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Pastorens hjørne

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

I Guds nærhet
S

arah Adams drøm i livet var å bli skuespiller, og hun var på vei til
å oppfylle drømmen. Blant annet spilte hun hovedrollen i Shakespears MacBeth. Men dårlig helse satt en stopp for drømmen. Hun
ble ikke gammel heller. 43 år gammel døde hun av tuberkulose.

Ungdomsarbeider
Gunhild Grande Stærk : 90 20 62 54

Men Sarah etterlot oss en av de mest kjente salmene i verden; ”Nærmere deg, min Gud”. Hun skrev den i 1840. Da var hun 35 år gammel.

Eldsteråd
Kaare Breda (leder) : 69 32 88 29

Hva handler egentlig livet om? Er det et race der vi skal prøve å
oppnå så mye som mulig i løpet av de 70 eller 80 årene som er oss tilmålt? Er målet å samle så mange ting som mulig, bygge så stort hus som
mulig, og etterlate en så stor arv som mulig? Er målet for livet å samle
på opplevelser? Hvorfor lever vi egentlig?

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

Jeg tror Gud har gitt oss livet for at vi skal glede oss over det og nyte
hans skaperverk. Jeg tror han unner oss store opplevelser, gode middager og økonomisk trygghet. Men jeg tror også at det går an å gå seg vill
i gledene og tingene. Om drivkraften i livet handler om å realisere oss
selv og bygge vår himmel på jorda, da har vi bommet på både målet og
meningen med livet.
Da Jesus ble spurt om det viktigste i loven, og vi kan oversette spørsmålet til hva som er det viktigste i livet, så svarte han med at det er å elske Gud over alle ting og å elske sin neste som seg selv. Det er livets mål
og mening for hver enkelt av oss. Og det er når vi får det perspektivet på
livet vårt at vi kan være en forandringskraft i samfunnet.
Fredrikstad Frikirke ønsker å være en menighet der folk møter Guds
kjærlighet og utrustes til å elske sin neste. Vi tror det begynner hos Gud.
Derfor har vi satt ”I Guds nærhet” som en overskrift for høsten i menigheten.
Vi tror ikke at man må fjerne seg fra den verden Gud har skapt for å
leve i Guds nærhet. Men vi tror at ved å komme nærmere Gud så åpnes
våre liv opp for å bli brukt av Gud til akkurat det du og jeg er ment til
her i verden.

Formiddagstreff
Gerd og Øivind Eriksen : 69 34 06 98

Derfor vil vi både utfordre og invitere. Kanskje må noe omprioriteres i livet for å leve i Guds nærhet? Kanskje handler det om å finne igjen
veien til sitt eget hjerte?

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

Dersom Gud virkelig finnes så er han for viktig til å være en halvhjertet fritidsaktivitet. Han kaller deg inn i fellesskap med ham. La oss
hjelpe hverandre sammen til å følge det kallet. ■
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- Per Eriksen -

Andakt

Virkelighetens erkjennelse
Jeg har en periode jobbet med palliativ medisin. Jobben innebærer lindring av smerter, symptomer
og plager hos pasienter som har en uhelbredelig dødelig sykdom med kort forventet levetid. De fleste
har en kreftdiagnose. Diagnosen er fryktet fordi den er forbundet med høy dødelighet og mye lidelse
for mange. Døden, som alltid er hos mennesket som et bakteppe, møter en så tydelig og konkret. I dette
møtet kommer selve livets realitet så nært at det virker skremmende.
Jeg satt hjemme hos en pasient som var henvist til teamet vårt. Hun hadde kreft med spredning. Medisinsk sett fantes ingen helbredelse. Hun var fortsatt oppegående og hadde god oppfølging fra familien.
Hun ønsket å være aktiv og godt fungerende lenge. Siste uke hadde hun fått så mye smerter at det gikk ut
over dagliglivet. Morfindosen måtte økes, man måtte legge opp en behandlingsplan for å lindre plagene.
Familien var bekymret.
”Jeg vet hvordan det står til, men jeg vil ikke høre noe om det - jeg vil ikke høre noe negativt. Jeg sa
til kreftlegen ved sist behandlingsvurdering at jeg ikke ville ikke høre noe om sykdommen.”
Som mennesker er vi til enhver tid i ulike virkeligheter. Noen synes vi er bra, andre mindre bra noen har vi kontroll over, mange har vi ikke kontroll over. Vi strever med å mestre egen virkelighet. Vi
prøver ofte å unngå de ubehagelige, omdefinere dem eller benekte dem, men de er der likevel. Krig,
miljøtrussel, ulykker og lidelse blir ikke borte ved omdefinering eller benektning. I beste fall kan du klare
å leve bedre følelsesmessig med dem, men de er der like fullt. Erfaring og forskning viser at bevissthet
om egen død øker mestringen i situasjonen, men det forandrer ikke realiteten.
Mange prøver å benekte Bibelens virkelighetsbeskrivelse av det de synes er ubehagelig, men gjør det
at den forsvinner? Forsvinner syndens eller dødens konsekvens selv om vi benekter den? Endrer Guds
virkelighet seg ved en omdefinering?
For det står skrevet: Det finnes ikke én som er rettferdig, ikke én.(Rom 3.10)
Syndens lønn er døden. (Rom 6,23a)
Erkjennelsen av sykdommens realitet er en forutsetning for vilje til å kunne ta imot hjelp fra lege.
Tilsvarende er erkjennelsen av syndens konsekvens som åndelig realitet, en forutsetning for å ta imot
den hjelp Gud vil gi deg. Da vil du erfare at Guds handling gjennom Jesus er helbredende og lindrende
for deg.
Men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. (Rom 6,23b)
Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus. (Joh 17.3)
Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og
holde måltid, jeg med ham og han med meg. (Joh 3.20) ■
- Jens Espeland 3

Omsorgsdiakoner
Fire flotte damer som trives med
gode samtaler og en kopp kaffe.
Menighetens omsorgsdiakoner
er: Ewa Boine, Anne-Grethe
Kinn, Bente Johansen og
Bjørg Kavli.

- Vi har menighetens fines
F

ire flotte damer mener de
- Hvordan blir dere mottatt når
har den fineste oppgaven i dere kommer på besøk til folk?
menigheten. De besøker folk.
- Vi blir stort sett alltid velFor noen år siden ble det opp- dig godt mottatt. Folk synes det
rettet en egen gruppe innen dia- er trivelig å få besøk. Og vi har
konatet i Frikirken i Fredrikstad. oppdaget at det er mye viktigere å
Omsorgsdiakonene har blant annet høre enn å snakke. Mange liker å
ansvar for å besøke gamle og syke snakke om familien og barna.
i menigheten. For tiden er det fire
omsorgsdiakoner som bruker fritiAlle de fire har flere år bak seg
den sin på dette; Ewa Boine, Bente som omsorgsdiakoner. Bente har
Johansen, Bjørg Kavli og Anne- holdt på i ni år.
Grethe Kinn. De har også ansvar
for at nye som kommer på gudstje- Hva er motivasjonen for
nesten blir sett og pratet med.
denne tjenesten?
4

- Jeg er glad i folk. Det gir meg
mye å være sammen med mennesker. Gjennom denne tjenesten
kommer jeg i kontakt med noen
som jeg ikke hadde fått kontakt
med ellers, sier Bjørg.
De andre er enige i at de får
mye tilbake fra denne oppgaven.
Dessuten vanker det mye god
kaffe!
- Vi har den fineste jobben i
menigheten, sier de.
Omsorgsdiakonene går som

Historisk
de er mange nok til oppgaven slik
det er nå, og mye av besøkstjenesten er lagt til formiddagen. Derfor
er det fint om man har litt fleksibel
arbeidstid.

for praktiske oppgaver i kirken,
er også omsorgsdiakonene valgt
for tre år om gangen. Dette er en
tjeneste som menigheten opplever som svært viktig. Og selv om
omsorgsdiakonene har ganske god
- Hvorfor er denne tjenesten oversikt over menighetens eldre
viktig?
medlemmer, så trenger de tips om
- Det er viktig at de som er satt det er noen som har behov for et
avsides og ikke lenger kan komme besøk. Det kan være mange gruntil kirken, blir husket og sett.
ner til at man ønsker besøk av en
omsorgsdiakon. Så det er bare å
På samme måten som de an- være frimodig, ta kontakt,- og sette
dre diakonene, som har ansvaret på kaffetrakteren. ■

Bilder fra historien:

Sang og musikk
Sang og musikk har alltid spilt en viktig rolle i Frikirken i Fredrikstad. Opp gjennom historien har menigheten hatt flere ulike typer
kor, som barnekor, ungdomskor, mannskor og musikkforening.

ste jobb!

Et kor som preget flere generasjoner, var sangkoret ”Vårbud”.
”Vårbud” ble stiftet allerede 11. juni 1903. Den gangen het det ”Ungdomsforeningens sang- og musikkor”. I starten var hovedoppgaven å
synge på ungdomsforeningens møter, men etter hvert utviklet det seg
til et blandet kor som sang på gudstjenester og andre arrangementer.
”Vårbud” eksisterte helt fram til 1965, og fikk derved en 62 år
lang historie. Det er ikke så verst for et kor. Bildet er fra 1928. ■

oftest to og to sammen på besøk.
Det vanlige er at de samme får
besøk fire ganger i året. Men noen
har behov for litt mer. Her bedømmes de individuelle behovene.
- Er det bare kvinner som kan
bli omsorgsdiakoner?
- Nei, det er det absolutt ikke.
Tidligere har det vært mannlige
omsorgsdiakoner også. Og tidligere eldste har hjulpet til, sier de
fire, som ikke vil ha noe imot at
også mennene tar ansvar for omsorgstjenesten. Men de opplever at
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Tove Rygh de Flon
Tove Rygh de Flon
♦ 45 år
♦ Gift med Halvor
♦ Fire barn
♦ Styrer for Kråkeby
Barnehage

Ny kvinne i ledelsen
T

ove Rygh de Flon er første
kvinne i det nye menighetsrådet i Frikirken i Fredrikstad.
Ledelse har hun mye erfaring
med fra arbeidslivet også.

Hun er oppvokst i Råde, og har
bakgrunn fra Misjonssambandet.
Til daglig styrer hun Kråkeby
Barnehage, en av byens største
barnehager beliggende like ved
Nye Fredrikstad Stadion. BarneFør årsskiftet vedtok me- hagen er for øvrig på flyttefot inn
nighetsmøtet å gjøre visse for- i nybygde lokaler enda et par hunandringer på ledelsesstrukturen i dre meter nærmere stadion. Selve
menigheten. Eldsterådet suppleres flyttingen er beregnet til september
med medlemmer som ikke er og oktober.
ordinert, og sammen danner de
menighetsrådet. Menighetsrådet
- Hvorfor sa du ja til å bli med
er nå betegnelsen på menighetens i menighetsrådet?
sentrale ledelsesorgan. Tove Rygh
de Flon er den første som er valgt
- Fordi jeg tror at Gud kan
inn i menighetsrådet på disse pre- bruke meg i denne rollen, svarer
missene, og har vært i funksjon et Tove, men legger leende til at det
par måneders tid.
hørtes veldig fromt ut.
Tove har vært medlem av Fri- Synes du det er viktig at du
kirken i Fredrikstad siden 1989. som kvinne kommer i en slik ledel6

sesposisjon?
- I denne sammenhengen er det
ikke viktig for meg at jeg er kvinne. Men jeg mener det generelt er
veldig riktig at Frikirken har kvinner i ledelsen. Jeg tror Frikirken,
ikke minst her i Fredrikstad, har en
lang vei å gå på dette området. Det
er få kvinner på talerstolen. Det er
en kultur det er viktig å snu.
Tove selv har hatt lederoppgaver på mange plan både innen
kristelig arbeid og utenfor siden
hun var ti-tolv år gammel. Da hun
begynte på lærerskolen tok hun
seg en pause fra lederverv, hun var
rett og slett sliten av det. Siden har
hun blant annet tatt videreutdannelse i ledelsesfag. I Frikirken har
hun i mange år vært leder i Barnas

Stilling
Åpent Hus og vært med i gruppa
som arrangerer familiegudstjenester.
- Hvorfor er barnearbeid
viktig for deg?
- Fordi jeg har fått noe selv
som jeg vil gi videre til neste
generasjon. Jeg får masse igjen
fra barn, og derfor er det en lett
oppgave å jobbe med.
- Hva er dine idealer for en
menighet?
- At den er et inkluderende
fellesskap for folk som vil gå på
den samme veien.
- Kan du utdype det?
- Jeg tror at det er viktig å
kunne ha målet for øye og ikke
fokusere på alt annet langs veien.
Da er det lettere å se meningen
med hvorfor vi er med.
Vi lever i et samfunn i dag
hvor det er så mye som vil ta
oppmerksomheten vår og fjerne
fokus. Jeg håper å kunne bidra
til at vi kan pusse støv av målet
vårt.
Foreløpig er Tove det eneste
ikke-ordinerte medlemmet av
menighetsrådet, som ellers består av Kaare Breda, Tommy
Johansen og pastor Per Eriksen.
Menighetsarbeider Eva Kinn
He møter også fast på møtene i
rådet.
Målsettingen er at menighetsrådet skal bli gradvis utbygd
med to-tre flere faste medlemmer som velges for en tidsavgrenset periode. For Fredrikstad
menighet er dette starten på en
spennende utvikling på ledelsessiden. ■

Kirkens SOS i Borg

Søker
KONSULENT / VEILEDER i 50 %, nyopprettet stilling
Kirkens SOS i Borg er en krisetelefon som eies av menigheter
og organisasjoner innen Østfold og Akershus fylker - Borg bispedømme.
Som en av 13 SOS sentre utgjør vi sammenslutningen Kirkens
SOS i Norge. Dette finner du på www.Kirkens-sos.no .
Krisetelefonen er døgnåpen og krise e-post besvares. Vakttjenesten dekkes av ca 125 frivillige. I tillegg til kontoret i Fredrikstad
er det åpnet et Askimkontor som administreres fra Fredrikstad.
Den faste staben består av daglig leder i 100 % stilling og en konsulent i 50 % stilling. På grunn av stor økning av arbeidsmengde
utvides staben med en 50 % konsulentstilling fra høsten 2007.
Konsulentens arbeidsoppgaver:
Rekruttering og oppfølging av de frivillige medarbeiderne
Undervisning og veiledning
Vaktlister og andre administrative oppgaver
Arbeid knyttet til inntektsbringende tiltak
Informasjonsarbeid og utadrettet virksomhet
Noe kveldsarbeid følger stillingen
Kvalifikasjoner:
Vi søker etter en person som:
- har tro på frivillig innsats i møte med mennesker i nød
- bekjenner kristen tro
- har relevant utdannelse fra universitet/høyskole, f. eks. sykepleier, sosionom, lærer, kateket/diakon
- kan ha fleksibel arbeidstid
- kan samarbeide med frivillige medarbeidere og jobbe i team
- har erfaring/kompetanse innen veiledning og administrasjon
- har erfaring med frivillig virksomhet, gjerne innen Kirkens
SOS
Personlig egnethet blir tillagt særlig vekt.
Lønn etter avtale. Pensjonsavtale gjenom KLP.
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til styrets leder,
Ragnar Gabrielsen tlf. 91 55 32 36 etter kl 16, eller daglig leder,
Harald Mella tlf. 69 36 87 50 / 92 61 66 91
Søknad med CV og kopi av attester sendes:
Styret for Kirkens SOS i Borg,
Ove Ramsgate 17, 1606 Fredrikstad
Søknadsfrist: 2. juli 2007.
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Liv og virke

Semesterstart med bønn
og stillhet

Lørdag 18. august inviterer
menigheten til noe helt nytt! Som
en opptakt til høstens aktiviteter
inviteres alle til en stille formiddag
til bønn og ettertanke på Skogtunet
på Ørmen.
Vi samles kl. 11.00 og holder
på fram til ca. kl. 15.00. I løpet av
denne tiden vil det både være samlinger med mer meditativ karakter,
det vil bli god tid til bønn, forbønn
og retreat, og dagen vil avsluttes
med en nattverdsamling.
Ulla Käll, som er et kjent navn
innen retreatbevegelsen i Norge,
vil være sammen med oss hele
tiden. Ulla vil både undervise om
bønn, og gi oss del i sitt vakre,
klassiske gitarspill. Hun har for
øvrig akkurat gjort ferdig en CDinnspilling med klassisk gitar til
bruk i retreatsammenheng.

Kanskje er sommerferien en fin tid
for gevinstplanlegging?

ikke var like høyt i år som i foregående år, men regnværet holdt seg
unna til gudstjenesten var slutt. Da
Første spadestikk
falt de første regndråpene over de
Under
friluftsgudstjenesten frammøtte.
13. mai på Skogtunet på Ørmen,
ble de første spadestikkene tatt for
Speideren har en aksjon der
det som skal bli en liten speider- de selger symbolske planker til
hytte på stedet. I løpet av våren og inntekt for byggingen av den nye
sommeren skal hytta etter planen hytta. Hver ”planke” koster 100
være på plass.
kroner, og man trenger å selge
400 planker for å komme i mål.
Om noen vil være med så kan man
innbetale beløpet til kontonummer
1121 08 18067; Fredrikstad Frikirkes Speidergruppe v/ Boine, Fyrv.
14, 1633 Gamle Fredrikstad. Merk
innbetalingen med ”Planke”.

Diakoninnsettelse

På menighetens årsmøte i
mars ble Tone Gabrielsen valgt
til ny diakon og Kjetil Hansteen
avsluttet sin tjeneste. Samtidig ble
Knut-Erik Kinn og Henrik Breda
gjenvalgt til en ny 3-års periode.
Tone Gabrielsen ble innsatt til
diakontjeneste på gudstjenesten
15. april.

Vi håper mange vil sette av
denne dagen for å roe ned og få
et møte med Gud og seg selv i
naturen.

Sommerens gudstjenester

Også i år vil menighetene i
Fredrikstad, Greåker og Sarpsborg
gå sammen om å feire gudstjeneste
i sommermånedene. Vi oppfordrer
de som har anledning til det å
støtte opp om disse gudstjenestene
– og har du plass i bilen ta gjerne
med deg noen!

Misjonsmessa

Allerede er planleggingen i
gang for høstens misjonsmesse.
Fredag 23. november og lørdag
24. november er reservert. Inge
Auberg fra Frikirkens misjonskontor blir med på lørdagen.
For at misjonsmessa skal bli
vellykket er det viktig at mange
er med og bidrar. Vi oppfordrer
alle til å tenke på kreative og fine
gevinster som kan gis til messa.
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Speiderne hadde overnattet
på Skogtunet siden kvelden før,
og på søndagen kom foreldre og
andre interesserte til gudstjeneste.
Gråværet gjorde nok at antallet

☼ 24. juni og 22. juli er det gudstjeneste i Greåker Frikirke.
☼ 1. og 29. juli er det gudstjeneste i Sarpsborg Frikirke
☼ 8. juli og 5. august er det guds-

Liv og virke
tjeneste i Fredrikstad Frikirke.
15. juli har vi ikke egen gudstjeneste, men oppfordrer alle til å
delta på gudstjeneste på Oase-stevnet i Kongstenhallen.

Minneord I

Mary Sofie Lindberg døde
tirsdag 8. mai på Borge
Sykehjem. Mary Lindberg
var menighetens nest eldste medlem, og var 93 år
da hun døde. Hun hadde
vært medlem siden 1930.

I sin aktive tid i menigheten
var hun engasjert både i musikkforeningen og som søndagsskolelærer. Vi lyser fred over hennes
minne.

ØKONOMI

så er det noen som har lyst på
praktiske oppgaver så ta kontakt
TAKK,- på 4 måneder er det med diakonene så slipper du å gå å
gitt 305 520 kroner. Det er over vente helt til Høstdugnaden!
40 000 mer enn ifjor.
TAKK til dere som er med på
vaskingen
av kirken. Bente Moen
Utfordringen er at vi ligger
mer enn 90 000 etter vårt oppsatte har nå tatt over ansvaret for vaskebudsjett for iår. Når dette leses er listene og nye lister deles ut i disse
nok også mai over og etterslepet dager.
trolig enda litt større.
Til deg som har anledning og
Så kommer juni og juli med ikke er med på et vaskelag sier vi:
skattepenger og feriepenger. Hvis Ta kontakt med diakonene/Bente.
feks.20 givere gir skattefradrag for Flere lag ønsker forsterkninger og
gitte 12 000 så utgjør dette 67 200. det er bare fint om det blir flere
Gir noen også litt av feriepengene, lag. Når vi vasker sammen kan det
og noen nye blir med, bør vi kunne også være hyggelig og du kan bli
være ajour med budsjettet når fe- kjent med nye/andre mennesker i
rien er over. Det hadde vært flott! menigheten.

Spørsmål/kommentar/klage/
Det er viktig at alle kommer
igang og tar sin del. Noen har lite god ide eller ønsker du hjelp til å
Minneord II
Harriet Olivia Hansen døde og noen har mye, men alle kan komme igang med fast givertjeneste, så ta gjerne kontakt:
fredelig onsdag 28. februar være med.
I kirken, på tlf. 69 39 89 78,
på Borge sykehjem. Hun
på
mobilnr.
414 50 699, på mail
TAKK til dere som var med
var født i 1911, og ble
på Vårdugnaden. Vi var 13 styk- kekinn@c2i.net eller på min
hele 95 år gammel.
ker og fikk gjort en hel del. Lista hjemmeadresse i Haugerudveien
Hun gikk inn i menighe- over oppgaver er imidlertid lang, 11, 1619 Fredrikstad.
ten i 1942, og var spesielt interessert i Finnmarksmisjonen. Når hun
døde, var hun menighetens eldste
medlem. Vi lyser fred over hennes
minne.
I forbindelse med begravelsen
til Harriet Hansen ble det gitt kr
5 050,- i gave til menigheten. Vi
takker for den store gaven! ■

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!
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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 Din Advokatpartner as
.

Tlf. 69 30 14 00 Faks 69 30 14 01
Rådgivende Ingeniører
Maskinteknikk – Bygningsteknikk

og Prosjektadministrasjon

Glemmengt. 55 , Postboks 127 , 1601 Fredrikstad

Advokat Audun Lillestølen

Frikirkens medlemmer får 15% på
ordinære timepriser.
Telefon: 69 300 100
www.dinadvokatpartner.no
Glemmengaten 55, 1608 Fredrikstad
(Hanco-bygget 1. etg.)

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

Barnetøy 0 - 8 år
Sykepleierartikler
Arne Stangebysgt. 11 - 1607 Fredrikstad
Tlf. 69 38 31 00 - Fax 69 38 31 20 - e-post: post@ost-revisjon.com

Tlf. 69 31 18 26

Menighetsbladet trykkes hos
Postboks 24 - 1601 Fredrikstad
Tlf. 69 24 57 00 - Fax 69 31 86 60
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Program

JUNI:
Søndag
Onsdag
Fredag
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Lørdag
Søndag
Onsdag

10. kl 11.00
13. kl 10.30
15.-søndag 17.
17. kl 11.00
19. kl 18.00
20. kl 10.30
23.- lørdag 30.
24. kl 11.00
27. kl 10.30

Gudstjeneste. Per Eriksen taler. Mannsmusikken synger. Barnas åpent hus
Bønn
Ungdomsklubben – Gøteborgweekend
Gudstjeneste. Eivind Bergem taler
Storspeider: kirken
Bønn
Troppsleir
Felles gudstjeneste i Greåker Frikirke. Birger Borgersen taler
Bønn

01.
04.
08.
15.

Felles gudstjeneste i Sarpsborg Frikirke
Bønn
Felles gudstjeneste i Fredrikstad Frikirke. Per Eriksen taler
Oase i Fredrikstad

JULI:
Søndag
Onsdag
Søndag
Søndag

kl
kl
kl
kl

11.00
10.30
11.00
11.00

18. juli - 02. august
Søndag 22.
Søndag 29.

Visjon ´07 på Fredtun.

kl 11.00 Felles gudstjeneste i Greåker Frikirke. Sigmund Sandåker taler
kl 11.00 Felles gudstjeneste i Sarpsborg Frikirke

AUGUST:
Søndag 05. kl 11.00 Felles gudstjeneste i Fredrikstad Frikirke. Per Eriksen taler. Nattverd
Søndag 12. kl 10.30 Bønn
11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen taler
Lørdag 18. kl 11.00-15.00 Retreat-dag på Skogtunet, Ørmen. Per Eriksen og Ulla Kãll
Søndag 19. kl 10.30 Bønn
11.00 Festgudstjeneste. Per Eriksen taler. Presentasjon av konfirmantene.
Offer til DMI
Onsdag 22. kl 10.30 Bønn
Fredag 24.-søndag 26. Ungdomsklubben. L og XL. Weekend på Ytterbøl
Søndag 26. kl 10.30 Bønn
kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen taler. Barnas åpent hus
Tirsdag 28. kl 18.00 Speider
kl 19.00 Dorkas.
Onsdag 29. kl 10.30 Bønn

SEPTEMBER:
Søndag 02.
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Søndag

03.
04.
05.
09.

kl 10.30
kl 11.00
kl 11.00
kl 18.00
kl 10.30
kl 10.30
kl 11.00

Bønn
Gudstjeneste. Per Eriksen taler. Nattverd. Barnas åpent hus
Formiddagstreff.
Speider
Bønn
Bønn
Gudstjeneste. Per Eriksen taler. Barnas åpent hus
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Konfirmasjon

B - blad

Returadresse:
Apenesgate 7
1607 Fredrikstad

org. nr.: 975 922 855

Her er de fem konfirmantjentene i nervøs forventning
bare noen minutter før gudstjenesten skulle begynne.
Fra venstre: Filfa Bullen, Oda Westby,
Thea Sørhus, Ingvild Andersen
og Linn Marita Øvrebø
Bergersen.

t
e
h
g
li
r
jæ
k
g
o
p
å
Tro, h
K

onfirmasjonen ble i år
– som vanlig – arrangert
siste søndag i april. Været var
strålende, slik det skal være på
en konfirmasjonssøndag, og kirken var fullsatt.

om hva de forbandt med ordet
tro, de hadde funnet ulike avisoverskrifter om håp og presenterte
sanger som handlet om forskjellige former for kjærlighet. Alt ble
presentert ved hjelp av film, musikk og power point. Til slutt ble
hver enkelt konfirmant bedt for av
konfirmantlærerne Per Eriksen og
Gunhild Grande Stærk.

De fem jentene, Thea, Oda,
Filfa, Ingvild og Linn, hadde selv
valgt temaet for konfirmasjonsgudstjenesten; Tro, håp og kjærlighet. De hadde så ulike presentaKonfirmantlærerne kan forsjoner knyttet til hvert av ordene. telle om en usedvanlig hyggelig
Jentene hadde vært på Kvernhuset og interessert gruppe med konfirungdomsskole og intervjuet elever manter som det har vært en glede
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å være sammen med gjennom året.
Konfirmantene har også valgt sitt
favorittbibelvers, som også ble lest
opp under konfirmasjonsgudstjenesten. Det er fra Rom 8, 38-39:
”For jeg er viss på at verken
død eller liv, verken engler eller
krefter, verken det som nå er, eller det som kommer, eller noen
makt, verken det som er i det høye
eller i det dype, eller noen annen
skapning, skal kunne skille oss fra
Guds kjærlighet i Kristus Jesus,
vår Herre.” ■

