
 

 

MÅNEDSBREV NORMISJON 
ASKIM 

DESEMBER 2022 

JULEEVANGELIET  
VERSJON 2.  
 
Det hele begynte 
med en 
«rettelse» fra 
Boe Johannes 
Hermansen. 
(BoJo) Jeg had-
de skrevet et 
innlegg som re-
gionen skulle 
bruke for å dekke vårt 150 års jubileum. Jeg 
tenkte å avslutte litt hyggelig og skrev noe 
om at vi ønsket å ha en god drift i 150 år til. 
Det kom kjapt tilbake: Hvordan vet du at ik-
ke Jesus har kommet tilbake før det. Det vis-
te jeg jo ikke og det ble omformulert.  
 
Før hvert styremøte tar vi en halvtime til å 
samtaler om neste søndagens tekst. Denne 
gangen var det Mat 24. 35-44. 
Et utdrag er: « Derfor må også dere være 
forberedt! For Menneskesønnen kommer i 
den time dere ikke venter det.» 
 
Det er slikt man ikke går å tenker på, men vi 
tar en dag av gangen og «plutselig» har det 
gått over 2000 år og tanken på Jesu 2. gjen-
komst siger «litt bort». 
 
Jesus kom til jorden som et lite barn, det tror 
vi på. Juleevangeliet er fint, trykt og kjent. 
Evangeliet står til troende. 
 
I samme boken, Guds ord til oss, står det 
også om Jesus 2. gjenkomst. Like troverdig 
og viktig som juleevangeliet. 
 
Da rinner det meg i hu, lignelsen om brude-
pikene. Mat. 25.1-13. Det gikk ikke så bra 
med dem alle, ansvaret er vårt. 
 
Vi er informert og «advart»  - det ble en  
realitets orientering og tankevekker for meg. 
 
 
 
Beste hilsen  
Dag 

PROGRAM:  
 
Uke 48 ———————————————————— 

Fre 2. des  kl. 12.00 Bønnemøte i Lillesalen 
    
   Kl. 13.00 Julemesse DIN  - se omtale 
 
Søn 4. des. kl. 18.00 Temamøte  -  se omtale. 
 

Uke 49 ———————————————————— 
 
Man 5. des  kl. 18.00 Bibellesning i Kaféen  
 
   kl. 19.00 Mannsmøte i Prestegården. 
     Se omtale 
 
Tir 6. des  kl. 17.00 Santalen  - se omtale 
 
   kl. 18.00 Andakt på Løkentunet  
     Alle er hjertelig velkommen. 
 
Tor 8. des. kl. 19.00 Bibeltime  - se omtale. 
   
Søn 11. des kl. 18.00 Møte  - MS/DIN  - Se omtale 
        

Uke 50 ———————————————————— 

 
Man 12. des kl. 18.00 Bibellesning i Kaféen  
 
Ons 14. des kl. 11.00 Formiddagshygge  - Se omtale 
     (merk datoen) 
 
Søn 18. des. kl. 18.00 Vi synger jula inn - Se omtale 
 

Uke 51 ———————————————————— 

 
Man 19. des. kl. 18.00 Bibellesning i Kaféen  
  
Lør 24. des  kl. 17.00 Delta på arrangement i kirken 
     Gudstjeneste kl. 13.00, kl. 14.30 
     og 16.00 
 
Søn 25. des. kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste 
     Taler: Oscar Lied.  

Uke 52  ———————————————————— 
    
Ons 28. des  kl.17.00 Juletrefest  - se omtale. 

 
Uke 1  ———————————————————— 
 
Søn 8. jan   kl.18.00 Møte 
     Taler: Sigmund Nakkim 

 

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, fra 
den 5. des. i Kaféen, og varer 
ca. tre kvarter.  I desember 
bortfaller den 26. De leser 
for tiden utvalgte kapitler fra 
5. Mosebok. Alle hjertelig 

velkommen i kaféen. 

 
Det blir Santa-
len møte tirsdag  
6. desember kl. 
17.00 i Kafeen. 
Det blir besøk 
Nils Magnar 

Sture. Det blir felles bespising. Alle hjertelig vel-
kommen. 
 

FORMIDDAGSHYGGE 
Onsdag den 14 desember  kl. 
11.00 blir det Formiddagshyg-
ge. Enok Kobbevik holder an-
dakt og sang og Hyttemusik-
ken synger og spiller. Det blir 
bevertning og alle hjertelig 
velkommen.   
 

TEMAMØTE  
Den 4. des. blir det tema-
møte, med tale av Oscar 
Lied, nattverd, bønne-
vandring, mulighet for for-
bønn og 
mye fin 
sang og 
musikk. 

At godt sammensatt av Jan Fred-
riksen som vanlig. Servering etter 
møtet. Alle er hjertelig  
 

MEDLEMSKONTIGENT. 
Vi har sendt ut noen forespørsler til de som har 
glemt det, og satser på at vi «kommer i mål» i år 
også. 

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 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 at vi må få villige medarbeidere i oppgave-
ne som ligger foran oss.  
Be for Ukraina og situasjonen der og alle barn og 
voksne som lider. Be for alle flykningene. Be for 
Russland og dets innbyggere.  

 
VI SYNGER JULA INN 

Du skal få være med på et knippe av julens sanger 
og virkelig synge julen inn. Kor X vil også synge.  
Jan Fredriksen deler noen juletanker.  

La oss samle oss til en 
hyggelig sangstund. Ser-
vering Inviter med deg 
kjente og kjære.  (det 
kan bli endringer i selve 
programmet under veis) 
 

SKATTEFRADRAG  
En del kollekt og gaver går via 
Vipps. Hvis det samlede beløpet i 
året blir mer enn 500 kr. er det 
mulig å få fradrag på skatte. For 
at vi skal ordne dette må du sende 

person nr til Leif på mail: hil-torp@online.no  
Når det gjelder faste givere har vi alt person nr. og 
de behøver derfor ikke å sende inn.  
 

Les mer på www.normisjonaskim.no 

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) 



 

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  

NORMISJON ASKIM 
Dr.Randersgt. 10 
1800 ASKIM   
    

 

MANNSMØTE i PRESTEGÅRDEN. 
5. desember.  Einar Bjorvand: «Hvorfor er det så 
interessant å vite noe om 1500-tallet». Ole Chr. 
Kvarme har dessverre meldt forfall, men god  
erstatter stiller sporty opp.  Bevertning. Ektefeller 
og kvinner spesielt invitert.  

BASAR 
Årets basar ble en basar etter god 
gammeldags oppskrift. God mat, 
loddsalg, salg av jule-«artikler» , 
sang, lyn-andakt og et pent loka-
le. Vi fikk en fin kveld, som var 
godt ledet og en fortjeneste på hele 
39.424 kr. Det er et helt utrolig bra resultat og ille 
moro måte å «tjene» penger på. 
Det er et betydelig bidrag til økonomien vår  - 
TAKK.  

En stor takk fra styret til alle: 

• som gav gevinster/gaver 

• basargruppa som har lagt mange fine gevinster. 

• rigging og pynting av lokalet 

• alle som kom og kjøpte lodd og mat 

• kjøkkengjengen som kjøpte, lagde mat og solgte 
mat 

• loddselgere på bod og til fots, samt utdeling 

• håndtering av penger og trekning 

• taler, sangere. 

• for god ledelse og koordinering 

• de som var igjen og ryddet. 

 
JUBILEUMS KOMITÉEN. 
Jeg har gått å ergret meg 
over at jeg ikke takket de 
som var med i jubileums 
komiteen til 150 års-jubileet 
vårt i sist nmd-brev. Men nå 
skal det gjøres: Takk til An-
ne Kjersti Torp Halvorsen, Einar Bjorvanbd og 
Bent Reidar Eriksen. Vi begynte arbeidet minst et 
år før jubileet, hadde flere møte og mye mailkon-
takt. Resultatet ble bra, takket være deres innsats, 
oppfinnsomhet og tilstedeværelse.   

 

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

 

BIBELTIME DEN 8. DES. 
Siste bibeltime med Runo 
Lilleaasen. Dette er et sam-
arbeid mellom Istaelsmisjo-
nen og oss.  Temaet er: Bi-
belhistorien «til troende» . 
En liten time med foredrag, 
bespisning og så litt samtale.  
 
 

JULETREFEST  
Noen flittige 
medlemmer med 
Liv Aanstad i 
spissen vil  
arrangere jule-
trefest den 28 
des. kl. 17.00.  
 
Juletreet vil være 
på plass og det 
vil bli lodd ved 
inngangen, sang, 
gang rundt jule-
tre, andakt ved 
Ellen Fredriksen, 

poser til barna og leker. (det kan bli endringer i pro-
grammet under veis)  
 
Kan man ønske seg noe mere?  
Ta med deg barn, barnebarn og bekjente, og kom.  
 

TAPT OG KANSKJE FUNNET 
Liv Valø har miste et armbånd med hvite perler og 
sølvlås, enten inne eller utenfor hos oss. Hvis noen 
har funnet det, gi henne (eller meg) beskjed.  
Da håper vi på det beste! 
 
 
 
 
 

Les mer på www.normisjonaskim.no 



 



 

Den Norske Israelsmisjons  
JULEMESSE/BASAR  
fredag 2. desember kl 13.00-ca 19.00 
 
Kl. 13.00 Velkomst og litt musikk ved Leif Engeseth. Misjonsinformasjon 
Hele dagen videre er det salg av varm mat,(Potetstappe og pølser, rømmegrøt og 
suppelapskaus), kaffe, lodd og åretrekninger. Bud på auksjonsgjenstander. Salg av 
poteter og hjemmebakt flatbrød. Misjonsbutikken med varer fra Israel er med. 
 
Kl 14.00 Andaktssamling. Sang av Lande Musikkforening fra Sarpsborg og an-
dakt ved Johan Isak Hjertebråten.  Litt misjonsinfo.  
 
Ca kl 17.00 Andaktssamling Sang ved Sangdamene fra Skiptvet og andakt ved 
Yngvar Nilsen. Litt misjonsinfo.  
 
Ca kl 18.30. Siste bud og endelig avgjørelse på salget av auksjonsgjenstandene. Så 
siste loddsalg og trekninger inkl trekning av basarbøkene. 
 
Ca kl 19.00 Avslutning med et par sanger av Sangdamene fra Skiptvet.  
 
KJØP LUNSJ og MIDDAG på Normisjonshuset denne dagen! 
Lodder kan kjøpes fram til 2. des. Ring Torgeir Flateby: 913 91 248 

 

Søndag 11 desember kl 18.00.  
Møte på Normisjonshuset i Askim  
 
NMS i Askim sammen med Israelsmisjonen i 
Askim. Misjonsrådgiver i DNI Maria Lura ta-
ler.  
Mannsgruppe fra Rakkestad v/Kai Dybedahl 
synger. Bevertning.  



 

PROGRAM  VÅREN  2023 
 
Vi inviterer til nye mannsmøter våren 2023 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 kaffe-
pause 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 Mi-
sjonsselskap  (NMS). Vi samler inn en frivillig gave til NMS’ misjonsprosjekt: ”Teologisk 
utdanning i Kina”. Selv om vi kaller det mannsmøter, er det lov også for kvinner å delta. 
 
9.januar: Dr.ing. Tor Odd Berntsen:” Energi, inflasjon og økonomiske utsikter.” Bernt-
sen er utdannet elektroingeniør ved NTNU i Trondhjem og har en doktorgrad i faget. Han 
har allsidig yrkesbakgrunn innen norsk industri, bl.a. ansatt ved Borregård Fabrikker. Han 
sitter nå i et økonomisk lederteam innen Storebrand med spesiell kompetanse på energi og 
er i en god posisjon til å gi oss innblikk i dagens og fremtidens økonomisituasjon. Berntsen 
var tidligere formann i Indremisjonsselskapet/ Normisjon. Han bor i Asker.  
 
6. februar: Kommunelege Barbro Kvaal: ”Corona i perspektiv. Får vi Covid -24?” Kvaal 
er kommunelege i Indre Østfold Kommune og har oversikt over corona-pandemien og da-
gens situasjon. Hun vil gi oss innsikt i hva vi har lært av pandemien. - Hva så med tiden 
fremover? Vil pandemien komme tilbake, trenger vi flere vaksinasjoner, får vi langtids-
konsekvenser?  
 
6.mars: Lege Petter Schou: ”Med legeblikk på politikk”. Schou er både lege og politiker. 
Han har vært fylkeslege i Oslo, og arbeidet i forskjellige sammenhenger som lege. Han er 
tidligere ordfører i Spydeberg og nå ordførerkandidat på Høyres liste for kommunevalget i 
Indre Østfold høsten 2023. Han vil i foredraget kombinere sine legeerfaringer med den po-
litiske situasjonen i kommunen, stille diagnoser og gi råd om behandling.. 
 
3.april: Kjell Dahl: ”Om døden og evig liv”. Dahl er sosionom og har jobbet kliniske i 
mange år. Han har hatt undervisning og lederroller på Diakonhjemmets høgskole, Kirkens 
Bymisjon og Høgskolen i Innlandet. De senere årene har han vært konsulent innen organi-
sasjon og ledelse.  Dahl mistet sin kone Åse i sommeren 2022. Det har gjort at han på en 
eksistensiell måte har jobbet med spørsmål om døden og det evige liv. Vi får del i hans 
personlige tanker. 
 
8.mai: Professor Notto Thelle: ”Karl Ludvig Reichelt om Gud i andre religioner”. Thelle 
har vært misjonsprest i Japan og senere professor ved Det teologiske fakultet i Oslo. Han 
har skrevet flere bøker. I høst kom hans store biografi om K.L.Reichelt som grunnla Den 
nordiske buddhistmisjonen og bygget opp senteret Tao Fung Shan i Hong Kong. Reichelt 
var internasjonalt kjent som Kinamisjonær og misjonsteolog. Han var spesielt opptatt av 
gudsnærværet i andre religioner. Thelle vil belyse dette temaet i tilknytning til Reichelts 
tenkning. Reichelt er særlig kjent for sin misjonssalme ”Din rikssak Jesus være skal..” 
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,    930 12 699     Bent Reidar Eriksen,   995 74 704 



 



 



 


