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Håp, lyset i mørke 
 
Jesaja 9,2-6 
 
Klokka er stilt tilbake, og vi merker at mørket sakte, men sikkert tar mer og mer av dagene våre. Det 
finnes ikke større kontraster enn lys i mørke. Jeg tenner veldig mange lys på denne tiden av året, 
både ute og inne. Alt som lever trenger lys! Jeg har flere ganger tenkt: «Hvordan hadde denne årsti-
den vært hvis vi ikke hadde hatt adventstiden å se fram imot? Hvordan ville det vært uten mulighet til 
å leve i forventningen til lyset som kommer?» 
   I bibelteksten leser vi om israelsfolket som vandret i mørke. De hadde vendt seg bort fra Gud og 
dyrket fremmede guder. Palasser og murer ble revet ned. Tempelet ble rasert og brent. Folket ble 
bortført og spredt. De levde i et evig mørke. I dette kaotiske mørke er det at Jesaja kommer med sin 
profeti om lys, tilgivelse og framtidshåp. Guds folk hadde levd mange år i fangenskap, og det var få 
av dem som fikk vende tilbake til sitt hjemland. Men de fikk oppleve at Jesajas profeti gikk i oppfyllel-
se! Etter år med venting, fikk de oppleve lyset de hadde håpet på. 
   Verden i dag preges også av mørke og kaos. Folk lider, er på flukt fra sine hjem, fordi krig og kon-
flikter herjer. Byer bombes til det er bare ruiner igjen, og luften blir tåkete av støv. Folk sulter og lever 
i fattigdom. Kan det finnes håp og framtidsdrømmer for dem? 
   Vi har også våre historier, våre levde liv. Kanskje har du opplevd brutte løfter og knuste håp. Kan-
skje har livet ditt vært en eneste stor utfordring. Kanskje opplever du tunge stunder og ensomhet. 
Ikke lett å finne håp og framtidsdrømmer i det! 
   Dikteren og statsmannen Václav Havel har en gang skrevet: «Jeg er ikke optimist, for jeg vet ikke 
om det vil gå godt. Jeg er heller ikke pessimist, for jeg vet ikke om det vil gå galt. Jeg kan bare ha 
håp. Håpet avhenger ikke av situasjonen. Det har intet med ytre omstendigheter å gjøre. Håp er noe 
man har eller ikke har. Jeg takker Gud for denne gaven.» 
   Vi har et håp, noe å se fram imot … advent, Herrens komme. Vi venter på Jesus. Han er lyset som 
skinner i verden, og Han kan tenne lysene i oss, slik at vi kan skinne for andre mennesker som kan 
trenge et lys i sitt mørke. 
   Så om dagene nå framover blir litt tyngre å komme seg gjennom, er håpet om at Jesus skal kom-
me, et lys i mørket. Det håpet vi alle kan gripe fatt i. 
 

Vi tenner et lys for alle som håper, for håp er en fakkel som lyser oss hjem. 
Det lever i alle som våger å tro på at englenes julenattsang gjelder dem. 

         (Hilde Dagfinrud Valen) 
 
Igjen talte Jesus til foket og sa: 

«Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørke, men ha livets lys.» 
 
God advent og velsignet julehøytid!    Siw-Marlen Arctander 

        korpsleder, Grünerløkka korps  

Gaver av tid og kjærlighet er i sannhet de grunnleggende  

ingrediensene i en virkelig god jul. 
(Peg Bracken) 
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på korpset, hvor du kan melde deg på. 
  En vakt varer i én time. Det er lov å ta flere 
vakter - etter hverandre og/eller på ulike dager. 

Bli med på årets varmeste dugnad! 
 

Sangstund på Rodeløkka Omsorg+ 
Rodeløkka Omsorg+ har invitert korpset til å ha 
en sangstund hos dem en gang i måneden,  
kl. 10.30-11.30. Vil du være med? 
• Torsdag 1. desember kl. 10.30-11.30 

• Torsdag 12. januar kl. 10.30-11.30 

• Torsdag 2. februar kl. 10.30-11.30 
 

Kulturkafé med «Glimt av jul» 
Kulturkafeen 
inviterer til en 
førjulskonsert 
med Myks 
(Ståle Myksvoll 
Ørsnes og 
Kristian Ny-
gård) torsdag 
15. desember. 
Gjennom mu-

sikk søker de ikke bare å løfte frem det idylliske 
med julen, men forsøker også å gi et glimt av de 
ulike opplevelsene vi møter i julen, både glede og 
sorg, framført gjennom både nye og gamle jule-
klassikere. 
  Det er fri entré, men vi oppfordrer til å gi kollekt 
eller vippse, og ev. overskudd denne kvelden går 
til julegryta! 
 

Julekonsert med Sakki 
Bandet Sakki består av venner som møttes på 
Musikkfolkehøgskolen Viken, men som nå stude-
rer rytmisk musikk på Staffeldstgate og Music 

 
 
 

 

Nye tilhørige 
Søndag 16. oktober ble det tatt opp to nye tilhøri-
ge i korpset: Eimy Cavijo Casallas og Katherine 
Ribera. Begge har engasjert seg i korpset, og 
deres barn er aktive i barnegrupper. 
Vi ønsker de nye tilhørige Guds rike velsignelse! 

 

Hjelp til å pakke julegaver til fengslene! 
Torsdag 8. og fredag 9. desember skal det pak-
kes julegaver til innsatte i fengslene. Pakkingen 
skjer i Lillesalen. Tordag pakkes det fra kl. 10.00 
til 19.00. Hvis det fortsatt er noen igjen, fortsetter 
vi fredag fra kl. 10.00 til 14.00. 
  Meld fra til Siw-Marlen eller Gro Merete om du 
vil være med et par timer, og når på dagen det 
passer for deg. 
 

Gudstjeneste 2. juledag 
Mandag 26. desember inviteres det til guds-
tjeneste. Etter møtet spiser vi julelunsj sammen. 
Alle møtedeltakere må gjerne ta med litt julemat, 
slik at vi i fellesskap lager et flott julematbord 
som vi kan nyte sammen. 
 

Bli med som grytevakt! 
Grytesesongen starter den 1. desember.  
Torsdager, fredager og lørdager fra  
kl. 11.00 til 18.00 har korpset gryte på 
Tveita senter. (CC Vest er ikke avklart ennå.) 

  Kan du stå grytevakt, eller kjenner du noen  
som vil være grytevakt? 

Ta kontakt med Julio Davila (mob: 941 78 937) 
for å avtale dag og tid. Det vil også legges ut liste 

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 27. november - 1. advent 
11.00 Fellesgudstjeneste med Templet 
 Møtet holdes i Templet korps.  
 Felles kor og felles hornmusikk deltar.
 Taler: Siw-Marlen Arctander  
 Møteleder: Miriam Kjellgren 
17.00 Juletretenning på Universitetsplassen 
 
Mandag 28. november 
11.30 Formiddagstreff   
 Besøk av Seniorsangerne fra Grønland 
 korps. Ruth Bente Paulsen leder. 
 Andakt ved Solveig Bjørndal 
17.00 Kor for alle (Suppe fra kl. 16.00.) 
18.30 Strikkekafé 
 
Torsdag 1. desember 
10.30 Sangstund på Rodeløkka Omsorg+ 
 (Se notis på side 3.) 
 
Fredag 2. desember 
19.30 Connect - gudstjeneste for unge 
 
Søndag 4. desember - 2. advent 
11.00 Gudstjeneste    
 Clive og Marianne Adams leder og 
 taler.     
 Søndagsskole 
 
Mandag 5. desember 
18.00 Tro og tilhørighet   
 Tema: Ta vare på forventningen 
 Jes 40,1-5 
 
Søndag 11. desember - 3. advent 
11.00 Lucia-gudstjeneste   
 Barnegruppene har ansvar.  
 Diplomutdeling. 
 
Mandag 12. desember 
17.00 Kor for alle (Suppe fra kl. 16.00.) 
18.30 Strikkekafé 

Tirsdag 13. desember 
20.00 Julekonsert med Sakki  
 Pris: kr 220 (voksen)/140 (barn/student) 
 Others deltar med stand.  
 Dørene åpner kl. 19.00. 
 (Se notis på side 6.) 
 
Torsdag 15. desember 
19.00 Kulturkafé    
 «Glimt av julen»   
 Med Ståle Myksvoll Ørsnes og Kristian
 Nygård     
 (Se notis på side 3.) 
 
Søndag 18. desember - 4. advent 
11.00 «Vi synger julen inn»   
 Korpsets musikkgrupper deltar. 
 Etter møtet serveres grøt. 
 

Mandag 19. desember 
18.30 Tro og tilhørighet   
 Tema: Nå er den hellige time  
 Joh 1,1-14 
 
Mandag 26. desember - 2. juledag 
12.00 Gudstjeneste med felleslunsj  
 Julio Davila og Pamella Muedas leder  
 og taler .    .
 (Se notis på side 3.) 
 
Torsdag 29. desember 
12.00 Romjulstreff i kafeen på Grønland! 
 Velkommen til et felles arrangement 

Programoversikt … med forbehold om endringer... 
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 mellom Grønland korps og Grünerløkka 
 korps. i Lakkegata 15.  
 Ruth Bente Paulsen og Siw-Marlen 
 Arctander leder treffet. 

Søndag 1. januar 2023 
12.00 Høytidsgudstjeneste   
 Tale: Siw-Marlen Arctander  
 Møteleder: Gro Merete Egeland 
 
Søndag 8. januar 
15.00 Juletrefest for alle generasjoner! 
 Barnegruppene har ansvaret for møtet. 
 
Mandag 9. januar 
18.00 Tro og tilhørighet 
 
Torsdag 12. januar 
10.30 Sangstund på Rodeløkka Omsorg+ 
 
Søndag 15. januar 
11.00 Gudstjeneste    
 Tale: Siw-Marlen Arctander 
 
Mandag 16. januar 
17.00 Kor for alle    
 Suppe serveres fra kl. 16.00. 
18.30 Strikkekafé 
 
Søndag 22. januar - FA Norge 135 år 
11.00 Gudstjeneste med boklansering 
 Tale: Siw-Marlen Arctander  
 Kommandør Gudrun Lydholm og  
 Frelsesarmeens historiske selskap 
 deltar.    
 (Se notis med info på side 6.) 

Mandag 23. januar 
11.30 Formiddagstreff 
18.00 Tro og tilhørighet 
 
Søndag 29. januar 
11.00 Familiegudstjeneste   
 Andakt: Julio Davila   
 Møteleder: Pamella Muedas 
 
Torsdag 2. februar 
10.30 Sangstund på Rodeløkka Omsorg+ 
 
Fredag 3. februar 
18.00 Årsfest  Påmelding!  
 Pris pr. person: kr 200,-  
 (Se notis på side 7.) 
 
Søndag 5. februar 
11.00 Gudstjeneste - Diakoniens dag  
 Tale: Irene Mathisen   
 Møteleder: Siw-Marlen Arctander 
 
Mandag 6. februar 
17.00 Kor for alle (Suppe fra kl. 16.00.) 
18.30 Strikkekafé 
 
Søndag 12. februar 
11.00 Gudstjeneste 
 
Torsdag 16. februar 
18.00 Kulturkafé    
 Besøk fra Stedet Sagene  
 Tone Georgsen leder. 
 
Søndag 19. februar 
11.00 Familiegudstjeneste   
 Julio Davila og Pamella Muedas har 
 ansvar. 
 
Mandag 20. februar 
11.30 Formiddagstreff 
18.00 Tro og tilhørighet 
 

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

Program fortsetter på neste side! 
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Bangladesh, Kenya og Pakistan mat på bordet 
og håp for framtiden for seg og sine familier. 
  Pris for konserten: kr 220 for voksne og kr 140 
for barn/studenter. 

 

Babysang på Rodeløkka 
Heidi Bjercke og Eimy Clavijo Casallas fra vårt 
korps, bidrar til at tilbudet om babysang også 
gis i slumstasjonens lokaler på Rodeløkka fra 
og med oktober. Babysangen er avsluttet for 
høsten, men starter opp igjen i februar 2023. 
 

Kongress 2023 
Korona-pandemien har satt en stopper for 
kongress (territorial samling for medlemmer, 
ansatte, frivillige og andre) de siste årene, men 
nå planlegges kongress til sommeren! 
  Du er invitert til Nova Spektrum i Lillestrøm fra 
fredag 30. juni til søndag 2. juli, men torsdag 
29. juni begynner det i Templet korps med ut-
nevnelse av nye offiserer. 
 Du finner mer informasjon på nettet: 
https://frelsesarmeen.no/perleportalen/nyheter/
velkommen-til-kongress-i-2023 

PROGRAMMET - Forts. fra side 5. 

Business på Fagskolen Kristiania. 
  Konserten begynner kl. 20.00, men dørene 
åpnes kl. 19.00, og det serveres noe varmt å 
drikke og noe godt å bite i. 

  Konserten 
arrangeres i 
samarbeid med  
Others, Frelses-
armeens fair 
trade-prosjekt. 
Produktene 
som blir solgt 
etter konserten, 
gir kvinner i 

NOTISER - Fortsettelse fra side 3. 

Søndag 26. februar 
11.00 Gudstjeneste - SFU-innsamling 
 Tale: Siw-Marlen Arctander  
 (Se notis om SFU på side 7.) 
 
Mandag 27. februar 
17.00 Kor for alle (Suppe fra kl. 16.00.) 
18.30 Strikkekafé 
 
Søndag 5. mars 
11.00 Gudstjeneste 
 
Mandag 6. mars 
18.00 Tro og tilhørighet 
 
Søndag 12. mars 
11.00 Gudstjeneste    
 Tale: Siw-Marlen Arctander 
 

   

Gudstjeneste med boklansering 
 

Den 22. januar 2023 er det 135 år siden 
Frelsesarmeen kom til Norge. I forbindel-
se med gudstjenesten søndag 22. januar, 
gir Frelsesarmeens historiske selskap ut 
bok, «Forfremmet til herligheten - Døden 
i Frelsesarmeen», som tar for seg Frelses-
armeens tidlige historie sett gjennom 
nekrologer og fortellinger til trosheltene 
fra pionertiden. Selve lanseringen vil skje 
etter gudstjenesten og knyttet til korps-
kaffen etterpå. 
  Kommandør  Gudrun Lydholm  er 
invitert  spesielt til denne lanseringen, og 
hun vil delta på både gudstjenesten og 
kaffen/lanseringen. 
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Vi gratulerer! 
Lillian Jakobsen 

85 år den 16. januar 

 

Aslaug Løkken 

100 år den 16. januar 

 

John Rønning 

95 år den 26. februar 

 

SFU (Selvfornektelsesuke) 
… er Frelsesarmeens årlige, interne og interna-
sjonale innsamlingsaksjon til inntekt for FAs 
verdensvide arbeid. SFU ble startet av FAs 
grunnlegger, William Booth, og legges til faste-
tiden som er en tid for stillhet, refleksjon, bønn 
og å avholde seg fra hverdagens goder. Selv-

fornektelsesuken henspiller på at det vi selv 
kan klare oss uten, kan bety en forskjell 
for andre. 
  Offiserer, soldater, tilhørige, ansatte, frivillige 
og andre FA-venner utfordres til å være med! 
Innsamlede penger går til The Salvation Army 
International Self Denial Fund og brukes der 
behovet til enhver tid er størst. 

Sett mål for din 
personlige SFU! 

Oppsøk stillheten - slå av radio, TV, internett, 
musikk! Ha en ukes shoppingstopp; ikke kjøp 
mat, men spis det du har hjemme; avstå fra 
godteri/snacks; bruk mindre bil/transport og gå 

Månedsbidrag 
August    kr 63 650,- 
September   kr 53 550,- 
Oktober   kr 67 350,- 
 
Kollekt 
August    kr   9 001,- 
September   kr 22 811,- 
Oktober   kr 24 805,- 
 
Høsttakkeoffer  kr 11 592,- 

mer, osv. De pengene du ikke bruker i din selv-
fornektelsesuke, gir du til SFU-aksjonen søn-
dag 26. februar! 
 

Ny sjefsekretær (nestleder) 
Det internasjonale hovedkvarteret (IHK) har 
meddelt at sjefsekretæren for FA i Norge, Is-
land og Færøyene, oberst Bente S. Gunder-
sen, har fått ordre som territorialleder for FA i 
Nederland, Tsjekkia og Slovakia fra og med 
2023. Bente forfremmes da til kommandør. 
Hun erstatter kommandør Hannelise Tvedt 
som går av med pensjon. Ny sjefsekretær i vårt 
territorium, blir Paul Waters, og Jane Waters  
blir territorial sekretær for Frelsesarmeens 
kvinner. De forfremmes da til oberster. 

Vi ønsker alle lykke til og Guds velsignelse 
i deres nye tjenester. 

Årsfest 
Fredag  3. februar 2023 

inviterer vi til fest i 
Grünerløkka korps. 

 
Festen begynner kl. 18.00. 

 
Gjest: Ruth Elisabeth Engøy 

 
Det blir fin servering og 
hyggelig underholdning.  

 
Pris pr. person: kr 200 

 
Påmelding og frist: 

Du kan skrive deg på liste som legges ut 
på korpset, eller sende e-post til  
grunerlokka@frelsesarmeen.no 

senest fredag 27. januar. 
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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: Gro Merete Egeland, Julio Davila, Heidi I. Bjercke, Håkon Bjartveit, 

  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, 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. 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 (en gang i måneden) 

 kl. 18.00  Speideraktiviteter  

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

Søndag kl. 11.00  Gudstjeneste         


