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Korpslederen har ordet 
Det er lørdag 27. august 2022, og for å hente inspirasjon til andakten i den-
ne utgaven av Tempelklokken finner jeg frem til dagens bibelord på bibel.no. 
Det finner vi hos profeten Jesaja, nærmere bestemt i kapittel 58 og versene 
11-12. Der kan vi lese følgende: Herren skal alltid lede deg og mette din 
sjel i det tørre landet. Han skal styrke kroppen din så du blir som en 
vannrik hage, en kilde der vannet aldri svikter. Dine gamle ruiner skal 
bygges opp igjen, du skal gjenreise grunnmurer fra eldgamle slekter. Du 
skal kalles Den som murer igjen revner, Den som setter i stand veier så 
folk kan bo der. 
Dette kapittelet, disse to versene inkludert, er ord fra Herren til en nasjon, 
men kan også enkelt leses og forstås som ord til meg alene. Versene er i seg 
selv et fantastisk løfte fra Herren Gud, og de er gyldige den dag i dag!  
Men de må leses i sammenheng! Det er så lett for meg å feste seg ved det 
som kiler i øret, og så glemmer jeg det andre, disse kjedelige forutsetninge-
ne som alltid er der.  
Og klandrer derfor gjerne Gud aldeles urettmessig når livet går meg imot. 
Kapittelet i sin helhet forteller om et folk som klager over at Gud ikke hører 
dem og er med dem. De søker Gud dag og natt (wow!), og ligner et rettferdig 
og gudfryktig folk. Men gjennom sin profet Jesaja forteller Herren Gud Is-
raels folk, at det som ser gudfryktig ut på utsiden, slett ikke er det.  
Ord og handling stemmer ikke overens. 
Løftet fra Gud er der like fullt. Han lover å støtte meg kraftig hvis jeg lever 
helt med Ham (2. Krøn. 16:9)! Så hvordan gjør jeg det?  
Det beste stedet å starte er ved lese, tro og ikke minst handle på alt Jesus 
forteller meg i evangeliene.  
Alt Jesus sier, ikke bare det som klør meg i øret. 
Jeg ber om Guds velsignelse over et nytt arbeidsår i  
Halden korps, og om at vi som menighet og en del av Hans 
kropp, skal få gjøre tjeneste for vår Herre Jesus Kristus  
i byen vår.  

 
  

”Å være en tjener vil ta 
deg steder hvor talentet 
ditt aldri vil ta deg ” 
 
      Tommy Tenney 
Amerikansk forkynner og forfatter 
      (28 februar 1956) 
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Programoversikt 
 
SEPTEMBER 
 
Søndag 4 september 
Kl.11.00: Gudstjeneste og FA Kidz. 
Thormod og Anja Langeland synger 
og taler. 
 
Tirsdag 6 september 
Kl.11.00: Formiddagstreff 
Bjørn Johansen spiller/synger. Offi-
serene leder/taler. Utlodning og 
bevertning. 
 
Søndag 11 september 
Kl.11.00: Gudstjeneste og FA Kidz 
 
Tirsdag 13 september 
Kl.08.30: Avreise til Trollhättan 
med formiddagstreffet. Påmelding 
nødvendig. 
 
Søndag 18 september 
Kl.11.00:Gudstjeneste og FA Kidz 
FA Brass Halden. Per-Arne og Lil-
lian Pettersen preker. 
 
Tirsdag 20 september  
kl.11.00: Formiddagstreff. 
Albert Andersen Gjøstøl 
 
Søndag 25 september 
kl. 11.00: Generasjonsgudstjeneste 
 
Tirsdag 27 september 
kl.11.00:Formiddagstreff 
Birgitte og Halstein Sørvik.  
Kai Gjestad 
 
Torsdag 29 september 
kl.19.00: HØSTFEST 
 
OKTOBER 
 
Søndag 2 oktober 
Kl.11.00:  Gudstjeneste. Offiserene 
leder og taler. Ikke FA Kidz. 

 
Tirsdag 4 oktober 
Kl.11.00: Formiddagstreff 
Ola Liland. Utlodning og bevertning. 
 
Søndag 9 oktober 
Kl.11.00: Gudstjeneste 
Kirsti Andreassen. Jan-Erik Karlsen. 
Ikke FA Kidz. 
 
Tirsdag 11 oktober 
Kl. 11.00: Formiddagstreff 
Torild Dramstad og Stein Vidar Lund.  
 
Torsdag 13 oktober 
Kl.19.00: HØSTFEST 
 
Søndag 16 oktober 
Kl.11.00: Gudstjeneste og FA Kidz 
5 års-markering. Hilding Runar.  
Høsttakkeoffer. 
 
Tirsdag 18 oktober 
Kl.11.00: formiddagstreff 
Siv og Eyfinn Joensen 
 
Søndag 23 oktober 
Kl.18.00: Fellesgudstjeneste med  
PELLA. (på FA) 
 
Tirsdag 25 oktober 
Kl.11.00: Formiddagstreff 
Hilding Runar synger og taler. 
 
Søndag 30 oktober 
Kl.11.00: Generasjonsgudstjeneste 
 
NOVEMBER 
 
Tirsdag 1 november 
Kl. 11.00: Formiddagstreff 
Utlodning og bevertning. 
 
Søndag 6 november 
Kl.11.00: Gudstjeneste og FA Kidz 
Allehelgens-søndag. 
 
Tirsdag 8 november 
Kl.11.00: Formiddagstreff 
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Fredy Runar synger og taler. 
 
Søndag 13 november 
Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste på Elim 
Tistedal. Alv Magnus taler. 
 
Tirsdag 15 november 
Kl.11.00: Formiddagstreff 
 
Søndag 20 november 
Kl.11.00: Fellesgudstjeneste i  
Strömstad. FA Brass Halden.  
135 års jubileum 
 
Tirsdag 22 november 
Kl.11.00: Formiddagstreff 
 
Lørdag 26 november 
Kl. 10-15: JULEMESSE 
 
Søndag 27 november 
kl.11.00: Generasjonsgudstjeneste 
Army Gospel deltar. 
 
Tirsdag 29 november 
kl.11.00: Formiddagstreff 
Lillian og Per Arne Pettersen 
 
 
DESEMBER 
 
Søndag 4 desember 
kl.11.00: Gudstjeneste og FA Kidz 
Kadett Marie Louise Bourquin taler 
 
Tirsdag 6 desember 
kl.11.00: Formiddagstreff 
Juleavslutning. Utlodning og bevert-
ning. 
 
Søndag 11 desember 
Kl.18.00: Vi synger julen inn.  
Tistedalen Musikkforening.  
Bevertning 
 
Søndag 18 desember 
kl.11.00: ”Juleglitter!” 
FA Brass Halden. Måns Fält.  

 
JULAFTEN 
kl.15.00: Julegudstjeneste 
Thomas Lilleby 
FA Brass Halden 
 
Søndag 25 desember 
Kl.11.00: Høytidsgudstjeneste 
FA Brass Halden. Øyvind Askevold 
 
JANUAR 
 
Søndag 1 januar 
kl.17.00: Høytidsgudstjeneste 
Lasse Bjørk 
 
3-6 januar 
kl.19.00: BØNNEUKE (PELLA) 
 
Søndag 8 januar 
Kl.11.00: Gudstjeneste og FA Kidz 
 
Tirsdag 10 januar 
Kl.11.00: Formiddagstreff 
 
Søndag 15 januar 
Kl.11.00: Gudstjeneste og FA Kidz 
 
Tirsdag 17 januar 
Kl.11.00: Formiddagstreff 
 
 
Ikke alle detaljer er på plass ennå. 
Følg gjerne med i avisen for info . 
(gjelder også nettavisen) 
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      Det skjer på Frelsesarmeen 

BIBELGRUPPE  
 

Annenhver torsdag i uli-
ke uker kl. 19-21 
(oppstart 15 september) 
Har du lyst på et åndelig 
fellesskap i en mindre 
sammenheng, hvor vi har 
fokus på Guds Ord, sam-
tale og bønn? 
Da er du hjertelig vel-
kommen til å ta kontakt 
med korps-lederne på 
mobil: 90155982/ el. 
91554427 

 
 

 
 
  HØSTFESTER: 

 
Torsdag 29 september 
og torsdag 13 oktober 
kl.19.00  er du velkom-
men til høstfest.  
 
Hold av datoene 
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Fra 7 til 12 august var det  
barnefestival på  Frelsesarme-
ens sted -Jeløy, Moss. 160 
barn og 60 ledere var samlet 
om en fantastisk uke. Været 
var strålende hele uken, og 
opplegget rundt aktiviteter, 
bespisning, andakter og møter 
var nøye planlagt...og ble flott 
gjennomført. Både voksne og 
barn koste seg max, og gleder 
oss allerede til neste leir 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 

Mille og My hadde hobby  
sammen på ettermiddagene. 
 
Barna som var påmeldt via 
Halden korps var: Liam og 
Sophia Askevold, Amalie Hen-
riksen, My Olsen, Mille Hauge 
Hystad, Malin og Dina Skjen-
num, Joakim, Mikael og  
Mathilde Runar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Sang, andakt og bønn 

Amalie og Mathilde deltok 
på Showkvelden. 
 
 
                        
 
      Rebecca Runar Askevold 
 

    Glimt fra barnefestivalen 2022 



                                                  7 

 

Bønn om frelse 
 
Min himmelske Far jeg kommer nå for å åpne mitt hjerte og for å motta 
Ditt løfte, i Din Sønn Jesus Kristus, om evig liv. 
Jeg vet at jeg har syndet. Tilgi meg mine synder og rens meg. 
Jeg bekjenner nå med min munn at jeg tror på Jesus Kristus. 
At Han døde for mine synder og at Du reiste Ham opp igjen fra de døde. 
Jeg mottar nå Jesus Kristus som Herre og Frelser i livet mitt. 
Jeg vet at gjennom oppstandelseskraften i Hans navn har jeg tilgivelse og 
evig liv. 
Jeg mottar alt dette i troen på Herren Jesus Kristus. 
 
Amen.  

   HUMORHJØRNET 
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                Selfie  
 
 
1. Hvem er du? Hva jobber du med? 
Hvor ”kommer du fra”? 
Jeg er Casper. En aktiv og idrettsglad gutt. 
Eller mann per definisjon. Min interesse for 
fotball har påvirket livet i høyeste grad og 
kapret mange timer opp igjennom årene. I 
dag er det derimot det musikalske som står 
oftest på agendaen. Musikk sier mye om 
hvem jeg er, siden jeg synger mye samt at 
jeg hører ekstremt mye på musikk. 
Utdanning har blitt forskjøvet et år etter jeg 
avsluttet VGS og jeg er dermed nå i jobb. 
I serviceyrket jobber jeg og resepsjonist er 
min plass. Noe som gjerne kan være den 
beste jobben i verden. Hvis folk er fornøyde. 
Dersom de ikke er det kan det være litt 
mindre tilfredsstillende og stå bak resepsjo-
nen. I det siste har jeg hatt en del vikarvakter 
som nattevakt. Utenom det faktum at man 
må snu døgnet helt så trives jeg veldig godt 
med å være nattevakt. Det går rolig for seg 
på et hotell om natten . 
Jeg er fra Halden og har levd hele livet mitt 
her. Samme by, samme sted, samme hus, 
gjennom hele oppveksten.  
2. Hvordan ble du kjent med Frelsesar-
meen? 
Jeg ble vel egentlig aldri kjent med Frelses-
armeen sånn sett. Jeg vil heller si at jeg er 
født inn i det miljøet. Mine foreldre har vært 
i Frelsesarmeen siden jeg ble født, og der-
med har også jeg blitt brakt dit stort sett hver 
søndag. Jeg har vært litt innom andre menig-
heter, men har alltid funnet min plass i FA, 
og det kommer jeg nok til å fortsette med.  
3.Hvorfor er DU en del av  
fellesskapet på FA, og hva betyr det for 
deg? 
Jeg har alltid blitt tatt godt imot i miljøet 
samt at jeg allerede kjenner en del av folke-
ne. Dermed slipper jeg å finne min plass på 
nytt i en eventuell annen menighet. Dessuten 
er spesielt veldedighetsarbeidet Frelsesar-
meen driver med viktig for meg. Generelt 
sett deler jeg mange verdier med Frelsesar-
meens retningslinjer. Derfor føler jeg meg 
veldig tilfreds i Frelsesarmeen.   

 
4. Hvilke interesser har du utover Frelses-
armeen?  
Jeg har vel vært gjennom dette allerede i 
spørsmål 1, men mine interesser er fortsatt 
fotball og musikk. En sangfugl er jeg og Li-
verpool er laget. Nå spiller jeg også for Idd 
om dagen. Både junior og seniorfotball.  
5. Hva betyr troen din for deg i hverda-
gen?  
Troen min er vel basen for alle de største 
valgene jeg har tatt. En del av de valgene 
som jeg kanskje er litt mer alene om å ta i 
min generasjon. For eksempel valg som å 
være nykter, noe aldeles få i min generasjon 
har bestemt seg for å være. Hvordan jeg be-
handler folk rundt meg er også svært preget 
av min tro. Det er viktig for meg å være et 
godt forbilde som kristen og å ikke dytte det 
på andre. I stedet er jeg meg selv og håper at 
det gjør at folk respekterer troen min.   
6. Hvis du skulle utfordre noen til å være 
den neste ”selfie” i 
Tempelklokken, hvem skulle det da være?  
Nå vet jeg ikke hvem som har vært eller ikke, 
men jeg kunne tenkt meg å utfordre Dag-
Martin. Han har mye livserfaring og sikkert 
mye lurt å komme med. Samt litt humor:)  
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 Sommerfestene 2022 
Etter 2 år med pandemi kunne vi igjen ha Sommerfester på Frelsesarmeen Hal-
den. 
Vi kan se tilbake på disse 7 festene med stor takknemlighet både til Gud og men-
nesker. 
Alle musikkgruppene leverte og fikk med folket til glede og fornøyelse. 
Forkynnelsen var klar og tydelig, Jesus er veien, Sannheten og Livet. Den eneste 
rettesnor for all åndelig tilbedelse. 

I år hadde vi følgende grupper som gjester: 
1. Sanggruppen TRESS med pianist Jan Erik Nordheim.  
Andakt v/Øyvind Askevold. 
2. Sangduoen Torild Dramstad og Stein Vidar Lund.  
Andakt Stein Vidar Lund 
3. Lise & Kællane. Andakt Dagfinn Stærk 
4. Country Comfort. Andakt korpsleder Tina fra Fredrikstad 
5. Den kristne trekkspillgruppa fra Kongsvinger.  
Andakt Leif Erling Fagermo. 
Denne dagen hadde vi besøk av byens fungerende ordfører Linn Laupsa. Det var 
stor stas. (se bildet) 
6. Sanggruppen NOEN synger. Andakt Jan Boye Lystad 
7. Pastor og sangevangelist Lennart Larsson fra Sverige.  
(Tidl. Pastor i Tabernaklet) 
Frammøte på festene var fantastisk, fra 76 til 96 mennesker.  
Gledelig spesielt at også barn deltok med gode innslag. 
 
Men ingen fester uten gode medhjelpere: 
Kjøkken; Kirsti, Torunn, Marit T., Kristin M., Lisbeth V., Dagrun. 
Åresalg: Marit M., Laila 
Økonomiansvarlig; Marit Torgalsbøen. 
General for gevinster: Dagrun Bråtene 
Lyd: Sven Erik, Martin og Fredrik. 
Velkommen: Mona, Bogdan. 

Ref. SM 
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  Medlemskap i Frelsesarmeen  
Frelsesarmeen (FA) er et mangfoldig kirkesamfunn 
med plass til alle slags mennesker. Også deg! Her kan 
du få et overblikk hvilke typer medlemskap vil tilbyr.  
Soldatskap. En soldat har en personlig tro på Jesus og 
ønsker å fortelle andre om Gud. En soldat «forplikter» 
seg på å vise ”kristentro i praksis” ved aktivt å ta del i 
korpsets aktiviteter. En frelsessoldat oppfatter FA som 
sin kirke og går til gudstjeneste der. En soldat kan 
bære uniform. For å bli soldat må man være 15 år, bekjenne seg til den kristne tro 
og gå på et soldatforberedende kurs.   
Tilhørig. En «tilhørig» er et medlem som opplever FA som sin menighet, men som 
ikke bærer uniform og ikke går inn på de forpliktelser som soldatskapet innebærer. 
Det eneste krav er at man bekjenner seg til den kristne tro. Du må være 15 år for å 
bli tilhørig. 
Medlem i trossamfunnet. FA ble registrert som trossamfunn i 2005. Derfor er det 
mange soldater og tilhørige som har stått som medlem i andre kirkesamfunn, sam-
tidig med medlemskap i FA. Men nå kan du melde deg inn i trossamfunnet. Dersom 
du er medlem i et annet trossamfunn må de melde deg ut der først. Ytterligere in-
formasjon finnes på www.frelsesarmeen.no 
Vil du vite mere kan du også ta kontakt med korpsleder eller en i lederteamet.  

Korpsets ledere - Korpsråd/Lederteam 

Rebecca Runar 
Askevold 
korpsleder 

Øyvind Askevold 
Korpsleder  Lasse Bjørk,  

lederteam & FLL 

 Hilde  B. Vik-Haugen 
Korpsråd Dag Roar Lund 

Korpsråd 

  

Thomas Lilleby 
Korpsråd 

Trine Beate Ekeli,  
Sekretær &   
korpsråd 
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                                                                                                                                                                                                      Tempelklokken 
... et informasjonsblad for Frelsesarmeen i    
Halden 
...........som utgis 3- 4 ganger i året 
Du kan få det gratis ved henvendelse til 
korpslederen. 
”Templeklokken” kan også sendes digitalt 
som pdf-fil til de som ønsker det. 
         Ta kontakt for informasjon 

          
        Halden Korps (menighet) 
         Oscarsgt. 8,  1771 Halden   
  Postadresse: PB 16, 1790 Tistedal 
         Kontonr: 3000.32.23937 
                  Korpsledere:  
      Rebecca og Øyvind  Askevold 
              Mobil: 90155982 
Kontortid: mandag og onsdag 10-14  
E-post: halden@frelsesarmeen.no 
                  VIPPS: 78357 

Korpsets faste aktiviteter 
 
Mandag 
kl.11.00-13.00 Gatekafè &  
Matutdeling (annenhver uke) 
Kl.18.30 Hornmusikken 
Tirsdag kl.11.00 Formiddagstreff  
Kl 15.30 Konfirmantundervisning 
Kl 18.00: Duplo League 
Kl.18.30 Army Gospel (kor-øvelse) 
Torsdag Kl.19.00 Bibelgruppe 
(ca.annenhver uke—ulike uker) 
Torsdag kl.18.00 First Lego League  
Fredag kl.18.00 Musikkens venner  
(ca månedlig) 
Søndag kl.11.00 Gudstjeneste 
FA Kidz for barna  
  
Vi tilbyr også hjemmebesøk, og personlige 
samtaler, samt kurs i ”Økonomisk Empower-
ment  - hjelp med øknomistyring. 
Ta kontakt om du vil vite mere… 
 
Velkommen! 

INFORMASJON OM OSS : 
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# Misjonserklæringen for Frelsesarmeen Halden: 
 
* Gjøre evangeliet om Jesus Kristus kjent igjennom  
 forkynnelse og gjerning 
* Skape et åndelig og sosialt fellesskap der både barn og  
        voksne kan oppleve åndelig modning og vekst 
* Gi alle som vil, mulighet til å bruke evner og nådegaver i en  
        meningsfull tjeneste 


