
 

 

MÅNEDSBREV NORMISJON 
ASKIM 

Oktober 2021 

 

 

 

BIBEL TEKST:   

 
2. Kor. 12.9 
men han svarte: «Min nåde er nok for deg, 
for kraften fullendes i svakhet.» Derfor vil 
jeg helst være stolt av mine svakheter, for at 

Kristi kraft kan ta bolig i meg.  
 
Dette svaret fikk Paulus av Jesus på sine 
bønner. Han bad om at «tornet i kjødet» måt-
te tas fra han. Hva dette var , er ikke nevnt og 
det er sikkert like greit. Det var noe som 
skapte dårlig samvittighet og smerte. Paulus 
fikk oppleve en menneskelig svakhet som 
han gjerne skulle ha vært foruten.  
 
Åndelig sett var ikke Paulus skrøpelig eller 
svak.  Paulus kjenner den konkrete svakheten 
sin, og roser seg av den, fordi den gjør han 
avhengig av nåden.  
Han bad derfor ikke lengre om at «tornen» 
måtte fjernes. Nå vitner han sterkt om Jesus 
nåde og dens kraft.  
 
I 1 kor 15.10 vitner Paulus: «Men ved Guds 
nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg 
har ikke vært bortkastet. For jeg har arbeidet 
mer enn noen av dem, det vil si ikke jeg, men 
Guds nåde som er med meg.»  
 
Jesus nåde var nok for apostelen Paulus, og 
det er den også for alle oss syndere, som tror 
på evangeliet. 
 
Dette er fine ord for oss med torner både 
«her og der». Nåden er nok! 
 
Hvis vi skulle ha vente til at alle «torner» er 
vekk, før å gjøre noe for Guds  - har vi mis-
forstått.  - Vær frimodige! 
 
 
Beste hilsen 
Dag 

PROGRAM:  
(endringer kan skje underveis—det blir varslet på SMS) 
 

Man 28. okt kl. 19.00 Bibeltime 
Søn 31. okt kl. 19.00 Kulturkveld 
     Se omtale for begge. 
 

UKE 44 ———————————————————— 
Man 1. nov. kl. 20.00 Bibellesning 
   kl. 18.00 Basargruppa 
     Se omtale 
   kl. 19.00 Mannamøte i Prestegården 
Tir 2. nov  kl. 16.00 Santalen  -  Kafeen—Ta med mat. 
Ons 3 nov.    Haugekveld 
     Se omtale 
Fre 5. nov kl.  kl. 12.00 Bønnemøte. 
Søn 7. nov    Alle helgens søndag 
     Oppfordres til å delta på  
     arrangement i regi av Askim  
     menighet.  
 

UKE 45 ———————————————————— 
Man 8. nov. kl. 20.00 Bibellesning  
   kl. 18.00 Basargruppa 
     Se omtale 
Ons 10. nov kl. 17.00 Liv & Røre 
     Se omtale 
Tor 11. nov kl. 19.00 Bibeltime 
     Se omtale 
Lør  13.nov kl. 13.00 NMS-basar 
     Se omtale 
Søn 14. nov kl. 18.00 Israelsmisjonen 
     Tale av Rolf Gunnar Heitmann, 
     sang og musikk ved  
     Hyttemusikke, Servering 
 

UKE 46 ———————————————————— 
Man 15. nov. kl. 20.00 Bibellesning 
   kl. 18.00 Basargruppa 
     Se omtale 
Ons 17. nov kl. 11.00 Formiddagshygge 
     Se omtale. 
Søn  21.nov kl. 11.00 Misjonssøndag 
     I prestegården etter  
     gudstjenesten.  
 

UKE 47 ———————————————————— 
Man  22. nov kl. 16.00 Vår basar 
     Se omtale 
Man 23. nov. kl. 20.00 Bibellesning 
Søn 28 nov. kl. 18.00 Temamøte. 
     Se omtale 

 
UKE 48 ———————————————————— 

 

Normisjon Askim-en kraftstasjon for Jesusbegeistring og tettere fellesskap 



   
                                             
                                         

  

      

  
INFORMASJON  

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 vand-
ring 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 ek-
segese eller bibelutleggelse som i en preken. Ta 
med Bibel! 
 

BIBELLESNING  
Etter en liten pause i sep-
tember, starter bibelles-
ning opp igjen. De fortset-
ter å lese i 2. Mosebok. 
Samlingene varer fra 
20.00 til ca. 20.45. Dette 
er en fin aktivitet som 
mange setter stor pris på. Samlingene er hver  man-
dag. 
 

FORMIDDAGSHYGGE 
I Formiddagshygge denne må-
neden er det tale av Svein 
Christoffersen.  Det blir sang 
og musikk av Tove Omvik og 
Hans Olav Aune. Bevertning 
og utlodning. 
 

TEMAMØTER  
Det vil bli temamøte den 28. nov. Da vil Geir tale 
over temaet: Ankomst. Det blir nattverd, sang og 
musikk. 
 
 

BASAR  - MANDAG 22. NOVEMBER 
FRA 16.00  - CA. 19.00 
 

Vi satser kort og intenst, og vi håper basarstem-
ningen blir som tidligere og at vi kan få samlet inn 
gode midler til misjonen og til huset vårt! 
Basaren vil bli avviklet som i «før korona tid» 
men noen forholdsregler. Betaling med kontanter 
og Vipps. 
  
Basaren er et stort fellesprosjekt i Askim Normi-
sjon. Vi trenger dugnadsarbeidere, gevinster og vi 
trenger at dere alle tar med noen dere kjenner og 
«lar pengene sitte litt løst» denne dagen.  
Ta med barn og barnebarn og la dem få oppleve 
gleden ved en god «gammeldags» basar.  
Det vil bli salg av middag og vafler /kake under 
hele basaren. 
  
Program: 
Salg av mat under hele basaren . 
Kl. 16.00 Basaren åpner  
Kl. 17.00 Jentekoret synger 
  Andakt v.Jan Fredriksen 
Kl. 18.30 Kor x  
Kl. 18.45 Hovedtrekningen 
    
Åresalg og salg av lodder fra barnebok og voksen-
bok hele basaren  
 
Vi trenger hjelp til:  
Kjøkkentjeneste/Vaffelrøre/Kaker 
Salg av årer/lodd 
Hjelp til å ordne til søndag kveld 
Hjelp til å rydde opp etter basaren 
  
Gevinster til: 
Småkaker el annet til salg om noen ønsker å bidra 
med dette. 
Åresalg, bokutlodning for barn og voksne. 
Også skikkelige supportartikler fra 
bedrifter fungerer godt som gevinster (og litt re-
klame)Gevinster kan leveres  søndag kveld den 
21.november mellom kl 18.00—20.00. 

Les mer på www.normisjonaskim.no 

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 



   
                                             
                                         

  

      

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 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. 
 

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. 
 

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/ 
 

BASARGRUPPA 
Basargruppa starter opp og 
holder på fram til basaren. 
Fra kl. 18.00 til 19.30 i Lille-
salen. Trivelig arbeidsfelles-
skap, og det skulle ikke for-

undre meg om det vanker både te og kaffe. 
Alle hjertelig velkommen. 

 
 

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

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» 

 
 
 
 
 

KULTURKVELD 
Vi får besøk av Jens Preben 
Colstrup , predikant, norsk 
maler og informasjonssjef 
i NSB. Se ytterligere omtale i 
forrige nmd-brev. 
 

SKATTEFRADRAG 
En del kollekt og gaver går via Vipps. Hvis det 
samlede beløpet i år blir mer enn 500 kr. er det 
mulig å få fradrag på skatte. For at vi skal ordne 
dette må du sende person nr til Leif på mail: 
hil-torp@online.no  
Når det gjelder faste givere 
har vi alt person nr. og de 
behøver derfor ikke å sende 
inn.  

Les mer på www.normisjonaskim.no 

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 

  
INFORMASJON  

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) 

https://no.wikipedia.org/wiki/Vy
mailto:hil-torp@online.no


 

 

 

 

 

 

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. 

 

 



 



 



 



 


