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Hilsen fra den «nye» korpslederen! 
 
Nå har jeg snart lagt bak meg mitt første halvår her på FA Grünerløkka, Oslo 3. korps. Det har vært 
spennende og masse nytt å sette seg inn i. Det er nok å fylle dagene med, og det er bra! 
 
Det har vært fint disse første månedene å få lov til å ta del i ulike aktiviteter, og det har vært fint å bli 
kjent med alle dere fine folk som er en del av fellesskapet her på Grünerløkka. Fra de minste i  
barnegruppene til de voksne i Strikkekafeen, Tro og tilhørighet og formiddagstreffet samt guds-
tjenestefellesskapet på søndagene. 
 
Det er en stor velsignelse at vi har møteplasser vi kan invitere inn til, der mennesker kan finne trygg-
het og fellesskap. En ny slik møteplass nå i høst, er «Kulturkafé» (en gang i måneden) som vi 
arrangerer sammen med Frelsesarmeen Rodeløkka Oslo slumstasjon. 
 
Jeg gleder meg til fortsettelsen, gleder meg til å se hvilke planer Gud har videre for FA Grünerløkka. 
 
I skrivende stund er det ikke mye som minner om advent og jul, men det er ikke lenge før vi går inn i 
adventstiden og julegryta skal settes ut. 
 
I adventstiden venter vi på Jesus som skal komme - advent betyr jo nettopp det: Herrens komme. 
Jeg er ikke god på å vente. Jeg er utålmodig av natur og kan noen ganger bli litt irritert hvis jeg må 
vente lenge… Men i Jesaja kapittel 40, vers 31, har jeg lært noe viktig. Der står det: «Men de som 
venter på Herren, får ny kraft.» Det er ikke når vi har fått svaret at kraften kommer. Kraften kommer 
mens vi venter på svaret. 
 
Mens vi venter på at Gud skal gripe inn, gir han oss ny kraft. Ventetiden er ikke et tomrom hvor  
ingenting skjer. Det er ikke bare en tom tid. Gud gjør noe mens vi venter. Så når vi snart går inn i 
adventstiden … ta tid til å vente … vente på ham som kom, som kommer og som skal komme igjen. 
 
Og mens vi venter, så arbeider Gud. 
 
God ventetid - God advent! 
 
Siw-Marlen Arctander 
korpsleder, Oslo 3. korps  

Å ønske seg noe er vel og bra. 

Det er alltid noe mer vi vil ha. 

Men det er bedre å skrive en liste 

over alt som vi ikke vil miste. 
        (Lars Saabye Christensen) 



 

                    3 

 
 

 
 
 

 

Juletretenning 
Søndag 28. november er det første søndag i 
advent, og juletreet på Universitetsplassen skal 
tennes. Tradisjonen tro begynner arrangementet 
kl. 17.00. 
Fakkeltoget fra Jernbanetorget til Universitets-
plassen går kl. 16.30. Oppmøte kl. 16.00 på 
Jernbanetorget. 
Det tas fortsatt forbehold  om endring av arrange-
mentet knyttet til ev. innføringer av smittevern-
tiltak i Oslo. 
 

Julemøte 2. juledag 
I kolonnen til høyre finner du oversikt over 
«Julens møter i Oslo». 
  2. juledag, søndag 26. desember, har vi julemø-
te i vårt korps. Som vi pleier, inviterer vi alle mø-
tedeltakere til å ta med litt julemat, slik at vi i 
fellesskap lager et flott julematbord som vi kan 
nyte av i fellesskap etter møtet. 
 

Vil du være grytevakt? 
I år begynner «julegrytesesongen» fra 2. desem-
ber. Torsdager, fredager og lørdager kl. 10.00—
18.00 har korpset gryte på både Tveita senter og 

CC Vest. 
Kan du stå grytevakt, eller 
kjenner du noen som vil være 
grytevakt?  
Ta kontakt med Julio Davila 
(mobilnr. 941 78 937) for å 
avtale dag og tid - og det er lov 
å ta flere vakter, om du kan! 

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. 

Julens møter i Oslo 
 
Julaften (fredag 24. desember) 
Kl. 15.00: Gudstjeneste i Templet 
korps (adresse: Kommandør T.I. Øg-
rims plass 4). 
 
1. juledag (lørdag 25. desember) 
Kl. 11.00: Høytidsmøte i Grønland 
korps (adresse: Lakkegata 15 A). 
 
2. juledag (søndag 26. desember) 
Kl. 12.00: Julemøte i Oslo 3. korps 
(Grünerløkka). 
NB! Ta gjerne med litt (rester av) 
julemat, så lager vi en felles lunsj! 
 
Kl. 16.00: Familiejuletrefest i Major-
stua korps (adresse: Kirkeveien 62 
B). 
 
Torsdag 30. desember 
Kl. 18.00: Romjulsfest i Majorstua 
korps. 
 
Nyttårsdagen (lørdag 1. januar) 
Kl. 12.00: Høytidsgudstjeneste i Oslo 
3. korps (Grünerløkka). 
I tillegg har Majorstua korps egen 
høytidsgudstjeneste som begynner 
kl. 11.00. 
 
Søndag 2. januar 
Kl. 11.00: Gudstjenester holdes i både 
Grønland korps og Templet korps. 
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Mandag 1. november 
12.30 Formiddagstreff   
 Tema: Eg veit i himmelrik ei borg 
 Gjest: Thorleif Gulliksen 
18.30 Strikkekafé 
 
Søndag 7. november - Allehelgensdag 
11.00 Gudstjeneste   
 Tale: Hilde Ørsnes 
 Møteleder: Siw-Marlen Arctander 
 Hornorkester   
 Søndagsskole 
 
Mandag 8. november 
18.30 Tro og tilhørighet   
 Tema: Medvandrer (1 Pet 4,8-11) 
 
Fredag 12. november 
19.30 Connect - gudstjeneste 
 
Søndag 14. november 
11.00 Gudstjeneste med fokus på misjon 
 Ester D. og Wouter van Gooswilligen 
 Søndagsskole 
 
Mandag 15. november 
11.30 Formiddagstreff 
18.30 Strikkekafé    
 Gjest: Liv-Bente Nilsson, Gatehospitalet 
 
Tirsdag 16. november 
16.30 Småbarnssang, Dirridam og barnekor 
19.00 Oslo 3. korps hornorkester deltar i 
 Sandvika korps’ høstfest. 
 
Torsdag 18. november 
18.00 Kulturkafé    
 - samarbeid mellom Oslo slumstasjon 
 og Oslo 3. korps  
 Gjester: Torshov skoles musikkorps 
 

 
Søndag 21. november 
11.00 Gudstjeneste - Speidernes dag  
 Andakt ved Liv Berit Tveito 
 
Mandag 22. november 
18.30 Tro og tilhørighet   
 Tema: Guds omsorg (1 Pet 4,8-11) 
 
Fredag 26. november 
19.30 Connect - gudstjeneste 
 
Lørdag 27. november 
Jul på «Løkka» 
Fra kl. 12.00 inviterer bydelen Grünerløkka til 
julehygge med bl.a. julemarked og tenning av 
julestjerna på Olaf Ryes plass. 
  Kl. 16.00 stiller Oslo 3. korps hornorkester og 
spiller julesanger. 
 
Søndag 28. november - 1. advent 
NB! Formiddagens gudstjeneste er avlyst. 
 

17.00 Juletretenning på Universitetsplassen 
 Hornorkesteret deltar.   
 (Se notis på side 3.) 
 
Mandag 29. november 
NB! Dagens formiddagstreff og strikkekafé er 
avlyst. 
 
Torsdag 2. desember 
10.00 Oppstart av årets julegryte!  
 Tveita senter og CC Vest  
 Meld deg som grytevakt! 
 (Se notis på side 3.) 
18.00 «Adventstorsdag»   
 Velkommen til en halv times pusterom i 
 adventstida! En adventsbetraktning, 
 sang og musikk, lystenning. Det blir 
 også gløgg og tid til å slå av en prat. 
 Arrangør: Jan Harald Hagen 

Programoversikt … med forbehold om endringer! 
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Fredag 3. desember 
19.00 Jubileumskonsert   
 // Frelsesarmeens rusomsorg 130 år // 
 Konserten holdes i Templet korps 
 (Se notis på side 6.) 
 
Søndag 5. desember - 2. advent 
11.00 Gudstjeneste    
 Taler: Siw-Marlen Arctander  
 Møteleder: Jørgen Jonsen  
 Søndagsskole 
 
Mandag 6. desember 
18.30 Tro og tilhørighet   
 Tema: Lysende advent (Joh 1,1-14) 
 
Torsdag 9. desember 
18.00 «Adventstorsdag»   
 Velkommen til en halv times pusterom i 
 adventstida! En adventsbetraktning, 
 sang og musikk, lystenning. Det blir 
 også gløgg og tid til å slå av en prat. 
 Arrangør: Jan Harald Hagen 
 
Fredag 10. desember 
19.30 Connect - gudstjeneste 
 
Søndag 12. desember - 3. advent 
11.00 Generasjonsgudstjeneste - Lucia 
 Barnegruppene deltar 
 
Mandag 13. desember 
18.30 Strikkekafé - Juleavslutning 
 
Torsdag 16. desember 
18.00 Kulturkafé    
 - samarbeid mellom Oslo slumstasjon 
 og Oslo 3. korps    
 Gjester: Stedet Sandvika med band  
 
Søndag 19. desember - 4. advent 
17.00 Vi synger julen inn 

 
Mandag 20. desember 
18.30 Tro og tilhørighet   
 Tema: Guds gave til alle (Luk 2,1-14) 
 
Se «Julens møter i Oslo» på side 3. 
 
Søndag 26. desember - 2. juledag 
12.00 Gudstjeneste med lunsj
 (Se notis på side 3.) 
 
Lørdag 1. januar 2022 - Nyttårsdagen 
12.00 Høytidsgudstjeneste 
 
Søndag 9. januar 
17.00 Juletrefest 
 
Mandag 10. januar 
11.30 Formiddagstreff 
18.30 Tro og tilhørighet 
 
Tirsdag 11. januar 
16.30 Småbarnssang, Dirridam og barnekor 
  - oppstart etter jul 
19.00 Hornmusikkøvelse - oppstart etter jul 
 
Onsdag 12. januar 
18.00 Speider - oppstart etter jul 
 
Fredag 14. januar 
19.30 Connect - gudstjeneste 
 
Søndag 16. januar 
11.00 Gudstjeneste 
 
Mandag 17. januar 
18.30 Strikkekafé 
 
Fredag 21. januar 

18.00 Nyttårsfest Påmelding!  
 Pris pr. person: kr 200,-. 

 (Se notis på side 6.) 

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

Program fortsetter på neste side! 
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Kulturkafé 
I samarbeid med slumstasjonen 
inviterer vi til åpen kafé en tors-
dag i måneden. 
  Det blir sang, musikk, spennen-
de temaer, kaffe og noe å bite i. 
Vi gleder oss og ser fram til 
gode stunder i godt fellesskap. 
  I skrivende stund er to kafeer planlagt: 
18. november og 16. desember. Men det kom-
mer mer! 

Alle er hjertelig velkommen! 
 

Rusomsorgens jubileumskonsert 
I 2021 feirer Frelsesarmeens rusomsorg 130 år 
og inviterer til jubileumskonsert i Templet korps 
fredag 3. desember kl. 19.00. 
  Det blir både musikk og skuespill. Du får se og 

PROGRAMMET - Forts. fra side 5. 

… er et gudstjeneste-
tilbud for ungdom og 
unge voksne, men det 
er åpent for alle! 

Samlingene holdes annenhver fredag i Oslo 3. 
korps, og begynner kl. 19.30. 
   For ev. spørsmål, kontakt Julio Davila på 
mobilnr. 941 78 937. 
 

Gi kollekt i møter - eller hjemmefra! 
Husk på korpset ved å gi kollekt - uansett hvor 
du er! Kollekter og månedsbidrag er viktige 
inntekter for å holde Oslo 3. korps i drift. Derfor, 
uansett om du har anledning til å komme til 
gudstjeneste eller ikke, gi gjerne kollekt! 

Du kan sende din kollekt til 
kontonummer  3000.30.66084 

eller vippse til nr. 78267. 
Tusen takk for din støtte! 

NOTISER - Fortsettelse fra side 3. 

Søndag 23. januar 
11.00 Gudstjeneste 
 
Mandag 24. januar 
18.30 Tro og tilhørighet 
 
Fredag 28. januar 
19.30 Connect 
 
Søndag 30. januar 
11.00 Gudstjeneste 
 
Mandag 31. januar 
18.30 Strikkekafé 
 

   

Nyttårsfest 

Fredag 21. januar 

inviterer vi til fest i 

Oslo 3. korps. 

Festen begynner kl. 18.00. 

Det blir fin servering og hyggelig 
underholdning. 

 

En festkomité jobber med detaljene 
rundt festen - informasjon kommer. 
Følg med! 
 

Pris pr. person: kr 200,-. 
 

Påmelding og frist: Du kan skrive 
deg på liste som legges ut på korp-
set, eller sende melding til e-post 
oslo3@frelsesarmeen.no senest 
mandag 17. januar. 
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Vi gratulerer! 
Edle Ravn Andersen 

95 år den 18. november 

 

Tove Berntsen 

80 år den 6. desember 

 

May Halvorsen 

75 år den 15. desember 

 

Jan Erik Wold 

85 år den 23. desember 

 

Carl Gram Førrisdahl 

75 år den 11. januar 

høre Rusomsorgens egne artister fra Oslo, 
Harstad, Mandal, Trondheim og Sandvika. 
I tillegg er artisten Hilde Louise Asbjørnsen og 
frelsesarmégruppen «Mennialledager» med. 
  Kveldens husorkester ledes av Thor Fjellvang. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bønn i storsalen 
Etter jul vil det igjen bli invitert til bønn i stor-
salen kl. 10.30 - 11.00 på mandager. 
Oppstartsdato er ikke bestemt ennå, men infor-
masjon kommer. 

Månedsbidrag 
August    kr 53 600,- 
September   kr 37 600,- 
Oktober   kr 36 200,- 
 
Kollekt 
August    kr   5 280,- 
September   kr 10 465,- 
Oktober   kr   3 580,- 
 
Høstfesten   kr 14 820,- 

 

Forfremmet til herligheten 

Finn Ingebretsen 

den 10.  september 2021 

 

Eva Fiskaa 

den 31.  oktober 2021 

Forslag om å bytte navn på korpset 
Etter informasjon i medlemsmøte som ble holdt 
den 24. oktober, ble det vedtatt i korpsrådet 
den 11. november, at Oslo 3. korps skal bytte 
navn til Frelsesarmeen Grünerløkka.  
 
Korpset vil sende melding om sitt vedtak til 
divisjonshovedkvarteret i Sentraldivisjonen, 
som vil ta dette videre til Frelsesarmeens 
lederråd. 
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Korpsleder: Siw-Marlen Arctander      

  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) 

Administrasjonssekretær: Bjørn Erik Holm Andersen (tlf. 955 29 014) 

Ansvar for Grünerløkkanytt og nettside: Maria Herikstad 

Frelsesarmeen Oslo 3. korps 
Besøksadresse: Nordre gate 25 B 
 
Postadresse: 
Nordre gate 25 A, 0551 Oslo 
 

Tlf. 22 35 53 75 
E-post: oslo3@frelsesarmeen.no 
Nettside: www.frelsesarmeen.no/oslo3 
Facebook: Frelsesarmeen Oslo 3. korps 
Bankkonto: 3000.30.66084 
Vipps: 78267 eller «Oslo 3. korps» 

F A S T  U K E P R O G R A M :  

Mandag kl. 11.30  Formiddagstreff/Hjemforbund (annenhver mandag)  

 kl. 17.00  Andakt, Helgesensgate 58 omsorgsboliger (en mandag i måneden)

 kl. 18.30  ”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         


