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Salme 23 
 

En salme av David. 
Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. 

Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile. 
Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld. 

Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. 
Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg like foran mine fiender. 

Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over. 
Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, 

og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. 
          Salme 23,1-6 
 
«Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger.» 
… skal jeg være helt ærlig, så er dette ofte langt i fra mitt liv, sånn jeg opplever det. Jeg kan kjenne 
på savn, på at noe mangler, og mine hverdager kan absolutt ikke alltid sammenlignes med grønne 
enger hvor jeg kan ligge ved vann og hvile. 
 
Men ofte kjenner jeg på lengsel etter grønne enger og etter hvile. Jeg kan kjenne på lengsel etter 
trøst og fred. Og kanskje var det sånn salme 23 ble til. David som øste ut sin lengsel etter Gud. Og 
lengselen etter Gud har funnet sitt svar i salme 23. Ordene i salmen har gitt og fortsatt gir mennes-
ker trøst til å holde ut og kraft til å reise seg. 
 
Og dagene våre, sånn som de er, med gleder og sorger, en verden med uro, mennesker på flukt fra 
krig og uroligheter… Da kan det være fint å bli minnet på at vi får lov til å lengte etter Jesus, Hyrden 
som kjenner oss, som vet hvem vi er og som vet hva vi trenger… For midt i våre liv, uansett hvor 
karrige og tørre de er, der er Jesus og tilbyr oss en grønn eng og et vann der vi kan finne hvile. 
 
«Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til 
vann der jeg finner hvile.» 
 

Herren velsigne deg og bevare deg. 
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. 

Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. 
 

Siw-Marlen Arctander 

korpsleder, Grünerløkka korps  

Det e’ke våren du elska mest, men løftan som han gjer 

om lyset fra ei sommersol som aldri ska gå ner. 
                                                                             

(Halvdan Sivertsen) 
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dag 5. juni. Alle - uansett hvilken tilknytning du 
har til Frelsesarmeen - er velkommen til å være 
med! Om du er interessert, finner du mer infor-
masjon om dette på Facebook-siden 
«Frelsesarmeen, Sentraldivisjonen». 
 

Sommeravslutning 
Søndag 26. juni er det sommeravslutning for 
korpset hjemme hos Siw-Marlen Arctander i Lille-
strøm! Det inviteres til grillmat og hyggelig sam-
vær. 
  For nærmere info og påmelding, kontakt Siw-
Marlen på mobilnummer 988 18 479. 
Påmeldingsfrist: senest søndag 19. juni. 
 

Sommergudstjenester 
I løpet av sommeren er det gudstjenester på 
søndager på ulike korps i Oslo - se i program-
oversikten (side 5). 
  Søndag 10. juli holdes gudstjenesten på Grü-
nerløkka korps. Da har Julio Davila og Pamella 
Muedas ansvar. 

  
Sommeruke for seniorer - Jeløy 
Fra søndag til torsdag 14.-18. august inviterer 
Frelsesarmeens seniorarbeid til «Sommeruke for 
seniorer 2022» på Jeløy i Moss. Det tilbys ulike 
aktiviteter, fine gjester, foredrag, konserter og 
ulike gudstjenester. Thor Fjellvang og Marit 
Selbæk har ansvar for sang og musikk. 
  Interessert?  
Du finner mer informasjon og lenke til påmelding 
på Facebook-siden «Frelsesarmeens seniorar-
beid». Du finner også informasjonsfoldere på 
korpset. 
Påmelding: innen 1. juni! 

 

 
 
 

 

Åpent kor for voksne 
Vi skal starte opp et åpent kor for voksne. Koret 
vil ledes av Marta Maria Espeseth. Første øvelse 
er mandag 9. mai. Før sommerferien blir det 
også øvelse mandag 23. mai og mandag 13. juni. 
  Øvelsene begynner kl. 17.00, men fra kl. 16.00 
er det servering av suppe for dem som kommer 
rett fra jobb. 
 

Besøk av Frelsesarmeens verdensledere 
Frelsesarmeens verdensledere, general Brian 

Peddle og kommandør 
Rosalie Peddle, besøker 
vårt territorium i mai og 
juni. 
  3.-5. juni (pinsehelgen) 
er de i Oslo. De skal 

besøke noen av Frelsesarmeens virksomheter i 
Oslo, men skal også delta i samlinger som er 
åpne for alle. 
  Lørdag 4. juni (pinseaften) arrangeres en fest-
konsert i Templet korps. 
  Søndag formiddag 5. juni er det felles guds-
tjeneste for alle oslokorpsene, i Templet korps. 
Det planlegges for at dette møtet skal strømmes. 
  For ev. ytterligere nærmere informasjon, følg 
med på www.frelsesarmeen.no/perleportalen. 
 
… og i forbindelse med pinsemøtene, søkes det 
etter kor-deltakere! 
Sentraldivisjonen v/Jan Harald Hagen inviterer 
alle til å være med i et kor som skal synge i fest-
konserten lørdag 4. juni og i gudstjenesten søn-

Frelsesarmeen 
er en internasjonal, evangelisk bevegelse, et mangfoldig og særpreget kristent 

kirkesamfunn, som er del av den universelle kristne kirke. 
Budskapet bygger på Bibelen. Tjenesten er motivert av Guds kjærlighet. 

Oppgaven er å forkynne Jesu Kristi evangelium 
og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering. 

Fortsetter på side 6. 
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Søndag 1. mai 
11.00 Gudstjeneste    
 Hvem er Jesus?   
 Taler: Siw-Marlen Arctander  
 Møteleder: Marta Maria Espeseth 
 
Mandag 2. mai 
11.30 Formiddagstreff   
 Tema: Rom for alle   
 Gjest: Bjørn Erik Holm Fosse 
18.30 Tro og tilhørighet   
 Tema: Livsmot    
 Bibelhenvisning: Joh 17,1-3 
 
Fredag 6. mai 
19.30 Connect - gudstjeneste for ungdom og 
 unge voksne, men åpen for alle! 
 
Søndag 8. mai 
11.00 Gudstjeneste    
 Hvem er Jesus?   
 Taler: Wenche Walderhaug Midjord 
 Møteleder: Poul Midjord 
 
Mandag 9. mai 
17.00 Åpent kor for voksne - 1. øvelse! 
 (Se notis på side 3.) 
18.30 Strikkekafé 
 
Søndag 15. mai 
11.00 Gudstjeneste    
 Hvem er Jesus?   
 Taler: Julio Davila 
 

 
Mandag 16. mai 
11.30 Formiddagstreff   
  - siste samling før sommeren!  
 Tema: Hjemlengsel   
 Gjester: Gunvor Lilledrange, Solveig 
 Bjøndal m. flere fra Grønland korps 
18.30 Tro og tilhørighet   
 Tema: Flora i farger   
 Bibelhenvisning: Sal 104,10-14 
 
Fredag 20. mai 
19.30 Connect - gudstjeneste for ungdom og 
 unge voksne, men åpen for alle! 
 
Søndag 22. mai 
11.00 Sang– og musikkgudstjeneste  
 Andakt: Siw-Marlen Arctander 
 Årsmøte etter gudstjenesten og 
 korpskaffen. Informasjon om korpset, 
 gruppene, økonomi, strategi m.m. 
 
Mandag 23. mai 
17.00 Åpent kor for voksne - øvelse  
 (Se notis på side 3.) 
18.30 Strikkekafé 
 
Søndag 29. mai 
11.00 Gudstjeneste    
 Besøk fra Gatehospitalet  
 Taler: Linn Råmundal   
 Møteledere: Heidi Bjercke og Siw-
 Marlen  Arctander 
 
Mandag 30. mai 
18.30 Tro og tilhørighet   
 Tema: Guds kraft   
 Bibelhenvisning: Joh 14,26 
 
 
 

Programoversikt … med forbehold om endringer... 
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Fredag 3. juni 
19.30 Connect - gudstjeneste for ungdom og 
 unge voksne, men åpen for alle! 
 
 

 
 
Søndag 12. juni 
11.00 Generasjonsgudstjeneste  
 Avslutning for barnegruppene 
 
Mandag 13. juni 
17.00 Åpent kor for voksne - øvelse 
 (Se notis på side 3.) 
18.30 Tro og tilhørighet   
 Tema: Sommertid - telt og vinger 
 Bibelhenvisning: Sal 61,5 
 
Fredag 17. juni 
19.30 Connect - gudstjeneste for ungdom og 
 unge voksne, men åpen for alle! 
 
 

 
Søndag 19. juni 
11.00 Gudstjeneste    
 Bibeltekst: Johannes 3,1-13  
 Taler: Siw-Marlen Arctander  
 Møteleder: Julio Davila 
 
Mandag 20. juni 
18.30 Strikkekafé - siste før sommeren 
 
Søndag 26. juni 
15.00 Sommeravslutning i Lillestrøm!  
 (Se notis på side 3.) 
 
 
 

Sommergudstjenester 
Se notis på side 3. 
 
Søndag 3. juli 
11.00 Gudstjeneste på Templet korps 
 
Søndag 10. juli 
11.00 Gudstjeneste på Grünerløkka korps 
 Julio Davila og Pamella Muedas 
 (Se notis på side 3.) 
 
Søndag 17. juli 
11.00 Gudstjeneste på Majorstua korps 
 
Søndag 24. juli 
11.00 Gudstjeneste på Grønland korps 
 
Søndag 7. august 
11.00 Gudstjeneste på Grønland korps 
 
For ev. andre møter som holdes på korps eller i 
andre menigheter i Oslo i løpet av sommeren, 

se prekenliste! 
 
 
 

På siste side finner du en oversikt over korpsets faste ukeprogram. 

Program fortsetter på neste side! 

Besøk av 
Frelsesarmeens 
verdensledere 

 
Lørdag 4. juni - Pinseaften 

19.00 Pinsefestkonsert 
 

Søndag 5. juni - Pinsedag 
11.00 Felles gudstjeneste for 

 korpsene i Oslo 
 

Både konserten og gudstjenesten 
holdes i Templet korps. 

 
Se notis på side 3 om 

møtene og «pinsekor». 
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«Med håp i bagasjen» 
… er navnet på et veiledningsprogram hvor det 
gis tilpasset hjelp til mennesker som ønsker å 
bryte ut av negative mønstre av krise, isolasjon 
og fattigdom. Alle deltakerne er innvandrere, og 
de fleste er barn. 
  Det planlegges for at Grünerløkka korps skal 
kunne tilby en lavterskelarena for å lære delta-
kere grunnleggende digitale ferdigheter. De 
kommer til korpset og spiser middag med bar-
nefamiliene på tirsdager, og etterpå går de opp 
i andre etasje og får undervisningen der. 
  Undervisningen skal gi dem nyttig kunnskap 
som bl.a. kan hjelpe dem til lettere å skrive 
f.eks. jobbsøknader og CV. 
  Jonatan Hansen Lønnegreen fra «Med håp i 
bagasjen» og Katrine Hogganvik, jobbkonsulent 
fra Fretex, har et overordnet ansvar for pro-
grammet. For tiden jobber de med å få tak i 
laptoper og frivillige, men vi har allerede hatt en 
første samling.   
  Vi trenger laptoper! Deltakerne trenger lap-
toper som de kan øve seg på. Dersom du har 
laptoper som du ikke lenger bruker, er vi inter-
essert i å overta dem - ta kontakt med korpset! 
 

Vil du være møtevert? 
Om du ønsker å bidra som møtevert, ev. om du 
først ønsker informasjon om hva det vil si å 
være møtevert, ta kontakt med Siw-Marlen 
Arctander (mob. 988 18 479). 
 

Gi kollekt i møter - eller hjemmefra! 
Husk på korpset ved å gi kollekt - uansett hvor 
du er! Kollekter og månedsbidrag er viktige 
inntekter for å holde Grünerløkka korps i drift. 
Derfor, uansett om du har anledning til å kom-
me til gudstjeneste eller ikke, gi gjerne kollekt! 

 

Du kan sende din kollekt til 
kontonummer 3000.30.66084 

eller vippse til nr. 78267. 
Tusen takk for din støtte! 

PROGRAMMET - Forts. fra side 5. 

Konsert med Solveig Leithaug 
Onsdag 24. august kl. 19.00 blir det konsert 
med Solveig Leithaug på Grünerløkka korps. 
  Billetter koster kr 250 pr. person - billetter vil 
bli lagt ut for salg i forkant, men det vil også 
være mulig å kjøpe billetter ved døra. 
 

Korpset samarbeider om ferietilbud 
Grünerløkka korps, Home Start Grünerløkka, 
Home Start Gamle Oslo og Grefsen korttids-
boliger samarbeider om ferietilbud for familier. 
Ferietilbudet arrangeres 16.-18. august med tur 
til Hunderfossen familiepark. Det blir til sammen 
ca. 100 personer - store og små - som drar på 
ferieturen. 

NOTISER - Fortsettelse fra side 3. 

Søndag 21. august 
11.00 Samlingssøndag 
 
Onsdag 24. august 
19.00 Konsert med Solveig 
 Leithaug 
 Billett: kr 250 
 (Se notis på side 6.) 
 
Søndag 28. august 
11.00 Gudstjeneste 
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Vi gratulerer! 
Egil Walther Trobe 

90 år den 15. juli 

 

Tormod Kårvik 

90 år den 5. august 

 

Frelsesarmeen oppdaterer egenomtale 
Frelsesarmeens hovedstyre vedtok i mars i år, 
en oppdatert kommunikasjonsplattform for 
Frelsesarmeen. Blant annet har egenomtalen, 
som kortfattet beskriver hva Frelsesarmeen er 
og gjør, blitt oppdatert. Standardteksten kan 
brukes når Frelsesarmeen skal omtales eller 
presenteres f.eks. i brosjyrer eller rapporter: 

 

 

Månedsbidrag 
Januar    kr 41 000,- 
Februar   kr 37 500,- 
Mars    kr 41 800,- 
 
Kollekt 
Januar    kr   4 890,- 
Februar   kr   7 460,- 
Mars    kr 10 745,- 
 
Vårfesten   kr   5 830,- 
 
Korpset har mottatt en testamentarisk 
gave på kr 700 000,- fra Karen Fredrikke 
Jacobsen. 
 
Korpset har mottatt en utdeling fra Lillian 
og Werner Næss legat: kr 150 000,-. 

 

Forfremmet til herligheten 

Edle Andersen 

den 17.  februar 2022 

Frelsesarmeen gir styrke for dagen 
og håp for i morgen. 
 
Vi er en kristen kirke, bevegelse og 
organisasjon som arbeider i over 
130 land og har til sammen 300 
enheter rundt i Norge. 
 
Gjennom rause og inkluderende 
møteplasser, bidrar vi til sosialt 
engasjement, tilhørighet og tro. 
Dørene våre er åpne for alle barn, 
unge, voksne, familier og eldre. 
 
En sentral del av arbeidet er 
tjenester og tilbud for mennesker 
som lever i fattigdom, ensomhet 
eller rusavhengighet, for dem som 
sitter i fengsel, er utsatt for om-
sorgssvikt eller er ofre for mennes-
kehandel, og dem som er psykisk 
syke, arbeidsledige eller arbeids-
innvandrere. 
 
Frelsesarmeen har vært med å 
utvikle FNs bærekraftsmål og er en 
pådriver for å nå dem. 
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Korpsleder: Siw-Marlen Arctander, løytnant     

  tlf. 988 18 479, e-post: siw.arctander@frelsesarmeen.no  
  Julio Davila, kaptein       
  tlf. 941 78 937, e-post: julio.davila@frelsesarmeen.no  
  Pamella Muedas, kaptein      
  tlf. 941 78 942, e-post: pamella.muedas@frelsesarmeen.no 
 

Korpsrådet: Bjørn Erik Holm Andersen, Gro Merete Egeland, Julio Davila,  

  Heidi I. Bjercke, Håkon Bjartveit, Ivar Jørgensen, Pamella Muedas, 
  Siw-Marlen Arctander, Solrun Vannes. 
 
Diakonimedarbeider: Heidi I. Bjercke (tlf. 465 40 097) 

Barne– og ungdomsarbeider: Bjørn Erik Holm Andersen (tlf. 955 29 014) 
Ansvar for Grünerløkkanytt og nettside: Maria Herikstad 

Frelsesarmeen Grünerløkka korps 
Besøksadresse: Nordre gate 25 B 
 
Postadresse: 
Nordre gate 25 A, 0551 Oslo 
 

Tlf. 22 35 53 75 
E-post: oslo3@frelsesarmeen.no 
Nettside: www.frelsesarmeen.no/  
     lokalavdeling/grunerlokka-korps 
Facebook: Frelsesarmeen Grünerløkka 
Bankkonto: 3000.30.66084 
Vipps: 78267 eller «Grünerløkka korps» 

F A S T  U K E P R O G R A M :  

Mandag kl. 10.30  Bønn i storsalen (30 minutter)     

 kl. 11.30  Formiddagstreff/Hjemforbund (annenhver mandag)  

 kl. 17.00  Andakt, Helgesensgate 58 omsorgsboliger (en mandag i måneden)

 kl. 18.30  ”Tro og tilhørighet” (annenhver mandag)   

 kl. 18.30  Strikkekafé (annenhver mandag) 

Tirsdag kl. 16.30  Småbarnssang (1-3 år), Dirridam (4-6 år) og barnekor  

  kl. 19.00  Hornorkesteret øver 

Onsdag kl. 18.00  Andakt på Gatehospitalet 

 kl. 18.00  Speideraktiviteter  

Fredag kl. 19.30  Connect - gudstjeneste for unge/unge voksne (annenhver fredag) 

Søndag kl. 11.00  Gudstjeneste         


