MÅNEDSBREV NORMISJON
ASKIM
Mars 2022

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

Se omtale på side 2 og 3.

UKE 9 ————————————————————
Tir

1. mar.

kl. 16.00

Santalen
Besøk av: Sverre Fjeldberg

Tor

3. mar.

kl. 19.00

Årsmøte

Fre

4. mar

kl. 12.00

Kvinnenes internasjonale
bønnedag.
Andakt: Jorunn Myklebust

BIBEL TEKST:

Søn

6. mar

kl. 18.00

Israelsmisjon.

Salme 102.28 Men du er den samme, dine år
tar aldri slutt.

Tale: Morten Kravik
Sang/musikk: Karsten og Arne
Rasmussen
UKE 10 ————————————————————

Det er vanskelig å fatte, aldri slutt. Det er
bare å gå forbi et speil så ser man at man
endrer seg og at ingen ting varer evig.

Man 7. mar.

kl. 18.00

Bibellesning

Ons 16. mar.

kl. 11.00

Formiddagshygge
Foredrag: Torbjørn Greipsland
Andakt: Kari-Mette Wengen

Hvis du skulle gjør en livsviktig avtale for
fremtiden, hvilken avtalepartner ville du velge?

Søn

kl. 18.00

Temamøte.
Taler: Geir Braadlie

Vi har gjort en trosavtale med Herren, gjennom annerkjennelse av nåden og Jesus død
og oppstandelse.

I historisk perspektiv er det ingen avtaler
Man 7. mar.
Kl. 19.00 Mannsmøte i Askim Prestegård. som gjelder fra tidene morgen og til evig tid.
Foredrags holder: Tor Arne Mørk- Hva er et tinglysnings stempel verdt i denne
sammenhengen.
ved
Det er ikke bare noe som skjedde for ca 2000
år siden og gjelder en stund. Det gjaldt fra
Tor 10. mar
kl. 19.00
Inspirasjon for tro og liv
Taler: Odd Gjøen
starten av, i det gamle testamente, nå og i all
UKE 11 ————————————————————
evighet. (slå den!)
For oss som har en tro på evigheten er dette
Man 14. mar.
kl. 18.00
Bibellesning
viktig.

20. mar.

UKE 12 ————————————————————
Man 21. mar.

kl. 18.00

Bibellesning

Ons 23. mar

kl. 17.00

Liv og Røre

Søn

Kl. 18.00

Møte.
Taler: Bent Reidar Eriksen

27. mar.

Derfor er det en stor trøst for oss som lever i
en verden som stadig endres. Ikke alltid til
det gode, kanskje til det motsatte — og nettopp gjøre en avtale med Gud.

Man 28. mar.

kl. 18.00

Bibellesning

Han er den samme i sin nåde og kjærlighet.
Han er den samme i sin bevarelse og omsorg,
ja, omsorg for hele mennesket. (1. Tess 5:2324)

Ons 30. mar

kl. 19.00

Inspirasjon for tro og liv
Taler: Nasser Fard

Beste hilsen
Dag

UKE 13 ————————————————————

Endringer kan skje underveis—det blir i så fall varslet på SMS eller mail.

NORMISJON ASKIM
Dr.Randersgt. 10
1800 ASKIM

BIBELLESNING

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 sliFORMIDDAGSHYGGE
ter og har det vondt.
I Formiddagshygge denne
Be for våre misjonærer.
måneden kommer Torbjørn GreipsBe for Formiddagstreff, lederne og alle som komland og viser bilder og former på samlingene.
teller om norske konger og
Be for alle korene våre med dirigenter og ledere,
dronningers tro og liv.
og alle de som stadig er innom huset vårt.
Kari-Mette Wengen vil
Takk for alle som stiller seg til disposisjon for
holde andakt.
Guds rike, be for byen vår, be om økt behov for
åndelig fellesskap.
Be for ungdomssamarbeidet (AWAKE) med
ORD FOR HELGEN
Askim menighet.
Hver helg legger NormiBe for at vi må få villige medarbeidere i oppgavesjon Region Østfold
ne som ligger foran oss.
fortsatt ut nye «Ord for helBe for vårt nye arrangement: LIV OG RØRE.
gen». Der er det talere fra
hele gamle Østfold som
ÅRSMØTE
deler noen ord med oss. Gå til :
Det vil bli holdt årsmøte torsdag
https://www.normisjon.no/ostfold/ord-for-helgen/
den 3. mars Kl. 19.00 for medlemmer. Hold av den kvelden, fint om
du stiller opp. Årsmeldingen lå
HAR DU LYST TIL Å BLI
vedlagt i forrige mail.
Bibellesning er i full gang.
Dette er en fin aktivitet som
varer ca. en time. Samlingene er hver mandag kl.
18.00 og varer ca en time.

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)

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

MØTE

Det blir møte den 27. mars,
hvor vårt medlem og tidligere
sogneprest hvor Bent Reidar
Eriksen taler. Allsang og servering.

VARMEPUMPER

I løpet av februar er det blitt installert to kraftige
luft-til-luft varmepumper av firmaet Kaldt og
varmt. En er plassert i storsalen og en i kaféen.
Dette gir en god og rimelig grunnvarme. De er slik
at hvis man bruker 1 kW inn, får man varme for
5,2 kW ut. Det gjelder også om det skulle bli mer
enn «20 blå».
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

Det blir Santal møte tirsdag 1.mars
kl 16.00, i kafeen. Besøk av regionleder Sverre Fjeldberg. Det blir felles
servering.

Kvinnenes internasjonale
bønnedag holdes 4. mars kl
12 på Normisjon.
Jorunn Myklebust fra Frelsesarmeen holder andakt. Det er
kvinner fra England, Wales
og Nordirland, som har utarbeidet forslag til møteopplegg
med tema: For jeg vet hvilke
tanker jeg har for dere.
Jer 29,11.
Enkel bevertning og kollekt.

INSPIRASJON FOR TRO OG LIV

En ny variant av bibeltime. Hver vår har vi et slikt
samarbeid med Askim menighet og i vår har det
blitt en ny vri.
Programmet blir som følger:
Torsdag 10.mars kl.19.00 i cafeen
på Normisjon: «Tro i fengselet»
v/ fengselsprest i indre Østfold,
Odd Gjøen
Onsdag 30.mars kl.19.00 i cafeen på Normisjon
«Min vei til tro – en innvandrers fortelling» v/
Nasser Fard, tidligere pastor, nå veileder for iransk
kristen felleskap i Oslo.

Søndag 6 mars kl 18.00 på Normisjonshuset i
Askim. Fellessamling i kretsen. Misjonssekretær
em. Morten Kravik taler: Tjenesten - i hans navn
(Luk 24,45-53). Bilder fra Israel. Karsten og Arne Torsdag 7.april kl.19.00 i Askim kirke «Tro underveis konsert» v/ Renate og Morten Gjerløw LarRasmussen synger og spiller. Bevertning.
sen.

MANNSMØTE I ASKIM
PRESTEGÅRD.

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!

Det blir enkel servering på alle kveldene. Vi tror
dette blir spennende og givende kvelder, sett av
tiden og møt gjerne opp.

TEMAMØTE

Den 20. mars blir det temamøte. Det blir tale av Geir Braadlie over temaet «Påskens adventstid», nattverd og mye fin
sang og musikk, alt godt sammensatt av Jan Fredriksen som
vanlig. Servering etter møtet. Alle er hjertelig velkommen.

KORONA

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

