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LEIE KIRKESTUA
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 middagsog kaffeservise. Flere opplysninger
om utleie finnes på hjemmesiden
vår: www.kirken.no/fredrikstad
I det bladet trykkes, er det kun
mulig å samle 10 personer i et
leid lokale, og utleie er lite aktuelt.
Det er imidlertid mulig å reservere
Kirkestua framover.
Kontakt kirketorget for utleie. Utleie til selskap (dåp, konfirmasjon, åremålsdager,
minnesamvær): kr 1.700,-. Foreningsmøter: kr 1.000,-
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FORUNDERLIG BARMHJERTIG
Tekst: Trond Pladsen, sokneprest i Gamle Glemmen

O

rdene er hentet fra en bok skrevet
av Ole Christian Kvarme, tidligere
biskop i Oslo og Borg. Den inneholder
vandringer gjennom bibelske fortellinger og
inviterer til undring i «nådens landskap».

AMAZING GRACE
Kvarme tar utgangspunkt i salmen «Amazing
grace». Personen bak teksten, John Newton
(1725-1807), var en gang på sjøreise da han
opplevde å bli tatt til slave. Han ble satt fri
og mønstret om bord på et skip for å komme
hjem. Skipet kom i storm og holdt på å gå
under. Da ropte han til Gud, skipet ble reddet
og Newton kom velberget hjem. I noen år etter
hendelsen var han selv involvert i slavehandel,
men tok senere et oppgjør med det hele. Han
ble en av de ledende, i front for avskaffelse
av slaveriet, noe som ble vedtatt i det britiske
parlamentet i 1807. Det er på denne bakgrunn
at salmen om Guds forunderlige nåde er
skrevet.
NÅDEN MÅ MODNES
Til tross for at Newton selv opplevde å bli
tatt til slave, valgte han å involvere seg i
slavehandel. Hvorfor skulle det gå tid før han
forsto det forkastelige ved å være en del av
slaveindustrien? Kanskje er noe av svaret at
også nåden må modnes?
Ved hjelp av bibelens fortellinger bretter
forfatteren ut Guds inngripen. Han ble funnet
slik sauen som hadde gått seg bort (Lukas 15).
Han var blind, men øynene ble åpnet,
slik tiggeren ved veikanten fikk oppleve det
(Lukas 18).
DEN FORTAPTE SØNN
På denne måten beskriver han seg selv
nærmest som den fortapte sønn
(Lukas 15). Liknelsen som handler om

Rembrandt: Den fortapte sønns hjemkomst (1669).

faren som lengtet og speidet etter sin sønn som
tidligere hadde valgt å ta ut halve farsarven,
forlate hjemgården, for så å sløste det bort
i et vilt liv. Men faren sluttet ikke å lengte
og elske. Og da han endelig langt borte så
sønnen komme, løp han ham i møte, kastet
seg om halsen og uttrykte et tydelig: Endelig.
Velkommen hjem.
Liknelsen om den fortapte sønn er en av
de flotteste fortellingene om Guds nåde og
kjærlighet. Den formidler Guds forunderlige
barmhjertighet. Også nå «i denne tid» trenger
jeg å høre om dette.
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Kapellan Morten Zakariassen gleder seg sammen med ungdomslederne til omsider å kunne møte de nye
konfirmantene, og gi dem en varm velkomst i vinterkulda.

ENDELIG KUNNE
KONFIRMANTÅRET STARTE –
Tekst og foto: Kristin Helgen Buckholm, undervisningsleder i Glemmen og Gamle Glemmen menigheter
120 konfirmantansikter fra Glemmen,
Gamle Glemmen og Domkirken var det som
møtte ansatte og frivillige en lørdag i februar.
Og vi kan melde om høye forventninger til
resten av året!
Konfirmantene kom i grupper og brukte en
time ute i parken ved Gamle Glemmen kirke - i
sol, men litt for mange minusgrader. Sammen
fylte vi timen til randen med aktivitetsløype,

Konfirmanttida byr på mange utfordringer, og lek og
læring går hånd i hånd.
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bål, kakao, lynmesse, sang og litt prat om hva
det er å være konfirmant.
Menighetene sender varme korona-vennlige
klemmer til frivillige ungdomsledere som i åtte
timer var med på å gi konfirmantene en god
start på konfirmanttiden. Vi hadde ikke klart
mye uten dem!
På kalenderen for konfirmantene står både
undervisningsshow om Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon og fasteaksjonsløp i parken ved
Gamle Glemmen 23. mars – konfirmantene
skal løpe, krabbe, trille og rulle for å bidra til at
flere mennesker i verden får tilgang på rent og
trygt vann. Følg med på facebooksidene våre
for å se og høre mer om dette.
Videre i konfirmantåret skal vi vandre oss
gjennom påskehistorien, vi skal ut i skogen og
snakke om liv og død, vitenskap og tro, og mye
mer. Vi gleder oss veldig til lek, hygge og gode
samtaler med årets konfirmanter!

DOMPROSTEN:

- VI MÅ HOLDE FAST I HÅPET
OM BEDRE TIDER
Tekst og foto: Erling Omvik

– Hvordan blir kirkelivet utover våren,
domprost Kari Mangrud Alvsvåg?
– Nå kan vi endelig åpne kirkene for gudstjenester igjen! Vi gleder oss sammen med
resten av kirke-Norge over at begrepet
«fastmonterte seter» nå er skrotet, og erstattet
av uttrykket «faste tilviste plasser», som åpner
for inntil 100 personer med 1 meters avstand.
Men ingen kan i dag forutse smittesituasjonen
videre. Mitt beste råd er å følge med i avisene
og på nettet.
– Hva tenker du om kirkens koronautfordringer i tiden som er gått?
– I Fredrikstad var vi «heldige» som i det
hele tatt fikk arrangere julegudstjenester.
Det er krevende for kirken, som også ellers i
samfunnet, til stadighet å måtte kaste om på
planene. Som ledere må vi oppmuntre internt i
staben og utad i samfunnet. Vi må rett og slett
holde fast i håpet om bedre tider.
– Hvilken rolle bør kirken spille i disse
pandemi-tider?
– Jeg bærer med meg Grundtvigs filosofi
om «Menneske først – kristen så». Som
kirke tenker vi på menneskehetens helse
og sunnhet. Vi må være med å redde liv,
i alle sammenhenger og forholde oss til
myndighetenes restriksjoner. Kirken skal aldri
ta smitterisikoer. Vi skal være bidragsytere.
– Hva har vært viktig for deg?
– Jeg er ofte proaktiv og sier: Hva vi kan få til
her? Men nå må vi også holde igjen og bidra
aktivt i solidaritetstiden. Mange av oss har sett
muligheter med den digitale kirken. Digitale
tjenester er på langt nær et fullgodt alternativ,

men vi gir folk en viss opplevelse av fellesskap
i en åpen kirke.
– Klarer kirkene i Fredrikstad å koordinere
den digitale innsatsen?
– Slik situasjonen er akkurat nå, har vi bestemt
oss for å fortsatt tilby gudstjenester digitalt,
sammen med kveldsbønn på Facebook onsdag
og søndag. I tillegg blir det litt for barna og
noen musikkinnslag som alle kan ha glede av.
– Hva skjer med konfirmant-undervisningen?
– Konfirmanter er i gang med fysiske
samlinger. Vi planlegger også for digital
undervisning. Generelt mener vi det er veldig
viktig å holde i gang aktiviteter for barn og
unge så langt som mulig, sier Kari Mangrud
Alvsvåg og legger til at kirken også tenker på
byens studenter som kan ha det krevende: –
Vi arbeider nå med å få kommunisert kirkens
tilbud om samtaler til studentene.
(Intervjuet er laget 2. februar, og oppdatert 1. mars)
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ROYS

PER MARTINSEN

HJØRNE

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

Her er A-laget som
vant 2. divisjon
(dagens OBOS-liga)
i 1965. Foran Thor
A Johansen. 2. rekke
fra venstre Kjell
«Kokko» Martinsen,
Dagfinn Thorvaldsen, Per Martinsen,
Morten Helgesen og
Tom Zachariassen.
Bak fra venstre
Roy Kristiansen, Odd Gunnar
Gundersen, Jan
«Plonny» Nilsen,
Kai «Brandtær’n»
Nilsen og Thorbjørn
Olsen.

E

fra de gule og grønne
har gått bort for kort tid siden. Per
Martinsen spilte mange sesonger for
klubben i de store årene på 1950- og 60-tallet. Så god var han at han også fikk med seg to
A-landskamper i 1962. I 1963 og 1964 spilte
han for FFK og var med, sammen med en annen Lislebygutt, Terje Høili, da klubben tapte
nda en bauta

cupfinalen for Skeid i 1963. I 1966 var han en
viktig del av LFK i klubbens hittil siste sesong
på øverste nivå.
Jeg selv hadde flere humørfylte møter med
Per. I 2012 traff jeg ham utenfor familiens
hus på Lislebystranda. Svein Egil “Kekke”
Kristiansen og jeg lo lenge da Per fortalte om
hakket som han ennå hadde under den ene
foten. Da Per debuterte, fikk de nemlig ikke
støvler av klubben før de hadde spilt fem
kamper. Per fikk låne de gamle og utslitte
støvlene til Odd “Ræbbærsj” Johansen. men
problemet var at en spiker fra en av knottane
stakk igjennom inn i støvelen. Fire kamper
med spiker. Prøv det!
Takk for innsatsen, Per. Hvil i fred!

Per Marthinsen forteller Roy Franzen om hvordan
han ble merket for livet av å spille med støvler der
spiker stakk gjennom fra knottene!
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Bakeren over alle bakere, Birger Kleven. Foto: Tove Amdahl

Her ser vi hvordan butikken til Kleven lå ideelt plassert ved
den store parken. Bildet er hentet fra boka til Roy.
Foto: Tore Johnny Antonsen

BAKER KLEVEN

– FANTASTISK GJÆRBAKST
Tekst: Kristin Martinsen

D

mye snakk om baker
Kleven på facebooksiden til Vårs fra
Lisleby i det siste. Jeg fant derfor
fram 1. bind av Roy Frantzens Lislebybok for å
finne litt historie om dette bakeriet.
et har vært

Just Kleven (1889- 1982) etablerte firmaet
i 1934, i Torvveien 3, nå Emil Holtersvei
3. Just hadde jobbet som baker i forskjellige
byer før han ble bakermester hos Fredrikstad
Brødbakeri i 1917.
Firmaet ble etter hvert overtatt av sønnen
Birger (1911- 1995). Birger Kleven leverte
bakervarer til flere butikker på Lisleby.
(Les mer om dette og viserguttene i
Roy Frantzens Lislebybok, bind 1)
Bakeriet ble lagt ned i 1982. Klevens bakeri
og konditori ga navn til Konditorveien som
går forbi forretningen på vei fra Snippen og

Hildur og Ingeborg som jobbet i butikken. Foto: Tove Amdahl

sørover forbi Sentralidrettsanlegget.
Kleven var best kjent for sin fantastiske gjærbakst. Vi er mange som vokste opp på Lisleby
som fremdeles savner de store frøhornene,
skolebrødene, S-ene og alt det andre gode de
solgte der. «Alle» husker bakervarene derfra
som ekstra gode. Flere har også gode minner
fra den store plenen på utsiden av butikken,
der det nå er en ny, flott lekeplass. De lå i
timevis, spilte amerikaner, drakk Cola med
peanøtter og spiste frøhorn.
Birger hadde bakeriet i kjelleren, der han
begynte å jobbe klokka 03.00 hver dag. Det
sies at bakerovnene fremdeles er der.
På facebooksiden ligger det nå en oppskrift
som sies å være den originale hornoppskriften
fra baker Kleven.

Klevens frøhorn. Foto: Roy Frantzen
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NYTT FRA LISLEBY BEDEHUS NORMISJON

OPPGRADERING INNE
I PÅVENTE AV NY OPPSTART
Tekst: Styret i Lisleby bedehus

F

siden 1937 ble det ikke
pyntet noe juletre på Lisleby bedehus,
både «Vi synger jula inn» og juletrefesten ble avlyst på grunn av pandemien: - Det
er viktig for Lisleby bedehus Normisjon å følge
de regler og anbefalinger som myndighetene
setter. Derfor har det meste av aktiviteten i
denne omgang vært utsatt siden begynnelsen
av desember, forteller styret.
or første gang

Pandemi-situasjonen er ikke vesentlig endret
– med ett stort unntak – vaksineringen har
begynt! Det er flott at den er i gang slik at vi
kan nærme oss en normalisert hverdag. Styret
vil vente med å starte opp virksomheten til
situasjonen har stabilisert seg. Vi skulle hatt et
årsmøte i løpet av januar. Det må også vente til
vi kan samles.

Den eneste aktiviteten som har vært noe i gang
på bedehuset er korøvelser for barnegospel.
Der er antallet voksne meget beskjedent og
formen med å stå rolig å synge, med god
avstand, gjør det enklere.
EN ETTERLENGTET
OPPUSSING AV LILLESALEN
Vi får glede oss til at samfunnet åpner opp
igjen etter at en større del av befolkningen
har blitt vaksinert. Da vil lillesalen oppe ha
fått en etterlengtet oppussing, som nå gjøres
på dugnad. En eller to tar på seg oppgaver
på omgang. Taket og bordplatene er malt,
stoler er renset og vasket, teppefliser fjernet,
vegger støvet av og maling påbegynt. Det er
en etterlengtet oppgradering i en sal det ikke
har vært gjort annet enn å bytte vinduer siden
den var ny på midten av 1980-tallet. Så det
trengtes!
Styret deler denne hilsenen fra profeten
Jeremia: «For jeg vet hvilke tanker jeg har
med dere, sier Herren, fredstanker og ikke
ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og
håp.» (Jer 29, 11).
PS. Lisleby bedehus har hjemmesiden www.
lisbede.no, der vil det bli lagt ut informasjon
om når aktivitetene kan starte opp igjen.
Nye, lyse farger i lillesalen. Ragnar Helgesen
er med på dugnaden. Foto: Anne-Lise Helgesen
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INTEGRERINGS- OG LEVEKÅRSUTFORDRINGER PÅ LISLEBY

- SAMHANDLING
FOR BARN OG UNGE
Tekst: Trond Pladsen, sokneprest

K

ommunens siste levekårs-

viser dessverre
negative tendenser på flere områder
for Lisleby/Nøkleby. Lokalsamfunnsutvalget
på Lisleby inviterte derfor til et møte om
levekårsutfordringer på Lisleby med fokus på
barn og unge i januar.
undersøkelse

På møtet var det representanter fra Nøkleby
skole, Haugåsen ungdomsskole, Lisleby
fotball, fritidsklubben, Fotball-fritid, Kiwi,
Moskeen, Gamle Glemmen menighet og
Lokalsamfunnsutvalget. I tillegg var det
representanter fra politi og kommune. På
grunn av smittesituasjonen ble møtet avholdt
digitalt med i overkant av 30 personer tilstede.
Etter en kort introduksjon og presentasjon fra
initiativtager, leder i Lokalsamfunnsutvalget
Nils Are Magerøy, fikk alle de lokale aktørene
presentere hvordan man opplevde levekårsutfordringene på Lisleby i 2021. Deretter fulgte
kommunens og idrettens tanker om tiltak for
områder med levekårsutfordringer.
MYE GJØRES ALLEREDE!
Det som bekymrer de fleste i møtet er at en
del barn og unge ikke er tilstrekkelig engasjert
i positive gjøremål på fritiden. Det har vært
tilløp til kriminelle handlinger utført av
guttegjenger. Dette kan være begynnelsen på
noe som kan bli langt mer alvorlig.
Det gjøres allerede mye godt lokalt arbeid
fra skolene, fotballklubb, fritidsklubb,
lavterskel-tilbudet Fotball Fritid og andre.
Også Moskeen, Lisleby bedehus og Gamle
Glemmen menighet bidrar med sine tiltak.
SAMHANDLING OG DIALOG
– KIRKEN VIL BIDRA
Også tidligere har det vært gjort viktige
fremstøt for å diskutere situasjonen på Lisleby.

Leder for Lisleby lokalsamfunnsutvalg, Nils Are Magerøy
(66), har bodd på Lisleby siden 1989, og føler sterkt for
stedet. Her er han i parken ved kirken, et område som
LSU har bidratt til å gi en fin oppgradering de siste åra.
Magerøy mener at folk på Lisleby har mye å være stolt
av, og nevner fire ting som har satt stedet på kartet:
Lisleby Fotballklubb, Gamle Glemmen - distriktets
eldste kirke fra 1100-tallet, det første elektriske lyset i
Norge som ble tent på Lisleby Brug 1877 og Lislebys åtte
gartnerier.

Møtet den 26. januar var slik sett ikke noe
radikalt nytt, men på denne måten ble det
på ny tatt initiativ. Og endringer starter ved
å samtenke og samhandle. Det er kun ved at
flere har fokus på et område, det kan skapes
endringsbølger. Det er kun ved samhold,
dialog og felles bevissthet at splittelse og
segregering kan forhindres.
Inn i dette vil også vi som menighet være
delaktige og en positiv aktør. Med våre tiltak
for barn og ungdom er kirken i høyeste grad
tilstede.
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«SORG OG SAVN GÅR IKKE SÅ
FORT OVER SOM MAN TROR»
Tekst: Stein Mydske
2020 vil gå inn i historien som et år da
Norge stengte ned. Vi ble oppfordret til å holde
avstand og ikke være sosiale. For mange ble
resultatet en enda sterkere opplevelse av utenforskap og ensomhet. Livet og hverdagen ble
vanskeligere for både barn, unge, voksne og
eldre. Og det var kanskje aller verst for de som
opplevde hverdagen vanskelig før!
TA KONTAKT
– Det viktigste og enkleste vi alle kan gjøre,
er å ta kontakt, ringe eller sende en melding
til noen vi kjenner eller vet er ensomme og
alene, sier diakonene i Domkirken og Gamle
Glemmen, Ann Christin Arneberg Nicolaysen
og Anne Marthe Olaussen. De har et nært
og tett samarbeid for å utvikle og organisere
kirkens sosiale arbeid. Men vi som er ansatt
kan ikke gjøre dette alene. Vi trenger å være
mange frivillige som sammen gjør en dugnad.
TRYGGE FELLESSKAP
– Vi som jobber i kirken må bli flinkere til å
spørre og lytte til hva folk selv ønsker og vil ha.
Men det er kanskje like viktig å hjelpe folk til
å oppdage at de selv har noe å bidra med for å
gjøre hverdagen litt bedre for hverandre. Det
handler om å bygge tillit og bli venner, finne
noen å gjøre noe sammen med og kunne prate
med!

Anne Marthe Olaussen, diakon: – Folk tenker ikke på om
de bor i Gamle Glemmen, Glemmen eller Domkirken, når
de trenger hjelp. Mange flytter til nye hjem i leiligheter
der de får nye naboer, som de ikke kjenner. Derfor må vi
bygge relasjoner og fellesskap der folk kan trives og føle
seg inkludert.

TENN ET LYS
– Menighetene i Fredrikstad er alle med på
en felles nasjonal kampanje, «Førstehjelp
mot sorg», i forbindelse med Alle helgenssøndagen, forteller Ann Christin:
– Vi hadde stands på de store kjøpesentrene,
Torvbyen og Østfoldhallen og ute i lokalmiljøene utenfor sentrum. Vi delte ut brosjyren
«Førstehjelp ved sorg», som gir tips om
hvordan kan være til stede for mennesker i
sorg, vi delte ut ca 2000 lys og hadde mange
fine samtaler med mennesker som hadde
mistet en av sine kjære. Sorg og savn går ikke
så fort over som man tror. Livet skal jo gå
videre, men både sorgen og savnet kan være
der i mange år. Vi i kirken inviterer også til
sorggrupper i samarbeid med Sorg og Omsorg,
som er en åpen, frivillig organisasjon. For å
delta i en sorggruppe kan man ta kontakt med
diakonen eller henvende seg til Fredrikstad
Sentrum Frivilligsentral.

Gamle Glemmens sokneprest Trond Pladsen og diakon i
Domkirken Ann Christin Arneberg Nicolaysen er på stand
i Torvbyen for å snakke om sorg og dele ut lys.
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- EN FOLKEKIRKE MÅ VÆRE
DER FOLK ER
Tekst og foto: Ola Jacob Amundsen

- Jeg elsker å være prest! Nå blir jeg
det på fulltid igjen. Det sier Hege
E. Fagermoen (53), ny sokneprest i
Glemmen. Hun legger stor vekt på aktiv
kontakt mellom folk og kirke. Fra min
tid som prest har jeg lært at man ikke
nødvendigvis kan sitte inne i kirken og
vente på at folk skal komme. Det er også
viktig å gå ut å møte dem. Og invitere og
få dem med!

fellesskapet og samhandlingen, som jeg fikk
være en del av.

EN SYNGENDE FAMILIE
Hege E. Fagermoen er født i Oslo, døpt i
Sagene kirke og vokste opp på Siggerud i
Akershus. Hun kommer fra en syngende
familie, og sang i skolekor, i Ten-sing,
Gospelkor og var med i Oslo Filharmoniske
kor som sopran.

PROST I SØNDRE FOLLO OG
SOKNEPREST I GLEMMEN
Neste stopp i karrieren førte henne nesten
hjem igjen. Som prost i Søndre Follo stod
administrasjon, saksbehandling og ledelse
sentralt.

Det var ungdomsmiljøet i Siggerud kirke
som sådde frøet. Her fikk hun muligheter til
å utvikle seg, og hadde lederoppgaver. Etter
ett år som volontør for KFUK-KFUM i Årdal i
Sogn, gjorde hun karrierevalget; hun begynte
på Menighetsfakultetet. En datter ble født i
1994, og presteutdanningen var unnagjort i
1995. Senere ble det to barn til. Og jobb som
kapellan på Nordstrand i Oslo.

- Det har vært drøyt åtte spennende år
som prost, med mange utfordringer og
muligheter som jeg har trivdes godt med.
Men nå var jeg klar for nye oppgaver, og
da soknepreststillingen i Glemmen dukket
opp kjente jeg at det var tid for den type
prestetjeneste igjen. Det å få samarbeide om
faste gudstjenester, og møte konfirmanter,
barn- og ungdom, samarbeid med frivillige
gleder jeg meg til.

TIL FJELLHEIMEN
Etter 11 år på Nordstrand var hun lysten på
noen annet. Det ble Skjåk i Gudbrandsdalen.
- Som prest har man en enestående anledning
til å komme til nye miljøer, og få bli en aktiv
del av dem. Hun og minnes med glede årene
som sokneprest i Skjåk. Dansepartnere på
«lokalet» ble invitert til kirken, og kom.
Sammen med Skjåk Jeger- og fiskarlag lagde
hun trosopplæringsaktiviteter.
- Jeg fikk «Skjåkprisen» for å bringe kyrkja ut
i bygda, og bygda inn i kyrkja. Eller var det
omvendt? Det var i alle fall stort å oppleve å
få prisen, som et hyggelig tegn på det flotte

KIRKEN MÅ UT TIL FOLK
- Mange menigheter sliter med oppslutningen,
spesielt blant unge og familier. Hva skal til for
å snu trenden?
- Jeg tenker at det handler om å finne
tilknytningspunkter som er der eller kan
bygges mellom folk og kirke. Det er viktig
å være åpen og tilgjengelig, synlig og aktiv
i lokalmiljøet, og gjerne samhandle med
andre, slik som det flotte arbeidet med
Hovlandakademiet, Kirkens bymisjon,
Dialogforum Østfold og andre. Her er det mye
jeg gleder meg til å gå inn i, lære om og bli en
del av, avslutter Hege E. Fagermoen.
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Fem av lederne for Kirkens Bymisjons «I jobb»-prosjekt. Fra venstre avdelingsleder Tor Herman Haaland, arbeidsveileder Thomas
Olsen, daglig leder Per Christian Skauen, arbeidsleder Simon Nyhus og frivillig medarbeider Terje Svendsen.

KIRKENS BYMISJONS TILTAK «I JOBB» FIKSER MANGE OPPGAVER:

STOLTE ARBEIDSLEDERE
Tekst og foto: Erling Omvik
– Stubbefreseren har vært en suveren
investering. Den har vi tjent inn flere
ganger!
Menighetsbladet møter stolte og engasjerte
ledere i nyrenoverte bryggerilokaler i Bydalen.
Kvintetten rundt bordet er avdelingsleder
Tor Herman Haaland, arbeidsveileder
Thomas Olsen, daglig leder Per Christian
Skauen, arbeidsleder Simon Nyhus og frivillig
medarbeider Terje Svendsen. Karene kappes
om å fortelle gode historier om virksomheten.
I disse lokalene er det verksted, kontorer,
lager, snekkerverksted, kjøkken, oppholdsrom,
spisesal -og snart også keramikkverksted.
ØKE SELVRESPEKTEN OG
REDUSERE FORDOMMER
Kirkens Bymisjons tropper har titt og ofte fått
oppdrag med sin stubbefreser, og stadig flere
i byen vet at de har et godt grep på å korrigere
det som er skjevt og humpete i hagene. Siden
12

starten i 2008 har mange hundre personer
med utfordringer innen rus og psykiatri fått
erfare at det som er skjevt og humpet i livet lar
seg korrigere i et åpent og inkluderende miljø.
Bymisjonsleder Per Christian Skauen tenker
tilbake på en beskjeden start på Dammyr
for snart 13 år siden og gleder seg over
utviklingen: – Målet med «I jobb» er å bidra
til deltakelse i samfunnet, å øke selvrespekten
og å redusere fordommer. Det skjer noe med
folk når de får delta i yrkeslivet og oppleve at
innsatsen blir verdsatt, sier han.
NOEN FALLER MELLOM TO STOLER I
YRKESLIVET
– I dag er vi mer en småjobbsentral enn
et lavterskeltilbud, sier avdelingsleder Tor
Herman Haaland når han blir bedt om å
beskrive virksomheten. Han gleder seg over at
fellesskapet stadig løser nye arbeidsoppgaver
og at det ofte kommer svært positive tilbake-

meldinger. Tor Herman skynder seg å legge til
at prosjektet også på alle måter legger vekt på
å skape trygge rammer og å bygge nettverk for
arbeidstakere som har falt mellom to stoler i
yrkeslivet.
Kirkens Bymisjon samarbeider med Kriminalomsorgen og engasjerer folk som soner
samfunnsstraff.
– Hos oss har vi 60-65 arbeidere, med en
kjerne på 15. Hver måned er det utbetalinger
til 40-45 personer, sier Haaland. Arbeidsveileder Thomas Olsen: – Det er frivillig å
møte her om morran, og det er utrolig flott at
så mange stiller trofast opp, selv i regn, blåst,
snø eller kulde.
FANTASTISK Å SE POSITIVE ENDRINGER
Etter frokost går ferden til arbeidsstedene.
Eksempler på oppdrag er snørydding,
forskjellig hagearbeid, vedlikehold, søppelkjøring og diverse rivning. Bedrifter bestiller
også oppdrag. 7-8 personer har fått fast arbeid
det siste året. Frivillig i ni år, Terje Svendsen
er begeistret: – Vi jubler når folk blir tilbudt
faste jobber. Det er en fantastisk gevinst å se
positive endringer i mennesker liv, sier han.

Arbeidsveilederne Thomas Olsen og Simon Nyhus har
stadig nye planer for prosjektet. Blant annet planlegger
de å bygge opp et keramikkverksted, i tillegg til
snekkerverkstedet som er godt etablert.

– Det er flott å se hvordan nettverket styrkes
for mange. Her spises måltider i fellesskap,
man jobber sammen og alle er innstilt på å
hjelpe hverandre når det trengs, sier leder
Skauen.
Tor Herman forteller at det årlig serveres
omkring 10 000 kopper kaffe, 3600 porsjoner
frokost og 3000 middager i bryggeri-lokalene.
Men han legger til at de til stadighet er på
utkikk etter flere frivillige i staben. – Det
trengs folk som kan bidra her i lokalene og ute
i felten.
– Hvordan har koronaen påvirket prosjektet?

FOR 785

MILLIONER MENNESKER
ER DETTE DRIKKEVANN

– Selvsagt er det mye jobb med restriksjoner
og smittevern. Men ellers har antall jobber
faktisk vært økende. Mange har vært mye
hjemme og ser at de trenger hjelp til å rydde
i hager og hus. Slik sett har koronaen slått
positivt ut for oss.

...TENK OM DU MÅTTE GI DET TIL DITT BARN?

– Er det dyrt å leie folk fra «I jobb»?
RENT VANN REDDER LIV.
FORANDRE. FOR ANDRE.
Vipps valgfritt beløp til 2426
SMS VANN til 2426 (250,-)
Eller gi på konto 1594 22 87493
fasteaksjonen.no

– Vi er rimelige. Men vi er bevisste på at vi
ikke skal dumpe prisene for våre tjenester.
Folk fortjener lønn for jobben, og vi er bevisste
på at vi ikke skal ødelegge for konkurrenter i
markedet, sier Thomas Olsen.
13

FELLING AV TRÆR
VED KIRKEN
Tekst: Jo Edvardsen. Foto: Heine Langsholt

V

ed inngangen til kirken har det stått
to store hestekastanjer som gjorde
at vi nesten ikke så den flotte kirken.
Trærne dekket mye av tak og vegg, og førte
til fukt, råte og grønske på den fredede middelalderkirken. Kirken fikk påbygd våpenhus
på 1990-tallet og trærne kom da enda tettere
på kirkebygningen. For å redusere faren for
lynoverslag bør avstanden mellom grener og
bygning være på flere meter. Trærne skygget
også mye for flomlyset.

14. januar var det derfor slutt for kastanjene,
etter at trefellingen var godkjent av
kommunens parksjef og fylkeskonservatoren.
Etter hvert vil også de store stubbene bli
fjernet.
Sommerbildet viser hvordan kastanjene dekket
for kirken. Bit for bit ble de fjernet i januar, og
nå er det lyst og åpent ved inngangen.
BRANNSIKRING AV
GAMLE GLEMMEN KIRKE
Den neste store prosjektet er brannsikring
av middelalderkirken med installasjon av
automatisk slokkeanlegg. Tanken er å bygge
om de gamle toalettene som ligger delvis
under kirkegården nord-øst for kirken til rom
for en sprinklersentral. Vanntilførselen til
et automatisk slokkeanlegg må oppgraderes
og grøftetraséer må prosjekteres. Både
arkeolog, bygg- og branningeniør og arkitekt
må engasjeres. Det stilles høye krav til
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installasjonen og det skal være minst mulig
synlig. Et grovt estimat tilsier en kostnad på
ca. 5 millioner kroner, fra Riksantikvaren er
det gitt tilskudd på kr. 800.000.
DET GAMLE BYGNINGSMILJØET VED
KIRKEN ER FERDIG REHABILITERT
Ved årsskiftet var alle de fire gamle bygningene
som menigheten eier ferdig restaurert
utvendig. Råteskader er reparert, vegger, dører
og vinduskarmer malt, grunnmurer spekket
og nye takrenner er på plass. Menighetsrådet,
kirkelig fellesråd og kommunen har til
sammen bidratt med ca halvannen million til
dette prosjektet.

HANS NIELSEN HAUGE
– JUBILEUM I GAMLE GLEMMEN 1. MAI
Tekst: Morten Hauge

S

taben i Gamle Glemmen inviterer til feiring
ved å kopiere Tidemands kjente maleri
«Haugianerne» i Gamlestua.

I år er det 250 år siden Hauge ble født, og Gamle
Glemmen menighet ønsker også å ha en markering
av dette samtidig som vi ønsker vise frem våre
fire flotte rehabiliterte trebygninger; Gamlestua,
Kirkestua, Speiderstua og stabburet. Vi har jo
også Fredrikstad sin eldste bygning, vår flotte
middelalderkirke, fra 1100-tallet.
Hauge tilhørte Tune prestegjeld, men barndomshjemmet ligger ikke langt fra Gamle Glemmen kirke
og vi tror jo at han har rusla rundt her hos oss også?
Gamle Glemmen kirke var i alle fall kirken til faren
til Hans, Niels Mikkelsen fra Evenrød.
Vi er så heldig å ha fått med oss
lokalhistoriker Svein Skahjem som
vil fortelle om Hauge og slekta hans
og tilknytningen til Gamle Glemmen.
Hvordan var området rundt kirken på
den tiden, hvor gikk hovedveiene den
Svein Skahjem.
gangen og hva kan vi si om Hauges
betydning for arbeiderbevegelsen på selveste 1. mai?

Haugianerne» anno 2021 i Gamlestua. Lurer du på hvem som er
hvem, kan du jo sammenligne med bildet av de ansatte på side 2
i menighetsbladet!

Det vil bli omvisning og orientering om rehabiliteringen og servering av rømmegrøt, og kanskje
Hauge selv også kommer med en liten tale eller
salme?
I disse usikre koronatider, - satser vi på samling ute
med god avstand i nydelig vårvær 1. mai kl. 16.00.
Søndag 2. mai blir det gudstjeneste med liturgi og
salmevalg fra Hans Nielsen Hauges tid.
Se nærmere info når arrangementet nærmer seg på
vår nettside, www.kirken.no/glemmen.

Omfattende jubileumsprogram for Hauge i 2021
Allerede i november ble boka om Hauge lansert;
«Alt eller intet» er skrevet av Jens Olav Simensen og
Anne Jorid Pedersen Boka fikk god omtale og terningkast 5 i lokalavisa!.

I år ble det ingen felleskirkelig gudstjeneste nyttårsdag, men Fredrikstad kristne råd vil arrangere en
kveldsgudstjeneste i Domkirken 19. september i
anledning av Hauge-jubileet.

Programmet for jubileumsfeiringen har blitt justert
etter skiftende smitteverntiltak flere ganger, men
på selve fødselsdagen, 3. april, påskeaften blir det
en markering ute ved bautaen ved Hauges Minde.
Torsdag 22. april framføres musikalen «Hjerter i
brann» med flere barnekor i Rolvsøy kirke.

Les mer om Hauge og jubileet på hjemmesida:
www.haugesminde.no

Fram mot sommeren åpner det nyrestaurerte barndomshjemmet på Hauge, med helt nytt besøkssenter
– dagen er ikke fastsatt i det bladet trykkes.

I desember avduket
ordfører Jon-Ivar Nygård
nye informasjonstavler
ved barndomshjemmet
og ved åkeren der Hauge
hadde sin åndsopplevelse.
Kommunen har finansiert
tavlene. Her er ordføreren
sammen med lederen
for Hauge 2021, Svein
Høiden.
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HÅP PÅ JORD
Tekst: Thorgier Sjøvold, kantor

Han sto opp før
dagen demret
Norsk Salmebok 2013, nr. 214
T: John Bell, Graham Maule 1988
O: Sven Aasmundtveit 1999
M: John Bell 1988

Han sto opp før dagen demret;
dødens dype natt tok slutt.
Kristus lever, han har seiret,
dødens mørke makt er brutt.
Sol og måne, jord og himmel,
dyr og fugler, gress og trær;
alle ser og alle jubler;
Han er oppstått, Gud er her!
En venn av meg snudde litt om på teksten
Paulus skrev til korinterne. Han foreslo at håp
er det vi trenger mest av i disse pandemitider. «Så blir de stående, disse tre: tro, håp og
kjærlighet. Og størst blant dem er håpet.»
Han har rett i at uten håp for morgendagen,
går vi til grunne. Vi trenger en stjerne i
natten, en demring i øst. Det totale mørke blir
uutholdelig. Men er håpet alt vi trenger?
Noen vil si at håpets objekt er viktigere enn
selve håpet. Altså, det vi håper på. Derfor må
kjærligheten være større enn både troen og
håpet, for det er den vi ønsker oss.
Samtidig har vi erfart at ting vi har sett frem
til og ønsket, ikke helt ble som vi forestilte oss.
Når pakkene er åpnet, er vi på en måte ferdig.
Drømmenes og lengslenes tid er over. Kanskje
hadde vi det bedre når vi levde i forventningen
enn i oppfyllelsen?
Det er godt å leve i håpet. Særlig fordi påskedagen peker mot en oppfyllelse som langt vil
overgå alle håp, lengsler og drømmer.
På øya Iona, vest for Skottland, har de holdt
håpet levende gjennom århundrer. Årets
påskesalme kommer derfra, og den formidler
grunnlaget for deres håp, og vårt.
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Han sto opp for dem som brakte
blomster til hans tause grav.
Han sto opp for sine venner,
dem han elsket og holdt av.
Graven kunne ikke kneble
ham som er Guds skaperord.
Kristus lever, vi gir stemme
til en sang om håp på jord.
Han sto opp, hans venner fryktet
jordens mørke, dødens natt.
Han sto opp da troen sviktet,
da de trodde seg forlatt.
Fylt av mismot var vi alle
til han delte vin og brød.
Kristus lever, vi skal leve,
det er døden som er død!
Han sto opp før dagen demret;
ut av natt brøt lyset fram.
Kristus lever, han har seiret;
evig lever vi med ham.
Han er her og han vil skape
liv der natt og mørke bor.
Kristus lever, vi skal bære
Herrens seierstegn på jord.

SKATTER

KRUSIFIKSET

I KIRKEN

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

– «ET FORNEMT ARBID» MED ET STERKT BUDSKAP
Tekst: Jo Edvardsen
smerte i det skjeggete ansiktet», skriver Leif
Østby i boka «Østfold i billedkunsten».
- HVOR ER ARMENE TIL JESUS?

Kristus-figuren fra
Gamle Glemmen finnes
i kopi både i Glemmen
kirke og domkirken,
med armene og
korset satt til. Kopien
i domkirkens kapell
er også malt, slik
originalen i Gamle
Glemmen kan ha vært
da den var ny.

D

ingen kirke i
middelalderen som ikke hadde minst
ett krusifiks – en skulptur av den
korsfestede Kristus. En av de få gjenstandene
i Gamle Glemmen kirke som er bevart fra den
katolske tida er nettopp et krusifiks. Skjønt,
bevart: Kristus-figuren er det som er igjen av
et krusifiks. Den opprinnelige plasseringen kan
ha vært på alteret, i stedet for altertavle, med
et lite vindu mot øst bak.
et fantes sikkert

Krusifikset i Gamle Glemmen kirke er
antakelig laget i Lübeck rett etter år 1500.
Det er skåret i ek, høyden er 78 cm. «Denne
skildring av den korsfestede er et fornemt
arbeid, utført med fin sans for kroppens
proporsjoner og med et uttrykk av dempet

I reformasjonstida ble mye av kunsten i
kirkene fjernet, av og til også ødelagt – eller
henvist til loftet. Heldigvis er mye senere
funnet fram igjen. Hva som har skjedd med
krusifikset i Gamle Glemmen ligger i historiens
mørke, men siden restaureringen av kirken i
1930 har krusifikset hengt over korbuen.
Under visitasgudstjenesten i november
2012 kommenterte biskop Atle Sommerfeldt
krusifikset med de manglende hendene:
- I Gamle Glemmen henger resten av et
krusifiks der Kristus er uten armer og med
ødelagte føtter, preget av århundrenes tårer
og lidelse. Å leve i den kristne tro er å leve
i dynamikken mellom våre hjelpeløse rop
om hjelp og bevisstheten om at vi i den
oppstandenes kraft utrustes til å være den
oppstandenes hender og føtter.
Vi kan etterlyse hvor Jesu hånd er når det
stormer rundt oss. Den er nærmere enn du
tror. Den finnes hos mennesker du tør å vise
din sårbarhet til og derfor lar slippe til med
sine hender. Men dine hender er også den
oppstandnes hender som er skapt til å vise
omsorg for den utslåtte og å slå i bordet hos
makter og myndigheter på deres vegne. For
den oppstandne har ikke andre hender enn
dine. Kan det sies noe større om et menneskes
verd?
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Trosopplæring med barn kan
også skje rundt et bål i parken
bak kirken. Pølsene smaker
godt! Det gjør også middagen
under «Langbordet» i
Kirkestua. To eksempler på
tilbud i Gamle Glemmen
menighet.

100 GIR 100: GIVERTJENESTE I
GAMLE GLEMMEN MENIGHET
Tekst: Morten Hauge Foto: Julie K. Karstensen og Anne Marthe Olaussen

I

100 gir 100 ønsker vi
i Gamle Glemmen menighetsråd å sikre
menigheten en forutsigbar økonomi i
årene som kommer. Vår tanke er at små bekker blir til en stor elv. Dersom 100 personer
gir 100 kr fast i måneden blir det 120 000 kr.
ekstra i året.
gjennom aksjonen

Det offentlige dekker driftsutgiftene til
kirkebygg og lønninger for faste ansatte,
men som menighet har vi selv et økonomisk
ansvar for vårt menighetsarbeid. Det må
menigheten finansiere gjennom gaver, ofringer
og givertjeneste.
Med en fast givertjeneste kan vi styrke
diakonien, utvide barne- og ungdomsarbeidet,
gi konfirmantene fortsatt tilbud om leir,
fortsette med menighetsbladet og gi et
mangfoldig og rikt gudstjenestetilbud. I
tillegg har menigheten bidratt med utgifter
til rehabilitering av de fire flotte gamle
trebygningene vi har, men vi skulle også ønske
at vi kunne slipe og lakke gulvet i Kirkestua.
Det vil ha en kostnad på ca kr. 40.000. Vår
kantor minner også om pågående innsamling
18

vi har gående til nytt piano i kirken. Det vil
koste ca kr. 250.000, og hittil har menigheten
samlet inn kr 23.000.
«Gi så skal du få,» sier Jesus (Lukas 6,38).
Grunntanken i Bibelen er at alt vi er og eier har
vi fått av Gud. I takknemlighet for det vi selv
har fått skal vi dele med hverandre.
Ta kontakt med daglig leder Morten Hauge
(se side 2 i bladet) for nærmere informasjon
eller opprett et fast trekk i din bank. Med
autogiro er det veldig enkelt å gi hver måned.
I tillegg vil du få skattefradrag for gaver som
samlet sett over kr 500 i løpet av året. Målet
er å få 100 personer til å gi 100 kr i måneden,
men det er selvfølgelig mulig å gi et annet
beløp.
Menighetens bankkontonr. er 1040.28.51436.
Merk gjerne innbetalingene med «100 gir
100».
Tusen takk til deg som vil være med på laget
og for gaven du gir! Med bønn og ønske om et
aktivt kirkeår!

GAMLE GLEMMEN MENIGHET I 2020

– RAPPORT FRA ET MERKELIG ÅR

T

Tekst: Anne-Lise Helgesen, leder i
Gamle Glemmen menighetsråd

har både menighetsrådsmøter og arbeidsutvalgsmøter blitt gjennomført. Det har også gode aktiviteter slik som
Langbordet, åpen kirke, salmekvelder og klubbaktiviteter for barn, forteller menighetsrådets årsmelding. Gamle Glemmen sokn dekker de geografiske
områdene Nøkleby, Lisleby, Leie, Gamle Glemmen,
Høyendal og Falchåsen med rundt 6000 innbyggere.
il tross pandemien

MENIGHETSRÅDETS SAMMENSETNING
Anne-Lise Helgesen, leder
Aud Helen Larsen, nesteleder
Kate Hoel, fast medlem og representant i fellesrådet
Anne Berit Mbedule, fast medlem
Andreas Ekstrøm, fast medlem
Heidi Aarvik, fast medlem
Irene Lundstrøm, varamedlem
Trond Pladsen, sokneprest
Morten Hauge, daglig leder i menigheten, er sekretær
for rådet. Dessverre måtte Irene Lundstrøm trekke
seg i høst. Vi takker for den gode innsatsen hun har
gjort!
GLIMT FRA VIRKSOMHETEN
Årsmøtet ble avholdt i kirken 25. oktober. Justert
ordning for hovedgudstjenesten ble tatt i bruk
1. søndag i advent.
Gamle Glemmen menighet eier fire bevaringsverdige
hus. Disse hadde et stort behov av vedlikehold,
og nå er det endelig ferdig restaurert. Den årlige
vårdugnaden ble også gjennomført.
Lisleby Bedehus er en god samarbeidspartner.
Søndagskolen og Barnegospel deltar med sang
og musikk på flere gudstjenester gjennom året.
Høsttakkefesten ble feiret på bedehuset.
Da ordinære gudstjenester, aktiviteter og møter ble
umuliggjort i våres måtte kirken tenke alternativt.
Gudstjenester, kveldsbønner og konserter har blitt
strømmet, i tillegg til telefonkontakt med medlemmer.
Nytt av året var utegudstjeneste på julaften. Mange
møtte opp, og Lisleby barnegospel deltok med sang.

Det har ofte vært trangt om plassen i den vesle kirken julaften.
Men i 2020 ble gudstjenestene flyttet ut i parken av smittevernhensyn. Over 100 fikk med seg en stemningsfull start på julekvelden til tross for kald vind. Foto: Fjeld Pettersen og Sondre

Bernhardsen, Fredriksstad Blad

Det har også dette året vært lagt ned en stor frivillig
innsats i menighetens utvalg og gjennom oppgaver
knyttet til menighetens ulike aktiviteter. Vi takker for
innsatsen!
UTSKIFTNINGER I STABEN
Børre Sneltorp gikk inn i pensjonistenes rekker etter
drøye 13 år som sokneprest i Glemmen. Menigheten
har fått ny daglig leder: Morten Hauge. Gamle
Glemmen har fått sin egen menighetsarbeider: Elise
Sundby Brun. Menighetsrådet har et godt samarbeid
med staben i menigheten, og de er med på ett møte i
året.
MENIGHETENS ÅRSSTATISTIKK
Tallenes tale for 2020 handler også om et uvanlig
år, der svært mye ble utsatt, avlyst eller gjennomført
med få deltakere. Men midt i alt har mange
mennesker også dette året på ulike måter vært i
kontakt med Gamle Glemmen menighet.

NØKKELTALL FRA GAMLE GLEMMEN MENIGHET
2019
Medlemmer
3388
Innmeldte
7
Utmeldte
17
Døpte
23
Konfirmerte
22
Vigsler
8
Gravlagte
33
Gudstjenester
68
Deltakere, gudstj.
3511
Gj.snitt delt. gudst.
51,6
Nattverdgjester
1176
Konserter og kulturarr.
29
Deltakere, konserter
1021
Åpen kirke, antall kvelder
28
Offer/kollekt
150 880

2020 Endring i %
3311
-2,3
4
-42,9
6
-64,7
17
-26,1
25
+13,6
5
-37,5
38
+15,2
60
-11,8
1834
-47,8
30,6
-40,8
582
-50,5
16
-44,8
244
-76,1
8
-71,4
80 260
-46,8
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MENIGHETSBLADET
– FOR 50 OG 10 ÅR SIDEN

1971: Også for 50 år siden
var det Hauge-jubileum.
«Han lærte og levde i et
totalsyn på den kristnes
liv som tjeneste for Gud og
mennesker. Eller som det
så treffende er blitt sagt om
Hauge: Han kunne bære
jord og himmel i samme
sinn.»

2011: Dugnad og
utfordring til tjeneste går
som en rød tråd gjennom
menighetsbladene. Også
for 10 år siden troppet en
flokk opp for å stelle i og
rundt Kirkestua: «Dugnad
spleiser folk sammen og
midtveis var det deilig
servering i hyggelig
selskap. Dugnad er topp!»

- OG MENIGHETSBLADET I DAG
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 innbetalingen «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
18.10 Ofelia Høistad
(døpt i Østre Fredrikstad kirke)
18.10 Tomine Johannessen Skaar
18.10 Frida Eline Sagen
15.11 Jørgen Gjermundsen
15.11 Leo Francis Theodorsen Ruyter
14.02 Per Milian Lundberg-Alfredsen
28.02 Matheo Braarud Andersson

Døpte
05.12 Sara Helene Meyer Godager og
Fredrick Thoresen Jarhelle

Døde
21.10
03.11
03.11
06.11
09.11
22.11
26.11
11.12
10.01
28.01
01.02
04.02
23.02.

Inger Marie Johansen
Eli Olaug Andersen
Ingar Johan Nilsen
Thor Roald Stene
Vigdis Billing
Mona Karoline Fellmark
Arvid Ingve Garnvik
Berit Marie Ødegård
Inger Margrethe Hansen
Dennis Roger Antonsen
Thor Ingvald Johansen
Ruth Hansen
Svanhild Marie Andreassen

Redaksjonen avsluttet 01.03.2021

HÅPETS KATEDRAL INNVIES I ÅR
VIL NOEN GIFTE SEG HER 5. JUNI?
– Bryllupsplaner til sommeren? Håpets
katedral inviterer et brudepar til å vie seg
her når symbolbygget på Isegran innvies.
– Ta kontakt med oss, sier prosjektleder
Anne Skauen og lover en minnerik feiring.
Mange planer er lagt for åpningen på Verdens
miljødag lørdag 5. juni. Innvielsen av Håpets
katedral vil bli strømmet av Den norske kirke
lørdag den 5.juni kl 14.00, slik at mange kan
følge oss på den store dagen. Søndag 6. juni
markeres Skaperverkets dag med felleskirkelig
gudstjeneste ved katedralen.
Håpets katedral er et flerreligiøst og
bærekraftig kunstprosjekt. Vi bygger en 120
m2 stor pram av tre. Reisverket er inspirert
av stavkirkene, mens det 300 m2 store taket
skal bygges som et innovasjonsprosjekt med
plast fra havet. Katedralen skal være et symbol
på at det bygges håp når vi samarbeider. Borg
bispedømme er prosjekteier. Både prosessen
og den ferdige katedralen er åpen for alle.

Håpets katedral.

Les mer her: www.hapetskatedral.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 OG SAMLINGER
Denne gangen kommer menighetsbladet – sannsynligvis for første gang! – uten gudstjenesteliste,
og uten kunngjøringer om hyggetreff, middag rundt
langbordet, salmekvelder eller andre treff. Årsaken er
som folk vil forstå, at med stadige endringer i smittesituasjonen og påfølgende nye forskrifter og anbefalinger er all planlegging vanskelig og usikker.
I det bladet trykkes gleder vi oss over at det igjen
mulig å samles til gudstjeneste. Vi håper det vil
fortsette slik framover våren, men situasjonen kan
raskt endre seg.
Vi oppfordrer til å følge med i lokalavisene
og på menighetens hjemmeside for nærmere
kunngjøringer.

Få av de gudstjenestene som var med på lista i forrige utgave
av bladet ble gjennomført som planlagt. Men det betød
ikke at kirken stengte ned. Her er prest og kantor klare til
julegudstjeneste – i telt ute i parken bak kirken!
Foto: Fjeld Pettersen og Sondre Bernhardsen, Fredriksstad Blad.

Gravstener
skulpturer og andre
produkter i sten

Lokalprodusert, gjerne hugget etter deres ønske.
Besøk vår innendørs utstilling eller ring oss,
så sender vi katalog.
Se våre hjemmesider:
www.johansenmonument.no
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GLIMT FRA KIRKEPARKEN

T

stemninger fra
parken bak Gamle Glemmen kirken.
Det nesten mystiske vinterbildet fra
rasteplassen og kveldsbildet er tatt av Kim
Lieberknecht.
re bilder formidler

En grå og kald februarsøndag klarte ikke å ta
smilet fra diakon Anne Marthe og sokneprest
Trond og de 25 som fant veien
til utegudstjeneste i parken. «Vi
innstiller ikke – vi omstiller!» har
oppfordringen fra kirkens sentrale
ledelse vært. Staben i Gamle Glemmen
har fulgt opp, og tenkt nytt og kreativt.

