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ommertiden står for døren. For de fleste av oss er sommeren
årets fineste tid med varme i luften og rolig tempo i hverdagene.
Det kan saktens trenges! Etter et langt arbeidsår kan batteriene
oppleves som ganske utladet og motivasjonen ligge nærmere nullpunktet. Vi trenger å kunne legge av oss ansvar og plikt. Og vi skal
kunne gjøre det med god samvittighet.
Dette gjelder også menighetslivet. I Fredrikstad Frikirke er det
mange mennesker som gjør en stor innsats på mange områder. Det er
barne- og ungdomsledere, det er diakoner med praktiske oppgaver eller omsorgsoppgaver, det er folk som bidrar med sang og musikk, det
er de som gjør en innsats for eldre, det er de som er med i ledelsen på
ulike måter, og det er alle de trofaste som fyller kirkebenkene søndag
etter søndag. Det siste året har forresten vært veldig positivt på dette
området.
Om sommeren kan det være godt å ta litt fri fra oppgavene i kirken
også. De siste fire årene har Fredrikstad Frikirke samarbeidet med frikirkemenighetene i Sarpsborg og Greåker om felles gudstjenester. Det
betyr at i løpet av seks sommeruker, så er det gudstjeneste i Fredrikstad
to søndager, i Sarpsborg to søndager og i Greåker to søndager. Disse
sommergudstjenestene har vært en suksess. I stedet for sommerglisne
kirker, har det vært godt med mennesker på alle gudstjenestene. Mange
trives med å treffe frikirkefolk fra nabomenighetene.
Vi oppfordrer menighetsfolket i Fredrikstad til spesielt å prioritere
de to gudstjenestene vi selv har et ansvar for; 13. juli og 3. august. Og
så er det veldig trivelig å besøke en av nabomenighetene våre også.
Alle har godt av litt miljøforandring. Så ta gjerne turen til Sarpsborg (6.
og 27. juli) eller Greåker (29. juni og 20. juli).
Men unn deg selv en bekymringsløs ferie også. Det er godt å kunne
tenke på annet enn menighetsoppgaver noen uker. Så kan man heller
komme sterkere igjen til høsten.

Andakt

Vær raus!
Raus er et ord som kom inn i mitt vokabular for noen få år siden, selv om det langt fra er et nytt
ord. Det er derimot et gammelt norrønt ord som ble brukt om en som var ”dyktig” og/eller ”modig”. I
moderne norsk brukes ordet om en som er ”rundhåndet”, ”gavmild” og ”flott”. Ikke dumt å være raus,
altså!
Ordet raus er også brukt i den nye oversettelsen av Det nye testamentet: ”Derfor mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. Arbeid raust og rikelig for Herren! For dere vet at i Herren er ikke deres
strev forgjeves.” 1. Kor 15,58
En menighet bygger seg ikke selv. Det er et møysommelig arbeid og det er viktig at mange er
med! Det er også viktig at den bygges på den grunnvollen som alt er lagt, Jesus Kristus. Bare da vil
menigheten stå støtt.
”Jeg bare murer, jeg …..” sa den ene mureren. ”Jeg er med og bygger en katedral!!” sa den andre.
Hvem av disse to ligner du? Hvilke tanker/ønsker har du for menigheten? Det er utslagsgivende for
hvordan du er med og ”murer”!
Vi har ulikt utgangspunkt og ulike muligheter, men den samme oppfordringen går til alle: Arbeid
raust og rikelig for Herren!
Vær raus i møte med dine medmennesker
Vær raus i dine bønner
Vær raus i din givertjeneste
Vær raus i din omtale av andre
Vær raus i dine tanker om deg selv
Vær raus med tiden du bruker til å være med og bygge menighet
Vi er heldige i Fredrikstad Frikirke. Det er mange rause mennesker blant oss. Flotte mennesker
som gir av sin tid, sin omsorg, sin arbeidskraft, sine evner/gaver og sine penger for at menigheten skal
være et sted der barn, unge, voksne og eldre skal kunne møte Gud, for at menigheten skal være et godt
sted å være, for at fellesskapet skal styrkes og for at Guds rike skal vokse.
Er du med på å bygge Fredrikstad menighet? Er du raus i ditt arbeid for Herren? Da ligger det et
løfte i verset også: ”For dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves!” ■
										

Eva Kinn He

Kanskje kan du heller bruke litt ekstra tid på nye og gamle venner?
Inviter noen med deg på strandtur eller på hyttebesøk! Det er fint med
sommer uten forpliktelser, men enda finere blir sommeren med fellesskap. ■
Per Eriksen
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Folk og speidere

i kardemomme by
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. . . i Kardemomme by
V

årens store speidertur har
- Det speiderne husker best
gått av stabelen. I år var tror jeg var at de lekte politi og
Kardemomme by i Kristiansand røvere inne i Kardemomme by etmålet.
ter stengetid på lørdag. Her var det
full fart og alle måtte løpe for livet
50 speidere og ledere fra Fred- for ikke å bli tatt til fange. En anrikstad Frikirke tok turen til Kris- nen spesiell hendelse var da det var
tiansand 9. – 11. mai. Den første speideropptagelse for 16 nye speiovernattingen skjedde i Arendal dere oppe på ulvebrua. Her hadde
Frikirke, mens den andre skjed- man ulv, fjellrev, jerv og elg omde inne i selve Kardemomme by. kring seg mens man høytidelig ble
Her fikk speiderne innta husene til innlemmet i speideren.
både folk og røvere, politimester
Bastian, Tobias, tante Sofie og alle
For noen var det nok også
de andre kjente karakterene. Og et litt skummelt høydepunkt da
ikke nok med det; solen skinte fra de fikk holde en kongeboa inne i
skyfri himmel og speiderne fikk ha amfibiehuset. For andre var det et
hele dyreparken for seg selv etter høydepunkt å kunne se en tiger på
at portene stengte klokka fem på nært hold.
lørdagskvelden.
Røverne Kasper, Jesper og JoSpeiderne fra Fredrikstad har natan var stadig på utkikk etter et
vært på tur til Kardemomme by en kvinnemenneske som kunne stelle
gang før. Det var i 2001. Det er noe for dem. En av speiderne tilbød
spesielt å bo inne i byen, forteller like godt mammaen sin, som han
speiderleder Bjørn Gabrielsen.
mente var kjempeflink både til å
lage mat og stelle. Men heldigvis
- Hva var høydepunktet på befant moren seg trygt i Fredrikdenne turen?
stad.
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Bjørn forteller at Marte Gabrielsen og Marie Rask hadde lagt
opp det meste av programmet på
turen. De ”voksne” lederne kunne
derfor konsentrere seg om å ordne
en del av det praktiske omkring turen. Når det slo til med knallvær,
så gikk også det meste av seg selv.
Inne i parken var det
masse som barna kunne holde på med.

Våren er en aktiv tid for speideren.
Etter turen til Kardemomme by har det
også vært arrangert en kanotur med overnatting på Seutelven, og småspeiderne
har leir sammen med andre speidere fra
Fredrikstad på Isesjøbråten 6. – 8. juni.
Storspeiderne skal på Korpsleir med frikirkespeidere fra hele landet på Dvergsnestangen utenfor Kristiansand en uke
fra St. Hans. Her er det påmeldt i alt 23
stykker fra Fredrikstad.
Hva som skjer neste år er ikke planlagt i detalj ennå, men det arbeides med
en gruppetur i oktober. Målet vil antakelig være et sted i Göteborgsområdet.
- Hvordan er ledersituasjonen i speideren nå?
- Akkurat nå går det veldig greit.
Vi har en fin ledergjeng. Det er mange
tenåringer som gjør en flott lederinnsats.
Men vi vet at fra høsten 2009 vil flere
av dem reise ut for utdanning, så da vil
vi ha skikkelig behov for nye ledere, sier
Bjørn Gabrielsen.
Så her er det bare å melde sin interesse, også for dem som har vokst ut av
ungdomstiden. Speideren trenger også
noen ”godt voksne” ledere. ■

- Det virket som om
alle var veldig fornøyd
med turen. Stemningen
var veldig god, og opplevelsene var mange.
Det frister absolutt til
gjentakelse om noen år
igjen, sier Bjørn.
På veien hjem
stoppet bussen med
speidere på Fredtun,
Frikirkens folkehøyskole i Stavern, der det
ble servert varme pølser.
5

Gudstjeneste underveis

Kirsti Lauvli Andersen

Navn: Kirsti Lauvli Andersen
Alder: 46
Jobb: Underviser på Høgskolen i Østfold, avdeling
for helse- og sosialfag
Familie: Gift med Trond,
fire barn

Håp på sykehuset
«D

et bes sannsynligvis
mange flere bønner på
sykehuset enn i alle landets kirker og bedehus.»
Dette var en av sykehusprest
Alf Kristian Bjørklis uttalelser på
«Gudstjeneste underveis» søndag 4 mai. Bjørkli var invitert til
å snakke og «Håp på sykehuset.»
Han formidlet fra sine erfaringer
som sykehusprest gjennom flere
år i intervju og preken. Han opplever at prestetjenesten i dag er en
tjeneste i vekst, og at det er stor etterspørsel etter han og hans 5 kollegers tjenester.
I en tid hvor det skjæres ned og
kuttes i stillinger har antallet prester ved sykehuset økt de siste årene. Alle pasienter ved sykehuset
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hadde fått være med å formidle
håp i situasjoner som syntes totalt
blottet for mening. Det at han fikk
være med å lyse velsignelsen over
en ung mann som hadde tatt sitt
Bjørkli snakket i sin preken eget liv ga de pårørende håp, trøst
om håp og hvordan han i ulike og styrke til å bære det smertefulle
sammenhenger i sitt arbeid kan tapet.
formidle dette. Håp kan være noe
Til å synge denne dagen var
annet enn håp om leve lenge. Det
kan for en uhelbredelig syk pasient Anne Thorsrud invitert. Hun hadvære håpet om å få komme på hytta de valgt sanger som alle hadde noe
igjen, eller se det nye barnebarnet. med håp å gjøre i tekstene. Hun
Håp og livskraft kan næres på man- sang blant annet Gabriellas sang
ge måter og Bjørkli fortalte at han fra filmen ”Så som i himmelen.”
mot sykehusets reglement hadde Sangene og den flotte måten de ble
smuglet inn en pasients hund fordi fremført på bidro til å skape en fin
pasienten som ikke kunne komme ramme om temaet for denne gudsut av sykehuset så sterkt ønsket å tjenesten.
se sin hund igjen.
Arrangementet fikk for øvrig
Bjørkli fortalte også om at han omtale i dagspressen. ■
er prestenes målgruppe, og Bjørkli
fortalte at også mennesker med en
tro forankret i andre religioner benytter seg av prestetjenesten.

Ny i menighetsrådet
D

en 18.mai ble Kirsti Lauvli
Andersen valgt inn som
nytt medlem av menighetsrådet
i Fredrikstad Frikirke. Som firebarnsmor med full jobb på Høgskolen i Østfold har hun ingen
fritidsproblemer. På høyskolen
underviser hun kommende sykepleiere. For tiden er halvparten
av tiden er satt av til forskning
og fagutvikling.

I menigheten her har hun tidligere vært speiderleder. For tiden
er hun med i komiteen som arbeider med Gudstjeneste underveis,
og hun har flere ganger ledet slike
gudstjenester.

trussel. Dessuten gleder jeg meg
veldig over at det kommer nye barnefamilier som ser ut til å finne sin
plass i menigheten.

Kirsti forteller at hun ser på
barne- og ungdomsarbeidet som
- Hvorfor sa du ja da du ble spesielt viktig. Og hun setter stor
spurt om å være med i menighets- pris på den måten speideren driver
på. Her er det med barn som både
rådet?
kommer fra familier i menigheten
- Fordi jeg tenker at det er og fra familier som ikke har noe
viktig å være med å sette mål for spesielt aktivt forhold til tro og
menigheten, og finne veier til å nå kirke. Speideren fungerer dermed
målene vi setter oss. Det er viktig som et utadrettet arbeid, og hun syat det vi gjør er forankret i målene nes det er flott at flere fra speideren
er blitt konfirmert i menigheten.
vi setter oss.

Kirsti kommer opprinnelig fra
Gjøvik. Familien var ikke kirkelig
aktiv, men bestefaren var forkynner i Misjonssambandet, og Kirsti
ble sendt på søndagsskole. Som
tenåring ble hun med i Ten Sing,
og det var på denne tiden hun selv
- Får du selv tid til andre ting
- Hva synes du er bra med metok et kristent standpunkt.
enn jobb, familie og menighet?
nigheten?
Frikirken kom hun i kontakt
med da hun tok sykepleierutdanning i Bergen, og medlem av Frikirken ble hun i Oslo Vestre. For
elleve år siden flyttet så familien til
Fredrikstad.

- Jeg er glad i å lese, trener på
- Jeg synes menigheten har
vært flink til å inkludere ulike ty- Family Sports Club, og spiller litt
per mennesker, som unge og eldre, golf. Det er veldig moro, men kan
liberale og konservative. Det er være vanskelig å få tid til. ■
stor takhøyde, og ulikheter blir sett
på som en berikelse, ikke som en
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Liv og virke

Liv og virke
beidet videre, samt på sang og musikk. Samlet har vi ca. 60 % stillingsandel som skal fylles.

Barnedåp og
medlemsopptagelse
4. mai ble Elise Linnea Lande
døpt. Foreldre er Kristin Elise og
Øystein Myksvoll Lande. Under
samme gudstjeneste gikk Øystein
inn i menigheten i fullt medlemsskap. Han er overført fra Kraftverket menighet i Oslo.
Vi ønsker Elise Linnea og Øystein velkommen i menigheten!

Stor aktivitet
Palmesøndag

Palmesøndag sydet det av ulike aktiviteter for barn i kirken. Fra
klokka to på ettermiddagen var 40
barn med på opplegget som spente
fra sumobryting til matlaging. Det
var også bretthockeyturnering,
malekurs,
singstarkonkurranse,
dans og drama. Midt på dagen var
det pølsefest, og klokka seks ble
det hele avsluttet med en stor familiegudstjeneste hvor blant anLedersamling
net barna framførte et nyinnøvd
Den første lørdagen i april rei- dramastykke.
ste 20 barne- og ungdomsledere
fra menigheten til Tanum Strand i
Gräbbestad hvor de hadde en flott
inspirasjonsdag. Menighetens pastorer, Eivind Bergem og Per Eriksen, hadde undervisningsbolker
om det å være leder. På turen var
det også satt av god tid til sosialt
samvær, god mat, bading i hotellets
svømmebasseng og spaserturer.

To av menighetens medarbeidere slutter i sine stillinger denne
sommeren. Eva Kinn He har jobbet som menighetsarbeider i fem
år. Hun har gjort en kjempefin innsats og har hatt suveren oversikt
over det meste som er skjedd i menigheten gjennom disse årene.

Ansvarlig for utleie
av kirken
Fra sommeren er det Beathe
Bergem som har ansvaret for utleie av kirken. Ønsker du å låne/
leie kirken kan du kontakte henne
på tlf 906 45 343 / 69 34 07 53.
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Muntre bibelstreker

Dette er tegning nummer to i menighetsbladets egen
tegneserie! Det er Trond Heitman som i hvert nummer presenterer en munter vri på et kjent bibelsted. Denne gangen er det en
historie fra Det gamle testamentet det handler om. ■

St. Georgs dag
Hver vår samles byens speidere til kretsbannerkonkurranse i
forbindelse med St. Georgs dagen.
I år var Frikirkens speidere vertskap for samlingen, som forgikk
i strålende vårvær med god sommervarme. Mange speidere fra
distriktet overnattet på speidernes
sted på Ørmen, og enda flere var
samlet på selve St. Georgs dagen.
Klokka fire var flere hundre samlet
til speidergudstjeneste, hvor Frikirkens pastor, Per Eriksen, holdt
dagens tale.
På Skogtunet er det for øvrig
bygget gjennom hele vinteren, og
den nye speiderhytta er nå på det
nærmeste ferdig til å tas i bruk.
Daniel Eriksen har vært drivkraf-

Godt gudstjenestebesøk
Det gjennomsnittlige gudstjenestebesøket for årets fire første
måneder har vært 128. I fjor var
antallet for de samme månedene
på 115 per gudstjeneste. Vi gleder
oss over det gode frammøtet.

Givertjenesten

samme tid i fjor. Samtidig betyr
det at man ligger 76 600,- etter
budsjett for givertjenesten.

Menighetsbladet oppfordrer
Gjennom de fire første måne- menighetens medlemmer til å husdene i år er det kommet inn 323 ke den faste givertjenesten gjen400,- i fast givertjeneste i menig- nom sommeren. ■
heten. Det er 19 000,- mer enn på

Medarbeidere slutter

Nå reiser Eva tilbake til Singapore, der hun tidligere har bodd i
flere år. Sammen med henne flytter
også barna Tanya og Erik. Menigheten takker for flott innsats og ønsker familien alt godt i Singapore.

ten i byggingen, og både unge og
voksne har gjort en fin innsats.

Gunhild Grande Stærk slutter som ungdomsarbeider etter to
år i stillingen. Hun fortsetter sin
utdannelse i Oslo. Menigheten
takker for arbeidet hun har nedlagt
blant kirkens tenåringer disse to
årene.
Menigheten er nå i gang med
å se etter nye medarbeidere. Det
er besluttet å satse på ungdomsar-

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 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

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.)

JUNI:
Søndag 08. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen taler. Dåp. Medlemsopptagelse. 				
Barnas åpent hus
Tirsdag 10. kl 18.00 Småspeider: fri, Storspeider: Kirken
Onsdag 11. kl 12.00 Formiddagsbibelskole
Søndag 15. kl 11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Barnas åpent hus
Lørdag 21-lørdag 28 Storspeider: Korpsleir
Søndag 22. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen taler
Søndag 29. kl 11.00 Felles gudstjeneste i Greåker Frikirke. Sigmund Sandåker taler.
					 Nattverd

JULI:
Søndag 06. kl 11.00 Felles gudstjeneste i Sarpsborg Frikirke
Søndag 13. kl 11.00 Felles gudstjeneste i Fredrikstad Frikirke. Per Eriksen taler. Nattverd
Onsdag 16.-søndag 20. Visjon på Fredtun
Søndag 20. kl 11.00 Felles gudstjeneste i Greåker Frikirke
Søndag 27. kl 11.00 Felles gudstjeneste i Sarpsborg Frikirke. Nattverd

AUGUST:
Søndag 03. kl
			
Søndag 10. kl
			
Søndag 17. kl
			
Onsdag 20. kl

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

10.30
11.00
10.30
11.00
10.30
11.00
11.00

Bønn
Felles gudstjeneste i Fredrikstad Frikirke. Per Eriksen taler
Bønn
Gudstjeneste. Per Eriksen taler
Bønn
Gudstjeneste. Per Eriksen taler
Bønn

Søndag 24. kl 10.30 Bønn
		
kl 11.00 Samlingsgudstjeneste. Eivind Bergem taler. Presentasjon av konfirmantene.
Offer til DMI. Barnas åpent hus
Tirsdag 26. kl 19.00 Dorkas
Onsdag 27. kl 11.00 Bønn
Søndag 31. kl 10.30 Bønn
			 11.00 Gudstjeneste. Svein Helge Rødal taler. Barnas åpent hus

SEPTEMBER:
Menighetsbladet trykkes hos
Postboks 24 - 1601 Fredrikstad
Tlf. 69 24 57 00 - Fax 69 31 86 60
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Mandag 01. kl 11.00 Formiddagstreff
Onsdag 03. kl 11.00 Bønn
Søndag 07. kl 10.30 Bønn
		
kl 11.00 Gudstjeneste underveis. Barnas åpent hus
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Konfirmantene

B - blad

Returadresse:
Apenesgate 7
1607 Fredrikstad

org. nr.: 975 922 855

S

øndag 27. april gikk årets
konfirmasjon av stabelen
i Frikirken. I år var det elleve
konfirmanter, hvilket er et høyt
antall i vår sammenheng. Det betydde også at kirken var fylt til
siste plass og vel så det på konfirmasjonsdagen.

prosjekt i Afrika. Spesielt i år var
det at en av våre konfirmanter,
Hannah Sætrang, ble trukket ut til
Gjennom året har konfirman- å få en reise til Uganda for å se å
tene vært samlet hver fjortende dag hvordan noen av disse prosjektene
til undervisning. Ledere har vært fungerer.
Gunhild Grande Stærk, Per Eriksen og Camilla Næss. KonfirmanPå bildet ser man årets konfirtene har også, tradisjonen tro, vært mantgruppe. Fra venstre: Caroline
Årets tema for konfirmasjonen på leir sammen med konfirmanter Johansen, Mina Dahle, Martin Helhandlet om bønn, med spesiell vekt fra de andre frikirkemenighetene gesen, Magnus Harsem, Magnus
på Fader vår. Konfirmantene var i Østfold. Et annet fast innslag er Lauvli Andersen, Anders Nordahl,
delt i tre grupper som presenterte innsamlingen til Strømmestiftel- Håkon Bergem, Hannah Sætrang,
hvert sitt tema knyttet til bønn. Det sens SKRIK-aksjon i adventstiden. Eline Hjelseng, Tanya He og Josef
ble en flott gudstjeneste der sang, Her går pengene til et utviklings- Ghanima. ■
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musikk, tale og konfirmantinnslag
dannet en fin helhet.

