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Visst kommer
  våren!

Når dette skrives har vi lagt bak oss den kaldeste november og 
desember i manns minne. Hvordan resten av vinteren vil bli 

kan ingen si. I fjor lå snøen til langt ut i mars. Kanskje skjer det 
samme igjen?

Uansett hvor kald og lang vinteren blir, er det i alle fall en ting som 
er helt sikkert. Den tar slutt! Det er ikke som i Narnia, der det alltid var 
vinter og aldri jul. Også i år vil hestehoven stikke fram i solfylte grøf-
tekanter i april. Også i år vil hvitveisen dekke skogbunnen i juni. Våren 
kommer!

Året og naturen har sin rytme. Vi vet det og innstiller oss på det. 
Men tenker vi på at slik er det i livet vårt også? Ingen går gjennom livet 
som om det var en eneste lang og skyfri sommerdag. Vi opplever noen 
råkalde vinternetter dypt inne i sjelen. Noen ganger lurer vi på om mør-
ketiden aldri tar slutt. Da er det lett å miste både mot og håp.

Men heller ikke livets vintermåneder varer evig. Visst skal du få 
oppleve våren igjen også i ditt eget liv. Gud som skapte lyset, han ga oss 
også det åndelige lyset som lar livet våkne igjen dypt inne i oss. Så trekk 
fra gardinene og la vårsola skinne inn! 

Det kristne livshåpet er så sterkt at det til og med rekker helt fram 
til døden. Slik skildres det i Elias Blix sin vakre vårsang No livnar det 
i lundar: 

Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og song,
du spår at Gud oss lagar ein betre vår ein gong
då me med vigsla tunge, med kjærleik heil og klår,
alt utan brest og sprunge skal lova Herren vår.

I menigheten skal vi denne våren for første gang på mange år ar-
rangere menighets week-end. Den siste helgen i mai er Solbukta leirsted 
leiet. Vi håper mange vil være med på en kjempefin helg for alle genera-
sjoner. Forhåpentligvis blir det både sol og varme. Men selv om regnet 
skulle sprute ned; week-end skal det bli. Les mer på side 8.

God vår! ■
Per Eriksen

Den Evangelisk 
Lutherske Frikirke
Fredrikstad menighet
Apenesgate 7, 1607 Fredrikstad
fredrikstad.menighet@frikirken.no
www.frefri.no

Kirkens kontor : 69 31 71 29 
Telefaks : 69 31 46 63

Menighetens konto: 8220.02.86363 
Menighetsbladets konto: 8220.02.86649

Pastorer
Per Eriksen : 959 12 010
Eivind Bergem : 924 50 720

Barne- og ungdomspastor
Jens Pedersen : 920 57 212

Menighetsråd 
Tommy Johansen (leder) : 91851625 

Diakoner: 
Kjetil Hansteen (leder) : 992 86 535 

Omsorgsdiakoner 
Bente Johansen (leder) : 69 32 93 79

Menighetens kasserer: 
Elsa Simonsen : 69 32 85 59 

Utleie av kirken
Beathe Bergem : 906 45 343/69 34 07 53

Søndagsskolen 
Tove Rygh deFlon : 69 39 01 11 

Fredagsklubben :
Magnhild Sætrang : 900 79 647

Ungdomsklubben
Clas Johnny Eriksen : 69 31 84 74

Speider’n 
Bjørn Gabrielsen : 69 31 75 99

Mannsmusikken 
Øivind Eriksen : 69 34 06 98

Dorkas 
Karin Hansen 69 32 88 07

Formiddagstreff
Herdis Ombustvedt 90854567

Menighetsbladets redaksjon 
Per Eriksen og Tom Hasselgård.

Pastorens hjørne
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Når jeg tenner ild på åren denne morgenen, ber jeg om at flammen fra Guds 

kjærlighet må brenne i mitt eget hjerte, og i hjertet til alle jeg møter i dag.

Jeg ber om at verken misunnelse eller ondskap, verken hat eller frykt, må 

kvele flammen

Jeg ber om at verken likegyldighet eller handlingslammelse, verken forakt 

eller stolthet, må strømme som kaldt vann over ilden.

Må i stedet en gnist fra Guds kjærlighet tenne kjærligheten i mitt hjerte, slik 

at den kan brenne klart hele dagen.

Og la meg få varme dem som er ensomme og har kalde og livløse hjerter, slik 

at alle kan kjenne hvilken trøst Guds kjærlighet er.

Gammel keltisk morgenbønn

    Når 
     ilden 
    tennes
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Lill og Neville Muir

Oppfriskende møte 
           med menigheten
Det siste halve året har misjo-

nærekteparet Lill og Neville 
Muir tilbrakt i Fredrikstad. Vi 
har bedt dem reflektere omkring 
hvordan de har opplevd Frikir-
ken.

- Det har vært både oppfris-
kende og oppmuntrende. Det er 
fint å oppleve en menighet som er i 
vekst, med mange barn og nye fa-
milier som kommer. Jeg var med 
på Barnas Åpent Hus en søndag og 
det var en god opplevelse. Det var 
en veldig fin og visuell undervis-
ning, og god tid til aktiviteter for 
barna, forteller Lill. For henne har 
det også vært fint å kunne høre for-
kynnelse på norsk. Selv etter man-
ge år i engelsktalende kultur, får 
hun noe ekstra ut av det som skjer 
på norsk.

Hun synes også det har vært 
fint å få dypere kontakt med men-
nesker hun kjente fra før. Og hun 
har også fått nye bekjentskaper.

- Jeg skulle gjerne hatt enda 
mer kontakt med yngre mennes-
ker. Om jeg skulle bli kjent med 
ungdommene måtte jeg nok blitt 
her atskillig lengre. 

En annen positiv ting med me-
nigheten som hun trekker fram er 
det store frivillige engasjementet. 
Det er flott å se at det er så mange 
som bidrar med frivillig innsats.

For Neville har begrensninger 
i forholdet til språk skapt litt større 
barrierer når det gjelder å få kontakt 
med folk og følge med på gudstje-
nestene. Han har satt pris på at det 

er en del fra andre land som går i 
menigheten, og har gjerne slått av 
en prat med afrikanerne. 

Det som har undret ham mest 
er nordmenns forhold til gudstje-
nestegang. Fra Australia, og andre 
land der han arbeider, er han vant 
til at kristne går fast i kirken hver 
søndag. Dersom man ikke er syk 
eller på reise, er det en selvfølge at 
man møter til gudstjeneste. 

I Fredrikstad Frikirke opplever 
han imidlertid at det er fullt av folk 
den ene søndagen, mens den neste 
er det en mindre forsamling. Han 
har også registrert at selve gudstje-
nesteformene varierer en god del. 
En søndag er det flott musikk og 
lovsang, mens den neste er atskil-
lig stivere i formen. 

Neville har også hatt en syk-
domsperiode med sykehusopphold 
i Fredrikstad. Og hatt problemer 
med Utlendingsdirektoratet som 
har tatt mye energi.

Begge er oppmuntret over hvor 
stor interessen i menigheten er for 
arbeidet de driver i Internasjonal 
Døvemisjon. Her skulle de ønske 
de kunne få enda mer kontakter 
med yngre mennesker som kunne 
være med å drive arbeidet videre. 

Internasjonal Døvemisjon ble 
rammet hardt av finanskrisen, og 
de arbeider for å sikre finansierin-
gen av det store arbeidet som dri-
ves i en rekke land. 

Samtidig har arbeidet i Ugan-
da møtt spesielle utfordringer på 
grunn av at lederen for døvemi-
sjonen døde på høsten. Neville 
har derfor vært i Uganda i løpet av 
norgesoppholdet. 

Neville forteller med glød om 
spennende ting som er skjedd i 
Zambia det siste året. Forhistorien 
er at Internasjonal Døvemisjon 
hadde en lien annonse i et ameri-
kansk magasin. Her etterlyste man 
folk som ville være faddere for 
døve barn i utviklingsland. An-
nonsen ga liten respons, men to år 
senere fant en fange i et fengsel i 
Zambia dette bladet og så annon-
sen. Han skrev til døvemisjonen og 
fortalte at han hadde en liten døv 
sønn som han lurte på om de kunne 
gjøre noe for. Selv hadde han ikke 
sett sønnen på sju år og visste ikke 
hvor han bodde.

Internasjonal døvemisjon be-
søkte mannen i fengselet. Her 
traff de også en døv 19-åring som 
sannsynligvis er dømt til livsvarig 
fengsel på falske anklager. De har  
etter masse arbeid klart å oppspore 
sønnen til den andre fangen. 

Nå gir de støtte til fangene, 
som er helt avhengig av hjelp uten-
fra for å få skikkelig mat i fengse-
let. De hjelper også sønnen til å få 
begynne på skole. En annen gutt 
har de sørget for å gi rullestol så 
han kan komme på skole. De har 
også funnet faddere til guttene. 

Dette viser noen av de enorme 
problemene døve har i mange land. 
De blir skjøvet utenfor samfunnet, 
har ingen muligheter til å forsvare 
seg i rettsvesenet og får ingen sko-
legang. Slike ting hjelper døvemi-
sjonen mennesker med. 

For å få det til må de bygge opp 
en større giverbase. I Norge er det 
noen mennesker som bidrar med 
store beløp. Men det er like viktig 
å få mange givere som fast kan gi 
et mindre beløp hver måned. 

- De døve er verdens mest 
unådde folkeslag, forteller Lill.

Hvis man samlet alle hørsels-
hemmede ville de utgjøre verdens 
fjerde største land. I Norge har 
døve sosiale støtteordninger, men 
her vil de også i stor grad bli sosi-
alt ensomme. I mange andre land 
har de heller ingen støtteordninger. 
I disse landene arbeider Lill og 
Neville og alle deres medarbeidere 
med å etablere både kirker, skoler 
og arbeidsmuligheter for døve. 

- Det å stå opp for de døve er 
en del av vår jobb, sier de. 

- Hva kan menigheten her gjø-
re mer for å støtte arbeidet deres?

- Det er allerede mange som 
støtter oss her, og vi er glad for å 
få et offer hvert år. Om flere ville 
bli faddere eller hjelpe oss å selge 
produkter døve lager i Kina ville 
det vært flott. Og kanskje en liten 
prosent av misjonsmessa kunne gå 
til døvemisjonen? ■

DMI (Deaf Ministries Interna-
tional) er en misjonsorganisasjon 
som har som formål å bedre døves 
livsvilkår. Dette skjer ved evan-
gelisk arbeid og ved ulike sosiale, 
økonomiske og pedagogiske tiltak. 
DMI driver i dag:

● Barnehager
● Skoler
● Høyere utdanning
● Internat og elevhjem
● Bibelskoler
● Menigheter
● Sysselsetting
● Hjelp-til-selvhjelp prosjekter
● Produksjon video/TV-program
● Drama-team
● Leirer og konferanser
● Katastrofehjelp

Gjennom DMIs arbeid møtes 
døve i et rikt tegnspråkmiljø hvor 
de får en utdannelse og/eller yr-
kesopplæring. Mange møter også 
evangeliet for første gang og kom-
mer til tro.

Gjennom arbeidet dyktiggjø-
res døve til tjeneste blant sine egne. 
Flere blir selv delaktige i arbeidet; 
i undervisning, omsorgstjeneste og 
forkynnelse. DMI har i dag 130 
menigheter og skoler, i all vesent-
lighet ledet av døve medarbeidere.

Ønsker du å være med og hjel-
pe og inspirere, eller mer informa-
sjon om DMI, så ta kontakt:

Internasjonal Døvemisjon
Henrichsdammen 53
3123 Tønsberg
Tlf: 33 31 96 96 / 415 28 253
Epost: dmi-norway@deafmin.org
eller: lill@deafmin.org ■

Internasjonal Døvemisjon
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Anette Bergem Anette Bergem

Aktivt år for Anette
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Anette Bergem tenkte at hun 
skulle ha et rolig år etter vi-

deregående. Derfor begynte hun 
på folkehøyskole. Men noe hvi-
leår er det ikke blitt.

- Det skjer noe hele tiden på 
Fredtun. Det er koselig, men in-
tenst, forteller Anette. Hun er en 
av 109 elever ved Frikirkens egen 
folkehøyskole i Stavern. Da hun 
flyttet til skolen i høst valgte hun 
enerom. Det er hun glad for. Det 
gir i alle fall litt mulighet til å være 

alene. 

Fredtun har hun vært innom 
mange ganger gjennom oppvek-
sten, på stevner som Visjon, og 
ungdomsarrangementer som Rett 
Fokus og Creative. 

Nå har hun valgt å gå på sko-
lens teaterlinje. Det ser hun som 
en personlig utfordring, ettersom 
hun aldri har drevet med teater tid-
ligere. Ut på våren skal klassen, 
som teller 13 elever, sette opp en 

stor forestilling. Men linjelederen 
Hilde Børud har i skrivende stund 
ennå ikke røpet for sine elever hvil-
ket stykke som skal settes opp. 

Før jul var teaterlinja, sammen 
med musikklinja, på to-ukers tur 
i Europa, med besøk i byer som 
Leipzig, Praha og Berlin. Det var 
en flott opplevelse både faglig og 
sosialt. Blant annet fikk de være 

med på en festival for moderne 
teater i Praha. 

Men det er mer enn drama 
som står på timeplanen for Anette. 
Alle elevene velger ulike valgfag. 
Høsten har Anette hatt havkajakk, 
grindvev, friluftsliv og slektsgran-
sking som valgfag. I vårsemesteret 
satser hun på dans, svømming og 
sport, og et samtalefag med tittelen 
”tro, håp og kjærlighet”. 

En grunn til at dette ikke er 
blitt et hvileår for Anette, er blant 
annet at hun lot seg velge til elev-
rådsleder. Det medfører ganske 
mye arbeid. Dessuten er hun med 
og arrangerer møter hver torsdag. I 
begynnelsen kom omtrent 15 styk-
ker, mens antallet før jul var oppe 
i 50. Da hadde Anette andakt med 
temaet ”Hvem er Jesus?” Hun fikk 
god respons. 

- Egentlig ville jeg ha et år uten 
ansvar. Jeg har vært leder i et eller 
annet de siste ti årene. Men det er 
mange unge som har lite erfaring 
med å lede og ha ansvar. For meg 
har det vært en stor fordel å ha vært 
med i barne- og ungdomsarbeidet i 

Fredrikstad Frikirke. Der har jeg 
lært mye og har hatt mange gode 
rollemodeller. Dessuten liker jeg å 
lede, sier Anette. 

På Fredtun går det både elever 
som har en kristen tro, og de som 
ikke har det. Den siste gruppen er 
i flertall. Det overrasket Anette. 
Men hun trives utrolig godt i mil-
jøet, og synes elevgruppa er veldig 
sammensveiset. 

- På Fredtun går alle slags ty-
per ungdom. Jeg er blitt kjent med 
folk jeg aldri ville truffet ellers. 
Det er mange flotte folk. Jeg har 
lært meg at man ikke skal dømme 
folk ut fra bakgrunnen sin. 

Hun sier at det kommer til å 
være en forferdelig trist dag når 
skoleåret er over og alle skal rei-
se hver til sitt. Hun håper de skal 
klare å holde kontakten selv om de 
blir spredt utover hele landet. 

Bilde: Hver fredag arrangerer 
elevene ”freaky Friday” med ut-
kledning og moro. Dette bildet er 
fra den fredagen alle kledde seg ut 
som pirater. ■

på Frikirkens Folkehøyskole
Dette året har Frikirkens fol-

kehøyskole skiftet navn til Stavern 
Folkehøyskole, Fredtun. Skolen 
har 10 linjer: Vannsport og frilufts-
liv, Kickboksing, Kunst, interiør 
og design, Musikk, Idrett og fri-
luftsliv, Søm og skredderi, Teater, 
Voluntør Ecuador, Voluntør Kenya 
og World Class. 

I år er skolen helt fullsatt. Søk-
nadene behandles i den rekkefølge 
de kommer inn. Det prioriteres 
elever over 18 år. Linjene har et be-
grenset antall plasser, så det lønner 

seg å søke tidlig. Skolen tar imid-
lertid ikke opp elever før 1 februar, 
men det går an å søke tidligere. Så 
sant det er ledige plasser tar vi opp 
elever helt fram til skolestart.

Oppholdspenger for hele sko-
leåret er kr. 57.900,- for dobbelt-
rom og kr 61.900,- for enkeltrom. 
Fellesutgifter og valgfagsutgifter 
kr 8000,- Linjeutgifter varierer 
mellom kr. 20.000 og 28.000, av-
hengig av linjevalg og type studie-
tur.

Et år på folkehøyskole gir i 
dag 2 studiepoeng i tillegg til al-
derspoeng ved opptak til høyere 
utdanning. 

Mer informasjon på www.
fredtun.no ■

Fakta om Stavern folkehøyskole
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Oda Moen Hurum
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Oda Moen Hurum går dette 
året på Hald Internasjo-

nale Senter i Mandal. Seks må-
neder består av frivillig arbeid i 
Brasil.

Oda er konfirmert i Fredrik-
stad Frikirke og har vært en del 
av ungdomsmiljøet i menigheten. 
Hun har valgt å bruke dette året 
til en kombinasjon av å lære mer 
om kristen tro og å gjøre en huma-
nitær innsats. Hald Internasjonale 
Senter drives av Norges kristne 
student- og skoleungdomslag. Hun 
har sendt oss denne rapporten fra 
Brasil:

Så her er jeg, Oda Moen Hu-
rum fra Fredrikstad, sammen med 
Camilla Sæther fra Bergen, i Cam-
pinas, Brasil, sendt fra Hald Inter-
nasjonale Senter og NKSS(Norges 
kristne student- og skoleungdom-
slag). Her samarbeider vi med det 
brasilianske skole- og studentla-
get, og har fått en variert timeplan. 
Et par dager i uken jobber vi på et 
dagsenter for fattige barn i alderen 
4-16år. På dagsenteret får de 260 
barna kreativ undervisning i dans, 
sport, data, sang, lesing og skri-

ving. De blir også servert en god 
middag før de går hjem.                                              

På universitetssykehuset i byen 
besøker vi pasientene, snakke med 
dem, gi dem oppmuntring og til-
bud om bønn og bibellesing.             

Et annet prosjekt som kalles 
SPEAK, er å opprette en bibel-
gruppe som skal samle unge til 
diskusjon, bønn og engasjement 
for rettferdighet i verden. Her i 
Campinas engasjerer vi oss også 
i andre bibelgrupper som samler 
både brasilianske og internasjonale 
studenter. De internasjonale tors-
dagskveldene med kreativ matla-
ging er blitt et populært møtested 
her på studenthjemmet vårt, Casa 
Douglas.            

I tillegg til den ukentlige ti-
meplanen vår skal vi delta på flere 
møter og leirer.                                                                         

Tenk så mye vi kommer til å 
oppleve i løpet av disse 6 måne-
dene i Brasil. Må Gud bruke oss på 
den beste måten.

Alt godt, med ønsker om at 
dere tar oss med i bønn! ■

Oda Moen Hurum.

70 speidere og ledere var 
samlet da Frikirkens spei-

derkorps første vandrersamling 
gikk av stabelen i Fredrikstad 
i september. Begeistringen var 
stor, og kanskje er ny tradisjon 
er i ferd med å etablere seg.

Frikirken speiderkorps ønsket 
å satse på et arrangement for sine 
største speidere for å kunne tilby 
noe spesielt for dem. Noe som kan 
gjøre det noe enklere for gruppene 
å holde lenger på sine ungdom-
mer.

Speidergruppa i Fredrikstad 
Frikirke ble bedt om å være arran-
gør, og takket ja til å lage et spen-
nende opplegg for disse. Speider-
gruppene fra Porsgrunn, Nordse-
ter, Fredrikstad, Sarpsborg og Lø-
renskog ble med på høstens største 
eventyr.

Planleggingen startet allerede 
i mai med idèdugnad om hva vi 
kunne gjøre. Vi trodde kanskje at 
det ville melde seg på maks 30 stk 

og gleden var stor da vi rundet 50 
påmeldte speidere. Vi endte til slutt 
på 70 inkludert ledere og stab.

Overnattingen var på Skog-
tunet, Fredrikstadspeidernes eget 
lille leirsted med overnatting i ga-
pahuker og telt. 

Helgen startet med en flåte på 
25 kanoer nedover idylliske Seu-
telva i nydelig vær i solnedgang, 
før det var samling på Skogtunet 
og soveplasser ble utdelt. Pølser til 
kvelds må man jo også ha. 

Helgens store happening var 
kjøring med Rib-båter som var 
innleid for anledningen. Vi dro av 
gårde med privatbiler til en nærlig-
gende strand og det var humring å 
spore da flere av bilene ble vinket 
ut av politiet for å blåse alkotest. 
Men som seg hør og bør gikk dette 
bra.

Rib er en båt som går meget 
hurtig, og har du ikke bakover-
sveis fra før får du det etter dette. 

Alle fikk prøve seg og båten hop-
pet fra bølge til bølge med 12 spei-
dere om bord pr. gang.  De som var 
i kø ble satt inn i lag på tvers av 
gruppene og hadde konkurranse i 
sandslottbygging. Mektige bygg-
verk vokste opp på stranden og en 
vinner ble til slutt kåret. Premie – 
ekstratur med rib.

Dagen gikk slag i slag med 
fritid og annet opplegg før mørket 
senket seg og det var tid for kvel-
dens spenningsinnslag – bibel-
smugling. Her skulle man, delt inn 
i lag, forsere en avstand i mørke 
skogen, passere en grense samt to 
vaktavdelinger som bare ventet på 
bibelsmuglere. På Skogtunet satt 
ledere som bare hungret etter bi-
blene som var på vei. Vi kan love 
at det var mye hyl og skrik i Ons-
øyskogen denne kvelden.  Vaktene 
klarte å få tak i de fleste biblene 
men noen kom heldigvis gjennom.  
Kvelden ble avrundet med noen 
røverhistorier rundt bålet. 

Søndag var det en del rydding 
og lek før vi avrundet med frilufts-
gudstjeneste. Her møtte det opp 
rundt 150 stykker i skogen og det 
ble en fin ramme på gudstjenesten. 

Etter gudstjenesten var det fei-
ring av at Skogtunet var ferdige 
med første byggetrinn på speider-
hytta si som blir riktig så flott, og 
vil være et godt tilskudd til barne- 
og ungdomsarbeidet. Æren av å 
åpne hytta fikk de unge lederne 
som er den neste generasjon av le-
dere som skal ta over gruppa.

Når vi ser tilbake på helgen har 
det vært slitsomt men ille moro. Vi 
ser viktigheten av å arr ting som er 
på tvers av menighetene for at ung-
dom kan skape seg nettverk inne 
frikirken for senere anledninger. ■

Børge Greaker

Vandrersamling

Speiderne

- en suksess!
Et år av en

3 tøffe gutter fra dagsenteret «ANA».

annen verden



Klar for oppussing!
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Menigheten har fått kroner 
100 000,- for å oppgradere 

kirkestua. Nå undersøkes be-
hovene til de ulike brukergrup-
pene. Hva som skal gjøres blir 
avgjort på menighetens årsmøte 
6. mars.

Det er Frikirkens kirkefond 
som har bevilget penger til oppus-
singen. Allerede er projektor og 
elektrisk lerret montert. Dette er 
finansiert på forhånd. Nå går det i 
planer om nytt gulv, lysere vegger 
og nye møbler. 

Rommet blir brukt av såpass 
ulike grupper som Barnas Åpent 
Hus, Speideren, Fredagsklub-
ben, Dorkas og Formiddagstref-
fet. Dessuten leies det ut til andre 
arrangementer og selskaper. Ikke 
rart det trenger oppgradering etter 
mer enn 20 års bruk. Forhåpentlig-
vis kan man begynne høstsesongen 
med ny kirkestue.

- Dette er et flerbruksrom hvor 
alle skal tas hensyn til, sier Kjetil.

Men det er også andre deler av 
kirken som bærer preg av at årene 
begynner å slite på. Diakonfor-
mann Kjetil Hansteen viser rundt 
i bygget og peker på noen av tin-
gene som må rettes på i løpet av 
ikke for lang tid. 

- Når man har et nytt kirkebygg 
er det som å surfe på en medgangs-
bølge, sier han. Men nå har man 
kommet i den fasen at det trengs 
mer vedlikehold. Det handler både 
om slitasje, og at behovene endrer 
seg over tid. Et eksempel på det 
siste er det gamle lydstudioet i an-
dre etasje som nå er ombygd til et 
stort styrerom som også kan bru-
kes av de eldste barna under guds-
tjenesten. 

Et annet eksempel er ungdoms-
rommet som ble bygget i andre 
etasje for et par år siden. Nå skal 
det gjøres noe med taket og belys-
ningen for å skape en mer intim og 
hyggelig atmosfære der. 

Taket i gangen i underetasjen 
er et annet område som må oppgra-
deres. Tidligere var gangen brukt 
til garderobe, mens det nå er et fler-
bruksareal. Ikke minst bruken som 
fotballbane under Barnas Åpent 
Hus har gått hardt ut over takplater 
og belysning. Nå ønsker man noe 
mer solid som tåler slik bruk. 

Selve inngangsdørene til kir-
ken begynner å bli dårlige. Her er 
det mulig at man rett og slett må 
installere nye dører, hvilket er en 
ganske stor utgift. Alternativet er å 
kunne pusse skikkelig opp de man 
har. Ettersom disse dørene er det 
første folk møter på vei inn i kir-
ken, er det viktig at de ser relativt 
bra ut. 

Dessuten er det vanninnsig 
og antakelig noe muggsopp i inn-
gangspartiet. Det er ikke avklart 
ennå hvor stort problemet er, men 
dette er noe som må ordnes så fort 
som mulig. Det kan hende at dette 
henger sammen med en taklekka-
sje på kontoret. 

En annen ting som trenger en 
mer permanent løsning er plasse-
ring av miksebord og multikabel i 
kirkerommet. 

- Utfordringen er å ta det vik-
tigste først. Vanninnsiget er en slik 
ting. Alle disse tingene er overkom-
melige. Men det dreier seg samlet 
om en del penger. Men vi er utrolig 
heldige som har fått penger til kir-
kestua, sier Kjetil Hansteen. ■

Oppussing Oppussing



12 13

Hva skjer . . . . Økonomi

12 13

Fantastisk julemesse-
resultat

Et av årets store høydepunkter 
i menigheten er julemessa som ar-
rangeres den siste helgen i novem-
ber. Denne gangen overgikk resul-
tatet av julemessa alle forventnin-
ger. I løpet av de to dagene kom 
det inn 120 000 kroner. Det er en 
økning på hele 20 % fra 2009, som 
også var et rekordår. 

Som vanlig var det lagt ned 
et stort arbeid i forberedelser og 
gjennomføring. Menighetsbladet 
vil takke dem som hvert år gjør en 
kjempeinnsats med dette.

På årets messe deltok også fa-
miliekoret Salig Blanding. Med en 
sjarmerende forestilling dannet de 
et av høydepunktene under årets 
messe. (Bilde)

Juletrefesten lever

I gamle dager var juletrefester 
et av julens høydepunkter. De siste 
årene har det blitt færre juletre-
fester. Men fortsatt arrangeres det 
juletrefest i Frikirken den første 
søndagen inn i et nytt år. Årets fest 

ble en munter samling med 120 
små og store deltakere. 

Som vanlig var det gang rundt 
juletreet, tegnekonkurranse på du-
kene og poseutdeling (som denne 
gang ble gjort av to av de vise 
mennene fra østerland). Bernt Inge 
Steinsland var årets andaktsholder.

Fortsatt økning

Menigheten har også dette året 
hatt en liten økning i antall med-
lemmer i fullt medlemskap. Vi er 
nå 215 medlemmer. I løpet av ti år 
– fra 1. januar 2001 – har medlem-
stallet økt med 51 personer. Det er 
en flott utvikling som vi tror skal 
fortsette. Nye som ønsker å ha sitt 
medlemskap i Frikirken kan kon-
takte en av menighetens pastorer. 

Gjennomsnittelig antall guds-
tjenestedeltakere var 109 i vårse-
mesteret og 134 i høstsemesteret 
2010. Årets beste måned var no-
vember med et gjennomsnitt på 157 
deltakere på hver gudstjeneste. 

Takk for gaver

I desember måned kom det inn 
tett innpå 150 000 kroner i givertje-
neste og julegave til menigheten. I 
tillegg til dette kommer også van-
lige kollekter på gudstjenestene. Vi 
takker alle som har vært med å gi 
i 2010!

Nå er det også anskaffet kort-
terminal i kirken, slik at de som 
ønske å gi en gave kan bruke kort 
direkte. ■

Tilsynsbesøk
Omtrent hvert tredje år får me-

nigheten besøk av tilsynsmannen 

for østre tilsynsdistrikt som Fred-
rikstad er en del av. Tilsynsmannen 
har da møte med ledelsen i menig-
heten, og er tilgjengelig for alle 
medlemmer som har noe de ønsker 
å ta opp med ham. 

Tilsynsmann Alf Petter Hammer-
smark besøker menigheten den 
første uka i mai, og han blir med 
på gudstjenesten 8. mai. 

12 million race

Frikirken støtter 12 million 
race, den lokale aksjonen i Fred-
rikstad med mål om å skaffe 12 
millioner kroner til flere lokale ut-
viklingstiltak i ulike deler av ver-
den. 

På Gudstjeneste Underveis 30. 
januar får menigheten besøk av 
Line Viken fra Tumaini. Tumaini 
startet opp i 2005 og er en uavhen-
gig organisasjon som jobber med 
hjelpeprosjekter i Kenya. Frivillige 
fra Fredrikstad/Sarpsborg har vært 
i Kenya flere ganger. Blant annet 
driver stiftelsen to klinikker og har 
ulike skoleprosjekter. 

I 2009 samlet Tumaini inn over 
500 000 kroner til arbeidet.

Askim Soul Children

Askim Soul Children har gjort 
det til en tradisjon å ha en øvelses-
helg i Frikirken i Fredrikstad hver 
vinter. For tredje gang besøker de 
menigheten vår. 

Søndag 6. februar blir de med 
på familiegudstjeneste i kirken. 
Dette blir en fin anledning til å 
høre et kjempefint kor. Askim Soul 
Children består av barn i alderen 
10 til 14 år.

Dette har skjedd
Barnas supersøndag

De tre siste årene har Barnas 
supersøndag blitt arrangert på pal-
mesøndag. Denne våren gjøres det 
en vri. Supersøndagen blir i år 3. 
april. Denne søndagen inviteres 
barn fra andre klasse og oppover 
til masse aktiviteter i kirken fra kl. 
15.00. Det hele avsluttes med stor 
familiegudstjeneste kl. 18.00. I år 
blir blant annet en gruppe fra As-
kim Soul Children og Guro Tho-
resen fra Søndagsskoleforbundet 
med. 

Speiderjakt på artige 
historier

I 2011 feirer speidergruppa i 
menigheten 25 år. En gjennom-
gang av medlemslistene viser at 
mellom 300 og 400 har vært med i 
speideren gjennom disse årene.

Nå ønsker speiderne å lage 
et eget jubileumshefte med artige 
speiderhistorier knyttet til disse 
25 årene. Heftet skal etter planen 
foreligge til jubileet i september.

Nå går oppfordringen til alle 
gamle speidere eller ledere om 
å sende inn artige historier som 
kan få plass i jubileumsheftet. Det 
kan sendes ti bjorn.gabrielsen@
hotmail.com eller via facebook 
i gruppen ”JA, JEG VAR MED I 
FREDRIKSTAD FRIKIRKEN 
SPEIDERGRUPPE”. 

Speideren prøver å få laget en 
liten tegneserie av de beste histori-
ene.

Et eksempel: Liten småspei-
der som er med på sommerleiren 
for første gang, det hadde regnet i 
halvannet døgn og alt var vått. Når 
han skal legge seg kommer denne 
kommentaren med litt fortvilelse i 
blikket” Du leder, jeg tror ikke det 
passer for meg på neste tur.” 

Dette skal skje

Hold av den siste helgen i 
mai, da blir det menighetsweek-
end på Solbukta leirsted!

- Dette blir en helg for hele fa-
milien og alle aldre. Det blir eget 
opplegg for barna, og Guro Tho-
resen fra Søndagsskoleforbundet 
blir med på både disse samlin-
gene og familiemøtet på søndag. 
Ungdommene får også sine egne 
samlinger og aktiviteter. Stikkord 
er vann og action, sier barne- og 
ungdomspastor Jens Pedersen 
som er hovedansvarlig for opp-
legget på menighetsweekenden.

En hovedtanke er at folk skal 
være sammen, som den flerge-
nerasjonsmenigheten vi er. Det 
blir rikelig tid til mye godt fel-
lesskap - enten vi samles rundt 
matbordet, spiller fotball eller 
deltar på bønnevandring. Jens 
Pedersen har også planer for lør-
dagens festkveld som han mener 
kommer til å bli en uforglemme-
lig opplevelse. Ryktene går om at 
et par av pastorene satser sterkt 
på underholdningsfronten denne 
kvelden.

”Jo, mere vi er sammen!” er 
satt som tema for weekenden. 
Dette er stedet for å bygge fel-
lesskap, få nye venner og utdype 
gammelt vennskap. 

Det starter fredag 27. mai kl. 
18.00 og avsluttes på søndagen 
kl. 14.00. 

Priser:
Voksen: kr 1060,- 
13-18 år: kr 760,- 
8-12 år: kr 570,- 
3-7 år: kr 290,-
0-2 år: kr 40,-  

Maks pris pr. familie er satt 
til 2500 kroner, da er alt inkludert 
fra kveldsmat fredag til middag 
søndag. Om noen gjerne vil være 
med, men har problemer med å 
betale såpass mye så ta kontakt 
med Jens Pedersen. Vi vil at flest 
mulig skal være med!

Påmelding: Send navn og 
fødselsdato til jens.pedersen@fri-
kirken.no. Fristen er 20. april. ■

Julestjerne med garanti 
Speiderne takker alle som bi-

dro med å kjøpe julestjerner av 
speidergruppa.

Det har kommet noen tilbake-
meldinger i etterkant som tyder på 
at ikke alle julestjernene har hatt 
like god kvalitet. Det ønsker spei-
derne å gjøre noe med. 

De som har kjøpt julestjerner 
de ikke har vært fornøyd med vil 
ved neste julestjernesalg få like 
mange som de kjøpte i fjor gratis.

Send en epost til bjorn.gabri-
elsen@hotmail.com med følgende 
kommentar : Vi hadde (antall) jule-
stjerner som ikke var bra. 

Ikke nøl med å ”klage”! Vi øn-
sker at alle skal få gode varer. ■

Bli med på menighetsweekend!
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Ringtunvn. 9
Postboks 94
1713 Grålum

Tlf. 69 14 43 77
Tlf. lager/verksted 

69 14 44 60
Mobiltlf.

094 55 845

Borg Technology a.s.
Tlf. 69 30 14 00    Faks  69  30 14 01

Rådgivende Ingeniører

Maskinteknikk – Bygningsteknikk 
og Prosjektadministrasjon

Glemmengt. 55 ,  Postboks 127 , 1601 Fredrikstad

KIRKENS SOS I ØSTFOLD
Døgnåpen krisetelefon : 815 33 300

E-post : sos@kirkens.sos.no

Johan Mathisen
UR - OPTIKK

Nygaardsgt. 30 - Telefon 69 31 21 39

Arne Stangebysgt. 11 - 1607 Fredrikstad
Tlf. 69 38 31 00 - Fax 69 38 31 20 - e-post: post@ost-revisjon.com

Postboks 24  -  1601 Fredrikstad
Tlf. 69 24 57 00  -  Fax 69 31 86 60 Tlf 69 38 38 90 • www.ambjornsen.no

Din Advokatpartner as
Advokat Audun Lillestølen

Frikirkens medlemmer får 15% på ordinære timepriser.

Telefon:   69 300 100
www.dinadvokatpartner.no

Glemmengaten 55, 1608 Fredrikstad 
(Hanco-bygget)

Ledig annonseplass
Ring 69 31 71 29

Ledig annonseplass
Ring 69 31 71 29

Program for Speider, Fredagsklubben og Ungdomsklubben Cross, se www.frefri.no.

Internasjonal Døvemisjon
Hjelp døve barn til skolegang, bedre liv 
og et møte med Jesus Kristus.

Kontakt DMI Norge v/Heidi Woll 
Henrichsdammen 53, 3123 Tønsberg 
Tlf: 33 31 96 96 / E-post : dmi-norway@deafmin.org
norge.deafmin.org    -     Brosjyre får du i kirken!

JANUAR:
Søndag 23. kl 11.00 Gudstjeneste. Jens Pedersen. Team Helge.
	 	 	 	 	 Nattverd.	Misjonsinfo.,	kollekt.	BÅH.
Tirsdag	 25.	kl	19.00	 Dorkas.	Anne	Grethe	Kinn	og	Per	Eriksen.
Onsdag	26.	kl	11.00	 Bønn.
Fredag	 28.	kl	19.00	 Fredagsklubben
Fre. 28 - søn. 30.   Ungdomsklubben	Cross,	Impuls	i	Stavanger.
Søndag	 30.	kl	11.00	 Gudstjeneste	Underveis.	12	mill	race.
	 	 	 	 	 Line	Viken	fra	Tumaini.	BÅH.

FEBRUAR:
Onsdag	02.	kl	11.00	 Bønn.	
Søndag	 06.	kl	11.00	 Familiegudstjeneste.	Askim	Soul	Children.
Onsdag	09.	kl	11.00	 Bønn.
Fredag	 11.	kl	19.00	 Fredagsklubben.
Fredag	 12	 kl	19.30	 Ungdomsklubben	Cross.	Skitur.	
Søndag 13. kl 11.00 Gudstjeneste.	Per	Eriksen.	Team	Margrethe. 
	 	 	 	 	 Barnas	Åpent	Hus.	Nattverd.	
Mandag	14.	kl	11.00	 Formiddagstreff.	Synnøve	Thoresen.
Onsdag	16.	kl	11.00	 Bønn.	
Fredag	 18.	kl	19.30	 Ungdomsklubben	Cross	i	kirken.
Søndag	 20.	kl	11.00	 Gudstjeneste.	Per	Eriksen.	Team	Helge.	
	 	 	 	 	 Barnas	åpent	hus.
Tirsdag	 22.	kl	19.00	 Dorkas.	Ole	Bernhard	Sørbøe.
Onsdag	23.	kl	11.00	 Bønn.
Søndag 27. kl 11.00 Gudstjeneste.	Eivind	Bergem.	Misjonsinfo.
	 	 	 	 	 og	kollekt.	Film	for	barna.	

MARS:
Onsdag	02.	kl	11.00	 Bønn.
Fredag	 04	 kl	19.30	 Ungdomsklubben	Cross	i	kirken.
Søndag	 06.	kl	11.00	 Gudstjeneste.	Ad	Lib.	Per	Eriksen.	
	 	 	 	 	 Nattverd.	Barnas	Åpent	Hus.		
	 	 kl	19.00	 Årsmøte.
Onsdag	09.	kl	11.00	 Bønn.
Fredag	 11.	kl	19.00	 Fredagsklubben.
Søndag	 13.	kl	11.00	 Ungdomsgudstjeneste.	Jens	Pedersen.
	 	 	 	 	 U-Team.	Lekerom	åpent.
Mandag	14.	kl	11.00	 Formiddagstreff.	Svein	Slettevold.
Onsdag	16.	kl	11.00	 Bønn.
Fredag	 18.	kl	19.30	 Ungdomsklubben	Cross.	Connect!	i	Frikirken.
Søndag 20. kl 11.00 Gudstjeneste.	Per	Eriksen.	Team	Margrethe. 
	 	 	 	 	 Nattverd.	Misjonsinfo.,	kollekt.	BÅH.	
Onsdag	23.	kl	11.00	 Bønn.
Fredag	 25.	kl	19.00	 Fredagsklubben.	
Søndag	 27.	kl	11.00	 Gudstjeneste	Underveis.	Vocapella.	
	 	 	 	 	 Tonje	og	Dag	Stang.	BÅH.
Tirsdag	 29.	kl	19.00	 Dorkas.	Torbjørg	Ileby.
Onsdag	30.	kl	11.00	 Bønn.

APRIL:
Fredag	 01.	kl	19.30	 Ungdomsklubben	Cross.	Laserworld+bowling.
Søndag 03. kl 18.00 Familiegudstjeneste.	Barnas	Supersøndag.
	 	 	 	 	 Guro	Thoresen.
Onsdag	06.	kl	11.00	 Bønn.
Fredag	 08.	kl	19.00	Fredagsklubben.
Søndag	 10.	kl	11.00	 Gudstjeneste.	Eivind	Bergem.	
	 	 	 	 	 Barnas	Åpent	Hus.	Nattverd.
Man	11	–	lør	16	 	 Dugnadsuke	i	kirken.
Mandag	11.	kl	11.00	 Formiddagstreff.	Morten	Zakariassen.
	 	 	 	 	 Råde	misjonsmusikk.
Onsdag	13.	kl	11.00	 Bønn.
Fredag	 15.	kl	19.30	 Cross.	Homeparty	hos	Live	Espeland.	

Søndag	 17.	kl.	11.00	 Gudstjeneste	(Palmesøndag).	Per	Eriksen.
	 	 	 	 	 Team	Helge.	BÅH.	Misjonsinfo.,	kollekt.			
Torsdag	21.	kl	18.00	 Nattverdsamling.	Vitnesbyrd	(Skjærtorsdag)
Fredag	 22.	kl	11.00	 Pasjonsgudstjeneste	(Langfredag).	Per	
	 	 	 	 	 Eriksen.	Kollekt	Kirkens	Bymisjon.
Søndag	 24.	kl	09.30	 Påskefrokost.
	 	 kl	11.00	 Høytidsgudstjeneste	for	hele	familien.	
Tirsdag	 26.	kl	19.00	 Dorkas.	Synøve	Thorsen.
Onsdag	27.	kl.	11.00	 Bønn.
Fredag		 29.	kl	19.30	 Ungdomsklubben	Cross	i	kirken.

MAI:
Søndag	 01.	kl	11.00	 Konfirmasjonsgudstjeneste.	Per	Eriksen.	
     Jens	Pedersen.	Team	Margrethe.	Lekerom	åpent. 
Onsdag	04.	kl	11.00	 Bønn.
Fredag	 06.	kl	19.00	 Fredagsklubben.
Søndag	 08.	kl	11.00	 Gudstjeneste.	Alf	Petter	Hammersmark.	
	 	 	 	 	 Tilsynsbesøk.	Team	Helge.	Nattverd.	
	 	 	 	 	 BÅH.	Misjonsinfo.,	kollekt.
Mandag	09.	kl	11.00	 Formiddagstreff.	Bjørg	&	Arne.
Onsdag	11.	kl	11.00	 Bønn.
Fredag	 13	 kl	19.30	 Ungdomsklubben	Cross.	Connect!	(hos	3;16)
Søndag	 15.	kl	11.00	 Familiegudstjeneste.	Per	Eriksen.
Onsdag	18.	kl	11.00	 Bønn.
Søndag	 22.	kl	11.00	 Gudstjeneste.	Per	Eriksen.	Gospelkoret	
	 	 	 	 	 Joy.	Nattverd.	Barna	Åpent	Hus.
Onsdag	25.	kl	11.00	 Bønn.
Fre	27.	–	søn	29.	 	 Menighetsweekend	på	Solbukta.	 	
Søndag	 29.	kl	11.00	 Gudstjeneste	på	Solbukta.	
	 	 	 	 	 Guro	Thoresen.	Team	Margrethe
Tirsdag	 31..kl	18.00	 Dorkas.	Tur	til	Haugetun.	Irene	Skår.

JUNI:
Onsdag	01.	kl	11.00	 Bønn.
Torsdag	02.		 Misjonsstevne	på	Mysen	(Kristi	Himmelfartsdag)
Fredag	 03	 kl	19.00	 Fredagsklubben,	semesteravslutning.
Søndag	 05.	kl	19.00	 Gudstjeneste.	Eivind	Bergem.	BÅH.		
Onsdag	08.	kl	11.00	 Bønn.
Fredag	 10.	kl	19.30	 Cross	L+XL	sommeravslutning.
Søndag	 12.	kl	11.00	 Høytidsgudstjeneste.	Per	Eriksen.	
	 	 	 	 	 Nattverd.	Barnas	Åpent	Hus
Fre	17.	–	søn.	19.		 Ungdomsklubben	Cross,	tur	til	Gøteborg.
Søndag	 19.	kl	11.00	 Gudstjeneste.	Per	Eriksen.	Team	Helge.	
	 	 	 	 	 Misjonsinformasjon	og	kollekt.	
Søndag	 26.	kl	11.00	 Felles	gudstjeneste	i	Sarpsborg	Frikirke

JULI:
Søndag	 03.	kl	11.00	 Felles	gudstjeneste	i	Greåker	Frikirke.
	 	 	 	 	 Øystein	Skaar.
Søndag	 10.	kl	11.00	 Felles	gudstjeneste	i	Fredrikstad	
	 	 	 	 	 i	anledning	Glommafestivalen.
Onsd	13.-sønd	17.		 Visjon	på	Fredtun.	
Søndag	 17.	kl	11.00	 Felles	gudstjeneste	i	Kongstenhallen	
	 	 	 	 	 i	anledning	OASE.
Søndag	 24.	kl	11.00	 Felles	gudstjeneste	i	Sarpsborg	Frikirke.	
Søndag	 31.	kl	11.00	 Felles	gudstjeneste	i	Greåker	Frikirke.

AUGUST:
Søndag	 07.	kl	11.00	 Felles	gudstjeneste	i	Fredrikstad	Frikirke.
Søndag	 14.	kl	11.00	 Gudstjeneste.	
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Årets konfirmanter
Søndag 1. mai er det duket 

for et av vårens store høyde-
punkter i menigheten. Den da-
gen er det nemlig konfirmasjon. 
Årets konfirmasjonskull består 
av ti positive tenåringer som har 
vært jevnlig sammen siden slut-
ten av august. 

I år har Jens Pedersen og Per 
Eriksen delt på ansvaret for un-
dervisningssamlingene, med Ca-
milla Næss og Ingeborg Aalstad 
Grønvoll som hjelpeledere. Un-
dervisningstimene har vært på fre-

dager i forkant av samlingene til 
ungdomsklubben Cross. De fleste 
av konfirmantene har derfor også 
vært med på Cross. Denne ordnin-
gen kommer helt sikkert til å bli 
videreført også neste år.

I tillegg til egne samlinger har 
konfirmantene også felles opplegg 
med konfirmanter fra de andre fri-
kirkemenighetene i Østfold. Det 
startet med felles leir på Ytterbøl i 
Aremark i september. I februar ar-
rangeres det bryllupsfest i Halden, 
der fokus blir satt på kjærlighet 

og samliv. Og i mars kommer alle 
konfirmantene sammen igjen på 
krematoriet i Sarpsborg for å lære 
om hva som skjer ved livets avslut-
ning. 

På selve konfirmasjonsdagen 
kommer konfirmantene til å bidra 
med ulike vinklinger på et felles 
tema. Hva temaet blir kommer 
lederne og konfirmantene til å be-
stemme i fellesskap i god tid før 
den store dagen. ■

Dette er årets konfirmanter. Foran fra venstre: Håkon Kristiansen, Benjamin Hansen, Ole Fredrik 
Gabrielsen, Adrian Sætrang og Johannes Hasselgård. Bak fra venstre: Kristin Rosnes, Frida Rygh de 

Flon, Live Espeland og Julie Kinn. Kristin Johansen var ikke til stede da bildet ble tatt.
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