
Kjære venner. 

Her kommer en liten oversikt over aktivitetene 

vi har planlagt, men med veldig mye smitte  

rundt oss, kan det fort bli avlyst. Følg med! 

 

Jane Granli-Olsen ble forfremmet til 

herligheten 23. oktober, 57 år. Vi lyser 

fred over hennes minne, og våre tanker  

går til hennes far, Ingolf.  

 

Advent er en kristen årstid som markerer  

forberedelser til julehøytiden. Dette vet vi,  

men hva gjør mange av oss i denne adventstiden?  

Vi kaver og strever for vi må bare gjøre alt mulig ferdig til jul. 

Men må vi det? 

Det får være opp til hver enkelt av oss,  

men vi må ta oss litt tid i denne førjulstiden  

og reflektere over hvorfor vi feirer jul.  

Takke for at vi kan feire jul og kose oss  

med familie og venner. Vi må ikke glemme  

våre medvandrere som av ulike grunner 

IKKE gleder seg til jul, men til jula er over.  

 

Jesus sier: 

«Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke  

vandre i mørket, men ha livets lys.» (Joh 8,12) 

 

Med ønske om Guds velsignelse,  

velsignet julehøytid og et fredfylt nytt år. 

 

Juleklem Jorunn 

 

Fa posten 

Askim korps 

Desember – Januar 

2021–2022 
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DESEMBER 2021 

Lørdag 4. des kl. 10.00-14.00: Julebasar 

   Loddsalg, kaffe og kaker. 

   Risengrynsgrøt fra 12,00. 

Søndag 5. des kl. 11.00: Gudstjeneste 

   Oberstltn. Elisabeth Henne 

Tirsdag 7. des kl. 13.00: Julebord på Efesos, 

   Hjemforbund/Hjelpetropp 

   PÅMELDING! 

Torsdag 9. des kl. 13.00: Matutdeling 

   Søknad om julehjelp. 

  kl. 15.30: Korpsråd 

Søndag 12. des kl. 11.00: Gudstjeneste v/Liv Synnøve 

   Søndagsskolen deltar 

   Medlemsmøte etter gudstj. 

Onsdag 15. des kl. 11.00: Matutdeling/Julegaver og 

   grøt til de som trenger litt  

   ekstra omsorg og støtte. 

Søndag 19. des kl. 15.00: «Vi synger julen inn» 

   Eiliv m/flere 

Tirsdag 21. des kl. 18.00: Sangstund, Løkentunet 

Julaften  kl. 14.00: Julegudstjeneste v/Jorunn 

Juledag  kl. 11.00: Juleandakt, Løkentunet 

   v/Eiliv 

Søndag 26. des kl. 11.00: Gudstjeneste v/Liv Synnøve 

 

Vi gratulerer: 

Bjarne Andersen med 70-årsdagen som var 23. nov.         

 

 

 

 

JANUAR 2022 

Søndag 2. jan kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i  

   Askim kirke. Hornmusikken. 

Torsdag 6. jan kl. 13.00: Matutdeling 

Søndag 9. jan kl. 16.00: Familie-juletrefest v/Jorunn 

    Poser til barna og kanskje  

    kommer Nissen       

Mandag 10. jan kl. 11.30: Hjemforbund/Hjelpetropp 

Torsdag 13. jan kl. 19.00: «Vi høster juletreet» 

    Divisjonssjefene Eli og 

    Jan Harald Hagen 

Søndag 16. jan kl. 11.00: Familiegudstjeneste v/Jorunn. 

Mandag 17. jan kl. 11.30: Hjemforbund/Hjelpetropp 

    Winnie Gulbrandsen og Leif Wiik 

Tirsdag 18. jan. kl. 18.00: Sangstund, Løkentunet 

Onsdag 19. jan kl. 17.00: Åpent Hus/Strikk, prat og kaffe. 

Torsdag 20. jan kl. 13.00: Matutdeling 

Torsdag 20. jan–23. jan Fellesmøter. Nærmere info! 

Man. 24. jan kl. 11.30: Hjemforbund/Hjelpetropp 

Søndag 30. jan kl. 11.00: Gudstjeneste v/Liv Synnøve 

Mandag 31. jan kl. 11.30: Hjemforbund/Hjelpetropp 

 

Takk for godt samarbeid, god hjelp og gode samtaler, i en til 

tider – krevende koronatid. Trygt å vite at vi står sammen og 

støtter hverandre, uansett om det gjelder fargevalg på 

kjøkkenveggene eller litt mer krevende avgjørelser. 

 

I 2021 har Karl Otto og Johnny (Frivilligsentralen) hentet 

3,5 tonn mat på Matsentralen i Oslo (det har en verdi på ca. 

kr 175 000,-) og ellers handlet inn det som trengs, til en såkalt 

basis-husholdning. Mange i distriktet nyter godt av dette, takket 

være lokalbefolkningens raushet med gaver til julegryta. Det er 

fortsatt håp i ei gryte – og har du mulighet, så er vi svært 

takknemlige for flere grytevakter.  Jorunn 


