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«Elsk hverandre inderlig som søsken» 
Kjære alle sammen! 
En lang sommer går mot slutten, og jeg håper at sommeren har vært god for dere alle. 
  Igjen skal vi ta fatt på et nytt arbeidsår, og vi har mye å glede oss over og være takknemlige for i 
vårt fellesskap på Grünerløkka, blant både barn og voksne. Vi trenger gode fellesskap, vi er skapt til 
å leve i fellesskap med hverandre og med Gud. Tiden med covid har vist oss hvor viktig det er å ta 
vare på hverandre i fellesskapet. 
  I gamle dager hadde man et annet ord for «hverandre», nemlig det danske ordet «hinanden». 
Noen kjenner kanskje ordet, blant annet fra en gammel julesang der en av strofene lyder «vi lover å 
elske hinanden». «Hinanden» betyr «den andre av til sammen to», og da ble det fint å tenke på 
ordet «hverandre», at vi er den andre av til sammen to, hvor den første er den beskyttende Gud som 
vi kan støtte oss til. 

Rom 12,9-10: La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde, hold dere til det gode. 
Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. 

  Paulus skrev brev til menigheten i Roma. Han var bekymret. Forfølgelser og andre utfordringer 
hadde satt spor i menigheten, og de var midt i en stor konflikt. Fellesskapet var i oppløsning. De tok 
ikke lenger vare på hverandre. Jeg tror Paulus var fortvilet og skriver til dem og gir dem praktiske 
formaninger som skulle hjelpe dem å leve sammen. Han skriver bl.a. om å hjelpe de hellige som 
lider nød, velsigne den som forfølger dere, holde sammen i enighet, ikke gjøre høye tanker om seg 
selv, ikke gjengjelde ondt med ondt, holde fred med alle og ikke ta hevn. Han legger ikke noe imel-
lom og legger lista temmelig høyt! Han krever mye av menigheten, men ber dem om å elske hver-
andre inderlig som søsken. 
  Søskenkjærlighet er ikke enkelt, noe alle vet som har vokst opp med brødre eller søstre. Det er to 
år mellom mine to sønner, og de er veldig forskjellige. I dag er en musiker og den andre forskalings-
snekker. De sloss og kranglet seg gjennom stort sett hele barndommen og opp i tenårene. Jeg var 
fortvilet mange ganger. 
  En dag fikk jeg en telefon fra læreren til den yngste gutten, Magnus. Læreren fortalte at han hadde 
vært vitne til noe ute i skolegården… Magnus hadde blitt plaget av noen eldre gutter. Storebror 
Eivinn hadde sett hva som skjedde, løp bort og forsvarte lillebroren ved å stille seg imellom og be-
skytte ham. Søsken kan sloss, krangle, være uenige og sinte på hverandre, men stiller opp om en 
av dem trenger hjelp, beskyttelse eller trøst. Kjærligheten mellom dem beskytter forholdet - de har 
hverandre. 
  Paulus håpet kanskje at menigheten skulle forstå dette, da han skrev at de skulle «… elske hver-
andre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv». En menighet skal ha rom for alle. 
Det er ikke alltid lett, fordi vi er forskjellige og ikke alltid enige. Men vi har hverandre, og kjærligheten 
er det som binder oss sammen. Ingen fellesskap er fullkomne - alle strever med noe, men det 
hjelper å jobbe sammen og være «medstandere», ikke motstandere, når det blir vanskelig. 

Møt hverandre med søskenkjærlighet! Vær den andre av til sammen to, 
der den første er Gud som bærer oss i sine velsignede armer. 

        Siw-Marlen Arctander 

        korpsleder, Grünerløkka korps  

I meteorologisk sammenheng defineres vår og høst som når 

normal døgnmiddeltemperatur er mellom 0 og 10 grader. 
(Info fra yr.no.) 
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Connect - gudstjeneste for unge 
… men alle er hjertelig velkommen! 
  Annenhver uke kl. 19.30 inviteres du og dine 
venner til fest. Vi hører på gode refleksjoner, 
lovsynger sammen og møter hyggelige mennes-
ker. Etter gudstjenesten samles vi for prat, hygge 
og kanskje noen aktiviteter. 
  Se «Programoversikt» på side 4-5. 
 

Er DU ny gruppeleder i speider’n? 
Har du lyst til å fylle en del av tiden din med 
aktive, reflekterte, tillitsfulle og flinke barn? 

I småspeiderflokken (2.-4. klasse) 
trengs det flere ledere! 

Du må gjerne like å være ute og være glad i 
barn, men ellers kan alt annet læres. 

  Speider’n har møter onsdager kl. 18.00-19.30, i 
tillegg trengs litt forberedelsestid. Speidergruppa 
drar på turer av og til, som regel 2-3 ganger i 
halvåret. Vi garanterer et livlig miljø!! 
  Nysgjerrig? 
Ta kontakt med Solrunn: mob. 900 74 121, eller 
send e-post til grunerlokka@frelsesarmeen.no. 
 

 
 
 

 

Kulturkafé 
Tordag 15. september 
kl. 18.00 inviteres det til 
Kulturkafé med besøk fra 
Runa Viggen Taksdal. 
Hun har laget en konsert som 
heter «Gia - en musikalsk 
reise i romanifolkets histo-
rie». 
  Runa sier følgende om sin 
konsert: 
«Der forteller jeg historien til min bestemor og 
bruker hennes liv for å si noe om hvordan det 
kunne vært å vokse opp som en del av romani-
befolkningen i Norge. I fortellingen har jeg flettet 
inn 10 sanger - nydelig melodier, flere med reli-
giøst innhold...» 
(Ordet «gia» betyr «syng» på romani.) 
 
Videre i høst: 

• Torsdag 20. oktober kl. 19.00 får vi besøk av 
Emil Skartveit og Linda Øyen. 

• Torsdag 24. november kl. 18.00 får vi igjen 
besøk av Torshovorkesteret. 

 

Fellesgudstjenester med Templet 
I høst har Grünerløkka korps og Templet korps to 
felles gudstjenester. Den første er den 2. oktober 
og holdes i vårt korps. Den 27. november drar vi 
til Templet og har gudstjenesten der. 
  Gudstjenestene begynner kl. 11.00. 
 
 

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 28. august 
11.00 Samlingssøndag - Gudstjeneste 
 Taler: Siw-Marlen Arctander  
 Møteleder: Julio Davila   
 Bibeltekst: Joh 4,27-30 og 39-43 
 Hornmusikken spiller. 
 
Søndag 4. september 
11.00 Gudstjeneste    
 Taler: Jørgen Johnsen   
 Møteleder: Tove Roholt  
 Bibeltekst: Joh 15,13-17  
 Søndagsskole 
 
Mandag 5. september 
17.00 Kor for alle    
 Suppe serveres fra kl. 16.00. 
18.30 Strikkekafé 
 
Torsdag 8. september 
17.00 Legoklubb for barn - Oppstart!  
 (Se notis på side 6.) 
 
Fredag 9. september 
19.30 Connect - gudstjeneste for unge 
 
Søndag 11. september 
11.00 Gudstjeneste - Vingårdssøndagen 
 Taler: Siw-Marlen Arctander  
 Bibeltekst: Matt 19,27-30  
 Søndagsskole 
 
Mandag 12. september 
18.00 Tro og tilhørighet obs! Ny tid. 
 Tema: Ta vare på hverdagen  
 Salme 8 
 
Torsdag 15. september 
18.00 Kulturkafé    
 Gjest: Runa Viggen Taksdal  
 (Se notis på side 3.) 

Søndag 18. september 
11.00 Generasjonsgudstjeneste 
 
Fredag-søndag 23. - 25. september 
Connect - Tur til Faratangen 
 
Mandag 19. september 
17.00 Kor for alle (Suppe fra kl. 16.00.) 
18.30 Strikkekafé 
 
Søndag 25. september 
11.00 Gudstjeneste    
 Taler: Ann M. Pender   
 Bibeltekst: Matt 11,16-19  
 Hornmusikken spiller.   
 Søndagsskole 
 
Mandag 26. september 
11.30 Formiddagstreff 
18.00 Tro og tilhørighet   
 Tema: Barmhjertighet   
 Luk 10,25-37 
 
Søndag 2. oktober 
11.00 Fellesgudstjeneste med Templet 
 Møtet holdes i Grümerløkka korps. 
 Taler: Miriam Kjellgren   
 Møteleder: Siw-Marlen Arctander 
  
Mandag 3. oktober 
17.00 Kor for alle (Suppe fra kl. 16.00.) 
18.30 Strikkekafé 
 
Fredag 7. oktober 
19.30 Connect - 
 gudstjeneste 
 for unge 
 
 
 
 

Programoversikt … med forbehold om endringer... 
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Søndag 9. oktober 
11.00 Gudstjeneste   
 Tale: Siw-Marlen Arctander  
 Møteleder: Irene Mathisen 
 Bibeltekst: Mark 1,40-45  
 Søndagsskole 
 
Mandag 10. oktober 
18.00 Tro og tilhørighet   
 Tema: Å lete etter sannhet  
 Salme 119,105 
 
Søndag 16. oktober 
11.00 Generasjonsgudstjeneste 
 
Mandag 17. oktober 
17.00 Kor for alle (Suppe fra kl. 16.00.) 
18.30 Strikkekafé 
 
Torsdag 20. oktober 
19.00 Kulturkafé obs! Klokkeslettet. 
 Gjest: Emil Skartveit og Linda Øyen 
 
Fredag 21. oktober 
19.30 Connect - gudstjeneste for unge 
 
Søndag 23. oktober 
11.00 Gudstjeneste    
 Taler: Siw-Marlen Arctander  
 Møteleder: Gro Merete Økter Egeland 
 Bibeltekst: Matt 18,1-11  
 Søndagsskole 
 
Mandag 24. oktober 
11.30 Formiddagstreff 
18.00 Tro og tilhørighet   
 Tema: Skatten i leirkrukken  
 2 Kor 4,1-7 
 
 

 
Søndag 30. oktober 
11.00 Gudstjeneste - Bots– og bønnedag 
 Taler: Marta Maria Espeseth  
 Møteleder: Siw-Marlen Arctander 
 Bibeltekst: Luk 15,11-32  
 Hornmusikken spiller.   
 Søndagsskole 
 
Mandag 31. oktober 
17.00 Kor for alle (Suppe fra kl. 16.00.) 
18.30 Strikkekafé 
 
Fredag 4. november 
19.30 Connect - gudstjeneste for unge 
 
Søndag 6. november 
11.00 Gudstjeneste - Allehelgensdag  
 Besøk fra Offisersskolen  
 Bibeltekst: Luk 6,20-23 
 
Mandag 7. november 
18.00 Tro og tilhørighet   
 Tema: I sorgens landskap  
 Salme 94,17-19 
 
Søndag 13. november 
11.00 Gudstjeneste med Gatehospitalet 
 Andakt: Siw-Marlen Arctander  
 Møteleder: Siw-Marlen Arctander  
         og Heidi Bjercke  
 Søndagsskole 
 
Mandag 14. november 
17.00 Kor for alle (Suppe fra kl. 16.00) 
18.30 Strikkekafé 
 
Fredag 18. november 
19.30 Connect - gudstjeneste for unge 
 
Søndag 20. november 
11.00 Speider-/generasjonsgudstjeneste 
 

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

Program fortsetter på neste side! 
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alene. Vi har lyst til å skape en trygg arena og 
aktivitet for barn, et sted hvor de kan bruke sine 
evner til å skape nye ting. Det blir både bygging 
av sett med bruksanvisning og masse klosser 
for dem som helst vil slippe til sine fantasier! 
  Om du vil, kan du bli medlem av legoklubben, 
det koster kr. 50. Men det er ikke krav om med-
lemskap for å komme! 

Alle er hjertelig velkomne! 
 

Kor for alle 
Rett før sommerferien hadde vi oppstart av et 
nytt kor, «Kor for alle». 
Koret, som ledes av  
Marta Maria Espeseth, 
er et åpent kor for 
voksne. Det er øvelser 
annenhver mandag fra 
kl. 17.00. (Fra kl. 16.00 
serveres suppe.) 
  Om du er glad i å 
synge, bli med!!  
 

«Med håp i bagasjen» 
… er et veiledningsprogram hvor det gis tilpas-
set hjelp til mennesker som ønsker å bryte ut av 
negative mønstre av krise, isolasjon og fattig-
dom. Alle deltakerne er innvandrere, og de 
fleste er barn. 
  Den 30. august startet en dataworkshop som 
skal være hver tirsdag fra kl. 10.00 til 15.00 i 
korpsets lokaler. Det er jobbkonsulent Kathrine 
Hogganvik fra Fretex som har ansvaret for tilta-
ket. Deltakere gis grunnleggende digitale ferdig-
heter. Undervisningen skal gi dem nyttig kunn-

PROGRAMMET - Forts. fra side 5. 

Legoklubb for barn 
Klubben er for barn i alderen 7-10 år, men 
aldersgrensen er ikke streng! 
  Her skal vi bygge kule ting, både sammen og 

NOTISER - Fortsettelse fra side 3. 

Mandag 21. november 
11.30 Formiddagstreff 
18.00 Tro og tilhørighet   
 Tema: Aldri alene   
 Jes 43,1-5a 
 
Torsdag 24. november 
18.00 Kulturkafé    
 Gjester: Torshovorkesteret 
 
Søndag 27. november - 1. advent 
11.00 Fellesgudstjeneste med Templet 
 Møtet holdes i Templet korps.  
 Taler: Siw-Marlen Arctander  
 Møteleder: Miriam Kjellgren 
 
Mandag 28. november 
17.00 Kor for alle (Suppe fra kl. 16.00.) 
18.30 Strikkekafé 
 
Fredag 2. desember 
19.30 Connect - gudstjeneste for unge 
 
Søndag 4. desember - 2. advent 
11.00 Gudstjeneste    
 Clive & Marianne Adams leder og 
 taler.     
 Søndagsskole 
 
Mandag 5. desember 
18.00 Tro og tilhørighet   
 Tema: Ta vare på forventningen 
 Jes 40,1-5   
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Vi gratulerer! 
Anne Øverbye 

80 år den 18. september 

 

Bjarne Solvang 

80 år den 7. november 

skap som bl.a. kan hjelpe dem til lettere å skri-
ve f.eks. jobbsøknader og CV. 
  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! 
 

Vi trenger hverandre! 
Frelsesarmeens seksjon for internasjonal utvik-
ling minner oss om det verdensvide arbeidet 
Frelsesarmeen driver. 
  «Her hjemme i Norge har vi merket godt følge-
ne av pandemi, krig og uro i verden - og ikke 
minst stigende inflasjon. Rapportene vi får fra 
våre venner i Frelsesarmeen rundt om i verden, 
er ikke mindre urovekkende. Stigende priser på 
energi og dyrere matvarer fører til mye despe-
rasjon og fortvilelse også utenfor våre grenser,» 
forteller Wouter van Gooswilligen, konsulent i 
seksjonen. 
  Et eksempel fra Latin-Amerika: For å lage mat 
trenger de olje som nå nesten ikke er tilgjenge-
lig. Dersom det finnes, koster én liter olje rundt 
200 kroner - tidligere kostet den ca. 17 kroner. 
I de latin-amerikanske land er gjennomsnittlig 
månedslønn på under kr 2 500, og da er kr 200 
en enorm utgift! 
  Til tross for mange års arbeid med å utrydde 
ekstrem fattigdom, viser ny statistikk at flere 
enn 100 millioner mennesker har blitt ført tilba-
ke til ekstrem fattigdom. «Vårt territorium støtter 
mange prosjekter drevet av den lokale Frelses-
armeen rundt om i verden. Dette gir livsviktig og 
uvurderlig hjelp til mange barn og familier,» 
forteller Wouter. 

Månedsbidrag 
Mai    kr 41 100,- 
Juni    kr 44  900,- 
Juli    kr 31  900,- 
 
Kollekt 
Mai    kr  16 243,- 
Juni    kr    5 731,- 
Juli    kr    1 305,- 

 

Forfremmet til herligheten 

Olav Øverbye 

den 9.  juni 2022 

  Du kan lese hele artikkelen og se seksjonens 
prosjektkatalog på nettstedet: 
frelsesarmeen.no/perleportalen/nyheter/vi-
trenger-hverandre  
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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) 

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: grunerlokka@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 (en gang i måneden)    

 kl. 17.00  Kor for alle (åpent kor) (annenhver mandag)   

 kl. 18.00  ”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         


