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Jeg liker så godt å vandre gatelangs i 
desember. Lysene som er tent i vindu-
ene gir meg det jeg ofte lengter etter på 

denne tiden av året: Julestemning. Den søtlige 
og forventningsfulle følelsen av at noe godt er 
i vente. Iblant siver lukten av pepperkaker ut 
fra et åpent kjøkkenvindu. Da kan jeg kjenne 
hvordan barnet i meg kroer seg, og nærmest 
maler som en katt. Å, kunne jeg bare bli barn 
igjen!

I år tenker jeg ekstra mye på alle barn som 
ikke møter julen med en forventning om noe 
godt. Barn som gruer seg, fordi de vet at deres 
voksne drikker mer enn ellers i julen. Fest og 
julestemning er ikke ord som bærer med seg 

gode følelser, men ubehag og frykt. Og jeg 
tenker på barn som lever i hjem der det ikke 
er nok penger til å lage den julen man ønsker. 
Vi vet at mange av oss strever ekstra med det 
nå. Økte utgifter av alle slag gjør at det er 
vanskeligere enn på mange år å handle inn 
julemat og julegaver. 

I Ukraina og i andre krigsrammede land 
er muligheten for å feire jul avhengig av 
aggresjonsnivået i krigen. Vil det bli julefred? 
Slik noen soldater i skyttergravene under 
første verdenskrig selv valgte å ta en pause 
fra krigen og møtes i «ingenmannsland» til 
fredelig utveksling av gaver? Det fortelles at 
den korte freden ble innledet av at soldatene 

Tekst: Biskop Kari Mangsrud Alvsvåg

JULEANDAKT JULEN 2022
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begynte å synge julesanger til hverandre fra 
skyttergravene: Glade jul, hellige jul… Tenk om 
det kunne blitt julefred på jord! 

Frykten for krig er med å prege livsfølelsen til 
mange av oss. De voldsomme rapportene fra 
katastrofer forårsaket av klimaendringene gjør 
mange redde for fremtiden. Kraftkrisen og 
inflasjonen likeså. 

Det kan synes absurd å oppsøke julestemning 
midt i alt dette. Men jeg gjør det likevel. Fordi 
jeg trenger det. Jeg trenger en pause fra alt 
som skremmer og som skaper uro. Jeg får 
styrke av å oppleve at det gode finnes, og er 
like nært som et lys i et vindu eller duften av 
nystekte pepperkaker. Jeg tror soldatene i 
skyttergravene opplevde det samme. At når 
noe godt finner veien til oss og til våre hjerter, 
styrkes troen på at det onde ikke skal vinne. At 
mørket aldri skal overvinne lyset. Og slik får 
vi ny kraft til å tro på morgendagen og kjempe 
for at den skal bli god. 

Midt i mørkeste natten ble verdens lys, Jesus 
Kristus, født i en stall i Betlehem. Det var 
ikke mye julestemning der. Det var dyr som 
skubbet mot hverandre, lukt av møkk og 
svette, og på alle måter kummerlige forhold å 
starte et liv i. Men det skjedde likevel. Gud ble 
en av oss den natten. Vi trenger ikke frykte at 
Gud har forlatt oss når kriser truer og livet ser 
umulig ut. Nei, vi kan lytte til julefortellingens 
budskap om at Gud kommer til oss, midt i det 
mørke og vanskelige, og blir hos oss. Mørket 
skal aldri overvinne lyset. Det er det som er 
julestemningens uuttømmelige kilde. 

Så kan vi mennesker tenne lys og skape 
julestemning for hverandre. Noen ganger 
trenger vi å ta imot fra andre fordi vi selv ikke 
har noe å gi. Andre ganger kan vi gi og dele 
av vårt, for at en som trenger det skal ha litt 
mer å lage jul av. Vi bærer hverandres liv i 
våre hender. La oss se hverandre og dele med 
hverandre, og være hos hverandre slik Gud er 
hos oss. Da kan julestemningen få vinger og 
varme mange menneskers skjelvende hjerter. 

          Nå tennes tusen julelys.
         Det stråler rundt vår jord,
         og himlens stjerner blinker ned
         til liten og til stor.

         Og over land og by i kveld
         går julens glade bud
         om han som fødtes i en stall,
         vår Frelser og vår Gud.

         Du stjerne over Betlehem,
         send dine stråler ned,
         og minn oss om at julens bud
         er kjærlighet og fred.

         Til hvert et fattig hjerte send
         et lysstreif ifra sky,
         så finner det den rette vei,
         og det blir jul på ny.

         T & M: E. Köhler

Gravstener
skulpturer og andre produkter i sten

  Lokalprodusert, gjerne hugget etter deres ønske.
  Besøk vår innendørs utstilling eller ring oss, så sender vi katalog.

  Se våre hjemmesider:
www.johansenmonument.no
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Tekst og foto: Sokneprest Trond Pladsen

Vi møtes hjemme hos Hanne Berit 
og Jon, i Østensensvei, på toppen av 
Zoarbakken. I og med at vi treffes ved 
lunsjtider er Hanne Berit naturlig nok på 
jobb. På bordet står kaffe, kjeks og twist. 

- Zoarbakken, hvor kommer navnet fra?  

- Ved siden av huset her var det langt tilbake 
et bedehus, Zoar bedehus. Gatestubben har 
navn etter den første bygningen i bakken, reist 
i 1870-årene. Huset ble et tiår senere overtatt 
av en forsamling “troende legfolk”, ledet av 
emissær Erik Tønnesen. (Gravstøtten kan sees 
rett ved inngangen til Gamle Glemmen kirke. 
Journ.anm.) Zoar-forsamlingen ble oppløst i 
1970-årere. Huset er revet og i dag står det nå 
en garasje på tomta. På tomten vi bor var det i 
sin tid pedell-bolig tilhørende Zoar bedehus. 

- Litt om bakgrunnen din? 

- Familien bodde i Konditorveien hvor jeg 
bodde sammen med to eldre brødre. Far mistet 
sin første kone ganske så tidlig men sammen 
fikk de eldstebror Gunnar. Senere giftet far seg 
med hun som skulle bli mor til bror Tormod, 
og meg. På grunn av aldersforskjellen var det 
bare kort tid at Gunnar og jeg bodde under 
samme tak, men den gode kontakten var der 
alltid.   

Foruten aktiviteter i kirken 
og på bedehuset var jeg glad 
i å spille fotball. Noen veldig 
aktiv spiller ble jeg aldri, 
men jeg var på skolelaget 
til tross for at jeg ikke var 
med på lag tilknyttet Lisleby 
fotballklubb – noe de fleste 
var. Senere ble jeg med 
KFUM Fredrikstad som den 
gang var i 6. og 7.divisjon. 
Det ble med det. 

- Hva med studier? 

- Etter videregående eller realskolen som 
det den gang het, gikk jeg videre på et 3-årig 
ingeniørløp på Østfold tekniske høyskole 
(Tune-teknikeren). Her handlet det om 
varmeteknikk og energieffektivisering. Som 
ferdig ingeniør fikk jeg tilbud om jobb i 
Tuneconsult. I 1982 sa jeg imidlertid ja til en 
jobb som ungdomsarbeider i Vestre Østfold 
krets av Indremisjonsselskapet hvor jeg 
ble i ett og et halvt år før jeg gikk tilbake til 
Tuneconsult. I 1988 startet jeg eget firma. 
Siden har jeg stort sett drevet innenfor energi 
og energieffektivisering. 

- Og det er dette det handler om fortsatt? 

- Ja, jeg kommer nettopp fra Lisleby bedehus 
der vi for tiden jobber for å minimere strøm-
utgiftene ved å montere en varmepumpe. 
Noe jeg også driver med i litt større skala på 
Haugetun folkehøyskole og noen leirsteder, 
men prinsippene er de samme. I disse 
dyrtidene er forespørslene mange og behovene 
store innen feltet. 

- Men det er noe annet som også har tatt din 
oppmerksomhet, jeg tenker på søndagsskolen?
 

KIRKEN SNAKKER MED:

JON ANDERSEN (70) – 
SØNDAGSSKOLELÆREREN 
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Roy Frantzen har gitt ut flere bøker om Lislebys historie. Menighetsbladet er glad 
for å kunne presentere noen smakebiter fra materialet han har samlet. ROYS
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- Underlig nok, det er søndagsskolelærer jeg 
først og fremst tenker at jeg er. Mange her 
på Lisleby husker søndagsskolen i Gamle 
Glemmen kirke i regi av Gerd Pinnerød. 
Hver søndag kl.1215 sto det oppmarsjert to 
rekker med barn som ventet på å komme inn 
i kirken etter gudstjenesten for de voksne. De 
største barna var i kirkerommet, de minste i 
sakristiet, rommet bak altertavlen. Egentlig 
likte jeg meg ikke på søndagsskolen. Men en 
gang som 12-åring ble jeg med en nevø på 3-4 
år inn til gruppa for de minste. Den dagen ble 
jeg utfordret til å si noe om palmesøndag, som 
var tema denne gangen. Uten forberedelser 
fortalte jeg så godt jeg kunne, og siden denne 
gangen har jeg vært søndagsskolelærer i 
alle år, frem til i dag. Å formidle det kristne 
budskapet til barn og unge har siden da vært 
viktig for meg.

Jeg var også i ungdomsarbeidet på Lisleby 
bedehus hvor jeg for øvrig traff Hanne Berit, 
som jeg senere giftet meg med i 1984. Sammen 
har vi drevet med søndagsskolen på bedehuset. 

- Det blir 58 år med søndagsskole. Uten 
opphold? 

- Ja, uten opphold. Og det rare er at selv da jeg 
var på Setermoen i det militæret, ble jeg med i 
søndagsskolearbeidet. Det var først og fremst 
for alle offiserungene. Her på Lisleby var vi på 
det meste 60-70 barn hver søndag formiddag. 
Det har vært en fantastisk reise. 

- Hva betyr den kristne troen for deg? 

- Da kan jeg svare med ett ord: Trygghet. 
Troen på Jesus Kristus gir trygghet. 

- Har du tanker om kirka her på Lisleby? 

- Gamle Glemmen kirke er kirken min. Jeg 
mener at det er viktig at kirken fortsatt må 
satse på barne- og ungdomsarbeid. Selv om 
det er krevende, må vi aldri gi opp. Det er de 
som er fremtiden også for kirkens virksomhet. 
Hjertet mitt brenner for den kommende 
generasjonen. I tillegg er det sosiale arbeidet 
viktig, slik det har vist seg gjennom kirkens 
historie. Her har vi fortsatt mye å gå på. 

- Takk for praten, og lykke til med både 
søndagsskolen og energieffektiviseringen på 
bedehuset. 

STENHOGGERBRAKKA
Brakka, som lå i Lislebyveien 120, ble bygd på siste halvdel av
1800-tallet for å huse stenhoggerfamilier. Stendriften i Kiæråsen kom
i gang som vinterarbeid for sagbruksarbeiderne når elva frøs til og de ikke
fikk tømmer. Mange av disse familiene kom flyttende fra Bohuslæn i Sverige.

Brakka besto av åtte leiligheter på 
ett rom og kjøkken. Hver familie 
hadde også et skjul i kjelleren og 
et loft over leiligheten. Utedoen 
ser vi til venstre i bildet. Jeg 
lagde en gang en oversikt over 
familiene i Brakka, og like etter 
2. verdenskrig bodde det ikke 
mindre enn 48 mennesker der. 
Brakka brant i 1970.

Vårs fra Lisleby – Roy Frantzen

ROYS HJØRNE – bruk vignett som i forrige utgave  Er dette bare en halv side ? 

Vignett/Illustrasjon: Roy Franzen, lite bilde sammen med teksten: Roys hjørne 

Roy Frantzen har gitt ut flere bøker om Lislebys historie. Menighetsbladet er glad for 
å kunne presentere noen smakebiter fra materialet han har samlet. 
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Gamle Glemmen og Rolvsøy 
menighet har blitt enige om å 
samarbeide om konfirmanttiden. 
I denne saken kan du lese om hva 
dette innebærer og hvorfor vi har 
valgt å gjøre det. 

HVA SKJER? 
Fra og med det neste konfirmantkullet, som 
skal stå til konfirmasjon høsten 2023, vil 
Gamle Glemmen og Rolvsøy samarbeide 
om konfirmanttiden. Pr. nå er det totalt 
nesten 50 konfirmanter påmeldt til sammen 
i de to menighetene. Alle samlinger, med 
unntak av spesifikke gudstjenester, vil være 
felles for alle konfirmant-ene. Samlingene 
vil primært foregå i helgene, en gang i 
måneden. Det er lagt vekt på en blanding av 
aktivitet, utforsking, refleksjon og samtale 
i undervisningsopplegget. Konfirmantene 
skal ikke bare lære, men også oppleve. 
Hver samling vil bli avsluttet med en kort 
«skumringsstund» der vi har noen enkle 
liturgiske ledd, lovsang, lystenning og bønn. 
Samarbeidet omfatter også konfirmantleiren, 

som vil gjennomføres 
sammen på Sauevika 
leirsted i slutten av 
juni/starten av juli 
over 4 døgn.

HVORFOR
SKJER DET?
For det første er 
dette samarbeidet 
logisk begrunnet. 
Rent geografisk, 
gir det mer mening for Gamle Glemmen 
å samarbeide med Rolvsøy, enn med 
Glemmen. Hovedvekten av konfirmantene 
i begge menigheter kommer fra Haugeåsen 
ungdomsskole. Ved at de også har 
konfirmanttiden sammen vil det være enklere 
å ivareta de relasjonene de har seg i mellom, og 
bygge fellesskap i kirken med disse relasjonene 
som grunnlag. Vi unngår også å måtte splitte 
opp vennegjenger på grunn av postnummer. 

For det andre er dette et spørsmål om 
ressurser og arbeidsfordeling. Det er teoretisk 
mulig å fortsette å drive slik vi har gjort, men 
det er hverken lønnsomt, bærekraftig eller 
mulig å oppnå så høy kvalitet som vi ønsker 
i arbeidet. Ved dette samarbeidet får vi en 
større «ansatt-verktøykasse» å plukke fra slik 
at vi kan fordele arbeidsmengden og ha flere 
sparringspartnere i utviklingen av opplegg. 
Dette frigjør tid og energi til å kunne bedre 
ivareta kvalitet i det vi driver med, samt bygge 
relasjoner med konfirmantene som er en viktig 
oppgave i rekrutteringsarbeidet. 

Har du lyst til å vite mer eller har 
spørsmål til dette samarbeidet?
Ta kontakt med undervisningsleder 
i Rolvsøy Ola Nødtveidt på epost: 
olanod@fredrikstad.kirken.no. 

NYTT KONFIRMANTSAMARBEID 
MELLOM GAMLE GLEMMEN OG 
ROLVSØY MENIGHETER
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Nå kaN vi endelig synge ute igjen så 
mye vi vil, uten koronarestriksjoner, 
og det er flott

I løpet av høsten vil vi delta på 3 familieguds- 
tjenester, to her i Gamle Glemmen og en i Baptist-
kirken. I tillegg er vi med på å synge julen inn 
på bedehuset, og vi deltar også i kirken på 
julaften. Det er fint å kunne være med og glede 
andre med sangen vår, enten det er unge eller 
eldre som hører på. Våre tekster er i utgang-
spunktet skrevet for barn, men som de fleste 
tekster i Bibelen passer de også godt til voksne. 

Vi har de siste årene besøkt Smedbakken 
sykehjem. Det begynte julen 2020 under 
pandemien. Da stod vi faktisk ute på 
verandaen og sang for de eldre som bor der, 
men allerede året etter fikk vi lov til å komme 
inn igjen. Vi opplever at slike sangoppdrag 
er ekstra verdifulle både for de som bor på 
sykehjemmet, og for korets medlemmer. Dette 
er betydningsfulle og viktige oppdrag. Vi ser 
at de eldre koser seg, og korets medlemmer 
blir også beveget når de opplever hvor mye 
sangen deres gjør for de eldre. I en av sangene 
vi synger, formidles nettopp dette: 

“Spre litt glede, spre litt liv.
Du kan være positiv. 
Et lite smil betyr så mye. 
Noen trenger dine varme ord. 
Vi kan gjøre mye der vi bor!”

DENNE GANGEN HAR VI 
INTERVJUET GRACE MBEDULE 
(15 år), og vi spurte blant annet om 
hva hun syns er fint med å være med i 
Lisleby barnegospel.

Jeg har vært med i Lisleby barnegospel 
siden jeg var 5 år, og her får jeg synge, 
noe jeg elsker. Og så er det veldig 

hyggelig og møte alle sammen hver onsdag. Og 
nå som søskenbarna mine har startet får jeg jo 
se både dem og tante mye oftere. 

LISLEBY BARNEGOSPEL

HVA SKJER PÅ
LISLEBY BEDEHUS:
Siste fellesskapskveld før jul blir 
mandag 12. desember kl. 19.00. Dette blir 
et julemøte med enkel bevertning som 
vanlig. 

Vi synger julen inn søndag 18. desember
kl. 17.00. Tradisjonell samling med både 
søndagsskolebarn og Lisleby barnegospel. 
Vi servererer julegrøt med mandelgaver, 
kaffe og pepperkaker. 

Juletrefest for hele familien søndag
8. januar kl. 16.00 med gang rundt 
juletreet og poser til barna!

Alle er hjertelig velkommen til Lisleby 
bedehus Normisjon. For mer informasjon, 
besøk vår nettside www.lisbede.no

Hun fortsetter videre med å si at jeg er jo 
veldig glad i barn, og jeg får tilbrakt masse tid 
med barn på hver korøvelse.

Er det noe som har vært spesielt morsomt å 
vært med på? 

Det har vært veldig gøy og være i studio og 
spille inn sanger. Og å være med på Sauevika 
turene. (Vi har deltatt flere ganger på 
foreningshelg med andre kor og foreninger).

Har du noen spesielle oppgaver siden du er 
eldst?  

Jeg må jo prøve og være et godt forbilde. Stå 
pent og følge med. Og så må jeg kanskje lede 
koret litt gjennom nye sanger fordi jeg lærer 
dem litt fortere.
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Jeg medgir at bildet av stallen og Betlehems-
stjerna ser litt eventyraktig ut, men slik må 
det nesten bli når salmedikteren er selveste 
H. C. Andersen. Bak initialene H. C. finner vi 
navnet Hans Christian, og kort fortalt var han 
en dansk forfatter og poet, mest kjent for sine 
kunsteventyr. Det påstås at nest etter Bibelen, 
skal disse eventyrene være de mest oversatte i 
verden, men legger man de siste femti årene til 
grunn, må nok Andersen se seg grundig slått 
av både Walt Disney og Agatha Christi, med 
flere.

H. C. Andersen skrev svært få religiøse dikt, 
men i utgivelsen Aarets tolv Maaneder, 
Tegnede med Blæk og Pen finner vi, under 
desember måned, de to vakre vers som utgjør 
vår salme.  Først i 2003 kom de med som 
salme i den danske salmeboken, mens vi kan 
prale med at hos oss var den med allerede 
i Salmeboken av 1985. Uansett har den for 
mange vært en kjær julesang i 150 år.

Hans Christian var sønn av en vaskekone og 
en skomakersvenn, og som ung levde han et 
hardt og fattig liv. Ikke så underlig, da, at han 
identifiserte seg med han som ble fattig for 
vår skyld, og som steg ned i våre kår «til trøst 
for hvert et hjerte». Det mørke og fattigslige 
kjente Hans Christian godt, men han valgte, 
som Den lille Pige med svovelstikkerne, å 
leve i det drømmeaktige: «Men stjernen over 
huset stod, og oksen kysset barnets fot». Og 
til sist tar han oss med til selve kjernen: «Til 
barnet vil vi stige inn, og selv bli barn i sjel 
og sinn». Som et ekko av Jesu ord: «Uten at 

dere vender om og blir som barn, kommer 
dere ikke inn i himmelriket.» Det handlet 
ikke om noe tilgjort, men en grunnleggende 
holdningsendring i sjel og sinn.

Melodien til vår salme er signert Niels 
Wilhelm Gade, som gjennom flere årtier var en 
dominerende skikkelse i dansk musikkliv. Den 
har en enkel og vakker melodiføring, høyreist 
i de avsluttende halleluja som favner himmel 
og jord, og som til sist sentreres i barnet. 
På YouTube kan du høre DR Pigekor synge 
salmen, eller du kan velge å høre den fremført 
av Nidarosdomens Guttekor og Arve Tellefsen 
på plata Våre Beste Julesanger. Ønsker du en 
litt mer nedpå fremførelse, kan du sjekke ut 
plata Engledans.

          Barn Jesus i en krybbe lå,
          skjønt himlen var hans eie.
          Hans pute her ble høy og strå,
          mørkt var det om hans leie.
          Men stjernen over huset stod,
          og oksen kysset barnets fot.
          Halleluja, halleluja, barn Jesus!

          Hver sorgfull sjel, bli frisk og glad,
          kast av din tunge smerte.
          Et barn er født i Davids stad
          til trøst for hvert et hjerte.
          Til barnet vil vi stige inn,
          og selv bli barn i sjel og sinn.
          Halleluja, halleluja, barn Jesus!

«BARN JESUS» 
Ved kantor Thorgeir J. Sjøvold

Barn Jesus i en krybbe lå
T H. C. Andersen 1832 
M Niels W. Gade 1859
Nr. 45 i Norsk salmebok
av 2013
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ved iNNgaNgeN til 1700-tallet trengte 
inventaret i kirken reparasjon og 
fornyelse. Den som da gjorde mest 

for å forskjønne kirken var en engelskmann, 
Thomas Mainwaring Arthur, som innvandret 
hit på slutten av 1600-tallet. Sammen med sin 
frue, Deborah Bromley, gav han i 1708 både 
en messehakel, ny alterduk og den altertavlen 
som fremdeles står i kirken. Våpenskjoldene 
er malt på søylefundamentene, men er ganske 
skadet. 

Arthur drev både handel og skipsfart og slo 
seg ned på Nygård. Gården lå midt i dagens 
sentrum, i dag er bare gatenavnet Nygårdsgata 
tilbake. Under Den store nordiske krig fikk 
Arthur kaperbrev; kongens tillatelse til å drive 
sjørøveri. Arthur hadde egen kaperkaptein og 
kaperskipet Deborah. 14. august 1711 hadde 
han erobret seks svenske handelsskip og førte 
dem med lasten til Fredrikstad.

Denne historien gir en spennende bakgrunn 
for altertavlen, som har bladmotiv i 
akantusstil. Men altertavlen i Glemmen 
skiller seg tydelig fra det vi ellers finner i 
norske kirker fra denne tiden. Vi ser det 
ved å sammenligne blad-utskjæringene på 
prekestolen, som er laget av en norsk kunstner. 
På altertavla er akantusen annerledes, med 
tangaktige former som er typisk for svensk 
kirkekunst. Høyst sannsynlig har en svensk 
kunstner vært på ferde. Men hvordan kunne 
en svensk altertavle komme til en norsk 
kirke, midt under Den store nordiske krig 
(som varte helt til Karl 12. ble skutt på 
Fredriksten i 1718)? Til tross krigen foregikk 
det en del handel vis a vis Sverige, selv om 

SKATTER 
I K

IR
K

E
N

Gamle Glemmen er en liten, enkel middelalderkirke – med et svært rikt interiør.
I menighetsbladet ser vi nærmere på noen av kirkens skatter.

SJØRØVEREN SOM VILLE
GJØRE KIRKEN VAKKER

Tekst: Jo Edvardsen   Foto: Thorgeir Sjøvold

dette var ulovlig. Arthur som var en betydelig 
handelsmann og hadde egne skip, kan nok ved 
fremmed hjelp ha fått dette til.  Altertavla er 
dermed sannsynligvis et resultat av smugling 
og svenskehandel! 

Motivene på Glemmen-tavlen er typiske 
for 1700-tallets altertavler. Altertavlen 
«leses» nedenfra og oppover: innstiftelsen 
av nattverden skjærtorsdag, korsfestelsen 
langfredag, og som toppstykke lammet, 
symbolet på Kristus, offerlammet. Stråle-
kransen med hebraiske bokstaver JHVH er 
gudsnavnet Jahve, vanligvis tolket: ”Jeg er 
(den jeg er)”. De to store englene på hver 
side er symbolske: Engelen med kors og kalk 
kjennetegner den kristne tro, og den med 
søylen i hånden forestiller standhaftigheten.
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LISLEBY BEDEHUS 75 ÅR
Bedehusets bursdag falt 
sammen med bispevisitasen 
i Gamle Glemmen og 
onsdag 14. nov var det stor 
fest på bedehuset. Erling 
Helgesen, 87 år i 2012, 
fortalte at det startet med 

bønn i 30-åra. I 1935 ble tomta i Lislebyveien 
kjøpt for kr 1 260,80 og huset ble reist for kr 
29 000. Vedtektene fra 1942 sa at huset ikke 
skulle leies ut til annen virksomhet, og det 
skulle ikke vises film eller lysbilder. I 1954 
ble det åpnet for å vise 100% dokumentarisk 
misjonsfilm, men uten innblanding av 
skuespillere. Erling fortalte humoristisk fra 
tiden før og nå og uttrykte glede over at en del 
var forandret med tiden. Han var takk-nemlig 
for at bedehuset hadde vært hans andre hjem i 
så mange år.

BOKLANSERING I GAMLE GLEMMEN: 
ØSTFOLDS VAKRE MIDDELALDERKIRKER
Da Borg bispedømme, Østfold fylkeskommune 
og forfatter Tore E. Thorkildsen lanserte 
boka “Østfolds vakre middelalderkirker”, 
var lanseringen var - ikke tilfeldig - lagt til 
Gamle Glemmen kirke, en av Østfolds 16 
gjenværende middelalderkirker. Tore E. 
Thorkildsen omtalte verket sitt som en “reise- 
og guidebok” for dem som vil oppleve restene 
av middelalderen i Norge, og la til at han 
faktisk var døpt i samme kirke, noe som ga 

MENIGHETSBLADET
 – FOR 10 ÅR SIDEN

Glimt fra julenummeret 2012:

historieskrivingen en ekstra dimensjon. Og 
biskop i Borg bispedømme, Atle Sommerfeldt, 
som hadde regien under lanseringen, omtalte 
utgivelsen som “en stor begivenhet for Kirken 
i Østfold”.

KIRKEKONSERT I GAMLE GLEMMEN
Den kjente barytonsangeren fra Fredrikstad, 
Olav Eriksen (1927-1992) ble hedret med 
en konsert i kirken 9. september. Utøverne 
var (fra venstre): Ranveig Fridstein Olsen 
(sopran), Dennis Roger Johansen (baryton), 
Berit Knutsen Lund (fiolin), initiativtaker Knut 
Nylund (orgel/klaver) og Vibeke Knutsen Lund 
(klaver/orgel).

11
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liNda Marie JohNseN er ansatt som ny menighetspedagog i 
menigheten med ansvar for trosopplæringen. Linda bor i Onsøy 
og er nå lærer på Rød barneskole på Gressvik.

Vi gleder oss til at Linda starter opp 1.februar neste år, og vi kommer da 
tilbake med et større intervju med henne i neste nr. av menighetsbladet.

GAMLE GLEMMEN MENIGHET
ØNSKER LINDA MARIE JOHNSEN 
VELKOMMEN!

10. og 11. september neste år er det igjen 
kirkevalg og det skal da velges nytt menig- 
hetsråd i menigheten. Det vil være mulig å 
forhåndsstemme fra og med 10. august. Følg 
med på hjemmesiden vår, når valget nærmer 
seg, hvor det vil være oppdatert informasjon. 

Allerede 31. mars skal listen over kandidater 
til menighetsrådet være klar. Det skal velges 
6 faste medlemmer og 5 varamedlemmer. 
Menighetsrådet, sammen med den lokale 
staben, legger strategier for hva lokal-
menigheten skal jobbe med de neste 4 årene. 

Her stemmer du frem folk du tror vil gjøre en 
god jobb for kirken lokalt. 

Ønsker du selv å delta, eller du har tips om 
noen andre du tror kan bidra, - ta kontakt med 
daglig leder Morten Hauge.

KIRKEVALG 2023
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DET SKJER  I GAMLE GLEMMEN MENIGHET

Langbordet
Vi gleder oss til middagsserveringer i Kirkestua 
! Det serveres et varmt måltid, noe godt til 
kaffen og hyggelig prat ved bordene. Avslut-
ningsvis går vi opp i kirken og lytter til vakker 
orgelmusikk og tenner lys. Datoene er ikke fast-
satt enda, men det blir en tirsdag hver måned. 

Følg med på hjemmesiden til menigheten og i 
kunngjøringer for våren. Vi starter klokken 17, 
og påmelding til Anne Marthe Olaussen på
tlf 91856355, eller mail amao@fredrikstad.
kirken.no.

Hjertelig velkommen!

Hyggetreff i kirkestua
Vi inviterer til samlinger med variert program, 
bevertning og utlodning torsdager kl. 1900,
5. januar og 2. februar.

Jentegruppa
I Kirkens hus i Nygaardsgata 28 samles en
liten gjeng med jenter i alderen ca 13-20 annen-
hver torsdag. Gruppa er en sosial møteplass
for jenter som savner et større nettverk i 
Fredrikstad, og ønsker å bli kjent med andre. 
Det blir mest skravling, latter og tedrikking, 
men vi har også program som yoga, matlaging, 
gå tur, spill og annet som jentene har lyst til.

Lyst til å ta deg en tur? Ta gjerne kontakt
med diakon Anne Marthe Olaussen for mer 
informasjon.

Takk for alle støtte til nytt piano 
i Gamle Glemmen!
Takk for alle støtte til nytt piano i Gamle
Glemmen! Et nytt premiumpiano vil koste 
rundt 250.000. Til nå har vi kr. 95,340.

Du kan fortsatt sette inn en sum på vår
sparekonto: 1000. 15.29337. Alle gaver på 
minimum kr. 500 gir mulighet for skattefritak. 
På forhånd takk!

Musikk i Gamle Glemmen kirke
Vi inviterer til salmekveld følgende datoer 
denne vinteren og våren: 24. januar;
28. februar; 28. mars; 25. april og 23. mai. 
Tidspunktet er kl. 19:00. Du vil få høre
kantor Thorgeir og diakon Anne Marthe,
samt inviterte gjester.

Vi som er igjen lærer oss å leve med minnene, men 
først kan det være godt å ta farvel.

Plutselig er stolen tom...
Martin Heidi Roy Inger-Lise Toril Hanne

Telefon 69354020 • Alltid tilgjengelig • Østfold • fonus.no

 

 

DET SKJER I GAMLE GLEMMEN MENIGHET 

 

Langbordet 

Vi gleder oss til middagsserveringer i Kirkestua ! Det serveres et varmt måltid, noe godt til kaffen og 
hyggelig prat ved bordene. Avslutningsvis går vi opp i kirken og lytter til vakker orgelmusikk og tenner 
lys. Datoene er ikke fastsatt enda, men det blir en tirsdag hver måned. Følg med på hjemmesiden til 
menigheten og i kunngjøringer for våren. Vi starter klokken 17, og påmelding til Anne Marthe 
Olaussen på tlf 91856355, eller mail amao@fredrikstad.kirken.no. Hjertelig velkommen! 

 

Hyggetreff i kirkestua 

Vi inviterer til samlinger med variert program, bevertning og utlodning torsdager kl.1900, 5.januar og 
2.februar. 

 

Musikk i Gamle Glemmen kirke 

Vi inviterer til salmekveld følgende datoer denne vinteren og våren: 24. januar; 28. februar; 28. mars; 
25. april og 23. mai. Tidspunktet er kl.19:00. Du vil få høre kantor Thorgeir og diakon Anne Marthe, 
samt inviterte gjester. 
 

 

Takk for alle støtte til nytt piano i Gamle Glemmen! 

               Takk for alle støtte til nytt piano i Gamle Glemmen! 
Et nytt premiumpiano vil koste rundt 250.000. 
Til nå har vi kr. 95,340 
Du kan fortsatt sette inn 
en sum på vår sparekonto: 1000. 15.29337 
Alle gaver på minimum kr.500 gir mulighet for 
skattefritak. På forhånd takk! 

 

Jentegruppa 

I Kirkens hus i Nygaardsgata 28 samles en liten gjeng med jenter i alderen ca 13-20 annenhver 
torsdag. Gruppa er en sosial møteplass for jenter som savner et større nettverk i Fredrikstad, og 
ønsker å bli kjent med andre. Det blir mest skravling, latter og tedrikking, men vi har også program 
som yoga, matlaging, gå tur, spill og annet som jentene har lyst til. I høst håper vi på å få til et 
klatrekurs i samarbeid med Redpoint klatresenter på Lisleby. Jentegruppa er et samarbeid med 
Fredrikstad kommune, det er gratis, og det trengs ingen påmelding. Lurer du noe? Lyst til å ta deg en 
tur? Ta gjerne kontakt med diakon Anne Marthe Olaussen for mer informasjon. 
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Følg med i annonsering i avisene og
på menighetens hjemmeside for
eventuelle endringer.

NOVEMBER
27. november kl 11.00
1. søndag i advent, Matt 21,1–11
Inntoget i Jerusalem
Gudstjeneste ved Hege Fagermoen

DESEMBER
4. desember kl 11.00
2. søndag i advent
Gudstjeneste ved Trond Pladsen

11. desember kl 11.00
3. søndag i advent
Gudstjeneste ved Trond Pladsen

18. desember kl 17.00
4. søndag i advent
«Vi synger jula inn», Lisleby bedehus 

JULA I GAMLE GLEMMEN
24. desember
Julaften 
Kl. 1130: Gudstjeneste på Glemmen sykehjem
                    ved Trond Pladsen
Kl. 1300: Familiegudstjeneste ved Trond Pladsen
Kl. 1430: Julegudstjeneste ved Trond Pladsen
Kl. 1600: Julegudstjeneste ved Trond Pladsen

25. desember kl 11.00
1. juledag 
Felles juledagsgudstjeneste i Glemmen kirke.
Trond Pladsen

26. desember kl 11.00
2. juledag 
Julesanggudstjeneste. Trond Pladsen, Thorgeir 
Sjøvold og Per Viggo Nilsen

JANUAR
1. januar kl 12.00
Nyttårsdag
Felleskirkelig gudstjeneste i Domkirken

8. januar kl 11.00
2. søndag i åpenbaringstiden
Gudstjeneste ved domprost Kåre Rune Hauge

15. januar kl 11.00
3. søndag i åpenbaringstiden
Gudstjeneste ved Trond Pladsen

22. januar kl 11.00
4. søndag i åpenbaringstiden
Gudstjeneste ved Trond Pladsen

29. januar kl 11.00
5. søndag i åpenbaringstiden
Gudstjeneste ved Morten Zakariassen

FEBRUAR
5. februar kl 11.00
6. søndag i åpenbaringstiden
Gudstjeneste ved Trond Pladsen

12. februar kl 11.00
Såmanssøndagen
Gudstjeneste ved Hege Fagermoen

19. februar kl 11.00
Kristi forklarerelsesdag
Gudstjeneste ved Trond Pladsen

MUSIKK I JULA I
GAMLE GLEMMEN KIRKE
Onsdag 14. desember kl.19:00 inviterer vi
til Salmekonsert i førjulstid.

Lørdag 17. desember kl. 15:00 «Bellmans Jul 
og lokale komponister» Forzato v/Ole Herman Huth

Tirsdag 20. desember kl. 19:00 Julekonsert 
med Pernille Heckmann & kompani

Julaften kl.13; 14:30 og 16:00 får vi høre
Henriette Pettersen på tverrfløyte. Kl.13:00 får vi 
også høre Lisleby Barnegospel

2. juledag kl.11:00 får vi høre Per Viggo Nilsen
på fiolin.

GUDSTJENESTER I GAMLE GLEMMEN
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Mat til hverdag og fest!
Vi garanterer topp kvalitet på våre 

snitter, koldtbord, koldttallerkner, tapas,
varmretter og kaker.

Tlf. 69 36 27 50

Hjemmeside: www.haugetuncatering.no
Adresse: Haugetunvn. 3, 1667 Rolvsøy

E-post: post@haugetuncatering.no

Hans Kjøstelsen AS
Fjeldberg - Fredrikstad

Tlf. 69 36 74 50

MALING - TAPET
GULVBELEGG

TEPPER



Døpte
18.09 Ella Lysebo Auensen
25.09 Einar Slettevold
25.09 Ludvig Elmar Johnsen Bendiksen
 (døpt i Kråkerøy kirke)
09.10 Mia Johansen
16.10 My Larsen Monsøy
23.10 Viktor Jensen (døpt i Rolvsøy kirke)
30.10 Selmer Kjenne (døpt i Onsøy kirke)
30.10 Ola Wiersholm Engseth
 (døpt i Råde kirke)
30.10 Ingrid Andrea Berg Moe
13.11 Alette Lødeng Lund

Døde
26.08. Berit Falch Hansen
05.09. Astrid Larsen
03.09. Harriet Synøve Andersen
11.09. Reidun Margareth Thorstensen
28.09. Randi Aslaug Haugen
02.10. Arve Slettevold
14.09. Anne Grete Engseth
17.09. Steinar Diedrichsen
03.10. Randi Johanne Olsen
18.10. Gunhild Olsen
13.10. Gunn Ersland
27.10. Bjørn Andreas Johansen Bure
21.10. Anna Brita Røang

SLEKTERS GANG

Viede
22.10 Lill Anita Djupang og Kjetil Stender

SETTER DU PRIS PÅ MENIGHETSBLADET?
Menighetsbladet deles ut gratis til alle husstander i Gamle Glemmen sokn. Men det er ikke 
gratis å trykke bladet, derfor er din støtte er både kjærkommen og nødvendig.

Bruk gjerne VIPPS 22555 Gamle Glemmen sokn, og merk innbetalingen «Menighetsbladet». 
Det går også an å fylle ut en giro til konto 1040.28.51436 til Menighetsbladet
Gamle Glemmen, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.


