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

Kirkens kontor : 69 31 71 29
Telefon i vestibyle : 69 31 71 08
Telefaks : 69 31 46 63

Pastor
Per Eriksen : 95 91 20 10

Menighetsarbeider
Eva Kinn He : 69 31 40 57

Ungdomsarbeider
Gunhild Grande Stærk : 90 20 62 54

Eldsteråd
Kaare Breda (leder) : 69 32 88 29

Diakoner:
Knut-Erik Kinn (leder) : 69 39 89 78

Omsorgsdiakoner
Bente Johansen (leder) : 69 32 93 79

Menighetens kasserer:
Elsa Simonsen : 69 31 02 81 

Menighetens konto: 8220.02.86363 
Menighetsbladets konto: 8220.02.86649

Søndagsskolen
Tove Rygh deFlon : 69 39 01 11 

Fredagsklubben :
Jens Espeland : 69 32 58 85

Ungdomsklubben
Gunhild Grande Stærk : 90 20 62 54

Speider’n
Bjørn Gabrielsen : 69 31 75 99

Mannsmusikken
Øivind Eriksen : 69 34 06 98

Dorkas
Karin Hansen 69 32 88 07

Formiddagstreff
Gerd og Øivind Eriksen : 69 34 06 98

Menighetsbladets redaksjon
Eva Kinn He, Per Eriksen, Halvor de 
Flon og Tom Hasselgård.

De siste årene har det oppstått en del menigheter som retter seg mot 
bare én aldersgruppe. I Oslo finnes det flere menigheter som bare tiltrek-
ker seg unge mennesker. Jeg vil ikke kritisere dem for det, for mange 
gjør en fabelaktig innsats, men mitt menighetsideal er at alle generasjo-
ner er sammen.

Jeg synes det er flott å tilhøre en menighet hvor både barn, unge 
og eldre kommer sammen til gudstjeneste hver uke. Jeg trives sammen 
med barna på Barnas Åpent Hus. Det er flott å kunne treffe tenåringene 
på klubben eller på gudstjeneste. Det er imponerende å se unge familier 
møte opp søndag etter søndag. Vi vet hvor stressende det er når små barn 
skal gjøres klar og tas med til kirke. Det er fint å se folk på min egen al-
der som ikke har stivnet som sofaslitere, men fortsatt gjør en entusiastisk 
innsats. Og jeg gleder meg alltid til å være sammen med menighetens el-
dre, om det er på gudstjeneste eller andre samlinger. Om en aldersgruppe 
forsvant ville alle vært mye fattigere.

Men de menighetene som bare har én aldersgruppe har en fordel. 
Der liker alle den samme musikken, der trives alle med omgangsfor-
mene, der forstyrres ingen av skrikende barn eller må ta hensyn til eldres 
høreapparater. 

Jeg synes det er flott å tilhøre en menighet der vi må lære å ta hensyn 
til hverandre. Jeg tror det da er mye lettere å bli glad i hverandre også. 
Så kan det hende at vi ikke trives med alle sangene, eller at gudstjenesten 
ikke er akkurat slik vi ville hatt den. Men la oss takke Gud for at det er 
sånn! For det viser at vi når ut til flere enn én type mennesker. Og jeg har 
lyst til å takke menighetens eldre for all den overbærenhet, kjærlighet og 
trofasthet dere viser. Her er det sannelig ikke mange sure kommentarer.

Jeg synes det aller fineste er når vi kommer sammen til nattverd. 
Når jeg ser tenåringer og voksne, barn som bæres og gamle som støttes, 
stå sammen skulder ved skulder for å motta Herrens legeme og blod, da 
tenker jeg at det er ikke noe som er finere enn å være pastor i Fredrikstad 
Frikirke. ■

- Per Eriksen -

Alle generasjoner 
Pastorens hjørne

sammen
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Andakt

Temaet på ungdomsklubben denne vå-
ren er «Jesus som sjefen i livet»,  med 
utgangspunkt i joh 3,30: «Han skal vokse 
– jeg skal avta». Døperen Johannes fortel-
ler disiplene sine at nå er det ikke lenger 
han, men Jesus som skal følges etter. Og 
Johannes bøyer seg i støvet, og flytter fo-
kuset vekk fra seg og bort på Jesus.

 «Han skal vokse – jeg skal avta». Det 
høres ut som et motto. En overskrift jeg 
i alle fall ønsker å ha for livet mitt. Men 
altfor ofte setter jeg meg selv i sentrum. 
Bevisst og ubevisst tenker jeg at dette har 
vel ikke Jesus noe med? Og uansett – kla-
rer jeg ikke å ordne opp selv? Faktum er at 
de gangene jeg virkelig har vokst nærmere 
Gud, er når jeg har sagt «Jesus, må du også 
her vokse, og jeg avta» og søker HANS 
vilje. Ved store og små avgjørelser. Det 
koster, men for å følge etter må utgangs-
punktet være en slik bønn. Vi er kalt til å 
være disipler; disipler som bøyer seg i stø-
vet og flytter fokuset vekk fra seg selv og 
over på Jesus. Disipler spør Jesus; «Hvor 
går DU? Vi vil følge etter Deg!»

3

HVOR GÅR DU?

- Gunhild Stærk - 
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Kirkekaffe

Kirkekaffen har etter hvert 
blitt et fast innslag i me-

nighetslivet. Er det den viktigste 
møteplassen vi har?

Menigheten skal være et sted 
hvor folk kan møtes – der de kan 
knytte og vedlikeholde kontakter. 
Mange er aktive i ulike virkegre-
ner, men langt fra alle. Da er kirke-
kaffen viktig som et sted hvor man 
kan slå av en prat, kanskje gjøre 
avtaler om å treffes senere. 

Flere ”moderne” menigheter 
som for eksempel ZOE på Selbak 
og Oslo Kristne Senter har sett vik-
tigheten av å etablere et møtested. 
På disse stedene er det kafeer som 
har åpent før og etter møter. 

En av menighetens ungdom-
mer ble spurt av avisen Vårt Land 
hvordan han ønsker seg at møter 

menighetens viktigste møteplass?
Kirkekaffen –

4
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Historisk

Mennene styrte
Eldsterådene har stått sentralt i styringen av Frikirkens menighe-

ter. Dette bildet viser eldsterådet i Fredrikstad Frikirke i 1932. Bak 
fra venstre står Hartor Hansen og Arthur Olsen. Foran fra venstre 
sitter Hans Jensen, Johs. Gudim, Olaf Vatne (pastor) og Johan L. 
Hansen. Johs. Gudim var eldste i hele 51 år, fra 1894 til 1945. Ingen 
har vært eldste lenger i Fredrikstad.

Olaf Vatne var pastor fra 1925 til 1934. Han kom fra pastorstil-
ling i Halden, og fortsatte i Moss da han reiste fra Fredrikstad. Hans 
forkynnelse betegnes som frisk og vekkende. I 1932 hadde menighe-
ten 221 medlemmer i fullt medlemskap. ■

Bilder fra historien:
skal være. Han svarte at det bør 
være mye lovsang, ingen preken 
og kaffebar bak i kirken som burde 
være åpen hele tiden. Ønsket om 
åpen kaffebar under gudstjenesten 
blir neppe imøtekommet de første 
årene, men utsagnet sier noe viktig 
om menighetens sosiale oppgaver. 

Kirkekaffen som fast innslag 
har ikke svært lang historie hos 
oss. Så vidt MB kan erindre var det 
Eivind Bergem som innførte dette 
som fast innslag. Den ble også i sin 
tid flyttet fra underetasjen til Lil-
lesalen, noe som betyr at det er let-
tere for nye og fremmede å benytte 
seg av tilbudet. Staben består av de 
ulike bibelgruppene som skifter på 
å ha ansvar for serveringen. 

Menighetsbladet har ved flere 
anledninger loddet stemningen 
under kirkekaffen. Fordi lydnivået 
ofte er høyt er det  ikke lett for en 
utskremt medarbeider å høre hva 
folk svarer på spørsmålet, men det 
oppfattes i hvert fall at folk liker 
seg her og synes kirkekaffen er 
et viktig element. At lydnivået er  
som i en middels stor syforening 
tyder på folk har det hyggelig. ■

- Halvor de Flon -

menighetens viktigste møteplass?
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Per Eriksen

Det er et ordtak som heter at 
det ikke går an å bli profet 

i eget land. En parallell til dette 
kunne være at man ikke kan bli 
pastor i den menigheten man er 
vokst opp i. Per Eriksen, som 
er vår nye pastor, mener det 
motsatte. Han kunne ikke vært 
pastor noe annet sted. 

Da tidligere pastor Yngvar 
Nilsen ble sykemeldt for et år siden 
stod menigheten i en vanskelig si-
tuasjon. Per Eriksen tok permisjon 
fra sin jobb som journalist i Vårt 
Land og gikk inn i den krevende 
pastoroppgaven, i første omgang 
frem til sommeren 2007. Men etter 
at Yngvar Nilsen sa opp sin stilling 
ble det igjen et spørsmål hva me-
nigheten skulle gjøre. Utfordringen 
gikk til Per som har valgt å si ja til 
menigheten og si opp sin stilling i 
Vårt Land. Søndag 25. februar ble 
han offisielt innsatt.

Profet i eget land 
– pastor i egen 
menighet?

Over: Familien Eriksen, (fv) Espen, Per, Daniel og Heidi.
Under: I farta på fotballbanen, her med Clas Johnny og Daniel. 
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Speidere i Latvia

Det er mange i menigheten som kjenner Per: 
Men for de som ikke har vokst opp i menigheten kan 
det sies at han er fra Gressvik og gikk på Frikirkens 
søndagsskole der. Da tenårene kom ble han engasjert 
i ungdomsarbeidet i menigheten. Dette var i de liv-
lige 70 – åra da det var mye liv og engasjement i kris-
tent ungdomsarbeid. Dette ungdomsarbeidet mar-
kerte seg på mange måter som veldig forskjellig fra 
det etablerte når det gjaldt form. Høy musikk, slitte 
olabukser og langt hår var noen av ingrediensene det 
etablerte vanskelig kunne svelge. Per var ingen søn-
dagsskolegutt i så måte her. Han var blant dem med 
det lengste håret og de mest slitte buksene. Var det 
derfor han ble nektet å ha praktikum i menigheten da 
han gikk det tredje året på Frikirkens bibelskole? 

Per er utdannet teolog fra Menighetsfakultetet, et 
sted han også har undervist som timelærer. Han har 
skrevet flere bøker og var redaktør for Budbæreren 
i 9 år. Han er gift med Heidi, ungdomskjæreste fra 
Kråkerøy. Han har i følge svært sikre kilder uttalt at 
han ikke kjenner til penere jente enn henne! Sammen 
har de Daniel (18) og Espen (15). Etter flere år i Oslo 
flyttet de til Fredrikstad i 1998. 

Han har en sterk interesse for film, litteratur, 
musikk og fotball. Det skal sies her at han var blant 
dem som overnattet i Fredrikstad sentrum for å sikre 
cupfinalebilletter til familien og seg selv. Og under-
tegnede har selv hatt gleden av å ledsage Per på kon-
sert med en kjent countryartist. 

Per sier at disse årene utenfor byen gjør det mu-
lig for ham å bli pastor her. Han sier at flertallet av 
de som nå er i menigheten ikke kjente ham som ung-
dom og det mener han er en fordel(!). Det å ha vokst 
opp her gjør at han kjenner historien og den lokale 
kulturen godt, noe han kan dra nytte av i jobben som 
pastor. 

Per har mange ønsker og visjoner for menighe-
ten. Han er veldig engasjert i menighetens utvikling 
og motivert for jobben.  Han håper vår kirke kan 
være et sted for alle mennesker, uansett hvor godt de 
mestrer livet eller troen. Han håper han kan bidra til 
at Fredrikstad Frikirke blir et sted der folk kan møte 
Jesus, og stå sammen uansett alder, status, kjønn, 
politisk meninger, etnisk tilhørighet eller plass i ar-
beidslivet. Til det trengs det ikke bare en engasjert 
og motivert pastor, men også mennesker som tar et 
ansvar i givertjeneste og i de ulike aktivitetene. Per 
går til oppgaven med glede – det smitter! ■

- Halvor de Flon -

Latvia-tur
I fjor var 4 speidere og en voksenleder på en 

opplevelsesrik tur til Latvia med god og utrolig 
prisgunstig gourmetmat, mange nye latviavenner, 
bading i Østersjøen, paintballkrig blant bilvrak 
og krigsherjede bygninger. Turen i gamle Riga 
var en flott opplevelse av fargedekorerte gamle 
bygninger.

Vi ble også innbudt til kirken i Vangezia, som er 
deres eget kirkebygg. Kirken ligger utenfor Riga og 
er kun halvferdig grunnet små midler. Lønningene er 
lave og arbeidskraften er ganske ukyndig.

Mens vi var på besøk var også 7 amerikanere der 
for å innrede 2 rom i 2.etg., et rom for søndagssko-
lebarna og et bibliotek. De både laget og sponset et 
stort grill-selskap for å glede kirkefolket.

På tross av lave inntekter og en halvferdig kirke, 
har de hvert år før jul en dugnad for foreldreløse barn. 
De lager hver sin julegave, tar med kor, lydanlegg og 
gode hjelpere og drar ca. 50 mil til de foreldreløse 
barna for å gi dem et lyspunkt før jul. Dette ble en 
tankevekker som sier noe om varme og omsorg.

Et lite tilbakeblikk fra Lars, Anders, Espen, Jo-
hannes og Terje. ■
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Liv og virke

Dåp
17. desember ble Philip Erik-

sen døpt. Mor er Anne Eriksen.
Vi ønsker Philip velkommen i 

menigheten!

Minneord
Unni Marie Berger-

sen døde 20. desember på 
sentralsykehuset i Fredrik-
stad. Hun ble født 1. desem-
ber 1959, og rakk akkurat å bli 47 
år gammel. 

Unni ble døpt og konfirmert 
i Frikirken, og var med i ung-
domskor og ungdomsarbeid i ten-
åringstiden. Hun utdannet seg til 
førskolelærer, og jobbet flere ste-
der, før hun vendte hjem til Fred-
rikstad i 1990. 

Siden dette har hun tilhørt 
menigheten i fullt medlemskap. 
Unni var trofast på gudstjenester 
og arrangementer, var ivrig med i 
sin bibelgruppe, og hjalp gjerne til 
på Barnas Åpent Hus. Hun døde av 
kreft etter et relativt kort sykeleie. 
Hun var helt til det siste trygg i 
troen på Jesus. 

Vi lyser fred over hennes 
minne.

Minneord
Finn Hasselgård 

døde mandag 15. januar i 
Molde, der han hadde vært 
på julebesøk hos sin sønn 
og familien. I romjula fikk han et 
hjerneslag og ble innlagt på syke-
hus. Finn ble født 15. juli 1919, og 
han ble dermed 87 år gammel. 

Finn gikk inn i menigheten i 
fullt medlemskap i 1941. Han en-
gasjerte seg på mange måter. Han 
var ungdomsleder, han var med i 
diakonatet, han sang i Mannskoret, 
og han ble selv eldste (som sin far 
og farfar) i 1963. En tjeneste han 
hadde i 22 år. 

Han engasjerte seg også i 
Frikirkens arbeid sentralt, og var 
medlem av Frikirkens hovedstyre 
i en periode. 

Vi lyser fred over hans minne.

Gave til menigheten
I forbindelse med Finn Has-

selgårds begravelse 26. januar ble 
det ønsket en gave til menigheten, 
og vi har mottatt kr 7.200,-. Vi 
takker for den store gaven til me-
nigheten.

Per Arne Dahl 
og Sverre Moe

18. januar hadde vi invitert til 
en kveld med Per Arne Dahl og 
Sverre Moe. Vel 340 hadde tatt 
imot invitasjonen og fikk en flott 
opplevelse i Frikirken. Sverre Moe 
gledet tilhørerne med flott sang, 
akkompagnert av Per Arne Dahl.

Tema for kvelden var ”Vel-
signet være de enkle ting” og Per 
Arne Dahl foredro fra sin siste 
bok med samme tittel. Den kjente 
presten og forfatteren har en unik 
evne til å formidle alvorlige tema-
er og dype sannheter på en enkel 
og lettfattelig måte. 

Glimt i øyet og mye humor er 

også ingrediensene når Per Arne 
Dahl og Sverre Moe er på farten, 
og forsamlingen fikk høre mange 
lystige historier fra deres reiser 
rundt om i landet.

En av bibelgruppene hadde 
stelt i stand bevertning i Kirkestua 
og veldig mange tok seg tid til 
kaffe og en prat etterpå.

Søndag 25. mars - Guds-
tjeneste underveis og 
konsert.

Er du glad i sang og musikk 
bør du sette av dagen 25. mars! 
Vi begynner kl 11.00 med Guds-
tjeneste underveis der man vil ta 
opp temaet tro og livsutfoldelse. 
Det blir tale av Eivind Bergem, en 
samtale med Bjørnar Spydevold, 
og det blir sang av Fredriksstad 
Mandssangerforening og Bjørnar 
Spydevold.

Om kvelden inviteres det til 
konsert med Fredriksstad Mands-
sangerforening og VOCALIS.

Fredriksstad Mandssangerfo-
rening skulle være godt kjent blant 
våre lesere. Koret består i dag av 
24 sangere og har markert seg både 
på den lokale og nasjonale arena.  

VOCALIS er et damekor som 
teller ca. 25 unge damer og er 
hjemmehørende i Moss/Rygge. De 
har flere CD-innspillinger bak seg 
og samler fulle hus når de arrange-
rer konserter i Mosseregionen. 

På konserten blir det avde-
linger med korene alene og noen 
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Liv og virke

Internasjonal Døvemisjon
Døve barn på Filippinene søker
 ”adoptivforeldre”/faddere!

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

Kontakt DMI v/Eva Kinn He
Myratoppen 3, 1613 Fredrikstad

Tlf : 69 31 40 57
E-post : evahe@tele2.no

Brosjyre får du i kirken!

sanger vil de gjøre felles. I år mar-
keres det at det er 100 år siden Ed-
vard Grieg døde, og hans musikk 
kommer til å ha en fremtredende 
plass i konserten.

Konserten begynner kl 19.00 
og billetter á kr 100,- selges ved 
inngangen.

Statistikk for 2006
Statistikken for 2006 viser at 

menigheten nå har 196 medlem-
mer i fullt medlemskap. Det er  73 
barn og 233 medlemmer i begren-
set medlemskap. 

Vi fikk hele 16 nye medlem-
mer i fullt medlemskap i 2006. 3 
av våre medlemmer i fullt med-
lemskap døde. 4 barn ble døpt og 
vi hadde 10 konfirmanter. 

Totalt er vi nå 502 medlem-
mer, som er en økning på 3 fra året 
før.

Antall pr. 31.12.06 (31.12.05)
● Fullt medlemskap: 196  (184)
● Barn: 73  (76)
● Begrenset medl.: 233  (239)
● Totalt antall medl.: 502  (499)

Givertjeneste
Nå er vi igang med et nytt år. 

Regnskapet for januar foreligger 
og viser at givertjenesten stoppet 
på 75 450.  Et stort beløp, hele 
20 750 mer enn i januar ifjor (da 
hadde vi en dårlig start), men 24 
650 under budsjett.  For noen av 

oss er januar ekstra van-
skelig og andre har kansje 
ikke kommet helt igang.  
Når dette leses er vel også 
februar ferdig og det er 
viktig at vi ikke kommer 
for langt etter budsjettet i 
begynnelsen av året.  Lyk-
ke til med forvaltningen 
og givertjenesten. 

Spørsmål/kommentar/
klage/god ide eller ønsker 
du hjelp til å komme igang 
med fast givertjeneste, 
så ta gjerne kontakt med 
Knut-Erik Kinn: 414 
50 699, kekinn@c2i.net 
eller på hjemmeadresse 
Haugerudveien 11, 1619 
Fredrikstad. ■

Sang og musikk er viktig i Fredrikstad Frikirke. Øverst er 
det brødrene Jan og Hans Erik Groth som synger på Gudstje-
neste Underveis i desember. Under er det Margrethe Begby, 
Kari Bjørke og Birgitte Karterud som synger med barna.
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Annonser

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

Barnetøy 0 - 8 år
Sykepleierartikler

Tlf. 69 31 18 26

Postboks 24  -  1601 Fredrikstad
Tlf. 69 24 57 00  -  Fax 69 31 86 60

Din Advokatpartner as
Advokat Audun Lillestølen

ADV.FLM. Line Langnes – Adv.flm. Torjus Torjusen

Frikirkens medlemmer får 15% på 
ordinære timepriser.

Telefon:   69 300 100        
www.dinadvokatpartner.no

Glemmengaten 55, 1608 Fredrikstad 
(Hanco-bygget 1. etg.)

Menighetsbladet trykkes hos
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Program

11

MARS

Søndag 11. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen.
    Barnas åpent hus. Våroffer.
Onsdag 14. kl 10.30 Bønn.
Fredag 16. kl 19.00 Fredagsklubben.
Lørdag 17. kl  19.00 Ungdomsklubben. L+XL. Nattfest
    m/overnatting i kirken.
Søndag 18. kl 11.00 Ungdomsgudstjeneste. Eivind
    Bergem. Nattverd.
  kl 19.00 Møte i kirkestua.
Tirsdag 20. kl 18.00 Småspeider: kirken.
    Storspeider: kirken.
Onsdag 21. kl 10.30 Bønn.
Søndag 25. kl 11.00 Gudstjeneste underveis. Eivind
    Bergem.  Fredriksstad
    Mandssangerforening og Bjørnar 

Spydevold synger. 
    Barnas åpent hus. 
  kl 19.00 Konsert. Fredriksstad
    Mandssangerforening og Vocalis 
Mandag 26. kl 11.00 Formiddagstreff. Rolf Kristian
    Skaar. Marianne Grandahl synger.
Tirsdag 27. kl 18.00 Småspeider: Skogtunet. 
    Storspeider: Skogtunet
  kl 19.00 Dorkas. Bente Hansen.
Onsdag 28. kl 10.30 Bønn.
Fredag 30. kl 19.00 Ungdomsklubben. XL.
Lørdag 31. kl 19.00 Ungdomsklubben. L.

APRIL

Søndag 01. kl 11.00 Gudstjeneste. Leif Nilsen.
    Mannsmusikken synger.
    Film for barna. 
Onsdag 04. kl 10.30 Bønn.
Torsdag 05. kl 18.00 Nattverdgudstjeneste. 
    Per Eriksen. 
Fredag 06. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. 
Søndag 08. kl 11.00 Høytidsgudstjeneste for hele
    familien. Per Eriksen. 
    Barnegruppa deltar. Påskeoffer. 
Tirsdag 10. kl 18.00 Småspeider: Besøk på brannstasjo-

nen. Storspeider: patruljemøter.
Onsdag 11. kl 10.30 Bønn.
Fredag 13. kl 19.00 Fredagsklubben.
Søndag 15. kl  11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen.
    Barnas åpent hus
Tirsdag 17. kl 18.00 Småspeider: kirken.
    Storspeider: tur til Hvaler.
Onsdag 18. kl 10.30 Bønn.
Fredag  20. kl  19.00 Ungdomsklubben. XL+L i kirken.
Lørdag 21. kl 10.00 DUGNAD i kirken.
Lørdag 21.-søn.22. Kretsbannerkonkurranse /
    St.Georgsdag / småspeiderdag.
Søndag 22. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen.
    Barnas åpent hus

Tirsdag 24. kl 19.00 Dorkas. Per Eriksen.
Onsdag 25. kl 10.30 Bønn.
Fredag 27. kl 19.00 Fredagsklubben.
Søndag 29. kl 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste.
    Per Eriksen / Gunhild Grande
    Stærk. Film for barna.

MAI

Onsdag 02. kl 10.30 Bønn.
Torsdag 03. kl  Småspeider: tur ved Kvernhuset.
     (NB: merk dag)
Fredag 04. kl 19.00 Ungdomsklubben. XL
Lørdag 05. kl 19.00 Ungdomsklubben. L
Søndag 06. kl 11.00 Gudstjeneste. Kari-Lisbeth Kjus.
    Nattverd. Barnas åpent hus.
Mandag 07. kl 11.00 Formiddagstreff. 
Tirsdag 08. kl 18.00 Småspeider: Skogtunet.
    Storspeider: Dugnad på Skogtunet
    m/foreldre.
Onsdag 09. kl 10.30 Bønn.
Fredag 11. kl 19.00 Fredagsklubben.
Lørdag 12.-søndag 13.Speiderne overnatter på Skogtunet.
Søndag 13. kl 12.00 Speidergudstjeneste på Skog-
    tunet. Andakt v/Per Eriksen.
     (NB: merk tiden)
Onsdag 16. kl 10.30 Bønn.
Søndag 20. kl 11.00 Misjonsgudstjeneste. Lill og 
    Neville Muir. Barnas åpent hus
Tirsdag 22. kl 18.00 Småspeider: kirken.
    Storspeider: kanopadling.
  kl 19.00 Dorkas. Tur. Irene Skaar.
Onsdag 23. kl 10.30 Bønn.
Fredag 25. kl 19.00 Fredagsklubben.
Søndag 27. kl 11.00 Høytidsgudstjeneste. Per 
    Eriksen. Film for barna. 
Tirsdag 29..kl 18.00 Småspeider: Skogtunet.
    Storspeider: kirken.
Onsdag 30. kl 10.30 Bønn.

JUNI

Lørdag 02.-søn. 03. Ungdomsklubben – møtehelg
    på Greåker.
Søndag 03. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen.
    Nattverd. Barnas åpent hus. 
Mandag 04. kl 11.00 Formiddagstreff.
Tirsdag  05. kl 18.00 Storspeider: avslutningstur til
    Foten.
Onsdag 06. kl 10.30 Bønn.
Fredag 08.-søn. 10.  Småspeiderleir.
Søndag 10. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen.
    Mannsmusikken synger.
    Barnas åpent hus.



12

B - blad Returadresse:
Apenesgate 7

1607 Fredrikstad
org. nr.: 975 922 855

Speidere i farta

Fredrikstad frikirken spei-
dergruppe er en aktiv spei-

dergruppe som tilhører Fred-
rikstad menighet.  Vi er nå en 
gjeng på over 60 stk. fordelt på 
småspeider storspeider, roverlag 
og ledere. 

Vi ønsker å være en virkegren 
i menigheten som kan gi et tilbud 
til alle menighetsbarn samtidig 
som vi også kan være et attraktivt 
tilbud til barn utenfor menigheten. 
Vi opplever at mange foreldre som 
ikke er kristne ser det som uproble-
matisk å sende barna sine til spei-
deren, kanskje i kontrast til andre 
virkegrener.

For å gi våre barn et godt fri-
tidstilbud, med fokus på friluftsliv, 
har speidergruppa gått til anskaf-
felse av vår egen husmannsplass 
som ligger like ved Ørmen. Her 
har vi mye skog å boltre oss i. Vi 
har nå laget 4 gapahuker til over-
natting og en stor grillhuk. I tillegg 
har vi kjøpt en grillstue for ca. 20 
personer.

Men vi ønsker å gå enda len-
ger. På årsmøtet vedtok vi å starte 
jobben med å bygge en speider-
hytte. Først har vi bestemt å lage 
ei lita hytte som forhåpentligvis er 
oppe i år. I januar fikk vi hjelp av 
en nabo med å rive de to gamle hu-
sene. Kommunen har godkjent nye 
bygg og alt ligger til rette.

Med dette håper vi at vi klarer 
å skape en naturinteresse i mange 
barn, og i generasjoner fremover. 
Alt med basis i frikirken og med 
et håp om at mange finner veien 
videre til de øvrige virkegrenene.

Men ingenting av dette vil 
gjøre seg selv. Selv med mange 
foreldre og speidere trenger vi 
støtte fra de øvrige i menigheten. 
Det kan være seg å gi en hjelpende 
hånd når dugnaden er i gang, en 
pengegave eller lignende.  Hvert 
eneste bidrag i timer eller kroner 
vil være kjærkomment. 

Speidernes kontonummer er 
1121 08 18067. 

En planke «koster» kr. 100,-. 
Vil du kjøpe noen? Merk gaven: 
hyttebygging.

På speidernes hjemmeside 
www.fredrikstadfsk.com vil det 
ligge info når vi er i gang slik at 
man kan gi bort noen dugnadsti-
mer til speiderarbeidet. Kontakt 

gjerne en av lederne så vi kan no-
tere  at du er en av de villige til å gi 
noen timer. Flere tegninger ligger 
inne på hjemmesiden. ■

- Bjørn Gabrielsen -

Speidergruppa - en aktiv virkegren 
med store planer !!

Over: tegningene av det lille hu-
set. Under: selve speiderhtytta.


