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Program 

Frelsesarmeen gir styrke for dagen – og håp for i morgen.  

Vi er en kristen kirke, bevegelse og organisasjon som     

arbeider i over 130 land og har til sammen 300 enheter 

rundt i Norge.  

Gjennom rause og inkluderende møteplasser bidrar vi til 

sosialt engasjement, tilhørighet og tro.  Dørene våre er  

åpne for alle barn, unge, voksne, familier og eldre.  

En sentral del av arbeidet er tjenester og tilbud for      

mennesker som lever i fattigdom, ensomhet eller rus, de 

som sitter i fengsel, er utsatt for omsorgssvikt eller er ofre 

for menneskehandel og de som er psykisk syke, arbeids-

ledige eller arbeidsinnvandrere.  

Frelsesarmeen har vært med å utvikle FNs bærekraftsmål 

og er en pådriver for å nå dem.  



Nå begynner vi! 

Vi håper at denne sommeren som snart er forbi har vært til glede og be-

rikelse for alle. Nå er tiden inne for å starte opp alt arbeid igjen i Templet 

og på søndag markerer vi starten av et nytt arbeidsår. Hornorkesteret 

har allerede hatt sin første øvelse og øvrige grupper begynner så smått 

etter hvert. Les i programbladet når din gruppe starter. 

Skjer det noe nytt? 

Det er fortsatt Anders Skoland (100%) og Miriam Kjellgren (50%) som er 

korpsledere i Templet. Miriam begynner sitt andre år på offisersskolen og 

derfor er hennes stillingsbrøk redusert ift. korpset. Benjamin Waters 

(30%) med ansvar for ungdomsarbeidet, Marcus Waters (30%) med an-

svar for musikkopplæring, Mattias Amland (10%) med ansvar for SoMe 

(sosiale medier) og Teknikk. 

I år har vi valgt å forsterke staben med en nyopprettet stilling med fokus 

på diakoni. Det er major Gunnar Eide som i en 40% stilling skal bidra inn 

i denne stillingen. Du kan lese mer om oppgavene i programbladet. 

Ensjøsaken 

Avslaget på anken på dispensasjonssøknaden fra Plan- og bygningsetaten 

kom i forkant på sommeren, og dermed kan vi komme videre i arbeidet 

med å skaffe politisk støtte til planene våre. Mange møter er allerede av-

holdt for å orientere om planene, og vi har hatt besøk av flere sentrale 

politikere som ville bli bedre kjent med oss og hva vi ville tilføre Ensjø-

området. Støtte fra en enstemmig byutviklingskomite i Gamle Oslo har vi 

som tidligere kjent allerede fått. Det arbeides nå videre med oppfølging 

av de ulike partiene i bystyret. Den tidligste mulige behandlingen i rådhu-

sets byutviklingsutvalg er i august/september, men vi vet ennå ikke hvil-

ken måned saken vår vil komme opp. 

Det er god stemning og samarbeidsånd mellom partene. Fristene i pro-

sjektplanen er tilpasset den nye tidslinjen, slik at en del tiltakspunkter 

har fått noe lenger tidsfrist. Vi jobber godt med Ace interiørarkitekter for 

ulike muligheter for utforming av bygget innvending. Det skal enda være 

noen flere runder med involvering av de ulike arbeidsgruppene før ende-

lig konsept velges. Du kan finne oppdaterte skisseforslag (tegninger) på 

informasjonstavla i Templet.  

MUSIKKSKOLEN 

Musikkskolen i Templet består i dag av samspillsundervisning for barn og 

unge 10 år og oppover. Vi øver onsdager kl 17:30 til 19:00 og har opp-

startsdato den 31. August. I utgangspunktet er denne gruppen ment for ele-

ver som allerede kan spille litt, men hvis du kjenner noen som er helt ny-

begynnere så ønsker vi at du tar kontakt så kan vi se på om det er mulig å 

starte noe også for disse. Hvis du kjenner noen som er aktuelle og interes-

serte eller har flere spørsmål om opplegget er det bare å ta kontakt på e-

post: marcus.waters@frelsesarmeen.no 

UNGDOMSKLUBB 

På ungdomsklubben #Basement samles vi hver uke klokka 19:00 til sosialt 

fellesskap, kiosk, en kort andakt og aktiviteter. Vi gjør alt fra brettspill til 

quiz til baking til karaoke, og alt imellom! Ungdomsklubben er i utgangs-

punktet for alle imellom 14-19, men hvis du er litt yngre eller litt eldre er 

du fortsatt hjertelig velkommen. Det er alltids åpent for flere! Med spørs-

mål kan du sende en mail til benjamin.waters@frelsesarmeen.no.  

HEART TO GOD – HAND TO MAN 

Det blir en ny opplevelse for meg å arbeide i Templet, og jeg gleder meg 

til å bli bedre kjent med korpset. Overskriften er et slagord i Frelsesar-

meen. Det er mitt ønske at slagordet skal være sant. 

Diakoni er nøkkelordet i min stilling på 40%. Det handler om å ha kontakt 

med mennesker som trenger støtte, enten det handler om alderdom, en-

somhet, sykdom eller andre ting som gjør livet vanskelig. Det angår både 

ung og gammel. Diakoni kalles også nestekjærlighet i praksis, og vi i Frel-

sesarmeen er heldige som bærer med oss en rik arv. Må Gud hjelpe oss til 

å forvalte arven i vår tid. hilsen Gunnar (gunnar.eide@frelsesarmeen.no) 



Søndag 2.10.  

kl. 11.00 Felles gudstjeneste, 

søndagsskole, kaffe 

OBS på Frelsesarmeen Grünerløkka!   

 

Mandag 3.10 

kl. 17.00 Lese & be 

Vi leser Bibelen sammen 

kl. 18.00 Øvelse for hornorkesteret 

og sangbrigaden  

 

Torsdag 6.10 

kl. 12.00 En gang alltid 

kl. 19.00 #Basement 

 

Søndag 9.10 

kl. 11.00 Gudstjeneste og kaffe 

 

Mandag 10.10.  

kl. 17.00 Lese & be 

kl. 18.00 Øvelse for hornorkesteret 

 

Tirsdag 11.10 

kl. 12.00 Hjemforbundet 

 

Torsdag 13.10.  

kl. 19.00 #Basement 

 

Søndag 16.10.  

kl. 11.00 Gudstjeneste, søndags-

skole, kaffe  

 

Mandag 17.10.  

kl. 17.00 Lese & be 

kl. 18.00 Øvelse for hornorkesteret 

og sangbrigaden  

 

Tirsdag 18.10. 

kl. 12.00 Hjemforbundet    

Onsdag 19.10 

kl. 19.00 Tro & tanke 

 

Torsdag 20.10.  

kl. 18.00 Quizz-kveld 

kl. 19.00 #Basement 

 

Søndag 23.10.  

kl. 11.00 Familiegudstjeneste, 

lunsj  

 

Mandag 24.10.  

kl. 17.00 Lese & be 

kl. 18.00 Øvelse for hornorkesteret 

 

Tirsdag 25.10 

kl. 12.00 Hjemforbundet 

 

Torsdag 27.10.  

kl. 19.00 #Basement 

 

Søndag 30.10.  

kl. 11.00 Gudstjeneste, søndags-

skole, suppesøndag   

 

Mandag 31.10 

kl. 17.00 Lese & be 

kl. 18.00 Øvelse for hornorkesteret 

og sangbrigaden   

 

Torsdag 3.11.  

kl. 12.00 En gang alltid  

kl. 19.00 #Basement 

 

Søndag 6.11.  

kl. 11.00 Gudstjeneste på allehel-

gensdag, søndagsskole, kaffe.         

Hornorkesteret spiller på Vestre 

gravlund etter gudstjenesten.  

Mandag 22.8.  

kl. 17.00 Lese & be 

Vi leser Bibelen sammen 

kl. 18.00 Øvelse for hornorkesteret 

og sangbrigaden 

 

Søndag 28.8.  

kl. 11.00 Gudstjeneste, søndags-

skole, suppesøndag  

 

Mandag 29.8.  

kl. 17.00 Lese & be 

kl. 18.00 Øvelse for hornorkesteret 

 

Torsdag 1.9.  

kl. 12.00 En gang alltid 

kl. 19.00 #Basement 

 

Søndag 4.9.  

kl. 11.00 Gudstjeneste, søndags-

skole, kaffe 

 

Mandag 5.9.  

kl. 17.00 Lese & be 

kl. 18.00 Øvelse for hornorkesteret 

og sangbrigaden 

 

Torsdag 8.9.  

kl. 19.00 #Basement 

 

Søndag 11.9.  

kl. 11.00 Musikkgudstjeneste med 

stort hornorkester, søndagsskole, 

kaffe   

 

Mandag 12.9.  

kl. 17.00 Lese & be 

kl. 18.00 Øvelse for hornorkesteret  

 

Tirsdag 13.9.  

kl. 12.00 Hjemforbundet 

 

Onsdag 14.9. 

kl. 19.00 Tro & tanke  

 

Torsdag 15.9. 

kl. 19.00 #Basement 

 

Søndag 18.9 

kl. 11.00 Gudstjeneste, søndags-

skole, suppesøndag 

 

Mandag 19.9 

kl. 17.00 Lese & be 

kl. 18.00 Øvelse for hornorkesteret 

og sangbrigaden  

 

Tirsdag 20.9 

kl. 12.00 Hjemforbundet 

 

Torsdag 22.9.  

kl. 18.00 Quizz-kveld  

kl. 19.00 #Basement 

 

Søndag 25.9.  

kl. 11.00 Gudstjeneste og bønne-

dag for trafficking-offre, søndags-

skole, kaffe  

 

Mandag 26.9 

kl. 17.00 Lese & be 

kl. 18.00 Øvelse for hornorkesteret 

 

Tirsdag 27.9 

kl. 12.00 Hjemforbundet 

 

Torsdag 29.9.  

kl. 19.00 #Basement 



Mandag 7.11.  

kl. 17.00 Lese & be 

kl. 18.00 Øvelse for hornorkesteret  

 

Tirsdag 8.11 

kl. 12.00 Hjemforbundet 

 

Torsdag 10.11.  

kl. 19.00 #Basement 

 

Søndag 13.11.  

kl. 11.00 Gudstjeneste, søndags-

skole, kaffe   

 

Mandag 14.11.  

kl. 17.00 Lese & be 

kl. 18.00 Øvelse for hornorkesteret 

og sangbrigaden 

 

Tirsdag 15.11.  

kl. 12.00 Hjemforbundet 

 

Onsdag 16.11. 

kl. 19.00 Tro & tanke 

 

Torsdag 17.11.  

kl. 18.00 Quizz-kveld  

kl. 19.00 #Basement 

Søndag 20.11.  

kl. 11.00 Gudstjeneste med Trygve 

Skaug, søndagsskole, kaffe 

 

Mandag 21.11.  

kl. 17.00 Lese & be 

kl. 18.00 Øvelse for hornorkesteret  

 

Tirsdag 22.11.  

kl. 12.00 Hjemforbundet 

 

Torsdag 24.11.  

kl. 19.00 #Basement 

 

Søndag 27.11.  

kl. 11.00 Felles advents-

gudstjeneste, søndagsskole, kaffe   

 

Mandag 28.11.  

kl. 17.00 Lese & be 

kl. 18.00 Øvelse for hornorkesteret 

og sangbrigaden 

 

Tirsdag 29.11.  

kl. 12.00 Hjemforbundet 

 

 

 

TRO & TANKE 

Har du tanker og refleksjoner rundt åndelighet og tro, men mangler et sted 

å dele de med andre? Ønsker du å utfordres, også i tanken? Bli med på Tro 

& tanke: samtale– og temakvelder med høyt i tak og varmt hjerte. I høst 

tar vi opp temaer som hvordan troen kan forsvares, hvordan troen forand-

res gjennom livet, og hva som skjer i møtet mellom tro og ondskap. 14.9—

19.10—16.11, kl 19-20.30, på Frelsesarmeen Templet. Velkommen med!  


