
 

                      

Mars - mai 2023 
 

Grünerløkkanytt 

~ Speidergruppen fyller 100 år! ~ 
Les om feiringen på side 3. 

Informasjon fra 
Frelsesarmeen Grünerløkka korps 

Frelsesarmeens menighet på «Løkka» 

Fotorgrafi av guttetroppen i 1923, publisert i «Den Unge Soldat» 1923 Vol. 29 Nr. 31. 
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«Den rette fasten» (Jes 58,4-11) 
 
Vi er i fastetiden, vår vandring sammen med Jesus opp mot Jerusalem og påskehøytiden, har 
startet. 
  Det er mange måter å faste på. Vi kan ilegge oss selv begrensninger, kanskje ikke ha så mange 
påleggssorter på frokostbordet. Noen kutter ut søtsaker eller begrenser bruken av medier og sosial 
aktivitet. 
  Israelsfolket fastet, men det gikk ikke så bra… De sultet og plaget seg, de hadde helt mistet fokus! 
Alt de var opptatt av var hvordan de skulle faste, men ikke hvorfor. «Se, når dere faster blir det strid 
og trette og slagsmål med urettferdige never.» 
  Hverken sult eller selvplaging gir rom for tilbedelse eller oppbyggelse! Profeten i teksten tar et skik-
kelig oppgjør med det israelsfolket drev på med. Gud ba profeten om å rope av full hals og fortelle 
folket hva fastens virkelige innhold er: «Dette er fasten jeg har valgt: å løse urettferdige lenker, 
sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri, å bryte hvert åk i stykker, å dele ditt brød med sultne 
og la hjemløse komme i hus. Du skal se til den nakne og kle ham, du skal ikke snu ryggen til dine 
egne.» 
  Det interessante spørsmålet er jo nettopp ikke hvordan, men hvorfor skal vi gjøre dette? 
Det handler om kjærligheten! Fasten er kun meningsfull om den rydder plass til kjærligheten. Den 
kjærligheten som aktivt søker den andres beste. Dette er det eneste som er fastens mål og mening. 
  Det var denne kjærligheten som Jesus bredte ut da han satte seg selv til side og plasserte oss  
- deg og meg - i sentrum for sitt liv, da han gikk den tunge veien opp til Golgata for å dø, sånn at vi 
skulle få det godt. 
  Eivind Skeie skriver i en av sine fastesalmer: «Guds sønn har vært her nede og elsket oss til Gud!» 
Og vår oppgave er å jage etter denne kjærligheten og spre den videre. Vi trenger ikke å henge oss 
så mye opp i hva vi eventuelt skal gi avkall på i denne tiden, men heller fokusere på hva vi kan legge 
til … stillhet, ettertanke, meditasjon og fordypning. For det handler ikke om hva vi skal gjøre for Gud, 
men hva han har gjort for oss. 
  La oss bruke fastetiden til å se på Jesus og hans liv. Da vil vi se hva Gud har gjort for oss og hva 
han vil at vi skal gjøre. Da legges ikke vekten på hva jeg kan gjøre for Gud, men hva jeg kan gjøre 
for andre mennesker. Guds kjærlighet i Jesus Kristus har frigjort oss til å gjøre livet bedre for andre. 
  Dette er fasten Gud ønsker av oss! 
  Og løftene følger med: «Da skal lyset bryte fram for deg som morgenrøden, du skal kalle, og 
Herren skal svare. Herren skal alltid lede deg og mette din sjel i det tørre landet. Han skal styrke 
kroppen din så du blir som en vannrik hage, en kilde der vannet aldri svikter.» 
 

Guds sønn har vært her nede og elsket oss til Gud! 
God og velsignet fastetid! 

 
        Siw-Marlen Arctander 
        korpsleder, Grünerløkka korps  

Det drysser av fugler på gater og tak 
hvor solen og sølen flommer. 

Og luften har farve og duft og smak 
av våren som kanskje kommer.  

    (Herman Wildenvey) 
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-venninne, inviter veldig gjerne ham eller henne 
med til gudstjenesten denne dagen! 
 

Kvinnenes internasjonale bønnedag 
Fredag 3. mars kl. 12.00 inviteres alle - både 
kvinner og menn - til kafeen i Grønland korps i 
Lakkegata 15. Dette er et felles arrangement for 
Frelsesarmeen i Oslo. Flere deltar, bl.a. Lisbeth 
Welander (andakt) og Tone Georgsen (sang). 
Kollekt til «Prosjekt Taiwan». 
  Lunsj serveres etter møtet. 
 

Tømme-huset-marked hos Jobben Oslo 
Lørdag 4. mars kl. 11.00-15.30 arrangerer Job-
ben Oslo Vi tømmer huset-marked. De skal tøm-
me huset sitt, for å kunne fylle det opp igjen!  
  «Her vil du 
finne et hav av 
skatter til en 
usannsynlig bra 
pris!» meldes 
det fra Jobben 
på Facebook. 
De vil også ha 
en kafé denne 
dagen. 
  Nysgjerrig? 
Besøk Jobben 
Oslo i Pilestre-
det 56! 
 

«Juntos Café» 
Torsdag 2. mars kl. 17.00 er første samling for 
spansktalende i «Juntos Café». Julio Davila ar-
rangerer samlingene. 
  I skrivende stund er tre samlinger planlagt: 2. 
mars, 30. mars og 20. april. Om du har spansk 

 
 
 

 

1923 - 2023: Speider’n 100 år!! 

Guttetroppens hornorkester 1946 
 
Den 2. mars fyller speidergruppen i korpset 100 
år. Guttetroppen (se forsiden!) var den andre 
speidertroppen som ble stiftet i Frelsesarmeen i 
Norge. Begivenheten feires med gudstjeneste 
23. april  på St. Georgsdagen. 
  St. Georg er speidernes skyttshelgen, og legen-
den om ham minner oss om at vi må kjempe for 
det gode og mot det vonde. 
  I gudstjenesten deltar både nåværende og tidli-
gere speidere. Sangene er hentet fra både søn-
dagsskolen, Frelsesarmeens sangbok og Spei-
dersangboken. Territorialleder Lisbeth Welander 
kommer for å holde andakt. Etter gudstjenesten 
blir det bursdagskake, og vi håper å høre både 
nye og gamle speiderhistorier. 
  Alle er selvsagt hjertelig velkomne, men gamle 
og nye speidere inviteres spesielt! 
  Om du har en gammel speiderkompis eller  

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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Torsdag 2. mars 
17.00 «Juntos Café»    
 Samling for spansktalende!  
 (Se notis på side 3.) 
 
Fredag 3. mars 
12.00 Kvinnenes internasjonale bønnedag 
 Kafeen i Grønland korps (Lakkegata 15)
 (Se notis på side 3.) 
 
Lørdag 4. mars 
11.00-15.30 Marked hos Jobben Oslo 
  Pilestredet 56   
  (Se notis på side 3.) 
 
Søndag 5. mars 
11.00 Gudstjeneste    
 Tale: Siw-Marlen Arctander  
 Møteleder: Irene Mathisen 
 
Mandag 6. mars 
18.00 Tro og tilhørighet   
 Tema: Foldede hender   
 Rom 8,24-27 og Matt 6,7-13 
 
Torsdag 9. mars 
10.30 Sangstund på Rodeløkka Omsorg+ 
 
Søndag 12. mars 
11.00 Gudstjeneste    
 Tale: Siw-Marlen Arctander  
 NB! Årsmøte for korpset etter møtet. 
 
Mandag 13. mars 
17.30 Kor for alle   (Suppe kl. 16.00-17.00.) 
18.30 Strikkekafé    
 (Se notis på side 3.) 
 
Torsdag 16. mars 
18.00 Kulturkafé    
 Gjester: Torshovkorpset 
 

Søndag 19. mars 
11.00 Familiegudstjeneste   
 Pamella Muedas og Julio Davila har 
 ansvar. 
 
Mandag 20. mars 
11.30 Formiddagstreff 
18.00 Tro og tilhørighet   
 Tema: Fordi vi er elsket  
 Ef 1,4-7 
 
Søndag 26. mars 
11.00 Gudstjeneste    
 Tale: Elisabeth Henne   
 Møteleder: Irene Mathisen 
 
Mandag 27. mars 
17.30 Kor for alle   (Suppe kl. 16.00-17.00.) 
18.30 Strikkekafé 
 
Torsdag 30. mars 
17.00 «Juntos Café» (for spansktalende) 
 
Søndag 2. april - Palmesøndag 
11.00 Gudstjeneste 

Programoversikt … med forbehold om endringer... 

Fellesmøter i påsken i Oslo 
 

Skjærtorsdag 6. april 
18.00 Møte i Majorstua korps 

 
Langfredag 7. april 

11.00 Møte i Templet korps 
 

1. påskedag, søndag 9. april 
Grünerløkka korps 

09.30 Påskefrokost* 
11.00 Gudstjeneste 

 
*Det er påmelding til påskefrokosten 
1. påskedag! Gi beskjed til korpset 
senest 4. april.  
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Torsdag 13. april 
10.30 Sangstund på Rodeløkka Omsorg+ 
18.00 Kulturkafé 
 Gjester: Ingebjørg og Bjørn Olav Lyster 
 
Søndag 16. april 
11.00 Familiegudstjeneste 
 Pamella Muedas og Julio Davila har 
 ansvar. 
 
Mandag 17. april 
18.00 Tro og tilhørighet   
 Tema: Menuett i mai   
 Salme 104,1-17 
 
Torsdag 20. april 
17.00 «Juntos Café» (for spansktalende) 
 

 
Mandag 24. april 
11.30 Formiddagstreff 
17.30 Kor for alle   (Suppe kl. 16.00-17.00.) 
18.30 Strikkekafé 
 
Søndag 30. april 
11.00 Gudstjeneste    
 Eli N. og Jan Harald Hagen leder og 
 taler. 
 
NB! Ingen grupper mandag 1. mai! 

Søndag 7. mai 
11.00 Gudstjeneste med Gatehospitalet 
 
Mandag 8. mai 
17.30 Kor for alle   (Suppe kl. 16.00-17.00.) 
18.30 Strikkekafé 
 
Torsdag 11. mai 
10.30 Sangstund på Rodeløkka Omsorg+ 
 
Søndag 14. mai 
11.00 Familiegudstjeneste   
 Pamella Muedas og Julio Davila har 
 ansvar. 
 
Mandag 15. mai 
18.00 Tro og tilhørighet   
 Tema: Jeg var en fremmed  
 Matt 25, 31-40 
 
Søndag 21. mai 
11.00 Gudstjeneste    
 Tale: Siw-Marlen Arctander 
 
Mandag 22. mai 
11.30 Formiddagstreff - siste før sommeren! 
17.30 Kor for alle   (Suppe kl. 16.00-17.00.) 
18.30 Strikkekafé 
 
Søndag 28. mai - 1. pinsedag 
11.00 Felles gudstjeneste for oslokorpsene 
 Informasjon om hvor møtet holdes og 
 hvem som leder og taler, kommer! 
 
Søndag 4. juni 
«Sammen» - Divisjonsdag på Jeløy 
Informasjon om dagen kommer! 
 
Mandag 5. juni 
17.30 Kor for alle   (Suppe kl. 16.00-17.00.) 
18.30 Strikkekafé 
 
 

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

Program fortsetter på neste side! 

Søndag 23. april kl. 11.00 
 

Jubileumsgudstjeneste 
= Speidergruppen 100 år = 

 

Møtet ledes av speiderne. 
 

Andakt: 
kommandør Lisbeth Welander. 

 

(Se notis på side 3.) 
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Skitur med flokken 
Den 4. februar dro småspeiderflokken på vinter-
tur til Øversetertjern ved Frognerseteren. Hos 
FRIGO (Friluftssenteret i Gamle Oslo) fikk vi 
låne ski. Noen hadde prøvd langrennski før, 
mens for andre var det første gang. 

  I godt selskap tok det ikke lang tid før alle 
hadde god driv. For dem som hadde behov for 
en skipause, var det mulig å ake i bakken like 
ved, og ved bålet kunne man varme seg og/
eller grille pølser. 
  Åtte speidere, to mammaer og tre ledere var 
med! De aller fleste, selv om de kanskje ble litt 
kalde, var veldig fornøyde etter en dag ute i 
snøen. 
  Hurra for FRIGO som raust låner ut ski! 

 
Kongress 2023 
Programmet og klokkeslett er foreløpig ikke 
klart, men torsdag den 29. juni er det 
«Kadettenes ordinasjonsmøte» i Templet korps 
og fra fredag 30. juni til søndag 2. juli holdes 
kongressen i Nova Spektrum på Lillestrøm. 
  Nova Spektrum (tidl. Norges Varemesse) 
ligger sentralt på Lillestrøm og er enkelt å nå 
med tog, flytog og buss. 
  Ann Pender, Frelsesarmeens programsjef, 
forteller: «Vi ønsker at dette skal være et sted 
som bobler av liv og glede, med valgmuligheter 
for spennende ting å være med på, gode være-
sted for alle generasjoner, der det også er god 
tid til å sitte og prate og ta en kaffe. Dette blir en 
helg til inspirasjon og oppbyggelse, med godt 

PROGRAMMET - Forts. fra side 5. 

som ditt morsmål eller har lært å snakke spansk 
seinere i livet, er du hjertelig velkommen! 
 

«Kor for alle» 
Er du glad i å synge og har lyst til å synge i kor? 
«Kor for alle» har øvelse i korpsets storsal  
annenhver mandag - se datoer i Programover-
sikt på side 4-5. For ev. spørsmål, ta kontakt 
med Siw-Marlen Arctander (mob. 988 18 479). 
 

Strikkekafé 
Annenhver mandag kl. 18.30-20.30 er det Strik-
kekafé i korpset. Dette er for deg som: 

• liker strikking eller annet håndarbeid! 

• liker kaffe, te eller bare vann. 

• bare liker å møtes til en hyggelig prat 
rundt bordet! 

  Se programoversikt på sidene 4-5 for datoer! 
 

NOTISER - Fortsettelse fra side 3. 

Torsdag 8. juni 
18.00 Kulturkafé    
 «Kor for alle» med band 
 
Søndag 11. juni 
11.00 Felles gudstjeneste med Templet 
 Møtet holdes i Templet korps. 
 
Mandag 12. juni 
18.00 Tro og tilhørighet   
 Tema: Varme hjerter   
 1 Joh 4,7-12 
 
29. juni - 2. juli 
Kongress 2023 
(Se notis på side 6.) 
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Vi gratulerer! 
Kari Sætre Bergqvist 

75 år den 2. juni 

innhold for alle sanser.» 
  Informasjonen er hentet fra nettstedet:  
https://frelsesarmeen.no/perleportalen/nyheter/
velkommen-til-kongress-i-2023 
Informasjon på denne siden oppdateres fort-
løpende. 
 

Korpset vårt trenger oppussing! 
Det gamle, ærverdige korpset vårt trenger opp-
pussing, spesielt storsalen. 
  I tillegg har «Lovsangsdalen» (kjellerlokalet 
under plattformen) vært utsatt for rotteangrep, 
og det må gjøres noe med lukten rottene har 
etterlatt seg… 
  I første omgang blir det tatt kontakt med FEAS 
(Frelsesarmeens eiendommer) for bl.a. å få 
oversikt over hva det koster å legge nytt gulvbe-
legg i storsalen, male begge byggene og gjøre 
forandringer på plattformen. 
  Oppussing og dugnad vil være et punkt i års-
møtet etter gudstjenesten søndag 12. mars. 
 

Det høye råd 2023 velger ny general 
Frelsesarmeens høye råd har som oppgave å 
velge ny general (verdensleder) når den sitten-
de generalens periode er slutt. Rådet består av 
alle offiserer med kommandørs rang som er i 
aktiv tjeneste, med unntak av ektefellen til den 
sittende generalen. I tillegg er alle territorial-
ledere og territoriale presidenter for kvinne-
organisasjonene medlemmer. 

  Den 18. mai samles det 
høye råd på Sunbury Court, 
Frelsesarmeens konferanse-
senter utenfor London, for å 
velge ny general etter nåvæ-
rende general, Brian Peddle 
(bildet). Det formelle «general-
skiftet» vil skje i løpet av høs-
ten 2023. 

  Om du ønsker å følge valget nærmere, vil du 
finne fortløpende oppdateringer på nettsiden 
www.salvationarmy.org/ihq/highcouncil2023. 
 

Månedsbidrag 
November-22   kr   47 100,- 
Desember-22   kr   48 800,- 
Januar -23   kr   40 000,- 
 
Kollekt 
November-22   kr    5 549,- 
Desember-22   kr    5 967,- 
Januar -23   kr   11 291,- 
 

     
 
Julegryta   kr 188 859,- 
 

Tusen takk til alle dere 
som stilte opp som 

grytevakter 
i den hektiske 
førjulstiden! 
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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. 17.30  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         


