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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 32 85 59 

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.

Noe av det viktigste for at folk skal trives i en menighet er at de 
har venner der. Vi trenger mer enn gode prekener, fin sang og 

spennende arrangementer. Vi trenger noen som vi kan le og gråte 
sammen med, noen vi kan snakke med om livet og alle hverdagsut-
fordringene vi møter, noen vi kan sparke fotball med eller gå på kino 
sammen med. 

Jeg håper Fredrikstad Frikirke kan være et sted der det er lett å få 
venner. Jeg håper at den som kommer til menigheten opplever at det er 
folk der som møter dem med en åpen favn og oppriktig interesse. 

Denne høsten ønsker vi å satse på de små gruppene i menigheten; 
bibelgrupper, samtalegrupper, husfellesskap – eller hva man ønsker å 
kalle det. Vi tror de aller fleste har godt av å være med i en slik gruppe, 
der man kan være åpne for hverandre, støtte hverandre og be sammen. 
Vi vet det er mange slike grupper i menigheten som fungerer godt, mens 
det er kanskje også noen som er stivnet i formen og trenger fornyelse 
eller omorganisering.

I kirken vil det fram til høstferien ligge lapper i benkeradene som 
man kan skrive seg på om man ønsker å være med i en gruppe. Der er 
det ulike valg man kan krysse av. Hvor ofte passer det for deg å samles; 
annenhver uke eller kanskje bare en gang i måneden? Hva slags gruppe 
er du interessert i; bibelstudium eller livsnære samtaler? Vil du være med 
i en gruppe som bare består av kvinner eller menn, eller vil du at det skal 
være en miks?

Mange steder har man gode erfaringer med å ha kjønnsdelte grup-
per. Det kan virke som om det er lettere å åpne seg for hverandre om 
man er sammen med bare menn eller bare kvinner som har en del felles 
erfaringer. Det gjør også at småbarnsforeldre slipper den stadige jakten 
på barnevakter. I menigheten vår har vi veldig gode erfaringer med rene 
jente- og guttegrupper blant tenåringene. Noen av disse erfaringene har 
vi lyst til å prøve ut også blant de av oss som for lengst har passert ung-
domstiden.

I en smågruppe er nærhet og åpenhet helt grunnleggende. Det er når 
vi kommer hverandre inn på livet at vi virkelig kan bety noe for hveran-
dre. Derfor oppfordrer jeg alle til å vurdere seriøst om de vil være med 
i en smågruppe. Og du skal vite at du er velkommen, uansett hvem du 
er! ■

- Per Eriksen -

Fellesskap i 
små grupper 

Pastorens hjørne
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Andakt

One way leads to diamonds, one way leads to gold,
another leads you only to everything you´re told.
In your heart you wonder which of these is true;
the road that leads to nowhere, the road that leads to you.

….you cannot change what´s over but only where you go…..

Enya

Veivalg

Irske Enya synger om pilegrimen
som en som velger retning.
En som følger en vei,
men som må velge i veikryssene.

Hvilken vei er riktig?
Hvem fører fram – til hva?

Noe venter ved veiens ende,
noe godt for dem som velger rett.

Men mange veier leder bare dit
andre har forventet at du skal gå.
Valgene du blir påført,
de du egentlig ikke velger selv.

For noen er dette media
som styrer samtaler, tanker, interesser
eller oppfatninger man får av verden.

For andre er det alle ”burde”-kravene,
som kommer både innenfra og utenfra,
som tvinger dem dit de egentlig ikke vil.

De er den enkleste veien å gå.
Men de er ikke den rette.

Veien mot et annet menneske
er kronglete og lang.
Slik er også veien mot deg selv.
Veien mot innsikt.

Men den er verd strevet.

Anne Kristin Aasmundtveit
(Fra boka: Pilegrimen i deg, Luther forlag 2007)

Veivalg
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Lørdags-retreat

Høsten kommer med høyt 
tempo og mange utfordrin-

ger etter sommerens rolige da-
ger. Menigheten inviterte derfor 
til en dag for bønn og stillhet som 
innledning til høstens program.

Skogtunet på Ørmen benyttes 
som oftest av speiderne. Her er det 
bygget opp bålplasser og lavvoer. 
Og når speiderne fyller stedet er 
det lek og latter og stor aktivitet.

For de 16 som tok imot invi-
tasjonen til en retreatdag samme 
sted 18. august var det imidlertid 
stedets stillhet og ro som sto i sen-
trum.

 
Hva er retreat? Ulla Käll som 

ledet denne dagen, forklarte det 
med at det handler om å trekke seg 
tilbake for å få ro og samle krefter 
for en krevende hverdag. Utenom 
dette er det ikke noe mystisk med 

retreat. Det dreier seg om tid til et-
tertanke og bønn.

Været viste seg fra sin beste 
side denne lørdagen. Solen skinte 
og varmet godt. Dagen begynte 
med at hver enkelt fikk en person-
lig forbønn. Deretter samlet delta-
kerne seg og fikk en orientering om 
dagen og en innføring i hvordan de 
kunne bruke stillheten.

De fikk så utdelt en bibeltekst 
med en enkel veiledning om hvor-
dan man kunne bruke denne som 
utgangspunkt for en meditasjon. 

De neste fem kvarterene fikk 
deltakerne vandre i skogen eller 
finne seg et stille sted for bønn, 
ettertanke og bibelmeditasjon. 
Kanskje høres det lenge ut å skulle 
bruke over en time i stillhet, men 
samtidig trengs det litt tid for å få 
senket skuldrene og kjenne at roen 

fyller tanker og sinn. 

Midt på dagen var det en ny 
samling, og etterpå spiste man 
lunsj sammen. Nå ble stillheten 
brutt og samtalen gikk livlig på 
skogtunet. Blant deltakerne var 
aldersspennet stort, fra starten av 
20-årene til pensjonistalderen. 
Ragnhild og Knut Strømsbo hadde 
til og med sin 45-års bryllupsdag 
denne dagen. Sporty gjort å stille 
opp en slik dag! Det var også noen 
av deltakerne som ikke kom fra 
Frikirken. Noen tilhørte Glem-
men menighet, og en kom helt fra 
Tyskland. 

Den andre delen av dagen var 
satt av til konkret forbønn for ulike 
temaer. Nå ble lavvoene tatt i bruk 
som små bønnekapeller. I en lavvo 
var temaet barn og unge.

 Her kunne man be for ulike 

Stille start på høsten
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Lørdags-retreat

temaer knyttet til barns og unges 
oppvekst, for de ulike aktivite-
tene for barn og unge i Frikirken 
og for alle barna i Frikirken med 
navn. En annen lavvo var viet til 
Fredrikstad, menighetene i byen 
og Frikirken. 

I en tredje kunne man be for 
verden. Her var mange av de utfor-
dringene jorden står overfor, med 
klimatrussel, terror og fattigdom, 
skrevet opp. Samtidig kunne man 
skrive navnet på et land eller re-
gion som lå en særlig på hjertet 
og henge det på en oppslagstavle. 
Deltakerne kunne også gå inn i 
et stille hus der man kunne legge 
spesielle bønneemner i en bøn-
nekrukke. Det var også mulig å 
få personlig forbønn for den som 
ønsket det.

Til slutt ble dagen avrundet 
med en felles nattverdsamling i det 

fri, før hver deltaker fikk 
ordet for å oppsummere 
hva dagen hadde gitt. 

”I Guds nærhet” er 
temaet for dette høstse-
mesteret i Fredrikstad 
Frikirke. Denne retreat-
dagen ble en fin innled-
ning til dette. Ved å sette 
av noen timer en lørdag 
fikk man oppleve noe 
av Guds nærhet både i 
naturen, i fellesskapet 
med andre, i Bibelen, i 
bønnen og i nattverden. 

For flere ble det en 
dag som varmet både 
kroppen og sjelen. Det 
er en varme det kan 
være godt å ta med seg 
videre når kjølige høst-
dager kommer. ■
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Speiderleir

For speidere er sommeren 
årets høydepunkt. Da gjør vi 

oss klare til å dra på speiderleir. 

Årets begivenhet var lagt 
til Rold Skov utenfor Aalborg i 
Danmark. I år var det kretsleir på 
programmet, d.v.s. alle speiderne i 
Fredrikstad krets.

Leiren hadde i år fått navnet 
ROLLYWOOD, som henspeilte 
på speidernes form for ”glitter og 
glam”. 

Her samlet 200 speidere fra 
Fredrikstad seg, deriblandt 28 fra 
Frikirken.

Når vi kom ned ble vi møtt av 
en stor sol og en stor gressbakke. 

Leiren ble slått opp med 5 lavvuer 
og et stort kjøkken/samlingstelt. 
Bord, fettfelle, og bålplass fikk 
også sin plass på området. Etter 
hvert ble det til en hel liten by med 
”Walk of fame” – ”Rollywood 
hills” – ” Kiosk Borat ” – ”Rol-
lywood Beach” 

Når alt var gjort og Rollybur-
gerne var fortært var det tid for 
bading i en innsjø i nærheten.

Da kvelden kom og vi samlet 
oss rundt leirbålet fant vi ut at det 
var ikke bare speidere her, Herr og 
fru KNOTT var også på plass… 
Det ble etter hvert en konkurranse 
om hvem som fikk flest stikk.

Søndag hadde frikirken ansvar 

for gudstjenesten og vår ungdoms-
arbeider Gunhild som var med på 
speiderleir for første gang hadde 
andakten. Hun fungerte etter hvert 
nesten som en leirprest. 

Hele uka gikk med til mange 
speideraktiviteter, vi kan nevne – 
laget popcorn på bål, støpt hender 
i gips, sparket fotball, vått og vilt, 
matlaging, drama, leirbål, bading, 
besøk i Aalborg zoo, bytur, skat-
tejakt med mer . 

Lør-tirs hadde vi bare godt vær 
og det tegnet godt. Onsdag var det 
slutt på godværet, da satte storme-
ne og regnværet inn og vi holdt oss 
tørre så godt vi kunne. Det ble litt 
låning av tøy og tørking i de små 
glimtene av sol.

Sommer er leirtid

6
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Nytt kirkebygg
28. november 1987 ble grunnsteinen til den nye Frikirken ned-

lagt. Det var menighetens eldste medlem, Bernhard Hansen, som 
la ned grunnsteinen. Hansen var da 91 år gammel. På bildet er han 
sammen med byggekomiteens formann, Ragnar Gabrielsen. 

Kirken sto ferdig til bruk i 1988, og har siden vært et flott sted 
for å drive menighetsarbeid. 

Det gamle kirkebygget var atskillig mindre, men lå på samme 
sted. Den ble bygget i 1888 og kostet den gangen ca. 5.000 kroner. I 
høst er det 20 år siden dagens kirke ble tatt i bruk. ■

Bilder fra historien:
Så var det tid for haik, og vi 

lastet opp i sekkene og la i vei. 
Haik er et døgn hvor speiderne 
skal klare seg selv. Etterhvert fant 
de frem til overnattingsstedet hvor 
det utover kvelden ble servert brus 
og popcorn og en skogskino ble 
rigget opp i ekte Hollywood-stil. 

Dagen etter da vi skulle hjem 
fant regnet veien til Rold Skov, og 
speiderne kom inn bløte og svette, 
men med et smil om munnen. Det 
ble servert brødskiver og samling i 
kjøkkenteltet. 

Vi har laget en tradisjon i 
gruppa de senere år; den dagen 
vi kommer hjem fra haik drar vi 
til et badebasseng. Vi hadde fun-
net et flott sted med stort basseng, 
stupetårn, badstue og boblebad. 
Her koste speiderne seg innmari 
på kvelden. Rene og pene ble de 
også.

Resten av lerien var preget av 
vått vær, her ble det lånt tøy av 
hverandre for å holde seg tørre. Vi 
merket at speiderne ble slitne men 
det var godt humør i de aller fleste 
og vi tror at dette var en leir de vil 
ha gode minner fra. ■

Flere bilder kan du se på 
www.fredrikstadfsk.com.
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Dåp
Daniel Nordby Johansen ble 

døpt 19. august. Foreldre er Eli-
sabeth Fosseng og Ole Nordby 
Johansen.

Vi ønsker Daniel velkommen i 
menigheten!

Konfirmanter
På samlingsgudstjenesten 19. 

august ble de nye konfirmantene 
presentert for menigheten og de 
fikk overrakt hver sin Bibel. 

Denne gangen er det 9 kon-
firmanter: Magnus Lauvli Ander-
sen, Håkon Bergem, Mina Marie 
Dahle, Magnus Harsem, Tanya He, 
Eline Hjelseng, Caroline Johan-
sen, Anders Roppestad Nordahl og 
Hannah Sætrang. 

Ung dugnad
På galleriet i kirken er de unge 

selv i gang med å innrede et nytt 

ungdomsrom. I sommer har Da-
niel Eriksen, Anders Corneliusen 
og Lars Hjelseng vært i sving med 
hammer og sag for å gjøre alt best 
mulig. Etter planen skal det nye 
rommet innvies 29. september. 

Her skal ungdomsklubben ha 
sin egen ”hule”, med kaffebar, 
musikkanlegg, filmprojektor og 
sofaer. Dermed får man utnyttet et 
areal i kirken som til nå har vært 
ganske ubrukt, og tenåringene får 
endelig et rom som bare er deres. 
(Se bilde under)

Formiddagsbibelskole 
En nyskapning på programmet 

i høst er formiddagsbibelskole. Tre 
onsdager vil pastor Per Eriksen un-
dervise i Paulus’ brev til romerne.

Datoene er 12. september, 10. 
oktober og 14. november. Har du 
anledning er du hjertelig velkom-
men til å være med!

Gave til menighetsbladet
Det har kommet inn i overkant 

av 9 000 kroner til menighetsbla-
det. Tusen takk til alle dere som 
har gitt en gave til bladet!

Jan Bergersen 
til minne

3. juli døde Jan 
Bergersen etter å ha vært 
syk en tid. Han ble 78 år 
gammel. Jan Bergersen har betydd 
mye for Frikirken i Fredrikstad si-
den han ble en kristen i 1961. Han 
var menighetens kasserer i omtrent 
30 år, han var gutteforeningsleder, 
diakon og mannskorsanger. 

Like til det siste var han leven-
de opptatt av menigheten. Jan var 
en varm og oppmuntrende person 
som vil bli savnet i menighetsfel-
lesskapet. Vi lyser fred over hans 
minne.

Gudstjeneste Underveis 
21.oktober

Søndag 21. oktober får vi 
besøk av NRKs Einar Lunde og 
Fredrikstad Gospel Company. 
Einar Lunde arbeidet i 17 år som 
NRKs korrespondent i Afrika og 
vil bruke kvelden til å fortelle 
om sitt møte med Afrikas folk og 
kirkeliv. I tillegg har vi vært så 
heldige å få med oss kvalitetskoret 
Fredrikstad Gospel Company, som 
for første gang skal synge på et av 
våre arrangementer. 

Som vanlig håper vi dette 
skal være en samling der mange 
nye mennesker finner veien til 

Liv og virke
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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!

Frikirken, og det skal være lett å 
invitere med seg venner og kjente. 
Samlingen begynner kl. 18.00 og 
fortsetter med kirkekaffe i under-
etasjen der det vil være mulig å 
stille spørsmål til Einar Lunde.

Julemessa 2007
23. – 24. november går årets 

julemesse av stabelen. Men alle-
rede nå må forberedelsene gjøres 
for at vi skal kunne få inn mange 
penger til misjonen. 

Komiteen vil gjerne utfordre 
alle i menigheten – også de som 
ikke har hatt noe forhold til jule-
messa fra før – til å tenke gjennom 
om det er noe de kan bidra med.

Kanskje kunne dere;
☻ Ta ansvar for en salgsbod med 

ting dere selv har laget eller 
skaffet

☻ Ta ansvar for aktiviteter for 
barna

☻ Gi en gevinst til utlodning
☻ Er du frisør eller snekker eller 

kan utføre en eller annen tje-
neste kan du kanskje lodde ut 
deg selv noen timer

☻ Framføre et spill eller et drama 
på en av messedagene

☻ Eller gjøre et eller annet nytt 
og spennende

Komiteen forteller også at de 
ønsker seg epler. Så si fra dersom 
noen skulle ha en del til overs etter 

eplehøstingen i høst.
 
Ta gjerne kontakt med en i 

messekomiteen om du har noe å 
bidra med. Messekomiteen består 
av Greta Andersen, Anne-Grethe 
Kinn, Elsa Simonsen og Per Erik-
sen. ■

Frikirken – et felles 
giverprosjekt

Mens Den norske kirke i stor 
grad fullfinansieres fra stat og 
kommune, må en frikirkemenighet 
samle inn godt over 90 % av drifts-
budsjettet selv. 

Fredrikstad Frikirke er intet 
unntak. Menigheten kan bare 
overleve dersom medlemmene er 
villige til å gi ganske store beløp 
hvert år. Det aller meste av dette 
kommer inn gjennom fast giver-
tjeneste.

Hittil i år har vi fått inn om-
trent 50.000 kroner mer enn på 
samme tid i fjor. Det er bra! Men 
på den andre siden ligger vi etter 
sju måneder ca. 150.000 kroner 
etter giverbudsjettet. Det er ikke 
så bra.

Dette er en oppfordring til folk 
i menigheten om å satse litt ekstra 
på givertjenesten denne høsten. Vi 
er så mange at det ikke burde være 
uoverkommelig for oss å få inn de 

pengene vi trenger om alle er med 
og bidrar.

Hvor mye skal man gi? Det 
overlater vi til den enkelte å vur-
dere. Men her kan du se hvor mye 
de faste giverne i menigheten gir 
hver måned:

Kroner pr. mnd. Ant. givere
Inntil 499 7
500 – 749 10
750 – 999 8

1000 – 1499 12
1500 – 1999 10
2000 – 3499 5
3500 og mer 5

Til sammen er det 57 faste 
giverenheter i kirken. I år har vi 
fått fire nye par som gir fast. Det er 
bra! Men vi trenger enda flere.

Bare fire faste giverenheter 
er under 40 år. Den største giver-
gruppa er folk mellom 40 og 50, 
mens giverne mellom 60 og 69 gir 
i gjennomsnitt mest. 

Ellers er det verdt å merke 
seg at de to giverenhetene som gir 
mest, gir mer enn alt som kommer 
inn i kollekter. 

Det var litt statistikk. Om du 
ønsker å bli med i fast givertje-
neste, så kontakt en av diakonene 
eller undertegnede. ■

Per Eriksen
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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

SEPTEMBER
Søndag 09. kl 10.30 Bønn 
  kl 11.00 Familiegudstjeneste. Per Eriksen 
    taler. Utdeling av Kirkebok m.m.
Tirsdag 11. kl 18.00 Speider.
Onsdag 12. kl 11.00 Bønn.
  kl 12.00 Formiddagsbibelskole. Per Eriksen
    underviser.
Fredag 14. kl 19.00 Fredagsklubben.
  kl  19.00 Ungdomsklubben. XL.
Lørdag 15. kl 19.00 Ungdomsklubben. L.
Lørd. 15.-sønd. 16.  Speiderne overnatter på Skogtunet.
Søndag 16. kl 10.30 Bønn.
  kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen.
    Barnas åpent hus. Speidernes
    turdag. Utflukt til Skogtunet etter
    gudstjenesten.
Tirsdag 18. kl 18.00 Speider.
Onsdag 19. kl 11.00 Bønn.
Torsdag 20.-Søndag 23. Konfirmantleir på Stenbekk.
Søndag 23. kl 10.30 Bønn.
  kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen taler. 
    Nattverd. Barnas åpent hus.
Tirsdag 25. kl 18.00 Speider.
  kl 19.00 Dorkas. Torill Bredegg taler. 
Onsdag 26. kl 11.00 Bønn.
Fredag 28. kl 19.00 Fredagsklubben.
  kl  FriBU-samling. Besøk fra FriBU 
    sentralt.
Lørdag 29. kl 19.00 Ungdomsklubb i kirken. L og XL.
Søndag 30. kl 10.30 Bønn
  kl 11.00 Gudstjeneste. Eivind Bergem taler.
    Barnas åpent hus.

OKTOBER
Mandag 01. kl 11.00 Formiddagstreff. Per Christian Skauen
    taler.
Onsdag 03. kl 11.00 Bønn.
Søndag 07. kl 10.30 Bønn.
  kl 11.00 Gudstjeneste. Thorvald Kolshus taler.
    Nattverd. Film for barna.
Tirsdag 09. kl 18.00 Speider.
Onsdag 10. kl 11.00 Bønn.
  kl 12.00 Formiddagsbibelskole. Per Eriksen 
    underviser.
  kl 19.00  Kveldsmøte. Besøk fra Gideon.
Fredag 12. kl 19.00 Fredagsklubben.
  kl 19.00 Ungdomsklubben. XL.
Lørdag 13. kl 19.00 Ungdomsklubben. L.
Søndag 14. kl 10.30 Bønn.
  kl 11.00 Familiegudstjeneste. Daniel dos 
    Santos taler.
    Etter gudstjenesten: FriBU-
    ledersamling
Tirsdag 16. kl 18.00 Speider.
Onsdag 17. kl 11.00 Bønn.
Søndag 21. kl 10.30 Bønn.
  kl 11.00 Gudstjeneste. Anne Jølstad taler.
    Nattverd. Barnas åpent hus. 

Søndag 21. kl  Gudstjeneste underveis. Einar Lunde
    og Fredrikstad Gospel Company.
Tirsdag 23. kl 18.00 Speider.
Onsdag 24. kl 11.00 Bønn.
Fredag 26. kl 19.00 Fredagsklubben.
Lørdag 27. kl 19.00 Ungdomsklubb i kirken. L og XL.
Søndag 28. kl 10.30 Bønn.
  kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen taler. Barnas
    åpent hus. Bots- og bededag. Høstoffer.
Tirsdag 30. kl 18.00 Speider.
  kl  19.00 Dorkas. Anne Beate Strand taler.
Onsdag 31. kl 11.00 Bønn.

NOVEMBER
Fre 02.- sønd 04. Speiderne på gruppetur.
Søndag 04. kl 10.30 Bønn.
  kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen taler.  
    Barnas åpent hus. Allehelgensdag.
Mandag 05. kl 11.00 Formiddagstreff. 
Tirsdag 06. kl 18.00 Speider.
Onsdag 07. kl 11.00 Bønn.
Fredag 09. kl 19.00 Fredagsklubben.
Lørdag 10. kl 1900 Ungdomsklubb i kirken m/overnatting.
    L og XL
Søndag 11 kl 10.30  Bønn.
  kl 11.00 Ungdomsgudstjeneste. Per Eriksen
    taler. Nattverd.
Tirsdag 13. kl 18.00 Speider. 
Onsdag 14. kl 11.00 Bønn.
  kl 12.00 Formiddagsbibelskole. Per Eriksen 
    underviser.
Søndag 18. kl 10.30 Bønn.
  kl 11.00 Gudstjeneste. Sven Aasmundtveit 
    taler. Barnas åpent hus.
Tirsdag 20 kl 18.00 Speider.
Onsdag 21. kl 11.00 Bønn.
Fredag 23. kl 19.00 Fredagsklubben.
  kl 19.00 Ungdomsklubben. XL.
Lørdag 24. kl 19.00 Ungdomsklubben. L.
Fre 23.-Lør 24.  Misjonsmesse.
Søndag 25. kl 10.30 Bønn.
  kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen taler. 
    Nattverd. Barnas åpent hus
Tirsdag 27. kl 18.00 Speider.
  kl 19.00 Dorkas. Arne Jørgensen taler.
Onsdag 28. kl 10.30 Bønn.

DESEMBER

Søndag 02. kl 17.00 Lysmesse. Per Eriksen taler.  
    Speiderne deltar
Mandag 03. kl 11.00 Formiddagstreff. 
Tirsdag 04. kl 18.00 Speider. 
Onsdag 05. kl 10.30 Bønn.
Fredag 07. kl 19.00 Fredagsklubben.
Lørdag 08. kl 19.00 Ungdomsklubb i kirken. L og XL.
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Tenåringer på tur

Det er tradisjon at tenårin-
gene i Frikirkemenighetene 

i Fredrikstad og Sarpsborg rei-
ser sammen til Göteborg en helg 
rett før sommerferien. Det er 
plass til 40 stykker i bussen og 
i Sjømannskirken for overnat-
ting, så det er de 20 første på-
meldte fra hver by som får være 
med. 15. – 17. juni gikk årets tur 
av stabelen. 

Ungdommene kom til Gö-
teborg på fredagskvelden da de 
installerte seg i den norske sjø-
mannskirken. Jentene fikk ligge i 
køyesenger i den store sovesalen, 
mens guttene fikk ta til takke med 
madrasser på gulvet bakerst i 
kirkesalen. Det var det imidlertid 
ingen som klaget på. Uansett er det 
sosialt å ligge på sovesal sammen.

På lørdagen kunne man velge 
om man ville være på Liseberg 
hele dagen, eller om man ville gå 
på shopping i byen først. Ut på 
ettermiddagen var alle samlet på 
Liseberg, og regnet holdt seg unna 
til langt på kveld. 

På søndag var alle med på 
gudstjeneste i Sjømannskirken.

Disse vårturene til Sverige 
er blitt en populær tradisjon. Og 

stemningen var stor også på årets 
tur. Det er lederne fra Sarpsborg 

som ordner opp med det praktiske 
rundt turene, og vi fra Fredrikstad 
er glade for at vi kan få være med. 
Det er også flott for våre tenåringer 
å bli kjent med frikirkeungdom fra 
andre menigheter i distriktet. ■

Göteborgtur i juni
Elin, Thea, Espen og Fredrikke på en benk i Liseberg.

Gutta på madrasser i kirke-
salen en tidlig morgen.

Ole Bjørn og Lasse fra Sarps-
borg ordner både med buss og 

grilling.

Elin og Anette på kjøpesenter 
utenfor Uddevalla.

Rast på hjemvei.

Marte, Maren og Marie.

Thea og Elin på bussen hjem.
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