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Pastorens hjørne

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
Clas Johnny Eriksen : 69 31 84 74
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.
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Er det plass?

Rom i
herberget

Ei etiopisk dame besøkte Norge for første gang.
- Hva synes du om landet vårt? var det noen som spurte.
- Jo, dere har store hus og leiligheter med mange rom, men det er jo ingen folk der,
svarte hun. – Rommene står nesten tomme.
I Etiopia bor ofte en stor familie sammen i ei lita hytte på landet eller
på ett eller to rom i byen. Og det er som regel alltid noen hjemme.
Her i Norge er de fleste enten på skolen, i barnehagen eller på arbeid om dagen,
og da står jo husene våre nokså tomme. Noen er borte om kvelden og i helgene også.

D

a foreldrene til Jesus - Josef og Maria – kom som fremmede
til Betlehem, var det ingen som hadde plass til dem. De fikk
nøye seg med å sove blant dyra i en stall. Ikke lenge etter at Jesus
var født måtte den lille familien legge ut på flukt fra makthavernes
vold. De kom seg til Egypt, hvor de søkte tilflukt. Jesu første møte
med denne verden var som fremmed og flyktning.

Den etiopiske dama hadde helt rett.
Vi som bor i Norge, har store hus
med mange rom som vi bruker lite.

Vi nærmer oss en juletid hvor vi igjen skal feire frelserens komme
til verden. Kanskje bør vi i den sammenhengen tenke gjennom hvordan
vi selv tar imot de fremmede og flyktningene. Til Fredrikstad kommer
det hvert år nye innflyttere. Det er ulike grunner til at de kommer hit.
Kanskje er det fordi de har fått jobb her. Kanskje kommer de fordi
Fredrikstad er en flott by. Kanskje er det høyskolen som trekker dem.
Eller kanskje de kommer som flyktninger fra et sted i verden der ingen
noen gang har hørt om byen vår engang. Kanskje har de slått seg ned i
ditt nabolag.

I juleevangeliet leser vi at da Maria og Josef kom
til Betlehem, så var det ikke plass til dem i herberget.
De måtte ta til takke med en stall.
Der ble Jesus født.
Hvis Jesus kom
på besøk der du bor,
så hadde dere vel plass nok?
Men stopp litt og tenk etter:
Har du egentlig plass for Jesus?
I huset der du bor?
I tankene dine?
I hjertet ditt?
Vil du slippe Jesus inn?

Husk at det er tøft å flytte til et nytt sted der man verken har familie
eller venner. Det kan ta lang tid å bygge nye relasjoner. Mange føler
seg ensomme på et nytt sted. Aller tydeligst er det for mennesker som
kommer fra andre land og kulturer. Ikke minst mørketida kan være lang
og kald for den som kommer fra Afrikas varme eller Midt-Østens milde
vintre.
I menigheten vår har vi en god del mennesker med fremmedkulturell bakgrunn. Det går folk hos oss som kommer fra Etiopia, Kongo og
Sudan i Afrika, fra Irak og Syria i Midt-Østen, og fra USA og Canada
i det som en gang het den nye verden. Det kunne sikkert nevnes flere
land. Men det viktige spørsmålet er: Har du snakket med noen av dem?
Har du invitert noen hjem på middag eller kaffe? Har de følt seg mer
velkomne i Fredrikstad og i Frikirken på grunn av deg?
Hvorfor ikke gjøre noe med det? Jeg utfordrer alle som er med i
Fredrikstad Frikirke til å invitere noen av våre nye landsmenn hjem til
seg innen vinteren tar slutt! Bli ikke overrasket om det viser seg å være
både berikende og hyggelig. ■
Per Eriksen

Frida Blaker / Solveig Klungsøyr
Fra ”Familieandaktsboka”, Lunde Forlag

Foto: Tom Hasselgård

Den Evangelisk
Lutherske Frikirke

Andakt
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et er ikke lite som skal til for
å få en menighet til å fungere. Fredrikstad Frikirke drives
av medlemmene. Uten deres innsats stopper alt opp. På mange
måter er Frikirken en dugnadskirke. Mange mennesker tar ansvar og stiller opp. Det gjelder lederoppgaver, økonomi og masse
praktiske gjøremål.
På disse sidene presenterer vi
noe av den dugnadsaktiviteten som
foregår i Frikirken.



1. På galleriet er det i ferd med
å bygges et nytt amfi. Det er Ketil
Hansen som er ansvarlig for arbeidet, og med seg har han hatt flere
frivillige. Her er det Tore Simonsen som er i aksjon. Amfiet vil ha
49 plasser når det står ferdig, og vil
være en god avlastning til kirkesalen når det gjelder antall plasser.
På flere av gudstjenestene denne
høsten har kirken nær sagt vært
fullsatt til siste plass, så dette kommer godt med.
2. Da kirken sto ferdig for 20 år
siden, var det populær å drive nærradioarbeid. Derfor ble det bygget
et nærradiostudio i Frikirken. Men
det er mange år siden studioet har
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Dugnadskirken
vært i bruk, og nå trengs rommene
til andre ting. Det skal imidlertid
mye jobb til å rive gamle vegger
med isolasjon og lyddemping. Her
er Kaare Breda og Maxime Buhinja i god gang med rivningsarbeid.
Forhåpentligvis er et nytt grupperom/styrerom klart ut på våren en
gang.
3. Vinduene er høye i Frikirken. Men de må vaskes likevel. I år
er det kjøpt inn et stillas for å gjøre
jobben i høyden tryggere, etter
mange år med høyrisikabel stigeklatring. Her er det Håkon Sætrang
og Knut Erik Kinn som monterer
stillaset. Heldigvis kom begge fra
jobben med liv og helse i behold.
4. Det aller triveligste med
dugnad er matpausen. Lørdag 24.
oktober var det tolv stykker som
satt av formiddagen og vel så det
til å gjøre kirken fin. Her er en god
del samlet til felles lunsj i kirkestua. På bildet ses Håkon Sætrang,
Ketil Hansen, Maxim, Knut Erik
Kinn, Tone Gabrielsen, Astrid Espeland, Astrid Eriksen og Kaare
Breda.
5. Men det er ikke bare kirken
som er avhengig av dugnadsinnsats. På skogtunet på Ørmen bygger speideren opp sitt eget natursted med lavvoer, bålplass og hytter. Hele dette året har Daniel Eriksen med diverse venner jobbet med
å sette opp en flott speiderhytte. Nå
begynner bygget å bli ferdig.







6. Sentralt i det praktiske arbeidet i kirken står diakonene. I Frikirken er diakonatet en tjeneste som
man velges til for tre år ad gangen.
Leder for diakonatet er Knut Erik
Kinn. Her er han sammen med
Tone Gabrielsen, Bente Moen,
Else Hasselgård og Ketil Hansen.
Ikke til stede var Astrid Espeland
og Henrik Breda. ■
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Jubileumsfeiring

Jubileumsfeiring

Bjørg Pedersen, Bente Pedersen, Aleksander Åleskjær, Maxime Buhinja og
Anders Corneliussen (f.v.) blir ønsket velkommen av pastor Per Eriksen.
Menigheten har nå 204 medlemmer i fullt medlemskap.

D

et ble litt av en festgudstjeneste da menigheten feiret
sine første 125 år søndag 16.november. Og det var barna som
sto i fokus.

Alt som skulle til for å skape
en skikkelig bursdagsfest var til
stede denne søndagen. Det var norske flagg, spesialskrevet bursdagssang (av Eivind Bergem), ballon-
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ger, festkledde barn, boller, brus
og to digre marsipankaker. Dessuten var gudstjenesten spekket med
ulike innslag. Menighetens første
forstander A. O. Fagernes (spilt
av Håkon Sætrang) dukket opp
og fortalte hvordan det var i riktig
gamle dager. Og veteranene Oddvar Kristiansen og Erna Kinn fortalte hvordan det var på søndagsskolen den gangen de vokste opp. I

underetasjen hadde Knut Strømsbo
rigget opp utstilling med historiske
bilder, og på storskjerm ble det vist
film fra innvielsen av dagens kirkebygg for 20 år siden. For dette
var et dobbelt jubileum.
Den store gaven til menigheten
denne søndagen var fem stykker
som ble ønsket velkommen som
nye i fullt medlemskap. De fem

Foto: Tom Hasselgård

r
å
5
2
1
r
o
f
t
s
Fe

var Bjørg Pedersen, Bente Pedersen, Aleksander Åleskjær, Maxime
Buhinja og Anders Corneliussen.
Og de ble ønsket velkommen med
stående applaus. Menigheten har

neste. Ti år gamle Elin Boine ledet
det hele med eleganse, og barna
var intervjuere, forsangere og forbedere. Og det var de som trillet
inn de to marsipankakene som var
laget av elever ved Glemmen vinå 204 medlemmer i fullt medlem- deregående skole og pyntet med
skap. Det er det høyeste antallet bilder både av den gamle og den
siden 1943.
nye Frikriken. Som mange ganger
før denne høsten var kirken fullsatt
Ellers var dette barnas gudstje- også denne søndagen. ■
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Liv og virke

Liv og virke

Saken som hadde fått størst
oppmerksomhet på forhånd var
en avtale som var fremforhandlet
mellom Frikirken og Den norske
kirke. Vår menighet hadde gått inn
for denne avtalen med stort flertall, men på synodemøtet ble det et
knapt flertall for å avvise avtalen.
Dette har imidlertid ikke noe å si
for Fredrikstad Frikirkes gode relasjoner til Den norske kirke her i
byen.
To av Fredrikstads utsendinger
til synodemøtet; Bente Sørbøe
og Karin Hansen.

Frikirkens synodemøte
5. – 10. november ble Frikirkens synodemøte avholdt på
Fredtun Folkehøyskole i Stavern.
Fra Fredrikstad var Bente Sørbøe,
Karin Hansen og Per Eriksen valgt
som utsendinger.

Vår menighet hadde også sendt
inn et forslag om å endre Frikirkens
forfatning når det gjaldt hva som
skal til for å kunne bli medlem.
Et stort flertall valgte å følge dette
forslaget som gikk ut på å endre
formuleringen om at ”det ikke må
være noe i lære eller liv som strider
mot den evangelisk lutherske bekjennelse” til at man må være lojal
mot denne bekjennelsen.
Det ble ellers behandlet en

Muntre bibelstreker

rekke saker med større eller mindre
betydning for menighetene. Blant
annet ble det vedtatt å redusere antall tilsynsområder i Frikirken fra
fem til fire.
Lurer du forresten på hva et
synodemøte er for noe? Det er det
samme som en generalforsamling.
Frikirken har generalforsamling
hvert tredje år. Det ble forresten
vedtatt at begrepet synode skal
erstattes med et mer forståelig begrep for framtiden.

17. oktober gikk den første
”Godt voksen” kvelden av stabelen i kirken. Dette er et forum for
folk mellom ca. 30 og 60 år. Denne
første kvelden var viet til Jesusvekkelsen. Tom Erik Hasselgård og
Håkon Sætrang framførte sanger
av Larry Norman og Per Eriksen
fortalte om Jesusvekkelsen i USA
og Norge. Over 50 mennesker hadde funnet veien til kirkestua denne
fredagskvelden.

Brødrene Groth rocket
gudstjenesten
26. oktober ble høstens andre
Gudstjeneste Underveis arrangert.
Brødrene Hans-Erik og Jan Groth
gjestet Frikirken, og de fikk virke-

Eriksen har vært fast skribent i avisa Vårt Land de siste ti-tolv årene,
og denne boka inneholder noen av
alle de andaktene han har skrevet
her. Kanskje er det et godt julegavetips? Boka er gitt ut på Lunde
Forlag og koster kr. 198,-.

Sarpsborg (191), Greåker (181),
Moss (137), Halden (135), Råde
(78), Smaalenene (30) og Nedre
Glomma (16).
To-tre ganger hvert semester
samles Frikirkens arbeidere i fylket. Dette bildet (under) fra denne
høsten viser de fleste av dagens
medarbeidere. Fra venstre: Bjørn
Tore Andersen (ungdomsarbeider
Greåker), Øyvind Bøylestad (ungdomsarbeider Moss), Sigmund
Sandåker (pastor Greåker), Fredrik
Paus (ungdomsarbeider Råde), Petter Lande Johansen (pastor Smaalenene), Sigvald Steilbu (pastor
Halden), Per Eriksen (pastor Fredrikstad) og Leif Gunnar Sandvand
(pastor Moss).

Frikirken har fire pastorer til
i fylket: Eivind Bergem (FredrikFrikirken har åtte menigheter stad), Tore Krogstad (Råde), Dag
i Østfold. Ved sist årsskifte had- Stang (Nedre Glomma) og Ivar
de de dette medlemstallet (i fullt Smedsrød (Sarpsborg, begynner 1.
medlemskap): Fredrikstad (196), januar 2009).■

Frikirkens arbeidere

Godt voksen

Neste ”Godt voksen”-kveld er
12. desember. Da er det tidsbruk
og tidsklemme som står i fokus og
Hege Kitterød er kveldens innleder. Denne gangen blir det sang og
musikk av CD-aktuelle Arne Olav
Hageberg.
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lig prøvd ut det nye lydanlegget.
De to sang og vitnet seg gjennom
halvannen time så både unge og
gamle kjente det rocket i godfoten. Over 220 mennesker var med
på en gudstjeneste som toppet en
rekke med fullsatte gudstjenester i
oktober.

Per Arne Dahl tilbake
Forfatteren og forkynneren
Per Arne Dahl besøker Frikirken
igjen onsdag 18. mars. Også denne
gangen har han med seg sangeren
Sverre Moe.

Ny bok
Menighetens pastor, Per Eriksen, er denne høsten kommet ut
med en ny bok: ”Gud med tribunefeber – og 99 andre ettertanker”.

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.)

Desember 2008
Søndag 07. kl 17.00 Lysmesse. Speiderne deltar.
				
Lovsangsgruppa. Per Eriksen taler.
Onsdag 10. kl 11.00 Bønn
Søndag 14. kl 10.30 Bønn
		 kl 11.00 Gudstjeneste. Eivind Bergem taler.
”Vi synger julen inn.”
Fredag 19. kl 19.00 Fredagsklubben
		 kl 19.00 Ungdomsklubben L + XL i kirken
Søndag 21. kl 10.30 Bønn
		 kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen taler.
Nattverd. Barnas Åpent Hus.
Onsdag 24. kl 15.30 Familiegudstjeneste.
				
Per Eriksen taler.
Torsdag 25. kl 12.00 Høytidsgudstjeneste.
				
Per Eriksen taler
Søndag 28. kl 17.00 Juletrefest

Januar 2009
Torsdag 01. kl 12.00 Felleskirkelig gudstjeneste i
				
Domkirken. Per Eriksen taler.
Søndag 04. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen taler.
Nattverd. Barnas åpent hus
Mandag 05. kl 11.00 Formiddagstreff.
Tirsdag 06. kl 19.00 Dorkas. Årsmøte.
				
Per Eriksen taler.
Onsdag 07 kl 11.00 Bønn
Søndag 11. kl 11.00 Gudstjeneste. Barnas åpent hus
Tirsdag 13. kl 18.00 Speider
Onsdag 14. kl 11.00 Bønn
Fredag 16. kl 19.00 Fredagsklubben
		 kl 19.00 Ungdomsklubb i kirken. L + XL
Søndag 18. kl.11.00 Gudstjeneste. Eivind Bergem taler.
Nattverd. Barnas åpent hus
Tirsdag 20. kl 18.00 Speider

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

Onsdag 21. kl 11.00 Bønn
Søndag 25. kl.11.00 Gudstjeneste. Ted Olbrich taler.
Asia link. Barnas åpent hus
Tirsdag 27. kl 18.00 Speider
		 kl 19.00 Dorkas. Eivind Bergem taler
Onsdag 29. kl 11.00 Bønn
Fredag 30. kl 19.00 Fredagsklubben
		 kl 19.00 Ungdomsklubb. XL - homeparty
Lørdag 31. kl 19.00 Ungdomsklubb. L - homeparty

Februar 2009
Søndag 01. kl 11.00 Gudstjeneste. Tonje Haugeto Stang
taler. Nattverd. Barnas åpent hus
Mandag 02. kl 11.00 Formiddagstreff.
Tirsdag 03. kl 18.00 Speider
Onsdag 04. kl 11.00 Bønn
Fredag 06. kl.19.30 Godt voksen
Søndag 08. kl 11.00 Familiegudstjeneste.
Tirsdag 10. kl 18.00 Speider
Onsdag 11. kl 11.00 Bønn
Fredag 13. kl 19.00 Fredagsklubben
		 kl 19.00 Ungdomsklubb i kirken. L + XL
Søndag 15. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen taler.
Nattverd. Misjonsinformasjon.
Barnas åpent hus (Start vinterferie)
Onsdag 18. kl 11.00 Bønn
Søndag 22. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen taler.
Film for barna
Tirsdag 24. kl 18.00 Speider
		 kl 19.00 Dorkas.
Onsdag 25. kl 11.00 Bønn
Fredag 27. kl 19.00 Fredagsklubben
Lørdag 28. kl 19.00 Ungdomsklubben.
				
Skitur til Kongsberg

Ledig annonseplass
Ring 69 31 71 29

Menighetsbladet trykkes hos
Postboks 24 - 1601 Fredrikstad
Tlf. 69 24 57 00 - Fax 69 31 86 60
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Konfirmantene

B - blad

Returadresse:
Apenesgate 7
1607 Fredrikstad

org. nr.: 975 922 855

Årets konfirmanter

H

ver høst starter et nytt konfirmantkull opp forberedelsene som fører fram til den store
konfirmasjonssøndagen i slutten
av april. I år har vi fire konfirmanter i Frikirken. Det er (fra
venstre på bildet) Tonje Olaussen, Siver Olaf Bernabè Petterøe, Henriette Kristiansen, og
Linea Henriksen som ikke var til
stede da bildet ble tatt.

mange kreative løsninger for å gi
alle en soveplass, men ingen klaget
selv om noen måtte ligge på madrass på gulvet.

Leiren varte fra torsdag til søndag, med tema ”Han som forandrer
liv”. Fredagen reiste alle konfirmantene til Nössemark på den andre siden av grensen. I kirken der
fortalte Per Eriksen om den store
vekkelsen som fant sted for 150 år
Høydepunktet så langt i kon- siden, og alle konfirmantene gikk
firmasjonstiden har nok vært kon- opp til Marias bønnealter oppe i
firmantleiren på Ytterbøl i Are- skogen. Til tross for regnværet ble
mark. Her var alle konfirmantene det en fin opplevelse.
fra Frikirkens menigheter i Østfold
Dagen etter fikk konfirmansammen. I år var det rekordmange,
med over 70 konfirmanter pluss le- tene besøk av en gjeng rusmisbrudere. Det gjorde at man måtte finne kere fra Østerbo evangeliesenter.
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De fortalte om hvordan Jesus hjalp
dem til et nytt liv. Fredrikstadkonfirmantene hadde så gruppemøte
sammen med Helge fra Østerbo.
Det ble en fin opplevelse. På leiren
var også Camilla Næss med som
hjelpeleder.
Det jobbes med flere samlinger for alle konfirmantene fra
Østfold ut over året. Ellers er konfirmantene i Fredrikstad sammen
annenhver tirsdag. Søndag 14. desember vil de selge lys til inntekt
for Strømmestiftelsens Skrik-aksjon, som blant annet går til barnehjemsarbeid i Uganda og Kenya.
Og søndag 26. april er selve konfirmasjonen! ■

