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Velkommen til store og små!

Velkommen til Misjonskirken
 

Allesammen søndag 12. mars 2017

Misjonskirkens lederteam:
Robert Murphree: ..................... 974 68 577  (Leder)
Henning Sørum:  ...................... 481 25 288  
Ragnhild Kasbo: ....................... 950 82 381
Anders T. Bjorvand: .................. 917 49 433 
Thomas Hågensen  ................... 419 07 656

Margrethe Borgen:  .................. 918 87 402  (1. vara) 
Joie Ufitimbabazi Holmedahl ... 957 51 850 (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:
Om hjelp til å se vår neste.

“Hvem er så min neste?
Lukas 10,29b



”Søk først Guds rike og Hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i 
tillegg.” (Matteus 6:33). Plukker vi bare ut det enkle av Bibelen og lar utford-
ringene ligge når vi leser bibelen vår i dag? Det er jo slik samfunnet vårt funge-
rer. Vi tar det vi liker og kaster det vi misliker. Det står ikke at jeg skal få alt jeg 
ber om, men det står noe om hvor mitt fokus i bønnen skal rettes, nemlig mot 
Guds rike og Hans rettferdighet. Da vil han gi meg alt det andre i tillegg. Kan-
skje handler dette om å løfte blikket mot Gud og hans rike. Løfte blikket bort 
fra meg selv og mitt ego. Guds rike vil vise seg igjennom kjærlighet, glede, fred, 
overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. 
(Gal 5:22ff). Jeg tror at når vi løfter blikket mot Guds rike og får erfare disse 
egenskapene ved Gud, så gjør det noe med oss. Vi vil ønske å dele det videre. 
For Guds kjærlighet er ikke egoistisk. Vårt fokus blir rettet fra oss selv, og mot 
Gud og våre medmennesker. Gud satte oss mennesker til å skulle være forval-
tere av det skapte. Det betyr å skulle bruke ressursene på en god måte. At vi 
som ambassadører for Guds rike skal gi videre evangeliet og kjempe for hans 
rettferdighet på jorden. Når vi gjør dette trenger vi ikke å bekymre oss. For da 
har Jesus gitt oss et løfte om at vi ”Skal få alt det andre i tillegg.” 

Andrѐ Tjersland
Pastor

JEG GLEDER MEG TIL “ALLE SAMMEN SØNDAGENE”!
Denne søndagen er det ALLESAMMEN møte igjen! Jeg ønsker så veldig at 
ALLESAMMEN skal være noe alle sammen gleder seg til! At ALLESAMMEN 
skal være en plass vi kan møte Gud sammen. Vi har så godt av det; å møte 
Gud sammen! Derfor vil du nå møte ALLESAMMEN i en ny drakt. I alt som 
skjer gjennom møtet kommer generasjoner til å stå sammen, gammel og 
ung, barn og voksen! Professoren har tatt dette på alvor, og Misjonskirken 
har fått sin egen JUNIORLAB! Her forskes det på høyt nivå, klart de minste 

finner de største svarene! Gjør deg klar til kule eksperimenter, stor 
skuespillerkunst, lek, konkurranser, humor,god musikk, deilig 

kirkekaffe og selvfølgelig: tydelig budskap!
 Velkommen ALLE SAMMEN!

     Hilsen Marianne
Barne- og Familie arbeider

Pastorens hilsen: Møter i Misjonskirken:

til menigheten:
14385.

Bønnetjenesten i dag:
Om du har behov for samtale eller 

forbønn etter dagens gudstjeneste,
kan du ta kontakt med Egil Torp. Bønnevakten er 

tilgjengelig i bønnerommet bakerst til høyre i kirkerommet.

                                                                  

ALLE SAMMEN SØNDAG 
Marianne Strøm holder idag andakt over temaet:
“Tente hender”. Teksten er hentet fra Lukas 10,25-36.
Thomas Hågensen og Filip Fosser leder gudstjenesten og 
Bjørn Tangen leder lovsangen.

MARS

Fredag 10. 1800 Junior’n (Barnas restaurant)
 2000 Connect

Søndag 12. 1100 Alle sammen søndag.
  Marianne Strøm holder andakten.

Mandag 13. 1800 Disippelgruppe.

Tirsdag 14. 1100 Lunsj for alle som kan.

Onsdag 15. 1800 Dugnad i kjellersalen.

Fredag 17. 1800 Junior’n (Kahoot)
 2000 Connect

Søndag 19. 1100 Gudstjeneste. Suzanne Murphree taler.
  Søndagsskole, KIDZ & TWEENS

Tirsdag 21. 1100 Lunsj for alle som kan.
 2000 Kveldsbønn

Onsdag 22. 1100  Formiddagstreff

Fredag 24. 1800 Junior’n (Bingo)
 2000 Connect

Søndag 26. 1100 Gudstjeneste. Andrѐ Tjersland taler.
  Søndagsskole, KIDZ & TWEENS


