
                                                    

 

  Informasjon fra Frelsesarmeen Halden  
                     januar- april 2022 
    

     Tempelklokken 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hver dag er en sjelden gave,  
en skinnende mulighet. 
Hver dag er på ny en nåde,  
som stiger fra himmelen ned. 
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Korpslederen har ordet 
Velsignet nytt år! 
 
 Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i 
bønn og påkallelse med takk! (Fil. 4:9) 
På alle de nyttårsaftener jeg kan huske så langt i livet, har vi sagt «godt nytt år!» til hver-
andre med glede og håp til et nytt år med nye muligheter, nye anledninger, nye gode opp-
levelser. Ja selv nyttårsaften i fjor, etter ett år med pandemi, var det slik. For 2021 var jo 
året vi skulle kvitte oss med effektene av pandemien. Slik ble det imidlertid ikke, og ved 
inngangen til 2022 er det mange som tar etter statsministeren og ønsker hverandre «et 
bedre år». Hilsenen blir moderert, for vil det noen gang ta slutt? Det er tanker mange har 
nå, og da spesielt barn og unge. Mange av oss er naturlig nok bekymret. 
Selv har jeg den første uken i det nye året vært mest opptatt med en rygg som slo seg 
fullstendig vrang på nyttårsaften. Jeg kunne knapt bevege meg. Vondt gjorde det også. En 
uke med manges forbønn og kroppes hvile har imidlertid gjort godt, og jeg begynner å se 
frem til å være i full virksomhet igjen. Men jeg har vært, og er fortsatt litt bekymret. 
Men Paulus skriver til filipperne at de ikke skulle være bekymret for noe, og tro meg, de 
hadde minst like mye å bekymre seg for som oss! Og Jesus selv sier det slik i Matt. 6:25 
og 6:34: «Vær ikke bekymret for livet» og «Vær da ikke bekymret for morgendagen». 
Så hvorfor skal vi ikke bekymre oss, og hvordan kan vi la være? Hvorfor burde være opp-
lagt. Bekymring er fra den onde selv; den tar og tar og gir ingenting tilbake. Bekymring tar 
tid, krefter og helse. 
Og hvordan kan vi la være å bekymre oss? Svaret er like enkelt som det er krevende, og 
det ligger rett foran nesa vår i Fil. 4:9 «.., men la alt som ligger dere på hjertet, komme 
fram for Gud i bønn og påkallelse med takk!» 
Gud har omsorg for oss, Han lytter til oss og Han svarer oss ved hjelp av Den Hellige Ånd. 

Han gleder seg når vi kommer til Ham med alt som ligger oss på hjertet. Min egen erfaring 

er at tid brukt i Guds ord, og samtaler med Gud gjennom bønn og ved å «lytte» til de ord 

og tanker jeg får tilbake, gir glede, overskudd og optimisme. Det er en Guds gave, tilgjeng-

elig for deg og meg.  

Så Godt Nytt År!! 

                                                        

 

 

Jeg tror at grunnen til at 
Guds menighet i dag har 
så liten innflytelse over 
verden, er fordi verden har 
så mye innflytelse over  
kirken. 
Charles Spurgeon 
19 Juni 1834 – 31 Januar 1892  
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Programoversikt 
 
JANUAR 
 
Søndag 16 januar 
Kl.11.00: Gudstjeneste/Søndagssk. 
FA Brass Halden spiller. 
Fredy Runar Taler. 
 
Tirsdag 18 januar 
Kl.11.00: Formiddagstreff 
Birgitte og Halstein Sørvik, 
Kai Gjestad. 
 
Søndag 23 januar 
Kl.11.00: Generasjonsgudstjeneste. 
 
Tirsdag 25 januar 
Kl.11.00: Formiddagstreff 
Malin Oseland. 
 
Søndag 30 januar 
Kl.11.00: Bibeldagen. Tistedal kirke 
FA Brass Halden. Bernt G. Olsen. 
 
FEBRUAR 
 
Tirsdag 1 februar 
Kl.11.00: Formiddagstreff. 
Truls Breda. Utlodning. 
 
Søndag 6 februar 
Kl.11.00: Gudstjeneste/Søndagssk. 
 
Tirsdag 8 februar 
Kl.11.00: Formiddagstreff 
Inger Lise og Roger Skauge. 
 
 
Søndag 13 februar 
Kl.11.00: Gudstjeneste/
Søndagsskole.  
 
Tirsdag 15 februar 
Kl. 11.00: Formiddagstreff 
Jørn Hansen. 
 
Søndag 20 februar 

Kl.11.00: Gudstjeneste 
 
Tirsdag 22 februar 
Kl.18.00: Gudstjeneste 
PELLA leder og taler 
 
Søndag 27 februar 
Kl.11.00: Gudstjeneste.  
Fastelaven. Per Arne og Lillian 
Pettersen deltar. 
 
MARS 
 
Tirsdag 1 mars 
Kl. 11.00: Formiddagstreff 
Siv & Eyfinn Joensen. Utlodning. 
 
Søndag 6 mars 
Kl. 11.00: Musikkgudstjeneste/
Søndagssk.  Thor Fjellvang, Jan 
Harald Hagen m.f 
 
Tirsdag 8 mars 
Kl.11.00: Formiddagstreff 
 
Torsdag 10 mars 
kl.19.00: VÅRFEST 
 
Søndag 13 mars 
Kl.11.00: Gudstjeneste/
Søndagsskole 
Hilding Runar Taler og synger. 
 
Tirsdag 15 mars 
Kl. 11.00: Formiddagstreff 
Fredy Hilding Runar taler. 
 
Søndag 20 mars 
Kl.11.00: Gudstjeneste PELLA 
FA Brass Halden 
 
Tirsdag 22 mars 
Kl.11.00: Formiddagstreff 
 
Søndag 27 mars 
Kl. 11.00: Generasjonsgudstje-
neste 
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Tirsdag 29 mars 
Kl.11.00: Formiddagstreff 
 
APRIL 
 
Søndag 3 april 
Kl.11.00: Gudstjeneste/Søndagssk. 
Konfirmantene ansvarlig. 
 
Tirsdag 5 april 
Kl.11.00: Formiddagstreff 
Lillian og Per Arne Pettersen.  
Utlodning 
 
Torsdag 7 april 
Kl.19.00: VÅRFEST 
Halden damekor. 
 
Søndag 10 april 
Kl.11.00: Gudstjeneste/Søndagssk. 
Palmesøndag. 
 
Tirsdag 12 april 
Kl.11.00: Formiddagstreff 
Birgitte & Halstein Sørvik,  
Kai Gjestad 
 
Torsdag 14 april 
Kl.18.00:  Kjærlighetsmåltid 
Skjærtorsdag 
 
Langfredag 15 april: 
Kl.11.00: Fellesgudstjeneste  
Immanuelkirken 
 
Søndag 17 april 
Kl.10.00: Påskefrokost og høytids-
gudstjeneste. FA Brass Halden. 
 
Tirsdag 19 april 
Kl. 11.00: Formiddagstreff 
Hilding Runar taler og synger. 
 
Søndag 24 april 
Kl.11.00: Generasjonsgudstjeneste 
 
Tirsdag 26 april 
Kl.11.00: Formiddagstreff 

Vennemusikken fra Torp. Marseille. 
 
MAI 
 
Søndag 1 mai 
Kl. 15.00: Sang &  
musikkgudstjeneste 
 
Tirsdag 3 mai 
kl.11.00: Formiddagstreff 
 
Søndag 8 mai 
Kl.11.00: Konfirmasjonsgudstjenste 
 
Tirsdag 10 mai 
Kl.11.00: Formiddagstreff 
 
Søndag 15 mai 
Kl. 11.00: Gudstjeneste/
Søndagsskole 
 
Tirsdag 17 mai 
Kl.18.00: Festgudstjeneste 
FA Brass Halden 
 
Søndag 22 mai 
Kl.11.00: Generasjonsgudstjeneste 
 
Tirsdag 24 mai 
Kl.08.30: TUR TIL HOKKSUND og  
Blåfarveverket med  
formiddagstreffet 
 
ikke alle detaljer er på plass ennå. 
Følg gjerne med i avisen for info . 
(gjelder også nettavisen) 
Grunnet covid-situasjonen, er det 
også muligheter for at enkelt ar-
rangementer blir begrenset eller 
avlyst. 
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      Det skjer på Frelsesarmeen 

BIBELGRUPPE  
 

Annenhver torsdag i uli-
ke uker kl. 19-21 
 
Har du lyst på et åndelig 
fellesskap i en mindre 
sammenheng, hvor vi har 
fokus på Guds Ord, sam-
tale og bønn? 
Da er du hjertelig vel-
kommen til å ta kontakt 
med korps-lederne på 
mobil: 90155982/ el. 
91554427 

 
 

 
 
        VÅRFESTER: 

 
Torsdag 10 mars kl.19 
   
Torsdag 7 april kl.19 

 
Hold av datoene 
og vær  
velkommen! 
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Bønn om frelse 
 
“Jesus. Jeg er lei meg for det jeg har gjort galt i livet mitt. 
Tilgi meg, for jeg ønsker å snu meg bort 
fra tingene jeg vet er gale. 
Takk for at Du døde på korset for meg, 
for å sette meg fri fra all min syndeskyld. 
Jeg ber Deg om å komme inn i livet mitt, 
fylle meg med Den Hellige Ånd 
og vær hos meg for alltid. 
Fra nå av ønsker jeg at Du skal være Herre i mitt liv. 
Hjelp meg til å leve som en etterfølger av Deg, Jesus. 
Amen.”  

   HUMORHJØRNET 
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                Selfie  
 
 

1. Hvem er du? Hva jobber du 
med? Hvor ”kommer du fra”? 
Jeg heter Arnt Christian Hagen.  
Jeg er født i Ålesund, men opp-
vokst i Bærum. Nå bor jeg på 
Gimle. 
Jeg er utdannet sykepleier, og har 
en videreutdanning i psykososialt 
arbeid. Jeg er også utdannet fag-
lærer i helse og omsorgsfag. For 
tiden jobber jeg med ungdom på 
Frederik ll vgs som miljøveileder 
på en forsterket avdeling.   
 
2. Hvordan ble du kjent med 
Frelsesarmeen? 
Jeg vil si at jeg er født inn i Frel-
sesarmeen. Jeg ble barnevelsig-
net der. Jeg ble juniorsoldat i 
1971. Samme år  begynte jeg 
også å spille kornett. Så ble jeg 
soldat i 1979. Siden har jeg vært 
der. Så jeg har Frelsesarmeen 
som mitt åndelige hjem 
 
3.Hvorfor er DU en del av  
fellesskapet på FA, og hva be-
tyr det for deg? 
Frelsesarmefellesskapet i korpset 
betyr mye for meg. Det er jo mitt 
åndelige hjem..  Det er i denne 
menigheten jeg føler meg hjem-
me. Men fellesskapet i hornmu-
sikken har en spesiell plass i hjer-
tet. I år har jeg vært musikant i 
51 år. 

 
4. Hvilke interesser har du ut-
over Frelsesarmeen?  
Flokken min gir livet mening. 
Venner og kollegaer. Utover det 
så kommer en god Brassband 
konsert høyt på lista. Ellers så 
kjører jeg motorsykkel, og det 
koser jeg meg med.  
 
5. Hva betyr troen din for deg i 
hverdagen?  
Troen gir meg trygghet i hverda-
gen.  Den er rettesnoren og ba-
lansepunktet i mitt liv.  Jeg får 
det ikke alltid til, men jeg er så 
velsignet at jeg får lov til å leve i 
troen på nådens Gud.  
 
6. Hvis du skulle utfordre noen 
til å være den neste ”selfie” i 
Tempelklokken, hvem skulle 
det da være?  
Jeg vil utfordre Fred W. Olsen 
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   JULEGRYTA 2021 

Vi hadde flere gode 
hjelpere til årets 
julegryte, blant an-
net konfirmantene 
våre: 
Beatrice, Signe, 
Ana, Rebeca,  
Lukas og Peter.   

EN STOR TAKK 
TIL ALLE SOM 
BIDRO SOM  
VAKTER VED  
JULEGRYTA 
2021. 
GUD VELSIGNE 
DEG! 
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  Medlemskap i Frelsesarmeen  
Frelsesarmeen (FA) er et mangfoldig kirkesamfunn 
med plass til alle slags mennesker. Også deg! Her kan 
du få et overblikk hvilke typer medlemskap vil tilbyr.  
Soldatskap. En soldat har en personlig tro på Jesus og 
ønsker å fortelle andre om Gud. En soldat «forplikter» 
seg på å vise ”kristentro i praksis” ved aktivt å ta del i 
korpsets aktiviteter. En frelsessoldat oppfatter FA som 
sin kirke og går til gudstjeneste der. En soldat kan 
bære uniform. For å bli soldat må man være 15 år, bekjenne seg til den kristne tro 
og gå på et soldatforberedende kurs.   
Tilhørig. En «tilhørig» er et medlem som opplever FA som sin menighet, men som 
ikke bærer uniform og ikke går inn på de forpliktelser som soldatskapet innebærer. 
Det eneste krav er at man bekjenner seg til den kristne tro. Du må være 15 år for å 
bli tilhørig. 
Medlem i trossamfunnet. FA ble registrert som trossamfunn i 2005. Derfor er det 
mange soldater og tilhørige som har stått som medlem i andre kirkesamfunn, sam-
tidig med medlemskap i FA. Men nå kan du melde deg inn i trossamfunnet. Dersom 
du er medlem i et annet trossamfunn må de melde deg ut der først. Ytterligere in-
formasjon finnes på www.frelsesarmeen.no 
Vil du vite mere kan du også ta kontakt med korpsleder eller en i lederteamet.  

Korpsets ledere - Korpsråd/Lederteam 

Rebecca Runar 
Askevold 
korpsleder 

Øyvind Askevold 
Korpsleder  Lasse Bjørk,  

lederteam & FLL 

 Hilde  B. Vik-Haugen 
Korpsråd Dag Roar Lund 

Korpsråd 

 Bente Synnøve Bjørk 
     Korpsrådet 
    Leder diakoniråd 

Thomas Lilleby 
Korpsråd 

Trine Beate Ekeli,  
Sekretær &   
korpsråd 
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                                                                                                                                                                                                      Tempelklokken 
... et informasjonsblad for Frelsesarmeen i    
Halden 
...........som utgis 3- 4 ganger i året 
Du kan få det gratis ved henvendelse til 
korpslederen. 
”Templeklokken” kan også sendes digitalt 
som pdf-fil til de som ønsker det. 
         Ta kontakt for informasjon 

          
        Halden Korps (menighet) 
         Oscarsgt. 8,  1771 Halden   
  Postadresse: PB 16, 1790 Tistedal 
         Kontonr: 3000.32.23937 
                  Korpsledere:  
      Rebecca og Øyvind  Askevold 
              Mobil: 90155982 
Kontortid: mandag og onsdag 10-14  
E-post: halden@frelsesarmeen.no 
                  VIPPS: 78357 

Korpsets faste aktiviteter 
 
Mandag 
kl.11.00-13.00 Gatekafè &  
Matutdeling (annenhver uke) 
Kl.18.30 Hornmusikken 
Tirsdag kl.11.00 Formiddagstreff  
Kl 15.30 Konfirmantundervisning 
Kl 18.00: Duplo League 
Kl.18.30 Army Gospel (kor-øvelse) 
Torsdag Kl.19.00 Bibelgruppe 
(ca.annenhver uke—ulike uker) 
Torsdag kl.18.00 First Lego League  
Fredag Kl 19.00 Ungdomssamling (13 +) 
(Ca. annenhver uke) 
Søndag kl.11.00 Gudstjeneste 
Søndagsskole for barna  
  
Vi tilbyr også hjemmebesøk, og personlige 
samtaler, samt kurs i ”Økonomisk Empower-
ment  - hjelp med øknomistyring. 
Ta kontakt om du vil vite mere… 
 
Velkommen! 

INFORMASJON OM OSS : 
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# Misjonserklæringen for Frelsesarmeen Halden: 
 
* Gjøre evangeliet om Jesus Kristus kjent igjennom  
 forkynnelse og gjerning 
* Skape et åndelig og sosialt fellesskap der både barn og  
        voksne kan oppleve åndelig modning og vekst 
* Gi alle som vil, mulighet til å bruke evner og nådegaver i en  
        meningsfull tjeneste 


