Frelsesarmeen, Gjøvik korps

Mens frost og vintermørke rår,
begynner kirkens nye år,
Og våre sinn skal være vendt,
mot lyset som på jord er tent.
I mørket ved vår side står
Han som steg inn i våre kår.
Hvert adventslys skal minne om
at Jesus, lysets Herre, kom
Han kommer stadig til oss inn
og lar oss se Guds milde sinn.
Vårt ønske ved den tente krans
er at vårt liv må være hans

KORPSNYTT
for Gjøvik korps
NOVEMBER, DESEMBER 2011
JANUAR 2012

Når verden og dens tid forgår,
gryr evighetens kirkeår
Å Herre, la oss finne vei
til lys og evig liv hos deg.
T: Svein Ellingsen
M: Johann Crüger
Frelsesarmeens sangbok 413

Frelsesarmeen Gjøvik korps, Postboks 1161, 2806 GJØVIK
Tlf: Korpset; 61171905, Ltn. Kolbjørn Ørsnes;
40845309, Ltn. Hilde Ørsnes; 99246970
8
E-post: gjoevik@frelsearmeen.no
Bankkonto: 3000.22.39201

HALLELUJA!
Lovsyng Gud i hans helligdom!
Lov ham i hans mektige hvelving
Salme 150,1
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Korpslederne har ordet…..
Nå skal vi snart snu kalenderen til november, snart er enda ett år gått.
Syns ikke det er så lenge siden vi ønsket velkommen til 2011. Hva gikk
dette året til, fikk vi utført det vi tenkte. Har vi fått lov å gi noen et lysglimt av Gud i året som gikk? Det er mange spørsmål og tanker som
melder seg når man nærmer seg et årsskifte. Jeg har de siste årene
valgt å se på det nye året som en bok med blanke ark—som jeg skal få
lov til å fylle ut sidene i. Hva skal jeg fylle dem med? Kanskje blir det
noen svarte sider hvor dagene ble tunge. Kanskje mange blir fylt med
sol , blå himmel og blomster—for dagene var lette og gode. Mest av alt
så ønsker jeg å fylle min bok med spor av Gud. At når jeg leser boken
så ser jeg at Gud var med i både de tunge og de gode dagene, og at når
jeg kommer til siste side så kan det stå; ”HALLLUJA! Lovsyng Gud i hans
helligdom. Lov ham i hans mektige hvelving” (Salme 150,1) Våre liv må
bli en lovsang for Gud. Når vi er tilstede i fellesskapet på korpset, når vi
er ute med julegryten nå i desember, i hverdagen der vi ferdes. Ønsker
for dere alle en god adventstid og julehøytid—bruk tiden til å synge lovsanger til Gud og vær en lovsang der du ferdes.
Som dere vil se så står vi foran en oppgradering av korpset dersom vi
får grønt lys fra FEAS. Det blir en del forandringer i programmet i den
tiden dette skjer, men vi håper å løse det på en mest mulig skånsom
måte og håper dere også er innstilt på dette. Informasjon vil bli gitt etter hvert.
Vi ønsker vår nye divisjonsleder oberstløytnant Elisabeth Henne

JULEFEST
er for noen en del av julens program. Vi syns det er flott å kunne invitere til julefest på Frelsesarmeen. Man hører stadig vekk eldre fortelle om
da de var barn og de fikk komme på Frelsesarmeens julefest. Vi har
hatt ansvar for julefesten de to siste årene og kan tenke oss andre som
kan engasjere seg i dette sammen med oss. Kunne du tenke deg å være
med på dette?? Hva skal festen innehold av program, skal vi ha gjester,
hva skal serveres osv… Nå har du din mulighet til å få være med å bestemme det . Vi kommer til å spørre noen, men meld deg gjerne til en
av oss.
BØNN
Bønn er en viktig del av vårt gudstjenesteliv og Frelsesarmeen i hele
verden er med å be hver torsdag—på oppfordring fra vår general Linda
Bond.. Be for verden!
Vi har også våre lokale bønneemner og vil gjerne minne dere om noen :
-Be for barnearbeidet i korpset! Vi trenger både barn og medarbeidere!
-Be om at Gud skal vise oss veien videre for Gjøvik korps, og at vi må
være åpen for hva Gud viser oss
-Be for sammenslåing av divisjonene—be for ny DC og for våre nye
divisjonsoffiserer.
-Kadett Elin Kyseth er i disse dager i praksis i Egersund korps— ber
dere fremdeles huske på henne i bønn om at hun må få en flott praksistid hvor hun får bli bedre kjent med seg selv, sin tjeneste og Gud.

velkommen på fest fredag 27. januar sammen med majorene
Heggelund og Molvik. La oss ta godt i mot henne, og så gleder vi oss til
å bli en del av Sentraldivisjonen fra 1. januar 2012.

Minner også om bønnevandring i byen som du kan få være med på—
møt opp og vær med å be for byen din!! Gud har en plan for Gjøvik by!

Hilde og Kolbjørn
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NOVEMBER

Offierenes frihelger/ferie høsten 2011/vår 2012:
Mandag 31 okt.— onsdag 2 November
Torsdag 1— Søndag 4 desember
Offiserskurs 13—18 mars
- frihelgene for våren er enda ikke på plass!
Vi håper at fester og gudstjenster kan gå sin gang når vi har
frihelg og kjenner du at du kan gjøre en oppgave her så er vi
takknemlig for det. Gi oss en tilbakemelding på det
TILHØRIG
Elene Røislie ble opptatt som tilhørig 25.10.2011—og vi
ønsker henne Guds velsignelse i den tjenesten hun gjør på
Loppa og ellers i deltagelse i korpset.

JULEGRYTA
er rett om hjørnet. Vi hadde et flott resultat i fjor og håper selvasagt på god giverglede blant Gjøviks befolkning. Vi er avhengig
av din hjelp til å ta en vakt ved julegryten også i år. Gjøvik FF vil
i år også gi en dag til julegryten, hvilket vi setter veldig pris på—
de vil stå alle vaktene på CC lørdag 17. des. Vi håper å få andre
aktører også på banen til å ta noen vakter.

Mandag31
Tirsdag
Torsdag
Fredag
Søndag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Fredag
Søndag
Mandag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Fredag
Søndag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Fredag
Lørsdag
Søndag

Vi satser på julegryte også i gågata og håper jo på mindre kuldegrader enn i fjor, men ser også at selv om vi ikke klarer å
bemanne den hele tiden så kommer det inn midler.
Rakfisk på julegryten blir det i år også, dag ikke helt avklart i
skrivende stund.
Takk til alle dere trofaste som stiller opp år etter år.
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Mandag

—Onsdag 2 Offiserene fri
1
Kl. 19.00 Hornmusikk
3
Kl. 11.00 Babysang
4
Kl. 18.00 Ukens fest
6
Kl. 11.00 Gudstjeneste –Allehelgensdag
Kl. 10.45 Bønn
7
Kl. 11.00 Formiddagstreff
7
Kl. 16.00 BIRI omsorgssenter
8
Kl. 11.30 Sørbyen omsorgssenter
8
kl. 16.30 Hjemforbundsmøte
10
Kl. 11.00 Babysang
Kl. 17.00 Småsprell
11
kl. 18.00 Ukens fest
13
kl. 11.00 Gudstjeneste
Kl. 10.45 Bønn
14
kl 11.00 og 11.45 Haugtun Omsorgssenter
14
Kl. 16.30 Snertingdalen omsorgssenter
14
Kl. 18.00 Korpsråd
15
Kl. 19.00 Hornmusikk
17
Kl. 11.00 Babysang
18
Kl. 18.00 Ukens fest
20
Kl. 11.00 Gudstjeneste
Kl. 10.45 Bønn
22
kl 11.30 Åslundmarka Omsorgsenter
22
Kl. 16.30 Hjemforbundsmøte
24
Kl. 17.00 DIPLOMFEST for babysang og småsprell
25
Kl. 18.00 Ukens fest
26
Kl. 13.00 og 16.30
SAKRAMENTENE v/ Kommandør Clive Adams
Hamar korps
27
Julegrantenning—adventsmøte like etterpå med kakao
og boller for hele familien
28
Kl. 11.00 Formiddagstreff med adventshygge

DESEMBER
Torsdag 1—Søndag 4 Offiserene frihelg
Fredag
2
INGEN FEST
Søndag
4
Kl. 11.00 Gudstjeneste, Marit-Helene Olsen

3

Mandag

5

JULEGRYTEN PÅ CC STARTER OPP

Tirsdag

6

Kl. 16.30

Hjemforbundets juleavslutning

Majorene Brith-Mari Heggelund og Åsdis Molvik
Torsdag

8

Kl. 16.30—19.00 Juleverksted for Småsprell

Fredag

9

Kl. 18.00

Adventsfest

Søndag

11

Kl. 11.00

Gudstjeneste

Kl. 10.45

Bønn

Torsdag

15

kl. 11.00—16.00 Julehjelp utdeling

Fredag

16

Vi pynter juletre

Søndag

18

Kl. 17.00 VI SYNGER JULEN INN
Besøk fra Offisersskolens kadetter

Lørdag
Torsdag

24
29

INFO—INFO—INFO—INFO—INFO—INFO—INFO

MEDLEMSMØTE 9. OKTOBER 2011
Det ble gitt en del informasjon på dette møte som vi gjengir her:


Vår status i korpset både statistikk og økonomi



Frelsesarmeens ledelse visjon: En levende armé



Vedlikehold/oppgradering av korpsbygningen:

Kl. 14.00 Fengselet
Kl. 15.00

JULEGUDSTJENESTE

kl 17.00

JULEFEST

JANUAR 2012

Taket over salen må tettes og legges nytt
Ytterdøren vil bli skiftet
Møtesalen vil bli malt

Søndag

1

Kl. 11.00

HØYTIDSMØTE

Søndag

8

Kl. 11.00

Gudstjeneste

Kl. 10.45

Bønn

Mandag

9

Kl. 11.00

Formiddagstreff

Fredag

13

Kl. 18.00

Ukens fest

Søndag

15

Kl. 11.00

Gudstjeneste

Kl. 10.45

Bønn
Hjemforbundsmøte

Tirsdag

17

Kl. 16.30

Lørdag

21

Kl. 11.00 BIBELDAG , EIDSVOLL

Nye søppelskur bygges i ”bakgård!”
Planers og legges belegningsstein ved platting i ”bakgråd”
Kjøkkenet moderniseres og oppgraderes og bygges ut i en del av
garderoben.
Vi venter på anbud og svar i fra FEAS om vi får lov og når det da eventuelt vil
blir. Informasjon vil bli gitt etter hvert.

Taler for dagen; Oberstltn. Elisabeth Henne
Søndag
Fredag

22
27

Kl. 11.00

Gudstjeneste

Kl. 10.45

Bønn

Kl. 18.00

Ukens fest

Besøk av DC Oberstltn. Elisabeth Henne,
Majorene Heggelund og Molvik
Søndag

29

Kl 17.00

Mandag

30

Kl. 18—20 BØNN

Familiemøte

Med forbehold om endringer ! 4

Dette vil bli en kostbar investering fra korpsets side og dersom du ønsker å gi en
gave til vedlikeholdsprosjektet så kan det gjøres til knt. 3000 22 39201. Gaven
merkes med vedlikehold. Husk at gaver gitt i løpet av året inntil kr 12.000,00
kan det gies skattefradrag på. Men da trenger vi ditt fødsel og personnummer.
f. eks med 25 % skatt vil du få redusert skatten din med kr 4.000,00 og dermed
koster gaven deg kun kr 8.000,00
Ønsker du å vite mer om hva som kom opp på dette møtet, så kontakt oss.
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