
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)

Stab
Sentralbord:  ........................... 902 56 068
André Tjersland, pastor  ........... 994 47 620  andre@misjonskirken-askim.no 
Marianne Strøm,  
barne- og familiearbeider   ........ 951 51 786  marianne@misjonskirken-askim.no
Lisbeth Bjerkeng,
administrasjonsmedarbeider  .... 458 12 957  post@misjonskirken-askim.no   

 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.

'w

Sentralbord: 902 56 068
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:
Barne- og ungdomslederne i menigheten

Velkommen til Misjonskirken 
Ukehilsen - 22. oktober 2017

Et fellesskap som har omsorg for sin neste.

Misjonskirken Askim
ASKIM FRIE MISJONSMENIGHET



Litt av hvert: Møter i Misjonskirken:

DAGENS GUDSTJENESTE
I dagens gudstjeneste taler Robert Murphree over temaet: 
Sammen på veien til fullkommen glede - Et fellesskap som har om-
sorg for sin neste. Ragnhild Kasbo leder gudstjenesten og Dennis 
Hansen leder lovsangen.

Fredag 20. 1800 Junior
 2000 Connect

Lørdag 21. 1900  Lovsangskveld med Harald Høidahl
 1900 Basement Social

Søndag 22. 1100 Gudstjeneste - Robert Murphree taler
  Søndagsskole: Kidz og Tweens

Mandag 23. 1730 Lifesong og Lifedrums
 1830 Lifedance

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

Onsdag 25. 1100 Formiddagstreff med besøk av Hyttemusikken

Fredag 27. 1800 Junior
 2000 Connect

Lørdag 28. 1900 Basement

Søndag 29. 1100 Gudstjeneste - André Tjersland taler

Tirsdag 31. 1100 Lunsj for alle som kan

Onsdag 1. 1730 Tentro-undervisning i Filadelfia, Askim

Fredag 3. 1800 Junior
 2000 Connect

til Misjonskirken: 
14385

Bønnetjenesten i dag:
Om du har behov for samtale eller  

forbønn etter dagens gudstjeneste,  
kan du ta kontakt med Tore Boye. Bønnevakten er  

tilgjengelig i bønnerommet bakerst til høyre i kirkerommet.

Dekkskift
4. november blir det dekkskift igjen. Varsle naboer og kjente om dette og 
kom til Misjonskirken. Magne Fosser og hans mannskap gjør en super innsats 
gang etter gang. 
Vil du hjelpe til, ta kontakt med Magne Fosser: tlf. 908 40 987.

Høstdugnad
8. november kl 18-21 er det tid for dugnad i Misjonskirken. Tema for kvelden 
blir: Rydding, kasting og raking. 

Tjenesteuke på Oven uke 43
Dersom du har mulighet til å være med å gjøre en innsats på tjenesteuken 
vår på  Oven kan ringe Bjørn Tangn, tlf. 905 35 913.

Nyttårsfeiring
Det har kommet opp ønske om  nyttårsfeiring på misjonskirken i år. Dersom 
noen har lyst til å være med å arrangere dette, ta kontakt med kontoret.

Basement
Basement (ungdomsarbeid fra 7. – 10. Klasse) er nå godt i gang. Selv om det 
er i oppstarten og mye som fortsatt må finnes ut av, så ser vi at det allerede 
nå begynner å skape engasjement. Både for en del av ungdommene som har 
vokst opp i kirken, men også for ungdommer som aldri har hatt noen relasjon 
til Jesus eller menighet. Vår drøm er at ungdommene skal kunne bli kjent med 
et kristent fellesskap og at deres liv skal bli forvandlet i møte med Jesus. Dette 
gjør vi med å ha annenhver gang med kun sosialt – hvor vi skaper relasjoner 
og blir kjent med hverandre og annenhver gang hvor det vil være et relevant 

og samtidig meget rotfestet og tydelig budskap om hvem Jesus er. Her er det 
en ny generasjon i menigheten som tar misjonsbefalingen på alvor. 

Ungdommer som blir disippelgjort og som ønsker å gjøre  
disipler ut av sin generasjon. Stå gjerne sammen med 

oss i bønn, oppmuntring og tenk over om du 
kunne tenke deg å være med som en 

trygg person i oppstarten av 
et slikt arbeid. 


