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Signaler 

 
I USA i 1848 var det en gruppe mennesker som fant gull mens de jobbet i en elv. Funnet var en 
tilfeldighet. Det ble fort kjent at det var funnet gull, så mange reiste dit for å søke lykken. Noen visste 
hvor de kunne lete, og de søkte på steder ved en elv, en sandbanke eller liknende, som kunne gi et 
signal på at der fantes gull. De som ikke kjente signalene eller visste hvor man skulle lete, kunne 
søke hele dagen uten hell. Andre kunne være i en elv som var full av gull, uten å finne det verdifulle 
som lå rett foran dem. 
 
Hvor mange ganger har vi ikke vandret i livet, uten å oppdage de viktige signalene? 
Hvor mange ganger har vi kanskje oversett signalene som vi får, signaler som hjelper oss å lete, 
signaler om noe verdifullt som kan ligge rett foran oss? 
Signalene vi får kan fortelle om noe trygt, men også varsle om farer vi står overfor. 
 
Jeg tror at tiden nå, med pandemien, har gitt oss viktige signaler som vi ikke må overse. 
Tiden tvinger frem nødvendigheten av å tenke nytt, nå som samfunnet forandres på grunn av et 
virus. Plutselig kan vi ikke lenger gå ut, komme i nærheten av andre, eller besøke familie vi er glad i. 
 
Naturen gir oss mange signaler. Vi har lært at når det kommer mørke skyer, er det stor sannsynlig-
het for regn. Fugler som trekker til nye steder, kan vise oss at klimaet endrer seg. Kanskje har vi 
opplevd at Gud har gitt oss signaler og vist oss vei. Gud kan tale høyt til oss, eller hviske. Gud har 
planer for hver enkelt av oss. 
 
I Det gamle testamente leser vi at Gud satte en bue på himmelen som tegn på pakten mellom Gud 
og oss mennesker. Regnbuen som er så vakker, fikk en viktig betydning, et løfte fra Gud til alle 
levende skapninger til alle tider. Gud sørger for sine skapninger. Selv når situasjonen kan oppleves 
vanskelig, må vi ikke glemme at Guds løfter varer til evig tid. 
 
La oss huske å se etter signalene Gud gir oss. 
La oss være trygge, selv om tiden kan oppleves vanskelig. 
La oss minne hverandre på at vi går lysere tider i møte. 
 
  Pamella Muedas og Julio Davila 
             korpsledere, Oslo 3. korps 

Smilet er den korteste avstanden 

mellom to mennesker. 

(Victor Borge) 
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Gi kollekt fra sofaen! 
Da koronaen kom og lukket Norge, ble alle opp-
fordret til å utføre skole– og arbeidsoppgaver og 
andre gjøremål hjemmefra, så langt det lot seg 
gjøre. Dette gjelder fortsatt, selv om tiltakene 
begynner å lette. 
  En ting som er mulig å gjøre hjemmefra, er å gi 
kollekt! 
  Selv om Oslo 3. korps har vært koronastengt, 
har ikke utgiftene tatt pause. Kollekter og 
månedsbidrag er viktige inntekter for å holde 
Oslo 3. korps gående. Derfor, uansett om du nå 
kommer til gudstjeneste eller ikke, må du gjerne 
huske å gi kollekt. 
  Du kan sende din kollekt til kontonummer  
3000.30.66084 eller vippse på nr. 78267. 

Tusen takk for din støtte! 
 

Storskjerm - Gave fra Renaissance 
Lillesalen har fått en storskjerm. Monteringen har 
Håkon Bjartveit ordnet. Penger på konto som var 
igjen etter Renaissance, er blitt brukt til å dekke 
kostnaden til innkjøp og montering. 
  Opp gjennom årene har Renaissance bidratt 
når korpset har trengt penger til diverse innkjøp, 
f.eks. kjøkkenutstyr og gardiner. 
  Den nye skjermen har allerede vært til nytte, 
bl.a. i korpsrådsmøter under denne tiden, da vi 
skal holde avstand. Ved hjelp av skjermen har vi 
hatt digitale møter. 
  Vi håper at vi får mange bruksområder frem-
over, og vi vet at man spør etter moderne utstyr i 
forbindelse med utleie. 

Takk til Renaissance og til Håkon! 
 
 

 
 
 

 

Gudstjenester 24. mai - 21. juni 
Etter å ha vært «koronastengt», åpner Oslo 3. 
korps nå opp for gudstjenester søndagene i pe-
rioden 24. mai –21. juni. 
  Les mer om dette på sidene 4-5. 
 

Vi åpner gradvis... 
Sakte men sikkert forsøker samfunnet å åpne 
opp igjen. Faren for økning av smitte vurderes 
fortløpende. I tråd med retningslinjer fra norske 
myndigheter og Frelsesarmeens beredskaps-
gruppe, har Oslo 3. korps ved korpsrådet beslut-
tet følgende: 

• Hornorkesteret har startet øvelser. 

• Speidergruppen holder årsmøte 13. mai. 
Speidere fra 12 år og oppover er invitert. Det 
vurderes flere speideraktiviteter. 

• Formiddagstreff (hjemforbund) arrangeres 
ikke før sommeren. 

• «Tro og tilhørighet»: Det blir én samling før 
sommeren,  tirsdag 9. juni kl. 18.30. 

• Strikkekafé avventes. 

• Baby– og småbarnssang er for tiden ikke 
aktuelt å starte opp. 

 
For å opprettholde smittevernsreglene, vil lokalet 
heretter bli vasket en gang i uka. Det sørges for 
at såpe, tørkepapir og antibac alltid er fylt på. Alle 
flater som berøres, vil bli vasket før og etter en 
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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Oslo 3. korps’ korpsråd har vedtatt å 
begynne med gudstjenester fra og med 
søndag 24. mai og - i første omgang - 

til og med søndag 21. juni. 

 

Offentlige retningslinjer for smittevern 

gjelder! 

 

Inntil 50 personer kan delta i gudstje-

nestene. 

 

Møtedeltakere må: 

• oppgi navn og telefonnummer til 

møtevert. 

• lese igjennom sjekkliste for smitte-

vern på korpset. 

 

1 (én) meters avstand mellom møtedel-
takere, må overholdes. Stolene i lokalet 
vil bli satt opp med korrekt avstand mel-

lom. 

 

Garderobestativet vil ikke kunne brukes 

til å henge fra seg yttertøy. 

 

Sangbøkene vil ikke bli brukt, men 

sangtekster vil bli vist via skjerm. 

 

Det vil ikke være korpskaffe etter guds-

tjenestene. 
 

 

Søndag 24. mail 
11.00 

Gudstjeneste 
Taler: Julio Davila 

Møteleder: Birgitta Herikstad 
 

Søndag 31. mai 
11.00 

Gudstjeneste 
Taler: Marit Skartveit 

Møteleder: Nils Bernhard Topland 
 

Søndag 7. juni 
11.00 

Gudstjeneste 
Taler: Thomas Schou Andersen 

Møteleder: Julio Davila 
 

Tirsdag 9. juni 
18.30 

Tro og tilhørighet 
 

Søndag 14. juni 
11.00 

Gudstjeneste 
Taler: Wenche Walderhaug Midjord 

Møteleder: Julio Davila 
 

Søndag 21. juni 
11.00 

Gudstjeneste 
Taler: Julio Davila 

 

Informasjon om ev. sommergudstjenester 
kommer! 

 
Søndag 23. august 

11.00 
Samlingssøndag - Gudstjeneste 

Programoversikt … med forbehold om endringer! 
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På siste side finner du en oversikt over korpsets faste ukeprogram. 

Program fortsetter på neste side! 

NOTISER - Fortsettelse fra side 3. 
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PROGRAMMET - Forts. fra side 5. 

Nye territoriale ledere 
Etter ti år i utlandstjeneste, i det siste på Frel-
sesarmeens internasjonale hovedkvarter (IHK), 
kommer oberstene Knud David og Lisbeth 
Welander hjem til Norge, som territoriale ledere 
for Norge, Island og Færøyene. De tar opp sine 
nye ordrer fra 1. juli 2020, med rang som kom-
mandører. 
  Kommandør William Cochrane vil fra samme 
dato ta opp ny ordre ved IHK. 
 

Oslo-prosjektet 
Endringer er underveis for Frelsesarmeen i 
Oslo. En arbeidsgruppe har fått utarbeidet en 
rapport, som peker på at den bratte nedadgå-
ende medlemskurven både medfører at folk i 
byen får færre møter med Frelsesarmeen, hva 
vi tilbyr vil oppleves relevant for et smalere 
utvalg mennekser - men vi vil også få gradvis 
mindre kapasitet til «å snu skuta». Jo lenger vi 
venter med å ta større grep, desto vanskeligere 
vil det være. 
  Endringene som skal gjøres, er ment å bygge 
videre på det som gjør Frelsesarmeen unik, 
nemlig oppdraget hvor det evangeliske og sosi-
ale arbeidet går hånd i hånd. 
  Ann Pender, programsjef: «Skal vi få til dette, 
må sentrumskorpsene rustes til å møte framti-
den og ses sammen med helheten av Frelses-
armeens mange virksomheter i hovedstaden.  
Vi må slå rot der vi ikke har egne lokaler og 

etablere oss der byen vokser. Alle lokasjoner 
må videre ha en ny modell som skaper liv og 
bærekraft hele dagen og gjennom uken.» 
 
Frelsesarmeens lederråd fattet vedtak den 11. 
november 2019, om bl.a. at Frelsesarmeens 
korpsvirksomhet i Oslo lokaliseres på Majorstua 
(Kirkeveien), Grünerløkka (Nordre gate) og i 
øvre Groruddalen, og deretter i Hovinbyen. 
Arbeidet på Kommandør T.I. Øgrims plass 
(Templet), Maridalsveien (Sagene) og Lakkega-
ta (Grønland) samlokaliseres på de nevnte 
stedene. Det vil medføre endrings– og investe-
ringsbehov i eksisterende lokaler og behov for 
investering i nye bygg. 

• Det etableres nye korps på de fire nevnte 
lokasjonene, og man skal jobbe med kon-
sept, innhold og samarbeidsløsninger i tråd 
med det øvrige strategiarbeidet i territoriet. 
Alle korpsene skal rette seg mot alle genera-
sjoner og ha utadrettet virksomhet. 

• Det skal også være andre relevante sosiale 
tiltak og aktiviteter i disse lokasjonene. 

• Det skal arbeides med å lage felles ledelse 
og administrasjon for korpsene. 

 
Les mer om endringene i Oslo her: 
https://frelsesarmeen.no/perleportalen/
nyheter/na-formes-framtida  
 
 
 

https://frelsesarmeen.no/perleportalen/nyheter/na-formes-framtida
https://frelsesarmeen.no/perleportalen/nyheter/na-formes-framtida
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Rusfri dag 
Mandag 8. juni markeres dagen for tiende 
gang! I år, pga. koronaviruset, blir markeringen 
helt digital. 
  Kampanjen er ikke ment som en pekefinger-
kampanje, men som en solidaritetsmarkering 
med dem som lider under egen eller andres 
rusbruk. 
  Fokus for årets Rusfri dag, er «Sommer og 
rus» med spesielt blikk på barna. Rundt 90 000 
barn lider årlig av foreldres rusbruk, og nesten 3 
av 10 barn opplever at foreldrene drikker mer i 
ferien enn ellers i året. På én uke i sommer-
ferien, drikker nordmenn totalt 300 000 liter mer 
enn ellers i året. 
 
Les mer om Rusfri dag på: 
https://frelsesarmeen.no/perleportalen/
nyheter/markering-av-rusfri-dag-2020  
 
 

Ny struktur for Island og Færøyene 
Island og Færøyene skal ikke lenger være en 
divisjon i vårt territorium, men de to landene blir 
fra 1. august 2020 to distrikter med hver sin 
distriktsoffiser som leder. 
 
Les mer om dette her:  
https://frelsesarmeen.no/perleportalen/
nyheter/ny-struktur-for-island-og-
faeroyene  
 

Vi gratulerer! 
Reidun Ellis 

80 år den 21. juli 

 

Harald Lindberg 

75 år den 24. juli 

 

Månedsbidrag 
Januar - april   kr 173 400,- 
 
Kollekt - Vipps merket til kollekt 
Mars - april   kr     6 750,- 

 

Forfremmet til herligheten 

Gudfinna Jóhannesdóttir 

den 27.  februar 2020 

 

Anne Trobe  

den 8.  april 2020 

https://frelsesarmeen.no/perleportalen/nyheter/markering-av-rusfri-dag-2020
https://frelsesarmeen.no/perleportalen/nyheter/markering-av-rusfri-dag-2020
https://frelsesarmeen.no/perleportalen/nyheter/ny-struktur-for-island-og-faeroyene
https://frelsesarmeen.no/perleportalen/nyheter/ny-struktur-for-island-og-faeroyene
https://frelsesarmeen.no/perleportalen/nyheter/ny-struktur-for-island-og-faeroyene
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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) 


