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MENIGHETENS
ANSATTE
 

Daglig leder
Morten Hauge
Tlf  69959823 - 48594953
morhau@fredrikstad.
kirken.no

Kapellan
Morten Zakariassen
Tlf 69959826 - 90014442
moza@fredrikstad.kirken.no

Undervisningsleder
Kristin Helgen Buckholm
Tlf 69959885 - 40409973
kribuc@fredrikstad.kirken.no

Sokneprest i 
Gamle Glemmen
Trond Pladsen 
 tlf. 69959796 - 40408976
tropla@fredrikstad.kirken.no

Kantor (organist)
Thorgeir Sjøvold
Tlf 69959828 - 93042100
thosjo@fredrikstad.kirken.no

Menighetsarbeider
Elise Sundby Brun
Tlf 69959879 - 99425916
elibru@fredrikstad.kirken.no

Sokneprest i Glemmen
Børre Aa. Sneltorp
tlf. 69959827 - 90102486
boas@fredrikstad.kirken.no

Diakoniarbeider  
Anne Marthe Olaussen 
Tlf. 69959829 - 91856355 
amao@fredrikstad.kirken.no 

Kirkestua er menighetshuset til  
Gamle Glemmen menighet, og kan 
leies av foreninger og privatpersoner til 
møter og selskap. I Kirkestua kan det 
dekkes til 50 personer. Huset er utstyrt 
med både middags- og kaffeservise. 
Flere opplysninger om utleie finnes 
på hjemmesiden vår: www.kirken.no/
fredrikstad

Kontakt kirketorget for utleie.

Utleie til selskap (dåp, konfirmasjon, 
åremålsdager, minnesamvær):  
kr 1.700,-

Foreningsmøter: kr 1.000,-

LEIE KIRKESTUA 

Menighetsrådet
Leder: Anne-Lise Helgesen, 
anneliseh@getmail.no
Medlemmer: Aud Helen Larsen, 
Anne Berit Mbedule, Kate Hoel, 
Andreas Ekstrøm, Heidi Aarvik 
og Trond Pladsen.
Varamedlem: Irene Lundstrøm
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Før jul kom jeg over et ganske bra tilbud i en 
av byens bokhandlere, 50 % på alle puslespill. 
Under juletreet i fjor lå det derfor innpakket et 
puslespill. Bildet var en gave til kona fra meg, 
med overbevisning om at dette ville bli til glede 
for meg også. Dette skulle være et fellesprosjekt. 

Bildet som akkurat i disse dager pusles frem 
viser deler av verdensmetropolen New York. 
Midt i bildet er Brooklyn Bridge. Broen er en 
av tre broer som binder sammen bydelene 
Manhattan og Brooklyn i New York. 

Som prest møter jeg mennesker i ulike 
livssituasjoner. Noen ganger møter jeg 
mennesker for en prat om et helt liv i en 
sørgesamtale. I samtalen prøver vi å sette 
sammen noen øyeblikk, som pårørende kommer 
på eller som huskes, som biter  
av et stort livspuslespill, som nå er over. 

Livet består av mange biter. Noen er gode, 
noen er mindre gode, og noen er rett og slett 
vonde. Etter hvert som vi blir eldre tegnes et 
tydeligere og tydeligere bilde av hvem hver og 
en av oss er. «Hvem kommer til meg når andre 
går bort? Hvem blir igjen? Hvem våger se bak 
alt jeg har gjort og likevel kalle seg venn? Hvem 
orker se meg som den jeg er og elske meg som 
en sønn? Det begynner å bli et liv dette her, det 
begynner å ligne en bønn.»  
(Ole Paus)

Med de mange bitene som etter hvert utgjør 
livet, blir det også større og større behov for 
et rop lik det tiggeren ved veikanten utenfor 
Jeriko ropte (Lukas 18,35-43): Kyrie Eleison – 
Herre ha barmhjertighet med meg! Det er godt 
å kunne rope det ut til ham som skapte meg og 
som kan finne bitene som jeg leter etter i livet 
mitt.

LIVET SOM PUSLESPILL – KYRIE ELEISON

Tekst: Trond Pladsen, sokneprest i Gamle Glemmen
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For tredje gang inviterer Den norske Kirke i 
Fredrikstad til Drop-in-dåp. Denne gangen i 
Glemmen kirke lørdag 21.mars.

– Det er like mange grunner til antall 
mennesker som har benyttet seg av tilbudene 
i 2019 og i 2018, sier Trond Pladsen. Det kan 
være sykdom som i sin tid forhindret, eller det 
kan ha vært helt praktiske årsaker. Sammen 
med Morten Zakariassen var han prest i Gamle 
Glemmen da det for første gang ble invitert til 
arrangementet her i Fredrikstad.

– Vi hadde sterke møter med mennesker som 
ble berørt av dåpens gave, sier Zakariassen.
Drop In Dåp innebærer at man uanmeldt, 
eller meldt kan komme den aktuelle lørdagen 
for å la seg døpe. Etter en dåpssamtale med 

en av prestene, går dåpskandidaten med 
familie (hvis de er tilstede) og presten inn i 
kirkerommet. Her møtes man av orgelmusikk. 
Og den samme liturgi og de samme ordene fra 
dåpsbefalingen lyder slik de gjør det i en vanlig 
gudstjeneste en søndag formiddag.

– Det var verdig og flott, uttrykte et par som 
valgte dåp på en lørdag i fjor.

Kvalifikasjoner
Det eneste som kreves er at den som 
døpes ikke er døpt tidligere. Når vi ønsker 
velkommen til dåpshandling på denne 
utradisjonelle måten vil vi kanskje lettere 
komme inn til kjernen av hva dette dreier 
seg om. Dette koster ikke noe. Det er gratis. 
Akkurat som nåden. 

Ingen påmelding
Denne lørdagen åpner vi dørene kl.11.00. 
Ønsker du å melde fra på forhånd kan du gjøre 
dette til soknepresten i Glemmen; Børre Aa. 
Sneltorp; tlf.: 90102486 eller på e-post:  
boas@fredrikstad.kirken.no. Dette er bare om 
du selv ønsker det. Det er ikke nødvendig. Som 
navnet antyder skal terskelen for å møte opp 
være lav.

Om du har spurt noen om å stille som faddere 
på forhånd bør de også da være med under 
dåpen. Men om du ikke har fått noen til å være 
med kan du likevel møte opp.

Velkommen til dåp!    
    

DROP-IN-DÅP I GLEMMEN 
LØRDAG 21.MARS 2020

Tekst: Børre Aamodt Sneltorp, sokneprest i Glemmen og kommunikasjonsmedarbeider 
Mia Gill Kristiansen

Det er prestene Børre Aa. Sneltorp, Maria Wassli Gjære og 
Kristin Winlund du vil møte om du møter til Drop-in-dåp i 
Glemmen kirke lørdag 21. mars -20.



5

Annenhver tirsdag kan du 
kjenne deilige dufter fra 
kjøkkenet i Kirkestua. Da 
forberedes det nemlig middag 
til rundt 25 gjester. Frivillige 
fra Glemmen og Gamle 
Glemmen stiller opp for å 
lage diverse retter gjennom 
året, alt fra fiskekaker 
til julemiddag, taco til 
vegetargryte. 

For en tid tilbake valgte vi å 
kalle måltidet for Langbordet. 
Vi sitter ikke nødvendigvis 
ved et langbord, vi er ofte for 
mange til å få plass til det, 
men det er noe med det å 
kunne sette seg ned å spise et 
måltid i det fellesskapet som 
et langbord representerer. Det 
er sosialt, det er husvarmt og 
det er inkluderende. Det er en 

møteplass for Rigat fra Eritrea 
og Ingjerd fra Østgårdfeltet, 
for familien Mbedule og 
familien Storemyr. Alle er 
varmt velkommen hos oss, og 
det har blitt knyttet mange 
nye vennskap.

Etter middag finner kantor 
Thorgeir frem sangbøkene, og 
vi traller oss gjennom noen 
fine viser så vi får plass til litt 
dessert. Og noe av det fineste 
på kvelden er når vi mot 
slutten rusler opp i kirken, får 
tenne lys og kan sitte og lytte 
til vakre toner fra orgelet til vi 
går hjem til vårt.

Merethe Bache-Wiig er en av de 
frivillige som sørger for god mat 

når langbordet skal dekkes.

LANGBORDET ER DEKKET
 – TIL MIDDAG OG FELLESSKAP

Tekst: Anne Marthe Olaussen, diakoniarbeider

LANGBORDET 
VÅREN 2020
 

• 10. mars
• 24. mars
• 21. april
• 5. mai
• 19. mai
• 2. juni

Langbordet dekkes i 
Kirkestua (Gamle Kirkevei 
102 B) annenhver tirsdag. 
Middagen starter kl 17.00. 
Påmelding til Anne Marthe 
Olaussen, tlf 918 56 355. 

Det er gratis å spise middag, 
men det er mulig å gi en 
gave til dekking av utgifter.

Arrangør: Diakoniutvalget i 
Gamle Glemmen og Glem-
men menigheter.

Hjertelig velkommen!
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Når krossen underfull eg ser
T: Isaac Watts 1707
O: Per Lønning 1973
M: Engelsk, omkr 1785/E. Miller 1790
Norsk salmebok 2013 nr. 170

Strid og krig fører sjelden til fred. I hvert fall 
ikke varig fred. Oftest ser man at vold avler 
vold. Derfor er mange ytterst skeptiske til 
den opprustning og krigshissing som man er 
vitne til i dagens verden. Når vil man innse at 
selv ikke økonomisk og militær dominans er 
nok til å trygge freden? Kunne vi lære noe av 
«Livsens hovding»? Som riktignok kjempet av 
alle krefter, men med kjærlighetens «våpen». 
Ubeskyttet og forsvarsløs kom han til vår jord 
for å leve i en verden dominert av urett og vold.
 

Sjanseløs, sett fra vårt perspektiv. Bekreftet, 
ved hans død. Men graven kunne ikke holde 
på ham, og nå forstår vi at bare hans måte å 
kjempe på kan føre til varig fred. Det er ikke 
makt og dominans som gjelder. Men avmakt og 
offervilje. Fred skapes ikke ved å ta, men ved å gi.

Isaac Watts regnes som den viktigste 
salmedikteren i England på første del av 
1700-tallet. Hans vakre salmetekst beveger oss 
til å gi til han som har gitt alt. Vi øyner livets 
mening. Per Lønning har gitt oss en gripende 
oversettelse, på nynorsk, og den engelske 
melodien står i ekte anglikansk tradisjon.

1  Når krossen underfull eg ser,
 der Livsens hovding måtte døy,
 all verdsens vinning armod er,
 all stordom kverv som halm og høy.

2  Frå panna, handi, foten hans
	 flyt	sorg	og	kjærleik	saman	ned.
	 Kvar	fletta	klunger	slik	ein	krans,
 og når vart strid til slik ein fred? 

3  No er han kledd i purpurskrud.
 I raudt hans lekam sveiper seg.
 Og eg er død i han, min Gud,
 og heile verdi død for meg.

4  Å kjærleiks djup, å miskunns drott:
 Var enn min rikdom hav og land,
 og fekk du alt, det vart for smått.
 Her er mi sjel, mitt liv, mi hand.

STRID TIL FRED
Tekst: Thorgeir Sjøvold, kantor i Gamle Glemmen

Vi sparer til nytt piano i Gamle Glemmen

Til nå har vi kr. 21.670,-
Du kan støtte ved å sette innen sum på vår sparekonto:
1000.15.29337. Alle gaver på minimum kr 500 gir mulighet 
for skattefritak.

På forhånd takk!
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Søndagsskole søndager kl 11:00 i underetasjen på 
bedehuset.

Lisleby Barnegospel øver onsdager kl 18:00-19:00
24.-26. april er det leir på Sauevika for alle fra 
1.klasse og oppover. Semesteret avsluttes med 
grillkveld ved bedehuset onsdag 27. mai. 

Fellesskapskvelder denne våren: 
•  Mandag 24. februar
•  Mandag 23. mars - andakt av Sverre Fjeldberg
•  Mandag 13. april - andre påskedagssamling
•  Mandag 27. april
•  Mandag 11. mai
•  Mandag 25. mai

Vi møtes kl 19:00 og avslutter kl 21:00
Vi spiser et enkelt måltid sammen midt i møtet.

Basar 5 - 7. mars
•   Torsdag 5. mars får vi besøk av Bethelteamet  

og Anne Lise Dahle
•   Fredag 6. mars får vi besøk av Borge  

Blæseensamble og Trond Pladsen
•   Lørdag 7. mars synger Lisleby Barnegospel  

for oss kl 16:30

Basaren åpner kl 17:30 på torsdag og fredag. 
Sang og andakt kl 19:00 og kveldstrekninger  
ca kl 20:10.
På lørdag åpner basaren kl 15:00
Hovedtrekningen starter kl 17:30.

Alle er hjertelig velkommen! 

Sjekk www.lisbede.no for eventuelle endringer. 

VÅREN 2020 PÅ LISLEBY BEDEHUS
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VIKTIG LISLEBYHISTORIE

I LFKs jubileumsår er det artig å kikke litt tilbake 
til 1929. Bildet av det store laget, vinnerne av 
Østlandsligaen, som kan sammenlignes med dagens 
vinnere av eliteserien, er presentert her før. Imidlertid 
er denne beskrivelsen av laget ikke lagt ut. Det viste seg 
at svært få visste hvor Lisleby var, og journalisten fra 
Fremtiden i Drammen kom med en herlig beskrivelse 
av både laget og spillerne. Beskrivelsen og omtalen 
kommer i neste menighetsblad. 

FOTBALL FRITID – PLASS FOR ALLE PÅ LISLEBY

Som de fleste vet, så ble Lisleby i 2014 
betydelig rystet av en rekke negative 
medieoppslag. Det ble sagt at 7 unge menn fra 
samme gate på Lisleby hadde reist til Syria, 
Libya og Irak for å krige med den militante 
islamske gruppen Islamsk Stat.

Vi som den gang satt i Lisleby Fotballklubbs 
hovedstyre satte ned oss ned og diskuterte 

hva vi som idrettslag kunne gjøre for å 
forhindre radikalisering og for å fremstå 
som en ansvarlig aktør i vår nærmiljø. Vi 
kom fram til at vi måtte ta et utvidet sosialt 
ansvar og vi falt ned på å starte opp en gratis 
integreringsaktivitet der alle barn uavhengig av 
kultur, hudfarge, religion, sosial status, språk 
eller økonomi kunne møtes for å være sammen 
og skape sosiale relasjoner i trygge rammer. 

«Fotball – Fritid» er en «solskinnshistorie» 
om hvordan man lokalt kan arbeide for å 
integrere barn i lokalsamfunnet. Vi har nå 
holdt det gående i sju år og vi har blitt en 
etablert aktivitet for barna på Lisleby. De 
vet hvor de finner oss og de vet at vi er der 
for dem. Vi har 80-100 barn som kommer 
innom oss pr. uke. De spiser middag, de får 
leksehjelp, dataopplæring og de er med på 
fysisk aktivitet. 

Jarl Østling og Nils Malcolm

Glade barn og unge feirer Røde Kors-prisen 2017 den  
13. oktober sammen med bl.a. Nils Malcolm (t.h.). 
Foto: Fredrikstad Blad

ROYS

H
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E

Roy Frantzen har gitt ut flere bøker om Lislebys historie. Menighetsbladet er glad for å kunne 
presentere noen smakebiter fra materialet han har samlet.



GLIMT FRA LISLEBY

Menighetsbladet deler bilder fra lokalmiljøet 
fra eldre og nyere tid. Kristin Martinsen har 
ansvaret for denne spalten. Har du et bilde – og 
helst med en liten historie til – kan du kontakte 
henne: kri2102@hotmail.com.

Tekst og bilde: Synnøve Dahlby Berg

SKØYTEDAMER
  

Klar til NM på Bislett i 1969 - Bakerst Eva Gundrosen, 
foran til venstre Kari Nilsen, Berit Navestad og 
Synnøve Dahlby. Det var tider mye moro, fellesskap og 
idrettsglede. Vi gikk for gull, to indre og vekk me’n. 

Gundersens vei. Tekst: Kveldsstemning fra Gundrosens vei. 
Foto: Kim Liberknecht.

 

 

 

Wiesebruket sett fra brygga på Selbak i slutten av 1890 årene. Seilskuter som laster trevirke 
langs elva, var et daglig syn på den tiden.  
Foto fra Digital museum, John R. Davidsen har satt til farger. 
 

 

 

 

Wiesebruket sett fra brygga på Selbak i slutten av 1890 årene. Seilskuter som laster trevirke 
langs elva, var et daglig syn på den tiden.  
Foto fra Digital museum, John R. Davidsen har satt til farger. 
 

Foto fra Digital museum, John R. Davidsen har satt til farger.

Wiesebruket sett fra brygga på Selbak i 
slutten av 1890 årene. Seilskuter som laster 
trevirke langs elva, var et daglig syn på den 
tiden. 
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Glemmen og Gamle Glemmen menigheter har 
fått ny daglig leder, Morten Hauge. Og Gamle 
Glemmen har fått sin egen menighetsarbeider, 
Elise Brun. Vi hilser på de to nye ansiktene, 
først Morten:

Sykle til jobb
61-åringen kommer fra 
Halden. Oppvokst rett 
nedenfor festningen i 
bydelen Knardal. Med 
bakgrunn i Ten-Sing 
og KFUK/M i deres 
blomstringstid. Den 
musikalske biten holder 
han fremdeles vedlike i 

husbandet tilknyttet «Våre Hjem» i Gressvik 
menighet der han bor.

Selv er han utdannet sosionom og diakon 
med administrasjon og ledelse i tillegg. 
Han har arbeidet i «kjærka» i Baltimore, 
men mest innen sosialt arbeid og barnevern 

både offentlig og privat. Nå har han nettopp 
avsluttet et to-årig virke som daglig leder for 
Vålerenga og Kampen menigheter i Oslo. Selv 
legger han ikke skjul på at han ser fram til å 
avslutte pendlertilværelsen. 
–Det skal bli fint å kunne sykle til jobb, sier han.

Legge til rette for utadrettet virksomhet
Morten rukket å bli glad i lokalitetene i 
Nygaardsgata med mange menigheter under 
samme tak. Det kan bli mange fruktbare 
samtaler der. Å inspirere hverandre og utveksle 
erfaringer gir muligheter for å utvikle seg.
– Hva gjør en daglig leder?
– En daglig leder har ansvar for alle ansatte 
unntatt prestene. Dette går på økonomi og 
praktiske forhold. Ikke minst å få lagt til rette 
for utadrettet virksomhet. Det er viktig å ta 
vare på den enkelte medarbeider, delegere, gi 
ansvar og følge opp.

Åpen og Inkluderende kirke
– Hvem er du egentlig?

NY DAGLIG LEDER OG NY 
MENIGHETSARBEIDER

Å inspirere hverandre 
og utveksle erfaringer 

gir muligheter for å 
utvikle seg.
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– Jeg ser på meg selv som en pliktoppfyllende kar. 
Har man sagt «ja» så skal det følges opp. Å bevare 
humøret og være tilgjengelig er viktig. Jeg er opptatt 
av å se mine samarbeidspartnere.
– Ditt forhold til kirken?
– Jeg er veldig glad i Den norske kirke. Dens 
betydning i samfunnet må ivaretas. Selv er jeg 
opptatt av å ivareta en diakonal profil. Endringene 
skjer fort i våre dager. Også innen kirken. Alt må 
tjene til at flere finner fram til troen og at vi ivaretar 
en åpen og inkluderende kirke.

Forventninger
– Noe til slutt?
– Av og til lurer jeg på hva vi mennesker gjør med 
jorda vår. Grønne menigheter må vi jobbe for. Og vi 
må ha håp og tro om at det nytter å arbeide for en 
bedre jord.
– Filipperne 3,7 er et bibelvers som betyr mye for 
meg. Vi skal bli bevart! Det er noe å trykke til sitt 
bryst.

Bioteknologi eller mennesker?
Elise Brun er i starten av yrkeslivet, men har allerede 
gjort seg verdifulle erfaringer om å finne den rette 
veien videre.
–  Kan du fortelle litt om deg selv, hva har du drevet 
med til nå?
–  Jeg er født og oppvokst i Fredrikstad, og har hatt 
mine og barne- og ungdomsår i Glemmen menighet. 
Der har jeg fått være med i korene, barne- og 
ungdomsarbeid og har hatt jobb som kirketjener 
ved siden av skole og studier. Jeg er utdannet 
biolog/bioteknolog, og var ferdig med studier ved 
universitetet høsten 2019. De siste årene har jeg også 
jobbet som menighetsarbeider i Borge menighet der 
jeg har jobbet med konfirmanter og ungdom.

Hvorfor hadde du lyst til å jobbe i Gamle Glemmen 
menighet?

Kirken har alltid vært et sted jeg har følt meg 
hjemme og velkommen, men jeg hadde riktignok ikke 
tenkt tanken på at kirken kunne være arbeidsplassen 
min, men så feil kan man altså ta. I løpet av det 
andre året med studier innså jeg at valget ikke var 
helt riktig. Bioteknologi er et spennende felt, og jeg 
trivdes med det, men det gikk også opp for meg at 
jeg trengte å jobbe med mennesker. Jeg var nok litt 
for stolt til å innrømme at jeg hadde valgt feil, og 
fortsatte løpet frem til jeg var ferdig høsten 2019. Det 
var da det virkelig gikk opp for meg at jeg måtte gjøre 
endringer. Hvis det ikke var dette jeg skulle jobbe 
med, hva skulle jeg gjøre da?

«Har ikke angret et sekund!»
Mine tidligere erfaringer med trosopplæring, både 
gjennom frivillighet og i de senere årene som jobb, 
har vært noe av det mest meningsfylte jeg har 
fått lov til å gjøre. Det var etter en gudstjeneste i 
november at jeg ble sittende og snakke med Kristin, 
vår undervisningsleder. Jeg luftet frustrasjonene, 
bekymringene og usikkerheten min til fremtiden. 
Jeg snakket om at jeg kunne tenke meg å bli kateket, 
for det å jobbe med barn og ungdom i kirken var jo 
noe jeg alltid hadde trivdes med. Hun fortalte meg 
om stillingen i Gamle Glemmen, og at jeg kunne 
søke på den for å ha relevant jobb når jeg begynte på 
utdanningsveien til kateket. Så da søkte jeg, og har 
ikke angret et sekund!

Gamle Glemmen menighet er en menighet jeg har 
hatt kjennskap til fra før av, men en menighet jeg 
gleder meg til å bli bedre kjent med. Jeg synes det 
er en spennende og folkekjær kirke hvor det lokale 
miljøet rundt kirken er sentralt i kirkens daglige 
virke. Det aller viktigste er å se barna og ungdommen 
i menigheten vår, og at de sammen med familiene 
sine føler seg inkludert og ivaretatt. Det å gjøre det 
gjennom ulike tiltak i trosopplæringen hvor jeg kan 
formidle og undervise om den kristne tro er noe jeg 
gleder meg veldig til. Også er det jo en fantastisk 
vakker kirke å få jobbe i!

–  Jeg elsker fremdeles å leke!
Hva liker du å holde på med på fritida?
Fritiden min brukes til mye forskjellig! Jeg er en 
person som liker å ha mange baller i luften, og 
elsker å prøve nye ting. Av hobbyer holder jeg på 
med dykking, sang og musikk, og driver ellers med 
mye grafisk tegning og design. Samtidig skal det 
ikke stikkes under en stol at jeg er en skikkelig nerd! 
Jeg er glad i drømme meg bort gjennom bøker, 
brettspill, filmer og serier, og elsker fremdeles å leke! 
Det er nok derfor jeg også trives så godt med barn 
og ungdom, jeg har nemlig fremdeles mye av den 
barnslige undringen og nysgjerrigheten i meg. 

Har du et bibelvers som betyr noe spesielt for deg?
Jeg har mange bibelvers og sanger som jeg er glad 
i. Lignelsen om den bortkomne sønn som Jesus 
forteller om er et av dem. Jeg har et nært forhold til 
familien min, og teksten minner meg på at jeg alltid 
kan komme til de uansett hvor mye dumt jeg har 
gjort eller hvor ute på villspor jeg er. 

Velkommen og Gud velsigne tjenesten,  
Morten og Elise!
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– Det er fascinerende å tenke på at mennesker 
er blitt døpt i de samme døpefontene i 
nærmere tusen år.

Det sier Lars Ole Klavestad. Han har gitt 
ut praktboken, ”Kirken i landskapet”, med 
undertittel ”langs pilegrimsledene i Østfold, 
Follo og Romerike”, i forbindelse med Borg 
bispedømmes 50 års-jubileum i 2019.

Visuell og utradisjonell
Mange års dokumentasjonsarbeid ligger bak de 
590 sidene. Teksten er spekket med historiske 
detaljer. Ellers er det blitt en høyst visuell 
og utradisjonell kirkebok. Vi møter presten, 
kirketjeneren, kirkevergen, organisten, 

pilegrimen, gravferdskonsulenten, bonden 
på prestegården, arkeologen, konservatoren, 
klokkestøperen, stenhoggeren og han som 
steller sin kones grav.
Dessuten: Landskapsarkitekt, billedkunstner 
og forfatter Klavestad viser en ny side av seg 
selv. Han er svært oppfinnsom med kamera. 
700 bilder i boka speiler historie, landskap, 
bygninger og aktiviteter ved ulike årstider og i 
forskjellig vær.

Bevisste fotovalg
– Ambisjonen med bildene er å gi boka en 
kunstnerisk touch. Jeg har hatt god bruk for 
”kirkelinsa” – en Sigma 150-600 millimeter. 
Den ble innkjøpt for å fotografere kirkene i nye 

LARS OLE SER KIRKENE  
FRA EN NY VINKEL

Lars Ole Klavestad har hatt god bruk av” kirkelinsa” for å skape unike bilder i boken. Her er han utenfor Gamle 
Glemmen kirke. Foto: Erling Omvik

Tekst: Erling Omvik
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posisjoner og på lang avstand, sier Lars Ole.
Med sterk zooming er det mulig å rydde i 
omgivelsene. Når skalaen og fokuset endres, 
forsvinner forstyrrende detaljer som skilt, 
søppeldunker og biler. 
– Jeg har ofte latt bildevalgene prege teksten. Det er 
viktig at bildene får fram ulike elementer ved kirkene 
og omgivelsene, og at bildene ikke framstår som 
gjentakelser. 
Han har trålet kirkelandskapet på kryss og tvers 
med sitt Canon EOS 5D-kamera og ulike linser. 
Noen ganger er det gjort avtaler om intervjuer og 
fotografering. 
– Andre ganger jeg latt spontaniteten ta føringen. 
Dermed har jeg også kommet tettere på det folk og 
aktiviteter. Noe er rett og slett planlagt flaks, smiler 
forfatteren.

Pilegrims-guide
Bokens røde tråd er pilegrimsleden fra Enningdalen 
til Eidsvold. Unike kapitler over nær 400 sider gir 
leserne bred innsikt om landskap og om gudshus. 
Det vil i høyeste grad berike pilegrimsturen gjennom 
Borg å ha den 3.2 kilo tunge boka i ryggsekken.
Klavestad innsikt om landskaper kom klart til syne 
i kapitler om hvor og hvordan kirkene er plassert. 
En oversikt bak i boken gir leksikalsk informasjon 
over prostier og 138 kirker i landets mest folkerike 
bispedømme med 730 000 innbyggere.

Kirkene i Fredrikstad
Kirkene i Fredrikstad og middelalderkirken på 
Hvaler er viet bred oppmerksomhet. 
Menighetsbladet utfordret Lars Ole Klavestad 

om å svare på hva han liker best ved Domkirken, 
Gamle Glemmen og Glemmen kirke. Her er hans 
refleksjoner:

– Domkirken er monumental. Med sitt ruvende tårn 
på 72 meter er den med på å definere Fredrikstad 
som en skikkelig by. Teglstenkatedralen har en flott 
beliggenhet og har tilstrekkelig med rom omkring 
seg. Fredrikstadbrua og kirken er landemerker i 
byen. Av interiøret synes jeg særlig alterpartiet er 
imponerende. Kirken, innviet i 1880, har også en 
verdig og rikt utsmykket inngangsdør.
 
– Gamle Glemmen kirke har flotte proporsjoner. 
Fredrikstads eldste bygning bærer på utrolig mye 
historie. Det gjenspeiles utvendig og innvendig. 
For meg er det sterkt å komme inn i en bygning fra 
1100-tallet.  Stenveggene er ikke parallelle. Jeg har 
mange ganger spurt meg om det er gjort med vilje. 
Kirken er «lavmælt» og ligger i en rest av et historisk 
landskap der omgivelsene ellers har endret seg mye. 
Viktig at slike steder tas vare på som et helhetlig 
miljø.
 
– Glemmen kirke er symbolet på at byen har vokst 
og kommuner er slått sammen. Kirkegården lager en 
grønn lunge midt i byen. Spennende at en av landets 
ruvende arkitektskikkelser, Arnstein Arneberg, har 
tegnet den. Her er et flott tårn, som trapper seg 
oppover i fire nivåer – på den litt ekstravagante 
måten som kjennetegner Arneberg. Et tønnehvelvet 
tak og modernistiske fresker på veggene bak og over 
alteret gir kirkerommet en egenart.

Borge kirke.  
Foto: Lars Ole Klavestad
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Leie gravlund
– På gravplassen skal det være fred og ro – 
og god orden. Utfordringen er å finne gode 
løsninger mellom effektiv drift og den rolige 
atmosfæren som preger en kirkegård. 
Det sier Sverre Meum, gravplassleder ved 
Leie gravlund. Han legger til at ansattes 
menneskekunnskap er svært viktig i møte med 
pårørende.

Leie er kommunens største gravlund. Den 
er på 1 000 mål, og her er det plass til 8 900 
kistegraver og 1 400 urnegraver. Anlegget har 
fire ansatte, i tillegg til sesonghjelp. 
Meum, som har bakgrunn som møbelsnekker, 
jernstøper og tømrer, begynte i jobben i 
oktober i 2018. Lysten på å begynne på noe 
helt nytt avgjorde skiftet i karrieren.

Mennesker i sorg
– Vi får mange spørsmål fra pårørende og 
besøkende. Vi møter mennesker i sorg. Rolig 
framferd er viktig for å skape gode og trygge 
relasjoner, sier Meum

Mens selve gravplassen er et offentlig anlegg, 
er hvert enkelt gravsted privat eiendom som 
har stor personlig betydning for mange.
– Vi må ha regler, så vi kan få utført for 
eksempel plen- og kantklipping og øvrig 
vedlikehold på en effektiv og tilfredsstillende 
måte.  Eller å hindre at gravstener ikke tipper over 
og representerer en fare for brukerne, sier han.

Trær skaper ro
Selv med støysvake klippemaskiner er det lyd, 
og om sommeren er det klipping nær sagt hele 

MENIGHETSBLADET HAR BESØKT LEIE GRAVLUND  
OG VESTRE FREDRIKSTAD GRAVLUND

HER ER DET PLASS TIL  
OVER 10 000 GRAVER

Tekst og foto: Ola Jacob Amundsen

 Leie gravlund i vinterskrud, med rim og frost på bakken. Foto: Erling Omvik



tiden. Fordelen er at det blir 
fint og stille etterpå! Klipping 
og annet arbeid sørger man 
imidlertid for at er langt unna 
utendørs seremonier.

– Ulike typer vegetasjon er 
nyttig der gravplassene trenger 
avskjerming. Hekker og busker 
kan dele opp gravplassene. Trær 
blir forbundet med stillhet. I 
tillegg gir trær lunhet. Derfor er 
det viktig både med beskjæring, 
og å felle gamle og plante nye 
trær, sier han.

Minnestener
Vi kommer inn på trender. Meum 
og hans kolleger merker økt 
interesse for minnestener i stedet 
for tradisjonelle gravplasser. 

Minnestenen utenfor Glemmen 
kirke har for eksempel ca. 60 
navn, og er en urnelund. Stenen 
med beplantning og lysstativ, blir 
stelt av kirkegårdsarbeiderne.

Vestre Fredrikstad gravlund:
– Isbegonia er mest populær. Den er vakker med sin fylde 
og farge og står godt gjennom hele sommeren. På en god 
annenplass kommer new guinea. 

Det sier Christoph Fürst, gravplassleder på Vestre Fredrikstad 
gravlund. Her har man blant annet ansvar for stell av omkring 450 
graver, som er en omfattende jobb.

Vestre Fredrikstad gravlund er Fredrikstads nest største med sine 
45 mål med plass til ca. 7.200 graver. Gravlunden og kapellet ble 
innviet i 1877. Kapellet fikk påbygget klokketårn i 1990, og i 2007 
ble det utført omfattende dreneringsarbeider. Gravlunden er utvidet 
flere ganger. 

De ansatte på Leie gravlund, fra 
venstre Oddvar Hansen, Turid 
Halvorsen, Mette Hansen og 
Sverre Meum.

Tekst og foto: Ola Jacob Amundsen

KIRKENS GRØNNE
FINGRE
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Kirkegårdsarbeider Irene Dahlstrøm viser fram isbegonia – som er 
mest brukt på Vestre gravlund.
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Dragning mot det grønne
Christoph Fürst og kirkegårdsarbeider 
Irene Dahlstrøm utgjør bemanningen, 
som styrkes med fire-fem personer, gjerne 
skoleungdommer, i sommersesongen da 
naturen vokser på sitt mest intense.
– Vi har mer enn nok å gjøre, sier Fürst. Han er 
opprinnelig utdannet plate- og sveisearbeider 
og har vært leder på gravlunden fra 2012. 
Dahlstrøm er utdannet tannlegeassistent, 
men har vært sesongarbeider på Vestre i 17 
år. For begge har ivrige grønne fingre styrt det 
endelige yrkesvalget.

Mange arbeidsoppgaver
Sommersesongen, fra tidlig vår og til oktober/
november, er den mest aktive tiden. 45 mål 
gress klippes en gang i uken. Hekker og busker 
skal også av og til klippes. Det er trepleie og 
beplantning. Nyere graver etterfylles med jord. 
– Vi må passe på å ikke kjøre gressklipper for 
nær gravkapellet eller selve gravstedet mens 
begravelsesseremonier pågår, legger Fürst til.
Naturen kan by på utfordringer. Sommeren 
–18 var svært tørr, og i stedet for hyppig 
gressklipping gikk vanningsanleggene for fullt. 
Om vinteren er det snømåking, beskjæring, 
tining av graver m.m.
– Vi har et aktivt samarbeid med graver, 
begravelsesbyråer og selvfølgelig Fredrikstad 
kirkelige fellesråd, som administrerer 
gravlundene. Det fungerer bra, sier Fürst.

2.650 blomster plantes
Fredrikstad kirkelige fellesråd påtar seg stell av 
graver mot betaling. Stell omfatter klargjøring 

av bed om våren, utplantning, luking og 
vanning gjennom sommeren, samt opprydning 
og legging av granbar etter sesongen. I tillegg 
potte med linje til påske, lyng om høsten og 
krans til jul.

– I dag benytter ca. 450 seg av tilbudet, og 
det gjelder særlig mange som bor utenbys. 
Mange er eldre personer. Blomster kjøpes på 
anbud, i samarbeid med kommunens parketat. 
Vi kjøper 2.650 blomster, fra Gjennestad 
planteskole i Vestfold. 

Sommerblomst med tradisjoner
Man kan velge mellom fem sorter. I fjor ble det 
plantet ca. 900 isbegonia, videre 300 vanlige 
pelagergonia, 450 begonia betulia, 40 fuksia, 
260 knollbergonia og 600 new guinea, sier 
Dahlstrøm. 
 Isbegonia er en sommerblomst med lange 
tradisjoner. Den har opprett, kompakt vekst, 
blir ca 25 cm høy og dekker godt. Den er tøff 
og lettstelt, og disse gode egenskapene gjør 
at den blir brukt mye. Bladene er ganske små 
og blanke. Blomstene er noe mindre enn hos 
knollbegonia (begonia tuberhybrida), men til 
gjengjeld har den tett i tett med blomster i en 
luftig sky rundt bladene. Blomstene kan være 
enkle eller doble og finnes i flere farger, fra rent 
hvitt til rosa og over i rødt.   

Egen maskingruppe
Maskinparken på Vestre Fredrikstad gravlund 
består av to raidere (motoriserte gressklippere), 
en hjullaster og flere småmaskiner.
– Raiderne er mye i bruk, og har gjerne en 
levetid på seks-syv år, og kostnadsutviklingen 
på vedlikeholdet må følges nøye de siste årene. 
Plutselig kommer man til et punkt for slitasje og 
reparasjoner er blitt så høyre, at det lønner seg å 
kjøpe nytt.  
Gravlundene i kommunen har en egen 
maskingruppe på tre medlemmer, som følger 
godt med på mye maskiner. Vi er nødt til å ha 
smidige maskiner, det er stor forskjell på å 
klippe gresset på en fotballbane og en kirkegård, 
sier Fürst og legger til at en gang i året drar 
kommunens kirkegårdsansatte på park- 
anleggsmassen på Lillestrøm for å se nærmere 
på alle de nye maskinene som tilbys i markedet.

MANGE ARBEIDSOPPGAVER PÅ EN GRAVLUND

Mange lys å se ved gravstøttene på Vestre gravlund julaften 
2019. Foto: Erling Omvik
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– Vi er en forening som vil aksjonere. 
Politikerne er alt for slappe i 
miljøspørsmål.

Elisabeth Golding og Ulla Kolstad snakker 
seg varme om sitt grønne engasjement. 
Menighetsbladet har møtt leder Elisabeth og 
nestleder Ulla i Besteforeldrenes Klimaaksjon 
(BKA), avdeling Søndre Østfold.

– Vår generasjon har sløst mye. Vi har levd 
i sus og dus og er fanget i vår egen luksus. 
Utvilsomt er vi medskyldige til elendigheten, 
sier Fredrikstad-damene, som gleder seg over 
alliansen mellom engasjerte besteforeldre og 
glødende ungdommer som nå løfter miljø-
fanen i fellesskap.

Håper på flere medlemmer

De er så vidt ute av startblokkene. Lokallaget 
ble stiftet i september i fjor med et fåtall 
entusiaster. I desember passerte medlemstallet 
75 i Fredrikstad, Hvaler, Sarpsborg og Halden. 
På landsplan er det nå 3 500 besteforeldre-
aksjonister.

Blant støttetroppene er ex-politikere som Kåre 
Willoch og Thorbjørn Berntsen.
– Vi jobber hardt for å bli enda flere, sier 
Fredrikstad-damene i kor. 

Aksjonistene har vært synlige i sine røde hatter 
og synlige jakkemerker ved flere anledninger 
allerede.

INGEN TID Å MISTE
Tekst og foto: Erling Omvik

ELISABETH OG ULLA ER TO UTÅLMODIGE BESTEFORELDRE

– Vår generasjon har sløst mye, sier Elisabeth Golding (t.v.) og Ulla Kolstad, foran plakatveggen som barn og unge var 
med å tegne under lokallagets første miljø-arrangement i Fredrikstad.
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Hva skjer med avfallet vårt?
4. november arrangerte de en 
aksjon i sentrum i samarbeid 
med Naturvernforbundet, Rebell 
kunstnerkollektiv og Fridays for 
Future. Det ble tegnet, sunget 
og malt, av unge og eldre. Presis 
klokka 18.14 tente de lys over 
gangbrua for å symbolisere støtte 
til grunnlovens miljøparagraf 112 
(som gir rett til levelig miljø).
Elisabeth Golding markerte 
klimaaksjonens støtte til bomring 
under snorklippingen av ny Seut-
vei, og et knippe besteforeldre 
støttet opp om ungdomsprotesten 
i sentrum mot Black Friday-
handelen.

Flere aktiviteter er planlagt:  
10. februar arrangeres møte på 
Frevar. Besteforeldrene vil finne 
ut hva som skjer med avfallet 
vårt. Direktør Fredrik Hellstöm 
orienterer.

9. juni kommer meteorolog John 
Smiths til Holmen for å orientere 
om” kloden og været”.

Al Gore og Greta Thunberg
- Hvorfor er dere blitt miljø-
aksjonister?
Ulla: - Jeg har vært bekymret i 30 
år. Det begynte med at jeg leste en 
sterk artikkel om drivhuseffekten 
i den britiske avisen The Observer 
i 1990. Temaet var ikke på 
dagsorden den gangen. Så stormet 
Al Gore inn på miljø-scenen 
tidlig på 2000-tallet. Både Gore 
og aktivist Greta Thunberg har 
inspirert meg til handling for 
klimaet. Etter at jeg ble bestemor, 
har dette blitt enda viktigere 
for meg. Jeg er bekymret for 
barnebarnas framtid. 

Elisabeth: - Jeg hørte foredrag 
av lege, fagforfatter og bestemor 
Gro Nylander. Hun sa at det ikke 
var nok med bleieskift, barnevakt, 
boller, leksehjelp, gaver og ferier. 

Vi må løfte blikket og bidra til 
at kloden er god å leve på når 
barnebarna blir voksne. Jeg 
innså at jeg hadde gjort en alt for 
dårlig jobb med våre barn, men 
hadde alle muligheter til å gi våre 
barnebarn en bedre verden.
Det tente gnisten hos meg.

Tegn i tiden
Ulla og Elisabeth summerer 
opp mange tegn i tiden. De 
er innom tørkesommeren 
2018, alt ekstremvær som gir 
skremmende utslag, branner 
som herjer naturen verden rundt, 
oversvømmelser, truede dyrearter 
og litt til.

- Eller tenk på vårt handle-
mønster. Vi tilbys sukkererter fra 
Peru, jordbær fra ”langtvekkistan” 
hele året, roser fra Etiopia eller 
fiskepinner som har vært tur-retur 
Kina. De billige flyreisene er jo 
også vanvittig fristende for folk, 
sier Elisabeth.

- Selvsagt skal politikerne 
kritiseres for unnfallenhet, men 
du verden hvor mye hver en av 
oss kan gjøre. Vi må være strutser 
med hodet i sanden, om vi ikke 
ser faresignalene. Hver enkelt må 
vurdere sine valg. Det er ingen tid 
å miste, legger Ulla til.

Aksjonistene håper å rekruttere 
medlemmer via Facebook-siden 
”Besteforeldrenes klimaaksjon 
Søndre Østfold”. 

– Eller så er det bare å kontakt 
direkte med oss, sier Elisabeth og 
Ulla.

 

Dialogforum Østfold arrangerte 
kjellerkveld i Domkirken med tema 
«Finnes det norske verdier», med 
foredrag av professor Sturla Stålsett. 
På bildet ser vi ham sammen med 
medlemmer av Fredrikstad-gruppen: 
Bak	fra	venstre	Tariq	Alsagoff,	Aziz	
Ahmedovic, Stålsett, Hans Petter 
Storemyr og Knut Erling Johansen. 
Foran: Marit Torp, Jorunn Askerød og 
Anne Marte Olaussen.
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– Frykten blir borte når vi møtes 
ansikt til ansikt. Kjennskap gir 
vennskap.

Det sier Tariq Alsagoff og 
Jorunn Askerød, nøkkelpersoner 
i Dialogforum Østfold, når 
Menighetsbladet ber dem forklare 
grunnlaget for arbeidet. Jorunn 
har vært ansatt som daglig leder 
siden den formelle starten i 2015, 
mens Tariq tok over i full stilling i 
august i fjor. 

Dialog i ungdomsskolen
Sammen står de nå i front for 
et viktig brobygger-arbeid i vårt 
nærmiljø.

Jorunn er nå i deltidsstilling for å 
utvikle samarbeid mellom skoler, 
moskéer, kirker og menigheter. I 
flere år har det vært dialogdager 
for ungdomsskoler i Sarpsborg. 
Elever og lærere møter folk i 
kirker og moskéer. 

DEN VIKTIGE  
RELIGIONSDIALOGEN

Tekst og foto: Erling Omvik

Nå står Fredrikstad for tur, blant 
annet fordi Gjensidige-stiftelsen 
har gitt raus støtte.
Først ute var Gudeberg 
ungdomsskole i fjor høst. På 
programmet sto besøk i Al-
hudamoskéen på Lisleby, Gamle 
Glemmen kirke og Havets 
katedral på Isegran.

Utover i 2020 er det planlagt 
dialogdager med flere skoler i 
distriktet.

Startet i Sarpsborg
Det var i Sarpsborg at de første 
regelmessige samtalene mellom 
kristne og muslimer fant sted for 
snart sju år siden.

Fra kirkens side deltok biskop 
Atle Sommerfeldt og Borg 
Bispedømme, Kirkens Bymisjon 
i Østfold, Sarpsborg kirkelige 
fellesråd og byens Metodistkirke. 
De møtte representanter fra 
bosniske, kurdiske, albanske og 
somaliske muslimske samfunn i 
byen.

I et avisinnlegg uttrykte 
initiativtagerne seg slik: - Å 
bygge bro er en langsom og 
omstendelig prosess. Å rive den, 
kan være gjort på sekunder. På 
samme måte utvikles tillit og 
respekt gjennom langsomme og 
tålmodige prosesser.

29 moskéer og menigheter
- I 2015 fant vi grunn til å 
etablere et fast forum. Fire 
år senere er 29 moskéer og 
menigheter medlemmer 



Vil du vite mer?
Hjemmesiden heter 
dialogforumostfold.no. 
Facebooksiden finner du ved å 
søke Dialogforum Østfold.

i vårt forum. Vi ser nå at 
entusiasmen også har fått et 
godt fotfeste i Fredrikstad, sier 
daglig leder Tariq, som også er 
styreleder for byens moské Masjid 
Darussalam (som kjøpte det 
tidligere Seiersten Misjonshus fra 
Misjonssambandet).
Gamle Glemmen, Glemmen 
og Domkirken er medlemmer 
i Dialogforum, sammen med 
menighetene i Kråkerøy, Borge, 
Torsnes og Østre Fredrikstad. 
Andre kirkesamfunn er Frikirken, 
Syvendagsadventistene og 
Petrikirken på Kjølberg.

Dialogen er basert på møter 
ansikt til ansikt. Derfor vektlegges 
sosiale aktiviteter, som leir for 
ungdom, turer, å lage mat i 
fellesskap, mangfoldsgrupper, 
kvinnegrupper og åpne møter med 
politikere.

Dialogforum Østfold 
finansieres i første rekke av 
Kulturdepartementet og Borg 
bispedømmeråd. Midler ytes 
også av Sarpsborg og Fredrikstad 
kommuner og kirkelig fellesråd i 
Sarpsborg. 

”En vanlig muslim”
Dialog-entusiasmen kom tydelig 
til syne under bispevisitasen på 
Kråkerøy nylig. Kråkerøy Mixed 
Y`s Men Club og menigheten 
samarbeidet om et folkemøte i 
menighetssenteret. Marit Torp 
ledet et godt besøkt arrangement 
og fortalte om viktige erfaringer 
og kunnskap som hun og 
dialoggruppen i Fredrikstad har 
høstet så langt.
Kveldens hovedgjest Tariq 
Alsagoff ga interessante innblikk 
i hvordan han opplever å være 
muslim og innvandrer i vår by. 
”Møte med en vanlig muslim” var 
overskriften for kvelden. Tariq 
ville snu på utfordringen og spurte 
”Hva er en vanlig kristen?” Hans 
svar: - Det er akkurat like stor 
forskjell på muslimer som på 
kristne.

Tre hovedpunkter
Formålet for Dialogforum Østfold 
er uttrykt i tre punkter:
– Utvikle og forsterke dialogen og 
samhandlingen mellom kristne og 
muslimer.

- Arbeide for økt forståelse og 
kunnskap av kristendom og islam.

Dialogforum tok initiativ til en bønnering rundt Masjid Darussalam-moskeen i 
Gunnar Nilsens gate 4, under motto: «trygg i bønn» i september 2019.

Daglig	leder	Tariq	Alsagoff	og	
skolekontakt Jorunn Askerød.

- Være et ressurs- og kompetanse-
senter for religionsdialog og  
samhandling mellom flerkulturelle.

”Oss og dem”
Claudia Lenz, professor i 
samfunnsfag ved MF Teologisk 
Høyskole, ser tendenser i mange 
vestlige land til økende politisk og 
samfunnsmessig polarisering, en 
vekst i «oss og dem»-tenkning. 
- Ofte blir majoritetens religion 
og tilhørighet til nasjonen koblet 
sammen. De som har en annen 
religion, blir nasjonens «andre», 
sier hun til Menighetsbladet.
Hun viser til at muslimfiendtlighet 
er den mest aggressive for-
dommen mot en religionsgruppe 
og at 34,1 prosent av befolkningen 
viser utpregede fordommer mot 
muslimer. 

På dette grunnlag er Claudia Lenz 
overbevist om at religionsdialog 
mellom kristne og muslimer har 
en viktig funksjon for å hindre en 
spiral av «oss og dem»-tenkning. 
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I Jobb Fredrikstad

Mobil:
45 97 44 39
E-post:
i-jobb-fredrikstad@bymisjon.no

Besøksadresse:
Losjeveien 2
1604 Fredrikstad

kirkensbymisjon.no

Vær vennlig å ta kontakt med oss på e-post: i-jobb-fredrikstad@bymisjon.no eller
mobil: 45 97 44 39 | sentralbord nr. 69 61 01 19

Har du behov for hjelp - og vil støtte
Kirkens Bymisjon i Fredrikstad?
Vi tilbyr følgende tjenester:

● Rydding og bortkjøring fra hus, leilighet, garasje, lager eller byggeplass

● Hagearbeid - gressklipping - luking - klipping av hekk/busker og trær

● Trenger du hjelp til gravstell - vår/sommer/høst og vinter

● Bortkjøring av hageavtall og annet avfall

● Frakt/kjøring av varer/materialer til eller fra hus og hytte

● Flytteoppdrag

● Rengjøring/vask av hus og leilighet

● Annet forefallende arbeid

● Snømåking

LIVETS GANG

Døpte

17.11 Mikkel Myrvold Wernersen
24.11 Daniel Hagen Hildingsson
24.11 Nicolai Emilian Andrå
01.12 Viktor Gustavsen Hertzenberg
26.01  Emil Nikolai Enger Andreassen

Viede

10.01 Jantharus Suksomjit og Eirik André Bilet

Døde

26.11 Solveig Margrethe Olsen
14.12 Thorleif Liseth
19.12 Oddbjørn Holdorff Moen
20.12 Randi Torine Antonsen
31.12 Inger Anette Olsen. 
06.01 Gerd Aalberg
09.01 Thor Even Bjørnstad
14.01 Ivar Larsen
14.01 Kjell Arnesen
30.01 Reidun Johanne Krogstad
01.02. Ruth Andersen

Redaksjonen avsluttet 07.02.20
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GUDSTJENESTER & 
ARRANGEMENTER

MARS

1. mars kl. 11.00
1. s.i. fastetiden
Gudstjeneste med dåp og nattverd 
ved Margaret Snilsberg

8. mars kl. 11.00
2.s.i.fastetiden
Familiegudstjeneste med dåp og 
nattverd ved Trond Pladsen og 
Elise S. Brun

15. mars kl. 11.00
3. s.i. fastetiden
Gudstjeneste med dåp og nattverd 
ved Morten Zakariassen

22 . mars kl. 11.00
Maria budskapsdag
Diakoni-gudstjeneste med dåp og 
nattverd ved Trond Pladsen og 
Anne Marthe Olaussen

29. mars kl. 11.00
4. s.i. fastetiden
Gudstjeneste med dåp og nattverd 
ved Morten Zakariassen

APRIL

5. april kl. 11.00
Palmesøndag
Familiegudstjeneste med dåp og 
nattverd ved Kristin H. Buckholm 
og Elise S. Brun

9. april kl. 18.00
Skjærtorsdag
Kveldsgudstjeneste med nattverd 
ved Trond Pladsen.
Felles kveldsmat i Kirkestua.

10. april kl. 11.00
Langfredag
Pasjonsgudstjeneste ved Trond 
Pladsen.

12. april kl 11.00
1. påskedag
Høytidsgudstjeneste ved Trond 
Pladsen

13. april kl 11.00
2. påskedag
Friluftsgudstjeneste på Skihytta 
ved Trond Pladsen.

19. april kl 11.00
2. søndag i påsketiden
Gudstjeneste med dåp og nattverd 
ved Trond Pladsen.
Menighetens årsmøte i kirken 
etter gudstjenesten. 

26. april kl 11.00
3. søndag i påsketiden
Gudstjeneste med dåp og nattverd 
ved Børre Sneltorp

MAI

3. mai kl 11.00
4. søndag i påsketiden
Gudstjeneste med dåp og 
nattverd ved Morten Zakariassen. 
Agentklubben deltar.

10. mai kl 11.00
5. søndag i påsketiden
Gudstjeneste med dåp og nattverd 
ved Kristin H. Buckholm

(17. mai – ingen gudstjeneste i 
Gamle Glemmen)

21. mai kl 11.00
Kristi himmelfartsdag
Gudstjeneste med dåp og nattverd 
ved Trond Pladsen

24. mai kl. 11.00
Søndag før pinse
Gudstjeneste med dåp og nattverd 
ved Kristin H. Buckholm

31. mai kl. 11.00
1. pinsedag
Høytidsgudstjeneste ved Trond 
Pladsen

JUNI

7. juni kl. 11.00
Treenighetssøndag
Skaperverkets dag – 
fellesgudstjeneste i Brottet på 
Spjærøy

14. juni kl. 11.00
2. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste med dåp og nattverd 
ved Kristin H. Buckholm

21. juni kl. 11.00
3. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste med dåp og nattverd 
ved Børre Sneltorp

28. juni kl. 11.00
4. søndag i treenighetstiden
Fellesgudstjeneste under 
Glommafestivalen. Bryggescenen.
 
Med forbehold om endringer. 



KONSERTER

LANGBORDET

Felles middag tirsdager i oddetallsuker, 
kl 17.00 i Kirkestua.
Les mer side 5.

ÅPEN KIRKE

Gamle Glemmen kirke er åpen hver torsdag 
kl 18.00 – 19.00 for stillhet, lystenning og 
bønn. 

HYGGETREFF 

Torsdager kl 19.00 i Kirkestua: 
• 5. mars
• 2. april
• 7. mai
• 4. juni

SALMEKVELDER
i Ganle Glemmen kirke tirsdager kl 19.00:

•  18. februar     •  17. mars      •  14. april      •  12. mai

VÅRKONSERT

Torsdag 28. mai kl 19.00 blir det stor vårkonsert i Gamle 
Glemmen. Heidi Gjermundsen Broch og Terje Norum fremfører 
«Tidevann», en syklus av 13 sanger hvor de tolker diktene til Inger 
Hagerup. Sjangermessig er de innom både visesang, country og 
jazz.

Den tradisjonelle kirkeparkkonserten med Lisleby Musikkorps tar 
en pause i år, men de satser på å være i rute igjen i 2021.

BABYSANG/BABYTREFF

Hver onsdag kl 10.30 – 12.00 i Kirkestua 

KIRKEROTTEKLUBB 

Onsdager i partallsuker kl 16.15 – 17.45 i Kirkestua. 
Klubb for 4-6-åringer, med middag, aktivitet, 
bibelfortelling, lystenning og sang. 

AGENTKLUBB 

Tirsdager i partallsuker kl 17.30-19.00 i Kirkestua. 
Klubb for barn i 2.-4. klasse. Aktiviteter og kveldsmat.
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Gamle Glemmens eget 
menighetsblad går med denne 
utgaven inn i sin 23. årgang, 
men det første menighetsbladet 
for både Glemmen og Gamle 
Glemmen kom ut allerede i 1937. 
Her deler vi glimt av bladene som 
kom ut for 10 og 50 år siden. 

Menighetskurs for kvinner var 
av tema i bladet fra februar 1970, 
med foredrag om «aktuelle ting 
som gjelder våre barn og våre 

hjem». I den forbindelse var det 
en oversikt over søndagsskolene. 
Av de søndagsskolene som er 
listet opp her er søndagsskolen 
på Lisleby bedehus fortsatt 
oppegående – og møtes som for 
50 år siden kl. 11.00! 

Hovedoppslaget handlet om 
Kirkens nødhjelps fasteaksjon, 
som den gangen var ny. Også i 
år vil konfirmanter og andre gå 
rundt med innsamlingsbøsser 
til Kirkens nødhjelp. Den lille 
notisen om Kai Gunnar som 
arrangerte utlodning til Biafra 
er både et 50-års-minne og en 
påminning om at nestekjærlighet 
i praksis fortsatt er aktuelt.

Altertavlen restaureres var ett av 
oppslagene i menighetsbladet for 
10 år siden. I 2010 var kirkens 
stengt mellom jul og påske 
mens altertavlen ble restaurert. 
Altertavlen er et klenodium 
fra 1709, og trengte å få fjerne 
støv og smuss, og festet løse 
malingflak. 

MENIGHETSBLADET 
– FOR 10 OG 50 ÅR SIDEN 
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– OG MENIGHETSBLADET I DAG

Denne utgaven av menighetsbladet 
representerer en fornyelse, med nytt utseende 
og samarbeid med Glemmens og Domkirkens 
menighetsblader om deler av innholdet. Den 
nye redaksjonskomiteen håper at bladet faller 
i smak hos leserne. Målet er et blad som 
presenterer aktiviteten i Gamle Glemmen 
menighet, sammen med aktuelle og historiske 
glimt fra nærmiljøet og byen vår. 

En gave til bladet hjelper 
oss til å lage et godt blad. Bruk 
opplysningene i giroen nedenfor, 
eller send en gave på VIPPS. 
Gamle Glemmens VIPPS-nummer 
er 22 555. Uansett, merk gaven 
«Menighetsbladet» - på forhånd 
tusen takk!

M E N I G H E T S B L A D

KIRKENE FRA NY VINKEL

«Gamle Glemmen kirke har flotte 

 proporsjoner»

KIRKENS GRØNNE FINGRE

Mange arbeidsoppgaver på en 

gravlund

Nr. 1 – 2020
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9. februar fyltes kirken med barn, unge og 
voksne som hadde kledd seg i morsomme 
kostymer. Lisleby Barnegospel kom med flott 
sang, og ba for verden, naturen og fremtiden 
med regnbuebønnen fra Kirkens Nødhjelp. 
Etter gudstjenesten var det karneval i 
kirkestua. Kaker, boller, kaffe og saft stod på 
menyen, men det mest spennende var den 
«grisefine» piñataen som hang fra taket! 

Enhver gudstjeneste er jo på mange måter 
en fest, men noen ganger er det viktig at vi 
virkelig feirer! Karnevalsgudstjenesten er en 
god anledning for dette, samtidig som det er 
en forberedelse til fastetiden som kommer. Det 
å ha gudstjenester hvor barn og unge er i fokus 
er ikke bare viktig, men utrolig berikende for 
menighetslivet! 

KARNEVAL
Tekst: Elise Sundby Brun

Hva har regnbuelys, en grisepiñata, og ballonger å gjøre med en 
gudstjeneste i Gamle Glemmen? Svaret er karneval! 
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Hans Kjøstelsen AS
Fjeldberg – Fredrikstad
Tlf. 69 36 74 50
Maling – tapet – gulvbelegg – tepper
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