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.

Velkommen til Misjonskirken
Ukehilsen - 8. april 2018

Misjonskirkens misjonsprosjekter:

Colombia, Kina, Santa Sørlie, Open Air Campaigners.

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

Gud ser til oss, selv når vi ikke
forventer eller ser det selv.
Apgj. 12,1-19

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:
Alle gjestene på vårens dekkskift.

Litt av hvert:

Møter i Misjonskirken:

Tirsdagsbønn i menigheten
Bønn er en helt sentral del av pulsen til en etterfølger av Jesus. Den former
oss som individer og fellesskap. Vi trenger alle å kunne sette oss ved Jesu
føtter og lytte til hva han har å si til oss (Lukas 10,38-42). Billy Graham skrev:
‘’Bønn er veien! Hver manns eller kvinnes liv som har vært viet til kirken og til
Guds rike, har vært en person i bønn. Du har ikke råd til å være for opptatt til å
ikke be. En kristen som ikke ber, er en kraftløs kristen.’’ Vi ønsker å tilrettelegge for ulike former og strukturer for bønn på tirsdager. Derfor vil det fra og
med 19. april være bønnemøter i menigheten hver tirsdag 20:00-21:00.

FEBRUAR 2018

Bønn og lovsang.
En tirsdagskveld i måneden vil bønnemøtene være preget av mye lovsang og
bønn. Ønsket er at vi som menighet skal komme sammen i bønn med rom
for det spontane og at vi sammen kan fremelske også noen av de ulike nådegavene iblant oss.
Kveldsbønn
Den tradisjonelle kveldsbønnen er to tirsdager i måneden og består av en
som innleder med en bibeltekst og noen refleksjoner rundt den. Deretter
er det mulighet for å komme med bønneønsker og tid til å be for og med
hverandre, men også for menigheten, byen, landet og misjonsprosjektene.
Det er også noe sang i løpet av kveldsbønnen.
Bønneretreat i hverdagen.
I en hektisk tid med mye fokus på å skulle gi, kan det være godt å bare sitte
i stillhet og lytte. En til to tirsdager i måneden vil det være bønneretreat i
hverdagen. Det kan både være krevende og vanskelig å være én time i stillhet uten å være produktiv eller at noe skjer. Nettopp derfor tror at det er
viktig å bare kunne lytte. Vi tror på en levende Gud som taler til oss gjennom
sitt ord i bibelen. Disse samlingene vil derfor være én time i stillhet med en
konkret tekst man kan lese å la synke innover seg. Samlingen starter
og slutter med at teksten blir lest høyt, utover dette vil det
bare være stillhet i samlingen.
Hilsen Egil Torp (Bønne ansvarlig for
tirsdagene) og André Tjersland
(Pastor).

Fredag 6.

1800
2000

Junior’n
Connect

Lørdag 7.

1000
1900

Dekkskift
Konsert med gospelkoret Moments

Søndag 8.

1030
1100

Bønn
Gudstjeneste - André Tjersland taler

Torsdag 12.

1100

Åpen lunsj

Fredag 13.

1800
1930

Junior’n
Connect

Søndag 15.

1030
1100

Bønn
Gudstjeneste

Mandag 16.

1730
1830

Lifesong, Lifedrums og Lifeguitar
Lifedance

Tirsdag 17.

2000

Kveldsbønn

Torsdag 19.

1800

Første vårdugnad

Se linker nedenfor for påmelding til årets sommerstevner:
Påmelding til Liv og vekst i Stavern.
http://mknu.no/livogvekst/
Påmelding til DFEF sommerstevne på Solstrand:.
https://www.checkin.no/event/15719/sommerstevnet-2018

til Misjonskirken:

14385

I DAG

I dagens gudstjeneste taler André Tjersland.
Bibelteksten er hentet fra Apgj. 12,1-19 og tema er: Gud ser til oss,
selv når vi ikke forventer eller ser det selv. Ragnhild Kasbo leder
gudstjenesten og gospelkoret Moments leder lovsangen.

Rute:

🚘
🚘

Tomter-Askim:

Kontakt:

Organisert
skyss til kirken

Marianne og Egil Torp Tlf. 928 00 035 eller 992 75 216

Skiptvet-Askim: May-Brith Kasbo

Tlf. 905 24 845

