
DEN NORSKE KIRKE 
 Glemmen menighet 

Sokneprest Hege Fagermoen, kunstner Linn Hermansen og menighetspedagog Liv 
Vrålstad foran det nye barnealteret i Glemmen kirke. 

  Årsmelding 2022 
 



ÅRSMELDING 2022.  GLEMMEN MENIGHET 
 
Menighetsrådet 
Medlemmer:   Merete Bache-Wiig, leder   
   Harald Hurum, nestleder  
   Harald Peter Stette, medlem i AU, 
   Eirik Clausen Aarflot, frem til mai. 
   Eivind Andre Leister 
   Helene Lutnæs 
   Hanne Augensen Aarstad 
   Sebastian Aas Isaksen 
   Anne Berit Branvold, fra mai 
   Hege Elisabeth Fagermoen, sokneprest  
Varamedlemmer: Anne Lise Brandstorp, frem til mai 
   Eivind Rosland 
   Kjell Vidar Skogseth Bjørneby 
Eirik Clausen Aarflot søkte fritak fra menighetsrådet i mai. Anne Lise Brandstorp gikk 
ut p.g.a. sykdom. 
 
I februar ble alle Koronatiltak avsluttet og all virksomhet kunne normaliseres. 
 
Gudstjenesten - et inkluderende fellesskap 
Starten på året med restriksjoner ble fort glemt da vi kom i gang med et vanlig 
gudstjenesteliv. 
Søndagens gudstjeneste er kjernen i menighetens liv. Ordningen med 
gudstjenesteteamene bidrar til at mange er engasjert hver søndag.  
Hovedvekt av barnedåpene er inkludert i den vanlige gudstjenesten. Noen har 
spesielle behov når det gjelder dåp, og det blir imøtekommet. 
Menigheten er glad i salmesang. Kor ( aspirant- barne- og ungdomskor), solister, og 
prestenes sang bidrar til at gudstjenestene  «løftes». 
 
Enkel kirkekaffe serveres hver søndag med økende deltakelse. Ved spesielle 
anledninger kan det være så mange at vi må bruke deler av kirkerommet ved siden 
av de faste bordene. 
 
Opplegg med spesielle gudstjenester på torsdager fortsetter:  Yogagudstjeneste, Tro, 
tvil, Taize gudstjeneste, Hverdagsmesse og Bibellesing alternerer. 
Et nytt tiltak, G17, en ettermiddagsgudstjeneste spesielt tilrettelagt for barn har vært 
prøvet ut en søndag i måneden. Her er barna med å lage gudstjenesten.  Utdeling av 
alderstilpassede bøker har vært lagt til denne gudstjenesten.  
I mars ble verdensdagen for Downs syndrom markert. 
Påsken er stor høytid i Glemmen. 
Palmesøndag ble alle samlet til et stort felles måltid. 
Et nytt samarbeidsopplegg med Domkirken ble gjennomført i påsken, med flere felles 
tiltak. Det største var Påskenattsgudstjeneste i Glemmen, som samlet overraskende 
mange. 
 
2. Pinsedag ble det arrangert pilgrimsvandring fra Glemmen til Gamle Glemmen. Der 
var det  gudstjeneste med etterfølgende kirkekaffe og pølsegrilling. Her deltok mange 
av ungdomslederne.  



Menigheten deltok på fellesgudstjeneste ved Håpets katedral på Skaperverkets dag 
og på fellesgudstjeneste under Glommafestivalen. 
I sommerukene alternerte vi med Gamle Glemmen om å holde gudstjeneste. 
 
Det er en kontinuerlig oppgave å arbeide med hvordan vi kan få flere mennesker 
interessert i, og deltagende i gudstjenestelivet. Vi ser at de forskjellige oppleggene 
trekker forskjellige mennesker. Korbarnas foreldre er ofte med når barna synger. 
 
Det kirkemusikalske arbeidet 
Barnekorene har hatt vekst i medlemstallet og er regelmessig med i gudstjenestene. 
Elever fra Hovlandakademiet har  et fast opplegg med deltakelse av både sang - og 
orgelelevene. 
Luciakonserten måtte ha to oppførelser for å få plass til alle som ville høre. Det 
samme gjaldt for Gutten som englene sang om 23.12. 
Det investeres mye av både tid og engasjement fra korleders og kantors side, så 
barna skal få en opplevelse av å bli godt ivaretatt. 
I påsken var det orgelkonsert i dagene før selve høytiden. 
Torsdagskoret er godt etablert. De øver før hverdagsmessen, og deltar i 
gudstjenesten påfølgende søndag. 
Til gudstjeneste påske- og juledag er det eget prosjektkor. Stor og engasjert 
deltakelse   bidrar til at det virkelig blir en  høytidsgudstjeneste. 
Solister og musikere benyttes ved siden av. 
 
Trosopplæring 
Trosopplæringsplanen ble presentert for menighetsrådet og er nå i bruk. 
Flere tiltak skjer i samarbeid med Domkirken. 
Babysang er populært.  Fredagsklubben på Lyngmo fungerer bra.  
Det legges mye arbeid i forberedelser, med håp om at mange barn skal komme, men 
det er det ikke enkelt å få til. Invitasjoner sendes både i brevform og på nettet. 
Konfirmantarbeidet er stabilt. Det ble gjennomført leir. Konfirmantene deltok på 
Fasteaksjon, der de  har ansvar sammen med menigheten. 
Det er en stor og stabil gruppe med ungdomsledere. Flere av dem deltar i andre av 
menighetens opplegg. Noen er med i det frivillige gudstjenestearbeidet,  andre på 
Fredagsklubben på Lyngmo og noen bidrar ved utlevering av menighetsbladet. Ved 
flere anledninger der det er behov for ekstra hender har de bidratt, som ved måltidet 
Palmesøndag.  
Det er virkelig noe å glede seg over! 
 
Diakoni 
Her er det tiltak både i menighetens regi og i samarbeid med andre menigheter. 
Diakoniarbeider har et spesielt ansvar for integreringsarbeid. I samarbeid med 
kommunen drives det en Jentegruppe, et integreringstiltak for jenter mellom 15 og 25 
år. 
Treffpunkt for eldre skjer ved formiddagstreff på Lyngmo, der kapellan er ansvarlig, 
og Seniorlunsj i Menighetssalen der en gruppe frivillige er ansvarlig. Begge tiltak en 
gang i måneden. 
Menigheten er medlem av Dialogforum Østfold og frivillige bidrar i Bymisjonens 
arbeid på lørdagskvelder. 



Grenselandprosjektet, der det lages figurer for å fremme forståelse for hva som ligger 
av felles historie i jødedom, islam og i kristendommen har flere deltakere fra 
menigheten. 
Allehelgen blir markert med utdeling av lys i Torvbyen, servering av kaffe og vafler på 
kirkegården på Leie, før minnegudstjeneste der. 
 
Menighetsbladet 
Bladet har kommer med to nummer. Mye av innholdet er felles med Domkirken, og 
har et innhold som burde engasjere også de som ikke har nær tilknytning til 
menighetene. 
I de sidene som er egne for Glemmen har vi nok plass til å formidle det som skjer i 
egen menighet. 
Det er kostbart å utgi bladet, men det er enighet om at det er viktig for å synliggjøre 
menigheten og det arbeidet som drives der. 
 
 
Menighetsrådets arbeid 
Menighetsrådet har hatt 7 møter og behandlet 66 saker. 
Arbeidsutvalget har hatt 6 møter og ett møte felles med Domkirkens AU. 
Det har vært svært tilfredsstillende med et vanlig arbeidsår! 
Større saker som har vært behandlet: 
• Barnealter og barnekrok. Søndre kirkeskip er nå ferdig innredet med egen 

altertavle der hvert barn som døpes får sitt eget navnede hjerte, som skal henge 
der i ett år. Det er eget alterbord med duk i de liturgiske farger. Ved siden av er det 
gode stoler, puter, teppe, leker og tegnemuligheter. Kroken er flittig i bruk. 

• Utredning av kostnader ved kjøp og installasjon av spillepult. 
• Egen budsjettpost for kirkemusikk som tydeliggjør hva som kan brukes av 

økonomiske midler til solister og ekstra musikk. 
• Innstilling ved tilsetting av Domprost. 
• Retningslinjer for bruk av kirkerommet. En egen komite ble nedsatt for å vurdere 

dette.  
• Mål og strategiplan. Arbeidet med den har foregått lenge, nå ble den endelig 

vedtatt. 
• Menighetsbladet og utgivelse av det. 
• Økonomiske forhold og plassering av formue i fond. 
• Kirkens globale oppdrag. 
• Påskelysestake 
• Evaluering av deltakelse i menighetsråd. 
• Søknad om midler til Ventetidprosjekt, et samarbeid mellom Domkirken og 

Glemmen om tilbud i adventstiden. 
• Gudstjenesteliste og offerliste.  Det er et ønske om at det alltid skal være 

gudstjeneste i Glemmen søndag formiddag. Samarbeidstiltak gjør at dette ikke 
alltid er mulig. 

• Budsjett. Vi har mer aktivitet enn det er økonomi til. Vi vil ikke redusere aktivitet og 
må finne andre muligheter for å dekke inn utgifter.  

• Nominasjonskomite for valg til nytt menighetsråd 
• Høyttaleranlegg. Nytt anlegg er nå installert. 
• Presteturnus 
 



Menighetsrådet ønsker mer kontakt med staben. Vi får orientering om planer og 
opplegg på de forskjellige områder. Skal vi få til noe av det som ligger i mål- og 
strategiplanen må vi ha et mer dynamisk samarbeid. 
Et eksempel på det er at de ansvarlige for Fredagsklubben på Lyngmo deltok på et 
møte og fortalte om arbeidet som gjøres der. Det vekker engasjement og interesse. 
 
Menighetssalen. Etter flere runder med menighetsmøte og vurderinger har MR 
vedtatt at salen må restaureres nå.  Vi forskutterer kostnadene så vi kan komme i 
gang med arbeidet. I ettertid forventer vi at Fellesrådet dekker halvparten av 
utgiftene. Vi venter nå utålmodig på at arbeidet starter. 
 
Misjonsengasjement. Vi har fornyet avtalen med NMS om å støtte arbeid på 
Madagasker. 
Misjonær der, Laila Sivertsen var i Glemmen en periode i høst og deltok på flere 
gudstjenester. Hun fortalte om mye av det som skjer der. Det vekker engasjement, 
og er viktig for at vi skal ha en aktiv interesse for misjon, og forstå betydningen av alt 
som gjøres. 
 
Utvalg og komiteer 
• Fredrikstad kristne råd: Menighetens representant er soknepresten 
• Fredrikstad Fellesråd: Harald Peter Stette 
• Redaksjonskomite for menighetsbladet: Stein Mydske, redaktør, Ola Jacob 

Amundsen, Anne Berit Brandvold, Hege E. Fagermoen, sokneprest og Brian 
Kristoffersen-Fait (fotograf) 

• Strategiutvalg: Arbeidsutvalget 
• Økonomiutvalg: Eivind Andre Leister (MR),  Stein Mydske og Morten Hauge( daglig 

leder) 
• Styringsgruppe for trosopplæring, felles med Gamle Glemmen:Liv Vrålstad, 

trosopplærer, Sebastian Aas Isaksen og Hanne A. Aarstad, fra Glemmen. Denne 
gruppen har ikke vært aktiv. 

• Gudstjenesteutvalg: Trond Gilberg, kantor, Hege E. Fagermoen, sokneprest, 
Morten Zakariassen, kapellan, Gunnar Haagensen, Anne Berit Brandvold, Viola 
Simensen og Jonas Moen. 

• Komite for gudstjenesteteam: Hæge Jansson, Anne Lise Brandstorp, til juni, Anne 
Berit Brandvold fra juni, Hege.E Fagermoen, sokneprest 

• Komite for rehabilitering av menighetssalen vi bli fornyet når arbeidet kommer i 
gang. 

• Diakoniutvalg, felles med Gamle Glemmen: Anne Marthe Olaussen, 
diakoniarbeider,  Mari Ann Rånes  og Merete Bache-Wiig fra Glemmen. 

• Arbeidsgruppe for Seniorlunsj og besøksgruppe: Gard Nyquist, Anne Bente 
Spenning, Inger Fauske, Signe Tveit Knudsen, Svein Rønsen, Bjørn Eriksen og 
Merete Bache-Wiig. 

• Inventarkomite, har pause inntil nye behov oppstår, og vil da vurdere deltakelse 
• Misjonsutvalg: Torill Stette, Harald Peter Stette, Evy Hansen, Paul Hansen, Dinah 

Hurum og Harald Hurum. 
• Komite for Hovlandfestivalen: Grete Sunby og Stein Øyvind Jørstad fra Glemmen. 
• Ansvarskomite for Lyngmo - vi har ingen. Daglig leder Morten Hauge ivaretar 

nødvendige oppgaver. 
 
 



Ansatte i menigheten 
Daglig leder i Glemmen og Gamle Glemmen Morten Hauge  100% 
Sokneprest      Hege E. Fagermoen 100%  
Kapellan      Morten Zakariassen  100% 
Kantor      Trond Gilberg            100%  
Undervisningsleder i Glemmen og Gamle Gl. Kristin Helgen.                   100% 
Menighetspedagog / trosopplærer  Liv Vrålstad   100% 
Diakoniarbeider i Glemmen og Gamle Gl. Anne Marthe Olaussen 100% 
Kor og prosjektleder Egil Hovland akademiet Randi Clausen Aarflot.       55% 
Kirketjener      Ann Charlotte Johansen 100% 
Sangpedagog     Helene Haarr  20% 
Kirketjener, timebasis    Jonas Moen 
Kirketjener timebasis    Marthe Gjermundsen 
 
 
Prestene i Glemmen og Gamle Glemmen tjenestegjør i begge kirker. Sammen med 
prestene i Rolvsøy og Domkirken deltar de i samarbeidsenhet Sentrum nord for 
prestetjenesten. 
 
 
Årsmøte 
Årsmøte for 2021 ble holdt 27.mars. 
Et årsmøte med godt fremmøte og mye engasjement. 
Årsmelding og årsregnskap ble lagt frem. 
Soknepresten hadde et innlegg om frivillighet og medarbeiderskap. 
Det kom frem ønske om gudstjenesteverksted. Nyhetsbrev fra menigheten ble 
etterlyst. 
Trosopplæringstiltak og hvordan vi skal nå barn for å øke deltakelsen i tiltakene er 
noe mange er opptatt av.  Flere poengterte at det er viktig at dåpen skjer i 
hovedgudstjenesten, samtidig som vi må være åpne for de som har spesielle behov. 
Bedre lydanlegg ble etterlyst. 
 
En sterk oppfatning av at alle er opptatt av hvor godt det er å være 
menighetsmedlem i Glemmen, at vi er takknemlige for alt arbeidet som gjøres, at vi 
har gode gudstjenester og at vi ønsker at flere skal se betydningen av å delta i dette. 
 
Glemmen februar 2023 
Merete Bache-Wiig 
menighetsrådsleder 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Menighetssalen trenger oppussing og nytt 
kjøkken  



Sokneprestens årsmelding  
 
Året 2022: Gamle og «nye» tradisjoner og samarbeid!   
  

Det virker fjernt nå, men året 2022 begynte med koronarestriksjoner som varte 

ganske lenge. Vi telte antall og målte metere, og de fleste i staben og mange av våre 

frivillige medarbeidere var gjennom koronarunder som stadig gjorde det spennende 

om vi skulle greie å holde arbeidet i gang. Men det viktigste av det vi holder på med 

fikk vi gjennomført, med smidighet og fleksibilitet fra mange. Utover i mars stabiliserte 

det seg, og vi kunne for alvor legge planer og tenke at de lot seg gjennomføre!  

Påskefeiring i sentrumskirkene – samarbeid med Domkirken 

Et nytt samarbeid som ble gjennomført i 2022 var felles påskegudstjenester sammen 

med Domkirken skjærtorsdag, langfredag, påskenatt og 2. påskedag. Palmesøndag 

ble gjennomført i hver av kirkene, og for 

Glemmens del i et samarbeid med den 

Assyriske menigheten. Et flott forarbeid og 

gjennomføring ledet av kapellan Morten 

Zakariassen i samarbeid med kantor og 

frivillige førte til stor deltakelse og et helt 

spesielt måltid etter gudstjenesten. Ved 

samarbeidsgudstjenestene med Domkirken 

samarbeidet frivillige, kirkemusikere og 

prester samarbeidet om disse gudstjenestene 

slik at vi kunne dra veksler på de mange flotte 

ressursene vi har, og tilby gudstjenester av 

høy kvalitet og med god bredde i sentrum av 

Fredrikstad disse dagene. Gudstjeneste 

påskeaften kl. 23.00 med tilbud om dåp av 

unge og voksne var en spennende og ny 

gudstjeneste i sentrumskirkene som det ikke 

var tradisjon for fra før. Vi var veldig spente på om det ville komme noen! Det gjorde 

det! I den stjerneklare påskenatten gikk 135 mennesker i prosesjon inn i den 

mørklagte kirken med tente stearinlys, og den oldkirkelige påskelovsangen «exultet» 

ble sunget. En ung kvinne ble døpt, og av de frivillige medarbeiderne denne natten 

var det hele 10 ungdommer mellom 16 og 21 år som deltok med tekstlesninger, som 

medliturger og tilretteleggere, godt rekruttert og ledet av kapellan Morten 

Zakariassen. En fantastisk opplevelse!  

Gudstjenester: tradisjonsrike og nye 

En stor opplevelse var det å kunne feire 1. påskedag på «Glemmen-vis» igjen. 

Korleder Randi Clausen Aarflot og kantor Trond Gilberg hadde lagt ned utallige timer 



med sine kor og med musikere, til det som en ny sokneprest må kunne karakterisere 

som det som den vakreste 1. påskedagsgudstjenesten!  

1.mai ble dagen markert med gudstjeneste med sang av Fredrikstad mannskor og 

appell ved ordfører Siri Martinsen, en tradisjon det er ønskelig å fortsette som en del 

av det offisielle 1. mai-programmet.  

Samarbeid med lag og foreninger  

Av annet samarbeid gjennom denne våren ble jeg invitert som innleder på en 

temakveld på Litteraturhuset i regi av Sorg og Omsorg Fredrikstad med tema: «Hva 

bør man snakke om før man dør?» Andre innledere var en jurist, en fra 

begravelsesbyrå, en diakon, og en som hadde opplevd å miste sin kjære brått i en 

småbarnsfase i livet. En god og viktig kveld. En annen temakveld var i regi av 

Dialogforum Østfold, der jeg sammen med imam Aziz Ahmedovic fra den bosniske 

moskéen i Sarpsborg innledet om temaet: «Bibelen og Koranen, hellige bøker, 

likheter og forskjeller?» Møtet ble holdt i Frikirken og ble ledet av pastor Per Eriksen, 

og samlet en stappfull underetasje av interesserte og engasjerte deltakere.  

 

Stabstur 

Å få gjennomført stabstur til 
Wittenberg og med et besøk til 
Leipzig under Bach-festivalen var 
flott. Turen skulle egentlig vært 
gjennomført i 2020, men på grunn 
av pandemien ble den flyttet flere 
ganger. Når vi endelig fikk 
gjennomført den under god ledelse 
av Jo Edvardsen, ble det en fin 
måte å få vært sammen som stab 
etter disse pandemiårene, med 
både faglig og sosialt påfyll og 
inspirasjon for veien videre. 
 

Staben foran Slottskirken i Wittenberg hvor Luther i 1517 slo opp sine 95 teser 

     

 

Sommersamarbeid med Gamle Glemmen 

Sommerturnusen med Gamle Glemmen når det gjelder gjennomføring av 

gudstjenester gir oss en mulighet til å oppleve og dele hverandres ulike 

gudstjenesterom og –kulturer. Det er fint å oppleve hvor mange Glemmen-folk som 

tar turen til Gamle Glemmen. En flott opplevelse var gjennomføringen av Olsok den 

29. juli i denne middelalderkirken, med påfølgende rømmegrøt i Kirkestua. En god 

tradisjon i Fredrikstads eldste hus som samlet godt og bredt.  



Barnekapellet 

Gjennom 2022 vokste også en barnealtertavle frem, med tilhørende barnealter og 

elementer til et helt lite barnekapell i søndre korsarm i Glemmen kirke. Kunstner Linn 

Hermansen hentet inspirasjon, farger og motiv fra det store alterbildet, og utformet et 

Livets tre/dåpstre, der hver og en som blir døpt får et hjerte med navn og dato hengt 

på treet. Etter et år får de det med hjem i forbindelse med en gudstjeneste. 

Barnekapellet er resultat av et svært godt samarbeid mellom ansatte og frivillige, som 

har bidratt fra hver sin kant. Både bygningssjef Heine Langsholt hos kirkevergen, 

daglig leder Morten Hauge, menighetspedagog Liv Vrålstad, kirketjener Ann-

Charlotte Johansen, undervisningleder Kristin Helgen og frivillige som har bidratt med 

gaver og innsats når det gjelder det liturgiske inventaret og interiøret skyldes en stor 

takk!   

Allehelgen 

Et nytt allehelgensopplegg ble prøvd ut i 2022. Sammen med Gamle Glemmen og 

vår felles diakonimedarbeider Anne-Marthe Olaussen ble Minnegudstjenesten lagt til 

Leie kapell på Allehelgensaften, lørdagen før Allehelgenssøndag, og de som hadde 

mistet noen siste året ble invitert dit, etter at vi hadde stått utenfor og delt ut kaffe og 

vafler og vært tilgjengelige for en prat. Fredrikstad og Borge begravelsesbyrå rigget 

og pyntet kapellet veldig fint for oss, og opplegget fungerte fint, med none 

forbedringspunkter rundt kommunikasjon og tidspunkt.  

Ventetid 

Adventstiden brakte med seg et nytt samarbeid med Domkirken: Prosjekt Ventetid, 

der vi samarbeidet om å kunne tilby lavterskel- aktiviteter i kirkene hver dag. Daglige 

ledere, sokneprester og organistene utgjorde arbeidsgruppa. Sokneprestene i 

Domkirken og Glemmen fikk et eget møte med Sentrumsleder Malin Carita Lind og 

tiltakene ble publisert i næringsforeningens kanaler. Vi gjorde oss gode erfaringer 

som vi kan ta med oss videre.  

Engleprosjektet 

2022 ble avsluttet med at Glemmen kirke ble fylt med 

engler. Karen Elisabeth Grønvoll Torp, farmor til et av 

korbarna, tok initiativ til å gi menigheten mulighet til å 

pynte juletreet med egne engler. Dette utviklet seg til å bli 

et prosjekt der både menighetens egne grupper, samt 

barnehager og skoler ble invitert til å lage engler, som 

hang under taket og fylte det store juletreet. Så når korene 

fylte kirken to ganger lille julaften til syngespillet «Gutten 

som englene sang om», kunne vi gå inn i julehøytiden 

omgitt av disse «personlige» englene som minner oss om 

den større virkeligheten vi er en del av.    



Oppsummering  

Og det er i grunnen en god oppsummering av året 2022. Den større virkeligheten 

viser seg stadig i små og store glimt i Glemmen kirke og menighet. I hele sin bredde, 

fra barneaktiviteter, det store korarbeidet, hverdagsmesser og ungdomsdeltakelse, 

samlinger for de voksne og godt voksne, og all god kontakt med lokalmiljø og aktører 

fra kommune- kultur- og næringsliv bringer små og store glimt av glede, håp og 

framtid for både kirkeliv og hverdagsliv. Takk for alt godt samarbeid for «Guds rike 

avdeling Glemmen sokn» gjennom dette året til dere alle!  

Hege Fagermoen 
sokneprest 
 

 
 

Årsrapport fra kantor og korleder 2022   

(se i tillegg årsmelding fra Korene i Glemmen) 

Egil Hovland-akademiet 

Egil Hovland-akademiet er et samarbeid mellom Kulturskolen i Fredrikstad og 

Fredrikstad kirkelige fellesråd v/ Glemmen menighet. Akademiet har plass til ti 

sangelever og ti orgelelever. Formålet med akademiet er å ta vare på arven etter Egil 

Hovland ved å gi en helhetlig musikkopplæring basert på klassisk og nyere 

kirkemusikk. Gjennom undervisning og kordeltakelse får elevene erfaring med de tre 

mest sentrale kirkemusikkdisiplinene sang, orgelspill og direksjon. Samarbeidet med 

Kulturskolen reguleres gjennom en avtale om fast drift inngått i 2020. 

Lærerteamet består av sangpedagog Helene Haarr og kantorene Thorgeir Sjøvold og 

Trond Gilberg. Trond Gilberg og korleder Randi Clausen Aarflot står som faglig 

ansvarlige for akademiet. 

Ved utgangen av 2022 hadde akademiet ni orgelelever og åtte sangelever. Disse får 

ukentlig individuell undervisning og deltar planmessig på gudstjenester og konserter i 

kirken. De deltok også på dirigentkurs i februar i samarbeid med Ung kirkesang og på 

felles konsert med Kulturskolen i mars. 

Ung musikk Viken 

Gjennom prosjektet «Ung musikk Viken» har kulturskolene i Viken fått støtte fra 

Sparebankstiftelsen til en satsing på orgel for barn og unge i perioden 2021-2023. 

Formålet er å knytte kontakter mellom ulike unge orgelmiljøer i Viken og Norges 

musikkhøgskole gjennom kurs og samlinger. Kantoren i Glemmen leder 

arbeidsgruppen som har ansvaret for gjennomføringen av prosjektet. 



Det ble gjennomført tre samlinger i 2022.  

Kongsberg kirke 29. januar 

Glemmen kirke 22. oktober 

Uranienborg kirke 12. november 

Prosjektet avsluttes våren 2023 med konsert i Oslo domkirke. 

Mulig EU-prosjekt 

Egil Hovland-akademiet inngår i Fredrikstad kommunes kulturplan, blant annet med 

følgende tekst: «Fredrikstad kommune vurderer også i samarbeid med Den norske 

kirke å utvikle Egil Hovland-akademiet som EU-prosjekt, for å kunne knytte kontakter 

med kormiljøet for eksempel i Gøteborg, Berlin og Leipzig.» 

Kulturskolen har opprettet en arbeidsgruppe for å utrede mulighetene for et EU-

prosjekt. Korleder og kantor er med i arbeidsgruppen, som har søkt og fått innvilget 

kr. 100.000,- fra Viken fylkeskommune til et forprosjekt. Det er oppnådd kontakt med 

et svært interessant kormiljø i Portugal, og det planlegges studietur dit i mars 2023. 

Intensjonen er at et eventuelt prosjekt skal komme både Egil Hovland-akademiet og 

Korene i Glemmen til gode. 

 

Korarbeid for voksne 

Torsdagskoret er et drop-in-kor som samles siste torsdag i måneden. Her øver vi til 

og deltar på hverdagsmesse i samarbeid med Kirkens Bymisjon. Mellom 30 og 40 

personer pleier å møte opp. Hverdagsmessene samler også stadig flere deltakere og 

supplerer gudstjenestelivet på en fin måte. Renate Gjerløw Larsen er med som fast 

solist og «medhjelper», i tillegg har koret samarbeidet med Cathrine Iversen og 

Alexander Hermansen. Torsdagskoret deltar som regel også på hovedgudstjenesten 

søndagen etter hverdagsmessen.  

Prosjektkor til jul og påske skjer i samarbeid med barne- og ungdomskorene. Også 

her er deltakelsen av voksne god med 30-50 sangere. I tillegg til å være en musikalsk 

satsing til høytidsdagene, er dette et menighetsbyggende og svært hyggelig tiltak for 

dem som er med.  

Allehelgensmessen av Egil Hovland ble framført som gudstjeneste på 

allehelgenssøndag. Et fyldig prosjektkor deltok sammen messingblåsere fra Lisleby 

musikkorps og sangsolister. Dette ble et svært vellykket prosjekt som vi ønsker å 

videreføre. 

 

Glemmen diskantkor så dagens lys på langfredag 2022. Tanken med dette koret er 

å være et «landingssted» for tidligere sangere i barne- og ungdomskorene og andre 

dyktige sangere. Korleder og kantor ønsker å drive dette koret på prosjektbasis og 

med høye musikalske mål. 



 

Gudstjenester 

Korarbeidet og gudstjenestearbeidet går hånd i hånd, og det deltar kor eller 

forsangere/solister på så å si alle gudstjenester. Perspektivet er at korene ikke 

«opptrer» på gudstjenesten, men er med og leder den. Den kirkemusikalske 

virksomheten er i stor grad sentrert rundt gudstjenestelivet. På kantors frisøndager 

har Svein Erik Gundersen, Renate Gjerløw Larsen og Guttorm Guleng vikariert. 

 

Konserter 

Korenes og Egil Hovland-akademiets konserter 

26. mars: Lunsjkonsert med Egil Hovland-akademiet og fordypningselever fra 

Kulturskolen 

15. april: Pasjonsaften med Glemmen diskantkor og sangere fra Ungdomskoret 

18. mai: Musikalkonsert med korene 

8. juni: Sommerkonsert med Egil Hovland-akademiet 

10. desember: Julekonsert med Det norske jentekor og Korene i Glemmen 

13. desember: To Luciakonserter  

23. desember: To framføringer av «Gutten som englene sang om» 

Musikk i Glemmen kirke 

Konserter i menighetens regi v/kantor: 

19. mars: Lunsjkonsert med Aleksander Abelsen og Trond Gilberg. Portrett av 

sangeren Einar Ekberg. 

11. april – 13. april: Orgelmeditasjoner i den stille uke med Guttorm Guleng 

14. april: Job av Egil Hovland. Med Lars Tore Bøe og Guttorm Guleng. 

20. juni: Konsert med Bragernes Barokk 

8. oktober: Lunsjkonsert med Knut Christian Jansson og Andreas Jansson 

Kirkemusikk Fredrikstad 

Kirkemusikk Fredrikstad er et konsertsamarbeid mellom Glemmen, Domkirken og 

Østre Fredrikstad menigheter. Under denne fanen arrangeres det festival og egne 

konsertserier fordelt på de tre kirkene. 

Følgende konserter fant sted i Glemmen kirke i 2022: 

19. februar: Orgelkonsert med Guttorm Guleng. Musikk av 200-årsjubilant Cesar 

Franck m.fl. 

9. september: Orgelkonsert med Kåre Nordstoga. Som del av Kulturnatt Fredrikstad. 

23. oktober: Konsert med Borg Vokal og Guttorm Guleng. Musikk av Foosnes, 

Franck og Hovland. 

Utleiekonserter 

1. oktober: Trosvik Blandede Kor og gjestekor 

8. desember: Cantares julekonsert 

11. desember: Julekonsert Trosvik Blandede kor 

15. desember: Kulturskolens julekonsert 



16. desember: Vår jul 

17. desember: A Choir julekonsert 

Annet 

Kantor deltar på ukentlige babysang-samlinger og på seniorlunsjer, 

yogagudstjenester, taizégudstjenester m.m. Korleder og kantor gjennomførte en 

rekrutteringsturné for korene til skolene i soknet ved skolestart høsten 2022.  

Kantor deltar i begravelses- og vielsesturnus med fellesrådets øvrige organister, men 
har færre begravelser på grunn av arbeidet i Egil Hovland-akademiet. 
 
Fredrikstad, 27. februar 2023 
Randi Clausen Aarflot, korleder 
 
 

Årsberetning 2022 for Korene i Glemmen kirke 
 
Styret har i 2022 bestått av: 
Harald Kvist  leder 
Marthe Breivoll nestleder 
Maria Fast Fjeld kasserer 
Kjell Olav Huslid sekretær  
Lars Martin Torp styremedlem  
Karianne Bless styremedlem (frem til juni)  
Trond Gilberg kantor  
Randi Clausen Aarflot dirigent  
Eivind Rosland Menighetsrådets repr.  
 
Det har vært avholdt elleve styremøter hvor styrets medlemmer og korlederne 
(dirigent og kantor) har møtt. I tillegg har menighetsrådets representant deltatt på 
møtene. Styret har behandlet 81 saker og fattet 124 vedtak. Saksområdene har vært 
medlemmer, program, aktiviteter og økonomi. Korenes virksomhet har heller ikke i 
2022 vært upåvirket av koronapandemien, men så å si alle korenes arrangementer i 
2022 har blitt avviklet som planlagt og fra og med februar har driften foregått uten 
restriksjoner.  
 
Starten av året og vårsemesteret var imidlertid preget av usikkerhet med hensyn til 
restriksjoner og retningslinjer. Oppstarten i januar ble satt til 19. januar etter at 
planlagt bowlingøvelse 12. januar ble avlyst som følge av koronarestriksjoner. 
Dirigentkurset som Korene i Glemmen var vertskap for i februar, gikk som planlagt 
med påfølgende deltagelse på gudstjeneste søndag 6. februar. Øvelser og 
arrangementer ble avviklet som normalt i perioden etter dette. Den 16. februar ble det 
avholdt karnevalsfest med påfølgende minikonsert. Årsmøtet ble avviklet elektronisk 
på Teams den 2. mars. Korene ble forespurt om å delta på bispeinnsettelse den 24. 
april. Dette ble det ryddet plass til og noe av repertoaret til Korenes vårkonsert ble 
nedjustert som følge av dette. Før bispeinnsettelsen deltok Korene sammen med 
prosjektkor på påskegudstjeneste den 17. april. Deltagelsen på bispeinnsettelsen ble 
gjennomført sammen med Domkirkens jentekor.  
 



I mai ble det avholdt vårkonsert 18. mai og Korene deltok på blomstergudstjenesten 
den 22. mai. Den 25. – 29. mai deltok 10 av Ungdomskorets medlemmer på 
korfestivalen Norbusang på Inderøy i Trøndelag.  
Korene hadde sommeravslutning 1. juni. Festen ble avholdt med morsom lek, 
utdeling av medlemsutmerkelser, sang, pizza, brus og underholdning av noen av 
dyrene fra Hakkebakkeskogen. Semesteravslutningen ble også markert med en tur til 
Liseberg for Aspirantkoret og Barnekoret 11. juni.  
I juli deltok 11 av Korenes medlemmer på Korsommerskolen på Mjuklia, leirsted i 
Berkåk.  
 
Øvelsene i høstsemesteret startet opp 31. august. Høstsemesteret bar preg av høy 
aktivitet i alle korene og det ble lagt vekt på rekruttering av nye medlemmer, med 
Randi og Tronds verveturné på skolene i august og «ha med en venn – øvelse» 7. 
september. 25. september deltok korene på gudstjeneste.  
Allerede i oktober startet innøvingen til juleforestillingen «Gutten som englene sang 
om» uten usikkerhet rundt koronarestriksjoner og fare for avlysninger.  
 
I november startet Korene også med Luciaprosjektet som er et stort rekrutteringstiltak 
hvor nye medlemmer blir invitert til å være med. Luciaprosjektet ble satt enda mer i 
system på skolens planleggingsdag 16.november. Den dagen ble benyttet til å 
avholde et stort oppstartarrangement for Luciasangere. Det ble et stort 
heldagsarrangement med spill, lek og kinobesøk i tillegg til korsang. Arrangementet 
mottok ekstra støtte fra rekrutteringsmidler fra FriFond. Arrangementet hadde over 60 
deltagere. Medlemmene i UK ble på dette arrangementet brukt som ledere og 
medhjelpere. Medhjelperne ble belønnet med bowling og lasertag uken etter 
arrangementet. 
 
I oppstartperioden etter korona, og fram til sommeren 2022, arrangerte korlederne 
også et tilbud kalt «Åpen mandag i Glemmen kirke». Dette var et tilbud for barn og 
ungdom fra 3. klasse og oppover, hvor kormedlemmene kunne komme til kirken og 
spille spill, øve på orgel, sang og direksjon, være sosiale, leke og skravle. Det var 
også anledning til å ta med seg venner. Tilbudet ble ikke videreført høsten 2022 fordi 
korleder ikke har kapasitet innenfor sin stillingsprosent.  
Til sammen i høstsemesteret ble det avholdt 13 øvelser, pluss familiemiddager og 
åpne mandager. Familiemiddagene har vært godt besøkt, og vi har fått en variert og 
veldig god meny denne høsten. Juleverksted ble avholdt 3. november, og julemesse 
med korøvelse ble arrangert 26. november. Julemessa, som ble avholdt i 
menighetssalen, ble godt besøkt, og det var en veldig god stemning både i kafeen og 
rundt i «salgsbodene». Korene hadde også en fin opptreden i kirkerommet, som 
mange av de som besøkte julemessa fikk med seg. Barnekoret og Ungdomskoret 
sang på gudstjenesten 27. november. 10. desember var Korene i Glemmen deltager, 
vertskap og arrangør for konsert med Det Norske Jentekor. Dette ble en flott konsert 
på alle måter. Et musikalsk løft for koret og en flott konsert for Fredrikstads publikum 
med omtrent 200 solgte billetter. Samarbeid med DNJ var utmerket og som arrangør 
kunne Korene også notere et lite økonomisk overskudd.  
Luciakonserten ble gjennomført med rekordstor oppslutning av sangere og stort 
fremmøte av tilhørere. Ordningen med gratis inngang og kollekt ved utgang gir 
Korene en fin inntektskilde, samtidig som gratis inngang inkluderer alle som ønsker å 
oppleve konsert uansett økonomisk situasjon.  



23. desember kunne Korene i Glemmen kirke endelig fremføre «Gutten som englene 
sang om». Dette er en 40 år lang tradisjon, som kun har vært avbrutt av de siste to 
årenes pandemi. Det var derfor en stor glede over å kunne gjenoppta tradisjonen 
med to forestillinger. Lisleby musikkorps spilte tradisjonen tro mellom de to 
forestillingene. Det ble et vellykket arrangement, med flott sang til ypperlig 
akkompagnement fra profesjonelle musikere. God logistikk, scenerigging og 
lyssetting bidro også til en flott ramme for konsertene og en fin inngang til 
julehøytiden. Forestillingene hadde til sammen ca 300 tilhørere hvor ca .2/3 av disse 
kom på den første forestillingen.  
 
Korene hadde i 2022 et medlemsantall på 55.  
Medlemmene fordeler seg på de ulike korene slik:  
Aspirantkoret (AK): 13 medlemmer  
Barnekoret (BK): 29 medlemmer  
Ungdomskoret (UK): 13 medlemmer 4  
 
I tillegg kommer 17 medlemmer som deltok på Luciaprosjektet 2022. Av disse ble 2 
medlemmer med korene videre inn i 2023  
 
AVSLUTNING 
Styret i Korene i Glemmen kirke har hele 2022 arbeidet med å gjeninnføre normal 
drift etter koronapandemien. Spesielt har inngangen til julehøytiden med høy aktivitet 
fordret stor innsats fra korets styre, foreldregruppe, musikalsk ledelse og 
medlemmer. Det har vært et flott engasjement hvor det i tillegg har vært organisert 
dugnader som pizzalotteri, julemesse og det har blitt søkt om støtte. Den største 
eksterne bidragsyteren til prosjekt var rekrutteringsmidler fra FriFond med en 
prosjektstøtte på kr. 50 000,- kr. til Luciaoppstarten den 16. november. Den største 
bidragsyteren til driften var Fredrikstad kommune med driftsstøtte på kr. 85 300,- kr. 
Korenes økonomi har holdt seg godt året gjennom, med et overskudd på nær 200 
000,- kr. Det vises til Korenes regnskapsdokumenter for ytterligere informasjon om 
korets økonomi.  
Styret vil takke alle som hjelper til og sier ja til å hjelpe til gjennom året. Dette bidrar til 
samhold i Korene i Glemmen kirke. Til slutt rettes en stor takk til våre musikalske 
ledere Trond og Randi, som utgjør en stor kreativ kraft i arbeidet med Korene i 
Glemmen kirke. Musikkgleden og kunnskapen som formidles gjennom dere er svært 
verdifull for barna og ungdommene våre.  
Styret ønsker å takke følgende sponsorer i 2021:  
 
FriFond  
Ung kirkesang  
Fredrikstad kommune  
Kiwi Frydenberg  
Kiwi Onsøyveien  
Rema 1000 Hassingen  
Manstad kjøtt og delikatesse  
Mills Professional  
Mesterbakeren  
Odds bakeri og konditori  
Guttas blomster  
Ilebys blomster  



Christensens bakeri  
Egon  
 
For styret:  
Harald Kvist    Marthe Breivoll  
Styreleder    Nestleder  
(sign)     (sign)  
 
Kjell Olav Huslid  
Sekretær  
15.01.2023 
 
 
 
 

Årsmelding for Trosopplæringen i Glemmen 2022  
 
Endelig kunne vi se en normal hverdag komme litt etter litt. Pandemien ble avblåst og 
vi kunne samles uten deltakerlister, munnbind og andre restriksjoner og vi kunne til 
og med tillate oss å gi hverandre en klem! Det er hyggelig å se at kirken fylles opp 
igjen. Vi erfarer likevel at det ikke er helt lett å få med barn på alle tiltak. Noe har 
derfor måttet utgå dette året  

 
Under nedstenging i 
desember/januar ble 
Barnekapellet beriket 
med egen altertavle.  
Linn Hermansen har 
malt med sag og 
pensel.  

Jeg var i aller høyeste grad medvirkende, selv 
om arbeidsfordelingen var som bildet viser = )  
 
 
 
 
 

Noen endringer er gjort siste året:  
-Korene har overtatt ansvar for «Etter skoletid»  
-Utdeling av 2,3,4 og 6 årsbøker er lagt til G17 – gudstjenestene.  
-Planen var å ha disse enkle gudstjenestene i barnehøyde en søndagsettermiddag i 
måneden. Etter å ha gjennomført G17 noen ganger med lavt deltakerantall forsøkte 
vi å kombinere G17 med Klipp og lim til jul noe som ble en suksess vi vil jobbe videre 
med framover. Det blir noen færre, men forhåpentligvis mer vellykkede samlinger.  
I Glemmen deles ansvar for trosopplæring i to: Barn i alder 0 -13, hovedansvaret hos 
menighetsarbeider. Ungdom fra 14 (konfirmasjonsalder) -18, hovedansvar hos 
undervisningsleder og kapellan  



0-5  
Babysang.  
Uten annen informasjon enn «munn til munn-metoden» strømmer det 
foreldre med babyer til Glemmen kirke og Babysang torsdager. 
Gjennomsnittlig har det vært 15 deltakere ukentlig og hele 65 
enkeltindivider har vært innom en eller flere ganger.  
Før pandemien gjorde jeg en avtale med Glemmen sykehjem om å 
ha babysang der en gang i måneden. Dette har ikke kunnet 
gjennomføres i pandemitid, men nå er vi på gang igjen = ) Første 
torsdag i måneden  

 
 

Jule-dukke-teater ble framført i Rolvsøy kirke 
7.desember. I rollene er manusforfatter Liv Skovdahl, 
Hanne Aarstad og undertegnede. Blant tilskuerne var 
6 barn og ca 14 voksne.  
 
 
 
 
 

 
Klipp og lim arrangeres 2 ganger pr termin. Til 
karneval, påske, høstterminstart og jul. To av 
disse ble gjennomført dette året. «Klipp og lim til 
påske» hadde 13 barn med familier tilstede. Det 
er høy stemning, mye kreativitet og hygge med 
kaffe, saft og boller. «Klipp og lim til jul» ble 
kombinert med G17 og utdeling av bøker til 2 
åringer. 15 barn med familier deltok.  
G17  
Det er veldig stas å se hvordan barnekapellet blir 
tatt i bruk, ikke minst under G17- gudstjenestene 

hvor Bønnevandring er et viktig ledd.  
I 2022 ble det invitert til 6 G17 gudstjenester.  
 
6-8  
«2 dager til» ferieklubb for barn som skal begynne i 2. og 3.klasse ble gjennomført 
11.og 12.august. 10 barn fra Glemmen kunne kose seg en dag på Mærrapanna og 
en dag på tur til Sprinkelet med utgangspunkt i Gressvik menighetssenter. Tiltaket 
gjennoføres i samarbeid med Onsøy Gressvik, Domkirken, Glemmen menighetene 
og Rolvsøy. Til sammen var det 48 barn.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Oppdagerklubben er et kontinuerlig tilbud til barn i 1.-3.klasse annenhver tirsdag.  
I 2022 har 4 barn deltatt.  
Tårnagenthelg ble ikke gjennomført i 2022 Ingen påmeldt  
 
 
9-13  
«2 dager i høstferien» ble ikke gjennomført i 2022 
 
 
Hallo venn ble ikke gjennomført i 2022. Kun en påmeldt 
 
 

 
Påskemysteriet 6 engasjerte og glade jenter og en gutt 
deltok på Påskemysteriet i april. Vi tar i bruk påske-
duken og stopper opp ved de forskjellige dagene 
palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag og påskedag. 
Gjennom samtale og undring danner vi oss bilde av 
påskedramaet.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fredagsklubben på Lyngmo er i gang hver fredag. Dinah og jeg er veldig glade for 
at Dan Næss er med igjen etter en pause. Dan arrangerer konkurranser og leker til 
barnas store glede.  
Hver klubbkveld starter med andakt, eller det jeg kaller samlingsstund –et ord 
deltakerne er mer fortrolig med. Siden åpner kiosken og spill og konkurranser foregår 
parallelt. Det er nå ca 30 barn som har vært innom. I gjennomsnitt møter 17  
 
Lys Våken Advents-natt i kirken for 6.klassinger ble litt annerledes enn vi var vant 
med før pandemien. 5 glade jenter deltok med iver både i gudstjenesteforberedelse, 
vandring og da det skulle lages pynt til juletreet i parken. Jentene deltok også i 
1.advent-gudstjenesten  
 
Barnehager  
Høytidsvandringer med barnehager.  
Det har vært gledelig å kunne invitere barnehager til påske- og julevandringer igjen. 
Til påske var det fortsatt forhåndsregler å ta hensyn til, men 5 grupper kom til 
Glemmen kirke. Til jul kom 12 grupper og til sammen har 153 barn vandret gjennom 
påske og julefortellingene. Engasjerte frivillige har hatt roller som torgkjærringer, 
engler og vertshus-vert og sammen har vi hatt det veldig moro.  
Jeg var på besøk i en barnehage i forbindelse med jul.  
 



Styringsgruppa  
Styringsgruppa for trosopplæring i Glemmen, Gamle Glemmen og Domkirken har 
som oppdrag å samordne, videreutvikle og iverksette en planmessig trosopplæring i 
menighetene. Det har ikke vært møter i styringsgruppa i 2022.  
 
Fredrikstad 30.januar 2023  
Liv Vrålstad  
Menighetsarbeider med ansvar for trosopplæring i Glemmen 

 

 

 

Konfirmanter og ungdommer 2022 

 

Endelig åpent og fritt, men….  

Selv om 2022 ikke bar preg av restriksjoner har alle arenaer hvor 

barn og unge møtes merket etterdønningene av at samfunnet var 

nedstengt i så lange perioder i 2020-2021. Mange unge beskriver 

økt usikkerhet knyttet til sosiale situasjoner, noe vi også kunne 

merke hos oss. Derfor er vi ekstra glad for at ungdommene og 

konfirmantene våre fortsatte å møte opp på våre treffpunkter og 

samlinger i 2022.  

Det var fint å endelig kunne gjennomføre alle planlagte samlinger, 

leirer og samtaler – og det har vært et godt år med generelt god 

deltakelse.  

 

 

 

 

Konfirmantarbeidet 

Generelt 

Glemmen, Gamle Glemmen og Domkirken avsluttet sitt 

konfirmantår, som jo startet annerledes på grunn av 

pandemi. Det var flott å gjennomføre konfirmantleirer, selv 

om det var noe lavere deltakelse enn tidligere år. Vi spør 

oss om noe av dette handler om usikkerhet etter pandemi. 

Men tross leiravmeldinger i siste liten bidro ungdomslederne 



til to særdeles gode leirer på Sauevika på Hvaler. Samarbeidet med leirstedet er noe 

vi setter stor pris på! 

Konfirmantsamlingenes innhold og metoder er i kontinuerlig vurdering og revidering, i 

samarbeid med ungdomsledere og ansatte. Hovedansvarlige for 

konfirmantopplegget var i 2022 kapellan Morten Zakariassen og undervisningsleder 

Kristin Helgen. I tillegg har andre av menighetens ansatte deltatt på enkelte 

samlinger. Men også i år må det sies at de frivillige ungdomsledere som er engasjert 

på jevnlig basis i konfirmantarbeidet er hovedårsaken til at vi kan gjøre det vi gjør!  

I løpet av 2022 bidro 28 ungdommer og unge voksne til konfirmantårets innhold, 

organisering og gjennomføring. 

Nytt konfirmantår ble startet opp på høsten, med noe lavere påmelding enn tidligere. 

Dette er en trend vi har sett i hele prostiet, og i store deler av landet. Heldigvis har 

det i Glemmen og Domkirken kommet flere til i løpet av det første halvåret, som gjør 

at vi nå er omtrent like mange som i fjor – det er vi veldig glade for.  

Samtidig ser vi at dåpstallene i kommende årskull er synkende, og vi må være klare 

for å møte denne situasjonen på en god og hensiktsmessig måte. 

 

Våren 2021 

Alle vårens samlinger kunne gjennomføres som planlagt, 
med relativt godt oppmøte både blant ledere og 
konfirmanter. Det er fint og viktig å kunne bygge et godt 
fellesskap i forkant av leir.  
I løpet av samlingene ble det gode samtaler og 
aktiviteter knyttet til temaer som mennesket, 
rettferdighet, Bibelen, verdier, død, liv, ondskap, bønn, 
påske, vitenskap, Jesus, DHÅ m.m.  

 
Vi setter også stor pris på de anledningene hvor ulike frivillige møter menighetenes 
konfirmanter. Det være seg gudstjenestemedarbeidere, frivillige som stiller opp på 
«vandring mot påske» eller andre som møter konfirmanter på våre arenaer. 
Konfirmantene selv sier at de opplever å bli møtt på en god måte, at de føler seg sett, 
satt pris på og hjulpet på en god måte i de oppgavene de skal gjøre.  
 
Kirkens Nødhjelps årlige fasteaksjon ble gjennomført som en videreføring og 
videreutvikling av det digitale opplegget fra 2021. Konfirmantene skulle skaffe seg 
sponsorer i forkant av aksjonsdagen, for å så løpe rundt tollbodplassen til inntekt for 
aksjonen. På plassen sto menighetsråd, ansatte og frivillige fra hele prostiet med 
boder som på ulike måter bidro til innsamlingen. Vi gjorde oss noen vesentlige 
erfaringer knyttet til gjennomføring, men så likevel at aksjonens resultat var likt som 
tidligere år. Vi ser derfor frem mot å gjennomføre en større og forbedret aksjon i 
2023! 
 
Det største høydepunktet i konfirmantarbeidet dette året var selvfølgelig våre to 
konfirmantleirer. Både ansatte og frivillige ungdomsledere jobbet hardt for å 
gjennomføre leirene etter uvanlig mange avmeldinger noen dager i forkant av leir. 



Leirene bød på mange gode opplevelser, samtaler og aktiviteter – og skapte minner 
for livet for ledere og deltakere. Ungdomslederne gjorde en formidabel jobb på begge 
leirene! 
 

Høsten 2021 

Høsten ble startet opp med en stor avslutningsgudstjeneste 
som konfirmantene selv var med på å lage. Konfirmantene 
bidro med å skrive bønner, synge, ha preken, pynte kirken, 
være kirkeverter og kirketjenere, lese tekster og annet.  
Høstens fotografering ble gjennomført med frivillig hobby-
fotograf som tok særdeles gode felles bilder. I hver kirke var det 

i etterkant åpent kirkerom hvor de som ønsket selv kunne ta bilder av sin konfirmant.  
 
Oppstarten av nytt konfirmantår ble omtrent som vanlig, men vi ser en tendens til at 
flere bruker tilsynelatende lenger tid på å bestemme seg for om de skal konfirmere 
seg i kirken eller ikke. Vi startet derfor med en bekymringsverdig lav påmelding, som i 
løpet av noen måneder økte til et antall som likner tidligere år. Glemmen og 
Domkirken har pr.02.09.2023 flere konfirmanter enn i fjor.  
 
  
 
Ungdomsarbeidet 

Godt innsig av nye ungdommer 

Det er alltid spennende å se om nye ungdommer kommer inn, etter hvert som 

høstens aktiviteter starter opp. I løpet av de første samlingene etter årets 

konfirmasjoner var omtrent 15 nye ungdommer innom for å teste ut fellesskapet og 

aktivitetene – samtidig som mange av de eldre har blitt værende. Dette gir både god 

kontinuitet og kreativitet. Ungdomsmiljøet har selv rekruttert fra konfirmantgruppen, 

men også blant venner og bekjente. Dette gjør at vi har en variert og spennende 

gruppe med ungdommer. 

I løpet av 2022 var ca 30 ungdommer og unge voksne innom vårt arbeid, hvorav 25 

fortsatt var aktive mot slutten av året.  

Arbeidet har beholdt sitt nye navn fra 2021, med fokus på å 

være en støtte og inspirasjon for hverandre som unge 

mennesker, med mål om at dette hjelper hver enkelt og 

fellesskapet til å være frimodige unge mennesker i møte med andre både i og utenfor 

egen menighet. Dette ser vi også at de er, ved at vi i 2022 i større grad enn tidligere 

år har deltatt på gudstjenester og aktiviteter i Glemmen menighet. Flere er med i 

gudstjenesteteam og er positive til å delta også på andre gudstjenester; 

palmesøndag, påskenatt, 2. pinsedag osv.  

4:tolvs egne aktiviteter består av leirer, turer, sosiale kvelder og lederoppgaver i 

menighetenes barne- og konfirmantarbeid. Noen eksempler: vinterleir, 

mandagspraten, ungdomsdag, konfirmantsamlinger med «AfterChurch» etterpå, 

julebord, sosiale kvelder, Kick Off tur og ledertrening i samarbeid med andre 



menigheter i byen. 

 

Mandagspraten 

På initiativ fra ungdommene selv ble det høsten 2021 

startet opp et nytt samtaletilbud – Mandagspraten. 

Annenhver mandag møttes ungdommer for å prate om 

ulike temaer knyttet til tro og hverdagen som ung. Dette 

tilbudet er videreført i 2022, med gjennomsnittlig 13 

ungdommer på hver samling.  

Ungdomsnettverket 

Ansatterepresentanter fra byens ulike områder jobber 

sammen om flere arrangementer for ungdommer i prostiet. Denne arbeidsgruppa 

omtales som ungdomsnettverket. Vi arrangerer enkelte tiltak i trosopplæringsplanen, 

og andre tilbud for ungdommer og unge voksne. Samarbeidet oppleves som fruktbart 

og godt for ansatte, samtidig som det også er bra at ungdommene kan være en del 

av et litt større fellesskap noen ganger i løpet av året. Samarbeidstiltak: vårleir, 

høstleir (her inngår menighetens ledertrening), Lock In kino på Fredrikstad Kino, 

mens det ble laget planer for nye aktiviteter i 2023 for å treffe potensielle 

konfirmanter og studenter.  

Taizé 

På vegne av bispedømmet arrangerer to ansatte i kirken i Fredrikstad en reise til 

Taizé i høstferien, for ungdom fra hele bispedømmet. I 2022 var 12 av deltakerne på 

denne turen fra vårt ungdomsfellesskap. Opplevelsen av å være i klosterlandsbyen i 

Frankrike er preget av samtaler, lek, fellesskap og rutiner. Vi fikk ha gode samtaler 

med brother Steven, om livet og verden generelt – men også om livet i et forpliktende 

brødrefellesskap. Det er 3 bønner hver dag, undervisning og gruppesamtaler. Alle 

bidrar hver dag med praktiske oppgaver på stedet. Og det er mye tid til å være 

sammen med kjente og ukjente ungdommer fra Europa.  

Kristin Helgen 

undervisningsleder 

 

 

 

 



 

 



Årsmelding diakonale tiltak 2022 

 

Dette året startet veldig annerledes enn det sluttet, med en pandemi som fortsatt 

markerte seg i samfunnet i begynnelsen av året, til en høst helt uten begrensninger 

og full fart.  

Vårsemesteret startet vi forsiktig opp igjen med ulike tiltak, med et aldri så lite håp om 

at dette endelig var begynnelsen på slutten av pandemien. 

Det diakonale arbeidet ble denne våren preget av krigen i Ukraina, og etter påske 

startet Den norske kirke i Fredrikstad opp et tiltak i samarbeid med Fredrikstad 

kommune. Dette tiltaket fikk navnet Familietreff Ukraina, og ble et ukentlig treff i 

Domkirkekjelleren drevet av ansatte fra kirken, etter hvert også frivillige, og 

kommunen. Den første tiden ble merket av stor usikkerhet, de første flyktningene 

som kom hadde ikke fått noe sted å bo, de var redde og preget av det de hadde 

flyktet fra og den ustabile tilværelsen i Norge. Ved hjelp av god bemanning fra både 

kirken og kommunen, med tolketjeneste og Nav-ansatte, kunne vi bistå de som kom 

på mange områder. 

Etter hvert kom bosettingen i kommunen på banen, og nærmere sommeren hadde 

alle som tidligere hadde bodd hos venner og familie, fått eget sted å bo. Tiltaket har 

fortsatt gjennom hele året, inkludert i ferier, og nå kommer det gjennomsnittlig 50 stk 

hver eneste mandag. Noen kommer hver gang, og stadig kommer det nye ansikter. 

Vi har skapt et trygt møtepunkt med en slags funksjon som vi kjenner fra 

sjømannskirkene i utlandet.  

 

        

Familietreff Ukraina i Domkirkekjelleren       Barna tegnet ukrainske flagg og pyntet 

treet 

Seniorlunsj startet opp igjen, og det er hyggelig å se at både gamle kjente og nye 

dukker opp på de hyggelige samlingene en torsdag i måneden. Seniorlunsj drives av 

en gruppe frivillige, og har blitt et fint tilbud for seniorer i menigheten. 



Dialogforum fortsatte med mange ulike aktiviteter, Haugeåsen ungdomsskole har 

deltatt på dialogdager og det har blitt startet en kvinnegruppe i regi av Dialogforum. 

Jentegruppa har møter annenhver uke i Kirkens hus, og det er gledelig at det stadig 

kommer jenter innom fra hele kommunen. Det er fint at vi har muligheten til å ha tiltak 

som dette sentralt i sentrum. Flere av jentene er avhengig av buss, så dette gjør det 

enklere for dem å komme. Jentegruppa er et tiltak som inviterer jenter mellom 15-25 

år, og målet er å bygge nettverk og sosiale relasjoner.  

Vi har i flere år deltatt i samarbeidet med andre trossamfunn som handler om 

selvmordsforebygging, via gruppen som heter Håp i mørket. Nytt i 2022 var enda et 

samarbeid gjennom organisasjonen Leve (Landsforeningen for etterlatte etter 

selvmord) og den nye organisasjonen Gå for å leve. Dette har resultert i et 

lavterskeltilbud hvor vi møtes en gang i uken for å gå tur sammen. Målgruppen er 

egentlig alle, enten en trenger noen å gå tur med, ønsker å være med på å sette 

fokus på en viktig sak, eller er berørt på andre måter. 

 

     

Gå for å leve                                                      Vaffelservering på Leie 

 

Allehelgenskampanjen i høst var veldig fin å få være med på. I tillegg til å dele ut lys i 

Torvbyen som vi har gjort i flere år, hadde diakoniutvalget ansvaret for åpent kapell 

på Leie, hvor man i forkant av minnegudstjenesten kunne sitte litt i kapellet, tenne lys 

og lytte til musikk. I tillegg lagde vi en liten stand utenfor hvor vi serverte vafler og 

kaffe, delte ut lys og pratet med de som gikk forbi. Mange var på gravlunden for å 

tenne lys hos sine. I tillegg kom Slettevold gartneri med et lite utsalg av gravlys, bar 

og kranser. Dette var veldig positivt, så vi ønsker å gjøre dette også i 2023. 

Det har vært mange hjemmebesøk i 2022, og det er gledelig at kommunen kjenner til 

tilbudet i menighetene våre, og tar kontakt hvis de vet om mennesker som på ulike 

vis ønsker kontakt med kirken. Spesielt i hjemmesykepleien og integreringsarbeidet 



er det et stort behov. Det viser betydningen av å bygge relasjoner og hele tiden 

forsøke å informere om hva vi kan gjøre for mennesker rundt oss. 

Diakoniarbeider Anne Marthe Olaussen          

 

 

Årsmelding 2022 

Fra misjonsutvalget i Glemmen menighet 
 
Misjonsutvalget har bestått av Evy og Paul Hansen; Dinah og Harald Hurum;  Torill 
og Harald Peter Stette. 
 
Glemmen menighet har en misjonsavtale med Det norske misjonsselskap (NMS) 
som forplikter oss til å gi minst 20 000 kr til misjonens arbeid på Madagaskar. 
Misjonsselskapet visjon er å bidra til å 1) utrydde fattigdom 2) dele troen på Jesus 3) 
bekjempe urettferdighet. Arbeidet på Madagaskar handler om å hjelpe den gassisk-
lutherske kirken i sitt arbeid knyttet til fattigdomsbekjempelse og kompetansebygging. 
Kirkens fokus på å bedre folks levekår skjer både på landsbygda og i byene. Et viktig 
arbeid er knyttet til landsbyutvikling i fire svært fattige landområder og omfatter 
innsats på fem områder der en ønsker å se en forbedring: landbruk, miljø, helse, 
utdanning og kvinners rettigheter. Kompetansebygging handler om å styrke kvaliteten 
på teologisk utdanning for å motarbeide religiøst svermeri, religionsblanding og 
magisk religiøsitet, men også om å skape gode rutiner for å motarbeide korrupsjon. I 
2022 klarte vi å sende kr 27 323 til vårt prosjekt. 5 500 kr av dette beløpet gikk på 
forpliktelsen for 2021, så netto klarte vi kr 21 823. Menighetsrådet har inngått en ny 
misjonsavtale der vi fortsatt vil støtte arbeidet til den gassisk-lutherske kirken. Men å 
forplikter vi oss til å gi minst 25 000 kr pr. år. Denne avtalen gjelder ut 2027. 
 
Våren 2022 hadde misjonsutvalget fire mindre samlinger i menighetssalen, der vi 
over en kopp té la til rette for samtale med utgangspunkt i heftet 
«Grådighetsbekjemper», som Misjonsselskapet har utarbeidet. Samlingene skulle 
være uformelle og ble kalt «Småfellesskap i Glemmen». Dessverre kom ikke andre 
enn vi i misjonsutvalget. 
 
Misjonsutvalget var medarrangør av pilegrimsvandring fra Glemmen til Gamle 
Glemmen kirke  2. pinsedag. Ca. 23 stykker ble med på vandringen.  Arrangementet 
var vellykket, og vil bli gjentatt også i 2023. 
 
9. oktober deltok Laila Sivertsen, som normalt bor på Madagaskar, ved 
misjonsgudstjeneste i Glemmen. 
 
For misjonsutvalget,  

Harald Peter Stette 

 

 



Tall fra årsstatistikken i Glemmen 2022 
 

 Innmeldte Utmeldte Dåp Dåp bosatt i 

soknet 

Konfirmerte Ekteskap Gravferd 

2014 4 35 61 45 83 14 80 

2015 5 52 49 38 106 8 63 

2016 17 99 49 70 69 7 95 

2017 4 43 37 55 87 12 63 

2018 5 30 58  47 99 5 89 

2019 15 65 71 50 79 8 78 

2020 7 25 38 38 69 3 87 

2021 1 34 36 48 79 4 76 

2022 7 61 39 42 74 5 86 

Antall medlemmer i 2021:    8303     Antall medlemmer i 2022:  8125 

 

 

Gudstjenestedeltagelse søndager og helligdager 

 2014* 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Antall 

frammøtte 

9298 8533 7390 8532 9330 7740 3383 3284 6556 

Antall 

gudstjenester 

76 82 69 84 79 64 55 54 67 

Gjennomsnitt 

frammøtte 

122 104 107 102 118 121 62 61 66 

Det var i tillegg 32 gudstjenester utenom søndager og helligdager 

 

 

 



Offer/kollekt i kirken samt givertjenesten 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Totalt 252 283 200 525 180 329 244456 277 705 289032 132657 115328 272475 

Gitt til eget 

arbeid  

  88 542  

  35% 

  94 378  

  47% 

59 039  

  32% 

83 793  

  34% 

106 350  

 38,3% 

64 312 

22,25% 

47 425 

35,7% 

17597 

15,2% 

74266 

27,2% 

Gitt til andre 

formål 

163741 106147 121290 160663 171355 175520 85 232 97731 198209 

Givertjenesten 65 700 71 450 80 200 70 950 62 400 49 200 45320 158231 161508 

 

 

 

Fredrikstad 7.mars 2023 

Morten Hauge 
daglig leder 
 


