MÅNEDSBREV NORMISJON
ASKIM
Desember 2021

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

(endringer kan skje underveis—det blir i så fall varslet på SMS)

UKE 48 ————————————————————
Fre

3. des

kl. 12.00
Kl. 13.00

Bønnemøte.
Israelsmisjonen—Julemesse
Se omtale

Søn

5. des.

kl. 18.00

Møte
Tale av Ole Tommelstad

UKE 49 ————————————————————
Man 6. des.

kl. 18.00
Kl. 19.00

Bibellesning (Ny start tid)
Mannsmøte i Prestegården.
Med Runar Patrickon og
Tina Braathen

Tir

kl. 16.00

Santalen

7. des.

Kafeen—Ta med mat.

UKE 50 ————————————————————
Man 13. des.

kl. 18.00

Bibellesning (Ny start tid)

Ons 15. des

kl. 11.00

Formiddagshygge
Se omtale.

Søn

kl. 18?

Vi synger jule inn
Se omtale.

19. des

UKE 51 ————————————————————
Man 20. des.

kl. 18.00

Bibellesning (Ny start tid)

UKE 52 ————————————————————
Tir

28. des.

kl. 17.00

Juletrefest
Se omtale
-oOo-

BIBEL TEKST:
«... stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran
dem inntil den ble stående over stedet der barnet
var. Da de så stjernen, ble de fylt av jublende
glede. De gikk inn i huset og fikk se barnet hos
moren, Maria, og de falt på kne og hyllet ham. Så
åpnet de skrinene sine og bar fram gaver til barnet: Gull, røkelse og myrra.» (Matt. 2:9-11).
Hva skal vi gi til en konge?
De vise mennene gir ikke dette til Jesus fordi han
trenger gavene deres, de gir det fordi de er glad i
ham, de vil ære ham, de vil at han skal vite hva
han betyr for dem.

De falt på kne for Jesus, og sier, du skal få «hele
meg». Og når de hadde gitt gavene sine til Jesus,
så «tok de en annen vei hjem».
Møte med Jesus gjorde at de gikk annerledes
vekk enn da de kom. Tenk hvis det hadde vært /
er sånn for oss også når vi møtte Jesus i dag?
Vi lever i et kunnskapssamfunnet og kan mye i
hodene våre, da blir møtet med Jesus et sted hvor
vi billedlig talt tenner røkelsen, tenke etter og sier
at det er mer mellom himmel og jord enn vi klarer å begripe i tankene våre. «Herre, hjelp oss å
følge dine tanker!»
Selv om vi har hendene fulle med at vi arbeider,
daglige sysler, bygger «hus og hjem» m.m, så
skal vi få se at rikdommen ikke er det vi holder i
hendene våre, men det vi gir til Jesus. Tomme,
om det så er, og sier «Herre, jeg vil tjene deg».
Den beste gaven vi kan gi til kongen er oss selv.

Beste hilsen
Dag

NORMISJON ASKIM
Dr.Randersgt. 10
1800 ASKIM

BIBELLESNING

Etter en liten pause i september, starter bibellesning
opp igjen. De fortsetter å
lese i 2. Mosebok. Fra
desember av er tiden endret
til 18.00 til ca. 18.45.
Dette er en fin aktivitet som
mange setter stor pris på.
Samlingene er hver mandag.

FORMIDDAGSHYGGE
I Formiddagshygge denne
måneden kommer Winnie
Gulbrandsen og Leif Wiik.

Bevertning og utlodning.

JULETREFEST
Flere flittige medlemmer med Liv Aanstad i spissen vil arrangere juletrefest den 28.12. kl. 17.00.
Vi har ikke hatt juletrefest siden 2019 og nå
gleder vi oss stort!

INFORMASJON
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.

SKATTEFRADRAG

En del kollekt og gaver går
via Vipps. Hvis det samlede
Juletreet vil være på
plass og det vil bli opple- beløpet i år blir mer enn 500
kr. er det mulig å få fradrag på
sing, sang, gang rundt
juletre, andakt, poser til skatte. For at vi skal ordne
barna og leker. (det kan dette må du sende person nr
bli endringer i program- til Leif på mail:
hil-torp@online.no
met under veis)
Når det gjelder faste givere har vi alt person nr.
Kan man ønske seg noe mere?
og de behøver derfor ikke å sende inn.
Ta med deg barn, barnebarn og bekjente og kom
-oOo-

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/

KORONA

Vi følger de til en hver tid gjeldende regler og forskrifter.

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

NORMISJON ASKIM
Dr.Randersgt. 10
1800 ASKIM

INFORMASJON

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.

FAST INFORMASJON

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

Stort engasjement på Normisjons basar
den 22. november.
Det kom inn ca 32 tusen kroner (netto) - mange
penger og folk så ut til å trives. For først gang på
lenge måtte vi sette ut to eller tre ekstra bord for
å få plass til all, selv om vi brukte Lille-sale.
Middag og kaker, hyggelig loddsalg, salg av
diverse jule varer og to flotte minikonserter, en
ved Askim Kirkes Jentekor og en ved Kor X.
Jan Fredriksen minnet oss om Jesus som vår
hyrde og at vi trenger hyrden i våre liv.

Mange dugnadshjelpere bidro gratis på forhånd
og under messa for å få dette til! Alle gevinstene
var gaver!

VI SYNGER JULA INN.
Velkommen til en stor begivenhet ;
Vi synger julen inn.
Du skal få være med på et knippe av julens sanger
og virkelig synge julen inn. Du vil også få høre
Kamilla Jensen og Annette Bjorvand synge.

Vi får også en avdeling med piano og saksofon av
Gunn Randi Leite og Tor Martin Leite.
Kor X vil også synge en avdeling. Jan Fredriksen
deler noen juletanker.

Derfor:
En stor takk til alle som gjorde dette mulig. Matlaging, servering, pynting, ta i mot gevinster og
ordne dem, planlegging, gi gevinster, andakt,
musikk og sang, penge «håndtering», selge og
trekke lodd og lede det hele.

Takk også til alle som bidro med å møte opp,
handle lodd og varer og gjøre basaren til en fest.

La oss samle oss til en hyggelig sangstund. I
nviter med deg kjente og kjære.
-oOo-

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

Fredag 3 desember kl 13.00-19.00
har Israelsmisjonen Julemesse/basar
på Normisjonshuset.
Full pakke med messeprogram og salg av mat hele tiden. 2 andaktssamlinger:
Kl 14.00
Kl 17.15

ved Anne Cathrine Degnes. Sang og Musikk ved Karsten Rasmussen
og Johnny Hermansen.
ved Runo Lilleaasen og Svinndal Musikklag

Som vanlig på vår årlige messe, har vi basarer med basarboklodd som trekkes om kvelden
og åresalg med mange trekninger i løpet av dagen. En auksjon med ulike gjenstander vil bli
avholdt. Misjonsbutikken Tabita er på plass med ulike varer fra Israel og det er også salg av
poteter, eplemos, noen trevarer som er gitt og noe andre varer. Du kan også kjøpe lunsj,
middag og kaffe med tilbehør.
Vi håper mange tar lunsjen, middagen eller begge deler på bedehuset denne dagen.
Velkommen til å nyte, fellesskap, basarstemning og til å støtte Den
norske Israelsmisjon sitt arbeid i Israel, Øst-Europa og Norge!
Anne Cathrine Degnes

En takk til Østfoldkontoret for forbønn.
//Dag

MANNSMØTER I ASKIM PRESTEGÅRD
VÅREN 2022
Vel møtt til mannsmøter vårsemesteret 2022. Her kommer programmet med spennende samlinger som vi håper dere vil prioritere. Vi samles i Prestegården kl. 19.00 første mandagen i
måneden (unntatt januar pga nyttår). Etter foredraget er det kaffepause og tid til prat. Siste halvtimen setter vi av til spørsmål, kommentarer og samtale. Kveldene er et samarbeid mellom
Askim Menighet og Det norske misjonsselskap (NMS). Møtene er gratis, men vi samler inn en
frivillig gave til vårt misjonsprosjekt som fra 2022 går til kristen ledertrening i Kina. To av møtene dette semesteret er viet situasjonen i Kina hvor det har vært en enorm kirkevekst de siste 40
årene.

PROGRAM:
Mandag 10.Januar: Misjonsprest Ernst Harbakk: ” Inntrykk fra Hong Kong og Kina”. Harbakk var først misjonær på Taiwan og Hong Kong for NMS før han ble leder for Areopagos’
senter ”Tao Fong Shan” og Asiasekretær i organisasjonen. Han snakker flytende kinesisk og
fikk tidlig kontakt med kristne i Kina. Han har spennende inntrykk å formidle fra sine mange
reiser i Kina og kontakt med kristne ledere der. Harbakk er fra Farsund. Han er enkemann og
har seks barn og bor nå i Oslo.
Mandag 7.februar: Ordfører Saxe Frøshaug: ”Hva skjer i Indre Østfold Kommune?” Frøshaug er fra Senterpartiet som var imot kommunesammenslåingen, men er nå leder for storkommunen. Hva har skjedd disse to årene og hva ligger foran? Er det mulig at kommunen blir oppløst igjen? Det blir sikkert mange spørsmål når vi får ordføreren på nært hold.
Mandag 7.mars: Lektor Tor Arne Mørkved: ”Kirkens betydning for dannelsen av den norske stat”. Mørkved er lektor ved Askim Videregående Skole og underviser i religion, geografi,
matematikk og naturfag. Tidligere har han også vært innom fagene fysikk, historie, latin og arkitektur. Av utdannelse har han realfag og kristendom hovedfag ved NTNU i Trondheim og eksamen fra Vefsn landbruksskole Han har vært klokker i Nidarosdomen og er nå styreleder i Stiftelsen Seter Gård i Trøgstad. Han bor i Solbergfoss. Hobby: vedhugging!
Mandag 4.april: Ole Jacob Grønvold og Po Chu: ”Kirkelig undervisning i Kina”. Grønvold
er misjonsprest og er nettopp kommet tilbake etter å ha arbeidet i Hong Kong. Hans kone Po
Chu er kineser, utdannet i Norge som teolog og forsker. Hun har nå ansvaret i NMS for ledertrening i Kina. Paret vil orientere om mannsgruppas misjonsprosjekt: Hunan Bibel Institutt og
GuangXi Bibelskole. Altså rykende ferske inntrykk fra Kina og Hong Kong.
Mandag 2.mai: Live Tronstad: ”Cairo og Midt Østen”. Tronstad er student ved Oslo universitet og tok i høst en bachelorgrad i staatsvidenskap. Hun har bodd et år i Cairo og har Midtøstenkunnskap som fag. Hun er fra Askim og har vært aktiv i elevorganisasjoner og er nå skribent i
avisa Universitas.
Vel møtt.
Hilsen Dag Wengen (9301 2699) og Bent Reidar Eriksen (9957 4704)

