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Advent er ventetid. Vi venter på 
julen. Imens pynter vi med adventsst-
jerne og adventskrans. Og etter hvert 

som ukene går, øker lysstyrken – helt til alle 
fire lysene i staken er tent. Mange plasser-
er flerarmede lysestaker i vinduskarmen.          
Adventstiden er også lystid.

Stjernen og kransen minner oss om det 
viktigste med julen, det at Jesus kom til 
verden, født i en stall i en krybbe. Han kom for 
å lete opp alle mennesker – for han ville vise 
sin kjærlighet.

Skikken med å tenne adventslys skriver 
seg visstnok fra Paris i slutten av det 19. 
århundre. Hit til Norden har den kommet fra 
Tyskland. I Norge har vi brukt adventskrans 
og adventsstjerne fra tiden etter annen 
verdenskrig.

Vi tenner fiolette lys i adventstiden. Fiolett 
er sammensatt av rødt og blått, rødt for det 
menneskelige, blått for det himmelske. Fargen 
symboliserer at Jesus er kommet til jorden 
som sann Gud og sant menneske.

Skikken med julekrybbe oppstod på Frans av 
Assisis tid (1182-1226). Frans var på reise i Det 
hellige land. Da han kom til Betlehem, fikk han 
se grotten der Jesus ble født. Dette gjorde så 
sterkt inntrykk på ham at han ønsket å ta med 
seg julekrybben til sitt hjemland.

Krybben symboliserer at Gud lot Jesus føde 
i fattigdom fordi han elsket menneskene. 
Hjemme i byen i Italia fikk Frans skåret ut 
trefigurer av Jesusbarnet, og han skaffet til 
veie et levende esel og en okse. Folk i byen 
kom opp i fjellet for å se julekrybben, som 
Frans hadde plassert i en grotte. Her fortalte 
han hele historien om den første julen, og 
spilte selv alle rollene. Dette skjedd i 1223. 
Siden spredte ideen om julekrybben seg til hele 
Europa.

ADVENT
 – ventetid og lystid

Tekst: Trond Pladsen, sokneprest

Julekrybbe har vi også Gamle Glemmen kirke, avlukket 
under galleriet er som skapt for å være stallen. I adventsti-
da kommer barnehagene for å følge Josef og Maria helt til 
Betlehem. (Foto: Jo Edvardsen)

Nå tenner vi det første lys, alene må det stå. Vi venter på det lille barn, som i en krybbe lå. 
Nå tenner vi det andre lys, da kan vi bedre se. Vi venter på at Gud, vår far, vil gi sin Sønn hit ned. 
Nå tenner vi det tredje lys, det er et hellig tall. Vi venter på at kongen vår skal fødes i en stall. 
Nå tenner vi det fjerde lys, og natten blir til dag. Nå venter vi på Frelseren for alle folkeslag.

Tekst: Sigurd Muri, 1963. 
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FLYTTELASSET GÅR TIL TYSKLAND – 
MED VARER FRA KIWI LISLEBY
Vi måtte tenke litt frem og tilbake, spesielt 
på datteren vår, Jenny Andrea som gikk på 
videregående, og de to gutta William Bertheus 
og Jens Haakon som gikk på Nøkleby og begge 
var godt etablert i Lisleby fotball. Men vi ville 
prøve, og Geir Haakon søkte, og jaggu fikk han 
ikke stilling i NATO i Tyskland. Skoletilbudet 
og utdanningsløpet Jenny Andrea hadde 
begynt på fantes ikke der vi skulle flytte til, 
så hun ble trygt innlosjert hos mine foreldre, 
Grethe og Per-Heine Antonsen. Når dette var 
gjort gikk flyttelasset til Tyskland i slutten av 
juli 2019.

Vi satt nesa mot Tyskland, men vi kjørte ikke 
langt. Vi måtte stoppe på Kiwi Lisleby for å 
handle norske varer som vi skulle ha med. Det 
var med en stor klump i halsen jeg gikk ut av 

dørene med hendene fulle av handleposer. 
Men nå startet endelig eventyret.

SPORT OG FARTING – OG SÅ FULL STOPP
Vi har fått oss et fint hus i Neu-Ulm i Bayern, 
langt sør i Tyskland. Geir Haakon jobber i 
nabobyen Ulm og krysser Donau hver dag 
på sykkel. Rett ved der vi bor ligger den 
internasjonale skolen der gutta begynte i 3. 
og 5. klasse. Vi ble raskt kjent med naboer, 
og som den Lislebyjenta jeg er, så er de godt 
kjent med at favorittfargene er gult og grønt, 
og at vi er veldig glade i fotball. Før koronaen 
kom rakk vi blant annet å dra til Ruhpolding 
på skiskyting og fotballkamp i Bundesliga i 
Augsburg. 

Det å bo i Sør-Tyskland gir oss mange 
muligheter til å farte rundt i bil. Frankrike, 
Italia, Østerrike, Sveits, Lichtenstein og 
Tsjekkia er bare noen timer unna. Og vi fikk 
fartet en del rundt før det ble Corona-stopp. 
Denne slo for fullt inn da vi var på helgetur 
til Verona, og alt ble annerledes etter bare to 
uker. Grensene stengte, det ble hjemmeskole, 
munnbindpåbud, reisebegrensninger, 
besøksforbud, full treningsstopp for gutta. 
Kun apotek og matbutikker var åpne og det 
ble innført portforbud. Vi tenkte at dette 
varer sikkert bare til påske, men den gang ei. 
Reisebegrensningene og portforbudet gjorde 
at vi knapt fikk reise utenom kommunen. 
Det var lov å gå en liten tur alene eller med 
husstanden. Krysset vi Donau og ble spurt om 
hvor vi bodde, ja da fikk vi klar beskjed om å 
gå tilbake til der vi bodde siden Ulm og Neu-
Ulm ligger i hver sin delstat. Ikke fikk vi kjøre 
en tur i bilen vår engang, og vi som kjører med 
norske skilter hadde garantert blitt stoppet. 
Frem mot sommeren åpnet det heldigvis litt 

Vi tok sjansen!

FAMILIEN SVENDSEN I BAYERN
Tekst og foto: Linn Kristin Svendsen

Lislebyjente som jeg er, tenkte jeg at nå som vi hadde kjøpt hus og var godt etablert, 
skulle vi bli på Lisleby. Men siden jeg er gift med en offiser var lysten på å oppleve 
utenlandstjeneste stor.
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opp for at vi kunne reise hjem til Norge, så det 
gjorde vi.

KIRKER OG SLOTT
Tilbake i Tyskland etter en fin sommer 
startet hjemmeskolen igjen. Reglene ellers 
var strenge, men vi fikk lov til å farte litt. 
Vi var en tur til Konstanz ved Bodensee, en 
kjempeflott innsjø med Alpene som kulisser. 
Det å reise var etterlengtet, ettersom å treffe 
andre enda ikke var lov. Da gikk turene til 
slottene Lichtenstein, Neuschwanstein, 
Linderhof, Nümphenburg og Hohenzolleren. 
Det er og mange flotte kirker å se her 
nede. Her vi bor i Ulm ligger kirken med 
verdens høyeste kirkespir, Ulm Munster. 
De 768 trappetrinnene tar deg 143 meter 
opp, og i klarvær ser vi alpene. Og vi har 
gått helt til toppen. Vi har besøkt kirken til 
benediktinerordenen i Neresheim. Denne 
har noen aldeles fantastiske utsmykninger og 
takmalerier. Det er i det hele tatt veldig mye 
flott å se på og besøke her nede. 

Jula 2020 kom, men da fikk vi ikke reist 
hjem til Norge grunnet norske og tyske 
karanteneregler. Så da ble det oss fire både på 
jul- og nyttårsaften. Det var fint, men også litt 
trist uten familien og spesielt da Jenny Andrea. 

Godt vi har Facetime og dagens teknologi. 
Ved midnatt nyttårsaften ringte alle kirkene 
med klokkene sine, og det var et fantastisk 
klokkespill.

OMVENDT JULEKALENDER
Det å få oppleve tradisjonene nede er veldig 
spennende. Oktoberfest, julemarkeder, 
matmarkeder og tradisjoner ellers. Noe vil vi 
ta med oss når vi flytter hjem igjen. Kirken her, 
som våre tyske naboer og venner er med i, har 
en omvendt julekalender. Alle som er med, får 
hvert sitt tall frem til julaften. Tallet henges 
opp i vinduet, og husstandene får en liste med 
alle disse. Tallet indikerer en dato, og på den 
tildelte datoen skal man åpne vinduet/døren 
eller være utenfor huset. Da skal man synge, 
spille, lese dikt eller det man vil. Alle har 
med seg egen kopp og man får servert gløgg, 
gluwhein, kaffe og småkaker. I år skal faktisk 
jeg være med å synge sammen med venner på 
to av datoene, og det gleder jeg meg veldig til. 

Denne jula og nyttår skal vi til Norge. Men 
først blir det førjulstid her med julemarkeder 
og litt besøk. Når vi er tilbake etter jul har vi 
1,5 år igjen av dette eventyret og håper ikke 
koronaen setter en stopper for våre planer. Vi 
må jo se enda mer av landet, flere slott, byer 
og flere sportsarrangementer. De 2,5 første 
åra har gått veldig fort og vipps er vi tilbake på 
Lisleby.



Tekst og foto: Anne-Lise Helgesen

etter lAng tid med nedstenging og få 
sangoppdrag er det morsomt å endelig 
være i gang igjen. Og når vi først har 

muligheten slår vi skikkelig til! Nok en gang 
har koret vært i studio for å spille inn cd. 

Søndag 31. oktober troppet ni forventningsfulle 
gutter og jenter opp i studio til LB lyd på 
Haugetun. Noen av barna hadde vært i studio 
tidligere, men for flere var dette første gang. 
Det var ekstra stas å få på hvert sitt «headset», 
og å synge i mikrofon. Det var også morsomt å 
få høre hvordan det låt etterpå. 

Det er en ganske intens og møysommelig jobb 
å gjøre en studioinnspilling, så nå i første 
omgang har vi spilt inn to av sangene som skal 
være med på cd ‘en vår. 

Disse slippes på 
Spotify i desember. 
På vårparten skal vi i 
studio igjen og gjøre cd 
‘en ferdig. 

Nå er det bare å vente i spenning på resultatet 
etter at Leif Bråten får mikset sangene ferdig. I 
tillegg til å høre sangene på Spotify, vil det bli 
mulighet til å kjøpe minnepenn med sangene. 
Cd-salg blir det ikke denne gangen, da det 
i våre dager er et fåtall som har cd-spiller 
hjemme. 

Har dere lyst til å høre koret synge “live” kan 
dere komme på Lisleby bedehus søndag 19. 
desember hvor vi skal delta på “Vi synger 
julen inn”. I tillegg synger vi alltid i kirken 
på julaften. En lørdag i desember skal vi også 
besøke Smedbakken sykehjem og synge for de 
eldre og syke som bor der. 

I tillegg til å synge, er det sosiale samspillet 
viktig for oss i koret. For at sangen skal bli bra 
må vi trives i hverandres selskap. Som leder 
av Lisleby barnegospel, er jeg kjempestolt over 
hva denne gjengen får til! De er positive og gir 
av seg selv, og er en superhyggelig gjeng å være 
sammen med! 

LISLEBY BARNEGOSPEL 
HAR VÆRT I STUDIO
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HVA SKJER PÅ BEDEHUSET?
Søndagsskolen samles annenhver søndag, i 
desember 12.12 kl 10:00.

Fellesskapskveldene fortsetter andre og fjerde 
mandag i hver måned, i desember 6.12 kl 19:00.

Vi synger julen inn søndag 19. desember kl 17:00. 
Tradisjonell samling med både Søndagsskolebarn og 

Lisleby Barnegospel. Julegrøt med mandelgaver og 
kaffe med pepperkaker hører til på denne dagen.

Juletrefest for hele familien søndag 9. januar
kl 16:00 med gang rundt juletreet og poser til barna!

Alle er hjertelig velkommen til Lisleby bedehus 
Normisjon! Endringer kan skje - se oppdateringer på 
www.lisbede.no
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DET SKJER  – på Lisleby, og i Gamle Glemmen kirke

Juletrefest
Det er hyggelig å fortelle at fredag den 10. 
desember arrangerer vi juletrefest på Sen-
tralidrettsanlegget for alle barn i barneskolen, 
forteller Nils Malcolm i Brobygger’n Fritid. 
Juletrefesten er gratis for alle og vi serverer 
julegrøt, går rundt juletreet, vi har under-
holdning, vi deler ut godteposer og alle barna 
får en julegave. Dette er det 7. året på rad vi 
arrangerer juletrefest og vi gleder oss veldig.

Kirkeeika er et kjent landemerke for folk på 
Lisleby. Trekjempen kalles også jubileum-
seika og er 450 år gammel. Stammen har en 
diameter på seks meter. Eika har den høyeste 
vernestatusen blant vernede trær i Fredrik-
stad. Foto: Kim Lieberknecht

«Med hjertet for Lisleby»
- Lislebydagen 23. april 2022
I godt og vel tre år er det snakket om Lisle-
bydagen. Målet er et rausere og mer inklu-
derende nærmiljø på Lisleby.  Det startet i 
2019, da kommunens Friskliv og mestring ved 
koordinator for inkludering, tok initiativet 
til prosjektet. Etter hvert ble Frivilligsen-
tralen, Lokalsamfunnsutvalget og Bærekraftig 
samfunnsutvikling med. Senere er skolen 
engasjert, i tillegg til Somalisk velforening, 
Moskeen, Den norske kirke, fotballen, Kurdish 
Womans rights og en stor del av frivilligheten 
på Lisleby, inkludert bedehuset, Kiwi på snip-
pen, ungdommer i fra fritidsklubben og andre 
som alle har et ønske om å bidra inn mot 
nærmiljøet.

Merk dere lørdag 23. april: Dagen da vi setter 
fokus på Lisleby, som vi alle har et hjerte for. 
Vi gleder oss!

Temakvelder i kirken
Vi ønsker å teste ut et nytt konsept med 
temakvelder i Gamle Glemmen kirke i tiden 
fremover, i skjæringspunktet mellom samfunn 
og religion.

Det planlegges 2-3 søndagskvelder i halvåret. 
Vi startet med en temakveld i november med 
generalsekretær i Stefanusalliansen, Ed Brown 
med temaet: De forfulgte. Neste temakveld blir 
søndag 6.mars, knyttet opp mot kvinnedagen 
med domprost Kari M Alvsvåg.

Ønsket er å nå voksne mennesker der til-
hørigheten til kirken er uvesentlig, men som 
ønsker å reflektere over spørsmål, temaer, 
utfordringer som ligger i et etisk grenseland. 
Vi har noen planer for tiden fremover, men 
er det noen som har interessante temaer 
eller liknende som de kunne ønske seg i en 
slik ramme så er vi glade for innspill. Bare ta 
kontakt!

Vi håper og tror dette kan være av interesse. 
Komiteen: Kate Hoel, Aud H Larsen og Trond 
Pladsen.

Hyggetreff i Kirkestua
Vi inviterer til samlinger med variert program, 
bevertning og utlodning disse torsdagene
kl 19.00: 13. januar, 10. februar, 3. mars,
7. april, 5. mai og 2. juni. 

Komiteen for Hyggetreff: Inger Gabrielsen, 
Kirsten Heie, Lisbeth Nilsen og Trond Pladsen.

Salmekvelder i kirken
På nyåret fortsetter vi med våre salmekvelder, 
tirsdager kl 19:00 i Gamle Glemmen kirke. De 
første blir 18. januar, 22. februar og 29. mars. 

Konseptet er enkelt: Vi synger salmer sam-
men – kjente, og mindre kjente. Solosang blir 
det også, og i tillegg inviterer vi hver gang en 
person til å dele sin favorittsalme med oss.
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- Kan du si noen ord om din bakgrunn?

 Jeg er født og oppvokst i en kristen familie 
i Irak og tilhører den Øst-assyriske kirke, 
eller Østens kirke.  Dette er et selvstendig 
kirkesamfunn der omtrent halvparten lever 
i kirkens opprinnelige utbredelsesområde, 
Iran, Irak, Syria samt deler av India. 

Resten er fordelt på de 
fleste kontinenter, men 
hovedsakelig i USA. Jeg har 
også bodd noen år i Syria 
før jeg via Øst-Europa kom 
til Norge for snart 21 år 
siden. Da var jeg i slutten av 
20-årene.

- Hva førte deg frem til 
jobben du har i dag?

- Jeg kom alene som flyktning til Norge og 
fikk først bosted på Ås hvor jeg jobbet som 
sveiser. Etter fem år flyttet jeg til Fredrikstad, 
med første bosted på Trosvik, før jeg flyttet 
til Lisleby og begynte i arbeid her på Johnnys 
Pizza. Bare etter ett år bød det seg en 
anledning slik at jeg kunne kjøpe både bygget 
og forretningen. Det har jeg ikke angret på.

- Hva trives du best med i arbeidet?

- Det har vært en flott reise å få starte og 
drive for seg selv. Norge er et fantastisk land. 
Jobben er trivelig, ikke minst fordi jeg treffer 
mange fine mennesker. Det beste er å lage mat 
som kundene setter pris på. Og det er mange 
faste kunder som stadig er innom og henter 
favorittpizzaene. Ikke rart da en av dem jo 
heter Lisleby spesial!

KIRKEN SNAKKER MED:

SAMIR PÅ JOHNNYS PIZZA
Tekst og foto: Trond Pladsen

Samir Botros Gorgis, eier og innehaver av Johnnys Pizza på Snippen. Fra Irak.
Til Norge i år 2000. Bosatt på Lisleby. Gift, to gutter på 14 og 17 år. 
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- Hva er ditt forhold til Lisleby?

- Selv har jeg bare godt å si om Lisleby. Her 
er det mange hyggelige mennesker. Som alle 
andre er jeg opptatt av at området hvor vi bor 
skal være et godt sted å leve. Jeg håper og tror 
at Jonnys Pizza kan bidra å gjøre hverdagen for 
folk flest litt bedre. 

- Hvilket forhold har du til kirken?

- Jeg er døpt og oppvokst i Den Øst-Assyriske 
kirke i Irak og kirkesamfunnet har en menighet 
nettopp her på Lisleby der jeg er styremedlem. 
Samlingene og gudstjenestene har vi på Lisleby 
bedehus hvor vi også har engasjert oss i 
søndagsskolearbeidet.

Nå under koronatiden har vi dessverre ikke 
kunnet samles, men vi håper at vi snart kan 
møtes. Vanligvis møtes vi to ganger i måneden 
med folk fra hele Østlandet. Presten kommer 
fra Sverige og leder gudstjenestene som foregår 
på arameisk. 

- Hva tenker du om tiden fremover?

- Mitt ønske er å få bo i et land med fred, 
akkurat slik som her i Norge. Jeg lever 
drømmen om vanlige hverdager med arbeid 
og hvile, familieliv og naboskap. Her har vi det 
godt.

- Hva trives du med å gjøre på fritiden?

- Jeg liker å trene og bruke kroppen. Det gir 
meg rekreasjon og ikke minst energi. I tillegg 
trives vi med å reise – helst utenlands. Jeg 
trives å komme til land som Spania, Tyrkia 
og Tyskland. I tillegg blir det selvsagt turer til 
Georgia der min kone opprinnelig kommer fra.

Dette sier en svært imøtekommende og 
hyggelig Samir som ønsker meg velkommen 
med en kopp kaffe like før pizzarestauranten 
åpner, en mandag morgen. Vi sitter inne foran 
disken og skotter opp på menyen som henger 
oppunder taket. Det ser fristende ut, må jeg 
medgi. Men det er noe tidlig for en stor pizza. 
Det får bli ved en senere anledning!
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det er mørketid. På så mange måter. 
Vi holder ut de korte dagene, for vi vet at de 
snart skal bli lengre. Mørket skal vike for lyset.
Men kan vi være like optimistiske når det 
gjelder klima, økonomi, pandemi, sult og nød? 
Er det som mørkest nå, og så skal krigene 
opphøre, fattigdom utryddes, balansen i 
naturen gjenopprettes og alt skal bli godt? Vi 
vet vel ikke, men vi lever i håpet. Uansett må 
vi, ustanselig, og av alle krefter, arbeide for en 
bedre verden. 

Einar Skjæråsen opplevde krigsårene og 
ondskap satt i system. Likevel ga han ikke opp.
Magne Skjæraasen har skrevet en biografi om 
sin far, med tittelen «En elsker i verden: min 
far Einar Skjæraasen» (Aschehoug 1972). Der 
skriver han, blant annet: «Han hadde måttet 
erkjenne det ondes realitet i verden. Når det 
onde kunne gå så seierrikt over jorden som 
det gjorde i hans tid, så han det først og fremst 
som fravær av godhet, en fortvilet mangel 
på vilje til godhet. Han trodde klippefast på 
den kjærlighet som bærer i seg godhetens 
imperativ. Dette imperativ som byr mennesket 
å se til de såredes sår, å se og forstå og forsøke 
å la dommen være, som byr mennesket å 
bry seg om, selv når det ikke er ens eget det 
gjelder».

Det er denne holdningen som skinner 
igjennom i salmen vi løfter fram i dette 
nummer: Troen på at det finnes et hjerte som 
kan favne all verden – grenseløst. Det er tid for 
å rope i natten. Det er tid for å bryte opp. Det 
er tid for å søke fred. «Gi oss ennå en stjerne å 
feste øynene på!»

«GI OSS EN 
STJERNE!» 

Tekst: Thorgier Sjøvold, kantor

Vi roper i denne natten
Tekst: Einar Skjæråsen før 1945
Melodi: Abbaye Ste Marie de Maumont 
omkr 1985
Nr 704 i Norsk salmebok 2013

Vi roper i denne natten:
Gi oss en vei å gå.
Gi oss ennå en stjerne
å feste øynene på.

Gi oss ennå et hjerte,
ikke av vest eller øst,
gi oss et hjerte som favner
all verden – og grenseløst.

Gi oss ennå å gråte
over vårt mørke sted.
Gi oss igjen å høre:
Fred over jorden. Fred!

Gi oss ennå å bryte
opp som de vise menn.
Gi oss i natt en stjerne,
og gi oss å følge den.
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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.

LYSEKRONE MED ØRN, 
DELFINER OG DRAGER! 

den store lysekronen er noe av 
det første vi legger merke til når vi 
kommer inn i Gamle Glemmen kirke. 

Lysekronen er fra renessansen, eller første del 
av 1600-tallet, og dermed av de eldste bevarte i 
sitt slag i Østfold. I denne spalten i menighets-
bladet har vi til nå omtalt interiøret fra mid-
delalderen: døpefont, lysestaker, apostelfigur 
og krusifiks. Innføringen av reformasjonen 
på 1500-tallet medførte store forandringer i 
kirken. Nå kom kravet om bedre lys, de smale 
vindusåpningene ble gjort fire ganger større 
og nye vinduer satt inn, og så fikk kirken den 
store lysekronen.

Lysekronen er laget av messing, kjernen er 
dreiet og ender i en stor kule. På hver av 
de tolv armene er det et delfinhode, og på 
midten et dragehode. Det hele krones av en 
dobbeltørn. Lysekronen er opphengt i snodde 
jernstenger med metallkuler. 

Den spesielle ørnen viser hvor lysekronen 
stammer fra; byen Dinant i Flandern i Belgia, 
som hadde dobbeltørn som byvåpen. Slike 
lysestaker ble derfor kalt «dinanderier». De er 
kjent fra et stort område i Europa, og har vært 
veldig populære, og i enklere utgaver er slike 
lysekroner og lampetter fortsatt i handelen. 

Tekst og foto: Jo Edvardsen

At en slik lysekrone henger i kirken forteller 
at Glemmen på 1600-tallet ikke var en lukka 
avkrok, men at folk er i området den gang som 
nå hadde kontakter ut i Europa, og fulgte med 
i tidens strømninger.

Hvordan lysekronen kom til den gamle kirken 
i Glemmen vet vi ikke. Den er nok en gave, slik 
som prekestolen og altertavla som også kom 
til kirken etter reformasjonen. Hvem giveren, 
eller giverne, var er glemt. Vi kan tenke oss 
at bak lå et ønske om å gjøre kirken vakker, 
kanskje som en takk til Gud eller et ønske om 
velsignelse. Men kanskje for også å fortelle 
menigheten at noen blant dem var rike nok til 
å anskaffe en slik kostbar lysekrone av høyeste 
mote, laget helt nede i Flandern? Uansett, når 
alle tolv stearinlysene er tent er det høytid 
i kirkerommet, i dag som for fire hundre år 
siden.
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MENIGHETSBLADET
 – FOR  50 OG 10 ÅR SIDEN

1971: Høsten 1971 kom bladet ut i nytt, lite 
format – og med ny ungdomsside. I julenummeret 
er det klare meldinger om ikke å la seg beherske 
av tingenes verden, men å ta et oppgjør! Til 
ettertanke også 50 år senere?

2011: Hallo Venn!, - en annerledes Halloween 
var et nytt tilbud til barn for 10 år siden – 
som har vist seg å fungere bra. På baksida av 
menighetsbladet kan du lese om årets Hallo Venn.

- 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

12
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SLEKTERS GANG

Døpte
05.09 Louise Berg Andresen
05.09 Mia Harriet Ericson
12.09 Emrik Alexander Furustøl
19.09 Felix Ullerud Halvorsen
03.10 Cornelia Wilhelmina Arwsbo-Roos
10.10 Eilif Johansen
24.10 Liam Christoffer Lie Brekken
30.10 Sander Kjøsnes Stabæk
14.11 Marion Gumatay Sponheim
14.11 Peder Rubach Solberg
14.11 Jack Elliot Hauge-Kristiansen

Døde
10.09. Tormod Magne Harnes
25.09. Tormod Randulf Tårneby
05.11. Åge Myrvin

Viede
05.09 Victoria Hansen og
 Andreas Berg Andresen

16.10 Elisabeth Imrik og Leif Nyland
30.10 Else-Marte Kjøsnes og
 Lars Sagen Stabæk

Redaksjonen avsluttet 16.11.2021

Benjamin Nordling

Svein Åge JohansenHeidi Løkke Sletner Birgit Groth Hans Kristian Helgesen Einar Nilsen

Et lokaleid begravelsesbyrå
Vaktelefon 69 130 130 (24t)

Farmannsgate 10
jolstad.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

Hans Kjøstelsen AS
Fjeldberg - Fredrikstad

Tlf. 69 36 74 50

MALING - TAPET
GULVBELEGG

TEPPER
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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 

JULA I GAMLE GLEMMEN
24. desember
Julaften 
Kl.1130: Gudstjeneste på Glemmen 
sykehjem ved Morten Zakariassen
Kl.1300: Familiegudstjeneste ved   
Morten Zakariassen
Kl.1430 og kl.1600: Julegudstje-
neste ved Morten Zakariassen

25. desember kl 11.00
1. juledag 
Felles juledagsgudstjeneste i
Glemmen kirke. Hege Fagermoen 
og Morten Zakariassen.

26. desember kl 11.00
2. juledag 
Julesanggudstjeneste - en anner-
ledes julegudstjeneste. Morten
Zakariassen og Thorgeir Sjøvold.

JANUAR
1. januar kl 12.00
Nyttårsdag
Felleskirkelig gudstjeneste
i Domkirken

2. januar kl 11.00
Kristi åpenbaringsdag
Gudstjeneste ved Trond Pladsen

9. januar kl 11.00
2. søndag i åpenbaringstiden
Gudstjeneste ved Morten
Zakariassen

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

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

30. januar kl 11.00
5. søndag i åpenbaringstiden
Gudstjeneste ved Hege Fagermoen

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

13. februar kl 11.00
Såmanssøndagen
Gudstjeneste ved Hege Fagermoen

20. februar kl 11.00
Kristi forklarerelsesdag
Gudstjeneste ved Trond Pladsen

27. februar kl 11.00
Fastelavnssøndag 
Gudstjeneste ved Svein Mentzen

GUDSTJENESTER I GAMLE GLEMMEN

i fjor måtte julegudstjeneste feires ute på grunn av smittevernet. I håper på å kunne fylle kirken igjen. 
Men følg med i annonsering i avisene og på menighetens hjemmeside for eventuelle endringer. 

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

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.
Alle gaver på minimum kr 500 gir mulighet for skattefritak.
På forhånd takk!

JULEKONSERTER
I GAMLE
GLEMMEN KIRKE
Onsdag 8. desember: 
Nedre Glomma Saksofon-
ensemble

Tirsdag 14. desember
kl 19.00:
Førjulskonsert med Rolvsøy 
Trivselkor og fiolinist Per 
Viggo Nilsen. Arr.: Gamle 
Glemmen menighet

Lørdag 18. desember: 
Forzato strykekvartett,
Ole Hermann Huth

Mandag 20. desember
kl 17:30 og 19:30: 
Pernille Heckmann, Ingrid og
Sigurd Heckmann Hagen,
Dag Lindén



- Velkommen til kirken, smiler Sofia, som var med på Hallo Venn i Gamle Glemmen. Fredag 5. 
november var spente barn klare for en kveld med tacofest, leker, lynmesse, vandring og oppgaver. 
Spesielt spennende var det å utforske kirkegården i mørket - og lete etter spor av tro, håp og 
liv på gravminnene. Vi har både Halloween og Allehelgen bak oss. I Gamle Glemmen er begge 
tradisjonene koblet sammen i trosopplæringstiltaket Hallo Venn!

Foto: Elise Sundby Brun


