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MENIGHETENS
ANSATTE
 

Daglig leder
Morten Hauge
Tlf  48594953
morhau@fredrikstad.kirken.no

Kapellan
Morten Zakariassen
Tlf 90014442
moza@fredrikstad.kirken.no

Kirketjener
Karianne Gulland
Tlf 95204796
kaagul@fredrikstad.kirken.no

Sokneprest i Glemmen 
og fungerende sokne-
prest i Gamle Glemmen   
Hege Fagermoen 
 tlf. 40223000
hegfag@fredrikstad.kirken.no

Kantor (organist)
Thorgeir Sjøvold
Tlf 93042100
thosjo@fredrikstad.kirken.no

Menighetspedagog
Linda Marie Johnsen
Tlf 95900231
lmae@fredrikstad.kirken.no

Diakoniarbeider
Anne Marthe Olaussen 
Tlf. 91856355 
amao@fredrikstad.kirken.no

KIRKEVALG
HØSTEN 2023
Gamle Glemmen
trenger flere kandidater 
til menighetsrådet.
Ta kontakt med
menighetsrådsleder
hvis du kan anbefale 
noen!

Kirkestua er menighetshuset til 
Gamle Glemmen menighet, og 
kan leies av foreninger og privat-
personer 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 2.200,-.
Foreningsmøter: kr 1.400,-.

LEIE KIRKESTUA

E-post: gamleglemmen-
menig@fredrikstad.kirken.no

Nettside: www.kirken.no/
glemmen

Facebook: Gamle Glemmen
menighet

Instagram: @gamleglemmen

Kirketorget: (sentralbord)
Mandag—fredag kl 09.00-15.00
Tlf.  69 95 98 00
post@fredrikstad.kirken.no
www.kirken.no/fredrikstad

Kirketorget svarer på alle
henvendelser om utleie, dåp,
vigsel, gravferd og gravstell og
arrangement i kirkene. 

Besøksadresse:
Nygaardsgata 28

Postadresse:
Postboks 1405
1602 Fredrikstad

Menighetsbladet for Gamle 
Glemmen utgis av Gamle Glemmen 
menighetsråd.

Redaktør:
Morten Hauge
morhau@fredrikstad.kirken.no

I redaksjonen: Anne-Lise
Helgesen, Kristin Martinsen,
Trond Pladsen.

Trykk og oppsett:
Møklegaards Trykkeri AS

Mal for design:
Enjoy Design AS

Forsidefoto:
Vår i lufta !»

Nyhet; nå har vi rask wifi i Kirkestua med 5G-nett

Menighetsrådet
Leder: Anne-Lise Helgesen, 
al.begbyenga@gmail.com

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

Tekst til innstikk i Menighetsbladet for Glemmen 2-2022

Innstikket skal være A4 liggende, som stiftes inn på midten, slik at det blir to oppslag på A5 format
med følgende tekst:

Venstre A5 side har følgende tekst inne i en sirkel med gull farge (ikke blå). Fargen skal også gå inn i
tekstboksen. Lag en ramme rundt hele oppsettet. Rammen går igjen også på høyre side.

Vipps din

gave på 22590

eller gi på konto

1040 25 26543

Vipps din gave 
på 22555 eller 

gi på konto
1040.28.51436

Bli med på laget!

Glemmen menighetsblad er en 
møteplass for tanke, tro og kultur 

gratis rett i postkassa 
to ganger i året.

Din gave gjør det mulig!

Les flere utgaver på menighetens nettside: 

www.kirken.no/glemmen

Glemmen menighetsblad
Høsten 2022

Møt Fredrikstads første  
friby-forfatter   side 12-15

Temasider om døden  
side 7-11

Høy tenor
side 12-13

Hva er din favorittsalme? – Les hva 12 kirkefolk svarer på side 12-17
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For noen år siden bar jeg og mine seks 
søsken vår søster til graven. Døden 
hadde seiret over livet. Vi kjente på en 

dyp sorg. Vi kjente på håpløsheten, som døden 
alltid bringer meg seg. Det siste hun visket til 
oss før hun døde var dette: «Vi sees igjen»

Vi lever i en tid, der døden har kommet 
nærmere for mange av oss. For noen, fordi vi 
har mistet noen som stod oss nær. For mange 
av oss fordi pandemi og krig i Europa, viser oss 
noe av dødens brutalitet og endelighet.

«Memento Mori» – Husk du skal dø. Ordene 
minner oss om livets sårbarhet og om at tiden 
vi har sammen, er så uendelig dyrebar. Døden 
virker så endelig, når vi følger noen vi er glade 
i, til graven. Derfor håper og sier mange av oss; 
Vi møtes igjen!

Kan vi virkelig tro det? - Når vi møter 
døden, på en eller annen måte, virker døden 
uovervinnelig. Når vi står ved en grav til 
noen vi kjenner, som er død, kan vi kjenne på 
håpløsheten!

Vi skal snart feire påske, en høytid der kristne 
i alle verdens land, feirer livets sier over døden 
i Jesu oppstandelse. Kan vi virkelig tro at det 
er sant?

Vi kan ikke vite, men vi kan tro og håpe. Når 
vi leser om forvandlingen av de første kristne, 
som fortalte at de hadde møtt Jesus etter 
oppstandelsen, blir vi utfordret til å tro. Når 
vi ser hvordan den kristne tro har holdt seg 
sterk og livskraftig i over 2000 år utfordres 
vil til selv å sette oss inn i  fortellingene, i 
evangelietekstene!

Kirken og den kristne tro, står og faller med 
troen på Jesu død for oss og Jesu oppstandelse 
fra de døde. Når vi søsken senket vår søster i 
graven, sang vi salmen; «Deg være ære, herre 
over dødens makt» Vi sang det i protest mot 
dødens makt og i tro på at vi en dag møtes 
igjen.

I en verden der vi ser dødskreftene herje, gir 
Jesu oppstandelse oss et løfte om at livet er 
sterkere enn døden.

I Svein Ellingsens salme, Døden må vike, 
beskriver han vår kamp i en verden preget av 
død og troen på livskreftene, som kommer til 
oss fordi Jesus stod opp fra de døde:

Døden må vike for Gudsrikes krefter!
Du som var død, er vår Herre i dag!
Kristus, du lever og står ved vår side
her hvor vi rammes av jordlivets slag.
 
 Løftet står fast når vår fremtid er truet:
Ingen skal rive oss ut av Guds hånd!
Engang skal Gud få sin skapning tilbake.
Verden blir frigjort fra fiendens bånd.

Tekst: Kåre Rune Hauge, domprost i Domkirken

LIVETS SÅRBARHET
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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

Tekst: Bygningssjef Heine Langsholt

Det arbeides med en 
bevaringsstrategi for 
kulturhistorisk viktige 
kirkebygg i Norge.
I den forbindelse skal 
vi kartlegge tilstanden 
til Gamle Glemmen 
middelalderkirke i 
Fredrikstad nå i løpet av 
våren.

Tilstandsanalysen 
omfatter kun 
klimaskallet med 
tilhørende bærende 
konstruksjoner, samt 
innvendige og utvendige 
overflater på klimaskallet. Dette vil bli et 
hjelpemiddel for å kartlegge videre behov for 
istandsetting og fortsatt ha godt vedlikehold 
for bevaring av middelalderkirken.

I tillegg pågår også planer i år om diverse 
utbedringer med tanke på brannsikrings-
arbeider, her har vi også fått innvilget støtte 
fra Riksantikvaren. 

Det gamle toalettbygget delvis under bakken 
har blitt forfallent og det er tenkt at det skal 
lages et helt nytt uthus på omtrent samme 
sted.

Likeledes er det behov for å oppgradere vann, 
avløp og drenering i nye grøfter ved kirken. 
Om alt går etter planen er det tenkt oppstart 
før sommeren og ferdigstillelse utover høsten 
2023. 

BEVARINGSSTRATEGI
FOR MIDDELALDERKIRKEN
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- I 2016 var jeg blitt gammel nok til å bli prest, 
sa jeg. Og jeg mente det. Etter mange år i ulike 
stillinger i Normisjon og som kirkeverge var 
tiden moden. Å begynne som prest har vært en 
udelt positiv opplevelse. Jeg brukte nok noe 
tid på å finne min væremåte. Men med en raus 
menighet slik jeg opplever at Gamle Glemmen 
er, og med gode kollegaer, har det nye livet 
gitt gode hverdager. Både menighetsråd og 
frivillige har vært med på å bidra til et godt 
presteliv.

- Har det vært særlige utfordringer?

TAKK TROND
TROND PLADSEN, SOKNEPREST I GAMLE GLEMMEN
DE SISTE SEKS ÅRENE, TAKKER FOR SEG
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Avskjedsgudstjeneste 19.02.23 med sokneprest Trond Pladsen og 
domprost Kåre Rune Hauge.

- Bortsett fra pandemien som traff oss i 2020 
så er det utfordrende å møte mennesker i 
sorg og fortvilelse etter å ha mistet en av sine 
kjære. Og det skal det også være. Samtidig er 
nettopp den delen av prestetjenesten noe av 
det mest meningsfulle. Når jeg har samtale 
med pårørende om innholdet i et minneord, er 
det ofte jeg har tenkt, hun eller han skulle jeg 
gjerne møtt. Mange har levd et spennende liv 
med et stort innhold. Mens andre har et noe 
mer tilbaketrukket liv. Det er for meg like fint å 
få møte historien til den noe mer stille i landet. 
Respekten kan være like sterk.

- Ellers ser jeg tilbake på flere fine møter med 
barnehagebarn som kommer til kirken på 
jule- og påskevandringer i kirken, og pinsefest 
i kirkeparken utenfor Gamle Glemmen kirke. 
Å få dele de bibelske fortellingene med den 
oppvoksende generasjonen er viktig. Jeg 
glemmer nok aldri episoden på pinsefesten 
for noen år siden. En liten gutt runder hjørnet 
der jeg står i prestedrakt, og straks lyder 
spørsmålet: «Er du Gud?». Svaret blir: «Nei, 
men jeg jobber for ham». Og da var det greit. 
I tillegg har vi også et svært godt samarbeid 
med Nøkleby skole, både når det gjelder f.eks. 
julegudstjenestene og arrangementet utenfor 
Glemmen sykehjem hver 17. mai.

- Sammen med prestene i Glemmen har dere 
også andakter på sykehjemmene?

- Ja, en viktig oppgave er det å besøke de 
ulike avdelingene både på Glemmen og 
Smedbakken. Her møter vi personer som 
både kjenner bibelhistorien og kan salmene 
og sangene vi synger. Og selv om demensen 
er langt kommet for noen, så erfarer vi at 
melodier og noen ganger tekster de lærte i 
barndommen, de ligger lagret og kommer når 
de hører melodien. Da skinner ansiktet til den 
gamle igjen. Og noen ganger kommer også en 
tåre. Minner vekkes.
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- Men Gamle Glemmen menighet er ikke blant 
de største i Fredrikstad.

- Nei, det er den ikke. Og kirkebygget er et 
av de minste, men til gjengjeld er kirkehuset 
det eldste bygget i hele Fredrikstad. Og det 
er blitt klart for meg at kirken betyr mye for 
mange, og ikke bare for personer som i dag 
bor i menigheten. Kirken vil alltid være viktig 
for meg og jeg ser tilbake på seks år med fine 
møter, med mange ulike personer. Og mitt 
ønske er at kirken også i tiden som kommer 
kan være et møtested for både nye og gamle 
kirkegjengere. 

- Hva med fremtiden?

- Inger Janet, min kjære, og jeg kjøpte for 
halvannet år siden en leilighet på Tindlund. 
Tanken var at jeg skulle fortsette som prest 
i Gamle Glemmen. Men da jeg fikk vite at 
soknepreststillingen i Tune ble ledig begynte 
tankene å spinne. Jeg søkte, og ble tilbudt 
stillingen. 13.mars er jeg på plass og prestelivet 
fortsetter – men i den andre byen. Dermed 
blir det et farvel til en god hverdag her i 
Fredrikstad – også bomessig.

- Et stort lykke til med oppgavene videre og 
takk for tjenesten her i Gamle Glemmen.

Av Anne Marthe Olaussen, diakon i Glemmen og Gamle Glemmen menigheter

-Diakon? Jaha.. Hva betyr det, egentlig?
Ikke sjelden blir jeg møtt med et 
spørrende ansikt når jeg forteller hva 
jeg jobber med. Men det er egentlig ikke 
så rart. Hva betyr diakoni da?

DIAKONI-BRILLER
-Hvordan ser vi hverandre?

Diakoni handler om hvordan vi ser hverandre, 
hvordan vi møter og behandler hverandre og 
jorda vi lever på. Man kan si at vi diakoner 
ønsker å bidra til at vi ser våre medmennesker 
gjennom et sett diakoni-briller. Et sett briller 
med glass som hjelper oss med hvordan vi ser 
verden omkring oss. Ikke et filter, for det er 
ikke solbriller heller, men kanskje noe som 
kan hjelpe oss å forstå? Hjelpe oss å se bak 
fasadene, hjelpe oss med å være tålmodige, 
hjelpe oss med å holde blikket utover fremfor 
innover mot oss selv. 

Og det er virkelig utfordrende noen ganger! 
Det tror jeg selv den mest erfarne diakon 

vi være enig i. Men jeg håper og tror at 
diakonibrillene kan gjøre oss bedre rustet og 
mer villig til å stå til tjeneste for vår neste. 

DIAKONI
- LETTERE GJORT ENN SAGT

Diakoniarbeider Anne Marthe Olaussen. 
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DIAKONI NÅ
-Fra «nød» til «Hvordan møter vi vår neste?»

I 2008 kom Kirkerådet med en ny plan for 
diakoni som skulle være en veileder for alle 
menigheter i Den norske kirke. Tidligere hadde 
definisjonen rettet seg mot mennesker i nød. 
Kritikken mot denne kanskje noe ensidige 
definisjonen lå i skillet mellom «oss og dem», 
mellom «sterk og svak», mellom «hjelper og 
mottaker». Den diakonale kjernen i planen og 
hvordan vi jobber, ligger i måten vi møter vår 
neste på.

-Kirkens omsorgstjeneste og vårt ansvar for 
hele kloden og miljøet.

I den nye planen kommer det frem en 
tydeligere dreining. Tyngden og betydningen 
av diakoni løftes videre utover egen 
lokalmenighet. Kirkerådet definerer diakoni 
som kirkens omsorgstjeneste. Det er evangeliet 
i handling, og bygges av nestekjærlighet, 
inkluderende fellesskap, vern om skaperverket 
og kamp for rettferdighet. Alt det diakonale 
arbeidet som gjøres i Den norske kirke, bygges 
på disse fire pilarene. De fungere som en 
veileder og en rød tråd. Det ligger en tydelig 
dreining i fra «oss – vi som hjelper – dem» 
til likeverd mellom giver og mottaker, og 
at rollene som sterk og svak hele tiden er i 
endring. Målet med er å skape en forståelse 
for dette: Nå er det du som trenger en du kan 
dele dine bekymringer med, neste gang kan det 
være meg. 

I den reviderte utgaven fra 2020 blir også 
FNs bærekraftsmål lagt til som en veiviser for 
kirkens ansvar, et ansvar som omfatter hele 
kloden og miljøet vi lever i. 

-Inkluderende møteplasser.

Selv om hyggetreff og besøkstjeneste fremdeles 
lever i beste velgående, og skal fortsette i 
fremtiden, er det så mye mer som foregår. Jeg 
skal gi noen eksempler.

Vi jobber kontinuerlig med å skape 
inkluderende møteplasser hvor alle skal 
kjenne seg velkommen. Dette betyr å arbeide 
for at mennesker med funksjonsvariasjoner 
kjenner at de blir tatt på alvor og får plass i 
menighetens fellesskap, eller at ikke økonomi 
hindrer deltakelse i trosopplæringstilbud, 
og for at gudstjenestene må romme alle. Vi 
har for eksempel tolker tilstede under treff 
for ukrainske flyktninger, vi stiller lokaler 
til disposisjon for kristne menigheter fra 
andre land som ikke har mulighet til å leie 
egne lokaler, og det kan være lagt til rette 
for et skyss-tilbud til gudstjenester og andre 
aktiviteter og tiltak. 

HISTORISK TILBAKEBLIKK
-Misnøye med matutdeling.

Det er en lang tradisjon i kirken for å lese 
Apostlenes gjerninger når vi forteller om de 
første diakonene. I menigheten i Jerusalem 
var det oppstått konflikter fordi noen mente at 
utdelingen av mat til de fattige ikke ble gjort 
rettferdig, og at visse grupper ble tilgodesett 
fremfor andre. Derfor ble syv menn utpekt til 
å ordne opp og sikre rettferdig fordeling, og 
hjelpe gruppene til å kommunisere bedre med 

Utenfor Bryggekapellet serveres vafler av de frivillige Hans Petter; 
Maria, Julia, Victoria og Line Henriette.

Gå for å leve.
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hverandre. Dette skulle sikre at menigheten 
forble et inkluderende fellesskap. Disse ble 
kalt diakoner som på gresk betyr «tjenere». 
De skulle betjene mennesker som hadde ulike 
behov, og sørge for at hjelpen ble fordelt 
rettferdig.

Vi finner både menn og kvinner som får 
tittelen «diakon» i Bibelen, og det er ikke 
vanskelig å se for seg denne historien som et 
utgangspunkt for diakonien i vår kirke den dag 
i dag.

 -Bekjempe fattigdom og sosial nød.

Fram mot vår tid har diakonien vært i endring 
ut fra hva som har vært behovene i kirken, 
men også i samfunnet. Den ble etter hvert 
tolket først og fremst som en tjeneste for 
å bekjempe fattigdom, og møte sosial nød. 
Diakonale organisasjoner ble dannet, og 
både Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon er 
eksempler på dette. Diakonissene var med på å 
grunnlegge den moderne sykepleie ved å tilby 
den første sykepleierutdanningen, og de drev 
sykehus før staten tok over helsetjenestene. 

-Hele menighetens ansvar.

En tenker ikke lenger at det bare er en diakon, 
eller diakonale institusjoner som utøver 
diakoni, men at det er hele menighetens 
ansvar. Går vi noen tiår tilbake i tid, har 
diakonien i Den norske kirke vært preget av 
tilbud rettet mot de gamle i befolkningen. 
Det å skape fellesskap og motvirke ensomhet 
har for eksempel ført til at hyggetreff og 
besøkstjeneste har vært arrangert av både 

ansatte og frivillige i menigheter rundt 
omkring i landet. I tillegg har sjelesorg vært en 
viktig del av den diakonale tjenesten.

DIAKONI I FREMTIDEN
-Nye utfordringer og endrede økonomiske 
rammer.

Vi lever i en verden med mange utfordringer. 
I 2023 ser det ut til at mange av oss må leve 
med endrede økonomiske rammer. Dette 
gjelder også i Den norske kirke i Fredrikstad. 
Det er derfor avgjørende at vi bruker våre 
ressurser på en så hensiktsmessig måte som 
mulig. Kanskje må stillinger endres, eller tiltak 
som tidligere alltid har blitt gjennomført på 
den eller den måten, må gjøres om på eller 
stoppes. En vesentlig del av det organiserte 
diakonale arbeidet vil derfor ha en positiv 
effekt av å samarbeide med hverandre, både 
menighetene seg imellom, men også med 
andre organisasjoner og kommunen. 

-Utenforskap og ensomhet.

Vi vet at det er et stort behov for engasjement, 
for eksempel er utenforskap og ensomhet 
blitt et stort og alvorlig problem i dagens 
samfunn. Hvordan kan vi bidra i kampen 
mot dette? Jeg tror at ved å samarbeide 
med andre utenfor kirkerommet, så når vi 
flere og kan skape tilbud på andre arenaer 
enn det vi tidligere har fått til. En gågruppe 
på kveldstid i Fredrikstadmarka, et sosialt 
tilbud for ukrainske flyktninger i samarbeid 
med kommunen, eller et samtaletilbud for 
ungdommer i Torvbyen. Det er her vi kan gjøre 
en forskjell!

-Vær en raus venn.

Noen vil si at diakonien er selve kjernen i det 
å være kirke. Vi har flotte gudstjenester og 
nydelig kirkemusikk, men om vi ikke møter vår 
neste med kjærlighet og medmenneskelighet 
der de er, så mister vi det mest vesentlige. Så 
vær en venn, vær raus og prøv å se situasjonen 
fra den andre sin side.

Min oppfordring er å teste ut diakonibrillene, 
du kommer til å like dem, og de gir så ufattelig 
mye tilbake! 

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

SØREN WIESES TREVAREFABRIKK
OG HØVLERI PÅ NØKLEBY

TrevareFabrikken lå på den 
gamle tomten til Forsbergsaga, 
som på folkemunne ga navnet 
“Sultihjæl”. Wiese familien eide 
den fra før 1900 og den ble 
rammet av brann 3.januar 1958. 
Det var på den tiden de drev med 
produksjon av vinduene til nye 
Nøkleby skole. 

Til høyre ser vi nedre Nøkleby 
teglverk som ble rammet av brann 
20. april 1974. 

Bilde er tatt av Gustav Larsen Sollem i 1943.
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Det sier Svein Skahjem er et kjent navn her i 
Fredrikstad. Gjennom 50 år har han samlet 
på lokalhistorie, og gitt ut et utall bøker om 
steder og mennesker i Fredrikstad. Han har 
også hjulpet mange såkalte „krigsbarn“, barn 
av tyske soldater og norske mødre fra 2. 
verdenskrig, til å finne sine fedre, slik han også 
i voksen alder fant sin egen tyske far. 

Å KJENNE VÅR HISTORIE
– Hvorfor er det viktig å bruke tid på historie? 

– Vår historie som 
enkeltmennesker henger 
både sammen med 
vår familie og slekts-
tilhørighet, og hvor vi 
kommer fra eller bor. 
Vi har alle et biologisk 
opphav, våre foreldre. For 
meg som ikke kjente min 
fars bakgrunn og slekt, ble 
det viktig å finne svar på 

hvem han var, hvordan var hans liv, og ikke 
minsts få bilder av ham og hans slekt, sier 
Svein.

Det ble en svært spennende oppgave, og med 
årene falt brikkene på plass. Ved siden av 
denne søken etter opplysninger, gikk arbeidet 
med hans mors slekt. 

– Menneskeskjebner dukket opp, og livene de 
levde ble levende for meg i dag. For eksempel 
fant jeg min oldemors fortelling. Hun vokste 
opp som husmannsjente. Hennes vanskelige 
barndom og oppvekst kan vi knapt forestille 
oss i dag. Tenk å bli bortsatt på legd som 
12-åring!

Den aktive lærerpensjonisten synes det er 
spennende at hennes liv, i likhet med de andre 
formødrene og forfedrene, har betydning for 
hva slags liv han lever i dag. 

Han fortsetter:
–I bidraget mitt til å finne igjen fedre til 
„krigsbarn“ har jeg sett hvilket behov vi har 
for å vite hvor vi kommer fra og knytte bånd 
til røttene. Det å finne fotografier, slektninger, 
kanskje til og med fedrene i live har vist hvor 
mye denne tilhørigheten betyr. Jeg kan ikke 
beskrive sterkt nok de opplevelsene mange 
„faderløse“ har fått når kontakten med fedrene 
eller deres etterkommere har kommet i stand. 

 „VI HAR ALLE ET BEHOV FOR
  Å OPPLEVE TILHØRIGHET“

Tekst: Hege Fagermoen

«I 50 år har
Svein Skahjem
samlet på lokal

historie og gitt ut
et utall bøker»

– Jeg gleder meg virkelig til hver eneste dag! Jeg synes jeg er så heldig 
som får holde på med å skrive og formidle. Å få oppleve at folk har 
glede av det jeg gjør og etterlate noe av verdi for menneskers liv.

79-årige Svein Skahjem er stadig på søken etter ny 
kunnskap – og hans varemerke er engasjement og glød i 
formidlingen. (Foto: Erling Omvik)
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– Hva tenker du at denne kunnskapen gjør 
med oss? 

– Å kjenne vår historie og vår bakgrunn er 
med på å styrke vår identitet og gi oss en 
større forståelse av hvem vi er.  Det er med 
på å gi oss en trygghet i møte med oss selv, og 
det motvirker rotløshet. Vi trenger alle noen 
rammer for livet vårt, og det å kjenne vår 
historie både på godt og vondt er med på å gi 
oss det. Derfor må vi fortelle, og vi må ta vare 
på minnene. 

Selv har jeg skrevet fem slektsbøker. Mitt 
barnebarn Christian sa for en tid tilbake: 
„Tenk deg Bess at om 50 år har vi alle de 
slektsbøkene du har skrevet. Da har du tatt 
vare på minnene“. Du vet det blir sagt at 
vi mennesker dør to ganger, og den andre 
gangen er når minnene om oss er borte. Med 
fortellingene har vi en levende kontakt med 
vår egen historie. 

DEN STERKESTE DRØMMEN
– Jeg leste i et intervju med deg at da du 
flyttet til Trara, ja „da måtte jeg jo finne ut av 
Traras historie“. Hvorfor måtte du det? 

– Jeg tenker at det handler om å motvirke 
rotløshet og utrygghet. Vi vokser opp i et 
lokalmiljø, og vi bor et sted. Alle har behov for 
å oppleve tilhørighet, og jo mer vi kjenner til 
stedets historie, jo sterkere blir tilhørigheten. 
Som historielærer brukte jeg lokalhistorien 
for å gi elevene følelsen av å høre til et sted og 
forstå det samfunnet de lever i. 

79-åringen husker første gang han kom til 
Skahjem der hans morfar vokste opp. 

– Det ble sterkt. Senere har mine barn fått 
det samme møtet, og de siste årene mine fire 

barnebarn. Vi kommer fra et sted. Slektsnavnet 
vårt har en spennende historie tilbake 2000 
år! 

Og det gjorde også noe fundamentalt med 
meg å komme til den tyske byen der min 
far hørte til. Da møtte jeg en som ønsket 
meg velkommen hjem da han fikk høre 
min tilknytning. Det var sterkt. Kanskje er 
drømmen om å komme hjem noe av det 
sterkeste i oss? 

Jeg tror også at det skjer noe i oss, noe fysisk 
og følelsesmessig, ved å komme til steder der 
våre forfedre eller –mødre har levd. Vi hører 
til i en rekke. Det er en del av den jeg er som 
har levd før, og det er deler av meg som skal 
leve videre i neste generasjoner i form av 
minner og kunnskap om mine egenskaper og 
livserfaringer. Det er nesten evig liv, det! 

KIRKEN GIR VIKTIGE RAMMER 
– Apropos 2000 år, evig liv, og det å komme 
hjem. Du har et aktivt forhold til kirken. Har 
din kirketilhørighet likhetstrekk med din 
historieinteresse?   

– Når jeg sitter i Aurland kirke fra 1202 vet 
jeg at her har mine formødre og forfedre også 
vært, og de har sett mye av det samme som 
jeg ser i dag. Det knytter oss sammen på en 
merkelig måte. Kirken rammer også inn livene 
våre. Sørgeasken ved trappen opp til Glemmen 
kirke, ble plantet av min oldefar, gartner 
Fredrik Almgren i 1875 da hans første kone ble 
begravd. Treet skaper en god følelse hos meg. 

Kirken er en viktig tradisjonsbærer som 
knytter slekten sammen. Med sørgeasken 
har min oldefar etterlatt seg et spor som har 
betydning for oss også i dag. Det får meg til 
å tenke på hvilke spor vi etterlater oss den 
dagen livet er slutt? Og det igjen handler om 
hvilken betydning kirken og troen har for oss 
mennesker. 

KRITISK TIL SALMEVERS-PUGGING
Den pensjonerte læreren er kritisk til mye av 
den kristendomsopplæringen hans generasjon 
vokste opp med. Pugging av salmevers, og 
vanskelige tekster ga liten mening.

„Kona mi, Wenche sa alltid:
Du burde  vært emissær! 
Og det er kanskje det
jeg er, på mitt vis“
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–For meg er kirken viktig i det at vi alle skal 
være lys og salt i verden, slik Jesus sier i 
Bergprekenen. Vi skal alle bidra med noe 
verdifullt og positivt. Jesus sier at vi skal elske 
våre fiender, gjøre godt mot dem som hater 
oss, be for dem som mishandler oss, hindre 
urettferdighet, hjelpe de svakeste. Det betyr 
også at vi må arbeide for at ikke jorda vår og 
miljøet blir ødelagt, og hindre den voksende 
kapitalismen der „dansen om gullkalven“ ser 
ut til å bli viktigere og viktigere. 

Kristendommen handler for meg om å få en 
verden fylt av rettferdighet og fred, slik vi kan 
lese om i Lukasevangeliets 6. kapittel. Det 
er Guds drøm for livene våre. For meg betyr 
„frelse“ frigjøring fra farlige bindinger, enten 
det er det som ikke fremmer rettferdighet og 
fred, eller det er å gjengjelde ondt med ondt. 

Så legger han til:
– Jeg har selv møtt mennesker som opplevde 
ubeskrivelig tortur og terror under andre 
verdenskrig, og som etter krigen engasjerte 
seg i arbeidet for fred og forsoning. Det er 
kristendom! 

EN NYSGJERRIG SKEPTIKER
– Etter vår samtale skal du holde foredrag 

i Borge, og jeg forstår at mange vil høre på 
deg. Hvorfor?

– Kona mi, Wenche sa alltid: Du burde vært 
emissær! Og det er kanskje det jeg er, på mitt 
vis. Jeg brenner for å formidle kunnskap og 
forståelse for historie, og jeg synes det er så 
spennende hvordan stadig ny innsikt gir oss 
nye perspektiver på historien, og dermed på 
oss selv. 

Det er nok en grunnholdning i livet for meg, 
det å få perspektiv. Jeg er i utgangspunktet en 
nysgjerrig skeptiker, som leter etter svar, og 
ikke tar noe for gitt, hverken i historien eller 
kristendommen. 

Og da er det jo så spennende hvordan vi hele 
tiden utvikler ny innsikt, ta bare oversettelsen 
av Fader Vår! Før ba vi „led oss ikke ut i 
fristelse“. Det må da være feil, tenkte jeg. En 
Gud som leder ut i fristelse? Det falt på plass 
da den nye oversettelsen kom: „La oss ikke 
komme i fristelse“. Sånn er det med historien 
også. Så når jeg skriver historie, er det ikke 
bare for min egen skyld. Jeg ønsker å sette 
gode spor etter meg, og jeg ønsker å bidra til å 
gi mennesker mening i tilværelsen. 
Det gir meg mening. 

Svein Skahjem: – Jeg brenner for å formidle kunnskap og forståelse for historie. Her er han fotografert under et kåseri 
om Cicignon og etableringen av Vestre Fredrikstad kirke i domkirkekjelleren. (Foto: Erling Omvik)
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-Hva er din bakgrunn?

Jeg er fra Onsøy, og bor på gården som jeg 
har vokst opp på. Her hvor jeg trådde mine 
barnesko, driver jeg nå gården sammen med 
min mann. Vi er kornbønder og har skog. Jeg 
er 37 år, og er mamma til en gutt på 4 år. Vår 
bolig er også generasjonsbolig, med mormor i 
2 etasje, så vår familie trives godt ute i Onsøys 
flotte kulturlandskap.

Jeg er utdannet allmennlærer, og startet i 
2009 som lærer, først i ungdomsskolen, så 
gikk jeg over til barneskole. Engelsk og musikk 
er mine fordypningsfag, men jeg har undervist 
i alle fag gjennom disse årene. Jeg har alltid 
vært glad i sang og musikk, og har spilt piano 
siden jeg var fem år. Korsang, deriblant som 
medlem av Gospelkor i Onsøy kirke, har 
betydd mye for meg. Jeg synger fortsatt i kor, 
er aktivt med i «Onsøyjentene». 

-Hvorfor søkte du på stilling som 
Menighetspedagog?

Barn og unge liker jeg veldig godt å jobbe med, 
og trivdes meget godt på tidligere arbeidsplass, 
men så hadde jeg behov for et nytt kapittel i 
livet, og begynte å søke mot nye utfordringer, 

dog ønsket jeg 
fortsatt å arbeide med 
barn og unge. 

Har sett etter en 
slik type stilling i de 
siste årene, og har 
vært på utkikk etter 
en jobb der jeg får 
brukt kompetansen 
min, samt ønsket 
om å inkludere mitt 
livssyn i mitt arbeide. 
Har hørt mye fint 
om Gamle Glemmen 

Kirke og menighet, så når denne muligheten 
dukket opp var saken klar! 

-Hvordan har du opplevd oppstarten disse 
første ukene?

Jeg synes det har vært veldig hyggelig, og 
jeg har blitt tatt varmt imot. Jeg har fått 
tilbakemelding på at mine nye kollegaer 
setter stor pris på at min stilling nå er på 
plass. Har tenkt at det blir store sko å fylle, 
og mye å sette seg inn i. Likevel er jeg heldig 
som har mange gode kolleger å samarbeide 
med i tiden fremover. Jeg har opplevd en 
meget varm velkomst også fra menighetsråd, 
prester og andre menighetsarbeidere. Det 
er et privilegium å få lov til å knytte dagens 
moderne barn og ungdom til historisk grunn 
her i vår flotte middelalderkirke. Kanskje 
kan en historisk ramme gi de unge røtter og 
trygghet før de skal ut i en fremtid i dagens 
verden som kan oppleves både forvirrende og 
kaotisk. Det kan være godt å ha dette med seg 
i ryggsekken, når de skal ut på livets mange 
stier. 

-Hva er dine håp og ønsker for året som 
kommer? 

Jeg ønsker å utvikle meg videre til å bli en god 
menighetspedagog. Jeg ser det som viktig å 
bli kjent med lokalmiljøet, samt bygge gode 
relasjoner. Målet er å være innovativ og finne 
nye måter å utvikle arbeidet med barn og unge. 
Håper på å komme i gang med babysang og jeg 
vil være med i konfirmantarbeidet gjennom 
våren som står foran oss. Nå i disse dager skal 
vi arbeide med fasteaksjonen, og der skal jeg 
bidra sammen med mine flotte kollegaer og 
frivillige. Håper også å få bruk for musikk og 
sang som verktøy i mitt arbeid. «Musikk er 
sjelens språk», sies det, noe som kan bidra til å 
være en hjelp i alle livets faser, men også bygge 
samhørighet, spre glede og gi positiv energi.  

Tekst: Karianne Gulland 

LINDA MARIE JOHNSEN
MENIGHETSPEDAGOG PÅ NYE OG GAMLE STIER
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Messehakel, hva er nå det? Jo, det 
er en kappe som presten har på seg 
over prestekjolen på høytidsdager 

og under feiring av nattverden. Den eldste 
messehakelen som er bevart i kirkene i 
Fredrikstad tilhører Gamle Glemmen. Da den 
gamle kirken ikke lenger var i bruk ble den 
overført til Norsk folkemuseum i Oslo, men 
senere har kirken fått skatten tilbake. Den 
oppbevares i dag i et spesiallaget skap bak 
alteret. Alderen trenger ingen å være i tvil om, 
den bærer årstallet 1709. 

De ivrigste leserne av menighetsbladet husker 
kanskje fra sist utgave at det var nettopp på 
den tida den innvandra engelske adelsmannen 
Thomas Mainwaring Arthur og hustruen 
Deborah Bromley forærte flere store gaver til 
kirken, fremst blant dem altertavla. Arthur 
hadde blitt rik ved handel og skipsfart, og mer 
spektakulært, ved at han hadde danskekongens 
tillatelse til å drive sjørøveri av svenske 
skuter. Messehaklene ble laget av dyre stoffer 
og kostbar metalltråd, og det var det gjerne 
framstående medlemmer av menigheten som 
benyttet anledningen til å gi en slik fornem 

gave, som ekteparet Arthur og 
Bromley på storgården Nygård 
gjorde. 

Eksemplaret i Gamle Glemmen 
er helt tidstypisk, i rød fløyel 
med en bred gullbrodert kant 
både på forsiden og ryggen. 
Forsiden er enkel, bare forsynt 
med vertikale stolper eller 
striper. Det var jo ryggen 
til presten menigheten så 

SKATTER 
I K
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N

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

DEN ELDSTE MESSE-
HAKELEN I FREDRIKSTAD

Tekst: Jo Edvardsen

når presten stod for alteret og innstiftet 
nattverden, derfor er ryggstykket det som er 
kunstferdig dekorert med et stort krusifiks. 
Ved foten av korset ligger et kranium med 
knokler. Det kan virke nesten makabert, men 
symbolikken kan vi finne i kirkekunst helt fra 
oldkirken. På korset vant Kristus over døden, 
krusifikset vitner derfor om seier og liv midt i 
dødens verden; nattverdens gave til den som 
vil ta imot.   

Historien til messehaklene går helt tilbake til 
Romerriket, et vanlig ytterplagg til beskyttelse 
mot vær og vind, med åpning bare for hodet. 
Senere ble dette en del av prestedrakten, og i 
middelalderen fikk messehakelen formen som 
fortsatt brukes, en enkel kappe uten ermer. 
En kirke har vanligvis messehakler i de ulike 
liturgiske farvene; rød, grønn, fiolett og hvit til 
buk gjennom kirkeåret. 

Messehaklen fra 1709 brukes ikke lenger til vanlig, 
men her er «Gamlepresten» Bjørn Olav Andersen i fullt 
ornat i TV-serien «Anno» som NRK sendte i 2016. I en 
av episodene kunne vi bli med på gudstjeneste i Gamle 
Glemmen kirke. (Foto: Anno/NRK).
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Dåm er et fint ord. Det er likesom noe eksotisk 
og spennende i selve klangen av ordet. Det 
kommer av det norrøne dámr, og det betyr 
lukt, duft.

Hvordan lukter himmelen? Er det mulig å 
kjenne duften når man legger hodet bakover og 
snuser inn luften og lyset ovenfra? Muligens.

Men salmen foreslår at duften brer seg 
nedenfra. Noe brister, og fyller verda med 
himmeldåm. Og bakgrunns-fortellingen er 
om kvinnen som hadde levd et syndefullt liv. 
Den tvilsomme, ikke-inviterte, som umerkelig 
tok seg inn og salvet Jesu føtter med kostelig 
nardussalve og tårer. Fordi den kostet en 
årslønn(!) var Judas raskt ute og refset 
kvinnen for sløsing. «Var det ikke bedre om 
salven var solgt, og pengene gitt til de fattige?» 
Jesus tok henne straks i forsvar, for hun hadde 
handlet ut ifra hengivenhet og kjærlighet. 
Og det er nettopp hengivenhet og kjærlighet 
- levd ut, nedenfra, i en virkelig verden – som 
kan åpne sansene og bringe oss duften av 
himmel.

At det er Nathan Söderblom som har gitt 
oss salmeteksten, borger for kvalitet og dyp 

innsikt.  Han var jo en verdensberømt svensk 
teolog og erkebiskop, og han ble tildelt Nobels 
fredspris for sitt økumeniske arbeide i 1930.
Og Fredrikstads domorganist gjennom 20 
år (1969-1989), Søren Gangfløt, har gitt 
oss melodien til salmen, noe som slett ikke 
forringer disse to verse-perlene. Melodien 
beveger seg ganske trinnvis innenfor en 
septim, og er enkel å synge – i motsetning til 
Ludvig Nilsens melodi over samme tekst, som 
er utpreget solistisk.

Fint å tenke på at Fredrikstad-organistene, 
Hovland og Gangfløt – som komponerte og 
utøvde musikk på høyt nivå – begge har satt 
viktige spor etter seg med enkle salmer.
Vil du høre salmen sunget, kan du finne den 
ved å søke opp «Salmeboka minutt for minutt»

1 Høyr, krukka brast, og oljen ser du renne,
han fyller verda med din himmeldåm.
På angebylgjene lat sjela vende
frå låge jord til himmerik si låm!

2 Lat krukka breste, lat din nardus fløyme!
Ver raus, mi sjel, og bu deg no til fest!
Lat inkje sparast, lat din kjærleik strøyme
med alt du eig, imot din høge gjest.

«HIMMELDÅM»
Ved kantor Thorgeir J. Sjøvold

Høyr, krukka brast 
T Nathan Söderblom 1928
v.1 etter Karl Gerok 1857
O Johannes Smemo 1964  
M Søren Gangfløt 1979
Nr 114 i Norsk salmebok av 2013

Musikk i Gamle Glemmen
Vi inviterer til salmekveld følgende datoer denne vinteren/våren:
21. mars; 25. april; 23. mai, og tidspunktet er kl. 19:00. Du vil få høre 
kantor Thorgeir og diakon Anne Marthe, samt inviterte gjester.
Det blir også en sommerkonsert en gang i juni, så følg med på
annonsering i avis og på nett.

Takk for alle støtte til nytt piano i Gamle Glemmen! Vi ønsker oss et Schimmel Konzert 122 Elegance til rundt 
kr. 200.000. Til nå har vi kr. 93.840. Du kan fortsatt sette inn en sum på vår sparekonto: 1000. 15.29337.
Alle gaver på minimum kr.500 gir mulighet for skattefritak. På forhånd takk!

 

 

DET SKJER I GAMLE GLEMMEN MENIGHET 

 

Langbordet 

Vi gleder oss til middagsserveringer i Kirkestua ! Det serveres et varmt måltid, noe godt til kaffen og 
hyggelig prat ved bordene. Avslutningsvis går vi opp i kirken og lytter til vakker orgelmusikk og tenner 
lys. Datoene er ikke fastsatt enda, men det blir en tirsdag hver måned. Følg med på hjemmesiden til 
menigheten og i kunngjøringer for våren. Vi starter klokken 17, og påmelding til Anne Marthe 
Olaussen på tlf 91856355, eller mail amao@fredrikstad.kirken.no. Hjertelig velkommen! 

 

Hyggetreff i kirkestua 

Vi inviterer til samlinger med variert program, bevertning og utlodning torsdager kl.1900, 5.januar og 
2.februar. 

 

Musikk i Gamle Glemmen kirke 

Vi inviterer til salmekveld følgende datoer denne vinteren og våren: 24. januar; 28. februar; 28. mars; 
25. april og 23. mai. Tidspunktet er kl.19:00. Du vil få høre kantor Thorgeir og diakon Anne Marthe, 
samt inviterte gjester. 
 

 

Takk for alle støtte til nytt piano i Gamle Glemmen! 

               Takk for alle støtte til nytt piano i Gamle Glemmen! 
Et nytt premiumpiano vil koste rundt 250.000. 
Til nå har vi kr. 95,340 
Du kan fortsatt sette inn 
en sum på vår sparekonto: 1000. 15.29337 
Alle gaver på minimum kr.500 gir mulighet for 
skattefritak. På forhånd takk! 

 

Jentegruppa 

I Kirkens hus i Nygaardsgata 28 samles en liten gjeng med jenter i alderen ca 13-20 annenhver 
torsdag. Gruppa er en sosial møteplass for jenter som savner et større nettverk i Fredrikstad, og 
ønsker å bli kjent med andre. Det blir mest skravling, latter og tedrikking, men vi har også program 
som yoga, matlaging, gå tur, spill og annet som jentene har lyst til. I høst håper vi på å få til et 
klatrekurs i samarbeid med Redpoint klatresenter på Lisleby. Jentegruppa er et samarbeid med 
Fredrikstad kommune, det er gratis, og det trengs ingen påmelding. Lurer du noe? Lyst til å ta deg en 
tur? Ta gjerne kontakt med diakon Anne Marthe Olaussen for mer informasjon. 
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Vårsemesteret på bedehuset har noen faste punkter slik som:
- Søndagsskole annenhver søndag kl 11:00. (26.mars, 16.april, 30. april og 14. mai)
- Barnegospel øver hver onsdag kl 18:00.
- Fellesskapskveld kl 19:00 hver andre og fjerde mandag i hver måned. 

Fellesskapskvelder
Mandag 27. mars blir det andakt ved Morten Zakariassen.
Mandag 10. april blir det påskesamling
Mandag 24. april utgår pga konsert dagen før
Mandag  8. mai får vi mye fin sang av Hege og Arild Ravneng
Mandag 22. mai blir det andakt ved Anne-Lise Dahle
Konsert 23. april med INGAMAY HØRNBERG OG
LENNART SJØHOLM

VÅRSEMESTERET
– LITT FRA LISLEBY BEDEHUS

Veumveien 51, 
1613 Fredrikstad | Tlf. 69 31 30 62 
fredrikstadbeg.no

Roald Amundsensvei 61a, 
1654 Sellebakk, etter avtale.
Tlf. 69 34 53 35 

TIBE D
ram

m
en

Lokalt begravelsesbyrå med mannskap og kontor i Fredrikstad
Kontortid i Veumveien 08:00-15:30, Vakttelefon 24T, Tlf. 69 31 30 62.

Terje Fladeby Jarle Olsen Cathrine G. Jakobsen Ulf Jakobsen Jane Johnsen Mads E. Johansen Bjørnar Pettersen

når deTTe leses er det lenge siden jul, 
men vi vil nevne at julens arrange-
menter på bedehuset var veldig godt 

besøkt. Vi vil takke alle dere som kom og sang 

jula inn med oss og alle dere som var med å gå 
rundt juletre på juletrefesten. Forventningsfulle 
barn sprer glede til mange.

Vi vil også nevne at det i samarbeid med kirken 
planlegges en konsert på bedehuset søndag
23. april.

Mange av oss husker Ingamay fra 70 og 80 
tallet da hun var på det mest aktive som sanger. 

Ingamay har gitt ut hele 8 innspillinger og flere 
av dem ble bestselgere i Norge.  Mest kjent 
er hun kanskje for sangene « Kom inn i Guds 
solsken» og «Tänk at få vakna», sistnevnte er 

en oversettelse av Cat Stevens « Morning has 
broken» som Ingamay selv satte teksten til. 
Med seg på konsertene har hun sin ektemann 
Lennart Sjøholm som er hennes pianist. 
Lennart er en av Sveriges mest kjente musikk-
produsenter, og har bla. hjulpet artister som 
Carola, Roland Utbult, Rune Larsen, Evie, Pelle 
Karlsson og Choralerna. 

Det vil bli forhåndssalg på billetter. Følg med på 
www.lisbede.no for oppdatert informasjon. 
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DET SKJER  I GAMLE GLEMMEN MENIGHET

Langbordet
Langbordet en tirsdag i måneden i skoleåret
kl. 17-19 i Kirkestua, Gamle Glemmen kirke:
14. mars, 18. april, 9. mai og 6. juni.
Kontaktperson er Anne Marthe Olaussen.

Hyggetreff i Kirkestua
Utgår inntil videre dessverre, siden menig-
heten for tiden ikke har noen sokneprest.

Jentegruppa
Jentegruppa møtes annenhver torsdag (ulike 
uker) kl. 18-20 i Kirkens hus, inngang mot
hotellet. Kontakt: Anne Marthe Olaussen
tlf. 918 56 355.

Gå for å leve
Gågruppe hver onsdag kl. 12.00. Oppstart 
1. mars. Møt opp ved inngangen til Lisleby 
samfunnshus. Har du spørsmål: Anne Skauen 
95912552 / Bernt Inge Steinsland 90202308.

Fellessamlinger med
trosopplæring
 • Påskemysteriet 
  o  Lørdag 25.03.2023
  o  Glemmen Kirke
  o  Kl. 17.00 – 21.00

 • Kunst i Katedralen 
  o  Lørdag 22.04.2023
  o  Glemmen Kirke
  o  Kl. 12.00 – 16.00

 • Pilegrimsvandring med dåpstema
  o  For 5. klassinger
  o  Oppmøte Glemmen Kirke
  o  Avsluttes i Gamle Glemmen Kirke
  o  Kl. 14.00 – 19.00

Salmekvelder i Gamle
Glemmen kirke kl. 19:00
25. april / 23. mai
Eventuell sommerkonsert i juni er ikke
bestemt ennå. Følg med på menighetens
nettside! Husk også samarbeidskonsert på
Lisleby bedehus 23. april med Ingamay
Hørnberg og Lennart Sjøholm.

Gudstjenester
2. april Palmesøndag kl. 11
Fellesgudstjeneste med den assyriske
menigheten i Glemmen kirke
v/kapellan Morten Zakariassen.

6. april Skjærtorsdag kl. 18
gudstjeneste v/sokneprest Hege Fagermoen. 
Nattverd. Kveldsmat i Kirkestua.

7. april Langfredag kl. 11
Pasjonsgudstjeneste
v/sokneprest Hege Fagermoen.

9. april 1.Påskedag kl 11
Påskedagsgudstjeneste
v/sokneprest Hege Fagermoen.

16. april Gudstjeneste kl. 11
v/Finn-Ove Brandvold

Det blir gudstjenester hver søndag videre 
utover våren i Gamle Glemmen, men det er 
ikke avklart enda hvilke prester som deltar. 
Følg med på menighetens nettside.
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Den felleskirkelige korsvandringen gjennom Fredrikstads 
gater har blitt en fast tradisjon på langfredag. Vi bærer 
korset gjennom sentrum og stanser ved kjente steder og 
bygninger,hvor de ulike trossamfunnene leser bibelske tekster 
om Jesu liv og virke, sammen med bønn og salmesang. 
Byvandringen har korte etapper mellom stoppene, og ender 
til slutt ved Glemmen kirke. Med korsvandringen vil vi vise 
solidaritet med mennesker i utsatte situasjoner i byen vår og 
i verden. Korsvandringen er både en fysisk meditasjon over 
påskens budskap og en protestmarsj mot destruktive krefter.

Langfredagens tradisjonelle korsvandring er et samarbeid 
mellom Fredrikstad Kristne Råd og Kirkens Bymisjon.

Mvh
Per Christian Skauen
Daglig leder

KORSVANDRING LANGFREDAG

Familiesamling med skogstur kl. 10
Mandag 29. mai feirer vi 2. pinsedag for hele 
storfamilien. Vi møtes kl. 10 i Glemmen kirke til 
en kort samling før vi tar turen gjennom Bratli-
parken, forbi Stjernehallen og gjennom skogen 
fram til Gamle Glemmen kirke. Turen er ca. 4 

km. På gode skogsveier. 
Underveis stanser vi et 
par steder for å lese en 
bibeltekst og synge en 
salme, slik man gjør på 
pilegrimsvandringer.

Mat og program for barna
Vel framme ved Gamle Glemmen middelalder-
kirke spiser vi medbrakt niste og drikke. Det 
blir leker for barn i alle aldre.

Målet for pilegrimsvandringene er at vi sammen 
kombinerer mosjon, naturopplevelser og ord til 
ettertanke. I Middelalderen var Nidarosdomen 
i Trondheim et mål for mange pilegrimer fra 
hele Skandinavia. Vi nøyer oss med en 4 km’s 
skogstur til vår egen middelalderkirke.
Hjertelig velkommen!

PILEGRIMSVANDRING 2. PINSEDAG

Fredrikstad Kristne Råd

ØKUMENISK 
KORSVANDRING

LANGFREDAG 7. APRIL KL. 17.45

Vi starter ved St. Birgitta katolske kirke 
og avslutter ved Glemmen kirke

Alle menighetene i Den norske kirke samles 
i parken ved Gamle Glemmen kirke til felles 
temagudstjeneste på dagen før Verdens 
miljøverndag. Domprost Kåre Rune Hauge 
taler og Cantabile deltar med sang. Ta med noe 
å sitte på og en egen nistekurv. Velkommen til 
en inspirerende samling der vi takker Gud for 
skaperverket rundt oss. Hvis regn, bruker vi 
middelalderkirken.

SKAPERVERKETS DAG 4. JUNI KL. 11



19

Alt dette rommes i den nye utgaven av Egil 
Hovland-festivalen. Mange savnet festivalen i 
fjor, men den er altså ikke lagt ned. Tvert imot, 
den videreføres og fornyes med nytt navn, 
«Kirkemusikk Fredrikstad». I år inviteres både 
Fredrikstad-folk og tilreisende til påskefestival. 
I løpet av to uker er det mulig å få med seg 
over 15 arrangementer. 

100 ÅRSJUBILEUM NESTE ÅR
«Kirkemusikk Fredrikstad» har hele tiden 
vært brukt som undertittel på Egil Hovland-
festivalen, nå løftes det fram. Formålet er 
fortsatt å gjøre musikk og andre kunstuttrykk 
av høy kvalitet tilgjengelige for flest mulig. 
Hovlands musikk skal fortsatt ha plass i 
festivalen, på langfredag framføres hans 
mektige Job-suite. Og neste år skal 100 
årsjubileet for Hovlands fødsel markeres 
skikkelig!

Visjonen om «åpenhet, inkludering og 
nyskaping» åpner for cross-over konserter. 
Konserter der flere og ulike kunstarter kommer 
til uttrykk, og konserter der kunstartene 
smelter sammen og skaper nye uttrykk. I år 
blir dette særlig tydelig på åpningskonserten, 
med internasjonale utøvere av høy klasse, en 
nyskrevet versjon av Bachs Johannespasjon for 
tre solister.

UNGE LOKALE UTØVERE
Videre er det både en forutsetning og et formål 
at festivalen har en klar kvalitetssatsning 
på barn og unge, både som utøvere og som 
målgruppe. Vi inviterer til konserter med 
unge lokale utøvere på orgel, både fra vårt 
eget Egil Hovland-akademi i Glemmen og 
Musikkhøgskolen i Oslo. Og Musikkbrunch, 
med målgruppe 65+, deltar Domkirkens 
jentekor sammen med Det norske solistkor, de 

som kjøper billett kan ta med en ung gjest, som 
et barnebarn, gratis på billetten. 

Jentekoret bidrar også i en spennende samtale 
ledet av vår tidligere biskop Atle Sommerfeldt: 
Norsk nok?

SAMARBEID MED MOZART-FESTIVALEN
Nytt fra 2023 er et tettere samarbeid med 
Mozartfestivalen i Fredrikstad. Påskefest 
2023 og Mozartfestivalen overlapper i tid, 
og profilene på de to festivalene utfyller 
hverandre, med Kirkemusikk Fredrikstad som 
den mer eksperimenterende der tradisjon 
brytes mot nye uttrykksformer – mens 
Mozartfestivalen ivaretar det beste i den 
klassiske musikkarven fra Mozart og de store 
mesterne. Den store finalen blir framføringen 
av Mozarts C-moll-messe i Domkirken 
søndagen etter påske. 

EGIL HOVLAND-FESTIVALEN BLIR 
KIRKEMUSIKK FREDRIKSTAD

Tekst: Jo Edvardsen

Er påskeplanene klare? Pass på å ikke gå glipp av «Påskefest 2023» hvis 
du liker musikk som stimulerer, beroliger, utfordrer og oppmuntrer. 

Den islandske tenoren Benedikt Kristjànsson er Bach-
tolker på høyt nivå, og turnerer Europa rundt med sin 
versjon av Johannes-pasjonen. I påsken står Fredrikstad 
for tur!
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SLIK ER PROGRAMMET DAG FOR DAG
Mandag 3. april 12.00 i Glemmen kirke:

Lunsjkonsert med orgelmusikk.
Musikk av Max Reger og Sergei Rachmaninov.

Guttorm Guleng på orgel, sammen med elever fra Egil Hovland-akademiet.

Tirsdag 4. april 12.00 i Domkirken
Lunsjkonsert med orgelmusikk 

Musikk av J. S. Bach. Guttorm Guleng på orgel,
sammen med elever fra Egil Hovland-akademiet

Onsdag 5. april 12.00 i Glemmen kirke
Lunsjkonsert med orgelmusikk 

Musikk av Max Reger og Sergei Rachmaninov.
Guttorm Guleng på orgel, sammen med elever fra Egil Hovland-akademiet.

Onsdag 5. april 19.00 i Domkirken
Åpningskonsert - Johannespasjon av J. S. Bach for 3 musikere
Denne kritikerroste versjonen var et bestillingsverk til Bachfest Leipzig

under korona-nedstengningen. Har siden gått sin seiersgang verden over.
Benedikt Kristjànsson, tenor, Elina Albach, orgel/cembalo, Philipp Lamprecht, slagverk

Skjærtorsdag 6. april 18.00 i Østre Fredrikstad kirke
Vår påske 

med Bjørnar Spydevold og Cathrine Iversen. Nattverdgudstjeneste.

Skjærtorsdag 6. april 19.00 i Domkirken
Hymns of passion 

«Blanding av sakral musikk og ambient elektronika, med piano og trompet som base»
Øyvind Kristiansen, Jonas Kilmork Vemøy. 

Skjærtorsdag 6. april 21.00 i Glemmen kirke
Hovlands Job-suite

Egil Hovlands tonesettelse av Jobs sterke følelsesuttrykk har blitt en klassiker.
Guttorm Guleng/Lars Tore Bøe.

VI TRENGER FRIVILLIGE!
Frister det med hyggelig arbeidsfellesskap og gratis konserter? Frivilliggruppa 
i Kirkemusikk Fredrikstad er vertskap for artister og publikum, selger billetter, 
serverer mat, legger til rette og tar bilder. Har du lyst til å bidra, litt eller mye? 
Kontakt frivillig-koordinator Grete Sundby, grete@impro.no, mobil 900 23 373. 
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Langfredag 7. april 11.00 i Domkirken
Henrik Ødegaard: Matteuspasjonen 

Sterk pasjonsberetning i talende lett modernistisk tonespråk
Kor og solister.

Langfredag 7. april 19.00 i Glemmen kirke
Pasjonsaften

Pasjonsmusikk av Bach, Pergolesi, Hovland m.fl.
Glemmen kirkes diskantkor og Glemmen kirkes ungdomskor med solister.

Lørdag 8. april 20.00 i Østre Fredrikstad kirke
Songs From The Book of Qohelet.

Det hele begynte som en vuggesang. Sorgen og skjønnheten i Det gamle testamentes poesi fikk 
Jo Hegle Sjøflot til å tenke på det å synge for et barn som skal sove.

Jo Hegle Sjøflot med band. Biskop Kari Mangrud Alvsvåg leser egne poetiske tekster.
 

Lørdag 8. april 23.00 i Glemmen kirke
Påskenattsmesse

(Se nærmere omtale på sidene 18 og 19 i menighetsbladet)

Første påskedag 9. april 11.00
Påskedagsgudstjenester i alle kirkene

Første påskedag 9. april 19.00 i Glemmen kirke
Festkonsert

Messingblåsere, solister og kor. Påskekoret fra Cavalleria Rusticana
Per Kristian Ruud-Enggrav, Birgit Gudim Søland, Hege Holmquist og Christopher Pedersen m.fl.

    
Andre påskedag 10. april 11.00 i Domkirken

Orgelkonsert
Unge talenter fra Østfold. Fredrik Olsen og Syver Minge

Andre påskedag 10. april 19.00 i Østre Fredrikstad kirke
«Norsk nok?»

Foredrag og panelsamtale, ledet av biskop emeritus Atle Sommerfeldt. Domkirkens jentekor.
    

Lørdag 15. april 13.00 i Domkirken
Musikkbrunch med Solistkoret

I samarbeid med Fredrikstad kommune og Den kulturelle spaserstokken:
Ta med et barnebarn i tenårene gratis på din billett!

Det Norske Solistkor, dirigent Julia Selina Blank

Søndag 16. april 17.00 i Domkirken
W. A. Mozart: Große Messe i c-Moll

Trondheimsolistene og Borg domkor. 
Arrangeres av Mozartfestivalen, i samarbeid med Kirkemusikk Fredrikstad.
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KATE HOEL (64) 
Påsken for meg er tid med 
familien, det er å male på 
egg med barnebarna og 
det er tid til ettertanke. 
Påsken handler om håp 

og kjærlighet. Jeg håper på en ny vår for 
Ukraina, om mindre ulikhet i verden og 
vet at vi er elsket av Gud.

ADELE BONACUCINA 
(16)
Påske betyr å være med 
familie og venner. Jeg 
er halvt italiensk, så 
familietid rundt høytider 

er veldig viktig. Selv har jeg også en egen 
«tradisjon», som er å dra på leir. Leirer 
er noe jeg elsker, du får nye venner og du 
lærer mye om selve grunnen til at vi feirer 
påske. 

SEBASTIAN FROST 
CHRISTIANSEN (17)
For meg handler påske
mest om takknemlighet. 
Man hører om korsfestelsen
og oppstandelsen historisk 

sett. Derav minnes en på alt hver og en 
har blitt gitt. Jeg har alltid tenkt på kirken 
som åpen for alle. Dette følte jeg spesielt på 
under påskenattgudstjenesten i Glemmen 
kirke i 2022. 

JON FR.
ANDERSEN (70)
Da jeg var liten, ble jeg 
fortalt historien fra det 
gamle testamentet om 
engelen som gikk forbi 

husene som var merket med blod. Alle ble 
reddet. På samme måte har det som Jesus 
gjorde i påsken gitt meg en grunnleggende 
trygghet i livet.

AUD H. LARSEN (58)
For meg er påsken tid 
for ettertanke, fri, vår 
og kirkens viktigste 
budskap.  Ettertanke og 
takknemlighet for livet og 

påskens innhold. Gjennom flere fridager 
kan vi nyte blå himmel, sol og våren som 
nok en gang spirer. Godt for blomster og 
godt for mennesker. 

HVA BETYR 
PÅSKEN FOR 
DEG?

ELLEN LUNDE (61)
Da vil jeg sitere Paulus: 
Men er ikke Kristus stått 
opp, da er vårt budskap 
tomt, og deres tro er 
også tom. Pasjons- og 

påskemusikken som jeg har fått oppleve 
gjennom mange år i Domkoret, har stor 
verdi for meg. Påske betyr også ekstra 
fridager, sesongstart på hytta og båtpuss.

GABRIEL BEHNAN 
CHAMOUN (49)
Påskehøytiden betyr mye. 
Det er en kristelig høytid 
hvor man sammen med 
familien feirer at Jesus 

stod opp fra de døde tre dager etter 
korsfestelsen. Det som skjedde i påsken 
danner grunnlaget til mye av religionen 
min. Vi har tradisjoner med pynting av 
påskeegg, kylling og harer og male egg. 
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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



SETTER DU PRIS PÅ MENIGHETSBLADET?
Menighetsbladet deles ut gratis til alle husstander i Gamle Glemmen sokn. Men det er ikke 
gratis å trykke bladet, derfor er din støtte er både kjærkommen og nødvendig.

Bruk gjerne VIPPS 22555 Gamle Glemmen sokn, og merk innbetalingen «Menighetsbladet». 
Det går også an å fylle ut en giro til konto 1040.28.51436 til Menighetsbladet
Gamle Glemmen, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

Døpte
27.11 Elliot Karlsen Kalmoe
15.01 Isak Gundersen-Graarud
15.01 Kasper Enger Sveberg (døpt i Rolvsøy kirke)
15.01 Olander Lie Fjellmyr
29.01 Vincent Eng

Døde
26.08.2022 Berit Falch Hansen
21.11.2022 Morten Edgar Helgesen

27.11.2022 Roger Eliassen
04.12.2022 Mary Edel Mostad
21.12.2022 Lene Cecilie Kristiansen
25.12.2022 Villy Bjørge Svendsen Veel
22.12.2022 Stig Trygve Skjønhaug
31.12.2022 Rigmor Marie Thoresen
15.01.2023 Anne Elisabeth Hansen
18.01.2023 Reidun Ragnhild Holtan
24.01.2023 Unni Korsnes
05.02.2023 Tom Arvid Joramo Zakariassen

SLEKTERS GANG

Vi som er igjen lærer oss å leve med minnene, men 
først kan det være godt å ta farvel.

Plutselig er stolen tom...
Martin Heidi Roy Inger-Lise Toril Hanne

Telefon 69354020 • Alltid tilgjengelig • Østfold • fonus.no


