
Velkommen til Misjonskirken 
Søndag 16. april 2017

Misjonskirkens lederteam:
Robert Murphree: ..................... 974 68 577  (Leder)
Ragnhild Kasbo: ....................... 950 82 381 (Nestleder)
Henning Sørum:  ...................... 481 25 288  (Sekretær)
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     (Administrasjons-
    medarbeider)

 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
Bank:  3000.17.55346
E-post:  post@misjonskirken-askim.no / www.misjonskirken-askim.no /

Ukens bønneemne:
At påskens budskap skal nå ut til folket.

«Lik en sau som føres bort for å slaktes,
           lik et lam som tier når det klippes,

           åpnet han ikke sin munn.»
Ap.Gj. 8,32b



Hilsen fra lederteamet:
Kjære medarbeidere i Guds rike,

Møter i Misjonskirken:

til menigheten:
14385.

DAGENS GUDSTJENESTE 
I dagens gudstjeneste taler Andrѐ Tjersland.

Teksten er hentet fra Ap. Gj. 8,26-40. 
Thomas Hågensen leder gudstjenesten og 

Suzanne Murphree leder lovsangen.

APRIL

Fredag 14. 1700 Langfredagssamling, skriftlesing og bønn.

Søndag 16. 1100 Gudstjeneste 1. PÅSKEDAG. Andrѐ Tjersland taler.

Tirsdag 18. 1100 Lunsj for alle som kan
 2000 Kveldsbønn

Fredag 21. 1800 Junior’n 
 2000 Connect

Søndag 23.  1100 Gudstjeneste. Robert Murphree taler.
  Søndagsskole: KIDZ. 
  Tweens er på tur.

Mandag 24. 1800 Disippelgruppe
 1800 Vårdugnad på misjonskirken

Tirsdag 25. 1100 Lunsj for alle som kan
 1800 Sangandakt på Løkentunet

Onsdag 26. 1100 Formiddagstreff

Fredag 28. 1800 Junior’n 
 2000 Connect

Søndag 30.  1100 Gudstjeneste. Robert Murphree taler.
  Søndagsskole: KIDZ & TWEENS 

Konstituering av lederteamet
Vi har nå konstituert oss som lederteam og Ragnhild Kasbo ble nestleder, mens Henning 
Sørum fortsetter som sekretær. Thomas Hågensen kommer i en unik situasjon da han blir 
inhabil rundt saker som berører stab, og da spesielt Marianne. Men varamedlemmene er 
stort sett godt orienterte på saker så de vil være forberedt når Thomas er inhabil.

Skattesaken og Økonomi
Etter råd fra Revisor Knut Østbye gikk vi til Skatteetaten for noen måneder siden med en 
forespørsel om vedtak rundt skatteplikt, spesielt rundt husleie til menigheten og formue 
i barnehagen. Vi har nå fått svar i form av en såkalt veiledende uttalelse fra Skatteetaten. 
I sum er vi erklært ikke skatte pliktig i tidligere år, og for 2016 og 2017 for både utleie av 
bygg og formue/overskudd i barnehagen. Men de kommenterer at overskudd/formue i 
barnehagen er for høye i forhold til størrelse og formål over tid og at vi av denne grunn er 
påkrevet å sende inn årsregnskap for menigheten som konsern i 2018 for en revurdering.  
Hvis overskudd/formue forblir høye, vil barnehagen bli erklært ervervsmessig i formål, 
noe som vil da utløse skatteplikt osv. Både vi og Knut var meget glade og takknemlige for 
at vi ikke ble påregnet som ervervsmessig i noe ledd, og er forøvrig takknemlig for en god 
dialog og prosess med sakfører i Skatteetaten.
 Når det gjelder deres uttalelse, så har vi med andre ord fått et insentiv til å inve stere 
i 2017 og 2018, og da spesielt i det som kan komme barnehagen til gode. Det jobbes med 
forslag til dette nå. Likviditeten og balansen i både barnehage og menig heten er god, 
men selv om vi har økte inntekter på menighet siden i 2016, så har vi et budsjett under-
skudd på menighetsiden som vi ønsker primært å dekke fra økte gaver uten å måtte 
overføre fra balansen.  Her kommer vi til å bli tydelige i tiden fremover. Målet er å øke 
inntektene samtidig som vi ser på hvordan vi kan investere på andre måter fra balansen, 
på måter som utfører vårt formål. Strategi teamets arbeid kan få betydning på dette om-
rådet.
 I konklusjon bør det sies at vi er heldige som bor i et land hvor Skatteetaten er opptatt 
av at man følger sin visjon og formål under organisasjonsformen man er pålagt, og at man 
også som kristen organisasjon flittig utfører og investerer i den. For oss er dette en god 
påminner om at vi må alle holde øynene på vårt formål som menighet.

Menighetsskolen
Lederteamet skal møte med Vekstteamet 20.04.17 og organisere et Strategi team som 
skal ta resultatene fra Vekstteamet og jobbe med å tilspisse og formulere strategi for 
menigheten fremover. Vi er i en ypperlig tid for dette arbeidet, spesielt etter uttalelsen fra 

Skatteetaten.  


