MÅNEDSBREV NORMISJON
ASKIM
Mai 2021

Normisjon Askim-en kraftstasjon for Jesusbegeistring og tettere fellesskap
PROGRAM:
Tir

4 mai

kl. 16.00

Santalen

Fra

7. mai

kl. 12.00

Bønnemøte.

kl. 18.00
kl. 18.45

Mini Møte til 18.30
Mini Møte til 19.15
Taler : Geir.
Påmelding, se omtale.

Søn 16. mai

Søn 30. mai

kl. 18.00

Møte
Taler: Kari-Mette Wengen.
Sang: Oddvar og Ragnhild.
-oOo-

FORBEHOLD I FORBINDELSE MED
KORONA SITUASJIONEN:
Fram til 9. mai er det maksimalt 20 personer pr. møte. Etter
det kommer det nye korona restriksjoner/lettelser.

BIBEL TEKST:
Lukas 10:41-42
41

Men Herren svarte henne: «Marta, Marta!
Du gjør deg strev og uro med mange
ting. 42 Men ett er nødvendig. Maria har valgt
den gode del, og den skal ikke tas fra henne.»
Dette sa Jesus til Marta i Betania, men vi
trenger å bli minnet på det vi også. Jesu ord
til Marta var ingen kritikk, fordi hun ville
gjøre noe for han, men at hun prioriterte feil.
Mange ting tok plassen for det ene viktigste,
for å si det med andre ord: Hun skulle først
latt Jesus få tjene seg, før hun satte i gang
tjenesten for Han.

Vi har avlyst vanlige møter fram til etter den 9. mai. Større
arrangementer er avlyst, som 17-mai festen og kulturkvelden
Vår tjeneste for Han, må ha sin grunn i Hans
i mai. Dette er tradisjonelt arrangementer med mange besøtjeneste for oss. Da får vi riktig motiv for tjekende og vanskelige å gjennomføre i den situasjonen vi er i
nesten og hans kraft til å utføre dem.
nå.
Det er når Han, som er livet, får være det for
oss og i oss, at vi kan leve for Han. Det er
når Han tjener oss med sitt ord, at vi kan tjene Han ved å gi ordet og evangeliet videre til
Hvis nye retningslinjer kommer og gjør det umulig å holde
de planlagte aktivitetene, vil jeg gi beskjed på SMS eller mail andre.
til medlemmer.
Det er hans kjærlighet til oss, som gjør at vi
kan elske våre medmennesker.
Ellers anbefaler vi at dere støtter opp om de arrangementer
Askim menighet greier å gjennomføre.
«Vi elsker fordi han elsket oss først»
1. Joh.4:19
Tidligere planlagte og annonserte bibeltimer med Runo Lilleaasen blir flyttet til høsten.

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

NORMISJON ASKIM
Dr.Randersgt. 10
1800 ASKIM

BIBELLESNING

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 vaksinert.
Be for alle medlemmer, at vi holder oss friske og
ikke belastes 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 menighet.
Be for at vi må få villige medarbeidere i oppgavene som ligger foran oss.

NY WEB SIDE

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 kontakttelefon. Informasjon finne på deres hjemmesider.

Det blir pause i bibellesningen
i mai. Situasjonen vurderes
fortløpende.

ORD FOR HELGEN

Hver helg legger Normisjon Region Østfold
fortsatt 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/

MANNSMØTENE I ASKIM PRESTEGÅRD.

Møtet den 3. mai med Einar Bjorvand, er avlys
pga. koronasituasjonen.
Dette ville vært det siste møtet i vår og vi håper på
å kunne komme tilbake til høsten med et godt program og en lettere koronasituasjon.
Møte den 30. mai
Vi håper å kunne avholde
møte den 30. mai. Da blir
det tale av Kari-Mette
Wengen leder for Kirkekroa
i Askim og sang av Oddvar
og Ragnhild Schau.

MINI MØTE

Vi holder Mini møter den 16. mai med max 20
deltagere på hvert møte. Det blir andakt ved Geir,
nattverd og piano musikk.
Påmelding til Torgeir Flateby:
Send SMS til 913 91 248 eller mail til
flateby@kff.no

MEDLEMSKONTIGENT

-oOo-

FAST INFORMASJON

INFORMASJON FRA
STYRET.

Se vedlegg, viktig at den betales.

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

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

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

Les mer på www.normisjonaskim.no

BETALINGS INFORMASJON
- MEDLEMSKONTIGENT Kjære dere!
Et nytt år er i gang og på årsmøte ble årets medlemskontingent fastsatt
til 300,- kr.
Jobben med å skrive ut faktura til hver enkelt med riktig navn og adresse blir
ikke prioritert i år.
Denne mailen blir derfor sendt ut til alle de som motta mail og månedsbrev fra
oss. Dette gjelder først og fremst medlemmer og de av dere som eventuelt har
lyst til å bli medlem.
Vi stoler på at vi har trofaste og «giverglede» medlemmer derfor:

Sende 300 kr til konto 1100.20.12040
Betalingsfrist 31. mai.
(ikke bruk Vipps, da ser vi ikke hvem som har betalt)
VIKTIG: Merk betalingen med navnet ditt.
Det er medlemmene som er oss, du og jeg med andre ord. Ved å bli medlem, er
du med på å bygge Guds rike i Askim.
Vi setter pris på at du betaler innen betalingsfristen og vi ser fram til å møtes i
2021.
Med vennlig hilsen
Styret i NM-Askim

HILSEN FRA NORMISJON REGION ØSTFOLD.
«Visst skal våren komme….»
Det er fantastisk med våren! Noe som skjer hvert eneste år. Det begynner å spire og gro
igjen, etter en grå og kald høst og vinter. Vi har igjen fått feire påske, og selv er jeg så heldig at jeg fikk være på en hytte på fjellet. Det var fortsatt mye snø rundt hytta, og skiløypene
var fortsatt brukbare. Men mer og mer av skogsbunnen kommer fram. Det klukker i bekkene, og når jeg gikk en tur innover i småskogen, så jeg mange småfugler som var tydelig opptatt med vårens mange sysler og forberedelser. Det er godt å se våren som er i anmarsj.
Men dette skjer jo hvert år, er det så mye å snakke om? Det er jo naturens gang. Det er jo
riktig det, og jeg har nok lett for å ta det som en selvfølge, men dette er noe vi absolutt bør
takke for. Vi snakket om gudsopplevelser i en samtalegruppe en gang, og jeg kom inn på
dette temaet. «Takker du Gud for det?» ble jeg spurt.
Akkurat i den samme tiden på året inntreffer påsken, hvert eneste år. Også i år når vi ikke
kan ha de vanlige samlingene våre, så kan vi feire påske. Det skjer også hvert år. Kan det
også bli en selvfølge for oss?
Jeg leste fra Matteus-evangeliet, fra kapittel 24 hvor Jesus snakker om «de tider som skal
komme». Jeg husker at da jeg var på leir som ungdom, var det mye forkynnelse om «de siste
tider». Det skremte meg litt, jeg hadde jo hele livet foran meg – det kunne ikke skje enda!
Jesus taler om trengsler og forfølgelser, falske messiaser og falske profeter, lignelsen om
brudepikene som ikke hadde olje på lampene sine, og om tjeneren som ikke brukte den ene
talenten han hadde fått. Og om dommen, om sauene og geitene – «Det dere ikke gjorde mot
en av mine minste….»
Så fra kapittel 26 tar Matteus oss gjennom påskedramaet. Påskedramaet som er løsningen
for meg som en litt bekymra ungdom som var redd for «de siste tider». Påskedramaet som er
løsningen for alle mennesker til alle tider.
«Det som var umulig for loven, siden den sto maktesløs fordi vi er av kjøtt og blod, det gjorde Gud. Han sendte sin egen Sønn som syndoffer, i samme slags kjøtt og blod som syndige
mennesker har, og holdt dom over synden i oss.» Rom. 8,3. Dette gjør at vi ikke har grunn
til bekymring, vi bør ikke være redde og engstelige, for Gud har ordnet alt for oss. I vers fire
i Romerne 8 står det «Slik ble lovens krav oppfylt i oss som ikke lever slik kjøttet vil, men
slik Ånden vil.» og i vers 15. «Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen
skulle være redde. Nei, dere har fått Ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør
at vi roper: «Abba, Far!»
Jesus innstiftet nattverden og ga sine disipler brød og vin, hans legeme og blod. Matt. 26,28:
«For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt». Jesu
blod er utøst for mange. Det kostet mye, det er ingen selvfølge. Den første som fikk et bevis
for dette er vel den ene røveren på korset - «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med
meg i paradis.» Lukas 23, 43.
Våren kommer med lys og varme, grønt gress og fantastiske blomster! Gud skaper på nytt!
Jesus kommer med frelse, tilgivelse og løfte om et nytt liv, og den samme muligheten som
røveren på korset fikk.
Rom 8,31-32: «Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, hvem
er da mot oss? Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss
alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham?»

