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BIBEL TEKST:   

Matteus 26.74-75 

 74 Da ga han seg til å banne og sverge: «Jeg 
kjenner ikke denne mannen.» I det samme 
gol hanen. 75 Da husket Peter det Jesus hadde 
sagt til ham: «Før hanen galer, skal du forn-
ekte meg tre ganger.» Og han gikk ut og gråt 
bittert. 
 
Peter, vår venn og forbilde, så menneskelig, 
redd, praktisk og impulsiv. Han vil gå Jesus i 
møte på vannet i bare begeistring, og det 
kunne fort ha endt som en svømmetur. Han 
ville også bygge hytte til Jesus, Moses og 
Elia på fjellet. Peter «går hardt og raskt ut». 
Menneskelig på det menneskeligste.  
 
Han har fulgt Jesus i hele hans virke til nå, 
hørt Jesus forutsi denne benektelsen, sneket 

seg inn i gårdsplassen til Kaifas. Utrolig for 
oss  - ved et direkte spørsmål benekter han 
kjennskap til Jesus i sterke ordlag.  Ikke til 

en soldat, men til en tjeneste jente.  
Jesus ser på han og tilgir.  

Mange av oss har kjent Jesus lenge og levd 
med han. Allikevel står vi ikke opp for Jesus 
og lever det livet han har tiltenkt oss, selv om 

vi vet hva som er riktig. 

Peter går «hardt ut», men også «hardt og ær-
lig tilbake».  Det var ikke for sent for han, og 
det er det ikke for oss heller. 

Tross dette, les Matteus 16.18 

Beste hilsen 

Dag 

 

TA MED BIBEL PÅ MØTENE- DET GJØR OSS 
ENNDA GLADERE I DENNE BOKEN 

PROGRAM:  
 
Tor 15. apr kl. 19.00 Samtalemøte 
     Taler blir Magne Torbjørnsen. 
 
Søn 25. apr kl. 18.00 Misjonsmøte 
     Besøk av Mirjam Artmark  
     Aanensen (Country coordinator 
     Normission International  
     Department) 
     Se omtale. 
 
Mandager : Bibellesning. 
Det blir bestemt etter Påske hvorvidt Bibellesning starter opp  
igjen i april. 
 

-oOo- 
 

FORBEHOLD: 
Vi er stengt til og med den 11. april på grunn av nye Korona 
restriksjoner. Flere aktiviteter er også avlyst etter denne da-
toen av samme grunn. 
 
Blir det derimot ytterligere endringer eller avlysninger vil jeg 
gi beskjed på SMS eller mail. 
 

-oOo- 
 

DETTE BER VI FOR:  
Takke for alt flott arbeidet på huset vårt og be for møtene 
våre 
Be for at Korona-viruset blir borte og at vi snart kan bli vak-
sinert.  
Be for alle medlemmer, at vi holder oss friske og ikke belas-
tes med utrygghet og isolasjon. 
Takke for alle frivillige medarbeidere 
Be om at fellesskapet vårt skal være varmt og inkluderende 
Be for våre eldre og syke og de blant oss som sliter og har 
det vondt.  
Be for våre misjonærer 
Be for  Formiddagstreff, lederne og alle som kommer på 
samlingene 
Be for alle korene våre med dirigenter og ledere, og alle de 
som stadig er innom huset vårt.  
Takk for alle som stiller seg til disposisjon for Guds rike, be 
for byen vår, be om økt behov for åndelig fellesskap. 
Be for ungdoms samarbeidet (AWAKE) med Askim menig-
het. 
Be for at vi må få villige medarbeidere i oppgavene som lig-
ger foran oss.  
  

 

Normisjon Askim-en kraftstasjon for Jesusbegeistring og tettere fellesskap 
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INFORMASJON FRA  

STYRET. 

NORMISJON ASKIM 
Dr.Randersgt. 10 
1800 ASKIM   
    

ÅRSMØTE 
Årsmøte ble avholdt den 4. mars. Trass Koronasi-
tuasjonen var det godt oppmøte. Torgeir hadde 
fine «årsmøte tanker». Valget gikk som annonsert, 
kun med noen små endringer i Formiddagshygge-
staben. To nye misjonsprosjekter ble valgt og 
regnskap og budsjett ble 
godkjent. 
Årsmøte referat vil bli 
sendt ut så fort det er fer-
dig og undertegnet av to 
deltager. 
 

NY WEB SIDE 
Totalt ny hjemmeside med mye relevant informa-
sjon er nå realisert. 
Hjemmesiden er ikke 100% ferdig, men mange 
ganger så bra som den gamle. 
 
Hjemmesider vil alltid endres over tid, så også 
denne. Har du noen forslag til forbedringer/ påvis-
te skrivefeil, send en mail til Jan eller meg. 
 
Derfor, sjekk: 

https://normisjonaskim.no/ 
 
Samtidig har vi lag en ny mail adr. : 
normisjonaskim@outlook.com som flere i styret  
 

-oOo- 
 

NOEN Å SNAKKE MED! 
Ellen Fredriksen foreslo at hun kunne  ha noen 
telefonsamtaler med medlemmer for å lette den 
situasjonen vi er i nå og ensomhet som mange  
naturlig nokk føler. 
 
Derfor: Ta gjerne kontakt med henne for  en 
hyggelig prat. Hun har mob nr: 996 18 300. 
 
Normisjon Region Østfold har også en kontaktte-
lefon. Informasjon finne på deres hjemmesider. 
 

-oOo- 

FACEBOOK 
Vår Facebook er mer oppdatert nå enn på lenge.  
Takk Torgeir, med flere. Det er blant annet et fint 
intervju med Jan F. gjort av Sverre Fjeldberg.  
Ta en titt! 

-oOo- 
 

FAST INFORMASJON 
Skyss: Er det noen som har  behov for  skyss, 
ring Ellen på 996 18 300 og avtal henting.  

SAMTALEMØTER 
På samtalemøtene får vi en innled-
ning til samtale av intern eller eks-
tern taler. Vi sitter rundt bordene og 
snakker om det vi har hørt, 
gjerne rundt noen spørsmål vi får av 
innleder. Etter samtalen rundt borde-
ne oppsummerer gjerne innleder hva 
vi får høre fra gruppene.  
 

BIBELLESNING  
Etter en pause starter bi-
bellesning opp igjen. De 
leser fra Matteus evange-
liet. Samlingene varer fra 
20.00 til 20.45. Dette er 
en fin aktivitet som 
mange setter stor pris på. 

Samlingene er hver  mandag. 

 
MISJONSMØTE 
På årsmøte i år bestemte vi å beholde de misjons-
prosjektene vi har sammen med Askim menighet, 
og i tillegg engasjere oss i to nye prosjekter i 
Bangladesh. Prosjektene engasjerer seg i: 
«Disippelskap, ledelse og teoligi i Bangladesh» og 
«Sunn barndom». 
Du kan se mer om misjonsprosjektene på  
normisjonaskim.no og klikk deg inn på MISJON 
 
Mirjam Artmark Aanensen er koordi-
nator for Bangladesh og kommer på 
besøk for å tale og fortelle om vår to 
nye prosjekter.  
Vi håper dette kan inspirasjon til mi-
sjonssatsningen vår og vi gleder oss 
til denne kvelden. 

Hver helg legger Normisjon Region Østfold ut nye 
«Ord for helgen». Der er det talere fra hele gamle 
Østfold som deler noen ord med oss.  
Gå til :  
https://www.normisjon.no/ostfold/ord-for-helgen/ 
 

Les mer på www.normisjonaskim.no 

Vårt konto nr. 1100.20.12040 —Vipps til 130185 
E-post: normisjonaskim@outlook.com 

Spørsmål ang mnd brev rettes til  
Dag W. mob. 930 12699 



 

Bilder hentet fra Facebook  - 
tatt av Torgeir 

Bilder fra  to fine bibeltimer og et godt møte, før vi måtte stenge ned igjen. 


