
 

 

MÅNEDSBREV NORMISJON 
ASKIM 

Februar 2022 

 

BIBEL TEKST:   

Fil. 4.4 «Gled dere alltid i 
Herren! Igjen vil jeg si: 
Gled dere» 
 
Hva gleder oss? Det kan være mange grunner 
til glede, eks. et nytt vennskap, ny bil eller 
andre goder.  
 
Ting kan blekne eller miste sin verdi, be-
kjentskap kan «visne», goder kan avta eller 
slutte.  Til slutt er alt av slike verdier  bleknet 
og/eller borte. Hva har vi da?  
Dette ble da veldig dystert, kanskje like dys-
tert som  Paulus hadde det når han satt i Ro-
mersk fengsel og skrev disse linjene. De var 
langt fra et trivelig sted å være på alle måter.  
Allikevel skrev han disse linjene. Hva var det 
han hadde opplevd eller forstått? 
 
Svaret må vel være at gleden ikke var for-
ankret i ham selv. Det var forankret i  noe 
stort utenfor han selv -  troen på oppstandel-
sen og Jesus gjerninger.  
Det gir oss «passet» til et evig liv og sam-
funn med Gud - Nåde, helt uforskyldt.  
Tidsperspektivet her er alltid. Det begynner 
nå og slutter aldri.  
 
Tror vi på dette «i hjertet» blir andre timelige 
gleder raskt små  - dette er stort. 
 
Hvor mye glede «tar vi/du ut»? 
 
Jeg husker ennå med glede, Gunnar, en liten 
broder med klar stemme og med i 
«ungdomsmusikken» til han gikk bort. På 
sangen under tok han i så mye at han reiste 
seg på tærne  - det hørtes! 
 

Han er min sang og min glede, 
Han er min Herre og Gud, 
Jesus i dine hender, 
Jeg hviler til livets slutt  

 
 
Beste hilsen 
Dag 

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

UKE 5 ———————————————————— 

 
Man 31. feb. kl. 18.00 Bibellesning  
 
Tir 1. feb  kl. 16.00 Santalen 
     Lillesalen—Ta med mat—Se omtale  

 
Fra 4. feb  kl. 12.00 Bønnemøte. 

 
Søn 6. feb  kl. 18.00 Møte 
     Taler Kjell Halvard Flø  
     og sang av Kor-x.   
 
UKE 6 ———————————————————— 
 
Man 7. feb.  kl. 18.00 Bibellesning  
     Se omtale  
  
Man 7. feb.  Kl. 19.00 Mannsmøte i Askim Prestegård. 
     Besøk av Ordfører Saxe Frøshaug 
 

UKE 7 ———————————————————— 
 
Man 14. feb. kl. 18.00 Bibellesning  
 
 
Ons 16. feb. kl. 11.00 Formiddagshygge 
     Se omtale. 
 
Søn 20. feb. kl. 18.00 Møte 
     Gunnar Kinn vil tale og synge.  
 

UKE 8 ———————————————————— 
 
Man 21. feb. kl. 18.00 Bibellesning  
    
Søn 27. feb.  Kl. 18.00 Sangkveld. 
     Se omtale 
 

UKE 9 ———————————————————— 
 
Man 28. feb. kl. 18.00 Bibellesning  
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Normisjon Askim-en kraftstasjon for Jesusbegeistring og tettere fellesskap 



   
                                             
                                         

  

      

  
INFORMASJON  

NORMISJON ASKIM 
Dr.Randersgt. 10 
1800 ASKIM   
    

 
BIBELLESNING  

Bibellesning er i full gang 
og de leser fra 3. Mosebok 
for øyeblikket. Dette er en 
fin aktivitet som varer ca. 
en time. Samlingene er hver  
mandag kl. 18.00. 
 

 
FORMIDDAGSHYGGE 
I Formiddagshygge denne  
måneden kommer Torild 
Dramstad og Stein Vidar 
Lund. De synger, vitner og 
holder andakt.  

 

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/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 

 
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. 
 
 

MØTE 
På møte søndag den 6. feb kom-
mer Kjell Halvard Flø. Tidligere 
og mangeårige kapellan hos oss, 
og sist sogneprest i Asak menig-
het (Halden). Vi gleder oss til et 
gjensyn med han.   
 

SANGKVELD. 
Vi forsøker oss med noe nytt, en 
gang i halvåret, og lanserer en 
sangkveld.  Kor X vil delta og 
det vil bli mye fin sang, godt ak-
kompagnert og bevertning. Her 
kan man synger, nynner eller 
lytter alt etter «behov». Alle 
hjertelig velkommen. 
 

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

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 

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) 
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FORESPØRSEL 
Jeg fikk en mail fra Sverre (Regionleder i Normi-
sjon Østfold), som lyder så her: 

  
Hei Dag 
Er det noen hos deg i Askim som strikker plagg og 
sender til Nepal og Okhaldhunga?  
Nå har vi muligheten til å så sendt en del i en kon-
tainer i midten av februar. 
Du kan jo formidle dette videre hvis du vet om no-
en. 

 
 
Hvis du er interessert, kontakt Sverre på : 
sverre@normisjon.no 
 

BLOMSTERHILSNER. 
En gang imellom 
snappes det opp 
at det er gitt en 
blomsterhilsen 
fra Normisjo 
Askim.  
 
Jorunn Bjorvand 
holder orden på 
jubilantene og  
reiser rundt og gir 
et hyggelig be-
søk. 
 
Denne gangen var det Solveig Tangen som ble 95 
år den 16. januar. Hun hilser til oss alle og vi kan 
bare føye oss inn i rekkene og gratulere.  
 

SANTALEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det blir Santal møte tirsdag 1.februar kl 16.00, de 
møtes i Lillesalen og får besøk av Anne Ca.  
Degnes. Ta med egen mat. 

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 



 



 



 

 
 
Sykepleierskolen skal utvides! Den er kjempeviktig både for sykehuset og for hele denne de-
len av Nepal. Nå har de så mange studenter at lokalene er sprengt og de trenger nytt undervis-
ningsbygg. Normisjon har mottatt søknad om å støtte denne byggingen. 
 

Funksjonshemmedes liv i landsbyene  
Prosjektet som arbeider for dette, har klart å holde oppe full aktivitet på tross av Covid-
pandemien. Det har vært utfordrende, respekt for dem! 
Her ser vi til venstre en rullestolbruker som har fått støpt en passasje foran huset sitt så han 
kan komme seg til toalettet selv. Familien til de to funksjonshemmede brødrene til høyre har 
fått tilrettelagt huset for dem, og en enkel, tilpasset rullestol betyr en stor forandring i livet. 
 
 
 

 
Nytt fra Okhaldhunga januar 2022 
  
Liv Wendel, Normisjons utsending til Ok-
haldhunga, har vært der siden i sommer og 
underviser i jordmorfag på sykepleiersko-
len: 
  
Her sitter Liv flankert av to av Okhaldhunga 
sykehus’ dyktige sykepleiere. Liv blir øns-
ket velkommen, de to skal begge reise til 
Katmandu for å videreutdanne seg. Begge er 
innfødte «Okhaldhunga-jenter» og vil være 
en styrke for sykehuset når de kommer til-
bake. 

 

Kjære Normisjon Askim  
  

Her kommer noen gode nyheter fra Nepal! 
  

Kristin og Erik Bøhler har gitt oss en liten oppdatering som vi håper vil være til inspirasjon for 



 

 
 

 
Stabens julefeiring, rismåltid serveres ute. God stemning og alle er med. 
 
Akkurat nå er det lite smitte i Nepal, men de frykter en ny bølge av omikron-varianten. 
Vi er med og støtter dem fortsatt! 

 
Julefeiring 

  
I landsbyene der det 
er kristne er det alltid 
sang og dans rundt bå-
let til langt på kveld i 
dagene før jul. 

 


