MÅNEDSBREV NORMISJON
ASKIM
November 2022

Normisjon Askim-en kraftstasjon for Jesusbegeistring og tettere fellesskap
PROGRAM:
Uke 44 ————————————————————
Man 31. okt

kl. 18.00
kl. 19.00

Bibellesning - se omtale
Basargruppa—Se omtale

Tir

1. nov

kl. 17.00

Santalenmøte (merk tiden)
Se omtale.

Tor

3. nov

kl. 18.00

Fakkeltog
Oppmøte ved Askim Kirke.
Se omtale.

Fre

4. nov

kl. 12.00

Bønnemøte

Søn

6. nov

kl. 11.00

Allehelgen
Se omtale fra Askim menighet.

Uke 45 ————————————————————
Man 7. nov

kl. 18.00
kl. 19.00
kl. 19.00

Bibellesning
Mannsmøte i Prestegården.
Basargruppa

Tor

10. nov

kl. 12.00

Liv og Røre — Se omtale

Lør

12. nov

kl. 13.00

NMS-Basar - Se omtale

Søn

13 nov

kl. 18.00

Sangkafe -Se omtale

Uke 46 ————————————————————
Man 14. nov

kl. 18.00
kl. 19.00

Bibellesning
Basargruppa

Tor

17. nov

kl. 19.00

Bibeltime

Søn

20. nov

kl. 18.00

Misjonsmøte - Se omtale

Uke 47 ————————————————————
Man 17. nov

kl. 18.00
kl. 19.00

Bibellesning
Basargruppa

Ons 16. nov

kl. 11.00

Formiddagshygge—Se omtale

Tir

22. nov

kl. 16.00

Vår Basar — Se omtale

Søn

27. okt

kl. 17.00

Delta på Julespillet ved kirken
Se omtale

Uke 48 ————————————————————
Man 317. nov

kl. 18.00

Bibellesning

Tekst: Sak 4.6
Da svarte han:
Dette er Herrens ord til Serubabel:
Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved
min Ånd, sier Herren over hærskarene.
Hvem er denne Serubabel, han var stattholder for Judeas og hadde ansvaret for å tilbakeføre hellige gjenstander fra fangenskapet i
Babel til Jerusalem. Antagelig ingen enkel
oppgave.
Dette er fremdeles den sannhet som vi troende må være obs på, vi som har så lett for å
regne med egne prestasjoner. Egen makt og
kraft, både i livet og tjenesten.
Det er ikke ved menneskemakt og kraft at
Guds menighet vokser og fungerer. Det er
gjennom den hellige Ånde, som gjennom Ordet gir makt og kraft, for å kunne leve i troen
med Jesus og vitne om han. Både med vår
munn og vår opptreden.
Det er ikke lett å slippe «egen innsats», den
kjenner vi og stoler på. Like mye må vi stole
på Gud, at han har en plan for deg og for menigheten. Det er en balansegang, noen må
gjøre noe, men det skal gjøres i trygghet
samarbeid med den hellige ånd. Her er bønn
og bibel et sterkt stikkord.
Gud har en plan og vi må hvile og stole på at
hvis en dør lukkes så åpnes en annen.
Beste hilsen
Dag

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 kaféen.

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.
Det blir Santalen møte
Be for alle korene våre med dirigenter og ledere,
tirsdag 1. november oktoog alle de som stadig er innom huset vårt.
ber kl. 17.00 i Kafeen. Det
Takk for alle som stiller seg til disposisjon for
blir besøk Kirsten Brandsæther. Vi har felles beGuds rike, be for byen vår, be om økt behov for
spising. Alle hjertelig velkommen.
åndelig fellesskap.
Be for ungdomssamarbeidet (AWAKE) med
FORMIDDAGSHYGGE
Askim menighet.
Onsdag den 16 november kl.
Be for at vi må få villige medarbeidere i oppgave11.00 blir det Formiddagshygge. ne som ligger foran oss.
Preben Hodt holder andakt og
Be for vårt nye arrangement: LIV OG RØRE.
sang og musikk ved Kirketun
Be for Ukraina og situasjonen der og alle barn og
Musikklag. Det blir bevertning voksne som lider. Be for alle flykningene. Be for
og alle hjertelig velkommen.
Russland og dets innbyggere.

JULESPILL I ASKIM
Det mangler ca 20 stykker av de faste medlemme- 27. NOV 17.00 til 19.00
MEDLEMSKONTIGENT.

ne. 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.)

MISJONSMØTE
DEN 20. NOVEMBER

Vi får besøk av Annelis og Terje Holmedahl. Tidligere misjonærer i Bangladesh,
Asrebasjan og ansatt i
Himal Partner. Vi støtter to prosjekter i Bangladesh (Like mye verdt &
Misjonalt arbeid). Det blir et spennende møte.
HAR DU LYST TIL Å BLI
MEDLEM I
NORMISJON ASKIM ELLER IKKE BETALT ENNÅ
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)

I regi av Askim Kulturforum
settes det store vandreteateret "Julespillet i Askim" opp
for tredje gang i 2022. Åpningsscener foran kapellet og avslutning på scena i
Askim Folkepark. Arrangementet er gratis og åpent for alle.
Familieforestillingen starter med scener foran
Askim kapell, deretter vandring gjennom en lyspyntet prestegårdsskog, og med avslutning med
enda større scener i Askim Folkepark. 150
skuespillere, sangere, dansere og musikere under
ledelse av regissør Ole Chr. Øen og musikalsk leder André Bongard.

BASARGRUPPA
Basargruppa starter opp og holder
på fram til basaren. Fra kl. 19.00
Lillesalen hver mandags kveld.
Trivelig arbeidsfellesskap, og det
skulle ikke forundre meg om det
vanker både te og kaffe. Alle hjertelig velkommen.

Les mer på www.normisjonaskim.no

NORMISJON ASKIM
Dr.Randersgt. 10
1800 ASKIM

NMS-BASAR DEN 12. NOVEMBER

Tradisjonell og god NMS-basar, fra
13.00 til 16.00. Tale av Unni H. Olsen og Svinndal musikken deltar.
Salg av varer og utlodning. Enkel
servering.
Alle hjertelig velkommen.

MANNSMØTE i PRESTEGÅRDEN.

7.november. Kapellan Oscar Lied: ”Inntrykk fra
amerikansk og dansk kirkeliv”.
Lied vil ta for seg inntrykk fra oppholdet i
USA og presteårene i
Danmark og sammenligne dem med situasjonen han opplever
her hos oss.

INFORMASJON
ALLEHELGN

Vi slutter opp om Askim menighets program. Dette er klippet fra deres hjemmeside.:
Lørdag 5. november kl. 14.00-17.00 - Askim
kirke:
Åpen kirke med enkel musikk og gode ord, lystenning, stillhet og mulighet for samtale.
Søndag 6. november kl. 11 - Askim kirke:
Allehelgensgudstjeneste med
minning av alle de vi har
mistet det siste året. Det blir
også søndagsskole for barna
under gudstjensten. Etter
gudstjenesten blir det kirkekaffe i prestegården.

Søndag 6. november kl. 18.00-19.00 - Folkeparken:
FAKKELTOG DEN 3. NOVEMBER
I år vil vi gå i fakkeltog for dem Besøk gjerne Hjertefred sitt arrangement i Folkeparken denne kvelden med program fra scenen
som må forlate sine hjem på
mellom 18-19. Fri entrè.
grunn av sin tro.
Fakkeltoget går fra Askim kirke
Søndag 6. november kl. 19.30 - Askim kapell:
torsdag 3. november kl. 18.
Først en appell v/prost Kåre Ru- Sangkveld på allehelgensdagen har blitt en tradisjon i Askim. Vi møtes i kapellet, her hvor mange
ne Hauge. Så går vi sammen
ned til Misjonskirken Askim. Der skal vi ha et mø- av oss har fulgt våre kjære til graven. Sorgen og
savnet er der, men akkurat i dette rommet finner vi
te kl. 19.00 med Ole Lilleheim fra Åpne Døogså mange symboler knyttet til håpet vi har i Jerer som taler. Arrangører: Stefanusalliansen og
Åpne Dører. Ingen påmelding—bare å møte opp. sus, frelsen og det evige liv som venter oss bakenfor død og grav. Vi ønsker at denne kvelden skal
bli en kveld fylt med lystenning, fin musikk, dikt
og sanger med trøst, håp, himmelforventning og
SANG KAFE DEN 13. NOVEMBER
glede. På programmet har vi både allsang, soloKvelden blir fylt med sang,
sang, diktlesing og andakt. Medvirkende: Annette
både fra Kor X og fremmøtM. Bjorvand, Camilla Jensen, Kari-Mette Wengte. Allsangene velges fra en
en, Preben Hodt, Ingar Karlsen, Gunn Randi Leite
meny på va hundre utvalgte
og forsangergruppe. Fri entrè
sanger. Servering.

GRATLERER!

Nå i oktober fylte Hans Olav
Aune 85 år (hvem hadde trodd
det) og vi gratulere med en
blomster hilsen. Han har gitt
oss mye glede med fin sang. Vi
ønsker deg menge aktive år
fremover. En takk også til
Jorunn som husker på og formidler gratulasjonen.

FAST INFORMASJON

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

BIBELTIME DEN 17. NOV
Første av to beibelimer med
Runo Lilleaasen. Dette er et
samarbeid mellom Istaelsmisjonen og oss. Den neste blir 8.
des. Temaet er: Bibelhistorien
«til troende» . En liten time med
foredrag, bespisning og så litt
samtale.

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

BASAR - TIRSDAG 22. NOVEMBER FRA 16.00 - CA. 19.30
Vi satser kort og intenst, og vi håper basarstemningen blir som tidligere og at vi kan få samlet inn gode midler til misjonen og til huset vårt!
Basaren er et stort fellesprosjekt i Askim Normisjon. Vi trenger dugnadsarbeidere, gevinster og vi trenger at dere alle tar med noen dere kjenner og «lar pengene sitte litt løst» denne
dagen.
Ta med barn og barnebarn og la dem få oppleve gleden ved en god «gammeldags» basar.
Det vil bli salg av middag og vafler /kake under hele basaren. Betaling med kontanter og
Vipps.
Program:
Salg av mat under hele basaren .
Kl. 16.00 Basaren åpner
Kl. 18.30 Prosjektkor og andakt
Kl. 19.00 Hovedtrekningen
Kl. 19.30 Ferdig
Åresalg og salg av lodder fra barnebok og voksenbok hele basaren
Vi trenger hjelp til:
Kjøkkentjeneste/Vaffelrøre/Kaker
Salg av årer/lodd
Hjelp til å ordne til søndag kveld
Hjelp til å rydde opp etter basaren
Gevinster til:
Småkaker el annet til salg om noen ønsker å bidra med dette.
Åresalg, bokutlodning for barn og voksne.
Også skikkelige supportartikler fra
bedrifter fungerer godt som gevinster (og litt reklame)Gevinster kan leveres mandag kveld
den 21.november mellom kl 18.00—20.00.
Vi håper du holder av dagen og gir beskjed til Tora Østby mob: 464 22 410Toril, Bergerud mob: 958 07 264 eller EllenFredriken om du kan være med å hjelpe og bidra med noe.

