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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.

Alltid beredt
Pastorens hjørne Andakt

Det er mange speidere i Frikirken. Som kjent er en speider alltid 
beredt. Det er et godt motto å ha for livet sitt.

 
Dette skal imidlertid ikke handle om speidere, men om det å være 

pastor i Fredrikstad Frikirke. Noen har kanskje lagt merke til at vi har 
ikke veldig mye fast kontortid i kirken. Som pastor har jeg bare fast 
tid på kontoret mellom 10.00 og 12.00 på torsdag formiddag. Det betyr 
imidlertid ikke at pastoren bare er tilgjengelig på denne tiden. Tvert imot 
ønsker jeg som pastor alltid å være tilgjengelig for den som har behov 
for å kontakte meg. Alle skal føle seg fri til å ringe meg når som helst. 
Telefonnumrene mine er 95912010 og 69344164. Kontakt meg også 
gjerne på e-post: pereri@broadpark.no. 

 
En hyrde sitter etter min mening ikke først og fremst på kontor. En 

hyrde er ute blant flokken sin. Det er der han trengs. Slik tenker jeg også 
om det å være pastor, som altså bare er det greske ordet for å være hyrde 
eller gjeter. Min oppgave er å være sammen med folk, bygge relasjoner, 
hjelpe til der det trengs, være en samtalepartner, en venn eller en sjele-
sørger. 

 
Derfor er det som pastor vanskelig å skille klart mellom arbeid og 

fritid. En pastor går inn i en rolle som på mange måter griper inn på alle 
livets områder. Jeg har derfor valgt å ikke ha en definert fridag i uka. Tid-
ligere var det ofte vanlig at pastoren hadde mandagen som fast fridag. 
Men det har altså ikke jeg. Så ta gjerne kontakt på en mandag også. Som 
pastor ønsker jeg å være alltid beredt. Så bare ring! Om det ikke skulle 
passe, så spør jeg bare om jeg kan ringe tilbake litt senere. 

 
Hva kan man kontakte en pastor om? Tja, ikke vet jeg. Her er det 

også vanskelig å sette klare grenser. Om noen ønsker et besøk, så kom-
mer jeg gjerne. Det trengs ikke være de store kriser i livet for at pastoren 
skal komme. Noen ganger kan det bare være fint med en kaffekopp og en 
prat. Men det går også an å be om for eksempel forbønn eller skriftemål. 
Uansett har jeg som pastor taushetsplikt, og det som på noen måte kan 
oppfattes som sensitive opplysninger skal ikke bringes videre. Det gjel-
der uansett hvilke rammer som i utgangspunktet er satt for samtalen. 

 
Hvis noen blir syke så ønsker jeg også å komme på besøk. Noen 

ganger kan det imidlertid gå lang tid før jeg får vite om slike ting. Vær 
ikke redd for å ta kontakt. 

 
Til sist vil jeg si at for meg er det en stor glede å få komme på besøk 

til folk. Det beriker livet å komme litt mer inn på livet til hverandre. Jeg 
oppdager stadig mer hvor spennende mennesker som finnes i menighe-
ten vår. Og jeg gleder meg til å bli enda bedre kjent med flere. ■

 

Per Eriksen

1. Joh 1,14 og 16:  Og ordet ble menneske 
og tok bolig i blant oss, og vi så hans herlighet, 
den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, 
full av nåde og sannhet. …. Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde.

Er det ikke nettopp dette her som er forskjellen på religion og frelse?
Den sanne Gud som selv kommer og frelser ufortjent av nåde.
Det er mange som sier at de ikke er spesielt religiøst anlagt, og at de ikke klarer å leve opp til 
Guds forventinger.
Det er jo da det gis åpning for å dele evangeliets fantastiske budskap om at Gud gjennom å 
sende sin enbårne Sønn til verden kom for å frelse det som var fortapt.

Jesus tok et oppgjør med de «vellykkede», de egenrettferdige og stolte.
Det var de utstøtte og de som strevde Jesus brukte mye av tiden sin på. 
Det er først når vi erkjenner vårt eget mørke at vi kan slippe lyset inn, det sanne lys.

Vi kan lese i Matt 5 at vi som har tatt i mot Jesus også har tatt i mot lyset. ”Dere er verdens lys! 
En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Og når en tenner et lys, setter en det ikke under 
et kar, men i en stake, så det lyser for alle i huset.

La oss spre Guds lys og herlighet til de vi møter i ulike sammenhenger.  

Ef 2,10:  For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har 
lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

Med ønske om en velsignet og fredelig jul!
Tommy Johansen
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Barnas dag Barnas dag

Lørdag 10. november ble Bar-
nas Dag arrangert i Fredrik-

stad for første gang på flere år. 
Det ble en gedigen suksess. Man 
regner med at opp til 1000 per-
soner var innom Zoe-kirken på 
Selbak i løpet av dagen. Og al-
ler fullest var det da Lisa Børud 
holdt konsert.

Det er Fredrikstad Kristne Råd, 
der Frikirken er medlem, som tok 
initiativet til Barnas Dag. Så å si 
alle kirkene i Fredrikstad var med 
på arrangementet, fra Den katolske 
kirken til Zoe. Ettersom sistnevnte 
har den største kirken så ble arran-
gementet lagt dit. 

Klokka tolv startet det hele 
med konsert der seks barnekor i 
distriktet fikk presentert seg. Etter 
denne åpningen var det ulike akti-
viteter som forgikk ulike steder i 
bygningen og utenfor. 

Frikirken stilte med fotballra-
dar, som John Erland Boine hadde 
skaffet til veie. Her var køen lang 
hele tiden av gutter, og noen jenter, 
som ville teste hvor hardt de kunne 
skyte ballen.  Ved siden av fotball-
radaren hadde speiderne fra Meto-
distkirken satt opp en lavvo, og det 
ble laget mat på speidervis. 

Inne i kirken var det ulike ak-
tiviteter, som ballongfigurforestil-
ling, ’trylle’-show, maleaktiviteter, 
dans, ansiktsmaling og mye mer. 
Vietnamesiske barn og ungdom-
mer fra Den katolske kirken hadde 
f. eks. forestillinger med tradisjo-
nell dans, der også norske barn fikk 
anledning til å bli med og lære. 

Leder for arrangementskomi-
teen har vært Arild Brun Svendsen 
som til daglig er pastor i Baptist-
kirken. Frikirkens deltaker i komi-
teen har vært Eivind Bergem. For-

beredelsene har tatt nesten ett år, 
så det var flott at dagen ble en så 
stor suksess. Også mange barn fra 
Frikirken hadde tatt turen til Zoe 
denne lørdagen.

Engler i gata
Den neste store felleskirkelige 

satsingen i byen finner sted 19. 
desember. Denne onsdagen skal 
juleevangeliet spilles ut på gata i 
Fredrikstad, utenfor Blå Grotte. 
Forestillingen heter Engler i gata, 
og det er Kirkens Bymisjon og 
Fredrikstad Kristne Råd som har 
tatt initiativ til forestillingen. Styk-
ket er nyskrevet av Tor Rummel-
hoff, og en rekke aktører både fra 
det lokale teatermiljøet og andre 
steder vil delta. Kanskje vil folk 
fra Frikirken dra spesielt kjensel 
på Maria? ■

Barnas dag til 1000
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Speiderleir Speiderleir

Barn og julaften
Julaften er barnas store dag. I Frikirken i Fredrikstad begynte man 

å arrangere familiegudstjeneste på julaften på slutten av 1970-tallet. 
Før det var det første juledag som var den store kirkedagen i jula. Nå 
er gjerne kirken stappfull på julaften, mens den er ganske halvfull på 
juledagen. Kanskje det er på tide å gjenvinne også juledagen som en 
stor høytidsdag i menigheten?

Bildet denne gangen er fra julaften i 1983. Den gangen ble det 
drevet barnekor i Frikirken, og her synger de på julaften med glitter 
i håret og levende lys i hendene. Kanskje er det noen som kjenner 
seg igjen? 

I bakgrunnen henger alterbildet i den gamle Frikirken, med 
overskriften ”Se der Guds lam som bærer verdens synd”. I dag hen-
ger det gamle alterbildet oppe på galleriet, like utenfor det nye ung-
domsrommet. ■

Bilder fra historien:

Det er fem år siden May Britt 
og Kjetil Hansteen ruslet 

forbi Frikirken en søndag for-
middag. Det kom til å forandre 
mye i livet for dem.

Innenfra hørte de sang, og de 
fikk lyst til å gå inn. Gudstjenesten 
var godt i gang, men de snek seg 
opp på galleriet. Før gudstjenesten 
var slutt trakk de seg ut igjen. Både 
sangen og forkynnelsen hadde 
imidlertid gått rett inn i hjertene. 
Da de kom hjem prøvde de å finne 
ut hva som skjedde i Frikirken uka 
etter. Det var julebasaren. Hit kom 
de tilbake. Mannsmusikken sang 
og folk tok kontakt med de ukjente 
menneskene. Og siden har de vært 
trofast med i menigheten.

Fortsatt undrer de seg over det 
som skjedde den første søndagen.

- Hvorfor gikk vi akkurat opp 
forbi Frikirken på denne søndags-
turen? Vi hadde allerede passert 
fire kirker på turen, og vi pleide 
aldri å gå opp langs Frikirken. Vi 
visste ikke noe om Frikirken, og vi 
kjente ingen der. Nå etterpå ser vi 
på det som en ledelse, sier de to.

May Britt var med i Klippen på 
Saltnes i barndom og ungdomstid. 
Kjetil kommer fra Lurøy i Nord-
Norge. Han har gode minner fra 
barndommens bedehusbasarer, noe 
som ble vekket til live på julebasar 
i Frikirken. Etter at de to giftet seg 
og stiftet familie hadde de imid-

lertid bare sporadisk kontakt med 
kirkeliv. De gikk i kirken julaften 
og ved spesielle anledninger, slik 
mange gjør. Men før de gikk inn i 
Frikirken denne formiddagen had-
de begge følt på en dragning mot 
det å bli involvert i en menighet. 

- Hva var det som tiltalte dere 
med Frikirken?

- Det som tiltalte oss var en-
kelheten. Vi følte ingen avstand til 
den som sto på talerstolen. Når vi 
kom igjen opplevde vi at folk var 
så imøtekommende. Vi følte oss 
hjemme. 

Våren etter at de hadde kom-
met til menigheten ble det arran-

gert Alphakurs. Det kom også til å 
bety mye både åndelig og sosialt. 
Her ble bibelkunnskapen styrket.

Et høydepunkt var det da May 
Britt ble døpt for fullsatt kirke. 

- At jeg turte! På forhånd kom 
Eivind Bergem hjem til oss et par 
ganger og vi snakket sammen om 
dåpen. Det ble veldig ufarliggjort. 
På selve dagen var det mange, både 
unge og eldre, som ga uttrykk for 
at de ble rørt, forteller May Britt.

Etter å ha bodd 16 år i Torsnes 
hadde Kjetil og May Britt flyttet 
til en leilighet på Prestelandet ved 
Gamlebyen like før de dukket opp 
i Frikirken. Da de tre barna flyttet 
hjemmefra syntes de det var greit 
å slippe å ha ansvaret for et hus. 
Til gjengjeld legger de mye inn-
sats ned i hytta på Kaholmen på 
Kråkerøy som ble kjøpt inn for tre 
år siden. Her setter de pris på å få 
besøk både fra barn, barnebarn og 
venner. 

Vennskap betyr i det hele tatt 
mye for ekteparet. I Frikirken har 
de fått flere gode vennepar som 
de er mye sammen med. Og den 
gangen de kom til menigheten var 
det viktig at de ble invitert hjem til 
folk ganske fort. For at folk skal 
slå rot i en menighet trengs det mer 
enn gode gudstjenester og koselige 
basarer. Det handler like mye om å 
komme inn i et sosialt nettverk der 
man trives. De kan både gå i kirken 
sammen og på hjemmekampene til 
Fredrikstad Fotballklubb. 

Til daglig jobber Kjetil i po-
litiet. De siste årene har han vært 
leder for Politiets Sikkerhetstje-
neste (PST) i Østfold. Så dukker 
det opp en terrorist i hagen så vet 
man hvem man skal ringe. Han 
synes jobben både er interessant 
og spennende, og den påvirkes av 

hendelser på både nasjonalt og in-
ternasjonalt nivå.

May Britt jobbet som frisør i 
mange år, men er blitt omskolert 
til barnepleier. Nå jobber hun på 
fødeavdelingen på sykehuset, og 
stortrives med det. Her får hun sta-
dig ta del i det store underet å ta 
imot nyfødte barn. 

I menigheten er det en ting de 
to savner. Den første søndagen de 
kom inn i kirken var det Unity som 
sang, og de ble begge med i koret. 
Nå er Unity nedlagt, og de ser at 
flere som hadde sin tilhørighet til 
kirken gjennom koret er blitt bor-
te. Kanskje det snart kunne være 
grunnlag for å starte et nytt kor 
igjen? ■

Ledet til Frikirken
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Minneord
Randi Miriam 

Karlsen døde 25. august 
og ble begravet 4. sep-
tember. Hun ble 81 år gam-
mel. Randi Miriam Karlsen gikk 
inn i menigheten i 2001. Det var 
på Formiddagstreffet hun følte seg 
mest hjemme, og hun var trofast 
med der i mange år.

Vi lyser fred over hennes minne.

Dåp
23.09. ble Nathalie Rebecca 

Nordby Johansen døpt og vi ønsker 
henne velkommen menigheten. 

Vi synger julen inn
Søndag 16. desember vil guds-

tjenesten preges av kjente og kjære 
julesanger – da synger vi julen 
inn.

Konfirmantene våre presente-
rer årets SKRIK-aksjon i regi av 
Strømmestiftelsen. Etter gudstje-
nesten selger de lys til inntekt for 
aksjonen.

På kirkekaffen smaker vi på 
årets julebakst. Fint om så mange 
som mulig tar med noen småka-
ker.

Juletrefest
Menighetens juletrefest blir i 

år søndag 30. desember kl 17.00. 
Store og små, unge og gamle er 
hjertelig velkommen!

Felleskirkelig 
gudstjeneste

De siste årene har menighete-
ne i Fredrikstad startet det nye året 

med en felleskirkelig gudstjeneste 
i Domkirken, og det gjør vi også 
1. nyttårsdag 2008. Gudstjenesten 
begynner kl 12.00 og det er Arild 
Brun Svendsen, pastor i Baptist-
kirken, som taler.

Speiderkunst
15. - 16. september hadde 

speiderne en fin overnattingstur 
på Skogtunet. I solskinnet ble det 
også arrangert malerkurs. Tommy 
Johansen sto for instruksjonen og 
speiderne laget mange flotte kunst-
verk! (Bildene under)

Askim Soul Children
18. november hadde vi besøk 

av sangglade barn i Askim Soul 
Children som imponerte med flott 
sang. Koret hadde en sangavde-
ling først i gudstjenesten før de ble 
med på Barnas åpent hus. Med til-
sammen vel 60 barn og noen voks-
ne ble det en søndagsskole vi vil 
huske lenge! Man kunne høre en 
knappenål falle under dramatise-
ring av historien om Moses, mens 
lydnivået steg betraktelig da koret 
lærte oss en sang som hele Barnas 
åpent hus fikk være med å synge til 
avslutning på gudstjenesten.

På gudstjenesten med Askim 
Soul Children hadde menigheten 
også besøk av Sven Aasmundtveit 
som deltok både med visesang og 
forkynnelse. Sven Aasmundtveit 

er rektor på Frikirkens studiesenter 
i Oslo, men har vokst opp i Frikir-
ken i Fredrikstad. Etter gudstjenes-
ten solgte han sin nye bok «Kjær-
lighetens relasjon». En bok som 
anbefales alle!

 
Julemessa

Siste helg i november er jule-
messa den store begivenheten i 
kirken. Så også i år. Det var salg 
av småkaker, kransekaker, lefser, 
geleer, eplemos og andre produk-
ter. Salget gikk strykende. Det 

samme gjorde salg av smykker, 
skjerf , hjemmestrikkede sokker 
og loddsalget på masse flotte ge-
vinster. Mange hadde også bidratt 
til at kafeteriaen kunne friste med 
mye godt. Kronestykkene forsvant 
fort i lykkebrønnen og ved «Katta 
i sekken». 

Resultatet så langt viser at vi 
har en ny rekord for messa. Det er 
når dette skrives kommet inn over 
95 000 kroner til misjonen! Og alt 
er ikke telt opp ennå. En stor takk 
til messekomiteen, og  til alle an-
dre som har gjort en innsats for og 
støttet årets julemesse! 

Om økonomi
Ved utgangen av oktober var 

det kommet inn ca. 790.000 kroner 
i fast givertjeneste til menigheten. 
Dette er et flott resultat. Likevel er 
avstanden opp til budsjettmålet på 
1.260.000 kroner i fast givertjenes-
te ganske stort. Vi anbefaler derfor 
alle medlemmer om å gi litt ekstra 
på slutten av året og å vurdere en 
økning i den faste givertjenesten. 
Det vil også være fint om flere vil 
være med i givertjenesten. Menig-
heten er avhengig av dette for å 
kunne fortsette driften på samme 
nivå som vi gjør nå.

 
På menighetsmøtet 25. novem-

ber ble det satt av 250.000 kroner 
til nytt lydanlegg i kirken. Forhå-
pentligvis vil lydanlegget være på 
plass i løpet av våren. ■

Liv og virke 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!
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Annonser Program

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
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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

DESEMBER:

Søndag 16. kl 10.30 Bønn.
  kl 11.00 Gudstjeneste. 
    Per Eriksen. Vi 
    synger julen inn.
Onsdag 19. kl 11.00 Bønn.
Mandag 24. kl 15.30 Familiegudstjeneste. 
    Per Eriksen.
Tirsdag 25. kl 12.00 Høytidsgudstjeneste.
    Per Eriksen. 
    1. juledagsoffer.
Søndag 30. kl 17.00 Juletrefest.

JANUAR:

Tirsdag 01. kl 12.00 Felleskirkelig 
    gudstjeneste i
    Domkirken.
Søndag 06.  kl 11.00 Gudstjeneste. 
    Per Eriksen.
    Barnas åpent hus.
Mandag 07. kl 11.00 Formiddagstreff. 
Tirsdag 08. kl 19.00 Dorkas. Årsmøte.
    Per Eriksen taler.
Onsdag 09. kl 11.00 Bønn.
Søndag 13. kl 11.00 Gudstjeneste. 
    Per Eriksen. 
    Barnas åpent hus.
Tirsdag  15. kl 18.00 Speider.
Onsdag 16. kl 11.00 Bønn.
Fredag 18. kl 19.00 Fredagsklubben.
Søndag 20. kl. 11.00 Gudstjeneste. 
    Per Eriksen. 
    Barnas åpent hus.
Tirsdag 22. kl 18.00 Speider.
Onsdag 23. kl 11.00 Bønn.
Søndag 27. kl. 11.00 Gudstjeneste. Tune 
    kirkes gospelkor.
    Eivind Bergem. 
    Barnas åpent hus.
Tirsdag 29. kl  18.00 Speider.
  kl 19.00 Dorkas. 
Onsdag 30. kl 11.00 Bønn.

FEBRUAR:

Fredag 01. kl 19.00 Fredagsklubben.
Søndag 03. kl 11.00 Gudstjeneste. 
    Per Eriksen. 
    Barnas åpent hus.
Mandag 04. kl 11.00 Formiddagstreff. 
Tirsdag 05. kl 18.00 Speider.
Onsdag 06. kl 11.00 Bønn.
Søndag 10. kl 11.00 Familiegudstjeneste.
    Barnegruppa deltar.
Tirsdag 12. kl 18.00 Speider. 
Onsdag 13. kl 11.00 Bønn.
Fredag 15. kl 19.00 Fredagsklubben.
Søndag 17. kl 11.00 Gudstjeneste. 
    Gunhild Grande Stærk.
    Gospelkor fra Latvia. 
    Barnas åpent hus.
Onsdag 20. kl 11.00 Bønn.
Søndag 24. kl 11.00 Gudstjeneste. 
    Per Eriksen. 
    Film for barna.
Tirsdag 26. kl 18.00 Speider.
  kl 19.00 Dorkas.
Onsdag 27. kl 11.00 Bønn.
Fredag 29. kl 19.00 Fredagsklubben.
 
MARS:

Søndag 02. kl 18.00 Gudstjeneste 
    underveis. Eivind
    Bergem. Ad Lib.
    Film for barna. 
    NB: Merk tiden!
Mandag 03. kl 11.00 Formiddagstreff. 
Tirsdag 04. kl 18.00 Speider.
Onsdag 05. kl 11.00 Bønn.
Søndag 09. kl 11.00 Gudstjeneste. 
    Per Eriksen.  
    Barnas åpent hus. 
  kl 19.00 Årsmøte.
Tirsdag 11. kl 18.00 Speider.
Onsdag 12. kl 11.00 Bønn.
Fredag 14. kl 19.00 Fredagsklubben.
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Ledersamling

Søndag 14. oktober var det 
familiegudstjeneste med et-

terfølgende ledersamling i Fri-
kirken. Gjest denne dagen var 
Daniel dos Santos som jobber 
ved hovedkontoret for barne- og 
ungdomsarbeidet i Frikirken i 
Oslo. I Fredrikstad hadde han 
både talen under familiegudstje-
nesten, og foredrag etterpå.

Det var FriBU, menighetens 
fellesorgan for barne- og ungdoms-
arbeid, som inviterte alle lederne 
fra Barnas Åpent Hus, Speideren, 
Fredagsklubben og Ungdomsklub-

ben denne søndagen. Først var det 
middag, der en kunne velge mel-
lom pizza og kinesisk mat (eller 
begge deler) og så var det foredrag 
om lederrollen med etterfølgende 
samtale. Mange syntes det ble en 
inspirerende og nyttig dag.

Bildet over viser alle lederne 
som var med på samlingen. Det er 
en fin gjeng, men noen vil kanskje 
undre seg over at flere er veldig 
unge. Det fine er at så mange ten-
åringer gjør en flott lederinnsats i 
menigheten. Samtidig etterlyser vi 
flere ”voksne” som er villig til å 

sette av litt tid for å hjelpe barn og 
ungdom med tro og liv. 

Både Barnas Åpent Hus, Spei-
deren, Fredagsklubben og Ung-
domsklubben trenger flere ledere!! 
Og aller mest trenger man nå le-
dere som har passert 25 år.

Derfor går utfordringen ut: 
Meld deg som leder i barne- og 
ungdomsarbeidet. Prøv om det kan 
passe for deg. Så ser vi kanskje 
nettopp deg på bilde fra neste le-
dersamling. ■

Super ledersøndag


