
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  (i permisjon til 15. juni)
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. 

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:
Be for konger og alle i ledende stillinger.

Velkommen til Misjonskirken 
Ukehilsen 21. mai 2017

Løft blikket og se deg omkring fra 
det stedet der du står... 

1. Mosebok 13,14

LØFT BLIKKET



Litt av hvert:
Ovenleirene
Håper vi kan sende mange barn fra Misjonskirken til Ovenleirene i år. Det 
ligger leirbrosjyrer i foajeen. Ta med deg neste gang du er innom og spre det 
til aktuelle familier. Det er også flott om noen voksne fra vår menighet kan 
stille som frivillige. Det trengs hjelp både til nattevakt: 6-7 juli og 1.-2 august. 
Og ellers om noen har anledning til å forberede og koke mat, servere,  rydde 
og vaske opp. Ta kontakt med kontoret om du har ekstra tid til å hjelpe til 
enten for en hel leir eller for noen måltider. Med dette er du med på å gjøre 
en super innsats for barna som er på leir.

Studiepermisjon
Jeg skal i perioden fra 8. mai til 15. juni fullføre min masteroppgave i teologi. 
Det er et stort privilegiet å kunne fordype seg i bibelen. Det er likevel svært 
omfattende og krever at jeg nå går inn i en full studiepermisjon. Jeg er derfor 
ikke tilgjengelig i denne perioden. Henvendelser kan sendes inn til 
post@misjonskirken-askim.no eller lederskapet i menigheten.

Hilsen André Tjersland
Pinsestevne - på museet i Askim - 5. juni kl 1400-1700.
Friluftsgudstjeneste på Museet. Egil Torp taler og Suzanne Murphree leder 
oss i lovsang. Åse Bruer har bønnekrukken.  Etter samlingen blir det åpen 
mikrofon. Da blir anledningen gitt til alle som vil delta med frie vitnesbyrd, 
sang, diktlesing, musikalske innslag el. Alle som er eller føler seg som barn 
kan få være med på å kaste på stikka, gå på stylter, være med på potetløp og 
sekkeløp.Fint om alle tar med stoler og bord, og det de skal spise og drikke. 
Det  blir satt opp tønnegriller på eiendommen til Hågensen like ved museet. 
Vi setter ut vaffeljern og vaffelrøre, så alle kan steike seg vafler. I tilfelle 
dårlig vær flytter vi det hele ned til Misjonskirken. Velkommen til  

   årets pinsestevne!

Påmelding til  Liv&Vekst i Stavern 11-16. juli: 
https://www.checkin.no/event/14192/ 

liv-vekst-sommerfestival- 
stavern-11-16-juli-2017

DAGENS 
GUDSTJENESTE 
I dagens gudstjeneste taler Bjørn S. Olsen. 
Ragnhild Kasbo leder gudstjenesten og 
Simon Olsen leder lovsangen.

Møter i Misjonskirken:

til menigheten: 
14385

Fredag 19. 1800 Junior’n
 2000 Connect

Søndag 21. 1100 Gudstjeneste.  Misjons- og hjemmesekretær  
  Bjørn S. Olsen taler .
  Søndagsskole, KIDZ  & TWEENS

Mandag 22. 1800 Disippelgruppe

Tirsdag 23. 1100 Lunsj for alle som kan
 1800 Sangandakt på Løkentunet

Onsdag 24. 1100 Formiddagstreff

Fredag 26. 1800 Junior’n
 2000 Connect

Søndag 28. 1100 Gudstjeneste med fokus på Colombia..  Leder  
  internasjonal avdeling Jon- Arne Hoppestad taler.
  Søndagsskole, KIDZ & TWEENS

Tirsdag 30. 1100 Siste Lunsj før sommeren
 1900 Menighetsmøte

JUNI
Fredag 2. 1800 Junior’n
 2000 Connect

Søndag 4.  1100  Gudstjeneste med tekstlesing og nattverd.

Mandag 5. 1400 Pinsestevne ved Museet i Askim

Bønnetjenesten i dag:
Om du har behov for samtale eller 

forbønn etter dagens gudstjeneste,
kan du ta kontakt med Suzanne Murphree. Bønnevakten er 
tilgjengelig i bønnerommet bakerst til høyre i kirkerommet.

                                                                  

DFEF sommerstevne på Solstrand 
5.-9. juli - Påmelding på facebook: 
@Sommerstevnet

MENIGHETSTUR til OVEN 
Leir- og konferansesenter
Lørdag 9. sept. kl 10-19 - HOLD AV DAGEN!


