MÅNEDSBREV NORMISJON
ASKIM
April 2022

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

Se omtale på side 2 og 3.

UKE 13 ————————————————————
Fre

1. apr

kl. 12.00

Bønnemøte - Se omtale

Søn

3. apr.

kl. 19.00

Kulturkveld - Se omtale
Per K. Skulberg/ Hildegunn
Saunes.

UKE 14 ————————————————————
Man 4. apr
Tir
Fre

5. apr.
7 apr

kl. 18.00
Kl. 19.00

Bibellesning - Se omtale
Mannsmøte

kl. 16.00

Santalen - Se omtale
Ta med egen mat.

kl. 19.00

Tro under veis - Se omtale
Konsert i Askim kirke med:
Renate og Morten Gjerløw Larsen

UKE 15 ————————————————————
Søn

17.apr.

Kl. 11.00

1. Påskedag
Vi oppfordrer til å delta på
gudstjeneste i kirken.

UKE 16 ————————————————————
Ons 20.apr.

kl. 11.00

Formiddagshygge - Se omtale
Deltar: Winnie Gulbrandsen
og Leif Wiik.

Tor

21. apr.

kl. 19.00

Bibelundervisning. - Se omtal
Preben Hodt.

Lør

23. apr.

kl. 09.00

Vårdugnad
Under mottoet: Det er gøy å jobbe
sammen, kjører vi i gang
vårdugnaden! Se arbeidsplan.

Søn

24. apr.

kl. 18.00

Temamøte - Se omtale

UKE 17 ————————————————————
Man 25.apr.

kl. 18.00

Bibellesning

Ons. 27 apr.

kl. 17.00

Liv og røre. - Se omtale

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

BIBEL
TEKST:
Når jeg var i den
alderen at jeg stod
tidligere opp enn
folk flest satte pris
på, hadde jeg en
stor gammel bestemor (mormor), som våknet tidlig og som
ikke stod opp før det ble servert frokost, en
del senere. Dette gav rom for litt prat og en
sukett hvis jeg var heldig.
Det ble nok min første introduksjon til kristendommen.
Hun lærte meg denne aftenbønnen:
Rens min sjel, Jesu god,
i ditt dyre bare blod
Lilje ren, så hvit som sne,
av din nåde la det skje.
Amen
Jeg lærte det utenat og husker det ennå.
Hun fortalte at hvis jeg ba den hver kveld og
trodde det, kom jeg til himmelen - hverken
mer elle mindre. Det tvilte jeg ikke et sekund
på, man har da respekt for bestemødre og
ville gjerne til himmelen.
Det er mange vanskelige ord, selv nå, men
bønnen har fått med seg de aller viktigste
punktene i evangeliet.
Etter hvert har det har gått opp for meg mer
og mer hvor sann denne bønnen er.
En renset sjel, på grunn av Jesu gjerning på
korset, når vi møter vår skaper på den siste
dagen - hva annet enn nåde er det?
Det er mulig å så et frø, som ligger og modner, og som senere kan gi en rotfestet tro.
Slutt aldri med å så, alle har en oppgave der
- selv en bestemor eller bestefar, også for
små ører.
Beste hilsen
Dag

NORMISJON ASKIM
Dr.Randersgt. 10
1800 ASKIM

BIBELLESNING

Bibellesning er i full gang.
De har lest i 3. Mosebok,
har tre kapitler igjen. De
leser også i Salmene og er
kommet til Salme 45. I april
har de bibellesning 4. og
25. Påskefri 11. og 18. april. De har planer om å lese Jesu lidelseshistorie
før påske. Samlingene er hver mandag kl. 18.00
og varer ca en time.

FORMIDDAGSHYGGE
I Formiddagshygge denne
måneden kommer Winnie
Gulbrandsen og Leif
Wiik. God servering og
hyggelige deltagere.

KULTURKVELD

Den 3. april kl. 19.00 blir det
kulturkveld, hvor Per
Kristian
Skulberg forteller
om: Storpolitikk på
Askim og Spydeberg
prestegårder. Sang
av Hildegunn Saunes. Bevertning.

BIBELUNDERVISNING
Preben Hodt holder bibeltime om Jeremias bok i
kaféen. Bli bedre kjent
med både boken og profeten, som kalles Guds gråtende profet.
Undervisningen vil vare
ca. en og en halv time
pluss tid til spørsmål. Ta
gjerne med bibelen. Enkel
servering.

TAKK!

En stor takk til alle som hver måned trofast gir
meg oppdatert informasjon om de forskjellige aktivitetene på huset. Uten det hadde det blitt mye
feil og mangler!

FAST INFORMASJON

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

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.
Be for Ukraina og situasjonen der og alle barn og
voksne som lider. Be for alle flykningene. Be for
Russland og dets innbyggere.

MANNSMØTE.

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.

-oOoVårt 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

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)

Det blir Santal møte tirsdag 5.mars
kl 16.00, i kafeen. Trofaste venner samles og det
er plass flere. Hver tar med sin egen mat.

TRO UNDERVEIS—EN KONSERT

En ny variant av bibeltime.
Det blir enkel servering. Vi tror dette blir spennende og givende, sett av tiden og møt opp.

TEMAMØTE
BLOMSTERHILSNER

Nok en trofast og fin
dame som fyller 85 år.
Denne gangen er det
Bjørg Skrepvin med
vakre orkidé fra Askim
Normisjon. Vi gratulere
sammen med Jorunn
Bjorvand som overleverte blomstene. En
takk til begge to!

Den 24 april blir det temamøte, med tale av Magne Torbjørnsen, nattverd, bønnevandring og mye fin sang
og musikk. Tema er : Påskehilsen er fred. Ginn Randi
Leite på piano. At godt sammensatt av Jan Fredriksen
som vanlig. Servering etter møtet. Alle er hjertelig
velkommen.

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

I februar dro vi avgårde, jeg, Ingrid, Tore og
Sondre fra internasjonal avdeling. Dette var
første gang i Bangladesh, både for Sondre og
meg.
Reiseblogg: Mirjam Artmark Aanensen, internasjonal avdeling i Normisjon – publisert:

Vi har spist ris, drukket te som egentlig smakte mest sukker
og melk og forstått at når vi har vært gjester hos noen, har alle til bords nytt godt av et ekstra måltid.
Da jeg startet i Normisjon i 2020 var en tur til Bangladesh det
første på listen over ting jeg skulle gjøre. Det var også det
første som ble utsatt på ubestemt tid på grunn av pandemien.
Det er gjennom utallige møter på skjerm at jeg har fått bli
kjent med Normisjon sitt arbeid og nøkkelpersoner i Bangladesh.
Men det viser seg også at digitale møter har en verdi. I Bangladesh opplevde jeg å møte gode kollegaer og venner selv
om det var første gang vi møtte hverandre fysisk.

