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BIBEL TEKST:   

«Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urok-
kelig. Arbeid raust og rikelig for Herren! For 
dere vet at i Herren er ikke deres strev forgje-
ves.» 1. Kor. 15.58 
 
Dette var oppmuntrende ord for troende i 
Korint og er det fortsatt for alle troende i dag 
også. 
 
Vi er en forening hvor vi formidler evangeli-
et og ønsker at Guds menighet skal vokse. 
Dette krever arbeid, innsats og utholdenhet.  
Det er lett å bli mismodig (deppa) når vi ten-
ker på hvor godt budskap vi kommer med, og 
hvor få nye som kommer til oss.  Som det 
står, må vi være fast og urokkelige. «Guds 
menighet er jordens største under» 
 
Når jeg ser på valglistene, som vi har på års-
møtet, slår det meg at nesten alle medlemmer 
er med i ett eller annet arbeid. I tillegg er det 
mange som er med på ett eller annet uten at 
«de er på valg» og flere er med på mer enn 
en aktivitet. 
Dette er et godt arbeid for herren og «For 
dere vet at i Herren er ikke deres strev for-
gjeves» gjelder for oss alle. Gud legger mer-
ke til alt vi gjør. 
 
Vi må være glade og takknemlige for den 
foreningen vi har og alt arbeid for Herren 
som blir utrettet der. Det er ikke bare nye 
medlemmer som teller, det å beholde troen 
levende og «varm» er også viktig.  
 
 
Beste hilsen 
Dag 

 
PROGRAM:  
(endringer kan skje underveis—det blir i så fall varslet på SMS 
eller mail) 
 

UKE 1 ———————————————————— 

Tir 4. jan  kl. 16.00 Santalen 
     Kafeen—Ta med mat.  

 
Fra 7. jan  kl. 12.00 Bønnemøte. 

 
UKE 2 ———————————————————— 
 
Man 10. jan. Kl. 19.00 Mannsmøte i Prestegården. 
     Se omtale 
 
Søn 16. jan. kl. 18.00 Møte 
     Taler Kåre Rune Hauge.    
 

UKE 3 ———————————————————— 
 
Man 17. jan. kl. 18.00 Bibellesning  
     Se omtale 
 
Tor 20. jan kl. 19.00 Fellesmøte—Normisjon 
     Taler fra : Frelsesarmeen 
Fre 21. jan kl. 19.00 Fellesmøte-Misjonskirken 
     Taler fra Filadelfia 
Lør 22.jan  kl. 19.00 Fellesmøte– Filadelfia 
     Ungdomssamling 
     Taler fra Misjonskirken 
Søn 23. jan kl.17.00 Fellesmøte—Kirken 
     Taler fra Kirken/Normisjonen. 
 
Ons 19. jan kl. 11.00 Formiddagshygge 
     Se omtale. 
 

UKE 4 ———————————————————— 
 
Man 24. jan. kl. 18.00 Bibellesning  

 
Ons 26. jan kl. 17.00 Liv og Røre 
     Se omtale 
 
Søn 30. jan kl. 19.00 Temamøte  
     Se omtale     
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Normisjon Askim-en kraftstasjon for Jesusbegeistring og tettere fellesskap 



   
                                             
                                         

  

      

  
INFORMASJON  

NORMISJON ASKIM 
Dr.Randersgt. 10 
1800 ASKIM   
    

BIBELLESNING  
Bibellesning har tatt en liten 
pause og ser an situasjonen 
fram til den 15. januar. Da 
kommer det nye retningslin-
jer ang korona-situasjonen, 
og håper å komme i gang 
igjenn etter det. Tiden er nå 

fra 18.00 til ca. 18.45.  Dette er en fin aktivitet som 
mange setter stor pris på. Samlingene er hver  man-
dag. 
 

FORMIDDAGSHYGGE 
I Formiddagshygge denne  
måneden kommer Svindal-
musikken, de synger, spiller og 
kommer med vitnesbyrd.  
Bevertning og utlodning. 

 

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/ 
 

MANNSMØTE I PRESTEGÅRDEN 

Mandag 10.Januar: Misjonsprest Ernst Harbakk: ” 

Inntrykk fra Hong Kong og Ki-

na”. Harbakk var først misjonær 

på Taiwan og Hong Kong for 

NMS før han ble leder for Areo-

pagos’ 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 rei-

ser i Kina og kontakt med kristne ledere der. Har-

bakk er fra Farsund. Han er enkemann og har seks 

barn og bor nå i Oslo. 

 
FELLESMØTER 
Felleskristelige lederforum bestående av represen-
tanter fra Frelsesarmeen, Filadelfia, Misjonskir-
ken, Kirken og oss arrangerer en serie med møter 
nå i januar. De skal ha et møte nå i starten av må-
neden og bestemme formen på møtene. I skriven-
de stund er det ikke mer å tilføye enn at du følger 
med i annonsen i avisa. 

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. 
 

TEMAMØTER  
Det blir temamøte 30. januar. Det blir tale, natt-
verd og mye fin sang og musikk. Det skulle ikke 
forundre meg om det blir servering også. Alle er  
hjertelig  
 

KORONA 
Vi følger de til en hver tid gjeldende regler og for-
skrifter gitt av IØK. 
 

MØTE 
På møte søndag den 16.  
januar vil vår prost Kåre Rune 
Hauge være taler.  
 
 

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   
    

 

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. 
 

FAST INFORMASJON 
Skyss: Er det noen som har behov for skyss, ring 
Ellen på 996 18 300 og avtal henting 
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Les mer på www.normisjonaskim.no 

  
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) 



 


