
 

 

MÅNEDSBREV NORMISJON 
ASKIM 

Oktober 2022 

 
Ef 5:29-30 
Ingen har 
noen gang 
hatet sin 
egen kropp. 
Nei, man gir 
kroppen næ-
ring og pleier 
den på sam-
me måte som 
Kristus gjør med kirken. For vi er lemmer på 
hans kropp.   
 
Kjente sangen fra Ronald Fangen: 
Guds menighet er jordens største under! 
Mens verdens skikkelse i hast forgår, 
Er Kristus i all evighet den samme, 
Og fast hans rike på sin klippe står. 
Mens verdensriker stiger og de synker, 
Går kirken mot fullkommenhetens vår.  
 
Vi skal snart feire 150 år som kristen fore-
ning her i Askim. Man blir rent andektig av å 
tenke på all de aktiviteter, bønner og Guds-
dyrkelse som har foregått i løpet av denne 
tiden, og hvor mange som er blitt frelst og 
også bevart troen.  
Noen ganger lurer jeg på: «det er rart at det 
går...» , «at et ikke bare visner bort». 
Noen ganger blir man motløs fordi det ikke 
blir noe av de aktiviteter og plane man setter 
i gang med. Eller at driften skulle vært anner-
ledes hos oss.  
 
Helt siden Jesus levde sammen med oss har 
vi vært en del av han legeme og kirken har 
vokst fra tolv usikre menn til en stor kirke 
over hele verden.  
 
Jesus vil oss det beste, vi er han kropp, og 
han er med oss og velsigner oss. 
Det er mange svinger, og opp og nedturer, vi 
ikke forstår.   
Vi må tro det som står, og legge driften av 
Normisjon Askim i hans hender i trygg for-
visning om at Jesus er med oss og sørger for 
videre utvikling og drift.  
  
Beste hilsen  
Dag 

PROGRAM:  
 
Uke 39 ———————————————————— 

 
Søn 2. okt  kl. 18.00 Møte 
     Taler: Torbjørn Greipsland 

Uke 40 ———————————————————— 
 
Man 3. okt  kl.18.00 Bibellesning 
   kl. 19.00 Mannsmøte i Prestegården. 
     Se omtale 
      
Tir 4. okt  kl. 16.00 Santalenmøte — se omtale 
 
Fre 7. okt  kl. 12.00 Bønnemøte — Se omtale  
      
Søn 9. okt  kl. 18.00 NMS-Høstfest. -Se omtale 
     Taler : Unni H. Olsen.  
   

Uke 41 ———————————————————— 

 
Man 10. okt kl. 18.00 Bibellesning 
 

Uke 42 ———————————————————— 
 
Man 17. okt kl. 18.00 Bibellesning 
 
Ons 19. okt kl. 11.00 Formiddagshygge—Se omtale 
       
Tor 20. okt kl. 19.00 Kafedialog—Se omtale 
 
Søn 23. okt kl. 17.00 Kor X Jubileum—Se omtale 

      
Uke 43———————————————————— 

 
Man 24. okt kl. 18.00 Bibellesning 
 
Tir 25. okt  kl. 19.00 Kulturkveld.  - Se omtale 
 
Fre  28. okt kl. 18.30 Svaret Reunion  -  Start. 
   kl. 21.00 Svaret Reunion  -  Minikonsert 
Lør 29. okt kl. 17.30 Svaret Reunion   - Mimrekveld 
     Se omtale 
 
Søn 30.okt  11.00  Gudstjeneste i Kirken 
   17.00  JUBILEUMS FEST. 
     Se omtale 

Uke 44———————————————————— 

 
Man 31. okt 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  
Samlingene er hver  mandag 
fra kl. 18.00 i Lillesalen, og 
varer ca. tre kvarter.  Alle 
hjertelig velkommen i kafé-
en. 

 
 
  
 

Det blir Santalen møte  
tirsdag  4. oktober kl. 16.00 
i Kafeen. Det blir besøk av 
Anne-Ca Degnes. Hver  
enkelt tar med mat til seg 
selv. Alle hjertelig  
velkommen. 
 

FORMIDDAGSHYGGE 
Onsdag den 19. oktober kl. 
11.00 blir det Formiddagshyg-
ge. Jorunn Myklebust holder 
andakt og Liv Synøve og 
Bjarne Andersen synger og 
spiller. Det blir bevertning og 
loddsalg.   

 

MØTE DEN 2. OKTOBER 
Møte hvor Torbjørn Greips-
land kåserer over tema: hva 
forteller arkeologisk funn i 
Midtøsten om Bibelens påli-
telighet. Han viser  
bilder og forteller om en rek-
ke funn. Det blir spennende. 
 
 
 
MEDLEMSKONTIGENT. 
Det er  kun 37 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.) 
 

-oOo- 
 

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   
    

NMS-HØSTFEST DEN 9. OKTOBER 
Når det begynner å bli kaldt ute, er 
det til for NMS sin høstfest inne. Så 
også i år. Fint program hvor Unni 
H. Olsen taler og Berit og Knut 
Lande synger. Bevertning. Alle 
hjertelig velkommen.  
 

MANNSMØTE i PRESTEGÅRDEN. 
3.oktober. Generalmajor Thore A. Sandli: 
”Konflikter i nyere tid og noen moralske betrakt-
ninger”. Sandli har vært en av våre fremste mili-
tære ledere med topp utdannelse fra Norge og flere 
andre land. 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”.  

 
150 ÅRS JUBILEUM 
Vi har 150 års jubileum i år. Dette markeres med 
forskjellige arrangement, et Jubileumshefte som 
vil bli delt ut, omtale i Kimen og lokalavisen. En 
stor takk til de som har deltatt i jubileumskomi-
teen, det er Anne-Kjersti Halvorsen, Einar Bjor-
vand og Bent Reidar Eriksen sammen med meg. 
Jeg skriver ikke mer her om foreningen og dens 
historie, fordi jubileumshefte vil inneholde nettopp 
det og mye god lesing om vår nåtid og intervjuer.  
 

Kafedialog i kaféen, torsdag 20. oktober.  
Vi forsøker noe nytt og samtidig matnyttig for fo-
reningen. Temaet for dialogen er: Askim Normi-
sjon i dag og i morgen. Vi lager et panel med per-
soner «med mening» om foreningen vår. Disse i 
samtale med fremmøtte kan få til en bruktbar de-
batt/menings utveksling.  Hildegun Saunes vil be-
rike oss med sang. Enkel bevertning. Vi stor pris 
på at du kommer.  
 

Kor X Jubileum i kapellet, Søndag 23. okt. 
KOR X har 30 års jubileum i år og i den forbindel-
se ønsker de å pusse støvet av gamle noter og 
gjennomføre en konsert med svisker som gir et 
bilde av hva koret har hatt på repertoaret gjennom 
tidene.  Korets dirigent i jubileumsåret er Einar 
Fossland og 
korets pianist 
er Ingar Carl-
sen. ri inngang. 
Alle hjertelig 
velkommen. 

KULTURKVELD, tirsdag 25. okt. 
Kultur kveld og åpent hus 
med biskop Kari Mangerud 
Alvsvåg som kveldens gjest. 
Benytt anledningen til å bli 
bedre kjent vår nye biskop i 
Borg bispedømme. Sang og 

musikk av Bjørn Spy-
devold og Kari Stok-
ker. Dette blir stas. Ta 
gjerne med deg noen 
venner og kom. Be-
vertning. 
 

SVARET REUNION,  28—30. oktober. 
Ungdomskoret Svaret, som var et samarbeid mel-
lom Askim menig-
het og Normisjon 
Askim, gjorde  seg 
godt bemerket i flere 
ti-år. Det arrangeres 
en Svaret Reunion 
helg, med en mini-
konsert på lørdagen.  Detaljert plan vises på neste 
side. 
 

JUBILEUMSDAGEN, søndag 30 okt. 
Vår generalsekretær Kjetil Vestel Haga kommer 

for å være med oss denne da-
gen. 
Han vil først være taler på 
gudstjenesten i kirken og se-
ner hoved taler på jubileums-
festen.  Selve jubileumsfesten 
holdes hos oss, og da sparer 
vi ikke på noe. Foruten fest-

taler Kjetil Haga, vil det bli historisk tilbakeblikk, 
mye fin sang og musikk samt hilsener. Blant annet 
fra ordfører Saxe Frøshaug og regionleder Sverre 
Fjeldberg. Bespisningen vil 
stå i til med programmet, 
veldig godt. Det blir ikke 
påmelding og fri inngang. 
Derimot ønsker vi en raus 
jubileums kollekt.  
 
 
Jubileumshefte vil bli delt ut på møtene. Mange 
gode og spennende bidrag. 
 

-oOo- 
 

Les mer på www.normisjonaskim.no 



 

SVARET REUNIONHELG 
 

Reunionhelgen har følgende spennende program: 
 
Fredag 28.oktober 
Kl. 1830: Velkomstkaffe/te på Normisjonshuset 
Kl. 1900: Tradisjonell øvelse med Svaret 
Kl. 2100: Minikonsert i storsalen for tidligere medlemmer og venner av Svaret 
 
Lørdag 29. oktober 
Kl. 1730 og utover kvelden: Uformell middag i kjelleren på Normisjonshuset 
Mimring og gamle historier (nå er det på tide å fortelle dem!), lysbildeframvisning v. Ingar, 
sang rundt pianoet, smalfilm/VHS, gamle album osv. 
 
Søndag 30. oktober 
Kl. 10.00: De som har lyst til å synge på gudstjenesten i Askim kirke, møter der til oppvar-
ming (gjelder også band/musikere) 
Kl. 11.00: Gudstjeneste med sang av en gruppe fra gamle Svaret 
 
Det er mulig å delta på hele eller deler av helgens arrangementer! 
 
Har du lyst til å melde deg på,  
så Vipps 250,- kr. til 130185 og oppgi navnet ditt. 
 
En fin anledning til å treffe «gamle» venner og ha det hyggelig! 
 



 



 

 

Program for høstens prestegårdskvelder            

 

Onsdag 14.9     Roald Amundsen-aften  

I anledning at det er 150 år siden Roald Amundsens fødsel, 

spiller Barfotjentene forestillingen « Hurra for Roald Amundsen», 

et skråblikk på hans liv og bragder i ord og toner. 

Etter forestillingen serveres ost, kjeks og vin. Pris kr. 250.

 Påmelding til Sissel M. Moen – tlf. 91389378   

 

Onsdag 5.10         Ingjerd Schou – om sitt arbeid i Europarådet. 

         Tema: «Internasjonal politikk som blir lokalpolitikk.» 

 

Onsdag 9.11         Bok & kaffe. 

Askim bibliotek ønsker velkommen til boktips og god stemning. 

 

Onsdag 23. 11      Atle Næss presenterer sin nye bok « Det glemte århundret.»  

Salg av bøker. 

 

Søndag 11.12.       Barfotjentenes jul   

Et julespill i ord og toner om de svenske jentene som kom 

vandrende til Norge for å søke arbeide, den gang det forjettede 

land for fattigfolk på den svenske landsbygda.         

Inngang kr.250.-  

Alle kvelder starter kl.19.00 

 

Velkommen til Askim prestegård, husk parkering ved kirken! 



 



 


