
'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:
Enhet blant Guds folk i 2018.

Velkommen til Misjonskirken 
Ukehilsen - 7. januar 2018

Misjonskirken Askim
ASKIM FRIE MISJONSMENIGHET

Tema: Sprengkraft

Jes. 43,19

Visdommen
er i Gud 
Salme 11

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.

Denne kongelige salmen har sitt senter i Herren, og hans hellige tempel der 
Han troner. Det er han som er Gud og prøver menneskets hjerte (Sal 11,4-5). 
David som skriver denne salmen plasserer seg selv som en av de rettferdige, 
han søker tilflukt hos Herren. Når de urettferdige er rundt ham og ønsker å 
ta livet av David, så er det Herren han søker. David legger sin lit til Gud, som 
troner i himmelen. De urettferdige er ikke bare mennesker som benekter 
Gud i ord, men som ikke har noe skam over å utføre onde gjerninger, med 
både svik og ødeleggelse. Den urettferdige lever som om Gud ikke finnes. 
Den rettferdige finner derimot sin tilflukt og trygghet i Gud og lever med vis-
sheten om at den sanne visdommen er å frykte Gud og holde hans bud (Fork 
12,13). Å frykte Gud handler ikke først og fremst om å være redd for ham. Det 
handler mer om å la Gud være Gud også i våre egne liv. Å ta konsekvensen 
av at han er den han er. Ved troen på Jesus har vi fått adgang til Guds hellige 
tempel og vi kan stå foran hans ansikt hellige og uten feil (Rom 5,1-2; Ef 1,4). 
Visdommen er å kunne søke tilflukt hos Gud i alle livets situasjoner og stole 
på at han er en Gud som er for alle dem som tror på Jesus Kristus (Sal 11,1). 
 



Litt av hvert: Møter i Misjonskirken:

JANUAR 2018

Fredag 5. 1800  Oppstart Junior'n

Søndag 7. 1100 Gudstjeneste - André Tjersland taler
  Nattverd  (ikke KIDZ & TWEENS)

Mandag 8. 1730 Oppstart Lifesong & Lifedrums & Lifeguitar
 1830 Oppstart Lifedance

Tirsdag 9. 2000 Kveldsbønn

Onsdag 10. 1730 Tentro-undervisning

Torsdag 11. 1100 Åpen lunsj 

Fredag 12. 1800 Junior’n
 2000 Connect

Lørdag 13. 1900 Oppstart Basement

Søndag 14,  1100 Gudstjeneste
  Oppstart søndagsskole: KIDZ & TWEENS

Onsdag 17.  1900  Menighetsmøte

Torsdag 18. 1000 Åpent hus for bønn i Misjonskirken
 1900 Fellesmøte i Misjonskirken

Fredag 19. 1800 Junior’n
 1930 Bønn- og lovsangskveld på Normisjon

Søndag 21. 1100 Fellesmøte i Askim kirke:
  Bønn og misjonsgudstjeneste
  Opplegg for barna under 
  gudstjenesten

Jonas’ nye CD
Takk for alle bidrag i forbindelse med salget av CD´en «Tilsynsmann» som 
gjorde at jeg per nå kunne overføre til sammen 10.000 kroner til Santa Sørlie. 
Dette blir sikkert til god nytte for Santa Sørlie som reiser som misjonær til 
Montenegro i januar. Takk for hjelpen!     Hilsen Jonas

Årsmøte 14. mars 2018 (NB: ny dato)
Saker til årsmøtet kan sendes til pastor eller styreforman. For at lederteamet 
skal få brukbar tid til å forberede sakene, er fristen for innlevering av 
saker til årsmøtet satt til 20. januar. Sakene merkes i emnefeltet «Forslag 
til årsmøtet» og det bør komme tydelig frem hva man ønsker årsmøtet skal 
ta stilling til.

Tjenesteuke på Oven leir- og konferansesenter i uke 3
Vi har tjenesteuke på Oven i uke 3. Ta kontakt med Bjørn Tangen, 
tlf. 905 35 913, dersom du har mulighet til å hjelpe til.

Åpen lunsj bytter dag
Fra og med januar bytter Åpen lunsj dag fra tirsdag til torsdag kl 1100. Første 
lunsj i 2018 blir 11. januar. Velkommen!

LifeGuitar
Nå starter vi med enda et tilbud under Life-gruppen. Bjørn Tangen skal 
undervise i gitarspilling fra januar 2018. Det blir samtidig med Lifesong og 
Lifedrums-øvelsene, altså annenhver mandag. 

Bønneuke
Felleskirkelig lederforum Askim arrangerer «Sammen i bønn i Askim»

onsdag 17. - søndag 21. januar. Torsdag 18. jan blir det 
møter i Misjonskirken kl. 1000 og 1900. 

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.

DAGENS GUDSTJENESTE
André  Tjersland taler i dagens gudstjeneste. Temaet er «Sprengkraft», 
og bibelteksten er  hentet fra Jes. 43,19. Thomas Hågensen leder  
gudstjenesten og Anne Karin og Tor Arne Moslått leder lovsangen.

til Misjonskirken: 
14385


