
 

                      

Informasjon fra 

Oslo 3. korps 
Frelsesarmeens menighet på Grünerløkka 

Våren er på vei - hva med å prøve noe nytt? 

Bli speider!! 
Les mer om vår speidergruppe på side 3. 
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Fremtid og håp 

 
For en stund siden så jeg et bilde som fanget min oppmerksomhet. Bildet viste en mann som satt på 
gata og tigget. Han hadde en plakat med teksten. «I’m like Obama, I want change.» 
 
Jeg tenkte, ville han bare ha penger? Eller ville han ha en stor forandring i sitt liv? Ville han gå ut i 
fra den situasjonen han befant seg i og snu alt opp ned? 
 
For noen av oss kan en forandring være skummelt, eller vi blir redde, fordi man kommer inn i en 
periode full av ting vi ikke har kontroll over. 
 
Som offiser i Frelsesarmeen vil jeg si at de fleste av oss er vant til å møte forandringer i livet. Vi 
flytter til og jobber på forskjellige steder. Vi tenker ofte over hva vi kan gjøre for å komme oss videre 
som menighet, som familie osv. Noen ganger synes vi det er godt med en forandring, og noen gang-
er liker vi det ikke. 
 
Spørsmålet er kanskje: Hvorfor trenger vi forandring? 
 
Frelsesarmeen i Oslo jobber med strategier for en bedre framtid, og mange av oss er spent på hvilke 
forandringer det vil føre til. 
De fleste er enige i at vi må gjøre noe! 
 
Et gammelt sitat sier: «Dersom du vil ha en forandring, må du slutte å gjøre det samme om og om 
igjen.»  
 
Jeg tror og er sikker på at Gud vil hjelpe oss i denne prosessen. Jeg er optimistisk og tror at min 
menighet, Frelsesarmeen, vil være med inn i fremtiden og forkynne Guds frelsesverk for alle men-
nesker. 
 
I Jeremia 29,11 står det: 

For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, 
fredstanker og ikke ulykkestanker. 

Jeg vil gi dere fremtid og håp. 
 
        Pamella Muedas og Julio Davila
                   korpsledere, Oslo 3. korps 

Solidaritet er ikke et grunnstoff som finnes i naturen. 

Det rettferdige samfunn må vi ville og velge. 

(Per Fugelli) 
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teater; bruke mindre bil/transport og heller gå, 
osv. De pengene som du ikke bruker i din selv-
fornektelsesuke, gir du til SFU-aksjonen! 

  Midlene som samles inn, vil gå til The 
Salvation Army International Self Denial 
Fund, og pengene vil bli brukt der behovet til 
enhver tid er størst. 

Slik kan du bidra: 
Vipps valgfritt beløp til 10197, 

eller send sms med kodeord SFU til 
2309 og gi kr 200,-. 

 

Har du lyst til å bli speider? 
Eller kjenner noen som vil bli? 
Bildet på forsiden er fra korpsleir på Evjemoen 
sommeren 2016, og speiderne fra Oslo 3. korps 
har invitert til vennskapsbål. 
  Leiren var felles for alle speiderkorps i Norges 
speiderforbund: Metodistkirken, Blå Kors, Frikir-
ken, Misjonsforbundet og Frelsesarmeen. Det ble 
så vellykket, at til sommeren blir det igjen arrang-
ert felles korpsleir - også denne gangen på Evje-
moen. 
  I Oslo 3. korps har det blitt drevet speiding i 
snart 100 år, og fremdeles har vi en fin gruppe 
med mange flotte barn og ledere. 
  Og det beste av alt: Vi har plass til flere - både 
barn og voksne (ledere)! 
  Vi har 2 aldersklasser: Flokk (2.-4. klasse) og 
Tropp (5.-10. klasse). 
  Møtene holdes stort sett i 3.korps’ lokaler eller 
et sted ute på Grünerløkka. Vi drar på dagsturer i 
marka, hytteturer, teltturer og på leir om somme-
ren. 
  Ta gjerne kontakt med gruppeleder, Solrun 
Vannes - solrun@fa3.no, eller med 3. korps. 
 

 
 
 

 

«SFU - Deg og meg og alle» 
… er Frelsesarmeens årlige interne innsam-
lingsaksjon til inntekt for 
FAs verdensvide arbeid. 
  SFU erstatter både 
vennskapsaksjonen og 
landsinnsamlingen. 
  Med «gjeninnføringen» 
av SFU tar man med 
seg arven etter FAs 
grunnlegger, William 
Booth, som startet selv-
fornektelsesuken (SFU). Navnet henspilte på 
at det vi selv kunne klare oss uten, kunne 
bety en forskjell for andre. Dette er altså en 
«intern» aksjon, der offiserer, soldater, tilhø-
rige og andre medlemmer, ansatte, frivillige 
og andre FA-venner utfordres til å være 
med! Det er vi selv som gir! 
  Alle FAs territorier er med på å dele av det 
de har, og aksjonen er med på å gjøre dette 
til en verdensomspennende dugnad i ordets 
rette forstand! 
  SFU legges til fastetiden som er en tid for still-
het, refleksjon, bønn og å avholde seg fra hver-
dagens goder. Oppsøk stillheten - slå av radioen, 
TV-en, internett, musikk! 
  Sett deg et mål for din faste/SFU! Du kan f.eks. 
ha en ukes shoppingstopp; ikke kjøpe inn mat, 
men spise av det du har i skap/kjøleskap/fryser; 
avstå fra godteri/snacks; ikke gå på kino eller i 

Frelsesarmeen 
er en internasjonal, evangelisk bevegelse, et mangfoldig og særpreget kristent 

kirkesamfunn, som er del av den universelle kristne kirke. 
Budskapet bygger på Bibelen. Tjenesten er motivert av Guds kjærlighet. 

Oppgaven er å forkynne Jesu Kristi evangelium 
og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering. 

Fortsetter på side 6. 

mailto:solrun@fa3.no
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Søndag 1. mars 

11.00 Gudstjeneste    

 Taler: Julio Davila 

19.00 Connect - Bønn– og lovsangskveld 

 

Mandag 2. mars 

11.30 Formiddagstreff   
 Tema: Barndom   

 Gjest: Maria Herikstad 

18.30 Tro og tilhørighet 

 

Søndag 8. mars 

11.00 Gudstjeneste - Årsmøte  
 Taler: Jan Harald Hagen  

 Årsmøte etter gudstjenesten 

 

Mandag 9. mars 

11.30 Formiddagstreff  
 Tema: Trygg vandring   

 Gjest: Gunvor Lilledrange 

18.30 Strikkekafé 

 

Søndag 15. mars 

11.00 Gudstjeneste - SFU   
 Hornorkesteret har ansvar for møtet. 
 Taler: Thomas Schou Andersen. 
 Kollekt i forbindelse med SFU.  

 (Se notis om SFU på side 3.) 

 

Mandag 16. mars 

11.30 Formiddagstreff   
 Tema: Rasteplass   

 Gjest: Brit Knedal 

18.30 Tro og tilhørighet 

 

 

 

Onsdag 18. mars 

18.00 Temadag - Ung i 2020   

 Templet korps 

 Arrangør: FA kvinner/Hjem og familie 
 Gratis inngang. Varm mat fra kl. 17.00. 

 (Se notis på side 7.) 

 

Søndag 22. mars 

11.00 Gudstjeneste    
 Taler: Bjørn Erik Andersen 

 Møteleder: Nils Bernhard Topland 

 

Mandag 23. mars 

11.30 Formiddagstreff   
 Tema: Plass for alle   

 Gjest: Eli Nodland Hagen 

 

Søndag 29. mars 

11.00 Generasjonsgudstjeneste  

 Taler: Thomas A. Hagen 

 

Mandag 30. mars 

11.30 Formiddagstreff med utlodning  
 Tema: Påske og frelse   

 Gjest: Julio Davila og Pamela Muedas 

 

Torsdag 2. april 

19.00 Vårfest 

 

Søndag 5. april - Palmesøndag 

11.00 Gudstjeneste    

 Taler: Julio Davila 

 

 

 

 

Programoversikt … med forbehold om endringer! 
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Søndag 19. april 
11.00 Gudstjeneste    
 Taler: Wenche Walderhaug Midjord 
 Møteleder: Birgitta Herikstad 
 
Mandag 20. april 
11.30 Formiddagstreff   
 Tema: En ny vår   
 Gjest: Synneva Vestheim 
 

 
Søndag 26. april 
11.00 Generasjonsgudstjeneste 
 
Mandag 27. april 
11.30 Formiddagstreff med utlodning  
 Tema: Andre    
 Gjest: Bo Christoffer Brekke 
 
Søndag 3. mai 
11.00 Gudstjeneste 
 
Mandag 4. mai 
11.30 Formiddagstreff   
 Tema: Ensomhet   
 Gjest: Kari Bratlie 
 
Søndag 10. mai 
11.00 Gudstjeneste    
 Taler: Andreas Welander  
 Møteleder: Heidi I. Bjercke 
 
Mandag 11. mai 
11.30 Formiddagstreff   
 Tema: Borgerrett og tilhørighet  
 Gjester: Julio Davila og Pamela Muedas 
 
Mandag 18. mai 
11.30 Formiddagstreff   
 Tema: Innflyttere   
 Gjest: Thorleif Gulliksen 
 
Søndag 24. mai 
11.00 Generasjonsgudstjeneste  
 Diplomfest for babysang og småbarns-
 sang 
 
Mandag 25. mai 
11.30 Formiddagstreff med utlodning  
 Tema: Pinse og frukt   
 Gjest: Solveig Bjørndal 
 
 

På siste side finner du en oversikt over korpsets faste ukeprogram. 

Program fortsetter på neste side! 

Torsdag 9. april - Skjærtorsdag 

18.00 Fellesmøte på Majorstua korps  
 
Fredag 10. april - Langfredag 
11.00 Langfredagsmøte i Templet korps 
 
Søndag 12. april - 1. påskedag 
11.00 Fellesmøte i Oslo 3. korps 
 Taler: Thomas Schou Andersen 
 
Mandag 13. april - 2. påskedag 
18.00 Fellesmøte i Grønland korps 
 Kaffe i Oasen/Grønland korps fra
 kl. 17.00. 
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Søndag 31. mai - 1. pinsedag 
11.00 Gudstjeneste    
 Taler: Marit Skartveit 
 
Søndag 7. juni 
11.00 Gudstjeneste 

PROGRAMMET - Forts. fra side 5. 

NOTISER - Fortsettelse fra side 3. 

90 år - still going strong! 
Den 9. februar fylte John 
Bjartveit 90 år. Men alderen er 
ingen hindring - han er fortsatt 
aktivt med i korpset og bl.a. 
spiller i hornmusikken og 
synger i mannskoret. 
 

Praktikant i 3. korps 
Bjørn Erik Andersen (23 år) 
tar en bachelorgrad i teologi 
ved Høyskolen for ledelse og teologi på Sta-
bekk. 
  «Dette semesteret skal jeg ha praksis og har 
vært heldig å få være med å tjene i Frelses-
armeen, som jeg anser som menigheten min, 
og som jeg har et brennende hjerte for. Jeg 
gleder meg over at jeg har mulighet til å lære av 
mennesker i heltidstjeneste, bidra og tjene i 
menigheten i hverdagen - ikke alle studenter 
har mulighet til det.» 
  Bjørn Erik begynte praksisen i midten av 
januar og blir til og med mai. Han er i 3. korps 
annenhver uke. Han vil delta i ulike aktiviteter: 
formiddagstreff, hjembesøk, speidergruppa, 
«Tro og tilhørighet», småbarnssang, og han er 
taler i noen av søndagenes gudstjenester. 

Velkommen til Oslo 3. korps 
og lykke til med praksisperioden! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hilsen fra 
Andreas og Thea 
 
Kjære alle sammen! 
 
Det siste halve året har vi hatt gle-
den av å tilhøre fellesskapet i Oslo 
3.korps. Selv om tiden var kort, 
har vi hatt stor glede av samarbei-
det med de ansatte og fellesskapet 
med alle som tilhører korpset. 
 
Vi ser tilbake på en høst fylt med 
glede, utfordringer, velsignelser 
og gode opplevelser, og vi vil med 
disse få ordene få uttrykke vår 
takknemlighet for det vi har fått 
dele med dere. 
 
Vår vei har ført oss videre til 
Haugenstua, hvor pionerarbeidet 
er godt i gang. Det er mange 
spennende oppgaver og utford-
ringer som vi gleder oss til å ta fatt 
i. Men uansett hvor vi er eller hva 
vi står i, hviler vi i det, at det er 
Guds verk vi er med om, og at det 
er hans vilje vi søker og ber om at 
skal skje. 
 
Vi ber om Guds velsignelse for 
deres vei videre og arbeidet på 
Grünerløkka.  

Og jeg er trygg på at han som 
begynte sin gode gjerning i dere, 

skal fullføre den – helt til Jesu 
Kristi dag. (Fil 1,6 ) 

 
Vennlig hilsen  
Andreas og Thea Welander  
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Nye ordre 
Den 26. februar ble nye ordre gjeldende fra 1. 
august, kunngjort. Det er ingen nye ordre for 
Oslo 3. korps, men vi kan nevne følgende: 

• Vår soldatkamerat, Christine Stensland, blir 
medarbeider på Oslo slumstasjon. 

• Tove Roholt blir assisterende divisjonssjef i 
Sentraldivisjonen. 

• Tarald Olav Walderhaug Dahle, som hadde 
praksis i 3. korps, blir utnevnt til offiser til 
sommeren og har fått ordre som assisteren-
de korpsleder i Stavanger korps, sammen 
med sin kone, Lene Walderhaug Dahle. 

Vi ønsker alle Guds velsignelse i 
sine nye tjenester. 

 
For fullstendig liste over nye ordre, se https://
frelsesarmeen.no/perleportalen/nyheter/

forflytning2020. 
 

Frelsesarmeens nye nettsider 
I slutten av januar ble Frelsesarmeens nye 
nettsider lansert. Det er fortsatt samme nett-
adresse: www.frelsesarmeen.no, men de nye 
sidene er tilpasset hvordan folk i dag bruker 
hjemmesider. Målsettingen er å bidra til økt 
synlighet og gjøre det enklere for folk å gi til 
FAs arbeid, engasjere seg i det samt  lære mer 
om FAs arbeid, tro og tilstedeværelse. 
  Om du er mer nysgjerrig på og vil ha bak-
grunnsstoff om nettsidene, finner du det her: 
https://frelsesarmeen.no/perleportalen/
nyheter/velkommen-til-frelsesarmeens-nye
-nettsider  
 

Temadag - Ung i 2020 
Onsdag 18. mars kl. 18.00 inviterer Frelsesar-
meens kvinner/Hjem og familie til temadag i 
Templet korps. 
  «Sosiale medier - inkluderende eller eksklude-
rende? Hva kan voksen-generasjonen gjøre for 
å bidra positivt i unges liv?» 
  Hovedforedragsholder er Tonje Haugeto 
Stang. Ungdommer deler sine synspunkter, og 

Vi gratulerer! 
Birgitta Herikstad 

75 år den 16. mars 

 

Bodil Hjertås 

85 år den 26. mars 

 

Thorleif Gulliksen 

80 år den 26. april 

 

Elsie Soelberg 

85 år den 13. mai 

det blir paneldebatt. 
  Musikalsk innslag ved Ståle Ørsnes. 
  Gratis inngang - alle er velkommen! 
  Servering av varm mat fra kl. 17.00. 

Månedsbidrag 
November - desember kr 95 190,- 

 

Forfremmet til herligheten 

Kåre Nordlie 

den 14.  januar 2020 

 

Fred Hammer 

den 12.  februar 2020 

https://frelsesarmeen.no/perleportalen/nyheter/forflytning2020
https://frelsesarmeen.no/perleportalen/nyheter/forflytning2020
https://frelsesarmeen.no/perleportalen/nyheter/forflytning2020
https://frelsesarmeen.no/perleportalen/nyheter/velkommen-til-frelsesarmeens-nye-nettsider
https://frelsesarmeen.no/perleportalen/nyheter/velkommen-til-frelsesarmeens-nye-nettsider
https://frelsesarmeen.no/perleportalen/nyheter/velkommen-til-frelsesarmeens-nye-nettsider
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Korpsleder:     Julio Davila, kaptein       

      tlf. 941 78 937, e-post: julio.davila@frelsesarmeen.no 
      Pamela Muedas, kaptein 
 

Korpsrådet: Birgitta Herikstad, Gro Merete Egeland, Julio Davila, 

  Heidi I. Bjercke, Håkon Bjartveit, Ivar Jørgensen, 
  Pamela Muedas, Solrun Vannes og Thorleif Gulliksen. 
 
Diakonimedarbeider: Heidi I. Bjercke (tlf. 465 40 097) 
Administrasjonssekretær: Birgitta Herikstad 
Ansvar for 3djenytt og nettside: Maria Herikstad 

Frelsesarmeen Oslo 3. korps 
Besøksadresse: Nordre gate 25 B 
 
Postadresse: 
Nordre gate 25 A, 0551 Oslo 
 

Tlf. 22 35 53 75 
E-post: oslo3@frelsesarmeen.no 
Nettside: www.frelsesarmeen.no/oslo3 
Facebook: Frelsesarmeen Oslo 3. korps 
Bankkonto: 3000.30.66084 
Vipps: 78267 eller «Oslo 3. korps» 

F A S T  U K E P R O G R A M :  

Mandag kl. 10.45  Bønn i storsalen       

 kl. 11.00  Babysang (0-12 måneder)     

 kl. 11.30  Formiddagstreff/Hjemforbund     

 kl. 17.00  Andakt, Helgesensgate 58 omsorgsboliger (En mandag i måneden)

 kl. 18.30  ”Tro og tilhørighet” (annenhver mandag)   

 kl. 18.30  Strikkekafé (annenhver mandag) 

Tirsdag kl. 16.30  Småbarnssang (1-3 år) og Dirridam (3-6 år)    

  kl. 19.00  Hornorkesteret øver 

Onsdag kl. 18.00  Andakt på Gatehospitalet 

 kl. 18.00  Speideraktiviteter  

Søndag kl. 11.00  Gudstjeneste        

 kl. 17.00  Connect - gudstjeneste for unge/unge voksne (annenhver søndag) 


