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Korpslederen har ordet 
Hva vil Gud med livet mitt? 
Hva er sannheten om meningen med livet? 
 
Vi har nok noen og enhver hørt at «vi må oppdage Guds fantastiske hensikt 
og plan med livet vårt». Ikke nødvendigvis noe feil i dette, men det er lett at 
en slik vinkling fører til et fokus på meg selv og noe jeg må søke å oppnå.  
Det er absolutt godt med bekreftelser i form av åndelige opplevelser, men 
bibelen oppmuntrer oss til å ha et annet fokus.  
Når vi av og til kan synes å vandre i «ørkenland» og opplever Gud som «taus 
og stille», - så er det en fantastisk sannhet at Gud fremfor ALT har åpen-
bart sin vilje (også med oss)-  i det skrevne Ordet. 
Skriften inneholder alt vi trenger for sette retning for livet, ved å la ordet 
være en «lykt for min fot og et lys på min sti!» (Salme 119:105) 
Det viktigste vi først og fremst kan gjøre, er å la blikket vårt være festet 
på Jesus:: ”For det er i Ham vi lever, beveger oss og er til!» (Ap.gj. 27:28). 
Vi trenger ikke å bekymre oss for å velge feil eller bekymre oss for om vi 
følger Guds vilje, så lenge vårt fokus er at vi ønsker å gjøre det som er etter 
Guds hjerte. Gud har lovet at Han vil fullføre det verket Han startet i oss da 
vi kom til tro (Fil 1:6) 
Guds intensjon med våre liv er ikke primært alt det vi klarer å oppnå gjennom 
livsløpet vårt. Fremfor alt vil Han at vi skal «tro på Hans sønn Jesu Kristi 
navn» (1 Joh. 3:23) 
Vi ER allerede godt plantet i Guds plan FØR vi rekker å fundere så mye over 
det selv. Et av nøkkeluttrykkene i bibelen er «i Kristus» - det er i Ham vi har 
vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning» leser vi i 1 kor.14:6. 
Paulus skriver også at alt annet blekner i forhold til det å kjenne Kristus 
og være i Ham (Fil 3:7-9). Så la oss da løfte blikket bort fra oss selv, og se 
på Ham som er «Veien, Sannheten og Livet» - og kjenne hvile i at Guds ord og 
løfter holder for tiden her og for evigheten! 
 
«Ofte la jeg store planer, under kamp og strid og bønn. Nå er jeg en del av 
planen – til den Herre Krist, Guds sønn. 
Jesus, Jesus – Du alene. Nå er Du blitt ALT for meg. ALT i himmelen og på 
jorden, har jeg Frelser nå i Deg!» (Fra sangen: Jeg har ofte søkt O Herre) 

 
  

     ”Tro gjør alt mulig,  
      Kjærlighet gjør alle  
      ting lett” 
      
       Dwight l. Moody 
            Amerikansk evangelist 
     5 februar 1837 - 26 desember 1899 
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Programoversikt 
 
JANUAR 
 
Søndag 1 januar 
Kl.17.00: Gudstjeneste 
FA Brass Halden spiller. Lasse Bjørk 
taler.  
 
3-6 januar kl. 19.00: 
Felles bønnemøter på Elim. 
 
Søndag 8 januar 
Kl.11.00: Gudstjeneste 
Offiserne leder og taler 
 
Tirsdag 10 januar 
Kl.11.00: Formiddagstreff 
Albert A. Gjøstøl taler.  Utlodning. 
 
Søndag 15 januar 
Kl.11.00:Gudstjeneste og FA Kidz 
Jubileumshelg for FA Brass Halden. 
Jon Anders Marthinussen taler.  
 
Tirsdag 17 januar 
kl.11.00: Formiddagstreff. 
Malin Oseland taler. 
 
Søndag 22 januar 
kl. 11.00: Gudstjeneste og FA Kidz 
 
Tirsdag 24 januar 
kl.11.00:Formiddagstreff 
Major Tove Roholt taler. 
 
Søndag 29 januar 
kl.11.00: Alle Sammengudstjeneste 
Måns Fält & Co 
 
Tirsdag 31 januar 
Kl. 11.00: Formiddagstreff 
 
FEBRUAR 
 
Søndag 5 februar 
Kl.11.00:  Bibeldagen. Felles i  
Tistedal kirke 

 
Tirsdag 7 februar 
Kl.11.00: Formiddagstreff m utlod-
ning 
 
Søndag 12 februar 
Kl.11.00: Gudstjeneste & FA Kidz 
Kadettene og ledelsen ved offisers-
skolen leder, synger og taler 
 
Tirsdag 14 februar 
Kl. 11.00: Formiddagstreff.  
 
Søndag 19 februar 
Kl.11.00: Gudstjeneste 
Offiserene leder og taler.  
Ikke FA Kidz grunnet vinterferien 
 
Tirsdag 21 februar 
Kl.11.00: formiddagstreff 
 
Søndag 26 februar 
Kl.11.00: Gudstjeneste 
Jan-Erik Karlsen taler og synger. 
Ikke FA Kidz grunnet vinterferien 
 
Tirsdag 28 februar 
Kl.11.00: Formiddagstreff 
Fredy Runar Taler og synger. 
 
MARS 
 
Søndag 5 mars 
Kl. 11.00: Gudstjeneste og FA Kidz 
DC Eli og Jan-Harald Hagen leder og 
taler. MEDLEMSMØTE etter gudstje-
nesten. 
 
Tirsdag 7 mars 
Kl.11.00: Foirmiddagstreff 
Lillian og Per Arne Pettersen.  
 
Søndag 12 mars 
Kl.11.00: Gudstjeneste og FA Kidz 
Major Tove Roholt taler.  
Tirsdag 14 mars 
Kl. 11.00: Formiddagstreff 
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Søndag 19 mars 
Kl.11.00: Fellesgudstjeneste med 
PELLA. FA Brass Halden spiller.  
 
Tirsdag 21 mars 
Kl.11.00: Formiddagstreff 
 
Torsdag 23 mars 
Kl.19.00: VÅRFEST 
 
Søndag 26 mars 
Kl.11.00: Alle sammengudstjeneste. 
Gledessprederne kommer.  
Måns Fält & Co. 
 
Tirsdag 28 mars 
kl.11.00: Formiddagstreff 
 
Tirsdag 29 november 
kl.11.00: Formiddagstreff 
Lillian og Per Arne Pettersen 
 
 
APRIL 
 
Søndag 2 april (palmesøndag) 
kl.11.00: Gudstjeneste og FA Kidz 
 
Tirsdag 4 april 
kl.11.00: Formiddagstreff 
Marie-Louise Bourquin taler.  
Utlodning.  
 
Torsdag 6 april (Skjærtorsdag) 
Kl.18.00: Kjærlighetsmåltid og fel-
lesskap 
 
Fredag 7 april (Langfredag) 
kl.11.00: Fellesgudstjeneste i Imma-
nuels kirke 
 
Søndag 9 april (Påskemorgen) 
kl.10.00: Påskefrokost og gudstje-
neste. FA Brass Halden spiller. 
 
Tirsdag 11 april 
Kl.11.00: Formiddagstreff 
Roar og Tina Celand. Hyggetonen. 

 
Søndag 16 april 
kl.11.00: Gudstjeneste og FA Kidz 
Kadett Marie-Louise Bourquin taler 
 
Tirsdag 18 april 
Kl. 11.00: Formiddagstreff 
Anne-Bethy og Leif-Erling Fagermo 
med flere: taler. leder og synger. 
 
Torsdag 20 april 
kl.19.00: VÅRFEST 
 
Fredag og lørdag 21-22 april 
Vi deltar med suppe og omsorg på 
Russetreffet 2023. 
 
Søndag 23 april 
Kl.11.00: Kafègudstjeneste 
Marit Skartveit underviser om FA og 
sakramentene 
 
Tirsdag 25 april 
kl.11.00: Formiddagstreff 
 
Søndag 30 april 
kl.11.00: Alle sammengudstjeneste 
Måns Fält & Co. 
 
MAI 
 
Tirsdag 2 mai 
Formiddagstreffet på tur til Kongs-
vinger. Avreise ca. 08.15 
 
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 

 
 

 
 
  VÅRFESTER: 

 
Torsdag 23 mars og 
torsdag 20 april 
kl.19.00  er du velkom-
men til Vårfest.  
 
Hold av datoene 
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# Julegryta 2022 
 
Da har vi lagt bak oss enda en 
«julegryte-sesong», og hjertelig 
takk til alle som hadde anledning til 
å ta en eller flere vakter ved gryta 
på Tista-senteret! Uten dere hadde 
vi ikke kunnet hjelpe som vi gjør til 
jul. TAKK!! Og så må vi selvsagt 
også rette en stor takk til Tista sen-
teret som er så vennlig å la Frelses-
armeens julegryte stå midt i sente-
ret år etter år. Det er uvurderlig for 
resultatet å kunne være tilstede der 
hvor haldensere flest gjør unna sin 
julehandel. Vi satte også opp en 
ubemannet gryte hos Rema 1000 
Høvleriet, og ser at det sannsynlig-
vis også har hjulpet litt på Vipps-
beløpet. 
Vi var spente på hvordan resultatet 
for julegryta ville bli denne julen. 
Pris- og renteøkninger har jo gitt 
oss alle en mer anstrengt økonomi. 
Likevel; i år endte det innsamlede 
beløpet på rekordstore kr 410.748,-
. Det virker som at de som har OK 
økonomi har trådt til ekstra for å 
hjelpe alle de som nå sliter. 
Vi ser at Vipps blir mer og mer vik-
tig, og dette året kom 47 % av inn-
samlet beløp via Vipps. Utover har 
korpset mottatt rekordmange og 
rekordstore gaver fra bedrifter og 
foreninger i Halden-området, samt 
en betydelig gave fra Gjensidige-
stiftelsen som skal – og er benyttet 
til julegaver til barn. 
I tillegg til dette vet vi at vi i år 
som tidligere får overført en andel 
av det som Frelsesarmeen samler 
inn på det sentrale Vipps-
nummeret. 
 
 

Første lørdag i desember hadde 
vi gleden av å ønske velkommen 
til julekonsert med Country 
Comfort ifølge med Team  
Lise&Reino og Tore.  
  
De gav en flott førjulsopplevelse 
for en god forsamling her på 
Frelsesarmeen i Halden. Nye og 
gamle sanger ble delt av inspi-
rerte musikere, og historier for-
talt inn imellom det hele. 
Vi og en fornøyd forsamling tak-
ker for besøket og ønsker vel-
kommen tilbake! 
 

  JULEGRYTA 2022             Julekonsert med Country Comfort 
   Team Lise&Reino og Tore 
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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 

  HØRT DER UTE: 

Jeg rett og slett bestemte meg en dag jeg våknet 
opp, at jeg ikke ville være ”kylling” mer :-)  
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                Selfie  
 
 
1. Hvem er du? Hva jobber du med? 
Hvor ”kommer du fra”? 

En liten gutt ifra Asak/Tistedal, som 
har vokst opp med utsikt over 
Femsjøen. Enten det var hjemme el-
ler jeg var på Asak Gård hos familien 
til mamman min. 
Nå mann, 53 år, bor i huset der jeg 
vokste opp som barn, sammen med 
min kone Hilde. 
Jobber som ingeniør hos SAAB 
Technologies Norway AS. 
Der holder jeg på med datatekniske 
ting innenfor militære radar- og 
sambands-systemer. 
Det innebærer også jobb reising i 
Norge og ute i verden. 
2. Hvordan ble du kjent med Frelsesar-
meen? 

Det var gjennom Jon-Anders Marthi-
nussen, samt flere jeg gikk i klasse 
med på barneskolen. 
Etterhvert ble jeg med i ungdomsko-
ret og har også vært med i horn-
musikken i flere år. 
3.Hvorfor er DU en del av  
fellesskapet på FA, og hva betyr det for 
deg? 

Fordi jeg trives og kjenner meg 
hjemme i Frelsesarmeen. Her er det 
ett miljø og aktiviter jeg liker. 
Har mange av mine venner her fort-
satt, som jeg har hatt siden 
ungdomstiden. 
Det bety tilhørighet, fellesskap og 
gleden ved å være med i Army Gos-
pel, som jeg har vært en del av i alle 
de år vi har holdt på. 
Dessuten har jeg fått være med på 
mye annet og ikke bare vært "en" i 
mengden.  

 
4. Hvilke interesser har du utover Frelses-
armeen?  

Det er mye som er sammenfallende 
med interesser her på FA og utenfor, - 
som datateknikk, lyd, lys og bilde 
ting. Samt korsang. 
Så blir det også noe utenfor FA som å 
være lydteknikker med ansvar for 
lydanlegg under live arrangementer. 
Det er også moro å snekre, fikse og 
vedlikeholde ting for andre og 
ting for meg selv.  
5. Hva betyr troen din for deg i hverda-
gen? 

At jeg hver dag kan be Jesus å være 
med meg og passe på meg gjennom 
dagen, og også få be for andre men-
nesker. 
Jeg kan få be om tilgivelse for mine 
synder og tilkortkommenhet som 
menneske og kristen. Samt leve i 
troen på at jeg en dag skal møte min 
Herre og frelser. 
(PS. Å gå på gull gater og synge i 
englekor)  
6. Hvis du skulle utfordre noen til å være 
den neste ”selfie” i 
Tempelklokken, hvem skulle det da være?  
Da utfordrer jeg Tina Buckholm 
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   Julehjelp og julekonsert 

Julehjelpen 2022 

Julehjelpen ble gjennomført 15. og 16. desember i år, og bestod i år som i fjor av 
rekvisisjoner til bruk hos Rema 1000 Høvleriet, samt gavekort til barn. Rekvisi-
sjonenes størrelse varierer fra kr 900,- til kr 1.500,- avhengig av husstandens stør-
relse, og alle barn fra 0-18 år mottar gavekort til lekebutikk eller kino på kr 450,-. 

2021’s rekordmange 351 innleverte skjemaer om julehjelp ble dessverre grundig 
slått denne julen. Hele 460 husstander henvendte seg til oss denne julen, beståen-
de av over 900 personer, hvorav 371 barn.  
Med så mange mottakere av hjelp er det viktig å organisere godt. Pandemien bå-
de tvang oss, og hjalp oss å finne frem til en ny måte å gjennomføre juleutdeling-
en på, og den har vi videreført også etter pandemiens slutt. 
På samme måte som med julegryta så hadde heller ikke juleutdelingen latt seg 
gjennomføre uten gode medarbeidere. Så igjen: Tusen takk til dere alle som er 
med og hjelper til!! 

Jul i Halden – CD og konsert 

2022 var året hvor Thorkil Lindskog produserte sin 15. «Jul i Halden» CD, og 
fortsatt er det Frelsesarmeen i Halden som er så heldige å motta overskuddet fra 
prosjektet. 
Selve CD’n kom altfor sent frem fra produsenten, så salgstiden ble kort, men med 
sponsorstøtte og en flott «Jul i Halden konsert» onsdag 7. desember, så ser resul-
tatet for prosjektet i skrivende stund ut til å gi et bidrag på nærmere kr 80.000,- i 
år som i fjor. 
Vi bøyer oss i støvet og takker Thorkil, alle medvirkende artister samt alle spons-
orer som er med på å gjøre dette til en kulturell begivenhet og et kulturelt doku-
ment, samtidig som prosjekter bidrar til hjelp for mange vanskeligstilte i byen 
vår. 
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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 
Fretex butikkleder og 
Korpsråd 

Dag Roar Lund 
Kvartermester 
og Korpsråd 

 Arnt Christian Hagen 
Musikkmester og  
korpsråd 

Thomas Lilleby 
Korpsråd 

Trine Beate Ekeli,  
Sekretær og 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 


