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Forventinger 

 
Hvilke forventinger har vi til høsten? 
 
Vi ønsker at koronaviruset går ned i sin helhet, og at vi kan møtes som før med en klem og en hånd-
hilsen. 
 
Høsten kan gi oss nye muligheter til å: 

• bli mer tålmodige. 

• lytte mer til Gud og mennesker. 

• ha mer omsorg for hverandre. 

• tilgi mer. 

• fordømme mindre. 

• nå mennesker med budskapet om Guds Rike. 
 
I det nye testamentet møter vi ordet «høst» i overført betydning. Høstens tid brukes som et bilde på 
misjon og evangelisering. Jesus sa en gang: «Sier ikke dere at det ennå er fire måneder, og så kom-
mer høsten? Se, jeg sier dere: Løft deres øyne  og se markene, de er alt hvite til høst!» (Johannes 
4,35) 
 
Denne våren plantet vi en jordbærplante for første gang. I dag har vi tre planter, og vi har høstet 
jordbær annenhver dag om sommeren. Det er en fin opplevelse å høste det som er blitt plantet.  
Vi passet godt på planten, ga den vann, og vi satte den i solen, fordi vi visste at jordbær trenger sol 
for å bli røde. Til slutt fikk vi våre første bær, og det var fantastisk. 
 
Tenk på at det blir nye muligheter i korpset vårt, at vi kan nå ut til nye mennesker. Men vi skal også 
huske på å ta vare på alle oss som allerede er med i 3. korps. 
 
Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har 
sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og 
rope ut et nådens år fra Herren. (Lukas 4,18-19) 
 
Hilsen  
Pamella Muedas  
korpsleder, Oslo 3. korps 

Den som bringer solskinn inn i andres liv, 

kan ikke holde det borte fra seg selv. 

(James Matthew Barrie) 
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er vil være temakvelder. 
  Hjertelig velkommen - med og uten strikketøy! 
 

Formiddagstreff 
Formiddagstreff (tidl. hjemforbund) går i gang 
med sine ukentlige samlinger fra og med mandag 
7. september. Samlingene starter kl. 11.30. 
 

Tro og tilhørighet 
… starter opp på mandag 7. september og har 
deretter samlinger annenhver mandag til desem-
ber. Hver samling begynner kl. 18.30. 
  «Tro og tilhørighet» er en samtalegruppe som 
er åpen for alle. Hver samling har et tema knyttet 
til en bibeltekst med samtale rundt dette. 
 

Innsettelse av nye territorialledere 
Knud David og Lisbeth 
Welander er nye leder 
for territoriet Norge, 
Island og Færøyene. 
De innsettes søndag  
30. august kl. 11.00 i 
gudstjenesten i Templet 
korps. 
  Pga. koronasituasjonen er gudstjenesten ikke 
åpen, men kun for spesielt inviterte gjester. 
  Men du kan komme til Oslo 3. korps og ta del i 
gudstjenesten og innsettelsen, for den vil bli vist 
på storskjerm i storsalen. For barna vil det være 
tilbud om søndagsskole. 
 

Soldatinnvielse 
Søndag 18. oktober er det gudstjeneste med 
soldatinnvielse. Da får Oslo 3. korps to nye  
soldater: Jørgen Johnsen og Bjørn Erik Holm  
Andersen. 

 
 
 

 

Hilsen fra ny administrasjonssekretær 
Jeg heter Bjørn Erik Holm 
Andersen. Jeg er 23 år og 
bor i Oslo. De to siste årene 
har jeg studert teologi og skal 
fullføre min treårige bachelor 
i teologi dette året. 
  På samme tid som jeg er 
student, har jeg fått mulig-
heten til å tjene i Frelsesar-
meen som jeg anser som mitt fellesskap. 
Jeg skal jobbe med administrasjon i en 20 % 
stilling, og med barn og ungdom i  en 30 % stil-
ling hvor søndagsskole er fokus. Dette gleder jeg 
meg veldig til!. 
 

Søndagsskole 
Hver søndag vil det være tilbud om søndags-
skole for de yngre møtedeltakerne - unntatt når 
det er generasjonsgudstjenestene og «stor-
familien» skal være samlet. Søndagsskolen går i 
gang fra og med samlingssøndag 23. august. 
 

Speider’n 
Onsdag 26. august har speidergruppa sin første 
samling for dette halvåret. Speider’n har sine 
aktiviteter hver onsdag fra kl. 18.00. 
 

Strikkekafé 
… starter opp på mandag 31. august. Kafeen har 
deretter samlinger annenhver mandag t.o.m. 
mandag 7. desember. Hver samling begynner 
kl. 18.30 og avsluttes kl. 20.30. Enkelte samling-

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. 
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Offentlige retningslinjer 

for smittevern 

gjelder fortsatt! 
 

Inntil 200 personer kan delta i gudstje-

nestene. 

 

Møtedeltakere må oppgi navn og tele-
fonnummer til møtevert, samt lese 
igjennom sjekkliste for smittevern på 

korpset. 

 

• 1 (én) meters avstand mellom møte-
deltakere, må overholdes. Stolene i 
lokalet vil bli satt opp med korrekt 
avstand mellom. 

 

• Garderobestativet vil ikke kunne bru-
kes til å henge fra seg yttertøy. 

 

• Sangbøkene vil ikke bli brukt, men 

sangtekster vil bli vist via skjerm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Søndag 23. august 
11.00 Samlingsgudstjeneste   
 Matteus 6,24-34   
 Taler:        Jan Harald Hagen 
 Møteleder: Heidi Bjercke 
 
Fredag 28. august 
19.30 Connect 
 
Søndag 30. august 
11.00 Installasjon av nye territorialledere: 
 Knud David og Lisbeth Welander 
 Templet korps - pga. koronasituasjon er 
 møtet kun for spesielt inviterte.  
 Møtet blir livestreamet, og vil bli vist på 
 storskjerm i 3. korps.   
 (Se notis på side 3.) 
 
Mandag 31. august 
18.30 Strikkekafé - første samling i høst! 
 
Søndag 6. september 
11.00 Gudstjeneste    
 Matteus 20,1-16 (Vingårdssøndag)
 Taler:        Tove Roholt  
 Møteleder: Jørgen Johnsen 
 
Mandag 7. september 
11.30 Formiddagstreff - første samling i høst! 
 Tema: Hverandre   
 Gjest: Julio Davila 
18.30 Tro og tilhørighet - første samling i høst! 
 
Tirsdag 8. september 
16.30 Småbarnssang - første samling i høst! 
 
Fredag 11. september 
19.30 Connect 
 
 
 

Programoversikt … med forbehold om endringer! 
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Søndag 13. september 
11.00 Generasjonsgudstjeneste  
 Paulus’ brev til Filemon 1,9-11  
 Taler:        Heidi Bjercke  
 Møteleder: Slumstasjonen v/Irene  
        Mathisen 
 
Mandag 14. september 
11.30 Formiddagstreff   
 Tema: Moderne slaveri   
 Gjest: Eli Nodland Hagen 
18.30 Strikkekafé 
 
Søndag 20. september 
11.00 Gudstjeneste    
 Markus 7,31-37   
 Taler:       Jørgen Johnsen 
 Møteleder: Siw Arctander 
 
Mandag 21. september 
11.30 Formiddagstreff   
 Tema: Med Gud til hverdags  
 Gjest: Gro Merete Egeland 
18.30 Tro og tilhørighet 
 
Fredag 25. september 
19.30 Connect 
 
Søndag 27. september 
11.00 Fellesmøte for oslokorpsene  
 Sted: Templet korps   
 Johannes 11,17-29 og/eller 30-46 
  
Mandag 28. september 
11.30 Formiddagstreff med utlodning  
 Tema: Innhøsting - takknemlighet 
 Gjest: Thorleif Gulliksen 
18.30 Strikkekafé 
 
 
 

Søndag 4. oktober 
11.00 Gudstjeneste - Hjemforbundets dag 
 Matteus 8,14-17   
 Taler:       Elisabeth Henne 
 Møteleder: Formiddagstreff og  Pamella 
        Muedas 
 
Mandag 5. oktober 
11.30 Formiddagstreff   
 Tema: Gode rutiner   
 Gjest: Gunvor Lilledrange 
18.30 Tro og tilhørighet 
 
Fredag 9. oktober 
19.30 Connect 
 
Søndag 11. oktober 
11.00 Generasjonsgudstjeneste  
 Matteus 5,20-26   
 Taler:       Bjørn Erik Andersen 
 Møteleder: Heidi Bjercke 
 
Mandag 12. oktober 
11.30 Formiddagstreff   
 Tema: Bønn og lønnkammertankene 
 Gjest: Kari Bratlie 
18.30 Strikkekafé 
 
Søndag 18. oktober 
11.00 Gudstjeneste med soldatinnvielse 
 Johannes 11,1-5   
 Taler:       Pamella Muedas 
 Møteleder: Nils Bernhard Topland 
 
Mandag 19. oktober 
11.30 Formiddagstreff   
 Tema: Bibliotekets skattekammer 
 Gjest: Liv G. Gundersen 
18.30 Tro og tilhørighet 
 
Tirsdag 20. oktober 
19.00 Høstfest    
 (Se notis på side 6.) 

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

Program fortsetter på neste side! 
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Fredag 23. oktober 
19.30 Connect 
 
Søndag 25. oktober 
11.00 Fellesmøte for oslokorpsene  
 Sted: Templet korps   
 Lukas 13,22-30 
 
Mandag 26. oktober 
11.30 Formiddagstreff med utlodning  
 Tema: Himmelrik ei borg  
 Gjest: Solveig Bjørndal 
18.30 Strikkekafé    
 Besøk av Liv-Bente Nilsson, leder for 
 Gatehospitalet 
Søndag 1. november - Allehelgensdag 
11.00 Gudstjeneste   
 Matteus 5,1-12    
 Møteleder: Eva Trobe 
 
Mandag 2. november 
11.30 Formiddagstreff   
 Tema: Sang til Guds ære  
 Gjest: Bjørg Thorud 
18.30 Tro og tilhørighet 
 
Fredag 6. november 
19.30 Connect - i Moss! 
 
Søndag 8. november 
11.00 Speidergudstjeneste   
 Markus 10,28-29   
 Taler:       Wenche W. Midjord 
 Møteleder: Solrun Vannes 
 
Mandag 9. november 
11.30 Formiddagstreff   
 Tema: Tradisjon   
 Gjest: John Bjartveit 
18.30 Strikkekafé 
 

PROGRAMMET - Forts. fra side 5. 

 

Kadett i praksis 
Fra 7. til 27. september skal kadett Siw-Marlen 
Arctander ha praksis i 3. korps. 
 

Høstfest 
Tirsdag 20. oktober 
holdes årets høstfest. 
Festen vil selvsagt 
inneholde mye god 
sang og musikk, åre-
salg og utlodning. 
Musikalske gjester er 

NOTISER - Fortsettelse fra side 3. 

Søndag 15. november 
11.00 Fellesmøte for oslokorpsene  
 Sted: (ikke avklart i skrivende stund) 
 Johannes 6,63-69 
 
Mandag 16. november 
11.30 Formiddagstreff   
 Tema: Ensomhet og fellesskap  
 Gjest: Gilbert Ellis 
18.30 Tro og tilhørighet 
 

I perioden 19.-27. november brukes 3. korps’ 
lokaler til innspilling av «Håp i ei gryte». 

I denne perioden er det ingen møter eller 
samlinger i korpsets lokaler. 

 
Søndag 29. november - 1. advent 
11.00 Gudstjeneste    
 Jesaja 61,1-3    
 Taler:       Gro Merete Egeland 
 Møteleder: Lise O. Luther 
17.00 Juletretenning på Universitetsplassen 
 Hornorkesteret deltar 
 
Mandag 30. november 
11.30 Formiddagstreff med utlodning 
18.30 Tro og tilhørighet 
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Drammen gospelkor. 
  Vi trenger hjelp med salg av loddbøker, og alle 
med tilknytning til 3. korps, oppfordres til å sel-
ge minst én loddbok, men gjerne flere!  

Ta kontakt med korpset 
for å få utlevert loddbøker. 

Vi trenger også gevinster til åresalget! Om du 
kan bidra med gevinst, ta det med til festen. 

Tusen takk for alle bidrag! 
 

Juletretenning 
I skrivende stund virker 
advent og jul så fjernt. Men 
før perioden for dette 
3djenytt er over, er vi inne i 
adventstida! 
  Søndag 29. november er 
det første søndag i advent. 
Det betyr at juletreet på 
Universitetsplassen skal 
tennes. 
  Med forbehold om korona-
situasjonen, vil det bli samling kl. 17.00 på 
Universitetsplassen, og tradisjonen tro spiller 
Oslo 3. korps hornorkester ved tenningen. 
 
 
 
 

Gi kollekt fra sofaen! 
Vi minner om oppfordringen å 
huske på korpset ved å gi kollekt 
- uansett hvor du er! 
  Kollekter og månedsbidrag er 
viktige inntekter for å holde Oslo 
3. korps i drift. Derfor, uansett om 
du har anledning til å komme til 
gudstjeneste eller ikke, gi 
gjerne kollekt! 
  Du kan sende din kollekt til 
kontonummer  3000.30.66084 
eller vippse på nr. 78267. 

Tusen takk for din støtte! 

Vi gratulerer! 
Berit Rognstad 

90 år den 22. september 

 

Henny Sletteng 

85 år den 1. oktober 

 

Solveig O. Johansen 

85 år den 16. oktober 

 

Sigrun Vågeng 

70 år den 29. oktober 

 

Gerd Østhus 

75 år den 16. november 

 

Per Hjelpdal 

85 år den 18. november 

Månedsbidrag 
Januar - april   kr 173 400,- 
 
Kollekt - Vipps merket til kollekt 
Mars - april   kr     6 750,- 
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Korpsleder:     Julio Davila, kaptein      

      tlf. 941 78 937, e-post: julio.davila@frelsesarmeen.no 
      Pamella Muedas, kaptein      
      tlf.  941 78 942, e-post: pamella.muedas@frelsesarmeen.no 
 

Korpsrådet: Bjørn Erik Holm Andersen, Gro Merete Egeland, Julio Davila, 

  Heidi I. Bjercke, Håkon Bjartveit, Ivar Jørgensen, Pamella  
  Muedas, Solrun Vannes. 
 
Diakonimedarbeider: Heidi I. Bjercke (tlf. 465 40 097) 
Administrasjonssekretær: Bjørn Erik Holm Andersen (tlf. 955 29 014) 
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. 11.30  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 (4-6 år)    

  kl. 19.00  Hornorkesteret øver 

Onsdag kl. 18.00  Andakt på Gatehospitalet 

 kl. 18.00  Speideraktiviteter  

Fredag kl. 19.30  Connect - gudstjeneste for unge/unge voksne (annenhver fredag) 

Søndag kl. 11.00  Gudstjeneste         


