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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.

På familiegudstjenestene begynner vi ofte med å synge:

Her er det plass for alle 
Her er ei åpen dør
Her får du komme inn
Her er liv og godt humør

Her er det plass for alle
Guds rike er for deg
Her er ditt rette hjem
Bibelen viser deg vei

Det er en fin sang å ønske folk velkommen med. Og det er helt sant! 
Kirken er til for alle slags mennesker. Vi spør ikke etter bakgrunn, status, 
kjønn, alder eller hudfarge. Vi spør ikke hvor mye du kan bidra med. Vi 
spør ikke en gang etter hvor mye tro du har eller hvordan du får til livet 
ditt. Du er velkommen uansett! Det er slik det fungerer i Guds rike. 

Men hvordan er det i forhold til å bli medlem av menigheten? Stilles 
det da helt andre krav? Forventes det et plettfritt liv, stor innsats og rike-
lige pengegaver? Det ville vært ille om det var slik. Vi tror at en menig-
het består av vanlige mennesker som har det felles at de tror på Jesus og 
som er avhengig av et kristent fellesskap. 

Nå er det opp til den enkelte hvor man ønsker å ha sitt kirkelige med-
lemskap, og ingen skal føle press i Fredrikstad Frikirke til å bli medlem. 
Men jeg har lyst til å si at ingen må føle at de har for lite å bidra med til 
å bli medlem. Medlemskap handler ikke om aktivitet, men om tilhørig-
het. Dersom du opplever denne menigheten som ditt åndelige hjem, og 
du er enig i det ståstedet menigheten har, så er du hjertelig velkommen 
også som medlem. Alle vet jo at Frikirken er avhengig av at folk er med 
og bidrar for at menigheten skal kunne fungere. Akkurat sånn er det i en 
familie også. Men det betyr ikke at de familiemedlemmene som ikke har 
så mye å bidra med er mindre elsket eller ønsket. 

I Fredrikstad Frikirke ønsker vi at det skal være plass til alle både i 
kirkebenkene og i medlemsarkivet. Om dette er noe du lurer på så stiller 
jeg gjerne opp til en prat. ■

- Per Eriksen -

Plass til alle

Pastorens hjørne
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Andakt

Yitzhak Perlman er en av verdens fremste fiolinister. Han fikk polio i tolvårsalderen og går derfor ofte med krykker. Under 
en konsert i New York skulle han spille et klassisk solonummer. Etter noen sekunder hørtes lyden av en streng som brast. 

Orkesteret sluttet å spille og publikum dro pusten. Det vanlige ville være at musikeren gikk bak scenen og skiftet strengen. Men 
Perlman gir tegn til orkesteret at de skal fortsette. Selv overfører han musikken til tre strenger i stedet for fire. Han gjengir stykket 
helt feilfritt. Hans dansende fingrer skaper musikk med stor skjønnhet. Seks minutter senere senker han sin fiolin.

Først satt publikum helt som forsteinet, men så reiste de seg i applaus. Orkesteret deltok ved å slå på sine instrumenter og rope 
seg hese. Perlman ba om en mikrofon, og sa: ”Hele mitt liv har det vært min oppgave å skape musikk av det som er igjen.”

Det er den musikken vi kristne ønsker å skape; musikk av det livet vi nå har. Vi nynner litt stille med Paulus og Silas, når de 
synger sanger ved midnattstid i fengselet. Vi gråter i sanger med den prøvede profeten Jeremia. Vi hvisker håpets bønner med den 
ufruktbare Hanna, og vi synger jomfru Marias magnifikke lovsang.

Men dette er ikke lett. Perlmans briljans var ikke et lykketreff men et resultat av disiplinert arbeid. Han øver ni timer hver dag. 
Og 45 minutter før hver konsert er han ensom i sin garderobe. Ingen slippes på noe vilkår inn til ham. Perlman ber. 

Vår oppgave er å lage musikk av det som er igjen. Sangen til Gud synger vi ikke bare når vi går glade omkring og kan si at Gud 
er god! Kristen tro er musikk på brustne strenger, selv når livet er gått i stykker. Vi kan virkelig ikke briljere med vår musikk, men 
vi gjør så godt vi kan. Og vi ber. ■

- Per Axel Sverker -                     

  Musikk på brustne 
    strenger
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Konfirmanter i Uganda

Før jul ble det klart at Fred-
rikstad Frikirke fikk sende 

en konfirmant og en konfir-
mantlærer til Afrika for å se på 
Strømmestiftelsens arbeid. Det 
ble en uforglemmelig tur for 
Hannah Sætrang og Gunhild 
Stærk.

Egentlig skulle turen gå til 
både Kenya og Uganda, men på 
grunn av urolighetene i Kenya 
ble det til to uker i Uganda. Her 
er Strømmestiftelsen engasjert i 
barnehjemsarbeid og utdeling av 
bibelskrifter. Gunhild og Hannah 
fikk se begge deler på nært hold. 

- Det var en spesielt sterk opp-
levelse å besøke dagbarnehjemmet 
og leke og synge med barna der. Vi 
fikk også besøke familiene deres 
i slummen. Det var helt vanlige 

barn som kom fra veldig dårlige 
forhold. De var blant de fattigste 
av de fattige. Jeg tror besøket hos 
barna på barnehjemmet var det 
som gjorde aller størst inntrykk, 
forteller Gunhild.

De fikk også være med på en 
skole der det ble delt ut bibelske 
lettlesbøker til barna. For mange 
var dette den først boka de hadde 
fått i hele sitt liv. På skolen ble de 
imponert over hvor flinke elevene 
var. 

De to jentene fikk også være 
med på en KRIK-samling langt 
ute i skogen der det befant seg et 
stort idrettsområde. Ideen til KRIK 
(Kisten Idrettskontakt) har spredd 
seg fra Norge til mange land. En 
KRIK-samling i Uganda viste seg 
å være ganske lik hvordan det er i 

Norge. Det var en god blanding av 
trening og forkynnelse, og så var 
det undervisning om AIDS. Det 
siste ville kanskje ikke vært like 
naturlig i Norge.

- Hvilket inntrykk fikk dere av 
Uganda?

- Det var veldig annerledes. 
Det var helt tydelig ikke et turist-
land. Man fulgte ”african time”. 
Ting skjedde når de skjedde, og 
ikke etter klokka. Men folk var 
veldig hyggelige. Det var stor for-
skjell fra Norge på hvordan folk 
ble tatt imot. Man var venner fra 
første kontakt. Folk var flotte. Men 
kjøringen var forferdelig og veiene 
fulle av huller. 

Begge jentene holdt seg friske 
gjennom turen. Ingen problemer 

Konfirmanttur 
til Uganda
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Konfirmanter i Uganda

med maten. Det måtte i så fall være 
at de spiste mye. For hver dag var 
det to middager, og prisene var 
lave. På fine spisesteder betalte de 
30-40 kroner for full middag. El-
lers spiste de mye bananer, og folk 
brukte bananstappe til middag, ak-
kurat som vi bruker potetstappe.

Det meste var billig ellers 
også. Langs alle veier var det en 
mengde hjemmesnekrede skur der 
det meste ble solgt, og i Kampala 
kunne man finne kjøpesentre, i alle 
fall hvis man lette godt. For man 
måtte gjerne innenfor før man opp-
daget at det var et kjøpesenter man 
var kommet inn i. 

- Hva med selve landet?

- Det var utrolig frodig! Det 
var grønt i grønt over alt, og jorden 

var mørkebrun. Uganda blir da 
også kalt Afrikas perle. Selv om vi 
var der i den tørreste tiden på året, 
er det ne av det frodigste jeg har 
sett. Naturen var fantastisk.

- Hva synes du at du har lært 
av turen?

- Jeg tenker nok litt annerledes 
etter dette. For eksempel at men-
nesker er mennesker uansett hvor 
de bor. De har de samme håp og 
lengsler som oss, sier Gunhild.

Hun forteller at hun nok tidli-
gere hadde et idyllisk bilde av afri-
kanske kristne. Men når de var på 
afrikansk gudstjeneste så snakket 
de om akkurat det samme som hos 
oss; om fristelser, om viktigheten 
av å prioritere Gud og slike ting. 

Uganda er et veldig kristent 
land. Det kristne innslaget er tyde-
lig over alt. På TV var det mange 
kristne programmer. Noe av det 
var en type ”herlighetsteologi” 
som var veldig fokusert på det ma-
terielle, og med et budskap om at 
alt ordnet seg om man ble kristen. 

Gunhild legger til a de fikk et 
kjempegodt inntrykk av Strøm-
mestiftelsen. De var tydelige og 
skikkelige i arbeidet, og de lokale 
samarbeidspartnerne hadde tydelig 
respekt for den norske hjelpeorga-
nisasjonen. 

Neste år selger konfirmantene 
i Fredrikstad Frikirke lys til inntekt 
for Strømmestiftelsen igjen. Det er 
bare å kjøpe! ■

Uganda, Republic of Uganda 

● Hovedstad Kampala. 
● Folketall: ca. 25,6 mill. (109 pr. km². 

Norge: 12 pr. km²) 
● Middellevealder: 44,9 år  (Norge: 79,1 

år) Spedbarnsdødelighet: 87,9 pr. 
1000 (Norge: 3,9)

● Religion: Protestantisk og romersk-
katolsk kristendom, islam, lokale 
religioner 

● Språk: Engelsk (off.), lokale språk 
BNP pr. innb.: $ 1200 (2002) (Norge: 
37 700)

● Eksportartikler: Kaffe, bomull, te, gull, 
blomster, jordbruksprodukter

● Bra utbygd veinett, jernbane fra Kam-
pala til Mombasa i Kenya. 

Uganda er et land som er rikt på na-
turressurser, men dårlige ledere og mye 
interne uroligheter har ført til at landet i 
dag har store økonomiske problemer. 

Ugandas nåværende president, 
Yoweri Museveni, kom til makten ved et 
statskupp i 1986. De senere årene har 
kritikken mot ham økt fordi demokratiske 
spilleregler ikke følges, og at regjeringen 
ikke klarer å stanse opprørsgruppen LRA 
som terroriserer det nordlige Uganda. 

Landet var en av de mest aktive støtte-
spillerne for Kabilas styrker i Kongo. De 
siste år har vi sett økende militarisering 
av det ugandiske samfunnet, og all poli-
tisk opposisjon slåes hardt ned på. Dette 
har ført til at mange vestlige land holder 
tilbake bistandsmidler.

80 prosent av befolkningen er bøn-
der. Kaffe er den viktigste eksportvaren, 
med nær 90 prosent av landets ekspor-
tinntekter. Idi Amin utviste imidlertid i sin 
regjeringstid det som var av utenlandsk 
ekspertise og næringsliv, noe som gikk 
hardt ut over landets økonomi. Den tid-
ligere så fiskerike Victoriasjøen trues av 
alvorlige miljøproblemer. Multinasjonale 
selskaper ødelegger fiskebestanden 
med overfiske. Landet er i dag helt av-
hengig av økonomisk støtte fra utlandet.
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Riga Gospel Choir

6

Korbesøk 
  fra Latvia
Fullt trøkk, med 

multimedieshow og 
dyktige musikere.
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Riga Gospel Choir

Søndag 17. februar fikk folk 
i Frikirken oppleve en for-

rykende gospelgudstjeneste med 
Riga Gospel Choir. Selv om dette 
var første helg i vinterferien, var 
kirkesalen fullsatt. Og koret 
skuffet ikke! De besøkende fra 
Latvia fulgte opp med konserter 
også på mandagen og tirsdagen i 
Frikirken. 

Riga Gospel Choir ble dannet 
for fem år siden, og er i dag det 
ledende gospelkoret i Latvia. Det 
består av sangere fra ulike kirker 
i Riga-området. Raili Orrava har 
dirigert koret de siste fire årene og 
lagt vekt på å bringe det opp på et 
profesjonelt nivå.

Koret har de siste årene hatt 
konserter over hele Latvia, i Ned-
erland og i USA.

I Fredrikstad stilte koret med 
ti håndplukkede sangere, og med 
backingbandet Man-hu som er 
et populært kristent rockeband i 
Latvia. Foruten gudstjenesten og 
konsertene i Frikirken, besøkte 
koret også Greåker Frikirke, Kristi 
Menighet, Baptistkirken og Zoe. 
De hadde også konsert for de 
innsatte i Ravneberget fengsel i 
Sarpsborg. 

Sangerne fra Riga var i Fred-
rikstad i over en uke og bodde hele 
tiden i Frikirken. 

Det var pastorsønnen George, 
som har bodd og arbeidet i Fred-
rikstad mer eller mindre sammen-
hengende de siste fem årene og 
som jevnlig har besøkt Frikirken, 
som hadde invitert sine venner 
i Riga Gospel Choir til Norge. 
Tidligere har han hjulpet til med 
å arrangere Latviatur for speidere 
i menigheten. Så kanskje kan det 
bli mer samarbeid mellom Fred-
rikstad og Latvia også i årene som 
kommer? ■

7

Muntre bibelstreker
Nå har også menighetsbladet til Fredrikstad Frikirke fått sin 

egen tegneserie! Det er Trond Heitman som i hvert nummer fram-
over vil presentere en munter vri på et kjent bibelsted. ■
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Misjonskontaktene

Else Hasselgård og Ragnhild 
Strømsbo er menighetens 

misjonskontakter. Vi tok en prat 
med dem for å finne ut hva dette 
går ut på, og litt av hvert annet. 
Og på spørsmålet ovenfor sier de 
et klart nei! Misjon er for hele 
menigheten.

Menighetsbladet treffer Ragn-
hild og Else en tirsdagskveld, etter 
nok et møte i misjonsforeningen 
Dorkas. Jeg har avtalt en kort sam-
tale om det å være misjonkontakt. 
At samtalen er kort betyr ikke at 
man får lite informasjon. Disse da-
mene har mye å si om misjon før 
og nå, og de kan si det fort.

Som de fleste vet fyller Dorkas 
100 år i 2008. Else har vært med 
i 49 av dem. Hvor lenge hun og 
Ragnhild har vært misjonskontak-
ter vet de ikke. Denne ordningen 
ble formalisert for noen år siden, 
men deres misjonsinteresse strek-
ker seg mye lenger bak i tid. Som 
misjonskontakter har de blant an-
net som oppgave å være et binde-
ledd mellom Frikirken sentralt og 
menigheten når det gjelder misjon.  
På en gudstjeneste en gang hver 
måned forteller de siste nytt fra 
Frikirkens misjon til menigheten.

Ragnhild og Else ønsker at 
flere enn dem skal bli opptatt av, 
og tent for misjonen. Misjon er det 
viktigste oppdraget vi har fra Jesus 
sier de, og siterer misjonsbefalin-
gen. 

De forteller at menighetene 
hadde mye tettere kontakt med 
misjonærene tidligere. Den gangen 
kunne misjonærene være ute i 30 
– 40 år. Det var vanlig at misjonæ-
rene reiste rundt til menighetene 
og fortalte når de var hjemme i 
Norge. Dette førte til  et nærere 
forhold til misjonssaken i seg selv, 
mener de. 

Else og Ragnhild forteller iv-
rig at de som misjonskontakter får 
mye interessant informasjon om 
det som skjer i misjonsarbeidet. 
Før stod Taiwan sentralt, men nå 
skjer det mye spennende i Japan. 
Det samme gjør det i Mali som er 
et nytt område for Frikirkens mi-
sjon. De synes det er trist at Fri-
kirken har så lite penger til å sende 
folk ut. Det er store behov, og da er 
det ille at det skorter på penger. 

Jeg spør dem om misjon hadde 
en større plass i menigheten tidli-
gere. Dette svarer de et unisont ja 

på. Dorkas er nå menighetens 
eneste virksomme misjonsfore-
ning. Tidligere var det hele tre 
misjonsforeninger i drift. I tillegg 
ble det arrangert misjonskvelder 
og misjonsstevner. De tolker dette 
som en dalende interesse for sa-
ken, og det bekymrer dem, uten at 
de ønsker å svartmale situasjonen. 
Det er stadig lysglimt. Som f. eks 
at det begynte et nytt medlem i 
Dorkas i dag. Sånt gleder!

Avslutningsvis spør jeg om de 
har en eller flere utforinger de øn-
sker å formidle til menigheten.

De sier at de generelt ønsker 
større interesse for misjonsar-
beidet. De vil gjerne ha respons 
fra menigheten. Spør gjerne om 
de ulike misjonsprosjektene.  De 
ønsker også at folk ser på infor-
masjonstavla i gangen. Der sørger 
Else og Ragnhild for at menighe-
ten har oppdatert informasjon om 
de ulike misjonsprosjektene Fri-
kirken har. Og de ønsker å minne 
menigheten på at misjon er et vik-
tig anliggende for hele menigheten 
– ikke bare for to spesielt interes-
serte misjonskontakter! ■

- Halvor de Flon -

Misjon – 
bare for spesielt interesserte?
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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!

Dåp
9. desember bar Malin Vikene 

sin sønn, Lucas Vikene, til dåpen.

Nye medlemmer
På gudstjenesten 9. desember 

kunne vi i tillegg til dåp glede oss 
over at tre familier gikk inn i me-
nigheten. Det er:

● Lisbeth og Leif Johansen med 
datteren Caroline.

● Norbjørg og Jens Pedersen 
med barna Markus og Rebecca

● Magnhild og Håkon Sætrang 
med barna Hannah, Simon og 
Adrian
Vi ønsker unge og voksne vel-

kommen i menigheten!

Statistikk for 2007
Statistikken for 2007 viser at 

menigheten har 196 medlemmer i 
fullt medlemskap, som er samme 
antall som i 2006. Menigheten har 
77 barn og 232 medlemmer i be-
grenset medlemskap. 

Vi fikk 7 nye medlemmer i 
fullt medlemskap i 2007. 5 av våre 
medlemmer i fullt medlemskap 
døde. 3 barn ble døpt og vi hadde 5 
konfirmanter. 

Totalt er vi nå 505 medlem-
mer, en økning på 3 fra året før.

Antall pr. 31.12.07 (pr. 31.12.06)
● Fullt medlemskap: 196  (196)
● Barn: 77  (73)
● Begrenset medlemskap: 232  (233)
● Totalt antall medlemmer: 505  (502)

Menighetens økonomi
Menigheten har lagt opp til 

et satsingsnivå som forutsetter at 
den faste givertjenesten vil ligge 
på 100.000 kroner i gjennomsnitt 
gjennom 2008. I januar kom det 
inn 77.000 kroner i fast givertje-
neste. Dette var en liten økning 
fra i fjor, men 23.000 lavere enn 
nødvendig for å opprettholdet sat-
singsnivået. Vi oppfordrer fortsatt 
menighetens medlemmer til å satse 
på den faste givertjenesten.

I desember fikk menigheten 
inn 55.000 kroner ekstra på en 
egen julegaveaksjon. Vi takker 
alle som bidro til denne ekstra-
innsamlingen, noe som førte til at 
2007 gikk med et lite overskudd 
på driften. Etter avbetaling på lån 
ble underskuddet imidlertid på ca. 
125.000 kroner.

Supersøndag
Palmesøndag arrangerer Fri-

BU i menigheten stor supersøndag 
for barn og tenåringer. 

Det hele starter klokka 14.00 
med ulike aktiviteter for forskjel-
lige aldersgrupper. Man kan by på 
ting som sumobryting, bretthoc-
keyturnering, dans, drama, barne-
sportlek og malekurs. Det blir også 
pølsefest for alle. 

Det hele avsluttes med en stor 
familiegudstjeneste i kirken kl. 
18.00. Denne søndagen blir det 
ingen gudstjeneste kl. 11.00.

Ledersamling
Alle barne- og ungdomsleder-

ne i menigheten, og alle som lurer 
på om de skal være det, er invitert 
til ledersamling på Tanum Strand 
hotell i Sverige lørdag 5. april. 

Her blir det både undervis-
ningsøkter med Per Eriksen, Ei-
vind Bergem og Gunhild Stærk, og 
mye sosialt fellesskap rundt gode 
måltider og bading i hotellets ba-
deland for den som ønsker det. ■
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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

Ledig annonseplass
Ring 69 31 71 29

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 09. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. 
     Nattverd. Barnas åpent hus. 
  kl 19.00 Årsmøte.
Tirsdag 11. kl 18.00 Sepeider.
Onsdag 12. kl 11.00 Bønn.
  kl 12.00 Formiddagsbibelskole. 
Fredag 14. kl 19.00 Fredagsklubben.

Søndag 16. kl 14.00 Aktivitetsdag. FriBU arrangerer.
  kl 18.00 Familiegudstjeneste. 
     Per Eriksen.
Torsdag 20. kl 18.00 Nattverdgudstjeneste. 
     Per Eriksen.
Fredag 21. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen.

Søndag 23. kl 11.00 Høytidsgudstjeneste. 
     Eivind Bergem. Film for barna.
     Påskeoffer.
Tirsdag 25. kl 18.00 Speider.
  kl 19.00 Dorkas.
Onsdag 26. kl 11.00 Bønn.
Fredag 28. kl 19.00 Fredagsklubben.
  kl 19.00 Ungdomsklubb. XL.
Lørdag 29. kl 19.00 Ungdomsklubb. L.

Søndag 30. kl 11.00 Gudstjeneste. Kjetil Gilberg.
     Barnas åpent hus. 

APRIL:

Tirsdag 01. kl 18.00 Speider.
Onsdag 02. kl 11.00 Bønn.
Lørdag  05.     Ledersamling FriBU.

Søndag 06. kl 11.00 Misjonsgudstjeneste. 
     Sidsel Lauten. Mannsmusikken.
     Barnas åpent hus.
Mandag 07. kl 11.00 Formiddagstreff.
Tirsdag 08. kl 18.00 Speider.
Onsdag 09. kl 11.00 Bønn.
  kl 12.00 Formiddagsbibelskole.
Fredag 11. kl 19.00 Fredagsklubben.
Lørdag 12. kl 19.00 Ungdomsklubb. L + XL.

Søndag 13. kl  11.00 Ungdomsgudstjeneste. Nattverd. 
Tirsdag 15. kl 18.00 Speider.
Onsdag 16. kl 11.00 Bønn.
Lørd. 19. -sønd. 20.  Storspeider: Kretsbanner-
     konkurranse på Skogtunet.
Søndag 20.    Småspeider: Småspeiderdag på
     Skogtunet.

Søndag 20. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. 
     Barnas åpent hus. Våroffer.
Tirsdag 22. kl 18.00 Speider.
Onsdag 23. kl 11.00 Bønn.

Fredag 25. kl 19.00 Fredagsklubben.
  kl 19.00 Ungdomsklubb. XL.
Lørdag 26. kl 19.00 Ungdomsklubb. L.

Søndag 27. kl 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste. 
     Per Eriksen. Film for barna.
Tirsdag 29. kl 18.00 Speider.
  kl 19.00 Dorkas.

MAI:

Søndag 04. kl 11.00 Gudstjeneste underveis. 
     Alf Kristian Bjørkli taler. 
     Anne Thorsrud synger.
      Barnas åpent hus.
Mandag 05. kl 11.00 Formiddagstreff.
Tirsdag 06. kl 18.00 Speider.
Onsdag 07. kl 11.00 Bønn.
Fredag 09. kl 19.00 Fredagsklubben.
  kl 19.00 Ungdomsklubb. L + XL.
Fred. 09. -sønd. 11. Speiderne på tur til 
     Kardemomme by, Kristiansand.

Søndag 11. kl 11.00 Høytidsgudstjeneste. 
     Film for barna. 
Onsdag 14. kl 11.00 Bønn.
  kl 12.00 Formiddagsbibelskole.

Søndag 18. kl 11.00 Gudstjeneste. Nattverd. 
     Mannsmusikken. 
Tirsdag 20. kl 18.00 Speider.
Onsdag 21. kl 11.00 Bønn.
Fredag 23. kl 19.00 Fredagsklubben.
  kl 19.00 Ungdomsklubb. XL. 
Lørd. 24. -sønd. 25 Ungdomstreff på Mysen.
Lørd. 24. -sønd. 25. Storspeider: kanotur.

Søndag 25. kl 11.00 Gudstjeneste. Eivind Bergem.
     Barnas åpent hus.
Tirsdag 27..kl 18.00 Speider.
  kl 18.00 Dorkas.
Onsdag 28. kl 10.30 Bønn.
Fred. 30. – sønd. 1. Ungdomsklubben. Gøteborg-
     weekend.

JUNI:

Søndag 01. kl 11.00 Friluftsgudstjeneste på 
     Skogtunet. Per Eriksen. 
Mandag 02. kl 11.00 Formiddagstreff. 
Tirsdag  03. kl 18.00 Speider.
Onsdag 04. kl 11.00 Bønn.
Fred. 06. -sønd. 08.  Småspeiderleir. 

Søndag 08. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. 
     Nattverd.
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Dorkas

Misjonskvinner i 100 år

Det er ikke mange misjonsfo-
reninger som kan se tilbake 

på en 100 år lang historie. Men 
det kan ”Dorkas” her i menig-
heten. 

Foreningen ble stiftet 7. april 
1908. Den gangen samlet man inn 
penger til kirkesamfunnets under-
støttelsesfond. Dette var lenge før 
folketrygdens tid, og man samlet 
rett og slett inn penger for å gi 
et bidrag til enker etter avdøde 
pastorer. Etter hvert var det imid-
lertid misjonen som fikk glede av 
pengene som ble samlet inn, slik 
det er nå. 

Dorkas er egentlig navnet på 
en kvinnelig disippel som det står 
om Apostlenes Gjerninger 9, 36: ”I 
Jaffa bodde det en kvinnelig disip-
pel som het Tabita, på gresk Dor-
kas. Hun gjorde mye godt og tok 
seg av de fattige.” Dette ble også 
lest som innledning til det første 
møtet i 1908. 

Det første året samlet Dorkas 
inn 24 kroner. Siden har det belø-
pet blitt fordoblet mange ganger.

Dorkas er fortsatt en oppegå-
ende forening som betyr mye som 
et kvinnenettverk i menigheten. 

Det er 26 medlemmer, og det er 
sjelden færre enn 20 som møter på 
de månedlige samlingene. Styret 
i jubileumsåret består av Astrid 
Eriksen, Thordis Breda, Karin 
Hansen og Ragnhild Strømsbo. 

Jubileet blir markert med en 
misjonsgudstjeneste i kirken 6. 
april. Sidsel Lauten blir med som 
taler denne søndagen, og ryktene 
vil ha det til at kirkekaffen kommer 
til å bestå av mer enn Mariekjeks. 
Så her er det bare å møte opp for å 
feire en vital 100-åring! ■

- Per Eriksen -

Dette er de fleste av kvin-
nene som var på Dorkas 

29. januar i år.


