MÅNEDSBREV NORMISJON
ASKIM
Juni—Juli—August 2022

Normisjon Askim-en kraftstasjon for Jesusbegeistring og tettere fellesskap
PROGRAM:
Juni ————————————————————
Ons 3. juni

kl. 12.00

Bønnemøte

Tir

7. juni

kl. 16.00

Santalmøte
Se omtale

Man 13 juni

kl. 18.00

Bibellesning—Se omtale

Fra

15. juni

kl. 11.00

Formiddagshygge
Se omtale

Søn

19. juni

kl. 18.00

Møte hvor Fermate deltar.
Se omtale.

Man 20. juni

kl. 18.00

Bibellesning

Man 27. juni

kl. 18.00

Bibellesning

Juli ————————————————————
Søn

3. juli

kl. 19.00

Fellesmæte Misjonskirken

Man 4. juli

kl. 18.00

Bibellesning

Søn

10. juli

kl. 19.00

Fellesmøte Frelsesarmeen

Man 11. juli

kl. 18.00

Bibellesning

Søn

17. juli

kl. 19.00

Fellesmøte Normisjon
Taler: Aslak Hjelleset

Man 18. juli

kl. 18.00

Bibellesning

Søn

24. juli

kl. 19.00

Fellesmøte Filadelfia

Man 25. juli

kl. 18.00

Bibellesning

Søn

kl. 11.00

Fellesmøte Den norske kirken

31. juli

August ————————————————————
Søn

21. august

kl. 18.00

Sang Kaffe
Se omtale.

Søn

28. aug

kl. 18.00

Åpningsfest.

Man. 1, 8, 15, 22, og 29

Kl 18.00 Bibellesning

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

Alltid tid for
B-vitaminer.
Tekst: Apostlenes gjerninger 2.42 ff.

De holdt seg
trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til
brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble
grepet av ærefrykt, og mange under og tegn
ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt
sammen og hadde alt felles.
I Norge har vi all den maten vi trenger, allikevel kan det være nødvendig med litt kosttilskudd. (selv tar jeg tran piller hver dag)
Vi har også fri tilgang på Guds ord, både i
kirken, menigheter, tekster, samvær med
andre og litt egen reklame: bibellesning hver
mandag.
Kosttilskudd for troen:
Det står at de første kristne holdt seg trofast
til apostlenes lære (Bibelen) og fellesskapet
(brorskapet), til brødsbrytelsen (nattverden)
og til bønnene.
Fire B-vitaminer vi alle trenger, som er like
viktige nå som for 2000 år siden. Disse Bvitaminene tar litt lengre tid, enn noen piller
og et vannglass.
Vi må bruke tid på Gud. Det fine er at vi kan
ta en og en pille utover dagen eller uka. Det
viktigst er vel å få tatt alle og være de bevist.
Nå ligger sommer foran oss, tiden hvor vi
ofte tar lite «kristne» B-vitaminer. Det rare
og fine er at det ofte er lett å ta B-vitaminer
samtidig med andre.
Oppforingen i sommer blir derfor : Kjør på
med B-vitaminer og oppsøk steder hvor det
deles ut gratis.
En god og B-vitamin rik sommer til dere alle.
Beste hilsen
Dag

NORMISJON ASKIM
Dr.Randersgt. 10
1800 ASKIM

BIBELLESNING

For tiden leses det i Lukas,
nå fra kap. 11 og Salmene,
de kommet til salme 49.
Samlingene er hver mandag
kl. 18.00 og varer ca en time.
Bibellesning vil fortsette
gjennom hele sommeren.

FORMIDDAGSHYGGE

Den onsdag den 15. juni kl. 11.00
får de besøk av Svein Christoffersen og Tryggheimmusikken.
Det blir ikke Formiddagshygge i
juli og august.

Det blir Santal møte tirsdag 7. juni
kl 16.00, da blir det besøk av Boe
Johannes Hermansen. Felles servering. Trofaste venner samles og
det er plass flere.

Fellesmøter i juli.
Som vanlig holdes det
fellesmøter på rundgang
i de menighetene vi samarbeider med, gjennom
Felleskristent lederforum.
Merk at møtene på kvelden begynner 19.00.
Lokal pressen vil informere om de forskjellige
taler. Når det er vår «tur» vil Aslak Hjelleset tale. Fint om du støtter opp, hvis du er i
byen.

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.

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)

For de som lurte: Disse
benene tilhørte Bent
Johnny.
FAST INFORMASJON

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

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

BETALINGS INFORMASJON
- MEDLEMSKONTIGENT Kjære dere!
Et nytt år er i gang og på årsmøte ble årets medlemskontingent fastsatt
til 300,- kr.
Jobben med å skrive ut faktura til hver enkelt med riktig navn og adresse blir
ikke prioritert i år.
Denne mailen blir derfor sendt ut til alle de som motta mail og månedsbrev fra
oss. Dette gjelder først og fremst medlemmer og de av dere som eventuelt har
lyst til å bli medlem.
Vi stoler på at vi har ærlige, trofaste og «giverglede» medlemmer derfor:

Sende 300 kr til konto 1100.20.12040
og sett navnet ditt i tekst feltet ved betaling.
Betalingsfrist utgangen av mai.
(ikke bruk Vipps - da ser vi ikke hvem som har betalt)
VIKTIG: Merk betalingen med navnet ditt.
Vi setter pris på at du betaler innen tidsfristen og ser fram til et godt NM-år i
2022.
Med vennlig hilsen
Styret i NM-Askim

Dette er møteplanen i høst, men som et «langtids værvarsel» er det
ikke sikkert det blir helt slik…
(Formiddagshygge, Santalen, bønnemøter og bibellesning
er ikke tatt med)
Denne fargen: 150 års jubileum

Bilder fra nabovarsel fra Sing, før behandling av IØK.

Nytt
bygg

OSS

BESKRIVELSE AV
NYTT TILTAK
Det søkes om tillatelse til oppføring av ny
bebyggelse i form av
kombinert bolig- og
næringsbygg i 5 etasjer med tilhørende
parkeringskjeller.

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 Aserbasjan”. 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 Danmark 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

