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Menighetsrådet
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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 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 2.000,-.
Foreningsmøter: kr 1.200,-.

Medlemmer: Aud Helen
Larsen, Anne Berit
Mbedule, Kate Hoel,
Andreas Ekstrøm, Heidi
Aarvik og Trond Pladsen.

PÅSKEN STÅR FOR DØREN
Tekst: Trond Pladsen, sokneprest i Gamle Glemmen

Nå er det jul igjen og nå er det jul igjen. Og jula varer helt til påske Mange av oss har nynnet med Dizzie Tunes i denne svenske slageren.
Og den fortsetter slik: Nei, det er ikke sant, for det er ikke sant, for
derimellom kommer faste!
Fasten er påskens forberedelsestid, og starter med Askeonsdag som
hvert år kommer 40 dager før påsken.
Påsken starter med palmesøndag, dagen da Jesus kom ridende på et
esel inn i Jerusalem. De som fulgte ham hadde palmegrener i hendene
og ropte ut heiarop: hosianna! (Matteus 21). Men palmesøndag er
egentlig ingen jubeldag i kirkens år, men en hyllest på lidelsesveien. På
dette tidspunkt vet Jesus hvor det bærer. Mot korsfestelse.
Skjærtorsdag er den neste av helligdagene. Navnet har sin bakgrunn
i ordet «skir» som betyr ren. Dette var dagen da man vasket bort
asken fra fastetiden. Vasket ble også alteret, klar for påskens
begivenheter. Dagen eller gjerne kvelden denne dagen var også tiden for
nattverdsmåltidet. Det siste måltidet gav Mesteren av seg selv, sin kropp
og sitt blod (Matt 26,17ff).
Neste dag er langfredag, en helt spesiell dag i kirkeåret. Ingen
høytidsdag, men en sørgedag. Noe eiendommelig er det at
engelskmennene kaller den «Good Friday», den gode fredagen. Her
vektlegges påskens følger: Frelse for alle mennesker. Det feires ikke
høymesse denne dagen, men pasjons- eller langfredagsgudstjeneste.
Alteret er ribbet for pynt og blomster og gjerne dekket med mørk duk.
Dagen har fokus på Jesu lidelse og død.
Kontrasten til langfredag får vi påskenatt og påskedag. Påskenatt er den
store dåpsdagen i kirkens historie. Dåpslyset skulle tennes, og brenne
helt til Kristi Himmelfartsdag. Dåpen signaliserer Jesu vei, død og
oppstandelse. Deretter kommer vi til kirkens store høydepunkt;
1. påskedag. Herren er oppstått. Kirken står der i strålende hvit drakt
og orgelet toner med de mektigste toner. Det er oppstandelsesdag. Jesus
lever. Lyset blir ikke sterkere. Dagen blir ikke klarere. Budskapet er ved
sitt klimaks. Den salvede, Kristus, seiret over døden og dødsriket. Og
hans vei, hans offer for menneskeheten har ved oppstandelsen fått sitt
godkjentstempel. Det er fullbrakt.
2. påskedag er dagen da de som vandret sammen med ham her på jord
fikk møte den oppstandne, snakke med ham og fikk åpnet sin bibel idet
Jesus selv talte med dem. Alt er oppfylt slik det stod skrevet i Skriftene.
God påske!
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HAIDER FRA LISLEBY BLE
ÅRETS UNGE LEDER!
Lisleby FK fotball har delt denne fantastiske
nyheten på sin Facebookside:
Haider Raad Al-Saidi (18) fra Lisleby er utnevnt til årets unge
leder av Norges Fotballforbund foran et fullsatt fotballting!
Fotballpresident Terje Svendsen overrakte diplomet.
Vi kunne ikke vært mer stolte! Stort for Haider,
ungdomsutvalget, klubben vår og hele Lisleby!
Ungdomsutvalget er sentralt i klubbens nye satsing på å
utdanne trenere og dommere. En trener- eller dommerkarriere
kan enten være et godt alternativ, eller et tillegg til det å spille.
På nettsida f-b.no kan du lese mer om Haider.

BARNDOM PÅ 60-TALLET
ROY FRANTZEN MIMRER TILBAKE

«Uansett hva vi drev med, og nesten
det samme hvor vi var, så var vi klar
over at en eller annen mamma så på.
Det var også mange eldre som fulgte
ivrig med på det vi unger drev med, og
mange var fæle til å kjefte hvis vi gjorde
noe de ikke likte. Sinna kjærringær
eller kællær var det nesten overalt, og i
ettertid tror jeg nok disse var en viktig
del av oppdragelsen vår. Vi fikk en
umiddelbar reaksjon på det «gærne»
vi gjorde, og det førte til at vi fikk god
trening i å vite forskjellen på rekti’ og
gæærnt.»
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Fra Snippen, maleri av Erling Andreassen.

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.

ROYS

KULTURFESTIVALEN «MED
HJERTE FOR LISLEBY» 23. APRIL
Tekst: Anne Marthe Olaussen
«Med Hjerte for Lisleby» er et
samarbeidsprosjekt mellom frivillige
organisasjoner og Fredrikstad
kommune for å skape mer stolthet,
raushet og samhold lokalt på Lisleby.

K

ulturfestivalen gjennomføres

23. april 2022 og skal være
en lavterskel møteplass hvor lokale
aktører og innbyggerne står for innholdet. Programmet vil være egnet for alle aldersgrupper.
Det skal serveres mat fra alle deltakende kulturer. I hovedsak foregår festivalens program
på Lisleby samfunnshus med det vil også være
aktiviteter i Gamle Glemmen Kirke, Al-Huda
moskeen, Lislebyhallen, på Hjørgunn gård og
Active center gjennom dagen. Alt som skjer i
festivalens regi er gratis.
lørdag

Prosjektleder Stina Røyrvik fra etat friskliv og mestring i
kommunen og elevrådsleder Selin Adolfsen Østling (12).
Selin er fra Lisleby og representerer barn og unge fra
området. Hun snakker varmt om nærmiljøet og liker at
det skjer ting her. – Det beste med Lisleby er at det nesten
alltid er noe å gjøre, sier Selin. Foto: Sondre Bernhardsen,
Fredriksstad Blad.

På Facebooksiden «Med hjerte for Lisleby»
blir det fullstendige programmet for
dagen lagt ut, det er ikke er helt klart i det
menighetsbladet sendes til trykking.
Gamle Glemmen menighet har fått økonomisk
støtte til å hyre inn en profesjonell musiker
med røtter fra Lisleby; gitaristen Ole-Martin
Huser-Olsen vil holde to små konserter
i kirken, kl 13.00 og 14.00. Det blir to
omvisninger i og rundt kirken rett i etterkant
av konsertene. I tillegg ønsker vi å ha åpent
hus i Kirkestua hvor vi byr på nystekte vafler
og kaffe. Vi håper på en flott dag med mye folk
på besøk!

Disse samarbeider om å
arrangere Lislebyfestivalen:
Nøkleby skole
Lisleby lokalsamfunnsutvalg
Lisleby musikkorps
Nøkleby skolekorps

Al-Huda Moskeen
Somalisk velforening
Somalisk velforenings Kvinneforening
Sentrum Frivilligsentral, Fredrikstad
Etat Friskliv og mestring/ Aktiv hverdag
Kultur, miljø og Byutviklings etaten/ BSU
Hjørgunn Gård
Lisleby Fotballklubb
Kiwi Lisleby
Gamle Glemmen menighet
Fritid i Fredrikstad, Bullitt
Kurdish Womans Rights
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KIRKEN SNAKKER MED:

RAGNAR HELGESEN
Tekst og foto: Trond Pladsen

Vi sitter i Gamlestua, det lille sennepsgule huset vis-a-vis Gamle Glemmen
kirke. Bygningen har i mange år vært i kirkens eie, og rommet i sin tid
menighetskontorene hvor også Liv Helgesen, Ragnars kone, arbeidet som
menighetssekretær.
Ragnar er akkurat vært i kirken hvor han
var innom for å beskjære lysene før søndagens
gudstjeneste. Han er en av to deltidsansatte
kirketjenere, et arbeid han har hatt i mange år.
- Kan du si noen ord om din bakgrunn?
- Oppveksten hadde jeg der vi bor i dag,
Lislebyveien 203. Her bodde familien på
fem, med en tante og en onkel i hver sin
ende av det lille huset ved siden av. Etter
obligatorisk skolegang på Nøkleby gamle
skole ble det framhaldsskole og realskole.
Deretter 2-årig svakstrømlinje på Glemmen
før militærtjeneste. Med utdanning innen
svakstrøm ble første arbeidssted på Philips
i Oslo som radio- og TV-reparatør. Det var
spennende for en Lislebygutt å flytte til
Tigerstaden med nyinnkjøpt VW-boble som
del av flyttelasset.
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I Oslo og Storsalen (Indremisjonsselskapets,
nå Normisjons storstue) traff jeg ganske tidlig
Liv fra Borgenhaugen, som den gang jobbet i
Søndagsskoleforbundet. Vi giftet oss og fikk
etter hvert to flotte jenter. Da mor døde valgte
vi å flytte tilbake til Østfold og Lislebyveien.
Her har vi altså bodd siden.
- Har du alltid hatt arbeid innen svakstrøm?
- Nesten. Tilbake i Fredrikstad var første arbeid
som radio- og TV-reparatør på DOMUS (i
dag Torvbyen). Ikke så mange årene senere
ble jeg oppfordret til å søke jobb som teknisk
sjef i det nyetablerte Hitachi Sales Norway i
Nygaardsgata. Her handlet det også om radio
og TV, med reparasjoner og teknisk bistand til
våre forhandlere i hele Norge. Etter 25 år her
ble det omstrukturering og jobbskifte, og da
endte jeg opp på delelageret hos Brennes Auto
Fredrikstad, hvor jeg var frem til pensjonsalder.

- Men hva med kirketjenerjobben?
- Det var min bror Erling som introduserte
meg for oppgaven da jeg var 14 år, først som
hjelpegutt. Jeg husker godt den første gangen
jeg fikk være med å ringe med kirkeklokkene
som den gang ikke var automatisert slik de er
i dag. Men det var først etter at mangeårige
kirketjener Kjell Glemminge sluttet at jeg
sammen med to andre gikk inn i en mer ordnet
turnus som kirketjener.
- Hva betyr Gamle Glemmen kirke for deg?
- Mye. Det er her jeg hører til. Det å komme
inn i kirkebygget betyr å komme hjem. Helt fra
jeg var liten har jeg brukt mye av tiden både
på Lisleby bedehus og her i kirken. Her en min
storfamilie.
- Jeg får iblant spørsmål om jeg tør å gå inn i
kirken i mørket. Svaret er enkelt: Selvsagt. I
kirken er det fred. Her er Guds sted. Her er i
tillegg stedet der min tro kan få næring og jeg
som menneske kjenne fellesskap.
- Hva med Lisleby, trives du her?
- Om kirke og bedehus er mitt hjem, er Lisleby
ikke mindre stedet der jeg kjenner tilhold.
Jeg trives stort, ikke minst med alle våre nye
landsmenn. Her er stedet der vi alle skal få
kjenne tilhold. Derfor er et smil og et nikk
svært så viktig. Og vi har alle et felles ansvar
for vårt bomiljø.

Benjamin Nordling

Heidi Løkke Sletner

Et lokaleid begravelsesbyrå
Vaktelefon 69 130 130 (24t)
Farmannsgate 10

Svein Åge Johansen

jolstad.no

Birgit Groth

Hans Kristian Helgesen

Einar Nilsen
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Vinterleir med ungdomslederne:

«HER KAN JEG VÆRE MEG SELV!»
Tekst og foto: Morten Zakariassen

E

tilbudet til våre ungdommer
er vinterleir. Nå har vi - grunnet
korona ikke vært på leir de siste to
vintrene, men nå fikk vi det til!
n del av

16 ungdommer fra Glemmen og Gamle Glemmen var på Jønnbu fjellkirke på Lifjell, sammen
med Kristin, kateket, og undertegnede. Det handlet om å være sammen – oppleve fellesskap, og
også få litt innputt knyttet til det å være leder.
Vi har hatt fire dager sammen, gått på ski, spist
godt, hatt samlinger, og mye moro.
Jeg stilte noen av våre ledere
noen spørsmål.
1. Hvorfor er du med i ungdomsmiljøet
i menighetene våre?
2. Hva betyr fellesskapet for deg?
3. Hva er det morsomste du tar med deg
fra denne turen?
4. Hva betyr troen for deg?
Det er et privilegium å få være sammen med
ungdommene våre. Det er rett og slett et
meget godt miljø å være en del av. De byr
virkelig på seg selv – og tilfører konfirmant- og
ungdomsarbeidet vårt mye.

HANNA
MARTINSEN:

1. Det hørtes koselig ut, og
det var det jo. Her kan jeg
være meg selv.
2. Mye! Jeg blir jo glad i
de som er med.
3. Det morsomste må være at du sa at
du aldri tryna på ski – men det gjorde du
– til og med to ganger!
4. Trygghet. Gud er en støtte for meg.

JONAS MOEN:

1. Fordi jeg trives utrolig
godt, sammen med de
andre. Jeg føler meg
akseptert som den jeg er.
2. Det har blitt en viktig
del av livet mitt, jeg har jo
vært med i fem år!
3. Å kjøre slalåm med Marthe og de
andre, de var skikkelig nybegynnere!
4. Fellesskap – med Gud og andre
mennesker. Og en som er der i livet –
også i de vanskelige situasjonene.

MIA-LOUISE RYEN:

1.Fordi det er koselig!
2. Det er hyggelig folk å
være sammen med – og jeg
har fått flere nye venner.
3. Skiturer sammen
med deg, Morten (smisk
smisk!) og det å være på tur sammen.
4. At jeg alltid har en jeg kan snakke
med – som alltid er der.
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Nytt fra Lisleby bedehus

BASAR 2022

Tekst og foto: Wenche-Iren Andersen

E

kunnet avvikle basar på bedehuset igjen. Det virket som at mange satte
pris på det, for mange besøkende var innom
disse tre dagene i starten av mars. Det kom inn over
53.000,- kroner og det er et fantastisk resultat for oss!
ndelig har vi

Torsdag begynte med fin sang av Rolvsøy Trivselskor.
Vi ble også kjent med Hege Fagermoen, som ikke
hadde vært på Lisleby bedehus tidligere. Vi fikk høre
henne formidle Guds kjærlighet ved blant annet å
fortelle om lundefuglene på Røst.
Fredag spilte Borge Blæseensemble deres ønskekonsert for oss. Kjente melodier var knyttet sammen
med ord om både komponistene og ønskekonserten.

Anne Lise Dahle tok oss med til Gamlebyen,
Bornholm og Rhindalen da hun snakket om Luthers
salme: “Vår Gud han er så fast en borg.”
Lørdag var det mange som kom innom basaren
for å kjøpe litt lodd, kaffe og kake, samtidig som
mange kom for å høre Barnegospel -og være tilstede
på trekningen. Barnegospel rørte mange med sin
sangglede og fine opplesning denne ettermiddagen.
Det er viktig å få takket alle dere som har bidratt
gjennom å gi gevinster, bake kaker, bidratt med sang
og musikk -og andakt. Vi vil også takke alle som har
solgt lodd, stått i kafeen og ikke minst alle som har
kjøpt lodd. Tusen takk!

LISLEBY
BARNEGOSPEL

har øvelser hver onsdag i tiden
18:00 - 19:00. Barnegospel øver på
Lisleby Bedehus. Aldersgrense er
fra 1. klasse og oppover. Alle gutter
og jenter er hjertelig velkommen!

FELLESSKAPSKVELDER
Vi samles hver andre og fjerde mandag i måneden til hyggelige
fellesskapskvelder på Bedehuset. Møtetid er kl 19:00 - 21:00.
Vanligvis er vi ca 20 personer som møtes, nye besøkende er alltid
velkommen!

SØNDAGSSKOLEN

er i gang igjen, for alle barn og gjerne foreldre som vil møtes for
å lære om den kristne tro, gjennom sanger, aktiviteter og enkle
fortellinger fra Bibelen. Søndagsskolen er åpen annenhver søndag
kl. 11:00 - ca 12:00 i underetasjen på Lisleby Bedehus.
Er du i tvil om hvilken søndag, sjekk www.lisbede.no som
oppdateres jevnlig.
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FLAGGET TIL TOPPS
FOR KARI BISKOP
Tekst og foto: Erling Omvik

Kari Mangrud Alvsvåg begynner
å vende seg til realitetene:
Hun er Borgs nye biskop.

S

24. april er det vigslingsgudstjeneste
i Domkirken. Slottet melder at Kong Harald
vil delta. Kari er allerede i gang som fungerende biskop. Det har hun vært siden november i fjor
da Atle Sommerfeldt ble pensjonist.
øndag

– Jeg er lettet over at den lange valgprosessen er
over, og jeg er glad for tilliten, sier hun. Kontorpulten
i bispekontoret ved Glommas bredd i Fredrikstad
bærer preg av aktivitet. Agendaen fylles opp. Hun har
nettopp gjennomført sitt første bispemøte.
– Hvordan var debuten?
– Bispemøtet er et vennlig, åndelig og
hardtarbeidende fellesskap. Her møtte jeg flere som
har vært mine rollemodeller. Bispemøtet hadde et
tett program, fra 08 til 22 hver kveld, sier 51-åringen
fra Råde. Kari vokste opp på Tomb, der faren var
rektor. Etter bibelskole i Grimstad og teologi ved MF
ble det prestevikariater og to år som sjømannsprest
i Dubai fra 1999. Senere har hun undervist ved
Frederik II og Tomb videregående, og i tre år var hun
ansatt ved bispekontoret i Fredrikstad. Deretter var
Kari prost i Søndre Borgesyssel i åtte år og domprost
i Fredrikstad fra høsten 2020.
Mot slutten av intervjuet tar vi en tur ut for å
fotografere. Vi passerer bispegården, der hun og
mannen Martin fra Bømlo flytter inn i løpet av våren.
Flagget vaier friskt i vinden. Kong Harald er 85 år
denne dagen, 21. februar.
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– Jeg håper at vi kirken kan være med å gi folk
ro. På mange arenaer er det et voldsomt prestasjonspress. Folk skal kunne komme til kirken og
ikke prestere, sier biskop Kari Mangrud Alvsvåg.
I bakgrunnen Håpets katedral, det flerreligiøse
prosjektet som forgjenger Atle Sommerfeldt var
med på å etablere.

– Jeg må innrømme at situasjonen til tider var
krevende. Særlig helt mot slutten. På sensommeren
i fjor måtte jeg ta stilling til om jeg ville stille som
kandidat eller ei. Jeg var lenge i tvil om hva jeg skulle
gjøre, men utrolig god støtte fra mann, barn, øvrig
familie og gode venner ble avgjørende. Underveis
i prosessen har jeg lagt vekt på å være meg selv.
Dessuten ble det min parole å ufarliggjøre prosessen:
Jeg stiller opp, og det er andre som bestemmer hvem
som blir biskop.
– Hva er det fineste du opplevde i denne perioden?
– Det har vært utrolig mange godord og klapp
på skulderen. Jeg er svært takknemlig for den
brede støtten fra menighetsråd og ansatte i Borg.
Blomsterhavet og gratulasjonene etterpå var bare
overveldende. Vi tre kandidatene i sluttrunden
hadde også et støttende forhold til hverandre.
Harald Hegstad og Kåre Rune Hauge var raske med
gratulasjoner etter utnevnelsen.
DE UNGES BISKOP
Vårt Lands religionsredaktør Elise Kruse skrev etter
utnevnelsen at Kari Mangrud Alvsvåg er første tegn
på et generasjonsskifte blant landets biskoper. Med
sine 51 år er hun yngst i fellesskapet. To av kirkens
ungdomsrepresentanter har fulgt opp med leserbrev
i samme avis der de betegner Kari som de unges
biskop.

– Oj, nå ser jeg en oppgave jeg ikke har tenkt på før.
Offisielle flaggdager må respekteres, smiler Borgs nye
biskop.

Nestleder av kirkens ungdomsutvalg Thomas Raadin
Iversen fra Sarpsborg og leder av ungdomsrådet i
Borg Telise Heksem fra Fredrikstad viser til hennes
bakgrunn som lærer og hennes sterke tilstedeværelse
i sosiale medier.

FAMILIERÅD BLE AVGJØRENDE
– Sov du godt om nettene før utnevnelsen?

– Vi utfordrer deg som biskop til å være synlig og
møte ungdom, skriver de to og fortsetter:

– Du kjenner til den verden som ungdom lever i, hva
som opptar oss og hvordan vi kommuniserer.
– Hvordan vil du møte utfordringen?
– Jeg vil gjerne vite mer om hva de unge mener.
I første omgang har jeg foreslått at jeg deltar i et
møte med ungdomsrådet. Jeg tror det er viktig å
lytte til ungdommene selv. Hvordan unge kan finne
seg til rette i kirken, er jo et av de aller viktigste
spørsmålene vi bør stille oss. Jeg gleder meg til
bispevisitasene, og jeg skal love å bruke disse
anledningene til å møte ungdommer og å følge opp
utfordringen fra Thomas og Telise.
«VARM, ÅPEN OG LEVENDE KIRKE»
Kari ivrer for at kirken skal være varm, åpen og
levende til stede i menneskers mangfoldige liv. – Jeg
håper at kirken kan være med å gi folk ro. På mange
arenaer er det et voldsomt prestasjonspress. Folk
skal kunne komme til kirken og ikke prestere. Bare
ta imot og hvile. Det er nåde, sier biskopen, som
gleder seg over at flere og flere kirker holdes åpne på
hverdager som i helger.
Den nye biskopen har i tidligere intervjuer fortalt
om gode opplevelser i bedehusmiljøet i hjembygda.
Samtidig forteller hun om sin teologiske reise som
har gitt utvidet horisont.
– Jeg tenker at det er rom for mye i Guds rike og vil
gjerne utvide troens og teologiens landskap. I dag
er jeg en åpen teolog, og jeg mener at menneskers
erfaringer må få prege teologien. Noen vil gi meg
stempel som liberal. Jeg er opptatt av å være modig
og tror det er viktig å stille spørsmål om hva som
opptar folk i dagliglivet, sier hun.
«NØDVENDIG HOMOFILI-UTTALELSE»
På sitt første bispemøte var Kari Mangrud Alvsvåg
med på et historisk vedtak, 50 år etter at sex mellom
menn ble avkriminalisert. For første gang har
biskopene i en felles uttalelse uttalt seg om homofil
kjærlighet.
– Vi som biskoper erkjenner at Bispemøtets uttalte
holdninger til og omtale av homofile opp gjennom
årene har påført mange mennesker stor skade og
smerte, heter det i uttalelsen. Bispemøtet uttrykker
samtidig glede over at kirken nå har mange homofile
og lesbiske medlemmer og ansatte.
– Det er nødvendig og på tide at uttalelsen kommer.
Jeg er glad for å være en av underskriverne. Så må
vi gå videre fra dette og arbeide for at kirken skal
være et ikke-diskriminerende fellesskap og en god

arbeidsplass for alle ansatte. Også her håper jeg
å få mer kunnskap og veiledning fra folk som har
erfaringene i eget liv, sier Kari.
Hun vil samtidig understreke at kirken har to
teologisk begrunnede syn på likekjønnet ekteskap
og lover at alle skal møtes med respekt av sin nye
biskop.
NYE MULIGHETER FOR KIRKEN
– Hva er den største utfordringen for kirken i dag?
– Å bryte gjennom lydmuren for å vise hvor mye
meningsfylt innhold vi har i trosopplæring, diakoni
og kultur. At flere blir døpt og får tilhørighet til
kirken og den kristne tro, må likevel alltid være
høyeste prioritet. Her må vi bare henge i, og ikke
minst må kirken være synlig i sosiale medier.
Lenge har pandemien lagt en viss demper på
fellesaktivitetene. Nå må vi øve oss å være sammen
igjen.
– Hva tenker du om at det vokser opp nye
generasjoner med minimale bibelkunnskaper og at
kirkebenkene fylles stort sett av folk med grånende
hår?
– Kanskje kan det gi kirken en ny mulighet. I vårt
multikulturelle samfunn vokser det opp unge med
færre fordommer enn før. Det er et stort mangfold,
der noen bruker mye tid på religion. Vi ser stor
åpenhet for tro i konfirmantgrupper. I min ungdom
var nok kunnskapen om kristendom mye større,
samtidig levde vi også med krevende fordommer.
– Hvor lenge blir du biskop, og hva er en videre vei
etter din tid som hyrde i Borg?
– Så langt har jeg ikke tenkt. En gang i framtiden kan
jeg kanskje bli farmor eller mormor på heltid, svarer
Kari, som har de tre barna Sindre (28), Erlend (26)
og Vilde (20) og som i fjor høst ble lykkelig farmor til
Kristian.

BORGS BISPEDØMMES
ÅTTE BISKOPER

Per Lønning			1969-1976
Andreas Aarflot			
1976-1977
Gunnar Lislerud		
1977-1990
Even Fougner			1990-1998
Ole Christian Kvarme
1998-2005
Helga Haugland Byfuglien
2005-2011
Atle Sommerfeldt		
2012-2021
Kari Mangrud Alvsvåg		
2022-
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DET SKJER

– på Lisleby, og i Gamle Glemmen kirke

Musikk i Gamle
Glemmen kirke
Lørdag 23. april
kl 13.00 og kl 14.00:
Ole Martin Huser-Olsen
gir to konserter i kirken i
forbindelse med Lislebyfestivalen «Med hjerte
for Lisleby».
Onsdag 22. juni kl 19.00: Sommerkonsert i
Gamle Glemmen kirke med trekkspillvirtuosen
Håvard Svendsrud.
Vil også nevne arrangement i regi av Møtested
Kirken (hvor menighetens kantor er fast organist/pianist), som finner sted i Gressvik kirke
8. juni kl. 18:00. Der blir det konsert med den
landskjente trubaduren Tore Thomassen.

Temakvelder i kirken

Menighetsrådet har valgt å teste ut et nytt
konsept med temakvelder, i skjæringspunktet
mellom samfunn og kirke/religion.
Målet er å arrangere 3-4 samlinger i året hvor
vi vil nå voksne mennesker der tilhørigheten
til kirken er uvesentlig, men som ønsker å
reflektere over spørsmål, temaer, utfordringer
som ligger i et etisk grenseland. Vi håper og
tror dette kan være av interesse. Komiteen:
Kate Hoel, Aud H Larsen og Trond Pladsen.
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Langbordet
En tirsdag i måneden er alle velkommen til
felles middag i Kirkestua kl 17.00, med en enkel
kveldsavslutning i kirken. Påmelding dagen før
til Anne Marthe Olaussen, 918 56 355.
De to neste datoene i vår er 26. april og
24. mai.

Hyggetreff i Kirkestua

Vi inviterer til samlinger med variert program,
bevertning og utlodning følgende torsdager kl
19.00:
• 7. april
• 5. mai
• 1. september
• 6. oktober
• 3. november
Komiteen for Hyggetreff: Inger Gabrielsen,
Kirsten Heie, Lisbeth Nilsen og Trond Pladsen.

Salmekvelder i kirken
Vi fortsetter med våre salmekvelder, tirsdager kl
19.00 i Gamle Glemmen kirke:
29. mars, 19. april og 31. mai
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.

EN KIRKE PÅ BORTEBANE

– med fokus på ungdom og studenter:
Ny studentprest og asfalt-diakon er klare til innsats
Tekst: Emil Skartveit Foto: Tore Erik Mohn

Kirken i Fredrikstad satser på ungdom og studenter. Fra 1. mars er Ørjan
Kalmar Frøvik ansatt som asfaltdiakon og Ellen Langlete som studentprest.
SATSER PÅ INTEGRERING
Ørjan som er bosatt i Moss med kone og tre barn,
er fra Stavanger og utdannet diakon i 2010 fra
Menighetsfakultet i Oslo.
Siden den gang har Ørjan blant annet jobbet
i Kirkens Bymisjons sykkelverksted Paa Hjul,
som tilbyr arbeidstrening til mennesker med
rusutfordringer, menighetsdiakoni, og Kirkens
Bymisjon i Moss, hvor arbeidsoppgavene har bestått
i å skape positive møteplasser for ungdom.
– Hvorfor søkte du deg hit?
– Jeg likte veldig godt utlysningsteksten. Det var mye
fokus på ungdom. Samtidig vekket den gründeren i
meg. Det å få jobbe med et nyoppstartet og kreativt
prosjekt, bli utfordret på å ikke søke det trygge, men
bli «tvunget» til å se etter hva en kan skape og bidra
med.
– Hva ønsker kirken å bruke deg til?
– Kirken ønsker at vi skal skape noe som er bra for
ungdommen, blant annet gode møteplasser. En av
samarbeidspartnerne er Dialog-forum. Det betyr
fokus på integrering og det er en tematikk som er
viktig.
Som diakon er håp noe Ørjan ønsker å formidle:
– Til syvende og sist er mennesket på jakt etter
meningen med livet. Dette ønsker jeg å snakke med
ungdom om. Jeg sitter ikke med ferdige svar, men
ønsker å skape en dialog, spille hverandre gode og
finne mening i det som synes håpløst.
«PREST PÅ BORTEBANE»
Ellen Langletes nye stilling har fått navnet studentog byprest. Fortsatt er stillingen nokså åpen, men
oppdraget er klart. Hun skal være prest på bortebane.
Møte studenter og andre unge mennesker mellom 18
og – 30 år.
– Hvem er du?

Ny studentprest Ellen Langlete: – Vi kan rope ut og invitere ungdommen inn. Men om folk ikke kommer, må vi gå dit de er.
Ny asfaltdiakon Ørjan Kalmar Frøvik: – Kirken ønsker at vi
skaper noe som er bra for de unge, blant annet gode møteplasser.

– Jeg er mor til fire barn, utdannet teolog og
ordinert som prest i 2010. I tillegg har jeg en
mastergrad i klinisk sjelesorg og arbeidet åtte år
som sykehusprest. De siste fire årene har jeg vært
gruppepsykoterapeut ved distriktspsykiatrisk senter
(DPS) her i Fredrikstad.
– Si noe om stillingen din?
– Jeg skal jobbe inn mot studentene og de som
trenger meg. Være en samtalepartner, være der folk
er og lytte til dem. Holde håpet oppe.
Samtidig som Ellens prestetjeneste skal være livssynsåpen og for alle, er det også naturlig for henne å
peke på kirken.
– Det er en styrke i denne tjenesten. Jeg ønsker et
nært samarbeid med kirkens prester hvor det er kort
vei mellom høyskole og kirke.
Ellen understreker likevel bortebanemetaforen som
en viktig beskrivelse av sin tjeneste.
– Vi kan rope ut og invitere inn. Men om folk ikke
kommer, må vi gå dit de er.
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«HERRE GUD, GI FRED!»
Tekst: Thorgeir J. Sjøvold, kantor

Forrige nummer av menighetsbladet
kom ut i desember, og jeg begynte mine
betraktninger slik: «Det er mørketid. På
så mange måter.» Salmen var den Einar
Skjæråsen skrev før freden i 1945 – «Vi
roper i denne natten». En bønn om en
stjerne å følge, og et inderlig rop om
fred over jord.

D

det imidlertid
bli en salme om «ljose dagar, med
lengting, liv og song.»

enne gangen skulle

Men så kom krigen i Ukraina. De stadig lysere
dagene hjelper oss til ikke å gå fullstendig
i kjelleren, men utsiktene er mye dystrere
enn man kunne håpet på. Og spørsmålene
er mange: Hvordan skal det gå med de tapre
ukrainerne? Hvordan kan vi hjelpe dem best?
Vil krigen også nå oss og resten av Europa?
Med fare for at hele verden går opp i brann?
Det er mye vi kan gjøre. Men glem ikke å både
synge og be denne eldgamle salmen! I håp til
Den allmektige, han som også er Fredsfyrsten!
Luther oversatte den latinske teksten til tysk,
komponerte melodi (muligens i samarbeid
med Johann Walter) og salmen ble kjent som
«Verleih uns Frieden». Salmen ble på den
tiden mange steder brukt som en standard
avslutning av messen/gudstjenesten. I 1831
komponerte Mendelssohn et verk for blandet
kor og orkester, basert på Luthers oversettelse.
Opprinnelig mener man at den latinske teksten
ble sunget som en bønn, gjerne av en diakon,
og så kom menighetssvaret i siste strofe. De
tre versene er jo like, bare med unntak av
svarstrofene: Gi hjarta fred, å Herre; Gi verda
fred, å Herre; og Gi evig fred, å Herre. Hvilket
er en god rekkefølge: Først fred i vårt indre,
dernest fred i verden, og til sist den freden
Den allmektige vil gi oss når han skaper en ny
himmel og en ny jord.
Vi har allerede brukt salmen, både på
salmekveld og på gudstjeneste i Gamle
14

Glemmen kirke. Til innledning og avslutning,
som menighetssvar under forbønn, som et
gjentagende Kyrie, et bønnerop. Måtte salmen
og bønnen stige fra titusener av lepper: Gi fred,
å Herre Gud, gi fred!

GI FRED, Å HERRE
GUD, GI FRED
Gi fred, å Herre Gud, gi fred
i våre harde tider!
Stig sterk og nådig til oss ned
når vi i avmakt strider!
Gi hjarta fred, å Herre!
Gi fred, å Herre Gud, gi fred
i våre harde tider!
Stig sterk og nådig til oss ned
når vi i avmakt strider!
Gi verda fred, å Herre!
Gi fred, å Herre Gud, gi fred
i våre harde tider!
Stig sterk og nådig til oss ned
når vi i avmakt strider!
Gi evig fred, å Herre!
Tekst: Latinsk 600-t / Martin Luther 1529
Oversettelse: Johannes Smemo 1965
Melodi: Einsiedeln omkr 1120 / Wittenberg 1529
Nr 730 i Norsk salmebok fra 2013

SKATTER

KIRKESKIPET

I KIRKEN

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

– MED BØNN OM HJELP PÅ LIVETS HAV
Tekst og foto: Jo Edvardsen

I

Gamle Glemmen kirke henger en
modell av en fullrigger, altså et seilskip
med tre master. Skipet er en enkel fregatt,
60 cm langt med baugsprydet. I akterstavnen
kan vi lese årstallet 1707 og bokstavene EOER
– AN – HAN. Det er nok initialene til de som
for mer enn tre hundre år siden gav skipet
til kirken. Det er nemlig en uskrevet regel at
kirkeskip alltid er gitt som gave, det er ikke
noe kirken bare kjøper seg. Kirkeskipene er
kjent fra alle europeiske steder med tilknyting
til havet, men ingen steder er tradisjonen mer
levende enn i Danmark.
taket i

Ofte blir slike kirkeskip kalt votivskip, av det
latinske ordet for løfte: giveren gav et løfte
til Gud om å gi en gave til kirken om han
overlevde skipsforlis, sykdom eller en annen
livstruende situasjon. Skipsmodellen kan være
gitt i takknemlighet av en som har kommet
trygt tilbake til hjemmet etter en dramatisk
opplevelse, eller som et ønske om at «intet ille
må vederfares våre sjømenn».
Men det er også andre forklaringer på skikken
med å henge slike minifartøy i kirkene:
Skipet er et gammelt symbol for
menigheten og kirken, som hjelper
menneskene på reisen over livets
hav, mot det evige målet hos Gud.
Det er fortellingene om Noas ark
og om Jesus som stiller stormen
som ligger bak. Skipsmodellen i
taket skal ikke bare være til pynt,
men også gi oss noe å tenke på:
Med Kristus ombord skal kirken
og de som salmes der ikke gå
under på sin farefulle ferd. Vi kan

merke oss den språklige sammenhengen med
begrepet kirkeskip om det største rommet i
kirken, der menigheten sitter.
Skikken med kirkeskip er også forklart med
at sjøfolk og andre reisende kan ha sett slike
skip i kirkene i Europa og tenkt at et slikt må
vi også få oss. Om storfolket kunne donere
dyre altertavler og prekestoler, kunne vanlige
sjøfolk pynte kirkene med slikt husflidarbeid.
I Gamle Glemmen kan jo nettopp en slik
forklaring ha noe for seg, der kirkerommet er
tydelig preget av gaver fra storfolk.
En artig historie er knyttet til kirkeskipet: I
mange år var skipet borte fra kirken, men i
1858 ble det gjenfunnet i Mølledammen ved
Hjørnerød, hvor noen smågutter hadde brukt
det til å leke med!
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MENIGHETSBLADET
– FOR 75, 50 OG 10 ÅR SIDEN

1947: «Vårt lille menighetsblad har
dessverre ikke kommet ut så ofte som vi
gjerne ville,» kan vi lese i bladet fra mai
1947; det store arbeidspresset på prestene
og vanskeligheter med ombringelsen gjør
det så broket for oss. Ikke helt ukjent 75 år
senere, heller –

1972: Heller ikke for 50 år siden var det
problemfritt å få gitt ut menighetsbladet, og
det appelleres til alle lesere om å sende en
slant: «Og det haster, faktisk. Kassereren
kan med nød og neppe betale utleggene-».
Men en vitsespalte for å slå an muntre
akkorder var det plass til.

2012: I påskeutgaven for 10 år siden kan vi
lese om at biskopen har godkjent plan for
trosopplæring i Gamle Glemmen, og glimt
fra hva det innebærer – som karneval på
fastelavnssøndag og fest i kirkestua.

- 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 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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GLIMT FRA 2021
– NOK ET ANNERLEDES ÅR
Tekst: Anne-Lise Helgesen,
menighetsrådsleder i Gamle Glemmen

N

med strenge restriksjoner er tilbakelagt.
Under store deler av året har menigheten måttet
forholde seg til antallsbegrensninger, registrering,
munnbindbruk og 1 meters avstand. Barnedåp har for det
meste foregått utenom gudstjenestene.
ok et år

Kirken har også dette året prøvd å holde aktiviteter oppe så
langt det har latt seg gjøre slik at menigheten har hatt møtesteder å gå til, i en tid der mange har kjent på ensomhet. Våren 2021
var det få aktiviteter som kunne gjennomføres. På høsten startet
Langbordet, åpen kirke, salmekvelder og noen klubbaktiviteter
for barn opp igjen.
Temakvelder kommer i tillegg til de forordnede gudstjenestene.
Arbeidet som startet i 2020 med å digitalisere kirkens arbeid,
blant annet gudstjenester og kveldsbønner har fortsatt i 2021.
Gamle Glemmen menighet er i den spesielle situasjon å eie fire
bevaringsverdige hus utenom kirken. Etter det store restaureringsarbeidet som ble ferdigstilt i fjor, har det blitt gjort ytterligere forbedringer inne. I år har det blitt sydd nye gardiner,
gulvene har blitt slipt og lakket, og husene fremstår nå i “ny
drakt”.
Menighetsrådet er til enhver tid opptatt med å finne gode
løsninger til beste for Gamle Glemmen menighet. Vi håper og
ber om at 2022 vil bli et godt år for oss alle!

Nøkkeltall fra Gamle Glemmen menighet
2019
2020
2021
Endr. i %,
				2020-2021
Medlemmer
Innmeldte
Utmeldte
Døpte
Konfirmerte
Vigsler
Gravlagte
Gudstjenester
Deltakere, gudstj.
Gj.snitt delt. gudst.
Nattverdgjester
Konserter og
kulturarr.
Deltakere, konserter
Åpen kirke,
antall kvelder
Offer/kollekt

3388
7
17
23
22
8
33
68
3511
51,6
1176

3311
4
6
17
25
5
38
60
1834
30,6
582

3141
1
11
16
24
8
34
49
1327
27,1
705

-2
-75
+83
-6
-4
+60
-11
-9
-20
-4
+21

29
1021

16
244

7
150

-56
-39

28
150 880

8
80 260

5
140 843

-38
+76

SLEKTERS
GANG
Døpte
12.12. Lykke May Syversen
13.02. Amalie Nøklestad Sigvartsen
06.03. Ellie Ringstad Agnæss
06.03. Nils Waldemar Ericson
Viede
12.02. Gregory Storm Gurvich og
Carolynne Felipe Velozo Cintra
22.02. Sigrid Kristine Johansen og
Vidar Husebye
22.02. Bjørnar Kvernstuen Nilsen og
Linda Merete Langgård Hansen
22.02. Sami Mikko Petteri Ylönen og
Lena Kristin Sinding Ylönen
22.02. Hilde Skjeltorp Andresen og
Magnus Ravnemyhr
Døde
19.11.
27.11.
27.11.
30.11.
01.12.
06.12.
02.01.
07.01.
08.01.
11.01.
16.01.
18.01.
22.01.
22.01.
26.01.
01.02.

Inger Marianne Andersen
Erik Adam Strand-Aas
Egil Karsten Friberg
Astrid Margrethe Knudsen
Berit Oline Johansen
Bjørg Oline Berntsen
Anita Ingeborg Spernes
Thor Erling Hansen
Jan Erik Rolstad
Jan Kittelsen
Hjørdis Margit Mikkelsen
Edna Nilsen
Eva Vilhelmine Jenssen
Reidun Bergljot Langvik
Gerd Tove Johannessen
Jan Andreas Johannessen

Redaksjonen avsluttet 11.03.2022
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Hans Kjøstelsen AS
Fjeldberg - Fredrikstad
Tlf. 69 36 74 50

MALING - TAPET
GULVBELEGG
TEPPER

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
APRIL
3. april kl 11.00
4. søndag i fastetiden (Joh 6,24-36)
Gudstjeneste ved Trond Pladsen
10. april kl 11.00
Palmesøndag (Joh 12,1-13)
Felles gudstjeneste i Glemmen kirke
med Den assyriske menigheten
14. april kl 18.00
Skjærtorsdag (Joh 13,1-17)
Gudstjeneste ved Morten Zakariassen
Kveldsmåltid i Kirkestua
15. april kl 11.00
Langfredag (Joh 18,1-19,42)
Pasjonsgudstjeneste ved
Morten Zakariassen
17. april kl 11.00
Påskedag (Joh 20,1-10)
Høytidsgudstjeneste ved
Morten Zakariassen
24. april kl 11.00
2. søndag i påsketiden
(Joh 20,24-31) Vigsling av ny biskop
Kari M Alvsvåg i Fredrikstad domkirke
MAI
1. mai kl 11.00
3. søndag i påsketiden (Mark 6,30-44)
Gudstjeneste ved Trond Pladsen
8. mai kl 11.00
4. søndag i påsketiden (Joh 14,1-11)
Gudstjeneste ved Hege Fagermoen
15. mai kl 11.00
5. søndag i påsketiden (Joh 17,6-11)
Gudstjeneste ved Trond Pladsen

VI SPARER TIL NYTT
PIANO I GAMLE
GLEMMEN!

Et nytt premiumpiano vil
koste rundt 250.000.
Til nå har vi kr 78.666.
Du kan støtte ved å sette inn
en sum på vår sparekonto:
1000. 15.29337.

22. mai kl 11.00
6. søndag i påsketiden (Matt 6,7-13)
Gudstjeneste ved Morten Zakariassen
26. mai kl 11.00
Kristi himmelfartsdag (Joh 17,1-5)
Gudstjeneste ved Hege Fagermoen
29. mai kl 11.00
Søndag før pinse (Joh 16,12-15)
Gudstjeneste ved Morten Zakariassen
JUNI
5. juni kl 11.00
Pinsedag (Joh 14,23-29)
Pilegrimsvandring fra Glemmen kirke
til Gamle Glemmen. Trond Pladsen
6. juni kl 10.00
2. pinsedag (Joh 7,37-39)
Pilegrimsvandring fra Glemmen kirke
til Gamle Glemmen. Trond Pladsen
12. juni kl 11.00
Skaperverkets dag
Felles gudstjeneste ved Håpets
katedral, Isegran
19. juni kl 11.00
2. søndag i treenighetstiden (Joh 3,1-13)
Gudstjeneste ved Trond Pladsen
26. juni kl 11.00
3. søndag i treenighetstiden (Mark 10,13-16)
Gudstjeneste ved Trond Pladsen
JULI
3. juli kl 11.00
Glommafestivalen
Felles gudstjeneste på Blomstertorvet
10. juli kl 11.00
5. søndag i treenighetstiden
(Matt 18,12-18)
Gudstjeneste ved Morten Zakariassen

17. juli kl 11.00
Aposteldagen (Mark 3,13-19)
Felles gudstjeneste i Glemmen kirke
ved Trond Pladsen
24. juli kl 11.00
7. søndag i treenighetstiden
(Mark 5,25-34)
Gudstjeneste ved Trond Pladsen
29. juli kl 18.00
Olsok (Luk 22,24-27)
Gudstjeneste ved Hege Fagermoen.
Rømmegrøt i Kirkestua.
31. juli kl 11.00
8. søndag i treenighetstiden
(Mark 12,28-34)
Felles gudstjeneste i Glemmen kirke
ved Hege Fagermoen
AUGUST
7. august kl 11.00
9. søndag i treenighetstiden
(Luk 6,36-42)
Gudstjeneste ved Hege Fagermoen
14. august kl 11.00
10. søndag i treenighetstiden
(Mark 11,25-26)
Gudstjeneste ved Hege Fagermoen
21. august kl 11.00
11. søndag i treenighetstiden
(Joh 8,31-36)
Gudstjeneste ved Trond Pladsen
28. august kl 11.00
12. søndag i treenighhetstiden
(Joh 4,27-30.39-43)
Gudstjeneste ved Trond Pladsen

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

Alle gaver på minimum
kr 500 gir mulighet for
skattefritak.
På forhånd takk!
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- TIDENES ENKLESTE BRYLLUPSDATO?»
Tekst og foto: Trond Pladsen
– Det var overskriften da kirken
inviterte til bryllup. Og det slo til! Ideen
om å lage et tilbud til alle som går med
planer om å gifte seg i Fredrikstad
ble sådd da noen bryllupsmagasiner
promoterte 22.02.2022. Mange har
forhold til spesielle datoer. Og folk
synes det er kult å skrive datoen 22222
i gifteringen. Kirken tenkte at alle
gode ting er 2, og i januar fant vi ut
at vi lager et tilbud nettopp på denne
dagen. Sammen med Domkirken, som
den største kirken i byen, valgte Gamle
Glemmen kirke, som den minste kirken,
å invitere til bryllupsdag.
Responsen uteble ikke. Ni par valgte å
gi hverandre sitt ja. Fem i Domkirken
og fire i Gamle Glemmen. De to første
vielsens var kl.14, i begge kirker. Siste
par ble viet kl.20.22. De ble altså viet
22.02.22 kl.20.22. Et riktig palindrom.
Gratulerer til alle ni par!

Sigrid Kristine Johansen og Vidar Husebye var et av de ni parene
som valgte 22.02.2022 som bryllupsdag. Andreas Vassal viet dem
i Gamle Glemmen kirke.

