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BIBEL TEKST:   

Rom, 4:20 
«Han var ikke vantro og tvilte ikke på Guds 

løfte, men ble sterk i troen og ga Gud ære.». 

Slik forteller skriften oss om Abraham. Ut 
ifra Abrahams erfaring og viten var det en 

umulighet for Sara og få barn. Det kan gi 
grunn til tvil. 

Vantro er «ikke å ville tro», tvil derimot er 
«ikke å få til å tro». Det at man gjerne «vil 

tro», men «ikke får det til» er ikke vantro. 
Det er de vantro som ikke arver det evig liv. 

Det er ofte våre følelser som hindrer oss i å 
tro. Vi oppfordres ikke i Bibelen til «å føle» 

at vi tror, eller å «tro på troen». Bibelen opp-
fordrer oss til å ta imot ordet slik det står 
skrevet.  Da kommer troen (Rom 10:17)   

Abraham tvilte ikke på at det Gud hadde lo-

vet, det ville han også holde. Hvis tvilen kom 
snikende var det Guds løfte han holdt fast 
ved. Vi har mange rike løfter i Bibelen, som 
vi ikke tviler på. De kan styrke vår tro.  

Abraham gav Gud æren, og troen ble sterke-

re. Vi må gjøre det samme. 

Takk Herren for det han gjorde for deg, da 
han døde på korset og oppstod igjen. Pris han 
for  hans ord og løfter som aldri kan svikte, 

og at: «Den som tror skal finne  og løftene 
rokkes ei!» 

Beste hilsen 
Dag 

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

PROGRAM:  
 
Fra 3. sept kl. 12.00 Bønnemøte 
 
Søn 5. sept kl. 18.00 Samlingsfest 
     Tale av Magne Torbjørnsen.  
     Bevertning, Sang og musikk. 
 
Man 6. sept kl. 19.00 Mannsmøte   
     Askim Prestegård 
     Foredrag av Merethe Hodt,  
     Høyskolelektor (Teologi,  
     religion og filosofi).  
     Tema: Hebreerbrevet.  
 
Ti 7. sept kl.16.00 Santalmøte 
     Ta med egen mat. 
 
Søn 12. sept kl. 18.00 Temamøte 
     Tale av Geir Braadlie, nattverd, 
     sang og musikk. Se omtale. 
 
Ons 15. sept kl. 11.00 Formiddagshygge 
     Torgeir Flateby og Jan Fredrik
     sen deltar. 
     Bevertning og utlodning. 
 
Søn 19. sept kl. 17.00 Familie- og vennefest  
     For alle!  
     Tale av Preben Hodt og sang 
     av Kirkens jentekor. 
 
Søn 26 sept kl. 18.00 Møte 
     Taler: Sverre Fjeldberg  
     Regionleder i Østfold.   
    
Ons  29. sept kl. 17.00  Liv & Røre 
     Se omtale. 
 
Søn 3. okt  kl. 18.00 Misjonsmøte 
     Taler: Mirjam A. Arntsen 
     Se omtale. 
 
 

FORBEHOLD I FORBINDELSE MED 
KORONA SITUASJIONEN: 
Vi følger Indre Østfold Kommunes nye rettningslinjer. 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 



   
                                             
                                                 

  
INFORMASJON FRA  

STYRET. 

NORMISJON ASKIM 
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 ungdomssamarbeidet (AWAKE) med 
Askim menighet. 
Be for at vi må få villige medarbeidere i oppgave-
ne som ligger foran oss.  
Be for vårt nye arrangement: LIV OG RØRE. 
 

NY WEB SIDE 

https://normisjonaskim.no/ 
 

NOEN Å SNAKKE MED! 
Ring gjerne til Ellen Fredriksen på 996 18 300 for 
en hyggelig prat.  
Normisjon Region Østfold har også en kontaktte-
lefon. Informasjon finne på deres hjemmesider. 
 

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

ORD FOR HELGEN 
Hver helg legger Normi-
sjon 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/ 
 

MEDLEMSKONTIGENT 
Det er ca. 12 som ikke har betalt hittil, vi regner 
med at det er en forglemmelse. Her kommer på-
minnelsen! Betal 300 kr til konto : 1100 20 12040. 
Husk å merk betalingen med navnet ditt.  
 

BIBELLESNING  
Bibellesning tar «sommerferie» i september. Neste 
bibellesning er 4. okt. 
 

TEMAMØTER  
Det vil bli temamøte 12. sept, 
24. okt og 28. nov. I septem-
ber vil Geir tale over temaet: 
Identitet. Det blir nattverd, 
sang og musikk.   
 
KORONA TILTAK PR 1. SEPT. 
 1 meter mellom hver husstand. 
 Registrering ved ankomst. 
 Max 50 til 80 personer i begge salene, av-

hengig av arrangering av rommet og hvor 
mange som er i familie. 

 God håndhygiene (sprit & vask) 
 Vi begynner med enkel servering. (men ing-

en begrensninger er gitt) 
 Bli hjemme hvis du ikke er frisk. 

 
 Ikke påbud om munnbind. 
 Ikke påbud om faste plasser. 
 Ikke påbud om koronapass eller test resultat. 
 Ikke registrering av arrangementet i kommu-

nenssystemer. 
 
Dette kan endres under marsjen. 
 
 
 

FAST INFORMASJON 

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 



 

 

 

 

 

 

LIV OG RØRE 

 

To ganger i høst skal vi satse på utadrettet aktivitet vi kaller «Liv og røre».   

Vi håper medlemmene våre også kommer og tar med seg familie og venner. 

Hva er dette for noe? 

Vi starter med åpent hus fra kl.17.00-19.00 29.september. (Inngang kaféen) 

 

 Vi serverer enkel middag 

 Sosialt rundt bordene 

 Vi setter opp bordtennis, biljard, spill  

 

OG 

 

Vi starter opp GENERASJONSKOR hvor folk i alle aldre kan delta i frisk og god 

sang. Vi satser på band og gode rytmer. Øvelsen vil være fra ca. kl. 18-18.45 

Vi håper dere kan gjøre dette kjent og at dere selv kommer. Kjenner du noen 

du vil invitere?? 

Har du lyst til å bidra ved å ta en oppgave denne kvelden – kontakt Liv Aansatd 

på tlf 48 17 86 68 eller Ellen Fredriksen på tlf 99 61 83 00. 

 

 



 
Program for høsten 2021 
Det kan bli endringer underveis. 



 


