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Korpsnytt 
Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget 

kristent kirkesamfunn som viser omsorg for hele 

mennesket. Vi tilbyr «suppe, såpe og frelse» i ord 

og handling for å møte menneskelige behov. 

«Suppe» møter fysiske behov, «såpe» fokuserer 

på enkeltmenneskets verdighet, og «frelse» hand-

ler om å formidle Guds grenseløse kjærlighet. 



Mandag 24.1. kl. 17.00 

Lese & be 

Vi leser Romerbrevet sammen 

 

Torsdag 27.1. kl. 19.00 

#Basement—ungdomsklubb 

 

Søndag 30.1. kl. 11.00 

Gudstjeneste 

 

Mandag 31.1. kl. 17.00 

Lese & be 

 

Torsdag 3.2.  

kl. 12.00 En gang alltid 

kl. 19.00 #Basement 

 

Søndag 6.2. kl. 11.00 

Gudstjeneste—Misjonssøndag!  

Presentasjon av prosjektet vi støtter. 

Tale ved Bo Christoffer Brekke. 

 

Mandag 7.2. kl. 17.00 

Lese & be 

 

Tirsdag 8.2. kl. 12.00 

Hjemforbundet 

 

Torsdag 10.2. kl. 19.00 

#Basement—ungdomsklubb 

 

Søndag 13.2. kl. 11.00 

Familiegudstjeneste  

 

Mandag 14.2. kl. 17.00 

Lese & be 

 

 

Tirsdag 15.2. kl. 12.00 

Hjemforbundet 

 

Torsdag 17.2.  

kl. 18.00 Quiz night 

kl. 19.00 #Basement 

 

Søndag 20.2. kl. 11.00 

Gudstjeneste 

 

Mandag 21.2. kl. 17.00 

Lese & be 

 

Tirsdag 22.2. kl. 12.00 

Hjemforbundet 

 

Torsdag 24.2. kl. 19.00 

#Basement—ungdomsklubb 

 

Søndag 27.2. kl. 11.00 

Gudstjeneste 

 

Mandag 28.2. kl. 17.00 

Lese & be 

 

Torsdag 3.3.  

kl. 12.00 En gang alltid 

kl. 19.00 #Basement 

 

Søndag 6.3. kl. 11.00 

Musikalgudstjeneste  

Med Seven-jentene 

Følg med for info om workshop med 

barna!  

 

Mandag 7.3. kl. 17.00 

Lese & be 

 

Hilsen fra korpslederne  

Små fortellinger hjelper meg ofte 

til å forstå større ting som er vans-

kelige å fatte. 

Jesus ville kalt det for lignelser, 

jeg kaller det for illustrasjoner, - 

det er omtrent det samme! 

 

En sånn illustrasjon er følgende 

beskrivelse:  

Tenk deg at du er en «null», en 

null som er uten verdi.  

Jesus er nr. 1  

Jesus får gå først – deretter står 

du rett etter Ham!  

Da får nullen plutselig en verdi, 

nemlig 10.  

Og tenk om vi er flere nuller som 

stiller oss etter han som er nr.1 . 

Da kan tallet bli uendelig stort! 

100000000000000000000000000

00  

Her kan vi virkelig snakke om et 

såkorn som gir vekst! 

Et slikt såkorn kan vi alle være. 

Eller for å si det litt sterkere: Det 

bør vi alle være, der hvor vi fer-

des. 

Det å skulle formidle de gode ny-

hetene om Jesus Kristus i vårt se-

kulariserte samfunn er ingen enkel 

oppgave. Jeg tror at det viktigste 

vi kan gjøre er å tørre bekjenne 

hvem vi tror på, og hvor vi hører 

til, så får vi tro at det er Gud som 

gir vekst til sist! 

Jeg skammer meg ikke over 

evangeliet, sier Paulus (Rom 

1,16). 

 

Her i Templet inviterer til ulike 

samlinger og gudstjenester. Du 

kan lese mer om det i dette bla-

det. 

 

Vi vil særlig gratulere kommandør 

Margaret Hannevik som fyller 85 

år den 20.01.22. 

 

Vi lever fortsatt i en pandemi 

som gir oss noen restriksjoner når 

vi samles: Vi må fortsatt holde av-

stand, ha faste plasser (ikke gå 

rundt for mye i rommet), og ha 

munnbind på når 1 meters av-

stand ikke kan holdes. Men, dette 

hindrer oss ikke til å kunne sam-

les, og alle er velkommen til å 

være med. 

 

Anders Skoland 


