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En dag i begynnelsen av august gikk 
jeg over Stortorvet her i Fredrikstad. 
Idet jeg slo blikket ned, så jeg snuble- 

steinen som lå der. Siden 1994 er det rundt om 
i verden lagt ned over 74 000 steiner som hver 
representerer ett enkeltmenneske, ett individ. 
I Norge finnes det 720. Hver stein er utformet 
som en brostein 10x10 cm, med en messing-
plate der navn, fødselsår, deportasjonsår, 
dødsdato- og sted er inngravert. Steinene 
støpes ned i fortauet på steder der jøder eller 
andre ofre for nazismen bodde eller arbeidet 
fram til de ble deportert og drept. Tanke-    
vekkende og grusomt. 

Takk til de som hjelper oss til aldri å glemme.

I Bibelen møter vi også ordet «snublestein». 
Et søk viser totalt åtte treff. På tre av stedene 
brukes ordet på ordinær måte, en snublestein 
i veien for de som ferdes. På ett sted kalles 
«korset» for snublestein. Mens på de fire siste 
brukes ordet som en beskrivelse av Jesus 
Kristus, Frelseren:

«Han skal være en helligdom, en snublestein 
og en klippe til fall», Jesaja 8,14.

«Se, på Sion legger jeg en snublestein, og en 
klippe til fall. Men den som tror på ham, skal 
ikke bli til skamme», Romerbrevet 9,33.

«…vi forkynner en korsfestet Kristus. Han 
er en snublestein for jøder og dårskap for 
hedninger,…», 1 Korinterbrev 1,23.

«Men for dem som ikke tror, er steinen som 
bygningsmennene vraket, blitt hjørnestein,
en snublestein og en klippe til fall», 1 Peters 
brev 2,8.

For den som ikke kjenner til krigens grufull-
heter vil snublesteinene med inngraverte navn 
være svært spesielle. Det krever kunnskap for 
å forstå hvorfor noen reiser verden rundt for å 
legge ned slike steiner. 

Også uttrykket slik det brukes i Bibelen krever 
litt kunnskap. Derfor er kirken i sitt vesen 
misjonerende. Til alle tider har kirken sett 
det som sin primæroppgave å gå ut å gjøre 
folkeslag til disipler (jf. Misjonsbefalingen i 
Matteus 28,19) – intet mindre. Slutter den 
med dette, slutter den å være kirke. Jesus har 
sagt: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen 
kommer til Far uten ved meg.» 

SNUBLESTEINER
– på Stortorvet, og i Bibelen

Tekst: Trond Pladsen, sokneprest i Gamle Glemmen

Abraham Bernstein (1882 - 1942) kom 
til Fredrikstad sammen med sin familie 
i 1900. Abraham ble tidlig aktiv i byens 
idrettsmiljø. Han utdannet seg til bar-
berer, og drev fra 1935 egen forretning, 
Fredrikstad Varemagasin på Stortorvet 
(der Fokus-bygget ligger nå). Abra-
ham ble deportert med transportskipet 
Donau 26. november 1942. Skipet gikk 
først til Stettin. Herfra ble Abraham og 
de 528 andre jødene på Donau trans-
portert i kuvogner til utryddelsesleiren 
Auschwitz. Ved ankomst i leiren den 
1. desember ble Abraham Bernstein 
ført rett i gasskammer og drept. Kilde: 
snublestein.no
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- Hva førte deg frem til jobben du har i dag?

- Med en storebror som drev butikk på 
Rolvsøy betrakter jeg meg selv som født 
inn i dagligvarebransjen. Allerede som 
13-åring begynte jeg i flaskeavdelingen og 
har siden gått gradene. Jeg har tatt KIWI-
skolen (fem måneder) samt vært i en såkalt 

opplæringsbutikk. Og fikk utfordringen til å 
starte som butikksjef allerede 21 år gammel.

- Hva trives du best med i arbeidet?

- Aller best er arbeidet med personalet som 
alle er fantastiske. Mange har lang fartstid og 
har vært her like lenge som meg. I butikken 
er vi totalt 15 ansatte på 12 årsverk, noe 
som er langt under snittet sammenlignet 
med andre KIWI-butikker med tilsvarende 
omsetning. Staben står på og tar tak, noe som 
er nødvendig på grunn av høy varerullering. 
Vi er jo den eneste nærbutikken i området. 
Ellers er kundene også svært hyggelige og 
imøtekommende. Flere møter jeg nesten 
daglig.

- Hva er ditt forhold til Lisleby?

- Jeg er selv oppvokst på Lisleby. Gikk på 
Nøkleby skole og var engasjert i fritidsklubben 
på samfunnshuset. Og er naturlig nok opptatt 
av at området skal være et godt sted å bo. 

Kirken snakker med: KIWI-STIAN
Tekst og foto: Trond Pladsen

Før jul måtte Stian innføre restriksjoner på hvor mye ribbe hver kunde fikk 
lov å kjøpe. Foto: Erik Hagen, Fredriksstad Blad.

- Stian Tønnesen (35) Butikksjef Kiwi, Lisleby. Oppvokst på Lisleby,
men bor nå i Oredalen. Hovedinteresse: Konkurranseseiling.
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- Hvilke utfordringer mener du vi har her på 
Lisleby?
 
- Det sosiale er alltid viktig for en lite lokal-
samfunn som Lisleby. Jeg får stadig meldinger, 
fra både unge og voksne, om at det mangler et 
møtested. Lisleby er ikke større enn at folk kan 
gå og sykle til stedene og derfor hadde det vært 
flott om vi hadde fått etablert et treffpunkt, 
kanskje med en kafe. Jeg håper kanskje Lisleby 
samfunnshus kunne blitt dette stedet med 
tiden.

- Hvilket forhold har du til kirken?

- Jeg er både døpt og konfirmert og følgelig 
er jeg også medlem av Den norske kirke. Men 
noen kirkegjenger er jeg ikke. Setter stor pris 
på kirkens tilstedeværelse, ikke minst ved 
høytidene og er gjerne med familie til kirke på 
julaften eller viktige merkedager for familien, 
for eksempel dåp. 

- Hvordan mener du kirken kan bidra inn i 
lokalsamfunnet på i dag?

- Lisleby er et flerkulturelt samfunn med 
mennesker fra mange nasjoner. At moskeen 
har en større og viktigere plass for våre 
nye landsmenn enn kirken har for etniske 
nordmenn registrerer jeg. Kanskje kirken 
bør synliggjøre seg mer enn det som har vært 
tilfelle frem til nå? Mange nordmenn har 
erfart kirkens posisjon i utlandet gjennom 
sjømannskirken. Jeg vil likevel si at kirken er 
mer folkelig i dag enn det den var før.

- Vi har lagt et rart år bak oss. Hvordan har 
pandemien påvirket deg?

- Pandemien har medført mer arbeid. Vi har 
hatt en betydelig omsetningsøkning i butikken 
det siste halvannet året. Ellers tror jeg at 
mange av oss har lært å sette mer pris på 
samholdet med familie.

- Hva gleder du deg mest til å gjøre når vi 
etter hvert kan leve som normalt igjen, og 
landet åpner opp?

- Personlig ser jeg frem til enda mere samvær 
med venner og kamerater. Om ikke mange 
dagene skal vennegjengen endelig samles igjen 

etter altfor lang tid. Arbeidsmessig regner 
jeg med at dagene blir noe roligere. Det blir 
for øvrig også deilig å slippe frykten for at 
personale eller kunder skal bli smittet.

- Hva er en drømmedag for deg?

- Å komme meg om bord i seilbåten. Først 
putre ut for motor før jeg kan sette seil like 
utenfor båthavna i Vikane. Det er frihet. 

Dette sier en svært hyggelig og blid KIWI-
sjef som jeg var så heldig å få en prat med på 
butikkens pauserom. Mens vi prater hører jeg 
det yrer av liv utenfor, flaskepantmaskinen går 
stadig vekk og telefonen kimer. Likevel, Stian 
er fullt ut fokusert på spørsmålene som stilles. 

Seiling har vært en del av Stians oppvekst. Her fra en av
turene med brødrene Tommy og Endre. Foto: Privat



Tekst: Kristin Martinsen

Dere har jo vært kjent lenge i nærmiljøet som 
Fotball Fritid, men nå har dere byttet navn. 
Hvorfor det?

Fotball Fritid har vært en del av Lisleby 
Fotballklubb siden oppstarten i 2013. 
Fotballklubben opplevde det imidlertid 
vanskelig å skulle være økonomisk ansvarlig 
for Fotball Fritids aktiviteter. Dette har vi full 
forståelse for, og da prosjektmidlene vi hadde 
fra Gjensidigestiftelsen utløp, valgte Kristin 
Kalgraff Berge, Jarl Østling og jeg å starte opp 
en egen organisasjon, basert på frivillighet som 
skal bidra til å skape arenaer for sosialisering 
og inkludering på Lisleby. Organisasjonen 
fikk navnet Brobygger’n Fritid fordi vi ønsker 
å bidra med å skape møteplasser og skape 
broer mellom barn med ulik sosial, kulturell og 
religiøs bakgrunn.

Hvordan har pandemien påvirket arbeidet 
deres i nærmiljøet?

Vi har i sterk grad blitt påvirket av at barna 
ikke har kunnet være sammen. Vi har derfor 
valgt å bruke hver eneste krone som normalt 
sett skulle vært benyttet til «ordinære» Fotball 
Fritid aktiviteter, på gavekort og billetter til 
barna. Dette for at barn i samme kohort/
familie/gruppe skal få positive opplevelser 
i det som har vært en vanskelig hverdag. Vi 
opplever at vi har truffet godt på dette og har 
hatt stor oppslutning blant barna.

Dere har hatt flere utdelinger av gavekort i 
løpet av sommeren, hvilke tilbud har barn og 
unge fått gjennom dere?

Vi startet med denne utdelingen i fjor 
sommer og har delt ut i ferier gjennom 
hele året. Vi deler ut gavekort på pizza, 
kebab, restaurantbesøk, kinobilletter, 
minigolf, museer osv. Vi har også kjøpt inn 
en del fritidsutstyr som vi har gitt til barn i 
nærområdet. På 17. mai sto vi på Snippen og 
delte ut godteri til barna. Dette var det eneste 
tilbudet mange av barna hadde på 17. mai, 
ettersom det meste var avlyst.

Før jul, delte vi i samarbeid med Blå Kors ut 
matkasser og gavekort til familier som hadde 
behov for dette i en økonomisk trang tid. I 
sommer arrangerte vi også to sommerleirer 
for barn og unge, slik at de kunne få seg en 
ukes ferie. Vi har bidratt til mer enn 5000 
enkeltaktiviteter ungene på Lisleby det siste 
året.

FRA FOTBALL FRITID TIL 
BROBYGGER’N FRITID
 - INTERVJU MED NILS MALCOLM
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Brobygger”n fritid er en ny organisasjon med
tilhold på Lisleby. Filsan Warsame (23) er en av de
som skal bidra med aktiviteter for barn og ungdom.
Foto: Erik Hagen, Fredriksstad Blad



Har dere fått mange tilbakemeldinger på 
tilbudet deres?

Vi opplever at alle tiltakene våre så langt har 
truffet veldig bra. Vi har hatt stor oppslutning 
om alt og får mange gode tilbakemeldinger fra 
lokalmiljøet vårt. Vi er takknemlige for at vi 
får holde på og vi er sikre på at våre bidrag gir 
barn og unge gode opplevelser, noe som igjen 
fører til et litt bedre lokalsamfunn.

Jeg kan også komme med nyheten om at Viken 
Fylkeskommune nå har gitt oss et tilskudd, slik 
at vi kan fortsette med etter skoletid aktiviteter 
også for kommende skoleår. Mer info om dette 
kommer. Alle våre aktiviteter blir publisert på 
Facebookgruppen vår «Brobygger’n Fritid – 
Offentlig». Den er åpen for alle og det er bare å 
gå inn og bli medlem.
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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.

HISTORISK FLYFOTOGRAFI FRA 
NEDRE LISLEBY ANNO 1963

JEg sittEr på en mengde gamle fly-      
fotografier fra Lisleby, og ingenting er 
vel bedre enn å dele noen av dem her 

med dere. Vi kan vel kalle dette for Nedre Lis-
leby, og bildet forteller mye om dette området 
og hvordan det så ut i 1963. Rart å tenke på 
at mine oldeforeldre, besteforeldre og pappa 
har bodd i Brakka i Lislebyveien 120. Oldefar, 
Frants Andersen, kom med familien fra Hun-
nebostrand i Bohuslän rundt 1890 og begynte 
som stenhogger i Kiæråsen. Brakka var for 
stenhoggerfamilier. Brakka brant i 1970, og ble 
revet ikke lenge etterpå

Dette bildet står i omslaget på den andre boka 
«Vårs fra Lisleby», og historien om Brakka 
og menneskene der står i den første boka. 

Bildet kommer fra Egil Haraldsen/Fredrikstad 
museum.

Nedre Lisleby.
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dEt sistE årEt har det vært svært liten 
aktivitet på bedehuset, men rett før 
sommeren ble det heldigvis mulig 

å møtes igjen. 14. juni ble det gjennomført et 
kombinert årsmøte og sommermøte. Det var 
godt å endelig kunne møtes igjen for å høre 
Guds ord og være sammen sosialt. Det ble 
servert nydelig rømmegrøt og spekemat, noe 
som smakte fortreffelig denne sommerkvelden.

Til tross for nedstenging på bedehuset har det 
vært mulig å høre Guds ord både i radio,
tv og i perioder i kirken. Det har vært viktigere 
enn noen gang. Gud ser oss og er nær oss der 
vi er. Det er en trygghet også i disse tider. De 
fleste har sett færre mennesker enn normalt, 
og flere har vært mye alene. Vi ber om at vi fra 
høsten av skal kunne bidra med treffpunktene 
på bedehuset, slik det var før pandemien slo til.

BARNEGOSPEL
Barnegospel har stort sett fått ha sine øvelser 
gjennom hele denne tiden, bortsett fra de 
periodene hvor hele samfunnet har vært 
nedstengt. Det har vært godt for både barn og 
ledere i koret å ha et fast møtested når veldig 
mange andre aktivitetstilbud i samfunnet ikke 
har vært mulig å gjennomføre. Det har vært 
en trofast gjeng som har kommet på øvelsene 
våre. Fra høsten av satser vi på at enda flere 
vil komme, både nye og gamle medlemmer er 
hjertelig velkomne!

NYTT FRA LISLEBY BEDEHUS NORMISJON
Tekst: Anne-Lise Helgesen. Foto: Noomi Kristiansen

OPPUSSING
Våren 2021 vært benyttet til å pusse opp 
lillesalen. Tak og vegger er malt, panel 
beiset og nye teppefliser er lagt. Også 
trappenedgangen har blitt oppgradert med nye 
teppefliser. De gamle bordene har også fått et 
nytt løft ved at bordplatene er malt. Det har 
ikke blitt de store kostnadene fordi arbeidet 
er gjort på dugnad, og teppeflisene har vi fått 
gratis. Luften er også blitt mye bedre nå, fordi 
støv og skitt er fjernet.

HØSTPROGRAMMET
Fellesskapskvelder
Mandag 13.september kl. 19.00, og 
deretter hver andre og fjerde mandag 
i måneden, så sant smitteforholdene 
tillater det.

Barnegospel 
Øvelse hver onsdag kl. 18.00 -19.00, 
med unntak av skolens ferier. 
Aldersgrensen er fra 1.klasse og oppover 
for både gutter og jenter. 

Vi avslutter med en hilsen fra Apostlenes 
gjerninger 1,8. «Dere skal få kraft når 
Den Hellige Ånd kommer over dere.» 
Gud velsigne dere alle!

Mer informasjon om Lisleby bedehus kan dere 
finne på hjemmesiden vår, www.lisbede.no

God stemming i barnegospel-koret under sommeravslutningen. Taket og veggene i den minste salen i bedehuset salen er 
nymalt, og på gulvet er det nye teppefliser. 
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SOMMERSKOLE MED NYE
VENNER OG GODE OPPLEVELSER

da kommunEn invitErtE lokale aktører til å arran-
gere sommerskole for barn i Fredrikstad, åpnet 
det muligheter for nye aktiviteter og samarbeid. 

På Lisleby ble det i august arrangert aktivitetsdager for 
barn fra 5. – 7. klasse, i samarbeid mellom Gamle Glem-
men menighet og Dialogforum Østfold. Til sammen 25 
barn deltok på klatrekurs ved Redpoint klatresenter og 
dansekurs hos Elite dans, og disse kom fra hele åtte ulike 
barneskoler. Med veiledning fra dyktige instruktører fikk 
barna gode mestringsopplevelser. 

På klatrekurs fikk barna klatre i buldrevegg, bruke 
automatsikring og ikke minst klatre på 15-metersvegg 
hvor de ble sikret av instruktør. Dansekurset hadde et 
variert program med innslag av alt fra hip hop til freestyle 
og tik tok-dans. Ikke minst var det flott å se hvor raske 
barna er til å bygge nye relasjoner på tvers av alder, skole 
og også kulturell tilhørighet. Underveis fikk energiske 
klatrere og dansere servert frukt og kjeks, og til lunsj var 
det stor stas med pizza.   

Å gi barna gode sommeropplevelser var Fredrikstad 
kommunes mål med pengene som ble bevilget til utvidet 
sommerskole etter koronaåret. Vi håper og tror at barna 
som deltok på aktivitetsdagene på Lisleby sitter igjen med 
gode minner og inspirasjon til å delta i nye aktiviteter!

Tekst: Unni Anita Skauen    Foto: Anne Marthe Olaussen
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DÅP I EGNE GUDSTJENESTER
– BRYLLUP PÅ NYE TIDSPUNKT
Koronapandemien har ført til avlyste og 
utsatte arrangementer og tilstelninger. Også 
brylluper og dåp er utsatt i håp om å kunne 
samle alle som ønskes tilstede velkommen i ett 
stort selskap når samfunnet åpner.

Selv om mange har valgt å utsette så har 
flere likevel hatt både dåp og vielse i kirken. 
Noen har til og med koplet dette sammen. 

På grunn av begrensninger i antall i Gamle 
Glemmen kirke er dåp i de fleste tilfeller blitt 
gjennomført i egne gudstjenester/samlinger 
før eller etter ordinær gudstjenestetid, eller på 
annen ukedag. 

Dette skrives for å tydeliggjøre at kirken kan 
brukes til alle tider, også når vi beveger oss ut 
av korona-restriksjonene. Dåp må ikke skje på 
en søndag. Ei heller vielse på en lørdag. Det 
meste er mulig.

22.02.2022 – EN FIN BRYLLUPSDAG?
Mange har merket seg at vi har en spesiell dato 
i 2022. Mon tro om noen vil gifte seg kl. 22.22, 
22.02.2022? En tirsdag, ja, hva så?

VELKOMMEN TIL KIRKEN!
Velkommen til å ta kontakt for å avtale tid for 
dåp og/eller vielse i Gamle Glemmen kirke 
-  du finner kontaktinformasjon på side 2 i 
bladet.

VELKOMMEN TIL
DÅP OG BRYLLUP!

Tekst: Trond Pladsen, sokneprest    Foto: Brian R. Fait

Fra drop-in-dåp i Gamle Glemmen kirke mars 2018. 
Sokneprest Trond Pladsen sammen med Erika Ryen
med dåpsbarnet Trym Helge og Kim-Helge Nilsen.
Også i 2020 arrangerte kirkene i Fredrikstad
drop-in-dåp. Men tid for dåp kan avtales hele året
– for mennesker i alle aldre! 

Prestene Trond Pladsen og Morten Zakariassen ønsker 
velkommen til dåp og bryllup, både på søndager og
andre dager.
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I november avslutter Atle Sommerfeldt 
10 års tjeneste som biskop i Borg. Han 
kom til Fredrikstad etter åtte år som 
generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. 
Før det var han generalsekretær i 
Mellomkirkelig råd og i Botswana 
Christian Council. Vi fikk en biskop 
med et sterkt internasjonalt og 
tverrkirkelig engasjement. I alle disse 
årene hadde han ansvar for få utvikle 
kirkens oppdrag i samfunnet med 
å forebygge og gi respons kriser og 
årsakene til at disse krisene oppstår. 
- Jeg har kunnet anvende mye av 
denne erfaringen i tjenesten som 
biskop, sier Atle Sommerfeldt. Jeg har 
erfart at lokalkirken har mye å gå på i 
relasjonsbygging og samhandling med 
andre aktører i samfunnet.

- Hva er din flotteste opplevelse som biskop i 
Borg?

- Det fineste med bispetjenesten har vært 
de 50 visitasene i lokalkirken med intensivt 
arbeid med kirkens rolle i lokalsamfunnet 
og strategisk retning for kirkens vei videre. 
De mange vigslingene til tjeneste som prest, 
diakon, kateket og kantor og samtalene knyttet 
til det har vært veldig inspirerende. Det er 
mange veldig flotte enkeltbegivenheter og 
tiltak som kan nevnes, 450-års jubileet for 
Fredrikstad by kombinert med reformasjons-
jubileet i 2017 var et høydepunkt. Da var 
kirken veldig synlig i Fredrikstad!
 
- Hva er det viktigste du bidratt med som 
biskop i Borg?

- Det er det vel andre som kan vurdere bedre 
enn meg. Men jeg vil anta at mitt bidrag 
til strategisk utvikling internt og eksternt, 
inkludert å styrke frimodigheten som aktør i 
det offentlige rom og arbeidet for interreligiøst 
og interkulturelt samarbeid, vil være viktig. 

Jeg tror også at mitt bidrag til å gi reelt rom for 
de to ekteskapssyn har vært viktig for mange 
og særlig for det nye mindretallet. Så håper jeg 
at jeg har bidratt til at kirkens dører er åpnet 
for de mange som har en sennepsfrøtro og et 
håp om at Guds er til stede i deres liv.
 
- Hvilke spesielle utfordringer ser du for 
menighetene i byen vår?

- Gjennom mine visitaser har jeg fått et 
sterkt syn for de spesielle utfordringer 
som bymenigheter har i tiden fremover. 
I Fredrikstad blir det viktig å utvikle 
en tydeligere felles strategi og røst i 
byen, ikke minst i forhold til de store 
byutviklingsprosjektene. Innholdet i
strategien må være å motvirke økt 
sosial ulikhet, styrke arbeidet med 
lavinntektsfamiliene, interreligiøs og 
interkulturell samarbeid og unge voksne
og fremstå som åpne kirker med et
mangfold av møteplasser med et rikt
kulturelt og liturgisk liv. 
 
- Hva vil du prioritere som pensjonist?

- Jeg lærte av Gunnar Stålsett at å bli 
pensjonist er som å få en ny jobb med større 
frihet i hva jobben skal fylles med. En viktig 
komponent blir å være en tilstedeværende far 
og morfar.

EN BISKOP SOM HAR
ÅPNET DØRER

Tekst: Stein Mydske

Biskopen prøvde seg som barnepasser, stod det i 
menighetsbladet da Atle Sommerfeldt var på visitas i 
Gamle Glemmen i 2012. Det er en aktivitet han nå ser 
fram til å få mer tid til som pensjonist – og morfar. 
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undEr En tur på Brattestø på 
Hvaler fikk kulturrådgiver i Borg 
bispedømme, Solveig Egeland, en vis-

jon av en katedral som steg opp av havet. Etter 
tre års arbeid og 10.000 timers innsats av friv-
illige, ledet av byggmester Andreas Pagander, 
ble Håpets katedral innviet på Isegran i juni. 
Plastsøppel fra havet er forvandlet til vakre 
takplater i alle regnbuens farger på katedralen 
som nå tas i bruk.

ET MANGFOLDIG FELLESSKAP
- Håpets katedral skal være et møtested der 
vi kan samarbeide om å skape forandring, 
fra ødeleggelse av naturen til håp og 
drømmer som blir til handling, sa biskop 
Atle Sommerfeldt under innvielsen, der også 
representanter for verden store religioner 
deltok med bønn og hilsener.

- Allerede under innvielsen ble det synlig at vi 
er et flerreligiøst fellesskap, sier prosjektleder 
Anne Skauen. Selv om katedralen er innviet til 
kirkelig bruk i Den norske kirke, skal den være 
et møtested for mennesker fra ulike kulturer 
og religioner. Vi har allerede en internasjonal 
«mestringsgruppe» som møtes regelmessig 
i Håpets katedral. Det er en gjeng voksne 
mannfolk blant våre nye landsmenn som har 

fått et populært møtested der de trener seg 
på å snakke norsk, gjør praktiske oppgaver 
som bidrar til inntekter for Håpets katedral 
og hjelper hverandre til å mestre en krevende 
hverdag i et nytt land.

BYENS MENIGHETER, SKOLER OG 
KULTURLIV TREKKES INN
- Fredrikstad kirkelige fellesråd har vedtatt 
å gå inn som medeier i Håpets katedral, sier 
fungerende kirkeverge Jo Edvardsen. Dette er 
jo et lokalt initiativ og vi ser store muligheter 
for at byens menigheter kan bruke Håpets 
katedral både i trosopplæringen for barn og 
konfirmantundervisningen for ungdom. Vi 
har et felles ansvar for skaperverket og en 
bærekraftig utvikling! I tillegg er det kanskje 
brudepar som ønsker å vies og familier som vil 
ha barnedåp i Håpets katedral.

- Vi har allereae med konserter, utstillinger og 
foredrag og det flerreligiøse. I tillegg ønsker 
vi at Håpets katedral skal bli sertifisert av FN 
som et av verdens grønne hus i deres program 
«Faith for Earth».

SATSER PÅ EN BÆREKRAFTIG DRIFT
Selve byggingen av katedralen er fullfinansiert 
takket være støtte fra bl.a. Kavlifondet og 
Gjensidige. Nå ønsker man å bygge opp en 
drift der inntektene dekker kostnadene. - 
Frivillig arbeid vil fremdeles være viktig for oss 
også i driftsfasen, understreker Anne Skauen. 
Vi satser på å stifte en venneforening som kan 
være en viktig faktor i dette arbeidet. Solveig 
Egeland legger til: - Nå i høst ønsker vi å starte 
et nytt prosjekt, som vi kaller «Håpets hage». 
Der trenger vi også frivillige! Har du lyst til å 
være med på det og få nye spennende venner, 
ta kontakt med Solveig Egeland, tlf. 415 12 518!

HÅPETS KATEDRAL TIL ANDRE BYER
- Vi har allerede fått henvendelser fra andre 
byer som ønsker å bruke Håpets katedral, sier 
Anne Skauen. - Men Isegran og Fredrikstad 
blir vår hjemmehavn. Her hører vi hjemme i et 
fantastisk spennende og utviklende maritimt 
miljø!

HÅPETS KATEDRAL - FRA VISJON TIL VIRKELIGHET

Tekst: Stein Mydske

Til strålende sol, blomster, nydelig musikk, kjærlighets-
fylte appeller og taler, ble Håpets katedral høytidelig 
innviet 5.-6. juni; en visjon, og 10000 dugnadstimer er 
materialisert til dette vakre byggverket.
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Hans niElsEn HaugE var lekpredikant,     
industrigründer og samfunnsbygger.         
3. juni kunne Hans Kongelige Høyhet 

Kronprinsen åpne Hans Nielsen Hauge-senteret på 
gården  der Hauge ble født for 250 år siden. 

- Hans Nielsen Hauge var en av de som la grunnlaget 
for det demokratiske Norge før Eidsvollsmennene 
satte navn på det. I en tid med store klasseforskjeller 
og all makt på få hender, satte Hauge i gang en 
bevegelse for frihet og likeverd. En bevegelse bygget 
på at alle mennesker var like mye verd: kvinner 
og menn, unge og eldre, rik og fattig, høy og lav, 
fremholdt Kronprins Haakon i sin tale.

Utstillingen tar for seg hans oppvekst og bakgrunn 
og familiens historie på Rolvsøy, sammen med 
Hauges brede virksomhet innenfor åndsliv, 
samfunnsengasjement og gründervirksomhet.

- Fortellingen om Hans Nielsen Hauge er en 
påminnelse til oss alle om å møte krefter som ønsker 

å skape endring med fredelige midler – på en måte 
som tåler ettertidens lys, sa Kronprins Haakon.

Senteret har vært godt besøkt av enkeltpersoner 
og grupper gjennom hele sommeren. I september 
gjennomføres skolebesøk for flere ungdomsskoler. 

KONGELIG HYLLEST AV

HANS NIELSEN HAUGE
Tekst: Jo Edvardsen

HAUGE-JUBILEET MARKERES DENNE HØSTEN BLA. MED:
• 15.-18. september: Konsertversjon av musikalen «Det brenne en ild» i  Rolvsøy kirke
• 19. september: Felleskirkelig jubileumsgudstjeneste i domkirken
• 25. september: Familiedag på senteret med aktiviteter og teaterforestilling
• 15. oktober: Kantaten «De avmektiges styrke» av Martin Alfsen, Haugetun folkehøgskole
• 28. oktober Haugespor – teater, bedehuset Hauges Minde
• 31. oktober: Familieforestillingen Hjerter i brann» i Rolvsøy kirke.
• 3. november: Stor Hauge-kveld på Hauges Minde

Fullstendig program finnes på www.haugesminde.no

Kronprinsparet klipper snoren til det nye besøkssenteret. Mens 
den dansk-norske kong Christian VI forfulgte Hans Nielsen 
Hauge, ble Hauge hyllet av dagens norske kronprinspar under 
markeringen av 250-årsjubileet. Foto: Lise Åserud / NTB

Svein Høiden viste Kronprins-
paret omkring på museet.
Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Kronprinsen og Kronprinsessen 
fikk oppleve et utdrag av 
Haugemusikalen. «Det brenner 
en ild». Morten Gjerløw 
Larsen spiller hovedrollen. En 
konsertversjon settes opp i 
Rolvsøy i september. Foto: Sven Gj. 
Gjeruldsen, Det kongelige hoff



På grunn av pandemien stoppet mange 
av de faste aktivitetene i kirken og 
kirkestua.  Vi håper på en bedre høst 
og inviterer igjen til samlinger i løpet 
av høsten. For mer informasjon om 
arrangementer som måtte komme: følg 
med på Gamle Glemmens hjemmeside, 
og annonsering i aviser og på Facebook.

LANGBORDET

Tirsdagene 28. sept., 26. okt., 9. nov. og 
7. des. kl 17.00.

Velkommen til middag og fellesskap, en 
tirsdag i måneden Kirkestua. Her spiser 
vi, prater og har det hyggelig sammen. Vi 
avslutter middagene med en liten stund i 
kirken for de som har lyst til det, med musikk 
og lystenning. Påmelding til diakoniarbeider 
Anne Marthe Olaussen, tlf 918 56 355 dagen 
før. Det er ingen fast pris for å spise middag, 
men mulighet for å gi en gave til dekking av 
utgifter.

VI SPARER TIL NYTT PIANO I 
GAMLE GLEMMEN!
Vi har akkurat mottatt en stor gave på 
kr 50.000, totalsummen er nå: 78.666,- 
Hurra! Et nytt piano vil koste ca 250.000. 
Du kan støtte ved å sette inn en sum på vår 
sparekonto: 1000. 15.29337.
Alle gaver på minimum 
kr. 500 gir mulighet for 
skattefritak.
På forhånd takk! 

HYGGETREFF I KIRKESTUA
Vi inviterer til fire samlinger høsten 2021 med 
variert program, bevertning og utlodning:
Torsdagene 23. sept., 21. okt., 18. nov. og 16. 
des. kl 19.00 – 21.00.

Første samling er torsdag 23. sept med besøk 
av Torunn og Jan Ingar Båtvik som deler 
«Bilder og ord til oppmuntring og ettertanke» 
og har hovedfokus på naturen rundt oss. 
Hilsen komiteen for Hyggetreff: Inger 
Gabrielsen, Kirsten Heie, Lisbeth Nilsen og 
Trond Pladsen.

KVELDSSAMLING I GAMLE 
GLEMMEN KIRKE 

Vi markerer søndag for 
de forfulgte – 14. nov. 
kl. 19.00, med besøk 
av generalsekretær i 
Stefanusalliansen, Ed 
Brown, bl.a. med fokus på 

Afghanistan. Musikkinnslag.

Komiteen for kveldssamlinger i Gamle 
Glemmen kirke: Kate Hoel, Aud Helen Larsen 
og Trond Pladsen.

MUSIKK I GAMLE GLEMMEN
Salmekvelder: tirsdagene 21. sept., 19. okt., 
og 16. nov. kl 19.00. Konseptet er enkelt: Vi 
synger salmer sammen – kjente, og mindre 
kjente. Solosang blir det også, og i tillegg 
inviterer vi hver gang en person til å dele sin 
favorittsalme med oss.

Konserter:  Tirsdag 14. des. kl 19.00: 
Førjulskonsert med lokale utøvere.

Konsertlivet skal det blåses liv i etter hvert, 
håper vi, men foreløpig er det kun avtalt én 
utleiekonsert i Gamle Glemmen, den 20. des.

HØSTEN I GAMLE GLEMMEN 
MENIGHET – PÅ’N IGJEN!

Konsertlivet skal det blåses liv i etter hvert, håper vi, men foreløpig er det kun avtalt én 
utleiekonsert i Gamle Glemmen, den 20. desember.  

Vi sparer til nytt piano i Gamle Glemmen! 
Til nå har vi fått kr.28.666 
Du kan støtte ved å sette inn  
en sum på vår sparekonto: 1000. 15.29337 
Alle gaver på minimum kr. 500 gir mulighet for 
skattefritak. På forhånd takk! 
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Babytreff og babysang
– Hver onsdag, klokken 10:30-11:30.

Agentklubb – Tirsdager i partallsuker,
klokken 17:30-19:00 – født i 2012-2014.

Kirkerotteklubb – Torsdager i partallsuker,
klokken 16:15-17:45 – født i 2015-2017. 

•  Klipp og lim – 3-5 åringer – 25. september (Glemmen kirke)
•  Høsttakkefest – søndag 26. september
    med utdeling av 4- og 6-årsbok. 
•  2 dager i høstferien – 4. og 5. oktober
•  Kirkerotteteater – 30. oktober
•  Hallo Venn – 5. november
•  Agentdag – 15. november – 1-3. klassinger 
•  Dånkikveld – 25. november – utdeling av 2- og 3-årsbok
•  Lys Våken – 27. november 
•  Klipp og lim i advent – 28. november

15

kirkEstua Er mEnigHEtsHusEt til Gamle 
Glemmen menighet. Kirkestua ligger like 
ved kirken, tvers over veien og litt ned i  

bakken, med adresse Gamle Kirkevei 102B. 

I fjor ble bygget pusset opp utvendig, og nå har 
menighetsrådet sørget for at gulvene er slipt og 
lakkert og kjøpt nye gardiner. Bygget fremstår nå 
veldig fint, synes vi, og vi håper mange vil benytte seg 
av å leie det til ulike samvær eller selskapeligheter. 

I tillegg vil det etter hvert komme AV-utstyr slik at 
bedrifter, lag og foreninger kan benytte stedet til 
møter, seminar og kurs. 

Det kan dekkes til inntil 50 personer. Huset er utstyrt 
med både middags- og kaffeservise. På kjøkkenet er 
det oppvaskmaskin, komfyr, kjøleskap, kaffetrakter 
og vanlig kjøkkenutstyr. I tilknytning til kjøkkenet 
er det en mindre spisestue som kan brukes som 
anretning.

Flere opplysninger om utleie finnes på hjemmesiden 
vår: www.kirken.no/fredrikstad.

Utleie til selskap (dåp, konfirmasjon, åremålsdager, 
minnesamvær) koster kr 2.000,-. og til forenings-
møter: kr 1.200,-. Spørsmål om utleie rettes til 
kirketorget; 69 95 98 00.

VELKOMMEN TIL Å BRUKE 
KIRKESTUA!

Tekst og foto: Morten Hauge

Tilbud for barn og unge

Agent- og Oppdagerklubb ble satt på pause grunnet 
de strenge tiltakene i vår. Men det stoppet ikke 
trosopplærer Elise Sundby Brun i Gamle Glemmen! 
Lurer du på hva hun drev med når vi ikke kunne 
treffes? Sendte aktivitetspakker i posten! Møte på 
øret og klister på fingrene - en trosopplærers nye 
hverdag!
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salmEn dEnnE gangEn har sitt opphav 
i nord. Den ble skrevet til 200-årsju-
bileet for opprettelsen av Hålogaland 

bispedømme, og den inngikk i jubileumsmes-
sen «Sjå, eg har sett framfor deg ei åpna dør» 
- framført i Lofotkatedralen i pinsen 2004. Det 
er forfatteren Trond Hellemo som er ans-
varlig for teksten, og musikken er komponert 
av Bjørn Andor Drage, tidligere domkantor i 
Bodø, konsertorganist og professor i orgel.

Vågan kirke i Kabelvåg blir på folkemunne 
kalt Lofotkatedralen. Det er fordi denne store 
trekirken, med sine1200 sitteplasser, ble 
bygd for å kunne romme fiskerne som kom til 
Lofoten hvert år i tiden januar til april. Under 
den høye hvelvingen skulle de møte den Gud 
som «himlane ikkje kan romme», men som 
samtidig smiler mot oss og «leier kvar veike 
hand». Salmeteksten bærer i seg en tydelig 
allusjon til bønnen Salomo ba ved innvielsen 
av templet i Jerusalem: Se, himmelen, den 
høye himmel, rommer deg ikke, langt mindre 
dette hus som jeg har bygd. (2 Krøn 6,18-19).

Selv om salmen speiler Guds «land i nord», er 
den ikke geografisk begrenset til å synges kun 
i Nord-Norge. Den er en flott inngangssalme 
som kan synges over det ganske land, og det 
er ingen ting i veien for å bruke den, selv i 
enkleste hus og hytte.

 «HAN LEIER
KVAR VEIKE

HAND»
Tekst: Thorgier Sjøvold, kantor

Himlane kan ikkje romme deg
Tekst: Trond Hellemo 2004
Melodi: Bjørn Andor Drage 2004
Nr 288 i Norsk salmebok 2013

1 Himlane kan ikkje romme
deg i ditt heilage skrud.
Men vi ber deg å komme
inn i ditt hus, vår Gud.

2 Klodane kan ikkje bere
deg når du trør dine steg.
Men vi ber deg å vere
med oss når fram vi dreg.

3 Tallaust og utan ende
er dine tiders mål.
Takk at du dagar vil sende
drypande i vår skål.

4 I dine hender kviler
stjerner – som støv og sand.
Mot dine barn du smiler,
leier kvar veike hand.

5 Evige Far, som tronar
over all himmel og jord:
Ver du i ord og tonar
her i ditt land i nord!
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Gamle Glemmen er en liten, enkel middelalderkirke – med et svært rikt interiør.
I menighetsbladet ser vi nærmere på noen av kirkens skatter.

EN GÅTEFULL FIGUR I KIRKEN 

på nordsidEn av koråpningen i Gamle 
Glemmen kirke henger en figur vi ikke 
vet så mye om. Figuren er skåret i tre, 

og viser en mann med langt hår og skjegg. 
Han er kledd i en kjortel med mange folder, 
som holdes sammen av et belte om livet. I den 
høyre handa si holder han fram ei åpen bok, 
men den venstre handa er slått av. Hvis vi går 
helt tett på, kan vi finne spor av rød og blå 
krittfarge i foldene i kjortelen, figuren har altså 
som ny ikke vært trehvit. Tar vi fram måle-
bandet, viser det at høyden på figuren er 66 
centimeter, og om vi hadde løftet den ned fra 
veggen, ville vi se at ryggen er skåret helt flatt 
(og at treet har fått en stor sprekk). Figuren må 
altså være laget for å stå tett inntil veggen, og 
sees forfra. 

Kan vi vite noe mer? Ja, siden det finnes 
tilsvarende figurerer fra andre kirker kan 
kunsthistorikerne fortelle oss at mannen 

på veggen i Gamle Glemmen kirke høyst 
sannsynlig er laget i Lübeck en gang mot 
slutten av middelalderen, omkring år 1450. 
Siden han står i kirken, er det en helgen 
eller bibelsk person. Slike kjennes igjen ved 
sine helgenattributter, det er en gjenstand, 
klesdrakt, et dyr eller noe annet som 
identifiserer den som avbildes i kirkekunsten. 
De fleste helgener har minst to attributter som 
sammen beskriver personen. Boka forteller at 
vi har å gjøre med en apostel eller evangelist. 
I den handa som mangler, har han holdt det 
som kunne fortelle oss mer om hvem han var 
– hadde det for eksempel vært nøkler, ville vi 
visst at det var Peter. Så langt fakta, men vi 
kan undre oss videre, studere figuren og tenke 
på hvordan noen har fraktet den helt fra Nord-
Tyskland. Og vi ser handa som rekkes fram 
med den åpne boka med Ordet som skaper liv i 
kirken. Slik var det for nesten 600 år siden da 
figuren var ny, og slik er det i dag.

Tekst: Jo Edvardsen    Foto: Thorgeir Sjøvold



•  BEATHE S. LECH  •  NILS HENRIK ASHEIM
•  RUTH WILHELMINE MEYER  •  DET NORSKE SOLISTKOR
•  OLE MARTIN HUSER OLSEN  •  BORG VOKAL
•  BORG DOMKOR

Finn ut mer på:  egilhovlandfestivalen.no
Følg oss på:      •  facebook.com/hovlandfestivalen
                           •  Instagram: @hovlandfestivalen

Å være en musikkfestival i Fredrikstad-komponist Egil Hovlands 
ånd, forplikter oss til å tenke stort. Festivalens mål er å løfte 
fram og synliggjøre Hovlands bredde og mange komposisjoner, 
utfordre flere kunstarter og forvalte komponistens ånd.

Vi vil at festivalen skal ha en god balanse mellom Hovlands 
egen musikk, beslektede komponisters musikk og andre stilarter 
som favner et bredere publikum. Og den skal bevisst inkludere 
andre kunstarter, som dans, teater, litteratur, billedkunst, og ikke 
minst skal festivalen ta barna på alvor, fordi det også er i
Hovlands ånd.

EGIL HOVLAND

-FESTIVALEN 2021

Velkommen til 
Fredrikstads egen 
kirkemusikk-
festival 15. til
24. oktober! Blant 
årets artister kan 
vi blant annet
presentere:
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Hvert år markeres Allehelgen i kirkene 
og på kirkegårder rundt om i landet. Og 
ja: Halloween og Allehelgen HAR noe 
med hverandre å gjøre. Her skal du få 
historien i korte trekk:

Både røttene til Halloween og Allehelgen er 
rundt to tusen år gamle. Kelterne i Irland feiret 
nyttår, Samhain, natten til 1. november. Man 
tenkte at i natten mellom det gamle og det nye 
året var hinnen mellom de levende og døde 
ekstra tynn. For to tusen år siden ble det også 
født et lite barn i Betlehem som skulle kalle seg 
selv for verdens lys. Av dette har det blitt både 
godteri, spøkelser, lys og helgenfest på oss.

Kelterne mente at spøkelsene herjet rundt 
på jorden for å ødelegge avlingene og skape 
bråk natten til det nye året. For ikke å bli 
gjenkjent kledde menneskene seg ut med 
spøkelsesmasker når de forlot husene denne 
kvelden. Dette er bakgrunnen for våre skumle 
kostymer. «Trick-or-treat», eller «knep-
eller-knask» -skikken kom mye senere, og 
stammer fra den kristne allehelgensfeiringen i 
middelalderen. Slik gikk det til:

De tidligste kristne ble utsatt for forfølgelser 
av makthaverne på grunn av sin tro, mange 
ble drept. På 300-tallet ønsket man å ære og 
minnes disse martyrene med en egen kirkelig 
feiring. Slik ble navnet på denne festdagen 
«Allehelgensdag», som skulle feires 1. 
november. Fra ca. år 1000 ble dagen etter kalt 
«Alle sjelers dag», en dag da en kunne minnes 
sine døde, og be for dem. Og sånn kommer 
vi til skikken med «trick or treat». Den 
oppsto i England ved at fattige tigget kaker 
fra de rike i bytte mot å be for de rikes døde 
slektninger. Da kunne de få et kortere opphold 
i skjærsilden.

Martin Luther var brennende uenig i fore-
stillingene rundt skjærsilden, og slo opp sine 
teser om dette og annet 31. oktober, dagen før 

Allehelgensdag i 1517: alle mennesker kan be 
direkte til Gud uten å gå veien om helgener! 
En helgen er et menneske som kan være et 
forbilde for oss gjennom sin tro og sitt liv, 
mente Luther. Derfor ble Allehelgensdag 
beholdt som kirkelig festdag også etter 
reformasjonen.

På slutten av forrige århundre slo den 
amerikanske feiringen av Halloween 31. 
oktober for fullt inn her i landet. Navnet er 
en sammentrekning av «All-hallows-eve», 
altså kvelden før Allehelgensdag. Skikken 
med «trick-or-treat» begrunnes med at ingen 
skal gå sultne på denne kvelden, heller ikke 
spøkelsene som må blidgjøres for at de ikke 
skal gjøre ugagn.

Kanskje er denne helgen ekstra verdifull i år, 
hvor vi vender oss til «den nye normalen» 
etter pandemi-perioden. Mange har måttet 
begrense antallet i gravferder. Nå er det 
mulig å kunne komme til kirke, tenne lys, 
eller vandre på kirkegården. I kirkene våre 
er det rom for deg, enten du har mistet noen 
gjennom siste året, eller bærer på annen sorg 
og savn. Allehelgenssøndag markeres i kirken 
første søndagen i november, i år 7/11, og 
feires med sanger og tekster om tro, håp og 
kjærlighet, og minner oss om himmelen som 
strekker seg over både liv og død. 

HVA ER EGENTLIG ALLEHELGEN?
… OG HAR DET NOE MED HALLOWEEN Å GJØRE?

Tekst: Hege E. Fagermoen, sokneprest i Glemmen

Slik illustreres Halloween, Allehelgensdag og Reforma-
sjonsdag på nettsidene til den tyske TV-kanalen SWR.
Er det tilfeldig at alt markeres samtidig, eller har de
noe med hverandre å gjøre?
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MENIGHETSBLADET
 – FOR  50 OG 10 ÅR SIDEN

1971: Høsten 1971 kom bladet ut i nytt, lite format – og med 
nye spalter, både ungdomsside og en fast barneside: Barnas 
Avis. Her kan vi lese om barneforeningen «Solstrålen» på 
Lisleby bedehus, som samler 50 jenter fra 6 år og oppover 
hver mandag, og de som steller med det var «tante Marry, 
tante Sigrid og tante Gerd».

2011: Tilbud for barn kan vi også lese om i bladet fra 2011. 
Ferieklubb for barn i småskolen under planleggingsdagene 
før skolestart var ett nytt tiltak for 10 år siden. Det har vist 
seg å være en suksess, og har blitt gjennomført årlig siden. 
Ellers var bladet preget av den spesielle sommeren, med 
terrorangrepene 22. juli. 

- OG MENIGHETSBLADET I DAG: FRIVILLIGE 
GAVER ER NØDVENDIG FOR Å GI UT BLADET
 En gavE til bladet hjelper oss til å lage et godt blad også i dag, som presenterer 
aktiviteten i Gamle Glemmen menighet, sammen med aktuelle og historiske glimt 
fra nærmiljøet og byen vår. Menighetsbladet deles ut til alle husstander i Gamle 
Glemmen sokn. Bladet har ingen kontingent, og din støtte er både kjærkommen 
og nødvendig. Bruk gjerne VIPPS 22555 Gamle Glemmen sokn, og merk inn-
betalingen «Menighetsbladet». Det går også an å sende en gave til ved å fylle ut
en giro til konto 1040.28.51436 til:

Menighetsbladet Gamle Glemmen
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
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SLEKTERS GANG

Døpte
02.05.21 Astrid Helene Aurang
09.05.21  Sander Golden Johansen
30.05.21 Louie Bernabé
01.07.21 Erle Dahl Knudsen
11.07.21 Herman Johannessen
22.08.21 Mia Hagen Fredriksen
22.08.21 Agnes Mostad Samuelsen
29.08.21 Kristian Fredrik Østli Wiese
29.08.21 Sverre Løken Andreassen

Døde
23.02.21 Svanhild Marie Andreassen
05.03.21 Margareth Synnøve Hansen
12.03.21 Solbjørg Judit Hansen
01.04.21 Annelise Jensen
08.04.21 Judith Synnøve Thorkildsen
09.04.21 Else Tordis Larsen
12.04.21 Kirsten Johanne Harnes
19.04.21 Sidsel Gjerløw Johansen
13.05.21 Jens Ottar Olsen
15.05.21 Aage Roald Borgersen
17.05.21 Gry Berg-Nilsen
25.05.21 Ingerd Elise Karlsen
26.05.21 Leif Roger Olsen
28.05.21 Wenche Synnøve Jensen
01.06.21 Ingri Karen Jørstad
16.05.21 Turid Hertzenberg
26.06.21 Karin Askø Porsmyr
18.07.21 Trond Hegge
29.07.21 Guro Utne
20.08.21 Mona Eriksen

Redaksjonen avsluttet 30.08.21.

Viede
30.05.21 Caroline Christine Nordgård og
 Daniel Alfredo Bernabé
04.06.21 Katrine Kalmoe og
 Alexander Karlsen
10.07.21 Stine Kvikstad Olsen og
 Jesper Sørensen Brandstorp
07.08.21 Gunn-Tove Riis og
 Per Behringer

FOR 785  
MILLIONER MENNESKER  

ER DETTE DRIKKEVANN
...TENK OM DU MÅTTE GI DET TIL DITT BARN?

Vipps valgfritt beløp til 2426 
SMS VANN til 2426 (250,-)

Eller gi på konto 1594 22 87493

RENT VANN REDDER LIV. 
FORANDRE. FOR ANDRE. 

fasteaksjonen.no
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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
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GUDSTJENESTER I GAMLE GLEMMEN

inntil vidErE gJEldEr fortsatt begrensninger for hvor mange som kan samles. På grunn av smittefare må 
det holdes 1 meters avstand, og det er bare plass til ca 30 personer i Gamle Glemmen kirke. Alle som deltar 
på gudstjeneste registreres med navn og telefonnummer med tanke på eventuell smittesporing. Følg med i 
annonsering i avisene på menighetens hjemmeside for eventuelle endringer.

SEPTEMBER
19. september kl 11.00
17. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste ved Ola Beisvåg.

26. september kl 11.00
18. søndag i treenighetstiden
Høsttakkefest med utdeling av
4- og 6-årsbok, ved Trond Pladsen. 

OKTOBER
3. oktober kl 11.
19. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste ved Trond Pladsen.

10. oktober kl 11.
20. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste.

17. oktober
21. søndag i treenighetstiden 
Gudstjeneste ved Trond Pladsen.

24. oktober kl 11.00
22. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste ved Morten
Zakariassen.

31. oktober kl. 11.00
Bots- og bønnedag
Gudstjeneste ved Morten
Zakariassen.

NOVEMBER
7. november kl 11.00
Allehelgenssøndag
Gudstjeneste ved Trond Pladsen.

14. november kl 19.00
25. søndag i treenighetstiden
Kveldsgudstjeneste: «Søndag for
de forfulgte». Besøk fra Stefanus-
alliansen. 

21. november kl 11.00
Domssøndag/Kristi kongedag
Gudstjeneste ved Trond Pladsen.

28. november kl 11.00
1. søndag i advent
Gudstjeneste med Lys Våken,
ved Kristin Helgen.

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

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

19. desember kl 17.00
4. søndag i advent
Vi synger jula inn. Lisleby bedehus.

24. desember kl 13.00,
14.30 og 16.00
Julaften
Gudstjenester ved Morten
Zakariassen.

26. desember
2. juledag (Stefanusdagen)
Gudstjeneste ved Morten
Zakariassen.

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



«En sommer er over, men minnene om 
den består,» heter det i sangen. Her er to fine 
sommerminner fra Gamle Glemmen menighets 
Facebook-side, tatt i haven ved kirkestua: I slutten 
av mai sto det japanske epletreet i full blomst. 
Rododendronen tok etter hvert over. Nå er begge 
avblomstret, men nå i høst satser menigheten på en 
blomstrende aktivitet inne i den nyoppussa kirkestua! 
Les mer i bladet her (eller på Facebook eller hjemme-
sida -) om hva som skjer i kirken og kirkestua – og 
velkommen til fellesskap!


