
 

 

MÅNEDSBREV NORMISJON 
ASKIM 

September 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sal 34,19  
«Herren er nær hos dem som har et nedbrutt 
hjerte, og han frelser dem, som har en knust 
ånd.» 

Et gammelt jødisk ordtak lyder slik:  
«Jo dypere sorg i hjertet, dess mindre har 
tungen å si.»  
Enhver kan bli stum, både overfor mennesker 
og Gud, når sorgen rammer. 

Men noen har overskudd til å oppmuntre 
andre. Blant annet  Marit Rui, som minner 
oss om Mulighetenes Gud. «Hans armer når 
oss alle,» sier hun i forbindelse med dette 
diktet hun har skrevet: 

Øs ut ditt hjerte for Jesus. 
Gi ham ditt knuste liv. 
Han lytter og lindrer smerte. 
For ham har du stor verdi. 

Øs ut ditt hjerte for Jesus. 
Han kjenner hvert knuste skår. 
Ditt liv vil Han gjenopprette. 
Nytt håp og frihet du får. 

Vi har en tro «eslet» for evigheten. Det er 
mye vi ikke forstå av det som hender oss og 
ellers i verden generelt. Gud har en plan, det 
gir oss håp og frelse. 

Les diktet en gang til og stol på Gud! 

 

 
Beste hilsen  
Dag 

PROGRAM:  
 
Uke 35 ———————————————————— 

 
Fre 2. sept kl. 12.00 Bønnemøte 
 
Søn 4. sept kl. 18.00 Møte 
     Taler: Oscar Lied 

Uke 36 ———————————————————— 
 
Man 5 sept  kl. 18.00 Bibellesning  
     Se omtale 
 
Man 5. sept kl. 19.00 Mannsmøte 
     Tore Seierstad  -  Askim Preste- 
     gård. Se omtale 
 
Tir 6. sept kl. 16.00 Santalenmøte 
     Alf Henry Rasmussen  - Se omtale 

Uke 37 ———————————————————— 

 
Man 12. sept kl. 18.00 Bibellesning 
 
Ons 14. sept kl. 11.00 Formiddagshygge 
     Fam Knusen  -  Se omtale 
 
Tor 15. sept. Kl.19.00 Seminar 
     Kvarme  -  Se omtale. 
 
Søn 18. sept kl. 18.00 Temamøte. 
     Geir Braadeli  - Se omtale. 
 

Uke 38 ———————————————————— 
 
Man 19. sept kl. 18.00 Bibellesning 
 
Søn 25. sept kl. 18.00 Møte 
     Per M. Wiig  - Se omtale 
 
Tor 29. sept kl.   Liv og Røre 
     Se plakat 

 
Uke 39 ———————————————————— 
 
Man 26. sept kl. 18.00 Bibellesning 
 
 
 
 
 
      

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

 

Normisjon Askim-en kraftstasjon for Jesusbegeistring og tettere fellesskap 



   
                                             
                                         

  

      

  
INFORMASJON  

NORMISJON ASKIM 
Dr.Randersgt. 10 
1800 ASKIM   
    

BIBELLESNING  
For tiden leses det Apostle-
nes Gjerninger og i Salme-
nes bok. Samlingene er hver  
mandag fra kl. 18.00 i Lilles-
alen.,og varer ca tre kvarter.  
Alle hjertelig velkommen i 
kaféen. 

 
 
 
 

Det blir Santalen møte tirs-
dag  6. september  kl. 16.00  
Besøk av Alf Henry  
Rasmussen.  Felles bespis-
ning. Alle hjertelig velkom-
men. 
 

FORMIDDAGSHYGGE 
Onsdag den 14. sep-
tember kl. 11.00 blir 
det Formiddagshyg-
ge. (merk datoen). 
Arnhild Knutsen for-
teller om en tur til 
Peru, og Helge 
Knutsen holder an-

dakt. Aslak Hjelleset spiller trekkspill til sangene, 
og det blir bevertning og loddsalg.   
 

MØTE 25. SEPT. 
Vi får møte tidligere rektor 
på Haugetun folkehøyskole 
og Fredrikstad Frikirke, Per 
Morten Wiig. 
 
 
 
 
MEDLEMSKONTIGENT. 
Det er  kun 36 medlemmer som har betalt med-
lemskontigent, det betyr at det er under halvparten 
som har betalt til nå. Da oppfordres det herved om 
å sjekke at du har betalt. Hvis ikke vet du hva du 
har å gjøre. (Se info i blå ramme. Ang konto nr.) 
 

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

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 ELLER 
IKKE BETALT ENNÅ 

 
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) 



   
                                             
                                         

  

      

  
INFORMASJON  

NORMISJON ASKIM 
Dr.Randersgt. 10 
1800 ASKIM   
    

 

TEMAMØTE  
Den 18. september blir det 
temamøte, med tale av Geir 
Braadlie, nattverd, bønne-
vandring og mye fin sang og 
musikk. Tema er : Jesus det 
eneste. At godt sammensatt 
av Jan Fredriksen som vanlig. Servering etter mø-
tet. Alle er hjertelig  
 

MØTE DEN 4. SEPTEMBER 
Det blir tale av Oscar Lied, 
vår nyansatte menighetsprest i 
Indre Østfold. Han har en 
spennende fortid fra både 
USA og Danmark. Det skal 
bli fint å bli bedre kjent med 
våre nye prest.  

Sang av Torgeir  Flateby og Jan Fredriksen. 
 

 
SEMINAR DEN 15. SEPT. 
Lokalt Førstseminar i Askim, på 
Normisjonshuset i Kafeen. Biskop 
em. Ole Chr Kvarme foredrar. 

Samarbeid med 
Askim menighet, 
Normisjon og Isra-
elsmisjonen.  Enkel 
servering. Kollekt til 
Den norske Israelsmisjon. 

 
 

MANNSMØTE i PRESTEGÅRDEN. 
5.september: Tidligere misjonær 
og rektor Tore Seierstad: ”Thor 
Heyerdahl og Aserbasjan”. Sei-
erstad har tidligere vært misjo-
nær i Aserbasjan for Santalmi-
sjonen/ Normisjon og kjenner 
godt til landet. I sitt lysbildefore-
drag vil han ta for seg Thor  
Heyerdals forskning om sam-
menhengen mellom Udin-folket i 
Kaukasus og den  

norrøne guden Odin. Han mener å kunne påvise at 
den gamle asatroen i Norden hadde viktig innfly-
telse fra Aserbasjan- området. Seierstad har også 
vært rektor på Danvik  
Folkehørskole og assisterende generalsekretær i 
Normisjon. 
 

 

NYTT OM HUSET. 
• Radiatorer er fjernet fra leilighetene (selv) 
• Hver leilighet får snart sine egen  

strømmålere. (elektrikker) 
• Nye elektriske varmeovner blir satt opp i lei-

lighetene. (selv) 
• Internettet som vi hadde på telefonlinje er 

byttet ut til annen leverandør. (alle «gamle»/
vanlige telefonlinjer blir koblet ned  -  selv) 

• Taket over inngangspartiet er byttet. 
(da vi monterte luft-luft varmevekslere, viste 
de seg at taket/pappen var meget dårlig—
Snekker) 

• Muren ved inngangen til kaféen er i ferd 
med å bli reparert. (murer + selv) 

 
Som dere ser er det gjort et stort arbeid i løpet 
av sen vår/sommer.  Selv om ikke alt er gjort 
selv, må det koordineres, og være til stede. Det 
er så fint at vi har et godt vaktmester korps og 
flinke medhjelpere. 
Derfor en stor takk til Roald, Leif og Ingar. 
 

JUBILANTER 
Vår gledesspreder Jorunn Bjorvand, har vært på 
hjemmebesøk, og gir  bort en orkide på vegne 
av Normisjon Askim :) 
 
Her er Sigrid Valen-Sendstad som fylte 75 år 
12. juli og Tove Andrea Omvik Aune som fylte 
80 år 18. juli. Begge spreke og trofaste besø-
kende hos oss. 

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 



 



 

INFORMASJON FRA NORMISJON REGION ØST 

 

Hei alle sammen 
Håper dere har hatt en god sommer og at planleggingen og oppstarten av et nytt semester 
er godt i gang. Takk for at dere er aktive i Normisjons arbeid i Østfold. «Sammen er vi Nor-
misjon»! 
Leirsesongen har vært god, med 10 leirer gjennomført med god påmelding og god stem-
ning. Takket være mange hardtarbeidende frivillige og ansatte har mange barn, unge og 
voksne fått gode opplevelser, god forkynnelse og varige minner fra leirene. 
Vi har fortsatt mye utleie på leirstedene, og Cateringvirksomheten på Sjøglimt har en travel 
høst foran seg. 
Et nytt nummer av «Nytt fra Normisjon» er snart på vei til dere! 
  
ANSATT VIKAR. 
Som mange er klar over er vår Actamedarbeider Ingrid Kristine Melvær Vego på vei inn i 
barselpermisjon, og vi kan gratulere Ingrid og Endre med lille Olav. Vi har derfor vært i en 
prosess med ansettelse av vikar, og fra 1. september er Ingrid-Christine Holt Brandt Acta-
medarbeider i Ingrids fravær. Ingrid-Christine er 22 år, vil ha en 60% stilling, og vil konsent-
rere seg om kor og leirarbeid. Vær med å be for Ingrid-Christine! 
  
DIALOGMØTE 
Vi ønsker å fortsett med dialogmøter for foreningsledere og inviterer til nytt møte TIRSDAG 
1. NOVEMBER. Som forrige gang vil det bli en kombinasjon av fysisk møte og kommunika-
sjon via Zoom. Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme, til gjensidig infor-
masjon og inspirasjon. Møtet vil bli ledet av Åsmund Bjørnstad. Hold av kvelden allerede 
nå! Det kommer mer informasjon senere. 
MER-KONFERANSEN 2023 
Vi minner allerede nå om MER-konferansen i Stavanger 12.-15. januar! Sett av helgen og se 
hva Vegard Tennebø sier om konferansen her: https://www.normisjon.no/bli-med-pa-mer-
2023/ 

  
  
Johannes 14,1: «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!» Det er alltid 
litt spenning foran et nytt semester, og da er det godt å ta med seg ordene fra Jesus om at 
det alltid er rom for oss. Og han «går ved min side og leder min gang» - alltid. Og så må vi 
be om at vi også har rom for hverandre, rom for nye og tar godt vare på de som kommer. 
Og vi kan ta med oss Guds velsignelse inn i en ny høst: «Herren velsigne deg og bevare deg! 
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi 
deg fred!» 
  
  
Med vennlig hilsen 
  
Sverre Fjeldberg 

Regionleder 
Normisjon region Østfold 

https://www.normisjon.no/bli-med-pa-mer-2023/
https://www.normisjon.no/bli-med-pa-mer-2023/


 

Israelsmisjonens høstprogram 2022 
   

Det er lagt opp til 3 Først-seminarer i vårt område. De har alle tema: Vår jødiske 
Bibel, med ulike foredragsholdere: 
 

-Lø 10 september kl 11.00-14.00 Kretsens eget Først-seminar sammen med 
Betlehem Borgen Normisjon og DELK Østfold på Bedehuset til Betlehem Bor-
gen Normisjon i Sarpsborg. Rolf Gunnar Heitmann foredrar.. Pizzapause midt i. 
Inngang kr 100,-. Kollekt til den norske Israelsmisjon. 
 
-To 8 sept. Kl 18.00. Lokalt Førstseminar i Asak kirke (Kirkestua) Halden. 
Elisabeth Levy fra Jerusalem foredrar. Lokalt ansvarlige er Inger Lise Skauge 
og Halvard Bø Kollekt til Den norske Israelsmisjon. 
 
-To 15 sept. 19.00 Lokalt Førstseminar i Askim, på Normisjonshuset i Ka-
feen. Biskop em. Ole Chr Kvarme foredrar. Samarbeid med Askim menighet, 
Normisjon og Israelsmisjonen.  Enkel servering. Kollekt til Den norske Israelsmi-
sjon. 
 

Onsdag 26 oktober kl 19.00. Israelmisjonsmøte. Lokalt møte i Fredheim Normi-
sjon Svinndal. Våre jødiske Røtter.  
Runo Lilleaasen taler. 
  
Onsdag 9 november sannsynligvis kl 17.00 Fakkeltog i Sarpsborg. Markering av 
novemberpogromen/-Krystallnatten. Vi går under fanen: Aldri mer Krystallnatt». sam-
men med MIFF. Fakkeltoget starter på St. Maries plass og går ned St Marie gt. Ap-
pell på Sarpsborg Torg ved Torgeir Flateby 
  
Søndag 27. nov. kl. 11.00  
Lokal gudstjeneste i DELK Østfold på Hau-
ges Minde. Tale og Israelsmisjonsstoff av Per 
Reinert Eriksen og offer til DNI. Liturg er BoJo 
Hermansen. 

  
Fredag 2. desember  
Kretsens Julemesse/Basar på Normisjons-
huset i Askim kl 13.00-19.00. Andakt og sang-
samlinger kl 14.00 og 17.00 
  
Søndag 11 desember kl 18.00.  
Møte på Normisjonshuset i Askim, Israelsmisjo-
nen i Askim sammen med NMS i Askim. Misjons-
rådgiver Maria Lura taler. Mannsgruppe fra Rakke-
stad v/Kai Dybedahl synger. 
 
Velkommen til alle samlinger! 



 

 
PROGRAM  HØSTEN 2022 
 
Vi inviterer til nye mannsmøter høsten 2022  i Askim Prestegård. Kveldene er første 
mandag i måneden og vi begynner kl. 19.00 og er ferdig senest 21.00.  
Etter foredraget er det kaffepause med enkel servering og tid til prat. Den siste  
halvtimen er det åpent for spørsmål, kommentarer og samtale. Mannsmøtene arrangeres 
av Askim Menighet og Det Norske Misjonsselskap  (NMS).  
Vi samler inn en frivillig gave til NMS’ misjonsprosjekt: ”Teologisk utdanning i Kina”. 
Det er et enormt behov for flere og bedre prester og menighetsledere i den store og  
voksende kirken, som dessverre stadig møter motgang fra den kinesiske regjeringen. 
Selv om vi kaller det mannsmøter, er det lov også for kvinner å delta. 
 
5.september: Tidligere misjonær og rektor Tore Seierstad: ”Thor Heyerdahl og Aser-
basjan”. Seierstad har tidligere vært misjonær i Aserbasjan for Santalmisjonen/  
Normisjon og kjenner godt til landet. I sitt lysbildeforedrag vil han ta for seg Thor  
Heyerdals forskning om sammenhengen mellom Udin-folket i Kaukasus og den  
norrøne guden Odin. Han mener å kunne påvise at den gamle asatroen i Norden hadde 
viktig innflytelse fra Aserbasjan- området. Seierstad har også vært rektor på Danvik  
Folkehørskole og assisterende generalsekretær i Normisjon. 
 
3.oktober. Generalmajor Thore A. Sandli: ”Konflikter i nyere tid og noen moralske 
betraktninger”. Sandli har vært en av våre fremste militære ledere med topp utdannelse 
fra Norge og flere andre land. Han har vært luftvernsinspektør, sjef for Forsvarets s 
tabsskole, overadjutant for kongen og sjef for NATOs nordlige luftoperasjonssenter. 
Han har tjenestegjort både i Irak og Afganistan og har mottatt en rekke ordner og  
medaljer. Han er en utmerket foredragsholder og er nå knyttet til organisasjonen ”Folk 
og forsvar”. Han bor i Råde i Østfold. 
 
7.november. Kapellan Oscar Lied: ”Inntrykk fra amerikansk og dansk kirkeliv”.  
Lied er i vår tilsatt som ny prest i Askim og Spydeberg. Han er utdannet ved  
Menighetsfakultetet, men har også hatt studier i USA og fungert som prest i Danmark i 
fire år. Han har amerikansk kone som for øvrig har teologisk doktorgrad om Erik  
Pontoppidan.  Lied vil ta for seg inntrykk fra oppholdet i USA og presteårene i Dan-
mark og sammenligne dem med situasjonen han opplever her hos oss. 
 
5.desember: Biskop Ole Chr. Kvarme: ”Kom, la oss dra til Bethlehem”.  
I et power point foredrag vil Kvarme ta for seg fortellingen om de vise menn og  
forholdet til Betlehem og julen. Kvarme har vært biskop både i Borg og Oslo. Tidligere 
var han misjonsprest i Israel og generalsekretær i Bibelselskapet. Han har skrevet en 
rekke bøker og er spesielt kjent for sin kunnskap om Israel, jødene og de bibelske  
skrifter. Ektefeller og kvinner spesielt invitert.  
Vel møtt. Spre informasjon om kveldene. Det vil komme en notis i Smaalenene Avis på 
forhånd og en annonse lørdagen i forkant.  
 
 
Hilsen  

Dag Wengen, kass/sekretær 930 12 699     Bent Reidar Eriksen, leder 995 74 704 



 



 


