
Velkommen til Misjonskirken
 

Ukehilsen 15. jan. 2017

Misjonskirkens lederteam:
Robert Murphree: ................. 974 68 577  (Leder)
Jonas Tangen:  ...................... 414 40 240  (Nest leder)
Henning Sørum:  .................. 481 25 288  (Sekretær)
Gry Elisabeth B. Moen: ......... 971 20 098 
Ragnhild Kasbo: ................... 950 82 381

Anders T. Bjorvand: .............. 917 49 433  (1. vara)
Margrethe Borgen:  .............. 918 87 402  (2. vara) 

Ansatte, tlf.: 90 25 60 68
André Tjersland:   tjersland@me.com  994 47 620 (Pastor)
Marianne Strøm:  marstm71@gmail.com    951 51 786
(Barne- og familiearbeider)
Lisbeth Bjerkeng:  post@misjonskirken-askim.no    (kontoret)

Bønnemøter
I Misjonskirken har vi bønnemøter hver 1. og 3. tirsdag i måneden kl. 2000.

Forbønn
Menigheten ønsker å være til hjelp for deg som trenger forbønn. Du kan 
benytte anledningen til å gå i bønnerommet etter prekenen. Skulle du ønske 
videre samtale eller forbønn kan du ta kontakt med pastoren.

Misjonskirkens misjonsprosjekter:
Colombia, Kina, Santa & Torleif Sørlie, Open Air Campaigners.

Adr:  Roald Amundsensgate 1, 
1831 Askim 
Tlf: 90 25 60 68
Org.nr:  971 251 727
Bank:  3000.17.55346
E-post:  post@misjonskirken-askim.no / www.misjonskirken-askim.no /

Ukens bønneemne:
Be for Junior'n.

Han er lik et tre plantet ved rennende vann. 
Det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke.

Alt han gjør, skal lykkes.
Salme 1, 3



FELLES BØNNEUKE
Vi har den store gleden av å ønske deg og din familie hjertelig velkom-
men til bønneuka 2017 i Askim: 18.01.17 til 22.01.2017. Vi har tro på at det 
er kraft i bønn, og som det står skrevet i Matteus 18:20: «For hvor to eller 
tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.» Det vil bli tid for 
både lovsang, ettertanke og refleksjon, bønnegrupper, stillhet og mange 
andre former for bønn. Vi tror og håper at dette skal være en uke som kan 
være til stor velsignelse for alle i Askim. Bønneuken vil bli avsluttet med 
en felles gudstjeneste i Askim kirke klokken 11:00. Dette betyr at vi ikke 
skal ha gudstjeneste i Misjonskirken Askim. Men vi vil være sterkt del-
aktige i den økumeniske gudstjenesten i Askim kirke. 

MENIGHETENS ÅRSMØTE
Menighetens årsmøte  vil bli avholdt onsdag 01. mars 2017  kl. 19.00. 
Forslag eller saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til 
post@misjonskirken-askim.no  Forslagene merkes i emnefeltet med 
«Forslag til årsmøte 2017». I forslaget man ønsker behandlet av årsmøtet 
bør det fremkomme tydelig hva man ønsker at årsmøtet skal ta stilling til.
For at lederteamet skal få tilstrekkelig tid til å gjennomgå innkomne 
saker og forslag, er fristen for innsending av saker satt til 20. januar 2017.

ÅRSRAPPORTER OG REGNSKAP
Alle grupper bes sende sine årsrapporter til post@misjonskirken-askim.no 
og regnskap til Marianne Torp eller Kjell Liborg innen 20. januar.

NATTVERDSTJENESTEN 
Vi trenger en person som kan hjelpe til å forberede nattverd.  

Hvis det er noen som ønsker det eller har noen spørsmål, 
ta kontakt med Gry-Elisabeth Sørum.

Litt av hvert: Møter i Misjonskirken:

VIPPS    
Nå kan du gi til menigheten via din telefon.  

VIPPS-nummer til menig-
heten er 14385. Bønnetjenesten i dag:

Om du har behov for samtale eller 
forbønn etter dagens gudstjeneste,

kan du ta kontakt med Monica Lindås. Bønnevakten er 
tilgjengelig i bønnerommet bakerst til høyre i kirkerommet.

                                                                  

DAGENS GUDSTJENESTE 
I dagens gudstjeneste taler Jens Petter Jørgensen over 
temaet “Mye godt til gode”. Andrѐ leder gudstjenesten og Jonas Tangen 
leder lovsangen. KIDZ og TWEENS møtes til sine samlinger.

JANUAR

Fredag 13. 1800 Junior’n
 2000 Connect

Søndag 15. 1100 Gudstjeneste.
  Jens Petter Jørgensen taler.
  Søndagsskole, KIDZ & TWEENS

Mandag 16. 1800 Disippeltreningsgruppe

Tirsdag 17.  1100 Lunsj for alle som kan
 2000 Kveldsbønn

Fredag 20. 1800 Junior
 2000 Connect

Søndag 22. 1100 Fellesmøte i Askim kirke i forbindelse med 
  bønneuka. 

Tirsdag 24. 1100 Lunsj for alle som kan
 1800 Sangandakt på Løkentunet

Onsdag 25. 1100 Formiddagstreff

Fredag 27. 1800 Junior’n
 2000 Connect

Søndag 29. 11.00 Gudstjeneste.

   Torsdag 2. februar kl 1930:  MENIGHETSMØTE

KONSERT SØNDAG 5. FEBRUAR KL. 18.00
Øystein Torp (fiolin) og Bill Spade (klaver) holder 
variert og spennende konsert i Misjonskirken. 
Billetter selges under kirkekaffen.


