MÅNEDSBREV NORMISJON
ASKIM
Oktober 2021

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

1. okt

kl. 12.00

Bønnemøte

Søn 3. okt

kl. 18.00

Misjonsmøte
Taler: Mirjam Aanensen
Se omtale.

BIBEL TEKST:
1 kor 1.18
Guds og menneskers visdom
For ordet om korset er dårskap for dem som
går fortapt, men for oss som blir frelst, er det
Guds kraft.

Man 4. okt

kl. 19.00

Mannsmøte - Prestegården
Foredrag av Øivind Woie.
Se omtale.

Man 4. okt

kl. 20.00

Bibellesning

Tir

kl. 16.00

Santalen
Ta med egen mat.

Søn 10. okt

kl. 18.00

NMS - Møte
Tale av Prost Kåre Rune Hauge Ordet om korset er budskapet om Jesus,
Guds sønn som døde på Golgata kors, og
Svindal musikklag deltar.
hans oppstandelse fra de døde til vår frelse.
Enkel bevertning.

Man 11. okt

kl. 20.00

Bibellesning

Tor 14 okt.

Kl. 19.00 Bibeltime
Se omtale

Søn 17 okt.

kl. 18.00

5. okt

Møte
Tale av Bent Reidar Eriksen

Man 18. okt

kl. 20.00

Bibellesning

Ons 20. okt

kl. 11.00

Formiddagshygge
Se omtale.

Søn 24. okt

Vi deltar på Askim menighets
avslutningsfest for Geir
Braadlie. Følg med på deres
informasjon.

Jeg liker ikke å bli satt i bås med dårer.
Allikevel er det mange som tenker slik om
oss kristene. Det kan vi fort merke, det er slik
i dag også.

Ordet om korset deler menneskeslekten i to
flokker. Noen ser på det som en
«konspirasjonsteori», som bare skaper splid
og uvennskap. Eller i beste fall noe «tull»
som svake mennesker må ha å støtte seg til.
For oss er det en Guds kraft til frelse.
Hva skiller de to gruppen?
Gud er tilstede nå, med sin Hellige Ånd. Den
viser oss at vi trenger frelse, gir oss tro og
hjelper oss å leve som kristine. Vi som ikke
ser det som en «dårskap» har mottatt den
Hellige Ånd. (selv om vi kan tvile - det hører nesten med)

Be om at den Hellige Ånd fortsatt må få bo i
oss/deg og vær åpen for hva den kan utrette.

Man 25. okt

kl. 20.00

Tor 28 okt.

Kl. 19.00 Bibeltime
Se omtale

Gud lar solen gå opp over gode som over
onde mennesker. Frelsen er gitt til alle. Ingen
er utelatt og frelses gjerningen kan alle ta
imot ved den Hellige Ånd.

Søn 31. okt

kl 19.00

La oss forsøke å få så mange som mulig over
til oss.

Bibellesning

Kulturkveld
Se omtale

Endringer kan skje underveis og medlemmer vil bli orientert
på SMS.

Beste hilsen
Dag

NORMISJON ASKIM
Dr.Randersgt. 10
1800 ASKIM

BIBELTIMER

Vi skulle hatt flere bibeltimer
med Runo i våres, men på
grunn av koronastengingen
fikk vi bar avholdt to møte.
Derfor fortsetter han nå på
bibeltime nr. tre.
Runo Lilleaasen: «På vandring med Jesus – Slik Markus
forteller». Runo går gjennom
Markusevangeliet med vekt på
samtidskunnskap på Jesu tid i
Israel, rom og rammer for Jesu virksomhet og
sammenligning med andre evangelister. Vi leser
flere av tekstene, men dette blir ikke en vanlig eksegese eller bibelutleggelse som i en preken. Ta
med Bibel!
Det er planlagt bibeltimer den 14 og 28 oktober,
samt den 11 november.

MISJONSMØTE

INFORMASJON
KULTURKVELD

Vi får besøk av Jens Preben Colstrup , predikant,
norsk maler og informasjonssjef i NSB.
Colstrup var leder i regionstyret i Region Øst
av Normisjon frem til 2008.
Han har vært daglig
leder i Norsk kristent
barneblad og radiosjef
i Kristen Riksradio,
og har også erfaring
som predikant og
ungdomsleder i Indremisjonsselskapet,
hvor han blant annet
var landsungdomssekretær. Han ble ansatt som
informasjonssjef i NSB i 1998.
Colstrup er en aktiv maler og er medlem av Asker
bildende kunstnere. Han har studert ved Olav Mosebekks tegne og malerskole og hatt en rekke utstillinger.

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 teoligi i Bangladesh» og «Sunn barndom».
Du kan se mer om misjonsHan vil også ta med seg noen bilder for kvelden.
prosjektene på
For ytterligere info, se: https://colstrup.no/
normisjonaskim.no og klikk deg inn på MISJON
Mirjam Artmark Aanensen er koordinator for
Bangladesh og kommer på besøk for å tale og fortelle om våre to nye prosjekter.
Vi håper dette kan inspirasjon til misjonssatsningen vår og vi gleder oss til denne kvelden.

BIBELLESNING

Etter en liten pause i september, starter bibellesning
opp igjen. De fortsetter å
lese fra 2. Mosebok kap. 9.
Samlingene varer fra 20.00
til 20.45. Dette er en fin
aktivitet som mange setter
stor pris på. Samlingene er hver mandag.

FORMIDDAGSHYGGE
I Formiddagshygge denne
måneden er det Ellen
Fredriksen som holder
andakt. Det blir sang og
musikk av Liv og Bjarne
Andersen. Bevertning og
utlodning.

Vårt konto nr. 1100.20.12040 —Vipps til 130185
E-post: normisjonaskim@outlook.com
Hjemmeside: normisjonaskim.no

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

Les mer på www.normisjonaskim.no

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

NOEN Å SNAKKE MED!

Ring gjerne til Ellen Fredriksen på 996 18 300 for
en hyggelig prat.
Normisjon Region Østfold har også en kontakttelefon. Informasjon finne på deres hjemmesider.

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/

FAST INFORMASJON

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

INFORMASJON
KORONA

Landet har «åpnet» igjen—det er vi takknemlige
for.
Kort fortalt :
• Ikke oppmøte registrering.
• Vanlig bespisning/servering.
• Vanlig «sitte» plassering i salen.
• Meteren og kohorter er «opphevet».
men
•
•
•
•

Vi kommer antagelig til å «sprite» hender
ved ankomst.
Oppfordre besøkende med «symptomer» om
å holde seg hjemme.
Opprettholde god håndhygiene
Hoste/nyse i «albuen»

HAR DU LYST TIL Å BLI
MEDLEM I
NORMISJON ASKIM
Enkelte som er innom huset vår er ikke medlemmer. Det hadde vært fint om du kunne tenke deg å
melde deg inn.
Hvis du vil:
Betale 300 kr. til konto 1100.20.12040.
Oppgi navnet ditt i tekstfeltet.
(Ikke betal med Vipps)

Vårt konto nr. 1100.20.12040 —Vipps til 130185
E-post: normisjonaskim@outlook.com
Hjemmeside: normisjonaskim.no

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

Les mer på www.normisjonaskim.no

