
Kjære venner! 

Da ser det ut for at vi kan feire jul uten alle slags restriksjoner, 

det kan vi glede oss over. 

Litt fra appellen v/julegateåpningen: 

«Mange har et forhold til Frelsesarmeens julegryte, og vi må gjøre 

det vi kan for å være til stede med den, slik vi har vært i 121 år.  

For mange betyr det julestemning og juletradisjon, mens for andre 

betyr den noe så viktig som mat, varme klær, ved, omsorg − og 

verdighet. Hittil i år har Frelsesarmeen i Askim delt ut i overkant av 

3,7 tonn mat, hentet på Matsentralen i Oslo.  

I tillegg handler vi inn det vi trenger for en såkalt basishusholdning.  

Dette er mat som kommer folk her i Askim og omegn til gode. 

Så tusen takk til dere som gir i gryta, men også til dere som står 

«grytevakter». Mange takk til dere som tar ansvar for 

matutdelingen i Frelsesarmeen og møter enkeltmenneskene på 

deres premisser. Både giver og mottaker er akkurat like verdifulle.                                

Vi er avhengig av samarbeid for å få til dette. 

For oss er det å stå ved gryta, en av de beste anledningene vi har 

til å vise Guds kjærlighet og omsorg, møte mennesker og gi dem 

Guds velsignelse og julens budskap med på veien. 

Vi må aldri glemme det sentrale i kristen julehøytid, at  

gutten som ble nektet husrom den første julenatten, ble født i 

Betlehem for over 2000 år siden. Han vokste opp, fikk navnet 

Jesus, vandret rundt sammen med menneskene her på jorden. 

Han gikk i døden for oss, men seiret over døden og lever               

sammen med oss i dag.» 

 

Med ønske om en fin adventstid, 

velsignet julehøytid og et fredfylt nytt år. 

Juleklem Jorunn 

 

FA-posten 

Askim korps 
Desember 2022 – januar 2023 
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DESEMBER 

 

Torsdag  1. des kl.19.00: Ukens fest. Jorunn m/flere 

Søndag  4. des kl.11.00: Gudstjeneste v/Liv Synnøve 

Mandag  5. des kl.11.30: Hfb/Hj.tropp. Adam Lindhagen 

     forteller om St Lucia 

Onsdag  7. des kl.17.00: Årets siste strikketreff  

Torsdag  8. des kl.12.00: Matutdeling  

   kl.19.00: Julemessefest 

    Askim Veterankorps spiller 

Lørdag 10. des kl.10.00-14.00: Julebasar/Messe 

    Loddsalg, kaffe og kaker. 

    Risengrynsgrøt fra 12,00. 

Søndag 11. des kl.11.00: Gudstjeneste v/Kenneth 

    Lucia med søndagsskolebarna 

Mandag 12. des kl.12.00: Julebord på Efesos. Påmelding! 

Onsdag 14. des kl.11.00: Matutdeling/Julegaver og 

    bevertning til de som trenger litt  

    ekstra omsorg og støtte. 

Torsdag 15. des kl.19.00: Førjulsfest 

Søndag 18. des kl.15.00: «Vi synger julen inn» v/Eiliv  

Tirsdag 20. des kl.18.00: Sangstund, Løkentunet 

Julaften  24. des kl.14.00: Julegudstjeneste v/Jorunn 

Juledag 25. des kl.11.00: Juleandakt, Løkentunet v/Eiliv. 

    

 

Vi gratulerer: 

Linda Sandaas med 60-årsdagen 13. desember  

   og 

Marianne Nesse Leganger med 60-årsdagen 17. januar.        

 

 

JANUAR 

Søndag  1. jan kl.11.00: Gudstjeneste v/Liv Synnøve 

Torsdag  5. jan kl.12.00: Matutdeling 

Søndag  8. jan kl.16.00: Familie-juletrefest v/Jorunn og 

    major Irene Mathisen 

     Poser til barna og kanskje  

    kommer Nissen          

Mandag   9. jan kl.11.30: Hjemforbund/Hjelpetropp. 

Torsdag 12. jan kl.19.00: Ukens fest. «Vi høster juletreet» 

Søndag 15. jan kl.11.00: Familiegudstjeneste v/Eiliv 

Mandag 16. jan kl.11.30: Formiddagstreff 

Tirsdag 17. jan. kl.18.00: Sangstund, Løkentunet. 

Onsdag 18. jan kl.17.00: Strikkekafe 

Torsdag 19. jan kl.12.00: Matutdeling 

   kl.19.00: Ukens fest 

Søndag 22. jan kl.11.00: Gudstjeneste v/Jorunn. Søndagsskole. 

Mandag 23. jan kl.11.30: Hfb/Hj.tropp 

Torsdag 26. jan–29. jan Fellesmøter (Mer info nede på siden.) 

     Hovedtaler: oberst Jostein Nielsen 

Mandag 30. jan kl.11.30: Hjemforbund. Hjelpetropp. 

Onsdag   1. febr kl.17.00: Strikkekafe 

 

Hornmusikkøvelse mandager 19.00–21.15. 

Aspirantene øver tirsdager 18.00–18.45. 

 

Fellesmøtene: 

Torsdag 26. jan kl.19.00: Normisjon 

      Frelsesarmeen/Normisjon sammen 

Fredag 27. jan kl.19.00: Filadelfia. Ungdomsmøte. 

Lørdag 28. jan kl.19.00: Misjonskirken 

Søndag 29. jan kl.11.00: Askim kirke 

 

Alle er hjertelig velkomne til møtene!! 


