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Den Evangelisk 
Lutherske Frikirke
Fredrikstad menighet
Apenesgate 7, 1607 Fredrikstad
fredrikstad.menighet@frikirken.no

Kirkens kontor : 69 31 71 29 
Telefaks : 69 31 46 63

Pastor
Per Eriksen : 95 91 20 10

Ungdomsarbeider
Kontakt Per Eriksen/Eivind Bergem

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 

Utleie av kirken
Beathe Bergem : 906 45 343/69 34 07 53

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

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 
Per Eriksen, Halvor de Flon og Tom 
Hasselgård.

Midt i livet
Pastorens hjørne Andakt

Da Den Evangelisk Lutherske Frikrike i Norge for noen år si-
den fylte 125 år, så valgte man ”Midt i livet” som motto for 

jubileumsfeiringen. Det skulle signalisere at man som kirke ønsket 
å befinne seg midt i den virkeligheten som folk lever i. Man ville 
ikke være en sekt på siden av samfunnet. Samtidig var det et signal 
om at kirkesamfunnet langt fra befant seg i sykesengen til tross for 
sin høye alder. 125 år er ingenting for en kirke.

Nå seks år senere runder menigheten i Fredrikstad 125 år. Vi håper 
også å kunne si at menigheten vår befinner seg midt i livet. 

Hva innebærer det?

Vi ønsker å være en menighet folk flest opplever at det er fint å • 
komme til. Det betyr at det som skjer i kirken ikke tilhører en annen 
tid eller oppleves totalt livsfjernt i forhold til dagens livsfølelse og 
utfordringer. Vi vil være en åpen kirke for alle slags mennesker. 

Vi ønsker å være en menighet der barn og unge finner et felleskap • 
de kan leve og vokse i. Vi er glad for alle aldersgrupper som er 
representert i menigheten, og tror ikke minst at eldre mennesker er 
en viktig ressurs. Samtidig erkjenner vi at vi har et spesielt ansvar 
for å gi evangeliet videre til nye generasjoner. 

 I hvilken grad lykkes Frikirken i Fredrikstad med dette? Det er 
aldri lett å vurdere seg selv. Men vi har gjort en betydelig innsats de 
siste årene for å oppfylle disse målene. Noen ganger synes vi at vi lyk-
kes tålelig bra, andre ganger ikke. Men vi kan glede oss over at mange 
nye mennesker har slutte seg til menigheten den siste tiden, og enda 
flere dropper innom gudstjenestene våre. Ikke minst er ”Gudstjeneste 
Underveis” en åpning for mange mennesker til å oppsøke menigheten. 

Gjennomsnittsalderen på medlemmene i menigheten er heller ikke 
så verst. Blant voksne mennesker i fullt medlemskap befinner den seg i 
slutten av 40-årene. I tillegg kommer alle barna.

Vi tror også året vi nå tar fatt på er fylt av muligheter for menighe-
ten. Vi håper å få se mange nye ansikter, og vil gjøre vårt ytterste for 
at folk skal trives og inkluderes. Og så tror vi på en Gud som fortsatt 
er virksom i dag. Mest av alt ønsker vi å leve midt i hans livgivende 
nåde. ■

Per Eriksen

Hans nåde er det siste
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Før denne tiden hadde det vært 
noen spredte møter av frikirke-
lig luthersk karakter ulike steder i 
byen. Frikirken i Norge var startet 
seks år tidligere, og det var menig-
heter både i Moss og Fredrikshald 
(Halden). De første medlemmene 
fra Fredrikstad ble da også til-

sluttet menigheten i Fredrikshald. 
For møtene sine leide de to rom i 
Thoruds gård i Nygårdsgaten. Her 
prekte flere av de fremste lederne 
i Frikirken, som Wettergreen, Tal-
laksen, Findreng og Hundere. Og 
her prekte en av de mest lovende 
unge predikantene den gangen, 
Josef Gabrielli. Bestefaren var en 
pastellmaler fra Venezia som kom 
til Norge som krigsfange under 
Napoleonskrigene. I Frikirkens 
25-års jubileumsskrift fra 1903 
står det at omkring Josef Gabri-
elli ”udfoldet det rig Virksomhed 
i Herren, Udrustet som han var 

med Gaver til at vidne om Jesus og 
med Naadegaven til at helbrede. 
Han var en aandskraftig, troesstø 
Personlighed, til hvem man i Fri-
kirken næred store Forhaabninger, 
men saa forundte Gud ham Høsten 
1888 en smertefri, salig Indgang i 
Hvilen i hans 29de Aar.”

Før han døde fikk han imid-
lertid oppleve at menighetens eget 
kirkebygg sto ferdig. I juni 1887 
hadde grunnsteinen til det nye kir-
kebygget blitt lagt ned, og arbeidet 
satte i gang med en startkapital på 
kroner 11,00. Det gikk strålende, 

og kirken ble innviet 19. februar 
1888. Den hadde da kostet ca. 
5000 kroner. 

Innvielsestalen i 1888 ble holdt 
av forstander Stokkeland, med ut-
gangspunk i 5 Mosebok 10,12 ff. 
Det var en radikal preken. 

Her er et utdrag, omskrevet til 
moderne norsk: 

”Mange mener at de tjener 
Gud når de leser, ber, synger, går 
flittig i kirken og til alters, fram-
står gudfryktig, som om Gud for 
sin egen del trengte dem og deres 
formente gudstjeneste. Nei, bort 
med slik innbilling. Som denne min 
hånd er for min kropp, skal du være 
for din neste, rede til å gjøre det 
gode for ham, da tjener du Herren, 
for han vil gjøre og gjør alle godt. 

Her klages over trange tider, 
som om det skulle være noen man-
gel; nei, her er overflod av Guds 
gaver, her burde heller klages over 
trange hjerter til å gi. Gå inn i bu-
tikkene, se hvor overfylt de er av 
klær. Undersøk matforrådene i 
kjellere og i spiskammer, gjør deg 
kjent med bankene og kapitaliste-
ne, så skal du se at her er `forråd 
for mange år`, så ingen trenger 
verken å fryse eller sulte. Til tross 
for denne overflod av Herrens ga-
ver, får likevel en hel del fattige 
både fryse og sulte. Hør du! Om du 
vil tjene Herren, avhjelp nøden til 
den som trenger det. Det er jo ikke 
noe annet enn å gjøre mot andre, 
det du vil at andre skal gjøre mot 
deg.”

I 1889, det første året det er 
registrert antall medlemmer i Fri-
kirken i Fredrikstad, var antallet 
totalt 50, av dem 33 voksne i fullt 
medlemskap og 16 barn.

I 1890 ble Andreas Olsen Fa-
gernes, en 41 år gammel tidligere 

møbelhandler som nå 
var eldste i Kristiania 
menighet, kalt til pas-
tor i menigheten. Han 
ble menighetens leder 
i 23 år, fram til 1913. I 
hans tid opplevde me-
nigheten en stor vekst. 
Da han sluttet hadde menigheten 
190 medlemmer i fullt medlem-
skap og 127 barn. Samtidig ble 
den unge menigheten rystet av 
flere konflikter. I 1892 ble en strid 
i forbindelse med valg av eldste. 
Dette førte til at over 40 medlem-
mer meldte seg ut. 

Frikirken hadde også et eget 
forsamlingshus på Søndre Sandøy. 
I Frikirkens 50-års jubileumsbok 
står det imidlertid at ”da andre reli-
giøse retninger øvet sin innflytelse 
der og fikk innpass, ble forholdene 
uholdbare for frikirkelig virksom-
het. Det utartet til sykelig religiøs 
utskeielse. De fleste derboende 
medlemmer ble derfor utskrevet i 
1914.”

Ellers drev menigheten møte-
virksomhet også på Selbak og på 
Greåker. På Greåker sto forsam-
lingslokalet ferdig i 1900.

Hovedarbeidet foregikk hele 
tiden fra kirken i sentrum. Den 

gamle kirken ble bygget om flere 
ganger. Mest omfattende var det 
da full kjeller ble gravet ut. Dette 
skjedde mellom 1942 og 1944. 
Den siste omfattende forandringen 
skjedde i 1973. 

Den gamle kirken var imidler-
tid både for liten og for lite funk-
sjonell i forhold til de utfordrin-
gene og mulighetene menigheten 
hadde. Det ble jobbet med flere 
ulike alternativer for nytt kirke-
bygg. Til slutt ble det vedtatt å rive 
den gamle kirken og bygge en ny 
på samme sted. Den nye kirken sto 
ferdig nøyaktig hundre år etter den 
første. Og selve kirken har altså 
20-års jubileum i år. 

I menigheten er det gjennom 
årene drevet en blomstrende virk-
somhet med sangkor, ungdomsfor-
ening, barneforening, kvinnefore-
ninger og ikke minst søndagsskole. 
Søndagsskolen hadde blitt dannet 
allerede 19. september 1886. Den 
søndagen møtte det fram 18 barn. 
Høsten 1890 ble det avholdt en fri 
fest for barn hjemme hos en av læ-
rerne. Resultatet ble at ca. 60 barn 
begynte på søndagsskolen den 
kommende søndagen. 

I 1891 var det 200 barn på søn-
dagsskolen. I 1927 rapporteres det 

Det startet med fem kvinner

De fem første:
Enke Elisabeth Johnsen• 
Fru Elise Olsen• 
Fru Anne Margrethe larsen• 
Fru Josefine Borgen• 
Fru Milla Jonassen• 

Den første avisannonsen for 
frikirkevirksomheten i Fredrik-
stad sto på trykk 20. mars 1883. 

Møtet skulle finne sted i ”To-
talafholdsforeningens forrige 

lokale, Thoruds Gaard, 
Nygaardsgaden”.

A. O. Fagernes var forstander 
fra 1890 til 1913. I hans tid had-

de menigheten stor vekst.

Frikirken
 125 år

Den 6. mars 1883 samlet fem kvinner seg og dannet en kvinne-
forening som hadde til formål å støtte virksomheten til ”den luth. 
Frimenigheds Virksomhed”. Fra denne datoen regner Frikirken i 

Fredrikstad sin historie. I år er det 125 år siden det skjedde. 

Slik så Frikirken ut omkring år 1900.
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at søndagsskolen består av 652 
barn og 39 lærere. Samme år had-
de menigheten 187 medlemmer 
i fullt medlemskap. Det høyeste 
antallet medlemmer i fullt med-
lemskap ble nådd i 1934, med 
236 medlemmer. I 1943 var antal-
let 224. 

Året etter ble Greåker Fri-
kirke utskilt fra Fredrikstad, og 
antallet medlemmer sank til 185. 
Siden har antallet aldri kommet 
over 200 igjen. Men mulighetene 
er store i jubileumsåret vi nå er 
inne i. Det laveste antallet med-
lemmer siden krigen ble for øvrig 
nådd i 2001, med 164 medlem-
mer. Siden har det gått oppover. 
I skrivende stund er antallet ak-
kurat 200.

Historien om Fredrikstad Fri-
kirke inneholder få hendelser av 
det dramatiske slaget. Ser man på 
statistikken har menigheten vært 
en uhyre stabil størrelse de siste 
100 årene. Virkegrener har kom-
met og gått. 

Et særtrekk i utviklingen har 
vært at stadig mer av virksomhe-
ten har konsentrert seg om kirken 
i sentrum av Fredrikstad. På 60-, 
70, - og 80-tallet 
drev menigheten 
omfattende barne- 
og ungdomsar-
beid andre steder. 
På Gressvik var 
det både søndags-
skole, gutteklubb, 
jenteklubb og ju-
niorforening. På 
Kråkerøy var det 
barneforening og 
søndagsskole.

Det har også 
vært drevet en 
rekke kor i me-
nigheten opp 
gjennom histo-

rien. Ikke minst var ”Vårbud” 
et viktig kor for mange. Det ble 
stiftet i 1903 for å synge på ung-
domsforeningens møter. Da me-
nigheten blandede kor senere ble 
nedlagt, ble Vårbud et kor som 
sang på alle slags møter i kirken. 
Koret eksisterte i hele 62 år, fram 
til det ble nedlagt i 1965. 

I 1929 ble det dannet en mu-
sikkforening, dette ble med tiden 
løp til menighetens ungdomskor 
på 1970-tallet. På sitt meste had-
de ungdomskoret godt over 50 
aktive sangere, med Kaare Breda 
som dirigent og musikalsk leder. 

I tillegg kan nevnes menighe-
tens mannskor, barnekor, dame-
gruppe, og etter hvert Frimix og 
Unity. For tiden er Mannsmusik-
ken menighetens eneste kor. Kan-
skje er tiden moden for å starte 
noe nytt?

Misjonsforeninger av ulike 
slag har spilt en viktig rolle i me-
nighetslivet. En tid hadde menig-
heten tre aktive foreninger. I dag 
er det bare Dorkas igjen. Til gjen-
gjeld har denne kvinneforeningen 
eksistert siden 1908, og hadde 
100-års jubileum i år. ■

På Holmen eldresenter bor 
søstrene Gerd Martinsen og 

Ester Jensen. Begge har passert 
90 år, og vært knyttet til Frikir-
ken siden barndommen.

De to søstrene sprudler fortsatt 
av liv og gode historier fra et langt 
liv. Mange av historiene er knyttet 
til oppveksten i menigheten. 

- Vi hadde en god barndom og 
ungdomstid. Det takker vi menig-
heten for. Vi hadde gode ledere, vi 
fikk omsorg og Guds ord, sier de. 

De begynte på søndagsskolen 
i 3-4-års alderen, omkring 1920. 
De opplevde at det var opp mot 
500 barn på søndagsskolen, og i 
romjulen måtte det holdes tre store 
juletrefester for å få plass til alle. 
De to sangglade søstrene ble også 
med i barnekoret i menigheten den 
gangen, med Albert Hansen som 
en flott dirigent som hadde god 
kontakt med barna. 

Noe de husker godt er søn-
dagsskoleturene som hvert år gikk 
til Kjølberg gård i Onsøy. Da tok 
man toget fra Fredrikstad stasjon 

til Onsøy stasjon. I flokk og følge 
gikk man så til plassen for turen, 
dit lederne hadde reist allerede da-
gen før for å gjøre alt i stand. Et 
annet minne er knyttet til basarene 
som barneforeningene holdt hvert 
år. Her ble det solgt håndarbeider 

Barnekoret hvor de begge sang. Ester sitter til venstre i første rekke. Gerd er nummer tre fra 
høyre i fjerde rekke. Bildet må være fra omkring 1927. 
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Pastorer i Fredrikstad Frikirke:
1888-1889  Bernhard Johnsen• 
1890-1913  A. O. Fagernes• 
1913-1923  Erik Ambjør• 
1925-1934  Olaf Vatne• 
1935-1937  Karl A. Andersen• 
1937-1947  Magnus A. Dørumsgaard• 
1947-1954  Oscar Lervik• 
1954-1962  Einar Smedsrud• 
1963-1968  Ansgar Mørland• 
1969-1976  Lars Sandvand• 
1977-1982  Leif Nilsen• 
1982-1994  Helge Gustavsen• 
1995-1997  Leif Inge Jensen• 
1998-          Eivind Bergem• 
2005-2006  Yngvar Nilsen• 
2006-          Per Eriksen• 

Erindrer i glede

som var laget gjennom hele året, 
og det kunne komme inn 500 kro-
ner til misjonen.

Etter hvert ble det også ung-
domsforening og turer.

- Det var flott å være ungdom 
i menigheten. Vi var en stor flokk. 
Hver uke var det juniormøte, og 
vi reiste på mange turer. Det gjør 
kanskje de unge nå også? undrer 
de to.

I 1935 ble Gerd en av stifterne 
i Finnmarksmisjonen. Det skulle 
være en forening i menigheten for 
unge jenter, og de ville ikke ha med 
voksne damer som nærmet seg 30, 
forteller hun med et smil. 

Noe av det søstrene trekker 
fram er nyttårsfestene som hvert 
år ble arrangert i Frikirken. Da 
kom mennesker fra hele byen for 
å delta, og det nye året ble innviet 
med at hele forsamlingen lå på kne 
i bønn. 

Spesielt var det i 1944. Da ble 
Fredrikstad bombet på nyttårsaf-
ten, og de husker hvordan de så 
på bombene fra Apenesfjellet bak 
kirken.

- Synes dere ting har forandret 
seg mye siden den gangen?

- Vi følte nok større dybde den 
gangen. Vi var veldig innstilt på 
bønn og Guds rikes framgang. Og 
så hadde vi mange flere fester på 
søndags ettermiddagene. 

- Hva har menigheten betydd 
for dere?

- Den har betydd veldig mye, 
og det har holdt hele livet, sier lil-
lesøster Ester.

- Det har vært et vern gjennom 
livet å få være med i menighetsar-
beidet, og det følger oss ennå. Je-
sus er med i alle ting, sier Gerd. ■

Ester Jensen (90) og Gerd 
Martinsen (93) er to av 

Frikirkens eldste 
medlemmer. De 

tenker med glede 
tilbake på livet 

i menigheten.

Frikirken 125 år Frikirken 125 år



8 9

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!

Muntre bibelstreker

Høstens nyheter

Endelig er nytt lydanlegg på 
plass i Frikirken. De siste årene har 
det vært et stort ønske om å få opp-
gradert lydanlegget i hovedsalen i 
Frikirken. Det gamle har fungert 
greit til vanlige gudstjenester og 
som taleanlegg, men har blitt for 
lite til sang og musikk. Nå er dette 
rettet på. Det nye anlegget burde 
være stort nok til alle typer konser-
ter og arrangementer i Frikirken.

 
Og det står flere arrangemen-

ter i kø hvor det nye musikkanleg-
get kan bli prøvd ut. 7. september 
er det Gudstjeneste Underveis med 
Terje Forsberg. Forsberg har blitt 
kjent over hele landet etter å ha 
gitt ut boken ”Aldri for sent å bli et 
lykkelig barn”, hvor han forteller 
sin historie om å vokse opp med 
en alkoholisert og voldelig far og 
om mobbing på skolen hvor han 
ble stemplet som evneveik. 

Sammen med Terje Forsberg 
kommer også bandet ”Funky Bap-
tized” med blant andre Jan Erik 
Hovland. 

Det blir også Gudstjeneste Un-
derveis 26. oktober. Denne gangen 
er det brødrene Hans Erik og Jan 
Groth som vender tilbake med sitt 
musikalske program. 

Elles skjer det også mye. Vi 
henviser til programmet på side 
11.

Tilsynsbesøk

Hvert tredje år kommer til-
synsmannen på besøk til menig-
heten for å sjekke forholdene. 10 
– 12. oktober får vi besøk av til-
synsmann Alf Petter Hammers-
mark. Han kommer til å ha møte 
med menighetsrådet, diakoner og 
andre ledere. 

Alle som ønsker det kan også 
få en samtale med tilsynsmannen. 
Han blir også med på familieguds-
tjenesten søndag 12. oktober.

Dobbel dåp og 
medlemsopptagelse

Søndag 8. juni hadde vi gleden 
av å døpe to barn på gudstjenes-
ten:

Jacob Aidan Smith. Foreldre: 
Tina og Aaron Smith. 

Sofia Bjørke. Foreldre: Kari 
og Amund Bjørke.

Den samme søndagen ble også 
følgende tatt opp som medlemmer 
i fullt medlemskap:

Tina og Aaron Smith, Jan 
Åsulv og Marit Fjellmyr, Elise 
Fjellmyr. 

WWW.FREFRI.NO

Nå er ny nettside i ferd med å 
bli klar for menigheten. På www.
frefri.no skal det ligge informasjon 
om menigheten og programmet for 
hva som skjer. Vi anbefaler alle å 

bruke nettsidene aktivt. Etter pla-
nen vil nettsidene i stor grad overta 
menighetsbladets funksjoner fra 
våren 2009.

Husk misjonsmessa!
Også denne høsten arrange-

res messe til inntekt for misjonen. 
Datoene som er satt opp er fredag 
28. og lørdag 29. november. For 
at det skal bli en vellykket messe 
så trengs frivillig innsats og man-
ge gevinster. Vi oppfordrer folk i 
menigheten til å komme med gode 
ideer og alt som kan brukes. Kon-
takt Elsa Simonsen, Anne Grethe 
Kinn, Greta Andersen eller Per 
Eriksen.

Bursdagsfest 

Søndag 16. november blir det 
bursdagsfest for menigheten i for-
bindelse med familiegudstjenes-
ten. Både unge og eldre er hjertelig 
velkommen!

Korbesøk fra Stord

18. – 19. oktober får menighe-
ten besøk av koret Visjon fra Stord. 

Visjon vil ha konsert på lørdagen 
og blir med på gudstjenesten søn-
dag. 

Koret består av 30 sangere fra 
25 år og oppover til drøyt 50. Di-
rigenten Tor Østang kommer fra 
Fredrikstad, og det er vel hoved-
grunnen til at koret har valgt å 
komme på tur hit til byen. På turen 
skal de også ha en konsert i Set-
skog kirke på fredagen.

På denne miniturneen er koret 
også forsterket med profesjonelle 
musikere og sangere; Jon Lotterud 
(piano/sang), Harald Øye (sakso-
fon) og Knut Anders Sørum (sang). 

Sistnevnte er kjent for man-
ge som vinner av den norske 
finalen i Melodi Grand Prix i 
2004, og som vokalist i ban-
det ”Expect A Miracle”. Ko-
ret bruker mye stoff som er 
komponert av Jon Lotterud, 
og har hatt stor suksess med 
dette.

Visjon er et kor som øn-
sker å bruke bredden i det 
musikalske uttrykket, med 
både rolige sanger og nyere 
rytmer med fullt orkester. 
Det passer både for eldre 
ungdommer og godt voksne. 
Velkommen som tilhører! ■

Visjon inviterer til Konsert

Lørdag 18. okt kl. 17.00  
i Fredrikstad Frikirke

Velkommen 

Kveldens 

gjester :

Helge Øye Knut Anders 
Sørum

Jon Lotterud
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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

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.dinadvokat-
partner.no

Glemmengaten 55, 1608 Fredrikstad 
(Hanco-bygget 1. etg.)

Menighetsbladet trykkes hos

Ledig annonseplass
Ring 69 31 71 29

SEPTEMBER:

Søndag 07. kl 10.30  Bønn 
  kl 11.00  Gudstjeneste underveis. 
     Terje Forsberg. FunkyBap-
     tized. Barnas åpent hus.
  kl 19.00 Menighetsmøte
Tirsdag 09. kl 18.00 Speider
Onsdag 10. kl 11.00  Bønn
Fredag 12 kl 19.00 Fredagsklubben
Fredag 12 kl. 19.00 Ungdomsklubben XL. 
     Homeparty
Lørdag 13 kl. 19.00 Ungdomsklubben L. 
     Homeparty
Søndag 14. kl 10.30 Bønn
  kl 11.00  Familiegudstjeneste. 
     Per Eriksen. 
Tirsdag 16. kl 18.00 Speider
Onsdag 17. kl 11.00  Bønn 
Søndag 21. kl 10.30 Bønn 
  kl 11.00  Gudstjeneste. Ranveig Flor 
     Johannessen. Nattverd. BÅH.
     Speidernes turdag.
Tirsdag 23. kl 18.00 Speider
Onsdag 24. kl 11.00  Bønn
Fredag 26 kl 19.00 Fredagsklubben
Fredag 26 kl 19.00 Ungdomsklubben. Alle i kirken. 
Søndag 28. kl 10.30 Bønn
  kl 11.00  Gudstjeneste. Per Eriksen. 
     Barnas åpent hus.
  (Høstferie uke 40)
Tirsdag 30 kl 19.00 Dorkas. Bente Irene Hansen

OKTOBER

Onsdag 01. kl 11.00  Bønn
Søndag 05. kl 10.30 Bønn
  kl 11.00  Gudstjeneste. Eivind Bergem.
     Nattverd. Film for barna.
Mandag 06. kl 11.00  Formiddagstreff
Tirsdag 07. kl 18.00 Speider
Onsdag 08. kl 11.00  Bønn
Fredag 10 kl 19.00 Fredagsklubben
Fredag 10.-søn. 12.  Tilsynsbesøk
Lørdag 11.    Ungdomsklubben 
     L+XL. Oslotur
Søndag 12. kl 10.30 Bønn
  kl 11.00  Familiegudstjeneste. Tilsyns-
     besøk. Menighetsmøte etter
     gudstjenesten
Tirsdag 14. kl 18.00 Speider
Onsdag 15. kl 11.00  Bønn

Søndag 19. kl 18.00 Gudstjeneste. Koret Visjon fra
     Stord. Nattverd. BÅH. 
Tirsdag 21. kl 18.00 Speider
Onsdag 22. kl 11.00  Bønn
Fredag 24 kl 19.00 Fredagsklubben
Fredag 24 kl. 19.00 Ungdomsklubben XL. 
     Homeparty
Lørdag 25 kl. 19.00 Ungdomsklubben L. 
     Homeparty
Søndag 26. kl 10.30 Bønn
  kl 11.00  Gudstjeneste underveis. Eivind
     Bergem. Jan & Hans-Erik Groth.
     Barnas åpent hus 
Tirsdag 28. kl 18.00 Speider
  kl  19.00 Dorkas. Lill Muir
Onsdag 29. kl 11.00  Bønn

NOVEMBER:

Søndag 02. kl 10.30 Bønn
  kl 11.00  Gudstjeneste. Per Eriksen.
     Nattverd. Barnas åpent hus.
Mandag 03. kl 11.00  Formiddagstreff
Tirsdag 04. kl 18.00 Speider
Onsdag 05. kl 11.00  Bønn
Fredag 07 kl 19.00 Fredagsklubben
Fredag 07    Ungdomsklubben L+XL. 
     Badeland Askim
Søndag 09 kl 10.30 Bønn
  kl 11.00  Gudstjeneste. Elisabeth Bjor 
     Aasbø. Besøk av Gideon. BÅH.
Tirsdag 11. kl 18.00 Speider
Onsdag 12. kl 11.00  Bønn
Søndag 16. kl 10.30 Bønn
  kl 11.00  Familiegudstjeneste
Tirsdag 18. kl 18.00 Speider
Onsdag 19. kl 11.00  Bønn
Fredag 21 kl 19.00 Fredagsklubben
Fredag 21 kl 19.00 Ungdomsklubben. 
     L+XL i kirken. 
Søndag 23. kl 10.30 Bønn
  kl 11.00  Gudstjeneste. Per Eriksen.
     Nattverd. Barnas åpent hus
Tirsdag 25. kl 18.00 Speider
  kl 19.00 Dorkas. Ole Bernhard Sørbø
Onsdag 26. kl 11.00  Bønn
Fre 28.-Lør 29.   Misjonsmesse
Søndag 30. kl 10.30 Bønn
  kl 11.00  Gudstjeneste. Svein Femtehjell.
     Barnas åpent hus
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Returadresse:
Apenesgate 7

1607 Fredrikstad
org. nr.: 975 922 855

Barnas Åpent Hus

B - blad

Barnas Åpent Hus er Frikir-
kens søndagsskoletilbud for 

alle barn opp til 13 år. Nesten 
hver søndag – med unntak av en-
kelte feriedager og familieguds-
tjenester – inviteres barna til 
sine egne samlinger under guds-
tjenesten. I kirkens underetasje 
foregår det en rekke aktiviteter. 

Annenhver gang er det felles-
samling for alle barna i peisestua, 
med sang og kreative andakter, der 
drama, dukketeater eller andre for-
midlingsmetoder tas i bruk. Etter 

samlingen er barna med på ulike 
leke- og formingsaktiviteter. De 
andre søndagene samles barna i al-
dersdelte grupper. 

Det er fire slike grupper; 0-3 
år, 4-6 år, 7-10 år og 11-13 år. For 
de aller minste handler det mest om 
å leke sammen, mens de tre andre 
gruppene følger opplegget ”Sprell 
levende” som er utarbeidet av Nor-
ges Søndagsskoleforbund. 

I gjennomsnitt er det ca. 25 
barn på Barnas åpent Hus hver 

søndag, mens over 50 barn er med-
lemmer. Det koster 20 kroner i året 
å være medlem. 

Det er tolv ledere i Barnas 
Åpent Hus. Alle var samlet man-
dag 18. august for å forberede se-
mesterets samlinger. På bildet ses 
fra venstre: Linda Gjemsø, Tove 
de Flon, Camilla Næss, Bernt Inge 
Steinsland, Anne Grethe Dahle, 
Jens Pedersen, Grete Henriksen, 
Heidi Engen Eriksen og Trond Øy-
vind Karterud. Foran: Mina Dahle 
og Anette Bergem. ■

Velkommen til

Barnas Åpent Hus!
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