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BIBEL TEKST:   

Matt 6.33 

33 Søk først Guds rike og hans rettferdighet, 
så skal dere få alt det andre i tillegg.  

Prioritering er et kjekt og mye brukt ord. Det 

betyr vel å sette noe først. Vi vil gjerne ha 
det beste først, så får det andre komme sene-
re. Slik er det med «det materielle-livet»  og 

bruk av tid.  

Når det gjelder Guds rike kan det dessverre 
fort komme langt nede på 
«prioriteringslisten». 

Er ikke det å være frelst  også viktig? Det 

gjelder jo dette og det neste livet.  Er vi blitt 
nærsynte og korttenkte?   

Når Jesus oppfordrer oss å «søke Guds rike 
og hans rettferdighet», er det fordi Hans gjer-

ning på korset  har gjort det mulig for oss å i 
det heletatt  søke Guds rike.  

Det er verdens beste tilbud og i tillegg «få alt 
det andre i tillegg».  Hvilken plass på lista 
fortjener det? 

La oss be om at den Hellige Ånd må veileder 

oss i å sette opp og følge en riktig priorite-
rings liste. 

 

Beste hilsen 
Dag 

 

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

PROGRAM:  
 
 
Tir 1. juni kl. 16.00 Santalen-møte 
     Neste møte blir i september 
 
Fre 4. juni kl. 12.00 Bønnemøte 
     Neste møte blir i september 
 
Søn 6. juni kl. 18.00 Temamøte 
     Se omtale. 
 
Man 7. juni kl.20.00 Bibellesning  - Lillesalen 
     Leser videre fra Mat. Kap 10. 
     Fortsetter hver mandag  
     fremover hele sommeren. 
 
Søn 13. juni kl. 16.00 Sommerfest  
     i sammarbeid med NMS 
     Se omtale 
 
Søn  18. juli kl. 18.00 Sommer fellesmøte 
     Tale av Aslak Hjelleseth 
     og sang. 
 
Søn 8. aug kl. 18.00 NMS-møte 
 
Søn 22. aug kl. 18.00 Møte  
     Taler: Jan Fredriksen.  
      
Eller      
     Besøk av Fermate 
     Leder fermate region Øst 
     Therese Andreassen. 
 
     Detaljer kommer senere  
     på SMS eller mail. 
 
Søn 29. aug   Misjonssønndag sammen  
     med Askim menighet.  
     Detaljer kommer senere  
     på SMS 

 
 

FORBEHOLD I FORBINDELSE MED 
KORONA SITUASJIONEN: 
Vi følger Indre Østfold Kommunes nye rettningslinjer fra 27. 
mai. Hvis nye retningslinjer kommer og gjør det umulig å 
holde de planlagte aktivitetene, vil jeg gi beskjed på SMS 
eller mail til medlemmer. Følg også med på vår hjemmeside. 

 

Normisjon Askim-en kraftstasjon for Jesusbegeistring og tettere fellesskap 
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Dr.Randersgt. 10 
1800 ASKIM   
    

 
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 ink-
luderende 
Be for våre eldre og syke og de blant oss som sli-
ter og har det vondt.  
Be for våre misjonærer 
Be for  Formiddagstreff, lederne og alle som kom-
mer 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 oppgave-
ne som ligger foran oss.  
 

NY WEB SIDE 

https://normisjonaskim.no/ 
 

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 nok føler. 
 
Derfor: Ta gjerne kontakt med henne for en hyg-
gelig prat. Hun har mob nr: 996 18 300. 
 
Normisjon Region Østfold har også en kontaktte-
lefon. Informasjon finne på deres hjemmesider. 
 

SOMMERENS FELLESMØTER 
Som tidligere holdes det møter «på rundgang» i 
løpet av sommeren. Dette er forslaget som antage-
lig blir godkjent på Felleskristelig lederforum i 
Askim sitt møte den 2. juni. 
Det er planlagt slik:  
4. juli  Misjonskirken 
11. juli  Frelsesarmeen 
18. juli  Normisjon 
25. juli Filadelfia 
1. august Den norske kirke 
Følg med på de respektive menigheters annonser.  
 

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/ 
 

SOMMERFEST 
Den 13. juni kl. 16.00 planlegger 
vi sommerfest med grilling hjem-
me hos Elisabeth Krusinski.  
Alt er ikke planlagt og bekreftet 
ennå, men vi håper på noe slikt: 
Du tar med grillmat, drikke og 
godt humør. Vi holder varme griller, kaffe og ka-
ke. Det blir andakt, sang og loddtrekning.  Ytterli-
gere detaljer kommer på SMS.  
 

MEDLEMSKONTIGENT 
Det er ca. 27 som har betalt hittil  -  en del mang-
ler. Se vedlegg, Viktig at den betales. 
 

BIBELLESNING  
Som et tilbud og behov etter 
aksjonen «Bibelen til alle» ar-
rangerer Nanna Engeseth bibel-
lesning hver mandag fra 20.00 
til 20.45 i kafén. Dette for å sette fokus på bibelles-
ning. Vi håper mange har anledning til å delta og 
oppleve forkynnelse på en annen måte.  
 

TEMAMØTER  
Som sedvanlig vil Geir tale og Jan lede møtene. 
Det vil bli nattverd og sang av Soul Teens.  
Tema blir: : «Motganger møter meg». Bære hver-
andres byrder, klarer vi å bære våre egne?  
Dette ser vi fram til.  

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

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 



 

  
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  

BETALINGS INFORMASJON  
 

 - MEDLEMSKONTIGENT -  
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Les mer på www.normisjonaskim.no 



 

Ytterligere informasjon finner du her : https://www.normisjon.no/bli-med-pa-seniorstevne-i-sommer/ 



 


