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Fem dager i januar samles de kristne menigheter i Askim til bønn.
Tema for bønneuken 2018 er «Bønn og misjon».
Vi får besøk av misjonsledere og misjonærer denne uken
som vil inspirere til engasjement og bønn for misjon.
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Velkommen til Misjonskirken
Ukehilsen - 14. januar 2018

Programmet:

Programmet:

ONSDAG 17.01.
kl.19.00 på Grøtvedt menighetssenter: Bønn og lovsangskveld. Taler: Knut Hallen.

ONSDAG 17.01.
kl.19.00 på Grøtvedt menighetssenter: Bønn og lovsangskveld. Taler: Knut Hallen.

TORSDAG 18.01.
kl.10.00-12.00 i Misjonskirken: Åpent hus for bønn.
kl.19.00 i Misjonskirken: Bønn og lovsangskveld. Taler: Sverre Bø.
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kl.10.00-12.00 i Misjonskirken: Åpent hus for bønn.
kl.19.00 i Misjonskirken: Bønn og lovsangskveld. Taler: Sverre Bø.

FREDAG 19.01.
kl.10.00-12.00 i Frelsesarmeen: Åpent hus for bønn. Taler: Synneva Vestheim.
kl.19.30 i Normisjon: Bønn og lovsangskveld. Taler: Maria Bjørdal Lervik.
Soul Teens Askim og Connect.
LØRDAG 20.01.
kl.10.00-11.30 i Filadelfia: Åpent hus for bønn.
kl.12.00-13.00 på Askim torg: Gatemøte m/ bønn for byen.Værforbehold.
kl.19.00 i Filadelfia: Bønn og lovsangskveld. Taler: Liv Toril Rinding Skjeggestad.
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SØNDAG 21.01.
kl.10.00 i Askim kirke: Åpent hus for bønn.
kl.11.00 i Askim kirke: Bønn og misjonsgudstjeneste. Taler: Hjalmar Bøe.
Opplegg for barna under gudstjenesten.

SØNDAG 21.01.
Maria har valgt den gode del,
kl.10.00 i Askim kirke: Åpent hus for bønn.
kl.11.00 i Askim kirke: Bønn og misjonsgudstjeneste.
Hjalmar
Bøe. henne.»
og den skalTaler:
ikke
tas fra
Opplegg for barna under gudstjenesten.

«Men ett er nødvendig.

Lukas 10,42

Misjonskirken Askim
ASKIM FRIE MISJONSMENIGHET

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:
Tenåringene som går til tentro-undervisning.

Litt av hvert:

Møter i Misjonskirken:

Menighetsmøte er utsatt
Det planlagte menighetsmøtet 17. januar kom litt brått på nyåret og er derfor blitt valgt å utsettes til 31. januar.
Innkalling til menighetsmøte onsdag 31.1. kl 1900:
Agenda:
- Misjonsengasjement i Misjonskirken
- Budsjett for 2018
- Informasjon/oppdatering fra Strategiteamet

JANUAR 2018

1030
1100
		

Bønn
Gudstjeneste
Oppstart søndagsskole: KIDZ & TWEENS

Bønn før gudstjenestene
Vi tar opp igjen å samles til bønn før gudstjenesten på søndager. Det skjer i
2. etasje fra kl. 10.30 – 10.45. Vi håper mange finner anledning til å komme
og være med å be for gudstjenesten!

Torsdag 18.

1000
1900

Åpent hus for bønn i Misjonskirken (Åpen lunsj avlyst)
Fellesmøte i Misjonskirken

Fredag 19.

1800
1930

Junior’n
Bønn- og lovsangskveld på Normisjon

Melding fra valgkomitéen
Valgkomitéen har startet sitt arbeid fram mot årsmøtet i mars. Det trengs
kandidater til lederteamet og til ny valgkomité. Kjenner du på at du vil
engasjere deg, vil vi gjerne høre fra deg. Likeså om du ønsker å komme med
forslag. Du kan kontakte valgkomitéens leder Åse Bruer på tlf. 913 09 727
eller på E-mail: asebruer@gmail.com. Eller du kan kontakte en av de andre i
valgkomitéen: Bente Wilskog, Harald Bjerkeng og Geir Asle Borgen.

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

Åpen lunsj avlyst torsdag 18. januar
Dette fordi det blir Åpent hus for bønn kl 1000 denne dagen.
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.

DAGENS GUDSTJENESTE

André Tjersland taler i dagens gudstjeneste. Temaet er: Et liv med
Jesus. Bibelhenvisningen er Lukas 10,38-42. Ragnhild Kasbo leder
gudstjenesten og Suzanne Murphree leder lovsangen

Fredag 12.

1800
2000

Junior’n
Connect

Lørdag 13.

1900

Oppstart Basement

Søndag 14,

Mandag 22.

1730
1830

Lifesong, Lifedrums & Lifeguitar
Lifedance

Tirsdag 23.

1800
2000

Sangandakt på Løkentunet
Kveldsbønn

Onsdag 24. 1100
		
		

Formiddagstreff
Raymann Karlsen deltar med
sang og andakt

til Misjonskirken:

14385

Bønnetjenesten i dag:

Om du har behov for samtale eller
forbønn etter dagens gudstjeneste, kan du ta
kontakt med Åse Bruer. Bønnevakten er tilgjengelig i bønnerommet
bakerst til høyre i kirkerommet. Skulle du ønske videre samtale eller
forbønn kan du ta kontakt med pastoren.

