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Normisjon Askim-en kraftstasjon for Jesusbegeistring og tettere fellesskap
«EN LITEN ORIENTERING»
Vel overstått påske, håper den har gått rimelig greit. Det er
uvant og trist å ikke møte hverandre i kirken og på Normisjonshuset, Særlig nå i påsken - men budskapet står like
støtt.
Som Bent Reidar skrev: Visst skal våren komme. Det lysner på kveldstid og staten slipper sakte opp på restriksjonene. Vi ber om at alt må bli normalt igjen så fort som mulig
- da kan vi møtes igjen, både Gud og hverandre.

BIBEL
TEKST:
2. Tim 2.8
«Husk på Jesus
Kristus, som er
stått opp fra de døde og er av Davids
ætt. Dette er mitt evangelium.»

Siden sist nmd-brev har staten komme med nye «KoronaÅ glemme, er noe som alle mer eller
forbud». Det betyr at alle våre aktiviteter fortsatt vil være
avlyst i tradisjonell form fram til 15. juni. «Korona-forbud» mindre gjør, både eldre og unge. Vi
lettes og endrer seg stadig, vi følger med og tilpasser oss.
kjenner oss igjen. Det er ubehagelig.

Ja, glemsomhet kan få konsekvenser,

Vi beklager at 17-maifesten blir avlyst, vi hadde håpet i det både for oss selv og andre mennesker.
lengste at det lot seg gjøre og det var også trist at det ikke
ble noe av Kulturkvelden. Vi kan glede oss til Kulturkvelden til høsten, hvor Tina Michelet kommer og forteller om Apostelen gir sin unge medarbeider
Timoteus en påminnelse, som antagesin tros reise. (datteren til Jon Michelet - forfatteren)

lig kan være like nødvendig for oss

I samråd med «vaktmester kompaniet» er vårens vakreste
også i dag.
eventyr - «vårrengjøring» på huset også utsatt. Det er et
trivelig og nyttig treff , med hyggelig bordfellesskap, men
vanskelig å få organisert nå. Blir det nødvendig kommer vi Vi glemmer ikke hans oppstandelse i
det ytre, den «historiske», men kanskje
tilbake med en plan.

hvorfor han ble «oppreist fra de døde».
Som et tilbud vil vi komme med to videomøter.
Hva betyr det egentlig for oss: Jo, det
Videomøtene blir lagt ut på Facebook og jeg sender en mail er et offer til frelse for oss alle som tar
med direkte link.
i mot.
En takk til de i styret som planlegger og gjennomfører
dette. (Ellen, Hans, Irene, Elisabeth, Torgeir og antagelig Jan F. som freelancer)
En takk til Geir som har skrevet et innlegg til månedsbrev på side 3.
Ring gjerne til oss i styret om det er noe du lurer på eller
bare for å slå av en prat.
Gud være med oss alle!

PROGRAM:

Søn

10. mai

kl.18.00

Videomøte
Tale av Torgeir Flateby,
Lokale sang krefter.

Søn

7. mai

kl. 18.00

Videomøte
Tale av Sverre Fjeldberg.
Han orienterer også om
Fermate.
Lokale sang krefter.

Derfor: Vi må aldri glemme at Jesus
var virkelig død, og at han legemlig
stod opp igjen fra de døde, for å sone
alles synd. Det er det som er kjernen i
evangeliet og som skal forkynnes
(blant annet av oss) til frelse for alle.
Oppstandelsen er virkelig det store beviset på Jesu guddomskraft og ønske
om frelse til oss alle.
Beste hilsen
Dag
TA MED BIBEL PÅ MØTENE- DET GJØR OSS
ENNDA GLADERE I DENNE BOKEN

NORMISJON ASKIM
Dr.Randersgt. 10
1800 ASKIM

DETTE BER VI FOR:

Takk for alt flott arbeidet på huset vårt
Be for gudstjenestene våre
Takk 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 spesielt for:
* Prosessen med å få ansatt en medarbeider i 40%stilling.
* Korona-situasjonen vi er midt oppe i. At medlemmer ikke blir belastet med utrygghet og isolasjon. At de må holde fast ved troen og bli styrket.
* Be for Norge og alle i Askim at Koronasmitten
snart må gå raskt over.

INFORMASJON FRA
STYRET.
ANSETTELSE OG
FASTGIVERTJENESTE.

Når situasjonen normaliserer seg, vil vi enten arbeide videre for å finne en riktig person eller avslutte prosjektet. Dere blir informert om sakens
gang.

MEDLEMSKONTIGENT.
Det er til nå 40 som har betalt medlemsavgift. Da er det nok mange medlemmer som
har «glemt seg bort». Betalingsfristen er
utløpt.
Derfor: Har du ikke betalt og vil fortsette å
være medlem - fint om du betaler.
Det er flere som går på huset og dessverre
ikke er medlemmer. Vi trenger hverandre.
Supert om du betaler og blir medlem.
Sende 300 kr til konto 1100.20.12040
VIKTIG: Merk betalingen med navnet ditt.
STYRET

ØKONIMI

Som alle organisasjoner med avlyste aktiviteter,
har vi for tiden ingen kollekt, men de samme faste
utgiftene og ønske om å opprettholde støtten til
ytre misjon som tidligere.

Det er derfor kjærkommet med en gave.
Den kan Vippses til 130185 eller betales til konto
1100.20.1204.

TAKKEHJØRNET

Styret har ikke «tatt pause», siden sist mnd-brev
har vi har to styremøter på «nettet». Det er litt underlig, men fungert tilfredsstillende. Er det noen
spørsmål eller informasjon, står vi gjerne til disposisjon.

NFORMASJON FRA NM-REGION
ØSTFOLD

En stor takk til Leif og Ingar som stadig frekventerer på huset vårt og holder det i stand
og klart til alt blir normalt igjen.

Følg linken under, her vil du finne filmer eller en
tekst med noen ord for helgen. Her er det kjente
Østfoldpredikanter som gir sitt bidrag.

FAST INFORMASJON

Skyss
Er det noen som har behov for skyss, ring Ellen på
https://www.normisjon.no/ostfold/ord-for996 18 300 og avtal henting.
helgen/
Vårt konto nr. 1100.20.12040 —Vipps til 130185
E-post: dagwen@ostfoldfk.no

Spørsmål ang mnd brev rettes til
Dag W. mob. 930 12699

Les mer på www.normisjonaskim.no

«Ensomhet merker en best når en er alene!»
Av Geir Braadlie

Dette sitatet tilskrives Kjell Aukrust. Og det skulle ikke
forundre meg om det er han som har skrevet de ordene.
De er underfundige og humoristiske og stemmer godt
med hva nettopp Kjell Aukrust kunne ha sagt. Samtidig
er det et alvor over de ordene. Det vet den noe om som
har smakt ensomheten!
Jeg er med i en gruppe på Facebook som heter Lyspunktet. Den ble startet for noen uker siden for å være et sted
for å dele oppmuntringer, finne gleder og dele dem, finne
lyspunkt.
Små hverdagsgleder, som at min god nabo, han i det gule huset og som alltid følger
med på hva vi holder på med, og som bor alene; hadde lagt merke til at jeg holdt på
å dra skulderen av ledd da jeg prøvde å starte motorklipperen her en dag. Han sa til
oss at om vi lot klipperen stå utenfor boden så kunne han kikke på den. En times tid
etter ringte han på døren og sa at: Nå starter den! Og det gjorde den! Han har greie
på slike motorer. Det har ikke jeg!
Det endte med at denne presten klippet gresset søndag kveld!
Han ga oss et lysglimt! Det trengte vi der og da. Litt normalitet!
For i denne tiden vi er i og har vært i siden midten av mars; en unntakstilstand for
det helt alminnelige livet, så er hvert glimt av det helt hverdagslige og normale godt
å gripe fatt i. Og da kan også en god nabo som ser og har sett være gull verdt!
Jeg vet at en gruppe på Facebook ikke kan erstatte rikdommen i et møte ansikt til
ansikt med en jeg er glad i og som jeg ikke kan besøke og holde rundt.
En gruppe på Facebook kan heller ikke ta bort den dype ensomheten som det å måtte
være alene kan føre til.
Men et lyspunkt kan være nettopp det; en liten livsgnist av glede her og nå.
Lyspunkt trenger vi alle hele tiden.
Noe å se frem til.
Noe å se tilbake på og kunne snakke om en gang.
Midt inn i disse dager, i denne tiden, i alt dette uforutsigbare holder jeg fast i troen
og håpet på Jesus.
Han er mitt ankerfeste når alt bryter.
Jesus har lovet oss at vi kan få komme til ham med alt som vi bærer på som er tungt:
«Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.»
Matt. 11,28.
Det betyr at vi kan få komme med våre dager, uansett hvordan de er, til Jesus. Med
vår bønn og vår takk, vår klage og vår glede. Og finne hvile, finne nåde og ny kraft
til nye dager.
Det største løftet er et Jesus er med oss alle dager, til det ikke finnes flere dager:
Matt 28, 20b: «Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Slik gir Jesus
oss lyspunkt! For evigheten og for øyeblikket akkurat nå!

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
Betalingsfrist 10. april.
(ikke bruk Vipps)
VIKTIG: Merk betalingen med navnet ditt.
Vi setter pris på at du betaler innen tidsfristen og ser fram til et godt NM-år i
2020.
Med vennlig hilsen
Styret i NM-Askim

