
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 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:
En velsignet sommer og Guds  

beskyttelse over alle sammen.

Velkommen til Misjonskirken 
Ukehilsen - 25. juni 2017

I Damaskus bodde en disippel som hette Ananias.  
Herren kalte på ham i et syn: “Ananias!” 

Han svarte: “Her er jeg, Herre.”

En disippel har Jesus som Herre.

Ap. Gj. 9,17



Litt av hvert:
Menighetstur til Oven leir- og konferansesenter
Lørdag 9. sept. kl 10-19. Påmelding innen 1. juli (De som melder seg på 
innen 1. juli er med i trekningen av to billetter til Østfoldbadet). Meld 
dere på ved å sende mail til post@misjonskirken-askim.no med  
hvem og hvor mange som kommer, og ved å betale 150,- pr pers. eller  
300,- pr familie til konto: 3000.17.55346. Det blir organisering av  
transport, slik at de som ikke har bil kan si ifra til kontoret, og de som 
har ledig plass i sin bil kan gjerne også melde dette til kontoret. Det 
blir både underholdning, aktiviteter og mulighet til å bli bedre kjent 
med hverandre.

Ovenleirene
Det ligger leirbrosjyrer for alle Ovenleirene 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 frivillig. Det trengs 
hjelp både til natt- og brannvakt: 6-7 juli og 1.-2 august. Med dette er 
du med på å gjøre en super innsats for barna som er på leir. Ta gjerne 
kontakt med kontoret for å melde deg til tjeneste, og husk å søke 
politiattest.

Misjon
Er du interessert i misjon og kan tenke deg å være med i misjons-
utvalget, ta kontakt med Marianne Torp personlig eller via 
mariannetorp53@gmail.com eller tlf. 992 75 216.

DAGENS
GUDSTJENESTE
I søndagens gudstjeneste vil Andrѐ Tjersland
tale over temaet: En  disippel har Jesus som Herre. Ap.gj. 9,10-25.
Thomas Hågensen leder gudstjenesten og 
Bjørn Tangen leder lovsangen.

Møter i Misjonskirken:

til Misjonskirken: 
14385

JUNI

Søndag 25.  1100 Gudstjeneste. Andrѐ Tjersland.

JULI

Søndag 2. 1900 Felllesgudstjeneste i Misjonskirken 

Søndag 9. 1900 Fellesgudstjeneste i Frelsesarmeen 

Søndag 16. 1900 Fellesgudstjeneste i Normisjon

Søndag 23. 1100 Fellesgudstjeneste i Askim kirke

Søndag 30. 1100 Fellesgudstjeneste i Filadelfia

AUGUST

Søndag 6. 1100 OAC deltar i møtet med besøk fra Australia.
  Nattverd. 

Bønnetjenesten i dag:
Om du har behov for samtale eller  

forbønn etter dagens gudstjeneste,  
kan du ta kontakt med  Helge Pettersen. Bønnevakten er  

tilgjengelig i bønnerommet bakerst til høyre i kirkerommet.

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

Påmelding til  Liv&Vekst i Stavern 11-16. juli: 
https://www.checkin.no/event/14192/ 
liv-vekst-sommerfestival- 
stavern-11-16-juli-2017


