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HVA: Others er Frelsesarmeens konsept for etisk handel. Alle varene fra Others er håndlaget av mennesker som i regi av Frelsesarmeen 
har fått en jobb med rettferdig lønn. Det skaper håp og nye muligheter i menneskers liv.
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Mor og datter er årets jule- 
artister for Frelsesarmeen. 
Det betyr at de med sangen 
sin er med på å promotere 

julegryta, vel vitende om at den trengs mer 
og mer for hvert år som går.  

– Sangen var viktig den gangen Trond 
Brænne og Geir Holmsen skrev den, og 
den er ikke mindre viktig i dag med tanke 
på både klimakrise og krig, sier Maj Britt 
og siterer fra det tredje verset: «Juledags-
frokost kæin også vara for dom som må 
slåss óg, for dom som må kjempe og blø 
...».   

– Tryggheten i de to første versene  
– sånn var min barndoms jul. Jeg visste om 
krig og hungersnød andre steder i verden, 
men det var så langt borte.  

– Ja, og sånn er det ikke lenger, nikker 
Daniela og refererer til ordene som er enda 
sannere nå enn da de ble skrevet i 1987: 
«Men væla rekk lenger enn bygda».  

De to første versene av «Væla omkring» oser  
av julestemning. Denne lune, gode tryggheten 

som Maj Britt Andersen og Daniela Reyes  
formidler, kan de begge kjenne igjen.  

Men sangen har et tredje vers. 

Tekst: Ingebjørg M. Lyster   
Foto: Kristianne Marøy

Maj Britt Andersen 

•  Norsk sanger og artist.
•  Har gitt ut en rekke plater, blant annet  

14 plater i samarbeid med Geir  
Holmsen og Trond Brænne, og tre album 

med sanger av Alf Prøysen.
•  Fikk Spellemannprisen i 1986 i  

klassen «Barneplate».
•  Er årets juleartist for Frelsesarmeen, 

sammen med datteren Daniela Reyes.

Daniela Reyes

•  Norsk sanger, musiker og komponist.
•  Debuterte i 2021 med albumet Engangs-

dager, og fikk Spellemannprisen for dette 
albumet i klassen «Årets tekstforfatter»
•  Er årets juleartist for Frelsesarmeen, 
sammen med moren Maj Britt Andersen.

Maj Britt Andersen og Daniela Reyes er årets juleartister for Frelsesarmeen, og har et varmt hjerte for medmennesker i «væla omkring» oss: – Det 
er viktig at alle som kan, gir i julegryta! 

– Verden kommer så tett på oss gjen-
nom alle medier. Vi tror vi slapper av når 
vi er på mobilen, men det gjør vi jo ikke. Vi 
får så mange inntrykk hele tiden. Og stadig 
vekk merker jeg at jeg egentlig ikke orker å 
ta inn mer. 

– Føler du deg trygg med tanke på fram-
tida, du som er 23 år?  

– Jeg føler meg trygg i min hverdag,  
nikker Daniela alvorlig. 

– Og det er nok mange i min genera- 
sjon som er klare for å ta opp kamper, for 
eksempel med tanke på klimaet. Men sam-
tidig har vi vokst opp i en verden med en 
avventende holdning. Mange problemer 
kan nok gjøres noe med, men så sitter vi og 
venter på at noen skal gjøre det. 

 
Bidra på sin måte   
Fra den store verden, eller skal vi si 
«væla», nærmer vi oss det nære og kjente 
igjen. Vi sitter ved Semsvann i Asker. Et 

ÅRETS JULEARTISTER

Væla omkring  
er tettere på 
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par steinkast unna bor musikerparet Maj 
Britt Andersen og Geir Holmsen, og her 
har Daniela og broren Theo vokst opp. I 
Asker møter de Frelsesarmeens julegryte 
hvert år, like sikkert som at julegatene 
blir tent. Pengene som kommer inn i jule- 
gryta, i hver enkelt by og bygd, blir brukt til 
å hjelpe folk på stedet – ikke minst når de 
er i økonomisk krise.   

– I år vil kanskje mange ha ekstra pro- 
blemer på grunn av de økte prisene, så det 
er viktig at alle som kan, er med og gir i 
gryta, sier Maj Britt. 

– Daniela og jeg sa ja til å være jule- 
artister i år, fordi vi vet at Frelsesarmeens 
arbeid er bunn solid. Vi kan trygt gi til dem.  

Daniela er enig, men har også et annet 
viktig anliggende.   

– Vi må ikke dele verden inn i de som 
kan gi og de som må ta imot. Vi må huske at 
alle har noe å bidra med. Vi som er musik-
ere, kan synge og spille, man kan invitere 
noen hjem, man kan smile til dem man 
møter og på mange måter bruke sin med-
menneskelige evne.  

Maj Britt nikker med dårlig skjult 
stolthet over datterens gode ord, og følg-
er opp: – Det er mange oppgaver man kan 
påta seg som frivillig, også. Og alle kan 
prøve å gjøre noe for andre. Det er mye 
som ikke koster noe. Det er så mange som 
er i psykisk ubalanse for tiden. Spesielt 
etter pandemien har jeg lagt merke til at 
folk jeg møter langs veien, oftere ser ned 
i bakken. De trekker seg inn i seg selv og 
ser ensomme ut. Bare det å gi et smil og si 
«hei» kan forandre dagen for noen. 

 
Spiller mye sammen  
Her ved Semsvann i Asker er det fremdeles 
blader igjen på trærne. Det er ennå noen 
uker til julegryta settes ut og til Maj Britt 
og Daniela skal synge «Væla omkring» når 
julegrana tennes på Universitetsplassen. 
De to viser stor glede over å skulle gjøre 
denne jobben sammen, men først skal de 

ut på en stor turné. Når dette leses, har de 
reist fra kulturhus til kulturhus, fra Hamar 
til Røros, og deretter rundt omkring på  
Østlandet. 

Mens Maj Britt har vært en avholdt 
artist i mange, mange år, har Daniela for-
holdsvis nylig blitt et kjent navn i Norge. 
Hun har allerede fått flere priser for sitt 
første album, Engangsdager, også Spelle-
mannprisen.   

– Vi spiller mye sammen og har faktisk 
tiårsjubileum, men vi har ikke sunget så 
mye sammen, så det er veldig hyggelig for 
oss å fronte dette med julegryta og «Væla 
omkring» på denne måten, smiler Daniela. 
På innspillingen synger de, begge to.  

– Vi som så dere på «Hver gang vi 
møtes», glemmer det ikke med det første. 
Vi fikk med oss det som er blitt kalt «Årets 
tv-øyeblikk» Var det virkelig helt hemmelig 
at Daniela kom? 

Mor og datter ler godt og begynner å 
fortelle i munnen på hverandre om den 
utrolig spennende dagen på Kjerringøy. 
Maj Britt hadde «sin dag» i det populære 
tv-programmet, og Daniela ble smuglet 
opp dit, bare en ukes tid etter at hun  

– Mange problemer 
kan nok gjøres noe 
med, men så sitter vi 
og venter på at noen 
skal gjøre det, sier 
Daniela Reyes. Sam-
men med mamma og 
musiker Maj Britt er 
hun klar for turné.

hadde sagt ja til å synge Ballongvisa for  
Maj Britt. Inntil da hadde hun bare kompet 
på trekkspill, men aldri sunget den. 

– Jeg ante ingen ting, ler Maj Britt. Jeg 
satt og så mot Lofotveggen om morgenen 
og sendte melding til både Geir, Theo og 
Daniela om hvor vakkert det var der. «Her 
håper jeg du får komme og spille en gang», 
skrev jeg til Daniela uten å vite at hun satt 
like i nærheten og så den samme utsikten 
som jeg beskrev.   

I ettertid vet vi at Danielas framføring 
ga gåsehud over hele Norges land og ble en 
stor suksess. Nettopp derfor er Maj Britt 
glad for at Daniela hadde rukket å gi ut sitt 
prisbelønte album før denne opptredenen. 
Datteren står trygt og stødig på egne ben.  

– Daniela er hel ved, slår Maj Britt fast. 
– Hun er så troverdig i alt hun gjør. Jeg tror 
det er nøkkelen til at hun lykkes så godt.  

– Og så kan hun synge på totning,  
Asker-jenta?   

– Ja, nesten, ler Maj Britt og ser ertende 
på datteren.  

– Husk at jeg er vokst opp med en 
avslepen totning, repliserer Daniela kjapt 
– med vekt på avslepen.  

– Det er mange oppgaver  
man kan påta seg som frivillig, 

også. Det er mye som ikke  
koster noe. 

Maj Britt Andersen,
artist
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For Maj Britt kom sangene nærmere 
hennes eget hjerte når hun fikk oversette 
dem til sin egen dialekt, og Trond mente at 
han hadde friere tøyler på den måten. Han 
gledet seg over at det som kunne høres litt 
naivt ut, ble troverdig når Maj Britt fram-
førte det på sin måte og med sin dialekt. 

Blant de andre sangene på albumet 
har Ballongvisa levd i alle år siden, og det 
er nok ikke minst på grunn av den sterke  
teksten. Maj Britt siterer:

Tenkj om væla var en ballong som vi 
æille bodde på.
Og ingen folk var fattig, ingen rike.
Tenkj om æille hadde samma Gud som 
æille trudde på.
Da ville jorda vøri himmelrike.
  

Den drømmen er verd å ta med seg inn i 
vinterens mørke, verdens uro og julens 
fred. ▪

 
Sangen «Væla omkring» kan lastes ned fra 
plattformene der du kjøper musikk.

Daniela husker også godt tiden i «Knøt-
tene» i Asker menighet. Først var det Maj 
Britt som sang med barnekoret på konsert-
er og Daniela som var med mor på jobb. 
Men etter hvert ble den lille jenta også med 
i koret. De to blir myke i ansiktet når de 
mimrer over tiden i «Knøttene».  

– Jeg husker at vi alltid avsluttet med å 
sitte i ring og ha en bønnestund, sier Maj 
Britt.  

– Ja, det var koselig, smiler Daniela. 
– Jeg må også få nevne det gode 

trekkspill-miljøet som jeg ble en del av. Det 
var først sog fremst dette som ble definer-
ende for min musikalske oppvekst. 

 
Sterk tekst fikk varig liv 
– Det er 35 år siden «Væla omkring» ble 
gitt ut for første gang. Albumet «Tida går 
så altfor fort» består av julesanger som 
alle og enhver kan synge, slik vi alle tre var 
opptatt av.  

Maj Britt forteller mer om det produk-
tive samarbeidet mellom tekstforfatter 
Trond Brænne, komponist Geir Holmsen 
og hennes selv. De ga ut 14 plater til sam-
men i perioden fra 1985 og fram til Trond 
sin altfor tidlige bortgang i 2013. Alle 14 
ble Spellemann-nominert.  

– Trond kunne gjerne skrive på grunn- 
lag av historier jeg fortalte ham. Han skrev 
på bokmål, og jeg oversatte til totning, 
minnes hun og forteller om hvordan tele-
fonen kunne gå varm når kreativiteten 
blomstret mellom de tre.  

 
Musikk i generasjoner 
Det er lett å se for seg at den unge musik-
eren har fått mye med seg hjemmefra, og 
det bekrefter hun. Men også i besteforel-
dre-generasjonen var det musikk på begge 
sider av familien.   

Danielas farfar er Holm Holmsen. Han 
blir omtalt som hovedarkitekten bak den 
originale rytmiske tensing-musikken som 
har preget flere ungdomsgenerasjoner 
og gitt inspirasjon til mange av dagens  
musikere og artister.  

Danielas morfar spilte trekkspill og 
sang, og trekkspillet fikk Danielas opp- 
merksomhet fra hun var veldig liten. Maj 
Britt beskriver hvordan Daniela som ett-
åring sto lent over trekkspillet mens mor-
far spilte. De to fikk ekstra god kontakt, og 
Daniela var bare tre år da hun fikk et lite 
trekkspill i gave. 

– Jeg kan huske den dagen da mamma  
spurte: «Vi skal ikke melde deg på trekk- 
spill-kurs, da?» Jeg var fem år, og egentlig 
sto jeg på en lang venteliste for å komme 
inn på piano på kulturskolen.  

Gjennom alle årene siden har trekk- 
spillet blitt hennes trofaste følgesvenn. 

Frelsesarmeens juleartister framfører alltid årets julesang under den stemningsfulle julegranten-
ningen på Universitetsplassen i Oslo. Maj Britt og Daniela også. (Foto: Lars Kristian Singelstad)

Scan QR-koden og få en 
smakebit av sangen og 
intervjuet!
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«Hysj! Er det ikke er julesang som stiger opp fra mørket under Ankerbrua?» 

JUL UNDER BRUENE
Desemberkvelden er mørk. Det er kjølig nå 
i adventstida. Julestjerna henger lavt i Oslo 
denne kvelden. Den lyser av all sin trassige 
kraft under Ankerbrua, midt i hovedstaden, 
med brugitteret og lysene fra byen som bak-
teppe. Det går en stille strøm av mennesker 
mot stjerna i kveld. Faklene viser vei gjennom 
skyggene, og fører folk inn under denne brua 
de fleste til vanlig passerer oppå – uten å tenke 
over at det kan være medmennesker som av 
ulike, vanskelige grunner lever deler av livet 
sitt under den til daglig. Ankerbrua kalles 
ofte for «Eventyrbrua», fordi den er utsmyk-
ket med kunstneren Dyre Vaas skulpturer av 
Kvitebjørn kong Valemon, Peer Gynt, Kari 
Trestakk og Veslefrikk med fela. Virkeligheten 
under brua er til daglig beinhard, råkald og 
langt fra eventyrlig. 

Faklene fører til en helt annerledes julekonsert  
– Under bruene. En årlig konsertserie arrangert 
av Frelsesarmeen, som gjennom det gatenære 
sosialarbeidet kjenner gatas folk godt. I dette 
området av byen har Frelsesarmeen arbeidet  
blant rusavhengige og hjemløse helt siden  
1891. I skinnet fra julestjerna som lyser opp 
betongvegger og brumørke, leses  Guds varme 
løfte gitt i verdens lengste adventstid, som 
varte helt til den aller første julenatta: «Det 
folket som vandrer i mørket, ser et stort lys. 
Over dem som bor i dødsskyggens land, 
stråler lyset fram.» (Jesaja 9,2)

Hilde Dagfinrud Valen

Sjefredaktør

Jeg snubla omkring i den svarteste natta
Da tente du stjerna med lys i fra deg.
Jeg følte meg ensom og tom og forlatt da
du viste du tenkte på meg.

Jeg hutra og frøys da du ga meg din varme,
du så vel at jorda var naken og kald.
Du lengta til meg, og du sendte meg barnet,
og viste meg vei til en stall.

Himmel på jord, en nåde så stor
Jeg er´ke aleine her jeg bor …
 

«Himmel på jord» – den jordnære julesangen 
til Jan Vincents Johannessen, kan med rette 
synges her under Ankerbrua. Tekstforfatter-
en har selv fortalt at denne sangen bygger 
på hans egne refleksjoner etter å ha enga- 
sjert seg i arbeidet ved Fyrlyset i Urtegata, 
Frelsesarmeens kontaktsenter for rusavheng- 
ige i Oslo. På dagtid kommer de nemlig til 
Fyrlyset, de som ofte fryser i vinternatta. 
Der venter varm kaffe og varm dusj, mat 
og samtale, klesvask og sårstell. Noen har 
sovet ute, i det de med galgenhumor kaller  
«Hotell gjennomtrekk».  De har krøpet sam-
men i kalde kjellere, i trekkfulle portrom,  
eller de har byttet på å sitte nærmest varme- 
rista ved en t-banestasjon. Kanskje fant de 
en tom container ved havna, en båt med pre- 
senning over, eller klarte å snike seg inn i et  
parkeringshus. De «heldigste» har fått ei natt  
på hospits, andre vil heller sove ute enn å bo  
midt oppe i rusmiljøet, «med bråk og styr og  
dealing og folk som stjæler tinga dine», som  
«Arne» formulerer det. Det er heller ikke  
alle som har botrening, boevne eller «bo- 
psyke». Noen går gatelangs gjennom natta, 
i et forsøk på å holde varmen. Flere ganger 
i uka, året igjennom, er Frelsesarmeens opp- 
søkende team ute for å lete og finne de som 
på en eller annen måte trenger å bli funnet.  

Vi er ikke de første som tilbringer en stund 
under Ankerbrua. Kulissene til konserten 
Under bruene var her fra før: Graffitimoti-
ver på grå betong roper stille, men høyt, med  
kjempestore bokstaver og taggede signatur-
er: «Jeg var her!» Noen ønsket å sette spor, 
bli sett og hørt. Lent mot graffitien på bru-
veggene står den store altertavleskissen som 
kunstneren Maria Vigeland (1903–1983) i 
sin tid ga til Frelsesarmeen. Motivet er hen-
tet fra den fattigslige Betlehemsstallen, hvor 
Guds Sønn ble en av oss. Ja, for hvor passer 
det egentlig bedre å lese juleevangeliet om 
Frelseren som ble født inn i hverdagen vår, 
«som barn i ein vesal stall»? 
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Han som kom, og som kommer til hvert eneste 
menneske. Han som ser, kjenner og forstår 
hver eneste en av oss, og som hører også de 
tause ropene. Han som møter oss i livet vårt 
akkurat slik det er, også i skyggene og i de 
mørke krokene. På Vigelands bilde treffer lys- 
et fra himmelen Jesusbarnet, og sprer seg  
videre over på graffiti-ropene og tagging- 
signaturene. Og selv her under brua er det  
mulig å skimte en flik av himmelen, høyt der  
oppe bak julestjerna som lyser på brugitteret. 
Midt i desembermørket som pakker seg rundt 
oss, leses ordene om lyset som kom inn i vårt 
mørke: «Det sanne lys, som lyser for hvert 
menneske, kom nå til verden. (…) Alle som 
tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds 
barn, de som tror på hans navn. (Joh 1,9 og 14)
Hysj! Jovisst er det en julesang som stiger opp 
fra mørket under Ankerbrua, der Betlehems- 
stjerna skinner i vinternatta. ▪

hilde.dagfinrud.valen@frelsesarmeen.no

Julestjerna lyser under Ankerbrua i Oslo. Gjennom denne årlige konserteserien ønsker Frelsesarmeen å rette oppmerksomheten vår mot situasjo-
nen til utsatte medmennesker, og bringe juleevangeliet dit det hører hjemme. (Foto: Haakon Sand)

Midt i hårdest vinter skjedde det en gang:
Som i jern lå jorden under vindens sang,
sneen la et teppe over iskald jord,
midt i hårdest vinter ble Maria mor.

Han som skulle fødes, var Guds egen Sønn.
Hvor var husrom? Ingen hørte Josefs bønn.
Men en stall ble åpnet for de to til sist,
og Maria fødte Herren Jesus Krist.

Hva kan jeg vel bringe med meg inn til ham?
Hvis jeg var en hyrde, gav jeg ham et lam,
hvis jeg var en konge, gav jeg gull. Men nå?
Hva har jeg? Et hjerterom det skal han få.

(«In the bleak midwinter». 
Oversettelse: Trygve Bjerkrheim)
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Ved julemarkedet i Studenterlunden står en mann fra Romania og passer på kunstverket sitt, et eventyrslott i snø. – Det er lenge siden jeg har sett 
deg, sier Gabi på rumensk. Han kjenner de fleste rumenerne i sentrum.  
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– Vi passer på at folk er i live, sier Linda og Gabi.  
Frelsesarmeens oppsøkende tjeneste trosser kuldegrader  
og vintermørke. De leter etter utsatte mennesker.   

Livreddere  
i julenatten  

Tekst: Marit Dehli-Johannesen 
Foto: Haakon Sand 

Det knirker i snøen på brosteinene. To personer i par-
kas går med raske skritt gjennom sentrum. Men de 
haster ikke, de ser. Nå stopper de opp på Stortorvet 
ved et av byens offentlige toaletter. Hasjdunsten siver 
ut. Miljøarbeiderne legger øret mot glasset og lytter.  

– Hei, roper Linda Bekkevold. 
Ikke noe svar. Gabi Udroiu hever stemmen:  
– Går det bra? Vi er fra Frelsesarmeen.   
– Ja, det går bra, lyder en rusten stemme innenfra.  
Det gjør det ikke alltid.  
– Når det sitter fem stykker og setter skudd der 

inne, er det fælt. Det er helt ulevelige forhold, sukker 
Linda.  

Hun tenker også på en kvinne de kjenner, som sitter 
i rullestol. Flere ganger har de funnet henne forkom-
men inne på toalettet blant sprøyter, våte doruller og 
brukerutstyr. Det hender det er satt opp en plakat på 

Frelsesarmeens oppsøkende arbeid 

•  Hadde i 2021 til sammen 221 patruljer 
ute i Oslos gater, både på dag- og 
kveldstid. 

•  208 telefonsamtaler og 61 hjemme-
besøk, fordelt på 40 mennesker.  

•  Dette var under pandemi og ned-
stenging. Patruljene var derfor mer 
ute på dagtid, tok flere telefoner og 
var noe mindre på hjemmebesøk. 

•  Oppsøkende tjeneste vil kartlegge, 
gi trygghet og være synlig til stede 
for mennesker som sliter med rus/
psykiatri. Besøker også folk hjemme.  

•  Har også fokus på situasjonen for 
romfolk og migranter.  

•  Hjelper ved akutte behov, hindrer 
overdoser og avdekker ensomhet.   

Linda og Gabi finner 
en kar som har søkt  
ly på det offentlige 
toalettet på Stor- 
torget. Gjennom job-
ben sin har de reddet 
mange fra overdose.
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veggen med teksten: «Toalettet er stengt på grunn av 
vandalisme». Linda blåser oppgitt over formuleringen.  

– «Vandalisme», er ikke det bare deres hverdag?  
 

Noen som bryr seg 
To kvelder i uka året rundt er de ute i Oslo, ansatte fra 
Frelsesarmeens kontaktsenter på Grønland. Like før 
julehøytiden setter inn, trengs de kanskje mer enn 
noen gang. Ikke alle på gata er like opptatt av ribbe og 
presanger. Ensomheten blir mer påtrengende.  

– Brukerne våre sliter mer følelsesmessig nå før jul, 
og røde dager er tøffe, forteller Linda. 

De vil vise at noen bryr seg. At det går an å finne 
gode veier videre. At det finnes steder å varme seg. De 
forteller om Frelsesarmeens tilbud. At det også i år vil 
bli julelunsj 24. desember for gatas folk.  

– Det er skikkelig kaldt i kveld, hutrer Gabi og  
trekker jakka tettere rundt seg.  

Han får snart opp varmen. Kveldsruta gjennom 
slaps og snø er lang. Sammen med Linda prøver han å 
finne mennesker som kanskje har gjemt seg, som ikke 
klarer å ta vare på seg selv. På ryggen bærer de sekker 
stappet med kaffekrus, termoser og matpakker.   

Klokka har passert sju om kvelden. Gatepatruljen 

har allerede vært ute noen timer. Men vakten er lang, 
de gir seg ikke før nærmere halv elleve. De teller og 
kartlegger før de til slutt trekker innendørs og fører 
rapport. Fokuset er gata og menneskene der; de som 
sliter med rusavhengighet og fattige tilreisende. 

– Frelsesarmeen er de eneste i oppsøkende tjeneste 
som går i hele Oslo, ikke bare i sentrum. Vi har også bil 
og tar ofte en tur ut i skogen eller til strendene. Når folk 
etterlyser sine kjære, hender det at vi leter etter dem i 
marka, forteller Linda.  

 
Sover mellom steinene 
De setter kursen oppover Karl Johan. Det blir flere 
avstikkere: Inn i Kvadraturen, gjennom Oslo S, bort 
til Brugata, under bruer, bak kirker eller som nå; ned 
til trafikkmaskinen. Støyen drønner over dem. Linda 
og Gabi krabber under veibanen og skrever over store 
kampesteiner. Her er det spor av mennesker; et par 
pledd og en pute.  

– Vi finner ofte folk mellom steinene. Romfolk lager 

– Det er trist  
å se. Noen  
sover ute i  
ti minus.  

Gabi Udroi, 
miljøarbeider ved 
Fyrlyset, Freses- 

armeens kontakt-
senter

– Hei, vi kommer fra 
Frelsesarmeen. Er 
du sulten? Har du 
lyst på en matpak- 
ke eller en kopp 
kaffe? Gabi og Linda 
deler ut til dem som 
trenger ekstra ener-
gi i vinterkulda.  
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seg reder her, sier Linda.  
– Det er trist å se. Noen sover ute i ti minus, sukker 

Gabi.  
– Eller 15, sier Linda.  
De pleier å informere folk om at det finnes bedre  

alternativer. Frelsesarmeen åpner dørene til Templet 
og setter opp feltsenger når temperaturen kryper  
under ti grader. Flere organisasjoner har faste overnat-
tingstilbud, og kommunen har leiligheter og hospits. 
Det frister ikke alle, noen velger å bo ute. Gatepatrul-
jen har kontakt med flere som hver natt finner seg et 
portrom eller legger soveposen ved en varmerist.  

 – Vinteren er en tung tid. Folk er mer slitne da fordi 
det er mørkt og kaldt, mener Linda.  

Ikke alle de møter, har nok klær. Gabi glemmer ikke 
den gangen han møtte på haugen av kropper som lå 
hutrende nettopp her, under trafikkmaskinen.  

– Vi vekket dem og ga dem pledd og varme ull- 
sokker.  

Han fikk store smil i retur. Romfolk som kommer til 

Oslo, kjenner landsmannen. Endelig møter de en som 
kan språket, en de kan betro seg til.  

– «Gabi! Gabi!» roper folk. De er så glade i ham, sier 
Linda.  

Andre vil gjerne ha del i kompetansen hans. Ansatte 
i kommunens uteseksjon har gått sammen med Gabi 
for å lære hvordan han nærmer seg romfolk, gjør dem 
trygge og bygger tillit.  

 
Tett på mennesker 
Med Frelsesarmeens store skjold på vinterjakkene, er 
det lett å få øye på Linda og Gabi under gatelyktene. 
Selv har de fått falkeblikk. 

– Vi har fått trente øyne, det er en yrkesskade, ler de 
og myser opp mot Egertorget.  

På lang avstand ser de Nikolai, han kjenner de godt. 
Under glitrende juleklokker bærer han sin selvlagede 
reklameplakat for =Oslos julebok.  

– Jeg er godt kledd, jeg er jo fra Sibir, forsikrer  
selgeren, men tar gjerne imot en kopp varm sjokolade. 

– Det er litt kaldt i 
kveld. Sover du ute? 
Har du et sted å bo? 
spør Linda. Noen 
har laget en provi-
sorisk seng under 
trafikkmaskinen. 
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– Det er alltid hyggelig å se dere. Alle i Frelsesarmeen 
er som en familie for meg. Vil dere kjøpe boka, fleiper 
han.  

Han vet de er på jobb og vinker teamet videre.  
– Det er veldig lett å identifisere dem som trenger 

hjelp. Vi forstår fort når en person har et problem. Jeg 
har visuell hukommelse: Hvis vi passerer en mann på 
Oslo S, og han fortsatt sitter på benken noen timer  
senere, forstår jeg at han ikke er en som venter på  
toget, men en som kanskje trenger noen å snakke  
med, sier Gabi.  

– Vi har erfaringen, vi ser det på holdningen,  
supplerer Linda.  

På dagtid jobber miljøarbeiderne inne på Fyrlyset  
der slitne gjester kan få seg en kaffekopp, litt mat 
og en dusj. Der kan de få vasket klærne sine, få nytt  
undertøy, eller få fornyet garderoben med sko og klær 
fra Fretex. Folk kan også få helsehjelp, eller en prat 
med sosionom og andre ansatte. Det er likevel noe  
spesielt med samtalene på gata.  

– Vi kommer tettere på folk her. De er mer åpne for å 
snakke med oss ute, enn inne på kafeen, forteller Gabi.   

– Da er vi på deres hjemmebane. Det samme opp- 
lever vi på hjemmebesøk, sier Linda. 

For det hører med til jobben å ta en telefon til  
mennesker som trenger at noen stikker innom. 

 
På innsiden av miljøet 
En kar står alene i buegangene ved Kirkeristen. Linda 
og Gabi er direkte, men spør vennlig om han har tak 
over hodet. Mannen forteller at han bor i en annen by.  

– Det er ikke alle som vil fortelle hvordan de bor. 
Ikke fordi de skammer seg, det handler mer om at 

de bor ulovlig, kanskje i en leilighet der de ikke har  
hjemadressen sin, forklarer Linda.  

Hun kjenner miljøet og vet hvor skoen trykker.  
– Jeg har selv vært på den sida og vet hva det betyr 

å være i situasjonen til mange av dem vi møter. Jeg har 
bodd på hospits, i diverse kommunale leiligheter, men 
også litt ute i sommerhalvåret.  

Et av lyspunktene den gangen var Frelsesarmeens 
suppebuss. Hun visste når den kom, da var det godt å 
få en prat med hyggelig folk og helle i seg næringsrik 
suppe.  

– 19. november i år feiret jeg ti år som rusfri. Jeg er 
totalrenovert, smiler hun stolt.  

– Og jeg har ikke hatt én sprekk.  
Da Frelsesarmeen startet Behandlingstunet i Fet-

sund, var hun den første pasienten.  
– Da hadde jeg blitt kastet ut av min tredje kommu-

nale leilighet.  
Linda fikk god hjelp på vei mot en nykter hverdag. 

Etter behandlingen ble hun frivillig på Fyrlyset kon-
taktsenter, fikk senere deltidsjobb og til slutt full stil- 
ling.    

– Jeg elsker jobben min og kan ikke tenke meg noe 
annet. Nå og da går det bra med et menneske, da veier 
det opp for det triste.  

Gabi nikker: – Det er leit når vi har hjulpet noen og 
blitt godt kjent, og så dør det mennesket. Men vi må 
bare fortsette. 

 
Venner på gata 
Gabi har vært med på oppsøkende arbeid i åtte år.  
Linda har tre års fartstid. Frelsesarmeens team på fem 
medarbeidere tar også turer ut på dagtid.  

– Jeg har selv 
vært på den 

sida og vet hva 
det betyr å 

være i situasjo-
nen til mange 

av dem vi 
møter.  

Linda Bekkevold, 
miljøarbeider ved 
Fyrlyset, Freses- 

armeens kontakt-
senter

– Vinteren er en 
tung tid. Folk er 
mer slitne da, fordi 
det er mørkt og 
kaldt, sier Linda. 
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– Hvordan går det med deg? spør Gabi. Han har truffet en han kjenner godt. Nikolai står på Karl Johan med sin selvlagede 
reklameplakat for =Oslos julebok. Han får opp varmen med en kopp kaffe fra gatepatruljen.  
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– Hvorfor holder dere på med dette år etter år? 
– Vi er glade i å hjelpe folk, sier Gabi enkelt. 
Det gjør inntrykk når noen tar tak i ham og takker 

for matpakken de fikk for flere år siden. 
– Det er ikke sikkert jeg husker det, men de husker 

det og gir meg et smil tilbake. Det gir en god følelse.  
Den første tiden på Fyrlyset, var han ute fire netter i 

uka fram til klokka 03.  
– Da var det mange flere ute, forholdene er mye 

bedre nå, konstaterer han.  
Frelsesarmeen og andre aktører har i mange år 

kartlagt forholdene i sentrum og spilt inn til Oslo kom-
mune hva som trengs å gjøres. Det har gitt resultater. 
Kommunen har gjort et opprydningsarbeid og fått  
sårbare mennesker i hus. Likevel er det fortsatt behov 
for varme på gata. Linda og Gabi vil vise empati, at de 
er til å stole på.   

– Vi snakker som venner. De vi treffer skal ikke  
være redde for at det de forteller går videre. 

De ser at gatepatruljen fyller et behov. Det er mye 
ensomhet, og flere ber teamet om å komme hjem til 
dem. Kanskje er det den eneste gangen noen banker på 
døra deres.  

– Så lenge folk vi møter er glade for å se oss, har vi 
gjort jobben vår, sier Gabi.  

Men ikke alle stoler fullt på dem, noen har opplevd 
for mange svik.  

«Hvorfor hjelper dere meg? Skal dere stjele penger 
fra meg?» snøvlet en mann som tviholdt i en buss-
stolpe. Gabi fikk roet ham ned, tilbudt ham en plass i 
Fyrlysets bil og skysset ham hjem.  

– Han var veldig fornøyd etterpå.  
– Folk føler seg veldig trygge på oss. Vi ringer ikke 

politiet, bare hvis liv og helse er i fare, understreker 
Linda.  

 
Det nytter! 
De har ikke blitt hardhudet. Fortsatt gjør det noe med 
dem når de finner en som har satt overdose. Da ringer 
de etter ambulanse. Fotpatruljen har reddet flere fra 
døden. De har funnet unge jenter liggende rett ut på 
gata, eller voksne menn som har satt sin siste sprøyte 
i et portrom.  

– Jeg tror innsatsen vår nytter, selv om vi ikke kan 
vise til suksess-tall. Men det vi gjør, hjelper folk der og 
da. Det er innholdsrikt, gledelig og fargerikt, mener 
Linda.  

– Vi snakker som venner. De vi treffer skal ikke være redde for at det de forteller 
går videre, sier Gabi og Linda. 
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– Og det holder oss friske, for vi går mye, sier Gabi 
og setter kursen mot Studenterlunden.  

Der står det en han drar kjensel på.  
– Det er lenge siden jeg har sett deg nå, ler Gabi og 

slår over på rumensk. 
Mannen lurer fram et lite smil under lua. Han vok-

ter kunstverket sitt, et eventyrslott i snø, som han 
håper noen vil premiere med penger.  

– Jeg klarer meg ganske bra. Hver natt sover jeg hos 
Røde Kors på Majorstua, sier han.  

Nå om kvelden er det lite utbytte. Stressede gave- 
kjøpere har for lengst dratt hjem. Noen av dem kjen-
ner nok på dårlig samvittighet, for før jul er de rausere 
med å fylle tiggerkrusene med mynt og sedler. Eller de 
vippser en sum.  

Gabi blir stille, urettferdigheten slår ham. Han vet 
det kan være en tung tid når butikkene låses og alt blir 
stille.  

– Mens jeg drar hjem til familien og lager pinne- 
kjøttmiddag, sitter andre alene.  

Miljøarbeiderne er likevel lettet over at pandemien 
har lagt seg. Det er mer folk ute nå, mer fellesskap.  

– For oss i gatepatruljen er det lettere å finne fram til 
dem som trenger hjelp. ▪ Vipps til:

2309

Frelsesarmeens julegryte samler inn penger 
til mat, klær, omsorg og fellesskap lokalt og 
til bruk gjennom hele året. Pengene går til 
lavinntektsfamilier, personer med ruspro- 
blemer, eldre, ensomme, barn og unge.

Tusen takk for hjelpen!

eller benytt kontonummer 3000.15.07350

Bli med på julens  
varmeste dugnad

– Vi har fått trente øyne, det er en «yrkesskade», sier Gabi og Linda, miljøarbeidere ved Fyrlyset kontaktsenter.
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The Adoration of the Shepherds, c. 1615.
Pinacoteca di Brera, Milano.

(Foto: Alamy)
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Juleevangeliet
Tekst: Lukas-evangeliet 2,1–20

Bibel 2011, Det norske bibelselskap

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augus-
tus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne 
første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var lands- 
høvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, 

hver til sin by. 

Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betle-
hem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sam-
men med Maria, sin trolovede, som ventet barn. Og mens de var der, 
kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, 
svøpte ham og la ham i en krybbe. For de fant ikke husrom noe sted. 

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på markene og holdt 
nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, 
og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men 
engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en 
glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han 
er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et 
barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt 
av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud 
i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i!» 

Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa 
gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som 
har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» Og de skyndte seg 
av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da 
de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. 
Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria 
tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. Gjeterne dro 
tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik 
som det var sagt dem. ▪

✴

✴

✴

✴

✴

✴

✴

✴

✴
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Gode og innholdsrike opplevelser er viktige for familielivet. Aktiviteter man 
kan se tilbake på med glede i hjertet og sterke minner man deler i felles-

skap. Da passer det bra med en reise tilbake i tid på selveste Tertitten. >>

Tekst: Dan Christian Kristoffersen  Foto: Kristianne Marøy
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– Velkommen til julekjøring! 
Konduktørens klare stemme lyder ut 

over perrongen på Sørumsand stasjon. Bak 
ham står lokomotiv nummer 6, Høland, 
et iøynefallende damplokomotiv fra 1925. 
Dampen siver ut av jernhesten med fem 
vogner på slep, og i bakgrunnen hilser sta- 
tuen av tegneseriesoldaten Nr. 91 Stom-
perud alle de reisende velkommen til både 
bygd og stasjon. 

– På endestasjonen er det flere ting som 
skal skje i dag, fortsetter konduktøren. 

– Det blir hest og slede-kjøring for både 
barn og voksne, pepperkaker, gløgg, og en 
overraskelse som jeg ikke kan røpe ennå. 

De nysgjerrige gjestene entrer toget, 
deriblant en frelsesoffiser og to spente 
familier som er aktive i Frelsesarmeens  
fellesskap i Kongsvinger. 

 
Toget til gamle dager 
Vel inne i vogna venter trebenker og en lun 
og varm atmosfære. Varmen siver ut fra en 
støpejernsovn som står i hjørnet av vogna, 
som for øvrig er bygget av trematerialer. På 
veggene henger gamle parafinlamper, og 
inngangsdøren kunne nesten vært hentet 
fra et vanlig hus. Det tuter, og toget ruller 
fremover på de smalsporete og fredede 
jernbaneskinnene. Søsknene Farim (9) og 
Aya (8), samt Dennis (8), Finn Christian 
(9) og Martin (10) med fedre kikker ut av 
vinduene på forbipasserende jorder og 
kjenner den milde ristingen fra toget. 

– Det er morsomt og rart med et sånt 
gammelt tog, sier Aya. 

– Jeg trodde det var 200 år gammelt, 
sier Farim. 

Fremme på Fossum stasjon får passa- 
sjerene rede på hva den annonserte over-
raskelsen er; nemlig en gammel kjenning. 
Nissefar står klar med gaver til alle barna. 

– Hei på deg! Du gleder deg til jul, du og, 
og tror på nissen? 

Barna nikker, og frem fra sekken kom-
mer flere pakker som deles ut med smil og 
julestemning. 

– Værsågod, sier nissefar som etter  
sigende skal ha gode kontakter med selv-
este Julenissen. 

Aya tar imot, men vil vente med å åpne 
til senere. Først er det pepperkaker og 
gløgg noen meter lenger borte. Tonene 
fra Alf Prøysen og «Det var julekveld i sko-
gen» ljomer ut fra lydanlegget, og fra veien 
høres bjelleklang. Hest og vogn kommer til 

syne, og blir snart fylt opp av store og små 
gjester. 

– Vi hadde lyst til å oppleve noe med 
ungene før jul, sier Marius, som er far til 
trekløveret Dennis, Martin og Finn Chris-
tian.  

Det var fint å få denne invitasjonen fra 
Tertitten og Frelsesarmeen. 

– Det er stilig med all dampen som kom-
mer ut av toget. Jeg har jo hatt modelltog 
hjemme hvor det også kom ut røyk. 

Sønnen Dennis syns også det er stilig 
med damp. I likhet med faren og brødrene, 
er det første gang han kjører med Tertit-
ten. Han er glad i tog, og syns det er mor-
somt med gammeldags ovn inne i vogna. 
Det samme synes broren Martin: 

– Det er koselig at toget er så gammelt, 
det blir litt som om man skulle være i 
«gamle dager». 

Ikke minst er det hyggelig å være ute på 
tur med familien sin. Familiene satt i en av 
vognene som ikke hadde stofftrekk på tre-
benkene, men i motsetning til faren synes 
ikke Dennis at benkene var harde å sitte på, 
og Martin syns det er moro at det rister litt. 
Pappa Marius ler, og forteller at han vil an-
befale turen videre til andre familier. 

Plutselig roper frelsesoffiseren Anne-
Beth. Hun har oppdaget at det ikke er lenge 
til toget skal kjøre tilbake, og at nå kommer 
siste sjanse for å kjøre med hest og slede 
før avgang: – Hvis dere vil ta slede, må dere 
springe bort dit! 

På museumsjernbanen Tertitten tøffer toget gjennom vinterlandskapet med forventningsfulle passasjerer om bord.

– Det er viktig at barn kommer 
tilbake til skolen og forteller om 
feriedager og gode opplevelser. 

Anne-Beth Fagermo,
leder for Frelsesarmeen Kongsvinger
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Marius spør om barna har lyst, og de to 
eldste guttene løper bort. Det er glatt på 
bakken, så man må passe steget, men de 
rekker frem i tide. 

– Tenker du det er viktig med slike før-
julsaktiviteter, hvor man samler familien 
og drar på tur? 

– Ja, og det er fort gjort at man blir inne 
på grunn av kulde og dårlig vær i førjula. 

Det er bra å komme ut på en slik tur, slappe 
av litt og ikke stresse med noe annet, sier 
Marius. 

 
Viktige tilbud 
Major Anne-Beth Fagermo er en av led-
erne for Frelsesarmeen i Kongsvinger, og 
forteller om viktigheten av å ha et aktivt 
tilbud for familier gjennom året. Foruten 

Tertitten har de tidligere blant annet  
arrangert hengekøyeturer med overnat-
ting i skogen, tur til Teknisk Museum i  
Oslo og ferie til Finnskogstua med både 
fisking, bading og leker. 

– Det er viktig å holde kostnadene nede, 
slik at økonomi ikke blir noen hindring, og 
det blir likt for alle. 

I tillegg til innsamlede midler fra jule- 

– Det å se barnas glede på en opplevelsesferd som denne, gir påfyll til å fortsette med arbeidet, sier frelsesoffiser Anne-Beth Fagermo. 

– Værsågod, sier nissefar som etter sigende skal ha gode kontakter med selveste Julenissen.
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gryta, er Frelsesarmeen i Kongsvinger av- 
hengige av gode støttespillere for å opp- 
rettholde aktivitetstilbudet til mange lav-
inntektsfamilier som ellers ikke har råd til 
opplevelser som mange andre kanskje tar 
for gitt.  

Dagens togtur ble i sin helhet sponset 
av Tertitten Urskog-Hølandsbanen, som 
er Norges eldste museumsjernbane og 
den eneste gjenværende med togkjøring 
på sporvidden 750 millimeter. Forenin-
gen har flere damplok, passasjervogner og 
godsvogner i original og kjøreklar stand. 
Trafikksjef og stedsansvarlig Are Eeg 
forteller at deres viktigste målgruppe er 
barnefamilier, og at det samtidig er viktig 
å kunne gi et kulturtilbud til de som ikke 
alltid har mulighet til å være med. 

– Det betyr mye for oss å vise frem våre 
flotte lokomotiv og vogner, samt formidle 
jernbanehistorie, men personlig mener jeg 

at det viktigste vi gjør som museum, er å gi 
folk en positiv opplevelse av kulturminner 
og museer. 

Anne-Beth understreker viktigheten 
av at barn kan komme tilbake til skolen 
og fortelle om feriedager og spennende 
opplevelser. Dagens tur var Farim og Ayas 
aller første møte med tog. 

– Faren deres, Ibrahim, har til sammen 
seks barn, og det sier seg selv at det blir  
kostbart å dra på turer når man er så 
mange, sier Anne-Beth. 

– Det å se barnas glede på en opplev-
elsesferd som denne, gir påfyll til å fort-
sette med arbeidet. 

Arbeidet hun refererer til, går jevnt og 
trutt i Frelsesarmeen i Kongsvinger, som 
opplever vekst i sitt barne- og ungdoms- 
opplegg. Det er viktig å ha et sted å høre 
til, og begge av dagens familier er aktive i 
henholdsvis ungdomsklubben og barne- 

– Personlig mener jeg at det vik-
tigste vi gjør som museum, er å 
gi folk en positiv opplevelse av 

kulturminner og museer.  

Are Eeg, 
trafikksjef på Tertitten

På Fossum stasjon fikk både store og små kjøre med hest og vogn.
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og familiefellesskapet Sammen, som tilbyr 
aktiviteter og treffpunkt for store og små. 

– I dag er det ikke bare lett å finne et 
nettverk, men vi ser at barna får venner 
gjennom å være med på familieopplegg 
som Sammen i Frelsesarmeen, sier frelses- 
offiseren. 

 
Tilbake 
De siste passasjerene fra hesteturen stiger 
av sleden, og stiger på det ventende toget. 
Returreisen er i gang, og jernhesten ruller 
på nytt forbi frostdekkede jorder, mens 
gløden fra støpejernsovnen varmer passa- 
sjerene. Skuelystne mennesker på gata 
kikker og peker mens toget melder sin 
ankomst tilbake i Sørumsand, og dampen 
stiger. 

– Nå skal vi drikke vann, sier fyrbøter-
en mens barn og voksne ser på med inter-
esserte øyne.  

Lokomotivet er tørst, fyrbøteren kobler 
til en svær kran, og vannet strømmer ut i 
store mengder. 

– Når vannet har kommet så høyt at 
det renner over, kan vi stenge. Jeg tror det 

Lokomotiv nummer 6, Høland, er et iøynefallende damplokomotiv fra 1925.

Toget ruller fremover 
på smalsporete og 
fredede jernbane-
skinner. 

er totalt rundt 2500-3000 liter på begge  
sider. 

Aya forteller at hun koste seg med hest 
og slede, og Anne-Beth forteller at turen 
fylte henne med gode minner fra da hun så 
Tertitten på tv som liten. Dagens barn, som 
har vært med på en reise nærmere hundre 
år tilbake i tid, er skjønt enige om at var en 
flott tur – med både koselig tog, pepper-
kaker, gløgg, presanger og bjelleklang – og 
Nr. 91 Stomperud vinker farvel før ferden 
går tilbake til jul og et godt fellesskap i 
Frelsesarmeen i Kongsvinger. ▪

 

– Det er koselig at toget  
er så gammelt,  

det blir litt som om  
man skulle være i  

«gamle dager». 

Martin (10)

Tertitten Urskog-Hølandsbanen 

• Norges eldste museumsjernbane  
• Foreningen har flere damplokomotiver, passa- 

sjervogner og godsvogner i original og kjøreklar 
stand. 

• Kjører fra Sørumsand stasjon i sommersesongen, 
og har også egen «julerute»,
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– Når vi skal forklare barna hva Roseslottet er, 
sier vi alltid: «Vi bygger et gullslott i skogen som 
skjuler det største og vakreste av alt, friheten.» 

Tekst: Marit Dehli-Johannesen  Foto: Sandbox

ROSESLOTTET 

• En kunstinstallasjon og et pedagogisk 
landskap. 

• Ligger ved Frognerseteren på toppen av 
Oslo, med utsikt over byen. 

• Forteller om okkupasjonen av Norge 
mellom 1940 og 1945, om verdiene vi 
mistet og fikk tilbake. Dette er uttrykt 
gjennom kunst: installasjoner, geo- 
metriske former, tegninger og malerier. 

• Har høstet mange priser, hatt flere 
hundre konserter og over 300 000 
besøkende.  

• Var i 2021 på Time Magazines liste over 
«The 100th greatest places».  

Det vakreste 
av alt 
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Vebjørn Sand og Eimund Sand står på toppen av Oslo, 
omgitt av fem gedigne gullsøyler. Sammen har de byg-
get gigant-utstillingen Roseslottet. Ute i friluft, bak 
Holmenkollen, har brødrene fylt skogen med maleri-
er, geometriske former og installasjoner. Den som flyr 
over Roseslottet om natten, vil få en vakker opplevelse. 
Som en forstørret julestjerne ligger De ufødtes stjerne 
og lyser i vintermørket. Et symbol for dialog. Kunst-
nerne vil få oss til å stoppe opp og reflektere.  

– Verdiene er truet i vår tid, mener de og løfter opp 
rettsstaten, demokratiet, ytringsfriheten og mennes- 
keverdet. 

De kaller dem prinsipper, eller sinnstilstander. De 
er også skatter vi lett kan miste hvis vi ikke tar vare på 
dem. Derfor har de forsøkt å gi dem kunstnerisk form. 
Langs en 240 meter lang spiralsti møter publikum 90 

portretter av tidsvitner fra okkupasjonstiden og får 
del i deres historie. Geometriske skulpturer er om-
kranset av monumentalmalerier. Her skildres hendel-
ser fra andre verdenskrig, som et fargerikt varsku om  
destruktive krefter. Rundt omkring henger krukker 
fylt av lyd. Vi får høre hva de gamle grekerne tenkte om 
naturretten, at alle er født frie.  

 
Hukommelse og håp  
Ideen til Roseslottet har hele tiden vært under ut-
vikling.  

– Roseslottet er hukommelse og håp. Vi ser ikke bare 
bakover, også framover, og har fellesskap med fremtid-
en. Der ligger det et stort ansvar, mener Eimund. 

Det handler om å lytte til fortiden, men også til 
fremtiden, for å motvirke intoleranse og mørke kreft-
er. Derfor har de plassert Menneskerettighetserklær- 
ingen ved De ufødtes stjerne.  

– Jeg er berørt av menneskeverdet. Menneske- 
rettighetserklæringen av 1948 er månelandingen i 
menneskehetens historie. Den forteller om vår umiste- 
lige verdi, sier Eimund. 

– Den passer så fint der, som et frihetssymbol,  
mener Vebjørn. 

Det blåser surt i tretoppene denne formiddagen. De 
kunstneriske lederne har klokelig kledd seg i ull.   

– Dette er et felles prosjekt, og veldig ambisiøst, 
smiler de og tar et godt tak rundt hverandre. 

– Roseslottet 
henvender seg til 
hjerte, sjel, sinn og 
kropp og ånd. – Det 
er et felles prosjekt, 
og veldig ambisiøst, 
sier Eimund Sand 
(t.v.) og Vebjørn 
Sand.  

– Roseslottet 
er viktigere 

enn noen gang, 
for det kaster 
skygger inn i 

vår tid. 

Vebjørn Sand, 
kunstner   
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Helt siden gutterommet har brødrene lekt og sam- 
arbeidet. Denne gangen har de kombinert en felles 
erfaring med store utendørs installasjoner og interes- 
se for åndshistorie og geometri. 

– Eimund har tatt et større dypdykk i bøkene enn 
meg, men vi har vokst opp i den samme ånden. Å  
realisere disse ideene som en fysisk ting og sette det 
opp på Holmenkollen, er det største løftet i mitt liv. 
Maleriene er skapt under en katastrofeenergi, de gjen-
speiler det trykket jeg var under da dette skulle bygges, 
forteller Vebjørn.  

 
Inn til det grusomme 
Krigshistorien ligger som et mørkt bakteppe. Vi ser  
eldre mennesker med ansikter fulle av linjer og levd liv, 
men også yngre utgaver, slik de kan ha sett ut under 
krigen. En liten plakett forteller om deres erfaringer, 
og hvilken retning livet tok etter freden.  

Noen motiver fester seg; maleriene av fem år gamle 
Ellinor som ble arrestert i Oslo natt til 26. november 
1942 og ført til fangeskipet Donau. Bildene er malt i 
koks, sort og gråtoner. Bare Ellinors kåpe er rød, og 
vi følger den lille skikkelsen på reisen mot Auschwitz, 
der kåpen ender i en haug med klær og sko utenfor 
gasskammeret. 

– Hvordan var det å gå inn i materien og komme i 
berøring med det grusomme? 

– Jeg har sett inn i avgrunner som er uutholde-
lige. Det har fylt meg med et stigende ansvar. Jeg er 
ikke opptatt av krig. Jeg er opptatt av menneske- 
rettigheter, menneskeverd og ytringsfrihet. Det har 
vært vårt felles utgangspunkt. Det totalitære har 
mange ansikter. Uansett forkledning skal det kon-
trollere, undertrykke eller tilintetgjøre individet, sier  
Vebjørn.   

Han har besøkt over 40 tidsvitner, malt dem og 
lyttet til deres historier. Nå er de fleste gått bort.  

– De kjente det på kroppen. Det sier at Roseslottet 
er viktigere enn noen gang, for det kaster skygger inn 
til vår tid.  

Gjennom bildene blir vi kjent med menneskers 
rop etter frihet, eller får del i deres fatale valg. Her 
er motstandsfolk og ofre for nazistenes råskap, men 
også folk som ble beskyldt for å være stripete, eller var 
dobbeltagenter. Wannsee II er et av de mest groteske 
motivene. Det bygger på Krøyers kjente motiv Hip, hip 
hurra, som skildrer en lystig frokost. De uniformerte 
nazi-toppene er samlet rundt festbordet der gjennom-
føringen av Holocaust blir besluttet. Sammen skåler de 
for den maskinelle utryddelsen; gasskamrene. Bildet 
blir en vekker. For kan det skje igjen?  

– Har krigen i Ukraina gjort utstillingen enda mer 
aktuell? 

– Den har alltid et budskap, uansett hvilken tid man 

Menneskerettighets- 
erklæringen er satt 
opp ved De ufødtes 
stjerne. Kunstnerne  
vil få fram mennes- 
kets uendelige verdi. 
«Alle mennesker 
er født frie og med 
samme menneskeverd 
og menneskerettig- 
heter. De er utstyrt  
med fornuft og 
samvittighet og bør 
handle mot hverandre 
i brorskapets ånd.» 
Artikkel 1.  



29

lever i. Roseslottet er et forsøk å levendegjøre verdi-
ene uansett hvordan verden ser ut. Å forankre disse 
sinnstilstandene i hverdagen er alltid like aktuelt, for 
menneskeverdet står på spill i ethvert menneskemøte: 
I måten vi ser på hverandre, i måten vi snakker til 
hverandre, i det vi sier og ikke sier, bærer vi et ansvar 
for den andre. Det mentale vernet vi har i oss selv, er  
kjernen. Åndslivet er som en hage, det må pleies hele 
tiden, understreker Eimund.  

 
Betlehemsstjernen 
Selv om Roseslottet er et sekulært prosjekt, snakker 
brødrene gjerne om ånd. Som barn ble de tatt med 
til gudstjenester i den russisk-ortodokse kirke.  
Eimund og Vebjørn dro senere til Hellas og munkene 
på klosterøya Athos.  

– De har en mysterieverden som er inspirerende å 
møte. Hvert menneske bærer på en guddomsgnist, det 
ligger i ikonkunsten. Det dyrebare som ligger i hvert 
enkelt menneske, er unikt. Vi må bevare den juvelen 
som vi er, og som vi ser i vår neste, sier Vebjørn.  

Selv har han tatt godt vare på maleriene, de er over-
flatebehandlet og holder stand i regn, vind, sol og snø. 

– Uansett hva jeg jobber med, er det en vertikal bev-
issthet. Det handler om hele mennesket. Roseslottet 
henvender seg til hjerte, sjel, sinn og kropp og ånd.  

Han ser at en åpen himmel over kunsten gjør noe 
med dem som kommer. 

– Når mørket legger seg, lysene kommer på og det 
er stjernenatt, føles det som å være på et alter over 
byen. Det er noe spesielt med høyder som et bindeledd 
mellom jord og himmel. Mange er stille og andektige 
her. Jeg føler også på det. 

Kanskje hadde de tre vise menn fra Østen den 
samme følelsen da de peilet seg inn mot Betlehems- 
stjernen for over 2000 år siden? Eimund mener det 
er vitenskapelig belegg for at den store stjernen kan 
ha vist seg på denne tiden. Han har studert Johannes  
Kepler (d.1630), den tyske matematikeren, astronom- 
en og astrologen som forsøkte å forene tro og viten-
skap. 

– Kepler prøvde å forstå Skaperens tanker. Han 
mente at Betlehemsstjernen kunne være en konjunk- 
sjon mellom to planeter, Saturn og Jupiter. Den viste 
seg tre ganger i år 7 før Kristus. Ut fra leirtavler vet 
vi at dette var noe som også datidens astronomer  
observerte. Hvorvidt dette er Betlehemsstjernen, kan 
diskuteres, men det er mulig.  

Vebjørn bryter inn: – Personlig har jeg det varmeste 
forhold til Betlehemsstjernen og denne legenden. Det 
er håp, nettopp det at Gud ble født som menneske i 
et lite barn. Det har vært en eksplosjon i den individ-
forståelsen vi har, nettopp at guddommen ble individ.  
Jesus utfordrer deg når han sier: «Den som er uten  
skyld, kan kaste den første stein». Han ser ting fra flere 
sider. Han henvender seg til deg for at du skal tenke. 
Det er enestående med den kristne tilnærmingen. Det – Stjernen symboliserer menneskeverdet, sier Eimund Sand og Vebjørn Sand. 

– Når mørket legger seg, lysene kommer på 
og det er stjernenatt, føles det som å være 

på et alter over byen.
 

Vebjørn Sand,  
kunstner   
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er også humanisme, i motsetning til det totalitære som 
bare har én måte å se det på. 

 
Frihet som frigjør 
Gullskatten er friheten. Men hva betyr frihet for dem? 

– Først og fremst en åndelig realitet. Mennesket 
er et frihetssøkende vesen. Å bli til deg selv er ethvert 
menneskes mål. Spørsmålet er om vi tillater hverandre 
å komme til syne som oss selv. Hvordan skal vi leve 
sammen? Toleranse er et nøkkelord, sier Eimund.  

– Det må både være en fysisk og åndelig frihet,  
supplerer Vebjørn.  

– «Får Sønnen frigjort dere, blir dere virkelig fri», 
sier Jesus. Hva tenker dere om det?  

– Jesu utsagn er bunnløse, det er vanskelig å lodde 
dybdene i dem. Johannes 3,16 er kjernen i det kristne 
budskapet; man blir frigjort fordi man føler seg elsket. 
At man blir elsket av noen, er fundamentalt for å opp- 
dage seg selv og sitt eget verd. Man får en målestokk. 
Gud elsket mennesket først for at mennesket kan elske 
Gud tilbake, sier Eimund.  

Motsatsen kan få fatale følger: – Blir man ikke  
elsket, kan man miste selvrespekten og bli usynlig for 
seg selv. Å bli elsket er så fundamentalt for å bli synlig 
– for seg selv og bli synlig i verden. Man blir fremkalt 
som menneske i kjærligheten. Kanskje er det kjernen 
i det kristne budskapet: Gud elsker betingelsesløst  
ethvert menneske for at det skal komme til syne og føle 
seg uendelig verdsatt.   

Eimund ser at mennesket kan ha begrenset frihet.  
– Likevel har det alltid tilgang til en guddomme-

lig instans som elsker det absolutt, alltid og betin-
gelsesløst. Vissheten om det, er styrken i troslivet. 
Troen er en form for innsikt. Kristus som døde på  
korset, er et tegn på Guds kjærlighet. Offeret er et tegn 
på at kjærligheten er reell. Det er ikke bare ord.  

 
Den hvite rose 
Men hvorfor navnet Roseslottet? Svaret ligger i ter-
renget, der en enorm rose reiser seg. Utstillingen er 
oppkalt etter «Den hvite rose», en motstandsgruppe av 
unge tyske studenter som gjorde et stillferdig opprør 
mot naziregimet på 1940-tallet. Alle ble arrestert og 
henrettet, unntatt én kvinne. 

– I naturen og kunsten bruker man andre ord for å 
skape innsikt. Vi prøver å gi ny tilgang til temaene så de 
ikke støver ned, sier Eimund.  

Faren Øivind Sand og vennen Aasmund Brynildsen 
har vært viktige inspirasjonskilder. De åpnet opp en 
verden av geometri og humanisme. Og her er Eimund 
i sitt ess. I mange år har han konstruert geometriske 
skulpturer som stjerner, løkkupler og prismer.  

– Det er ingen snarveier til disse innsiktene, 
begynner Eimund og gir en lengre innføring i antik-
kens filosofi.   

– Geometrien var en døråpner for å forstå hvordan 
naturen var skapt. I dette prosjektet hjelper geome-
trien oss til innsikt. Ikke fordi det er pent eller vakkert, 
den er et redskap for erkjennelseslivet. De er nøkkel-
hull inn til et stort univers, og verktøyet for kunsten 
og vitenskapen. Kepler sa at Gud brukte geometrien da 
han skulle skape verden.  

Snart legger snøen seg som et dekke over gullet i 
åsen. Men portene vil fortsatt være åpne. Kunstnerne 
har definitivt truffet en nerve. Roseslottet åpnet i juni 
2020 og skulle stå 13 måneder, men får vare ut 2025. 
Guider er ansatt, og tusenvis av elever har gått gjen-
nom skoleprogrammet. 

– Vi så ikke at det skulle bli et sånt behov. Mange 
kommer igjen og igjen, forteller Vebjørn.  

Kanskje trenger folk en sansearena, et sted der de 
bare kan være. Et sted for å lytte, se og kjenne snøen 
danse stille over kunsten. ▪

– Gud elsker 
betingelsesløst 

ethvert men-
neske for at det 

skal komme 
til syne og føle 

seg uendelig 
verdsatt. 

Eimund Sand, 
kunstner   

Portrettene av de rundt 90 tidsvitnene står tett i tett langs den 240 meter lange 
stien.  



31

– I naturen og kunsten bruker man andre ord for å skape innsikt, mener Eimund Sand.

– Installasjonene viser verdier vi mistet. De er av gull, fordi disse verdiene er den egentlige gullbeholdningen vår. De er laget i takknemlighet til 
demokratiet vårt, sier brødrene Eimund Sand og Vebjørn Sand.  
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Krigsropets julenummer i 1957.
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Tekst:  General Brian Peddle, Frelsesarmeens verdensleder 

Lys i vårt mørke 

Når jeg ser på stjernen som var en viktig del av den 
første julehistorien, blir jeg minnet på at forskere ser 
på stjernene på himmelen på en helt annen måte enn 
jeg gjør. For eksempel bruker de lysår for å måle av-
standen til stjernene fra jorden. Et lysår er avstanden 
lyset tilbakelegger på ett år, så det tilsvarer omtrent 
9,46 billioner kilometer. 

Solen, vår nærmeste stjerne, er rundt 147 millioner 
kilometer unna. Det vil si at det tar omtrent 8 minutter 
og 20 sekunder for solens lys å nå oss, noe som betyr at 
vi ser solen slik den var for mer enn 8 minutter siden. 
Den nest nærmeste stjernen til oss – Alpha Centauri – 
er rundt 4,3 lysår unna, så når vi ser denne stjernen i 
dag, ser vi den slik den var for 4,3 år siden. Det er som 
om vi ser tilbake i tid. 

Dette betyr at vismennene som det er skrevet om i Mat-
teus 2, 1-2 ville ha sett en stjerne med et lys som strålte 
før de i det hele tatt kunne se den. Likefullt brukte Gud 
den stjernen for å lede dem til Jesus: «Hvor er jødenes 
konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, 
og vi er kommet for å hylle ham.» (Matteus 2,2). 
 
Jesus kom for å være verdens lys. Han kom for å skinne 
som et lys i mørket – vårt mørke, denne verdens 
mørke. Vi leser i Jesaja 9, 2: «Det folket som vandrer i 
mørket, ser et stort lys. Over dem som bor i dødsskyg-
gens land, stråler lyset fram». Dette ble profetert lenge 
før Jesus ble født. 

Snakker vi om lysår når det kommer til Jesus? Nei, 
jeg tror ikke det, fordi Bibelen forteller oss at han er 
alfa og omega – begynnelsen og slutten. Han er et like 
sterkt lys i dag som han var i tidens begynnelse, eller 
da han kom til jorden for å bo hos oss og «flytte inn i 
nabolaget» ( Johannes 1, 14). 

Jesus er ikke begrenset av tid. Han er «verdens lys» 
( Johannes 8, 12) og lyser inn i de mørkeste stedene i 
vår urolige verden, og bringer forandring. Lyset har 
kommet! Det er ingen lysår som kan skille oss fra dette  
Lyset. Han er her, han kjenner oss, og vi kan snakke 
med ham nå. Hans hensikt med å komme, var å være 
med oss. Han har vært, og vil alltid være, med oss. 
 
Hvis du ikke kjenner ham allerede, kan du også bli 
kjent med dette verdens lys. Han heter Jesus, og han 
kom til verden for å skape forvandling. Hvis du søker 
forandring, søk Jesus. Hvis du lever på et mørkt sted i 
livet, søk ham som er verdens lys. 

For de som allerede kjenner Jesus, minner han oss på 
at vi er lys i verden. I Matteus 5, 14, i ordlyden fra «The 
Message», leser vi: «Du er her for å være lys, bringe 
frem gudsfargene i verden. Gud er ikke en hemme-
lighet å holde på. Vi går offentlig ut med dette, like  
offentlig som en by på en høyde.» 

Måtte du denne julen være en kilde til lys som bringer 
verdens lys til andre i ditt hjørne av verden! Må Gud 
rikelig velsigne deg gjennom denne julehøytiden! 

General Brian Peddle, 
Frelsesarmeens verdensleder
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«Hvis du søker forandring, søk Jesus. Hvis du lever  
på et mørkt sted i livet, søk ham som er verdens lys»,  

oppfordrer general Brian Peddle i sin julehilsen. 
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En førjulsdag i Thornegata 2 i Drammen er som en 
maurtue midtsommers. Her i Frelsesarmeens hus 
kommer og går folk hele dagen. Alle vet hvor de skal, 
og hvilken oppgave de har i tua. Rommene er fylt opp 
med juledufter og menneskelig varme. 

Maurtue  
i førjulstida  

Tekst: Ingebjørg M. Lyster  Foto: Hanne Rebecca Nilsen

Det nærmer seg juleavslutnin-
gen til Formiddagstreffet, og 
der skal det bli både varme 
karbonadesmørbrød og marsi-

pankake. På kjøkkenet er et par av stedets 
veteraner i gang med kaffekoking. Sam-
men med dem treffer vi en som er det stikk 
motsatte av veteran. 

– Jeg er her for første gang, og jeg har 
vært litt nervøs for å komme, forteller  
Gulsam Matur. 

– Fordi jeg er ufør, er det så viktig for 
meg å bidra med det jeg kan, så jeg oppsøk-
er frivillig arbeid. I dag skal jeg hjelpe til 
med å servere. 

Peisestua fylles av eldre mennesker. 
Mange av dem har tilhørt Frelsesarmeen 
fra de var unge, mens andre begynte å gå 
her etter at de grå hårene tittet fram. Liv 
Margrethe Fredriksen nyter smørbrødene 
sammen med mannen sin og presenterer 
seg som basstrombonist og oldemor.

 – Jeg er med på julegrantenningen og 
alt annet hvor hornmusikken spiller. 

Ingfrid Bøe (t.v.) og Liv- 
Margrethe Fredriksen be- 
undrer julebyen som barna 
på Superjul-tilbudet har 
bygget i Lego.
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Ved et annet bord står latteren i taket, 
men så er det da også en gjeng med vennin-
ner som har kjent hverandre fra ungdoms- 
tida.  

– Dette er hjemmet vårt, sier Tordis 
Myhro til ivrig nikking fra de andre.  

– Men hvis dere er som søsken, så krang- 
ler dere vel litt innimellom? 

– Å nei, vi krangler ikke, det har vi aldri 
gjort. Da får det heller gå en kule varmt når 
vi kommer hjem til mannen, ler Bjørg Gisle 
Hagen til ny samstemt latter.  

– Dere har vel mange gamle historier å 
mimre om? 

– Ja, det har vi, bekrefter Kari Brekke.
 – Men først og fremst er vi opptatt av å 

leve i nuet. 
Major Turid Formo, lederen for Frelses- 

armeen i Drammen, har regien på formid-
dagstreffet. Nå inviterer hun til «ordet 
fritt». Hvem har noen julehistorier å for-
telle? 

Da får vi høre om hun som besvimte av 
spenning på juletrefest. Og jammen kom-
mer det ikke en vits om søndagsskole-
barnet som fortalte at Gud er på toalettet 
hjemme, for pappa hadde jo ropt: «Gode 
Gud, hvor lenge skal du være der inne?» 

 
Stadig flere trenger julehjelp  
Noen trapper lenger opp finner vi tre 
ansatte i full aktivitet. Lill Torunn Løwe 
er leder for Omsorgssenteret, og sammen  
med seg har hun Iselin Heggestad og Ingrid 
Forberg Gjennestad. De to sitter nå med  
listene over alle som har bedt Frelses-

Gulsam Matur serverer karbonadesmørbrød til Ingfrid Bøe, mens Ragnhild Stivi serverer Astrid og Kai Ingebrigtsen.

Iselin Heggestad og og Ingrid Forberg Gjennestad pakker inn leker til Frelsesarmeens 
juleutdeling.
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armeen om julehjelp. Det er mer enn 600, 
og de regner med å komme over 800, for 
dette tallet stiger hvert år.   

Iselin forteller oss om «Inn i aktivitet  
– ALLEMED», et prosjekt finansiert av  
Bufdir.   

– Vi finner fram til familier hvor barna 
ikke har noen fritidsaktiviteter. Det kan 
skyldes økonomi, men det kan også skyl-
des språkbarrierer. Fordi mange av fami- 
liene oppsøker Frelsesarmeen når vi har 
matutdeling, er det lett for oss å få kontakt 
med familier som trenger oss, forklarer 
hun.   

En inaktiv fritid kan hindre god integre-
ring i samfunnet, og opplevelsen av uten-
forskap og fattigdom kan noen ganger gå i 
arv. Det er noe Frelsesarmeen jobber hardt 
for å motvirke.   

Kollega Ingrid jobber også som medar-
beider på Omsorgssenteret, med spesielt 
ansvar for arbeidet i Krokstadelva. Der har 
hun startet opp et etter-skole-tilbud som 
er blitt veldig populært. 25 barn på man- 
dager og like mange på onsdager, kommer 
til Frelsesarmeens tilbud rett fra skolen. 
Maten går ned på høykant, før det blir ulike 
aktiviteter og mulighet for å gjøre lekser.   

– Målet er at barna skal ha en plass å 
gå, bli sett og hørt, og oppleve et felles- 
skap som ikke koster penger. Vi har en god 
blanding av barn som trenger tilbudet, og 
andre barn som kommer bare fordi de liker 
seg så godt, forteller Ingrid begeistret.   

Vi lar de to konsentrere seg om listene 
sine og får lederen for Velferdssenteret for 

– Dette er hjemmet vårt! sier Kari Brekke og Tordis Myhro som stor-
trives på Frelsesarmeen.

Det er varm adventstemning på Superjul-tilbudet. F.v.: Thelise, Johanna, 
Beate Holm Hansen (FAbU-ansvarlig) og Amalie (hjelpeleder).
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oss selv en stund. Hun berømmer med- 
arbeiderne sine.   

– Etter 45 søknader satt de to og gråt. 
Det er sterke historier vi får høre. «Jaja, det 
er bare 700 igjen», sa jeg da.  

Lill Torunn ler, og vi skjønner at god 
humor er med på å gjøre dagene lettere. 
Ikke minst setter de pris på at arbeidet er 
så meningsfullt. Drammen er en by med 
store levekårsutfordringer. Andelen fami-
lier med vedvarende lav inntekt er nesten 
dobbelt så høy som på landsbasis. Mange 
av dem er innvandrere.   

– Det er viktig for oss å være mye mer 
enn et sted for utdeling av mat, klær og 
sko. Vi vil være en møteplass hvor men-
nesker kan komme gjennom hele livet. 
Vi har en egen veiledningstjeneste, og vi  
ønsker å gå veien sammen med de vi møter, 
slik at de ikke blir avhengig av matposer fra 
Frelsesarmeen, understreker Lill Torunn.   

Døra går opp mens vi snakker, og inn 
kommer en mor med en liten sønn. Hun 
har termin om to uker og trenger en bar-
nevogn. Lill Torunn sier at det er slett ikke 
umulig at det kommer inn en barnevogn i 
førjulstida, så hun noterer navn og telefon-
nummer og ønsker lykke til med fødselen.   

 
Superjul    
Nå fylles peisestua på nytt. Julegrøten 
er klar til barna, foreldre og andre som 

Majid (t.v.) og Ronya (t.h.) koser seg med å pynte pepperkaker på Superjul på Frelsesarmeen i Drammen. (Foto: Alf Simensen)

har lyst til å bli med på Superjul. Telise 
og søsteren Johanna har tatt bussen fra  
Berger:  – Broren min ble konfirmert her på 
Frelsesarmeen, og han sa at det burde jeg 
også gjøre, forteller Telise, som også går 
på ungdomsklubben etter konfirmasjons- 
undervisningen. 

– I dag skal jeg få være med på ung- 
domsklubben, for jeg må vente på søstra 
mi, stråler Johanna på sju år. – Jeg har med 
meg mat fordi jeg ikke liker grøt, og jeg 
gleder meg mest til å pynte pepperkaker på 
Superjul. 

Ved et annet bord smelter smørøyet i 
grøten til Majid og moren Basma. Majid 
spiser med god appetitt og forteller mer 
enn gjerne at han er åtte år. 

– I dag får vi ta med hjem Legoen vi har 
bygget. Vi har nemlig laget en juleby sam-
men. Mamma bygde også. Vi hjalp hveran-
dre, sier han strålende. 

Mamma Basma ler og forteller bakgrun-
nen for at de to har funnet seg til rette på 
Frelsesarmeen. 

– Vi to kom alene fra Syria da Majid 
var åtte måneder. Vi hadde ingen familie 
her og ingen kjente. Men for tre år siden 
begynte vi å komme hit hver torsdag, og nå 
er dette blitt som vår familie. Jeg blir glad 
når jeg kommer hit. 

I løpet av fem år har Basma både lært 
seg norsk og tatt fagbrev som frisør. Hun 
forklarer den gode norsken sin med at hun 
snakker dagen lang med frisørkundene.  

Nå kommer Beate Holm Hansen, barne-
og ungdomslederen, bort til en stolt Majid 
med en triangel. Det er han som skal få slå 
på den i dag. Det betyr at tiden er kommet 
for samlingsstund i storsalen. Der er alt 
lagt til rette for at barna skal få kjenne litt 
på den magiske julestemningen.  

Lyset er dempet, juletreet er pyntet, 
barnas egen kunstutstilling står framme 
– og ikke minst julebyen som Majid har 
fortalt om. «Velkommen, så godt å se deg!» 
står det på en stor skjerm hvor vi snart skal 
få se en film om juleevangeliet.  

Det slår oss at akkurat de velkomst- 
ordene har vi hørt gjentatte ganger her 
i Frelsesarmeens maurtue i Drammen: 
«Velkommen, så godt å se deg!» Det er gode 
ord. De gjør godt. Nå kan jula komme! ▪

 

– For tre år siden begynte vi å  
komme hit hver torsdag, og nå  
er dette blitt som vår familie.  

Jeg blir glad når jeg kommer hit.    

Basma, 
mamma til Fajid
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Drammen er en by med store levekårsutfordringer, og inntektene fra Frelsesarmeens julegryte betyr mye for Frelsesarmeens  
sosiale arbeid. –  Vi ønsker å gå veien sammen med de vi møter, sier Lill-Torunn Løwe, leder for Velferdssenteret. 
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Krumkaker 

Visp egg og sukker til eggedosis. Smelt smøret og la det kjølne litt 
før du blander det oppi eggedosisen. Bland inn kardemomme og 
muskat. Sikt i mel, litt og litt av gangen så det ikke blir klumper. 

Hvis røren blir veldig tykk, spe med litt vann.
Varm krumkakejernet. Legg en barneskje med røre i jernet og 

press godt ned. Stek i et halvt minutts tid, til kakene er gyllen-
brune. Løft kakene opp med en stekespade og rull dem straks til 
kremmerhus – helst med en eget kjegleformet krumkakepinne. 

Fjern den straks fra pinnen og la ligge på en rist og avkjøl.
Krumkaker er den beste av de sju slagene.  

Kakene er gode i seg selv. Ønsker du å gjøre litt ekstra stas,  
kan du fylle krumkakene med multekrem.

Gir 20-25 krumkaker

For å få til ekte krumkaker, trenger du et krumkakejern med fint 
mønster og en kremmerhus-formet krumkakepinne. Du kan lage 
en variant med en takke eller en stekepanne med slippbelegg og 

rulle det på en pinne – det blir like godt, men ikke like fint.

3 store egg
150 g sukker
150 g smør

1/2 ts kardemomme
1/8 ts muskat

150 g hvetemel
ev. 1/2 –1 dl vann

40

Tekst og foto: Mette Randem 



41



42

– Som skater har jeg gått på trynet mange ganger, men det kan gå bra allikevel. Jeg har lært at mennesker tåler ganske mye, sier 
Øystein Greni.
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– Evnen til å tro er bærebjelker for både 
mennesker og musikk, sier Bigbang-sjef 
Øystein Greni.

En jule-jam 
med Greni 

Tekst: Dan Christian Kristoffersen
Foto: Haakon Sand

På et kjøkken nord i Oslo, sitter Øystein 
Greni på en krakk. Han klimprer på en  
akustisk Gibson, fyller sitt oransje kaffe- 
krus og går med lette skritt i retning hjem-
mestudioet. Gitaristen plugger i en Jazz-
master-aktig gitar, men sjelen hans ligger 
i rock'n'roll. Musikeren som pleide å få Ray 
Charles på ørene i urolige stunder som gutt- 
unge, har latt lidenskapen og de nostal-
giske vibbene prege hjemmet. De blå kjøk-
kenskapene har gammeldagse skyvedører, 
i gangen står et digert og mørkbeiset 
skrivebord som trolig er eldre enn eier-
en selv, på veggene henger et arsenal av 
klassiske gitarer, og i stua venter sorte og 
hvite tangenter fra Steinway og Rhodes på 
å bli lekt med – og 48-åringen leker. Fak-
tisk gjør han det hver eneste dag. Endeløse 
timer i stue og studio har blitt tilbrakt i 
forsøk på å skape noe som treffer hjertet. 

Øystein Greni

– 48 år
– Musiker og låtskriver
– Tidligere europamester 

i skating
– Leder Bigbang, et av 

Norges mest kjente 
rockeband

En melodi eller et riff som holder fast og 
ikke slipper taket, som signaturlåtene 
Wildbird eller Girl In Oslo. Av og til ender 
det i ingenting, men han vet også at av og 
til må grumset vekk for å få ut gullkornene, 
både i liv og toner.

– Jeg er en skater som driver med 
musikk, smiler låtskriveren.

– Det var ulovlig å skate frem til slutten 
av 1980-tallet, men kanskje nettopp der-
for – og fordi man forsto hvor meningsløst 
forbudet var – så fikk jeg en drivkraft som 
har hjulpet meg videre, også da Bigbang 
ble startet noen år senere.

Juleevangeliets beskjed
Tretti år har gått siden han etablerte 
rockebandet i 1992, og som siden har vært 
ledet av Oslo-musikeren med den lyse 
luggen – som for øvrig fremdeles skater. 
Bigbang kan blant annet se tilbake på cir-
ka et dusin plateutgivelser, flere listetop-
per, utallige konserter i inn- og utland, 
og årlige førjulsturneer. Kort fortalt er de 
et av de mest profilerte rockebandene i 
Norge. Når siste scenerigg er pakket i slut-
ten av desember, og snøen senker seg over 
julekvelden, har manageren fiksa kalkun 
og familien setter seg til bords. Så fort  
fuglen er fortært og gavene har blitt  
åpnet, vil instrumentene dukke opp for å 
jamme til låter av travere som Kurt Foss og 
Reidar Bø.

Øystein elsker også gospelmusikk, og 
går av og til på gudstjenester i Los Angeles 
for å lytte til musikken som proklamerer at 
Jesus er konge. Selve ordene i prekenene 
føles fremmede for nordmannen, men han 
elsker lyden og energien i musikken og er 
klar på at tro i forskjellige former er viktig.

– Evnen til å tro er bærebjelker i  
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seg blant de kristnes rekker. Musikeren 
forteller at han tenker religion først og 
fremst har et funksjonelt aspekt som alltid 
vil være i forandring, i takt med samfunnet 
forøvrig, være seg innen moral eller prak-
tiske leveregler. 

– Samtidig tror jeg ikke det er lurt å av-
vise alt som har med åndelighet å gjøre, jeg 
er stor tilhenger av reflektert uenighet som 
fører til større innsikt, og det skjer også 
mange gode ting i kristendommens navn, 
sier han. 

– Et eksempel er jo Frelsesarmeen som 
gjør mye bra for folk i julen.

Sorgen og gleden 
Som musiker i Bigbang har han selv bidratt 
på Frelsesarmeens tidligere julekonsert-
er på Egertorget i hovedstaden. Bandet 
var også nylig med på opptak for musikk- 
serien NRK-scenen, der utgangspunktet 
er at artistene spiller i et lokale som be-
tyr mye for dem. Valget falt på Templet 
Frelsesarmeens nærmiljøkirke i Oslo sent- 
rum, hvor Bigbang har spilt inn sin kom-
mende skive Le Califonie i FA-Studio. 
Gutta inviterte Templet hornorkester fra 
Armeen til å spille med dem på tv, og pro-
grammet sendes på lufta i januar. Før den 
tid vil Frelsesarmeen ha vært en støtte 
og glede for mange som sliter med ut-
fordringer både sosialt og økonomisk i 
jula, og Øystein vet godt hvordan høytiden 
kan bli en vond påminner om aspekter i 
livet som burde vært annerledes.

Musikeren har en sønn i Los Angeles 
som han ikke får bli kjent med den første 
delen av livet, og har som far levd i en sorg-
prosess de siste åtte årene. 

– Å lære å skille mellom «livet som det 

mennesker og i musikken, sier han. 
– Folk som har lært å tro i religiøs 

forstand, vil også kunne benytte denne  
evnen i musikken; å tørre å tro i musikalsk 
forstand vil si å kunne synge og spille med 
hele sin sjel, og faktisk å evne å koble på de 
fysiske og transendentale dimensjonene. 
Dette er ofte de områdene hvor «flinke» 
musikere som er opptatt av å ikke gjøre 
feil, aldri strekker til.

Selv om gitaristen ikke tror på Gud, så 
lar han ikke det hindre nysgjerrigheten 
rundt emnet, og når han får spørsmål om 

tankene sine rundt juleevangeliet, velger 
han heller å rette det tilbake til Krigsropet. 

– Hva er juleevangeliets beskjed? 
spør musikeren interessert, og får høre 
noen korte ord om det man kaller den 
«store fortellingen», om hvordan denne 
fortellingen henger sammen fra Edens 
hage til korset, om hvordan Gud i julen 
kom til oss som et menneskebarn – Jesus – 
for å forsone verden med seg selv. 

Øystein lytter. Julen er tross alt en tid 
som inviterer til å tenke igjennom de store 
spørsmålene, også for de som ikke regner 

– Vonde ting vil skje,  
men det er ekstremt  

destruktivt og begrensende  
å leve et fryktbasert liv.

Øystein Greni, 
musiker

– Man kan spille for tusenvis av mennesker på en scene, eller sitte og klimpre på gitaren 
under et tre med et ekorn som eneste publikummer – og det holder, sier BigBang-sjef Øystein 
Greni. Her sammen med bandmedlemmene Nikolai Hængsle (i midten) og Olaf Olsen i 
Frelsesarmeens studio i Oslo, hvor BigBang har spilt inn sin kommende plate.
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faktisk er» og «livet slik det burde være», 
er en utfordring jeg opplever som like 
utfordrende som den også kan være giv-
ende – om man får det til, da. Klarer man å  
akseptere situasjonen, og kan si til seg 
selv: «Jeg er en pappa som ikke får være 
med sønnen min i julen», helt uten at 
dramatiske eller selvmedlidende tanker 
legges til, så har man langt på vei akseptert  
situasjonen. Og det er aksept som er viktig 
når man snakker om sorgarbeid og tap. Alt 
tenkelig som kan skje med et menneske, 
har skjedd med mennesker gjennom alle 
tider. Og det finnes veier inni oss, vi har 
et fantastisk psykisk immunforsvar som 
kan og vil takle de utroligste ting. Det jeg 
føler jeg har lært av disse åtte årene med 
sorgarbeid, savn og hard jobbing med meg 
selv, er at jeg faktisk tåler alt ... Når jeg ikke 
går i stykker av dette, ja, da tåler jeg alt. Så 
på mange måter har dette frigjort meg fra 
frykt. Julens markedskrefter-styrte for-
ventninger, med bilder av lykkelige hvite 
kjernefamilier med levende lys, pakker, 
mat og materiell overflod, skaper forvent-
ninger og savn som gjør ekstra vondt for 
alle som ikke kan innfri eller nå dette idea-
let til knes. «Hvor er sønnen din som skulle 
stått i finskjorte ved treet», liksom? sier 
Øystein, og forklarer at fars rettigheter er 
langt færre i California, enn i Norge. 

Han kan ikke gå nærmere inn på situa- 
sjonen med sønnen, men forteller at 
det også har kommet gode ting ut av det 
vonde. Separasjonen mellom far og sønn 
har forandret Øystein, og hjulpet ham til å 
skille mellom hva som er viktig i livet, og 
hva som ikke er det.

– Denne situasjonen må jeg akseptere, 
og så lenge jeg vet at jeg gjør mitt beste 
og er på «tilbuds-siden», så er dette en 
kamel jeg må svelge. Det har jeg klart, og 
aksepterer dermed at vi ikke blir kjent den 
første tiden av livet hans. Nå som jeg har 
blitt vant til situasjonen, setter jeg enda 
større pris på å kunne være sammen med 
datteren min. Og de jeg kjenner som ikke 
har noen å være sammen med på julaften, 
de kommer ofte til oss. Det er nok kalkun 
her, smiler han.

Mennesker tåler mye 
Øystein forklarer at da han slo igjennom 
som musiker, dro han også med seg ung-
dommens usikkerhet og mangel på selv- 
kjærlighet, og laget en slags drømmeut-
gave av seg selv; en eventyrfigur som aldri 
ville plukke opp kassegitaren på en fest, i 
frykt for å bli avslørt når scenelysene ute-
ble.

– Er det lettere å være seg selv i dag,  
etter alt du har vært med på både privat og 
på scenen?

– Ja, og særlig etter at jeg bikket 40. Jeg 
slapper mer av, og det er ikke noen krise 
om man iblant spiller en dårlig konsert. 
Vi har som alle andre både gode og dårlige 
dager på jobben.

Når han beskuer sitt eget livsverk som 
frontmann i Bigbang, tenker han at ban-
det er en slags storfamilie hvor han er den 
drivende, kreative kraften, og hvor mange 
dyktige bassister og trommiser har vært 
med på laget underveis. Mennesker han er 
glad i og takknemlig over å kjenne, og som 
har delt magiske øyeblikk sammen. For 
Øystein kaller det «magi» når hårene reiser 
seg på armene i et transcendent, musikalsk 

– Som musiker i Bigbang har Øystein bidratt på Frelsesarmeens tidligere julekonserter 
på Egertorget i Oslo. (Foto: Arkiv/Anders Grønneberg)

øyeblikk, noe som er uavhengig av bransje 
og status.

– Man kan spille for tusenvis av men-
nesker på en scene, eller sitte og klimpre 
på gitaren under et tre med et ekorn som 
eneste publikummer – og det holder.

Han smiler, og syns at mennesker bør 
styres av ønsket om å gjøre noe fint, og 
ikke av frykten for mislykkethet og smerte 
som så lett kan styre ens tilværelse. En  
oppfordring som er god å ta med seg både  
i julen og resten av året. 

– Vonde ting vil skje, men det er eks-
tremt destruktivt og begrensende å leve 
et fryktbasert liv. Jeg tenker at det fak-
tisk ikke er så farlig om sykkelen min blir  
stjålet i byen, og det å velge å tro godt om 
folk jeg ikke kjenner, gir så mye positiv  
energi. Slik at det mulige tapet ved å for  
eksempel miste noe, gjerne blir en bagatell 
i forhold, sier han

– Som skater har jeg gått på trynet 
mange ganger, men det kan gå bra allike-
vel. Jeg har lært at mennesker tåler ganske 
mye. ▪
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På Røros er Frelsesarmeen en naturlig 
del av lokalsamfunnet. De ønsker å vise 
at alle er velkommen inn i varmen.  

Åpne dører 
og hjerter  

Tekst: Randi Bjelland  
Foto: Kristianne Marøy

Leder av Frelsesarmeen på Røros, Marie Skuland, får mange hyggelige møter ved julegryta, og pengene som kommer inn, går til sosialt arbeid 
hele det neste året. 
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Røros viser seg i sin aller fineste vinterprakt 
denne dagen. Innbyggerne har pyntet de 
gamle trehusene med lyslenker. Naturen har 
pyntet med snø. Det er julemarked, og hele 

stedet vrimler av mennesker. I 21 minusgrader spark-
er folk rundt i ustrødde gater der boder og butikker 
bugner av fine varer som saueskinn, juledekorasjon-
er og lokalt produsert pinnekjøtt. Ved en butikk står 
de meie-besatte framkomstmidlene på rekke og rad  
under et skilt med påskriften: «Sparkering». Midt  
i denne idyllen ligger det rødmalte huset til Frelses- 
armeen. Dørene er åpne. Kaffen, gløggen og sodden er 

varm. Folk finner veien inn for å varme seg og la seg 
friste av utvalget bak disken. Møtesalen er for anled-
ningen omgjort til kafè. 

– Hei, hei. En kaffe med påfyll og ei lefse, lyder be- 
stillingen fra en kar. 

– Og så vil jeg kjøpe noen lodd, sier mannen som blir 
henvist til «Kjinnbytta» i hjørnet. Den som fra gammelt 
av ble brukt til å kinne smør i, er nå full av lodd som blir 
kilde til spenning for store og små i førjulstida. Hjem-
mestrikkede votter og sokker er blant premiene som 
står og frister på et bord. 

Dette er første året at julemarkedet på Røros varer 
i hele 12 dager, og Frelsesarmeen har åpent hus under 
hele markedet. Både korpsleder Marie Skuland, sol- 
datene og mange frivillige hjelpere trår til for å gi folk 
en god opplevelse og for å samle inn noen ekstra kro-
ner. Sammen med julegrytepengene varmer de hele 
året. Soldat Lene Gullikstad har stilt seg bak disken der 
hun blant annet byr på hjemmelaget julegodteri.  

– Småkaker er ikke helt min greie, men det er veldig 
artig å lage godteri. Det ble 21 sorter i år, smiler hun før 
oppmerksomheten må gis til neste kunde.   

Frelsesarmeen er en naturlig del av lokalsamfun-
net. Er det «mart´n» eller andre store arrangement, er 
dørene åpne. I tillegg inviteres det til faste aktiviteter, 
som språkkafe, ungdomsklubb, åpen kafé og gudstje-
nester.  

  
Solstråler 
Lene tar en pause fra kafèdisken og setter seg også ved 
bordet der 88 år gamle Solveig Selboe er i gang med å 
sjekke om loddene hun har kjøpt gir gevinst. Både den 
yngste og den eldste soldaten på Røros forteller gjerne 
om livet i et lite korps i Frelsesarmeen.  

Frelsesarmeen på Røros har alltid dørene åpne under store arrangementer på 
stedet – som under det legendariske julemarkedet. 

– Gryte- 
pengene varer 
jo hele året, og 
er en stor hjelp 

for de som 
trenger det 

mest.

Marie Skuland, 
leder av Frelses- 
armeen på Røros
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– Da jeg var liten var det fullt hus på Frelsesarmeens 
møter. Nå er det litt færre, men fremdeles kommer folk 
inn når dørene er åpne, som under julemarkedet, sier 
Solveig og spoler tilbake til sin egen barndom.  

Hun er født i 1931 og vokste opp like utenfor Røros.   
– Offiserene bodde i et lite hus rett nedenfor 

oss. En onkel tok meg med på søndagsskolen på 
Frelsesarmeen. Under krigen fulgte han meg fram og 
tilbake.  

Tilhørigheten til Frelsesarmeen ble bare sterkere. 
Frelsesoldatuniformen iførte hun seg første gang i 
1952. Hun husker fullsatte møter, der hun ofte sang  
duetter sammen med Jenny Høsøien. Fra alle årene 
som soldat, er det minnene med barna som har fes-
tet seg spesielt. På den tiden var guttene på speider-
en, mens jentene var i Solstrålebrigaden – der Solveig 
bidro.  Det var det sang og andre aktiviteter. Noen av 
de tidligere solstrålene jobber nå på sykehjemmet der 
Solveig bor.     

– Det er så koselig når de kommer bort til meg og 
snakker om tida på Frelsesarmeen. De har gode min-
ner. Solstrålebrigaden gjorde nok en forskjell for noen, 
og så fikk de gode ord om Gud og Frelsesarmeen med 
seg ut i livet.  

  
Troen som holder  
Lene hadde en annen inngangsport til Frelsesarmeen. 
Hun visste ikke mer om «de svartkledde» enn at de 
hver jul stod og sang på torget i hjembyen Trondheim. 
Da hun flyttet til Røros, begynte hun å ta med barna på 
det daværende tilbudet baby- og småbarnssang.   

– Jeg følte at det var riktig plass å være.  

– Hvorfor?   
– Det kjentes godt. Jeg følte meg veldig velkommen. 

Etter hvert fikk jeg litt ansvar i korpset. 
Hun valgte å bli soldat i 2018.    
– Det kjentes riktig. Det var kallet mitt.   
Troen har Lene med seg fra søndagsskolen i Trond-

heim. Men den begynte å bety ekstra mye for henne da 
hun opplevde et konkret bønnesvar. Det ene barnet ble 
født altfor tidlig. Den lille gutten pustet ikke og ble lagt 
i kuvøse. Situasjonen var kritisk.  

– Akkurat da fikk jeg besøk fra en fra Frelsesarme- 
en. Vi ba en inderlig bønn for barnet. Rett etterpå fikk 
jeg beskjed fra sykepleierne om at det hadde skjedd 
noe utrolig. Gutten begynte plutselig å puste på egen-
hånd. Da kjente jeg at det virkelig er noe mer mellom 
himmel og jord. Jeg fikk en ny tro.   

Nå er sønnen Nicolay 12 år, han sitter i rullestol og 
har enkelte utfordringer, men er en stor gledesspreder 
for alle på Frelsesarmeen. Også Solveig får noe varmt i 
blikket under samtalen.   

– Han er veldig fin gutt, og så er han nesten alltid 
med på møtene. Tenk at alle barna dine vil være med i 
felleskapet her. Det er så fint. smiler hun.  

For er det noe som gleder nittiåringen, så er det at 
nye generasjoner finner seg til rette på Frelsesarmeen.    

– Folk må bare komme inn. Man trenger ikke å ha en 
grunn for å komme hit, sier Solveig.  

  
Hjelp til jul  
Korpsleder Marie Skuland registrerer fornøyd at det 
fremdeles er et jevnt tilsig av gjester i kafeen. Pengene 
som kommer inn, går til sårt tiltrengt hjelp for mange 

Solveig Selboe (bilde t.h.) er den eldste soldaten på Frelsesarmeen på Røros, og hun gleder seg over at nye mennesker og generasjoner finner seg 
til rette her.   

– Det kjentes 
riktig. Det var 

kallet mitt.  

Lene Gullikstad, 
soldat i Frelses- 

armeen på Røros
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gjennom hele året. For Frelsesarmeen er også her en 
menighet som gir hjelp til dem som trenger det. Til jul 
deles det ut litt ekstra, og korpslederen er glad for at 
Rema 1000 også i år har sponset rundt 30 matposer 
som deles ut til de mest trengende som har registrert 
seg på forhånd.   

– Jeg får god hjelp av Psykisk Helse og Rusteamet i 
kommunen. De kjører varene ut til folk som ikke har 
muligheten til å komme selv. De andre kommer og 
henter varene.  

– Hva skal til for å redde jula for noen?  
– For noen er det å få litt ekstra, slik at de kan ha 

det litt romsligere enn vanlig. For andre er det rett og 
slett å ha mat på bordet. Jul krever så mye, ikke minst i 
forhold til mat og gaver, og da går det ikke alltid rundt.    

Hun vet at noen har akkurat nok penger til å klare 
seg hvis det ikke skjer noe uforutsett. Ekstra dyre 
strømregninger eller en vaskemaskin som ryker, gjør 
at de kommer bakpå med betalingen av faste utgifter. 
Da har de slett ikke råd til julegaver.   

– Selv om man har jobb, er det ikke sikkert man 
tjener nok til å få det til å gå rundt. Det gjelder  
spesielt aleneforsørgere og enslige. I tillegg er det 
mange uføretrygdede og folk med lav inntekt.    

 Marie setter pris på alle bidrag i julegryta.   
– Grytepengene varer jo hele året, og er en stor hjelp 

for de som trenger det mest, sier hun.  
De mange gavene som kommer inn til Frelsesarme- 

en fra privatpersoner, gjør også inntrykk på henne. 
Rett som det er, henger det en pose med fine strik-
kesokker på døra. Gir folk noe de har en ekstra tanke 
bak, som en hjemmestrikket genser, bruker hun tid på 

Første gang Lene Gullikstad (t.h.) gikk inn på Frelsesarmeen, følte hun seg velkommen med én gang. Nå er hun en aktiv soldat i korpset. 

Lokalbefolkningen bidrar i stor grad til de fine gevinstene som loddes ut under 
julemarkedet. Hjemmestrikkede plagg er populært.
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å finne den riktige mottakeren: – Jeg tror at når Gud 
minner folk om å gi noe, så vil han også minne meg på 
hvem som trenger det.  

  
For alle  
Det er lokal tradisjon å komme på Frelsesarmeen når 
det er et felles arrangement i byen. Det Marie synes er 
utfordrende med å være Frelsesarmeen på et lite sted, 
er å få folk til å gå på de øvrige møtene og arrangemen-
tene. Mange forbinder Armeen kun med sosialt arbeid. 
De vil ikke at andre skal tro at de er fattige. Det hender 
at både de som trenger hjelp, og de som bare vil ha en 
samtale, nærmest sniker seg inn bakdøra etter mør-
kets frambrudd. Hun tror at de som sliter med annen 
nød enn fattigdom, som ensomhet, ofte ikke våger å 
komme på Frelsesarmeen i det hele tatt.   

– Dette er et problem i hele samfunnet. Det bør 
ikke være en skam å si at man har knapt med penger,  
spesielt rundt jul når det er så mye ekstra. Så er det  

Bilde øverst: Julebasaren er en trivelig tradisjon på Frelsesarmeen på Røros. 
Bilde over: Her er alle velkommen, sier leder av Frelsesarmeen på Røros, Marie 
Skuland, og byr kafégjestene under julemarkedet på varm sodd.
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også viktig å framheve at Frelsesarmeen først og 
fremst er en menighet, og vi ønsker å være tilgjengelig 
for alle, sier korpslederen.  

En gang i uka inviterer Frelsesarmeen til et gratis 
måltid, og Marie har endret navnet fra Velferdslunsj til 
Åpen lunsj. Hun håper tilbudet gjør det lettere for folk 
å bare stikke innom.   

– Vi spiser, jeg leser litt fra en andaktsbok, og så 
snakker vi sammen. De som pleier å gå på møtene, 
kommer også på denne lunsjen, og det signaliserer at 
tilbudet er for alle. Hvis du vil betale for maten, kan du 
det, men du trenger ikke.   

Hun ønsker at alle skal trives på Frelsesarmeen og få 
være en del av et fellesskap som tåler livet.   

Hun smiler mot en familie som hutrende tar av seg 
vottene før de slår seg ned ved et av bordene.  

– Her er alle velkomne, smiler Marie Skuland. 

Vipps til Julegryta:

2309
eller benytt kontonummer 

3000.15.07350

Marie Skuland trives med juleforberedelsene på Røros. –  Her er det litt 
lavere skuldre enn jeg har opplevd andre steder, sier hun. 
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–    Det er veldig artig 
å lage godteri. Det ble 

21 sorter i år. 

Lene Gullikstad, 
soldat i Frelses- 

armeen på Røros
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BØnn om frelse

Jesus, du har sagt at alle er velkommen 
til deg, og nå vil jeg komme. 

Jeg vet at du ga livet ditt for å sone menneskenes 
synd, og jeg tror at du også døde for meg.

Jeg ber om tilgivelse for det jeg har gjort galt. 
Jeg vet at du kom for å åpne veien for meg 

helt inn i Guds nærhet, 
og jeg forstår at jeg trenger deg.

Takk for at du elsker meg, 
både på grunn av og på tross av.

Takk for at du vil komme inn i livet mitt 
og hjelpe meg til å tro og til å leve.

Takk for at du frelser meg nå og gir 
meg din velsignelse.
Takk, Jesus! Amen.



En kjent julesang forteller om den gangen «okse og asen så den Herre god» i en stall i 
Betlehem. Et par tusen år senere, og på langt nordligere breddegrader, har også dyrene 
i Langedrag Naturpark en rolle i møte med folk, fellesskap og tradisjoner. >> 

Jul på Langedrag  
Tekst: Dan Christian Kristoffersen  Foto: Hanne Rebecca Nilsen 
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Jul på Langedrag  – Ingen dyr er like. Man må finne 
ut hvem de er, hvilke behov 
de har og hvordan de skal bli 
møtt. Her har vi for eksempel 
Ingrid som er gaupemor, og 
ungdommen Frøy som utfor-
drer grensene for hvem som 
skal få mat først, forteller Tuva 
Thorson. 
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Tusen meter over havet, omgitt 
av snødekte topper og med Tun-
hovdfjorden sildrende forbi, lig-
ger fjellgården Langedrag Natur-

park. De laftede og torvdekte bygningene, 
stall, fjøs og omfangsrike dyreområdene 
danner rammene for et idyllisk vinterbil-
de, som skapt for norske julekort. I fjor 
feiret gården førtiårsjubileum; tiår hvor 
tusenvis av barn og voksne har fått opp- 
leve alt fra skotsk høylandskveg til villsvin 
og ulver på nært hold, og stelt i fjøset før 
frokosten serveres. Også tv-seere har fått 
sin dose fra serien Vi på Langedrag som 
ble sendt på NRK tidlig på totusentallet, 
med liflige inngangstoner fra Sigmund 
Grovens munnspill. Fundamentet har fra 
begynnelsen av vært å skape naturglede 
for mennesker som lever i en hverdag som 
oppleves fjern fra skog, mark og ville dyr – 
et fristed som drives på dyrenes premisser 
med naturen som læremester. 

– Vi har fortsatt den samme visjonen, 
sier daglig leder Tuva Thorson. 

– Med tanke på klimautfordringene i 

– Kanskje dyrene har en 
nøkkel som låser opp 
dører inn til oss men-
nesker, dører som vi 
ikke alltid klarer å åpne 
selv, sier Tuva Thorson, 
daglig leder for Lange-
drag Naturpark. 

vår tid, tenker jeg også at det er viktigere 
enn noen gang å kjenne på gleden ved å 
være i nærheten av dyr og natur, for det 
man er glad i, tar man også vare på. 

 
En del av naturen 
Inne på gårdskafeen med brune trebord, 
serveres et par rykende boller med laps- 
kaus. Lukten siver inn i neseborene, og 
varmen setter seg i kroppen etter noen 
munnfuller. 

– Vi er også en del av naturen, forteller 
Tuva og tar av seg vottene. 

– Derfor tror jeg det er et primærbehov 
for oss å være nær den, men samtidig har 
vi blitt fremmedgjort. Imidlertid ser vi 
hver uke på Langedrag at skoleelever viser 
en annen side av personligheten sin når de 
drar, enn da de kom. 

Sjefen på Langedrag – som tidligere job-
bet med ungdom i rusproblematikken i 18 
år – forklarer at noen barn og ungdommer 
kommer til gården med tøffe masker, sup-
plert med litt banning og knuffing, men 
at atferden ofte endres når de kommer i 

På fjellgården Langedrag Naturpark ønsker man å skape naturglede for de besøkende. (Foto: Langedrag)

«Og okse der og asen sto,  
og asen sto,

Og så den Gud og Herre 
god, halleluja, halleluja!»

Fra julesangen 
«Et barn er født i Betlehem»
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nærkontakt med dyrene.  
– Plutselig kommer en geit med et lite 

kje, og man ser nesten fysisk at maska 
sprekker, at rollen en har tillagt seg selv i 
klassen, glemmes bort. At man er til stede i 
seg selv og møter dyrene som seg selv, sier 
hun. 

– Og kanskje er det nettopp «problem-
barnet» på skolen som er lengst ute om 
kvelden i frivillig dyrestell. Jeg har også 
sett voksne mennesker gråte når ulver har 
slikket meg i ansiktet. 

 
Frelsesarmeen på Langedrag 
Det har vært viktig for Langedrag å gi til-
bake av det de selv har oppnådd, med  
gratishelger for veldedige organisasjoner, 
og juleshow hvor inngangspengene går til 
et veldedig formål. Frelsesarmeen og Oslo 
slumstasjon har tidligere vært blant mot-
takerne.  

– Vi finner det meningsfullt å minne oss 
selv på hvor godt vi har det på Langedrag, 
og da er det fint for oss å kunne gi gode og 
gratis opplevelser til de som kanskje ikke 
har så god hverdag, sier Tuva. 

Flere skoleklasser besøker 
hvert år folk og fe på 
Langedrag. – Vi ser hver 
uke på Langedrag at 
skoleelever viser en annen 
side av personligheten 
sin når de drar, enn da 
de kom, sier daglig leder 
Tuva Thorson. 
(Foto: Langedrag)

Tuva kjenner gaupene, 
og gaupene kjenner 
Tuva.
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– Og Frelsesarmeen gjør et viktig arbeid 
på det området. 

Hver høstferie drar fremdeles familier 
fra Oslo slumstasjon på ordinært besøk 
til Langedrag. På telefon fra Oslo forteller 
leder og frelsesoffiser Irene Mathisen om 
meningsfulle turer og gode fellesskap. 

– Familiene kommer tettere på natur 
og dyr i trygge omgivelser som gir både 
læring og opplevelser. 

Hun forteller videre at deltakere har 
gitt tilbakemeldinger om opplevelser av 
frisk luft – borte fra bykjernen – om gleden 
ved å treffe dyrene blant kumøkk og lev-
ende versjoner av «Peppa Gris», for ikke å 
glemme leken barna imellom, som skaper 
verdifulle minner. 

– Vi har blant annet vært inne hos elgen 
og matet den med gulrot, og vi synes det 
er flott å gå med geiteflokken til setra. Der 
lager vi ost av geitemelk og myse på bål, 
melkepletter på takke, og å drikke vann 
rett fra bekken er jo magisk for alle, sier 
Irene. 

– Tuva har undervist om mating av ulv 
og gaupe, og vi har melket geiter og kjørt 
kjerre med trekkhunder. 

Frelsesoffiseren forteller at det er flott 
å se respekten for naturen og det gode 

Bilde t.v.: Revene tar seg gjerne en tur oppå menneskelige broer, i dette tilfellet på ryggene til skolelevene Emil Vidnes Norgren, Henrik Storm og 
Ali Al-Hesnawy. Bilde i midten: På Langedrag er det mulig å få kjøre hundeslede i vinterlandskapet. 

dyreholdet som Langedrag viser, samt 
kunnskapen til de ansatte på gården og  
ønsket om å dele av den.  

– Dette er ildsjeler på høyt plan. 
 

Det tradisjonsrike 
Tuva vokste selv opp i storbyen, på Bek-
kelaget i Oslo, hvor faren Edvin og moren 
Eva drev rideskolen og besøksgården EKT 
på Ekeberg, som Tuvas søster Sissel driver 
i dag. I 1978 var et nytt prosjekt på trap-
pene for den naturglade familien, et skritt 
som medførte at faren Edvin – som også 
hadde et eget firma hvor han hadde videre-
utviklet den såkalte «helsetrøya» – solgte 
geskjeften og dro med familien til Lange-
drag i Buskerud. 

– Det var et stort skritt å ta, forteller 
Tuva, som aldri var i tvil om at hun ville dra 
fra by til skog og fjell, for å leve et liv med 
dyrene hun holder så høyt. 

Resten er som kjent historie, med både 
den nevnte TV-serien og bøker som Jul på 
Langedrag, hvor mor Eva fortalte om jule-
bukk på hesterygg, juletrehugging, julenek 
i stabburet for småfuglene, saueull som ble 
kardet og tovet, og barn som laget tradi- 
sjonsrike retter som rømmebrød, hjorte-
takk og pinnebrød; tradisjoner som frem-

– Familiene kommer 
 tettere på natur og dyr  

i trygge omgivelser  
som gir både læring  

og opplevelser. 

Irene Mathisen, 
leder for Frelsesarmeens 

Slumstasjon i Oslo
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deles består på gården. Gjennom årene 
har Langedrag også bydd på adventshelger 
og romjulsdager med kanefart, bålpanne, 
nissespill med grøt på låven og juleverk- 
sted. 

– Hvorfor velger dere å opprettholde 
disse tradisjonene? 

– Tradisjoner forsterker våre felles for-
ventninger og stemninger. Det å kunne 
glede seg til jul med de kjente luktene, 
musikken og aktivitetene er med på å 
bevisstgjøre oss på verdiene vi på gården 
anser som mest betydningsfulle; å dele tid,  
opplevelser og ta vare på hverandre, for-
teller Tuva. 

– Det blir et alternativ til forbrukersam-
funnet med kjøpekultur og gaveoverflod, 
som ofte ender i tomme verdier som er 
ødeleggende for jordkloden.  

 
Dyreliv 
Tuva tar oss med videre til en omvisning av 
dagens Langedrag, i ekte fjelluft på en klar 
vinterdag. Bakken er teppedekt av kram 
snø, og noen skoleklasser samler seg be-
geistret rundt gauper og fjellrever som har 
fått vinterpelsen på.  

– Kom, så går vi til gaupene, sier hun 
og finner frem noen kjøttstykker før 

Christine Hunnestad Gårdsmoen, Klara Berger og Lisa Neteland besøker Langedrag sammen med klassen sin, og får være med i stallen og strigle 
hestene.

hun åpner porten til noen av de mest sky 
dyrene som finnes i landet. 

Straks kommer de til syne, de vakre og 
gylne kattedyrene som ellers er ekstremt 
sjeldne å se i det fri, men som her sitter 
rolig og trygge rundt Tuvas føtter. 

– Hvis jeg klarer å forstå hva gaupene 
sier til meg, så kan jeg også vise respekt for 
deres grenser og bygge tillit, sier hun og 
lager hese hveselyder for å kommunisere. 

– Ingen dyr er like. Man må finne ut 
hvem de er, hvilke behov de har og hvordan 
de skal bli møtt. Her har vi for eksempel 
Ingrid som er gaupemor, og ungdommen 
Frøy som utfordrer grensene for hvem som 
skal få mat først. 

Hun forteller at Ingrid er født vill, og 
at hun derfor er litt mer forsiktig enn de  
andre. Gaupa, som nå sitter og gomler i 
seg rått kjøtt fra matmor, gjemte seg bort 
i flere måneder da hun først kom til Lange-
drag.  

– Men nå stoler hun så mye på meg at 
jeg fikk sitte ved siden av henne da hun 
fødte ungene sine. Det er en enorm tillits- 
erklæring. 

Vi trasker videre mot muflonsauene 
hvor værene med solide horn hopper him-
melhøyt og knuffer litt til hverandre, og 

«Mitt hjerte alltid vanker,  
i Jesu føderom. 

Der samles mine tanker,  
som i en hovedsum.

Der er min lengsel hjemme.
Der har min tro sin skatt.
Jeg kan deg aldri glemme,  

velsignet julenatt.»

Tekst: H. A. Brorson (1732)
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Elgkalven Prinsessa 
koser seg med mat 
fra trauet, ikke ulikt 
krybben Jesusbarnet 
ble lagt i en gang for to 
tusen år siden, blant 
dyr og høy i Betlehem. 

borte ved hundeburene er det fullt leven fra 
gira huskyer som ikke kan vente med å dra 
en gjeng med folkehøyskoleelever i hun-
desleder. Noen få minutter senere suser  
ungdommene forbi og roper gledes- 
strålende i sollyset. Borte ved ulveheimen, 
en av Europas største, kaster Tuva ut flere 
kjøttbiter. I fjor måtte hun si farvel til de  
eldre ulvene som anså mennesket Tuva 
som en del av flokken. Hun har over 40 års 
erfaring med ulver, men poengterer over-
for skuelystne gårdsgjester at det finnes 
noe å lære hver eneste dag. 

– Hva mener de når hodet vris slik eller 
slik? Hva betyr det når øynene er store 
eller smale? Det finnes en rekke forskjellige 
beskjeder som formidles med små, ulike 
signaler.  

Mens hun forteller, setter sjefsulven 
Snorre plutselig opp halen. Tuva smiler. 

– Nå sier han ifra til de andre ulvene at 

– Hva mener de 
når hodet vris slik 
eller slik? Hva be-
tyr det når øynene 
er store eller 
smale? Det finnes 
en rekke forskjel-
lige beskjeder som 
formidles med 
små, ulike signaler, 
sier ulvekjenner 
Tuva. (Foto: Lange-
drag)

«Hu er så fin, den stjerna, hu 
blonke, kan du sjå!

Og nå ska je førtælja, og du 
ska høre på:

Den fysste gong hu skinte, så 
laga hu ei bru,

i milla seg og himmel´n og ei 
krybbe og ei ku.»

Fra «Julekveldsvisa»  
av Alf Prøysen

Dyr og mennesker 
trives sammen på 
Langedrag.
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det er hans mat, og at de ikke skal prøve 
seg! 

 
Fellesskap 
Noen minutter senere roper Tuva ut: «Kom, 
kom, kooooom!» i en høyfrekvent tone, og 
ved en stall et lite stykke fra gårdsplassen, 
kommer en elgkalv til syne. 

Kalven, som lyder navnet Prinsessa, 
traver rett bort til Tuva. Den unge elgen ble 
født tre måneder for tidlig, og ble avvist av 
elgmoren. 

– Hei, prinsessa mi! smiler matmor. 
– Hun er flasket opp og tror at menne-

sket er mor. 
Inne i stallen forsyner Tyra seg av noen 

velsmakende vekster fra trauet, en krybbe 
ikke ulikt det Jesusbarnet ble lagt i en gang, 
blant dyr og høy i Betlehem for to tusen år 
siden. Juleevangeliet føles nært på Lange-
drag, og når natten lir på kan man fore- 

stille seg stjernen som blunket over stallen 
som et symbol på ei bru mellom himmel 
og jord, og man vil nesten kunne høre Alf 
Prøysen sitte på et tun og dikte ordene til 
Julekveldsvisa. 

Det begynner faktisk å mørkne, og på 
veien tilbake til gårdsplassen passeres 
den vigslete plassen hvor det holdes årlige 
påskegudstjenester, og i en felles innheng-
ning går både tibetansk yak-kveg, hester 
og haner sammen i fordragelighet. Tuva 
trekker en parallell til delen av juleevan-
geliets budskap om ikke å dømme, men 
vise kjærlighet. 

– Jeg tror vi kan lære av dyrene her, at 
vennskap kan bygges på tvers av arter og 
raser, sier hun. 

– Kanskje dyrene har en nøkkel som lås-
er opp dører inn til oss mennesker, dører 
som vi ikke alltid klarer å åpne selv. ▪ 

– Det er fint for oss å 
kunne gi gode og gratis 
opplevelser til de som 

kanskje ikke har så  
god hverdag.

Tuva Thorson, 
daglig leder på Langedrag

Kanefart er en opplevelse for både små og store. (Foto: Langedrag)
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Julekryssord 
Kryssord: Kenneth Juel Stavik  

Foto: Mette Randem

 
Bokstavene i de gule feltene danner et løsningsord.
Send det på epost til: krigsropet@frelsesarmeen.no 
og bli med i trekningen av et gavekort fra others.no,  

Frelsesarmeens konsept for rettferdig handel!  
Riktig løsning kommer i Krigsropet på nyåret. 

Bli med i konkurransen!



VANNRETT
1. Kreasjon

12. Kvinnenavn
13. Instrument
15. Forskyvning  
17. Sårmerke
18. Brases
19. Sengetøy
22. Åtseldyret
23. Gjerdene
24. Fugl
25. Mynter
26. Klar
27. Rydde
28. Byggmester
30. Revne
32. Søtsakene
35. Framkomstmiddel 

37. Surr
40. Fuglelyd
41. Tirre
43. Endeløse
45. Teolog
48. Tallord
49. Bydel
50. Tæring
53. Hovedstad
55. Seige
56. Gass
57. Diktet
58. Kav
59. Forfølg!

LODDRETT
1. Trett
2. Klokke
3. Matpakken
4. På himmelen
5. Paradoks
6. Verk
7. Musikkstil
8. Feste
9. Fjellfolk

10. Raketter
11. Mennene
14. Lytteorganer
16. Dukkemann
18. Kjemisk forbindelse
20. Fisk
21. Opphavet
22. Lytter
23. Gjenga

28. Fruktsalatingrediens
29. Strand
31. Føl
32. Sangruppe
33. Bibelsk gave
34. Dekning
36. Gnageren
38. Bindeord
39. Metode
42. Pakkdyret
44. Falmer
45. Stopp
46. Norrøn gudinne
47. Takt
51. Dunstet
52. Herrenavn
54. Merke
55. Ledd

  1 2 3 4 5  6 7 8  9   10  11

  12      13     14

  15   16     17  

  18 18      20 19 20    21  

   

  22       23        

 

  24      25      26   

  

  27   28  29      30 31   

  33 32     33   34

  35 36           37 38 39

   40    41   42 46 43 44

  45    46     47

  48    49    50  51  52

  53   54   59 55    

  56     57    

  58       59     

63



64
En varm takk til annonsørene våre! Overskuddet fra salget av Krigsropet hjelper Frelsesarmeen å hjelpe i 60 lokalsamfunn over hele landet.

Din totalleverandør av
elektrotjenester

www. hako-elektro. no

KINO Stavanger og Sandnes

F R A � I D É � T I L � S U K S E S S

NORWEGIAN TOOLS AS ✓
Vi har alt av verktøy
på lager og leverer raskt.

Ring 09070 for
en hyggelig handel

Norwegian Tools AS | TLF 09070 | Osloveien 64, 1534 Moss

PANT ALT. SELVFØLGELIG.

Alle bokser og flasker 
som pantes, får nytt liv.



65PANT ALT. SELVFØLGELIG.

Alle bokser og flasker 
som pantes, får nytt liv.
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Kavlifondet er eneeier av Kavlikonsernet. Vi deler ut hele overskuddet 
til gode formål.

Hvert år deler vi rundt 100 millioner kroner. Det er takket være deg 
som handler Kavli og Q-Meieriene i butikken!

Kavlifondet har i en årrekke støttet Frelsesarmeens arbeid. Sammen 
bidrar vi til et varmere samfunn der barn og unge opplever trygghet, 
inkludering og mestring. 

VVii  øønnsskkeerr  KKrriissggrrooppeettss  lleesseerree  eenn  ggoodd  oogg  ffrreeddeelliigg  jjuull!!

 
Les mer om hva vi støtter på kavlifondet.no
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En varm takk til annonsørene våre! Overskuddet fra salget av Krigsropet hjelper Frelsesarmeen å hjelpe i 60 lokalsamfunn over hele landet.

Annonseinfo:
——————
Annonsenr: 110598
Kundeid:14911
Kunde:Skedsmo Bilopp  
Kjøper:Svein-Tore Sun
Første_innrykk:26-03-1
Siste_innrykk:26-03-11
Antall_innrykk:1
Side:, 0
Selger:AE
Faxnr:

Annonseinfo:
——————
Annonsenr: 113927
Kundeid:14679
Kunde:Lindesnes Byg  
Kjøper:arvid
Første_innrykk:30-11-
Siste_innrykk:30-11-1
Antall_innrykk:1
Side:, 0
Selger:PAW
Faxnr:

VI SPILLER PÅ FLERE STRENGER

ROTT REGNSKAP OG RÅDGIVNING, - TLF: 51 85 86 50 - WWW.ROTTREGNSKAP.NOROTT REGNSKAP OG RÅDGIVNING - TLF: 51 85 86 50 - WWW.ROTTREGNSKAP.NO
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En varm takk til annonsørene våre! Overskuddet fra salget av Krigsropet hjelper Frelsesarmeen å hjelpe i 60 lokalsamfunn over hele landet.

LES MER 

Forsikre det viktigste av alt. 
Kontakt oss for en uforpliktende 
samtale om barneforsikring. 
Ring 23 68 39 00 eller les mer 
på kniftrygghet.no. 

Trygghet 
i møte med 
fremtiden 

Barne-
forsikring

5582 Ølensvåg - tlf. 52 76 50 00
www.granberggarveri.no
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LES MER 

Forsikre det viktigste av alt. 
Kontakt oss for en uforpliktende 
samtale om barneforsikring. 
Ring 23 68 39 00 eller les mer 
på kniftrygghet.no. 

Trygghet 
i møte med 
fremtiden 

Barne-
forsikring

5582 Ølensvåg - tlf. 52 76 50 00
www.granberggarveri.no

 
www.m44.no M44 M44_bryne M44_bryne

 
www.m44.no M44 M44_bryne M44_bryne

 
www.m44.no M44 M44_bryne M44_bryneLast ned vår app: m44 kundeklubb

SOL-
INNSYN
SKJERMING

GRATIS BEFARING

Kjelsåsveien 130 • www.runes.no 

• Vi vil alltid ha den laveste prisen da vi har PRISMATCH mot
   andre leverandører • Raskere levering og god service alltid!

• Duette 
• Plisségardiner 
• Persienner 
• Rullegardiner 
• Lamellgardiner 
• Markiser 
• Screen

Opptil 

30% 
rabatt

9088 6020 
post@runes.no

- Ekte lekeglede

KOZMOS Kuben, Hønefoss
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En varm takk til annonsørene våre! Overskuddet fra salget av Krigsropet hjelper Frelsesarmeen å hjelpe i 60 lokalsamfunn over hele landet.

Ulsrudvn. 20, 0690 OSLO 
Tlf 23 12 71 50 

e-post: post@rmelektro.no
www.rmelektro.no



71

 

    
www.fredriksensfabrikk.no 

 

 
 
 
 
 

HANNEVIK
EIENDOM AS

HAVDRØN AS

www.ghv.no · post@ghv.no · 38 01 55 

Kvalitet og trygghet 
gjennom 45 år! 

- Gulv – Himling – Vegg – Elementvegg – Foldevegg
- Akustisk regulering – Teleskoptribuner - Solskjerming 

www.ghv.no · 38 01 55 90 

SYSTEMINNREDNING 
 Gulv  – H iml ing  – Vegg  

E lementvegg  
Foldevegg 

 Akust isk  reguler ing   
Teleskoptr ibuner   

Solskjerming 

HARMA HOLDING AS

Vinderen 0

5

25

75

95

100

annonse

21. juli 2015 12:33:34

3579 Torpo
Tlf.: 32 08 65 90
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En varm takk til annonsørene våre! Overskuddet fra salget av Krigsropet hjelper Frelsesarmeen å hjelpe i 60 lokalsamfunn over hele landet.

www.kristendate.no

STØRSTE
for kristnemøteplass

PÅ WEB OG MOBIL

Norges
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STORT FORHANDLERNETT MED CA 200 FORHANDLERE OVER HELE LANDET

BESØK GLERUPS.NO

SKO M/SKINNSÅLE  
GRÅ str 35-51  
kr 899

OR1149  
BRUN HERRE  
     str 41-46 
         kr 899

Hold føttene 
dine varme 

i vinter

www.skotilbud.nowww.skotilbud.no

Ønsker du å annonsere
i Krigsropet?

Ta kontakt med oss:
annonsesalg@frelsesarmeen.no 

eller tlf. 51 89 49 00

Spalteplass for
anonyme givere.

Vi hjelper 
små og store 
kunder til alle 
typer prosjekt

Utleie av maskiner og utstyr

VÅR SIKKERHET - DIN TRYGGHET

www.psso.no



AKTUELT

Siden 1901 har Frelsesarmeens julegryter 
vært en fast del av gatebildet mange sted-
er i desember. For mange byr den på jule- 
stemning og juletradisjon, for andre be-
tyr den noe så viktig som mat, varme klær  
− og verdighet. I år er det flere enn før som 
trenger denne hjelpen. For med økte pris-
er på strøm, lån og mat, er det mange som 
trenger økonomisk hjelp for å klare både 
hverdager og høytider. Og kanskje spesielt 
sårt er dette i julen. Mange som hadde det 
vanskelig fra før, har fått det enda vanske- 
ligere. Og Frelsesarmeens kirker og nær- 
miljøsentre rundt i landet melder om leng- 
re matkøer og mange nye ansikter – folk 
som tidligere klarte seg selv, må nå be om 
hjelp. 

Sammen om noe viktig  
Økte priser gjør at flere sliter. Mange som tidligere klarte seg selv, 
kommer nå til Frelsesarmeens matutdeling. Midlene fra julegryta  
varmer mange, både i jula og resten av året.

Tekst: Stine Frimann

Alle bidrag hjelper!
Julegryteinnsamlingen er en stor, nasjo- 
nal dugnad, og både små og store bidrag 
er med på å hjelpe. Mange får ekstra hjelp 
i jula, i 2021 fikk for eksempel over 13 000 
husstander bistand før jul. I tillegg til mat, 
ble det delt ut over 25 000 julegaver. Men 
midlene som kommer inn i grytene varm- 
er ikke bare i jula, de hjelper året rundt. De 
går uavkortet til Frelsesarmeens sosiale  
arbeid, og fordeles til Frelsesarmeens  
enheter lokalt. Pengene du gir i gryta, 
går dermed til å hjelpe vanskeligstilte der 
du bor. En mengde tiltak for blant annet 
barnefamilier, minstepensjonister, ensom- 
me eldre og mennesker med rusproblem-
er er mulig hele året,  på grunn av pengene 
folk gir i grytene til jul. Bli med på dug-
naden!

 
Julegrytene settes ut rundt 250 steder over 
hele landet.  

Mange frivillige er med på julens varmeste dugnad som julegrytevakter. (Foto: Haakon Sand)
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Vipps til:

2309

Frelsesarmeens julegryte  
samler inn penger til mat, 
klær, omsorg og fellesskap 
lokalt og til bruk gjennom 
hele året. Pengene går til 

lavinntektsfamilier, personer 
med rusproblemer, eldre, 
ensomme, barn og unge.

Tusen takk for hjelpen!

eller benytt kontonummer 
3000.15.07350

Bli med på julens  
varmeste dugnad
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Frelsesarmeen er en internasjonal evangelisk bevegelse, en del av den universelle kristne  
kirke. Budskapet bygger på Bibelen. Tjenesten er motivert av Guds kjærlighet. Oppdraget er 
å forkynne Jesu Kristi evangelium og i hans navn møte menneskelige behov uten diskrimi-
nering.

Helt siden 1800-tallets England har «Suppe, såpe og frelse» vært et viktig prinsipp og uttrykk 
for våre verdier. Tanken om at vi har både fysiske, psykiske og sosiale og åndelige behov, er 
like aktuell i dag. Dette gir oss en helhetlig innfallsvinkel i møte med det enkelte menneske. 

Å tilby suppe er å møte de grunnleggende behovene til dem rundt oss. Såpe handler om 
verdighet og selvrespekt. Frelse uttrykker Guds grenseløse og livsforvandlende kjærlighet 
gjennom Jesus Kristus. 
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RETURADRESSE: Krigsropet, Postboks 6866, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Gi Krigsropet i julegave! 
Krigsropet er Frelsesarmeens ukemagasin. Her møter du alle slags mennesker. Forfattere, frelsessoldater, artister.  

Bostedsløse, politikere, samfunnsengasjerte. Kunstnere, idrettsutøvere, hverdagsslitere. Tvilende, troende, reflekterende. 
På et årsabonnement sparer du kr 590,- i forhold til løssalgsprisen og får 41 spennende nummer!

Krigsropet selges også i alle Fretex-butikkene, og av hyggelige selgere i nærmiljøet ditt.
            
  %%

Bestill abonnement på frelsesarmeen.no/abonner-pa-krigsropet. Du kan også ringe abonnementservice på tlf. 22 99 85 00, 
sende bestillingen til krigsropet@frelsesarmeen.no, eller sende denne kupongen til postadressen du finner øverst på denne sida.

Ja takk! Jeg vil gjerne bestille et (gave)abonnement på Krigsropet: 

år kr 890               halvår kr 690               kvartal kr 590 

mottaker:     adresse:   poststed:

faktura til:    adresse:   poststed:


