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Gledens høytid
Aldri er flere folk i kirken enn i jula. Men likevel er det påsken 

som regnes som kirkens aller største høytid. Gjennom påskens 
drama følger vi Jesu siste dager i Jerusalem, hans lidelse, død og 
oppstandelse. Det handler om den dypeste kjernen i kristentroen. 
Da burde det ikke være noen grunn til å holde seg borte fra kirkens 
gudstjenester.

I Fredrikstad Frikirke innledes påsken med en stor familiegospel-
fest på Palmesøndag. Her blir det fullt trøkk og masse glede! Les mer 
om dette på baksiden av dette bladet.

På Skjærtorsdag har vi en tradisjonell nattverdsamling i kirkens un-
deretasje. Dette er en samling som mange gir positiv tilbakemelding på. 
Her roer vi ned og minnes Jesu siste måltid med sine disipler.

Langfredag er dagen da Jesus ble korsfestet. På ettermiddagen sam-
les kristne fra ulike kirker i byen og går gjennom Fredrikstads gater med 
korset. Det er en fin tradisjon som jeg gjerne oppfordrer flere til å ta del 
i. På formiddagen er det pasjonsgudstjeneste i Frikirken. Her minnes vi 
Jesu lidelse og død, som vi tror var en soning for våre, og hele verdens, 
synder.

På Påskedag er det igjen tid for liv og fest. Dette er årets gladeste 
dag i kirken! Vi møtes først til påskefrokost for både små og store i kir-
kens underetasje, og deretter blir det høytidsgudstjeneste for alle klokka 
elleve.

Det aller fineste er å være med på alt som skjer. Da får man virkelig 
opplevelsen av å følge den dramatiske påskehistorien fra begynnelse til 
slutt. Vi oppfordrer så mange som mulig til å gjøre dette. Uansett er alle 
velkommen til det som skjer i kirken disse dagene!

Det er dette troen vår handler om: Ikke vår egen fromhet, innsats el-
ler trosstyrke, men det Jesus har gjort for oss. Det er et budskap det går 
an å leve på – og dø på. Det er budskapet om tilgivelse og oppreisning, 
og om et håp som sprenger selv dødens grense.

”Glad påsk!” hilser de hverandre i Sverige. Det er ingen grunn til å 
la være for oss heller. For til tross for sitt dramatiske mørke, er påsken 
først og fremst den store gledens høytid. ■

Per Eriksen

Når ilden tennes
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Den Evangelisk 
Lutherske Frikirke
Fredrikstad menighet
Apenesgate 7, 1607 Fredrikstad
fredrikstad.menighet@frikirken.no
www.frefri.no

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

Pastorer
Per Eriksen : 959 12 010
Eivind Bergem : 924 50 720

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 og Tom Hasselgård.

Pastorens hjørne

Når jeg tenner ild på åren denne morgenen,
ber jeg om at flammen fra Guds kjærlighet
må brenne i mitt eget hjerte,
og i hjertet til alle jeg møter i dag.

Jeg ber om at verken misunnelse eller ondskap,
verken hat eller frykt,
må kvele flammen.

Jeg ber om at verken 
likegyldighet eller handlingslammelse,
verken forakt eller stolthet,
må strømme som kaldt vann over ilden.

Må i stedet en gnist fra Guds kjærlighet
tenne kjærligheten i mitt hjerte,
slik at den kan brenne klart hele dagen.

Og la meg få varme dem som er ensomme
og har kalde og livløse hjerter,
slik at alle kan kjenne hvilken trøst
Guds kjærlighet gir.

Gammel keltisk morgenbønn
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Fredagsklubben

Annenhver fredag syder det 
av aktivitet i kirkens under-

etasje. Da har Fredagsklubben 
sine faste samlinger.

Fredagsklubben er menig-
hetens tilbud til barn, eller ”bet-
weens” som man ofte kaller dem, 
i alderen 10 til 13-14 år. Betweens 
er en betegnelse som signaliserer 
at dette er en gruppe som verken er 
barn eller ungdom, men noe midt i 
mellom. 

Fredagsklubben har eksistert i 
mange år i Frikirken, men det siste 
året har antallet hatt en sterk øk-
ning. For et år siden var det vanlig 
at det kom 7-8 stykker på fredags-
klubben. Nå ligger antallet hver 
gang mellom 20 og 30. Og mellom 
40 og 50 barn har vært innom det 
siste halve året. 

Fredagsklubben har et gan-
ske fritt opplegg. Faste innslag er 
at man spiser sammen, har en ut-
lodning og hører på en andakt. Ut 
over dette kan man velge mellom 
aktiviteter som innebandy, inne-
fotball, ishockeyspill, bordtennis, 
biljard eller om man bare vil prate 
sammen og høre på musikk på fre-
dagsklubbens eget rom. 

Menighetsbladet er innom 
Fredagsklubben den første freda-
gen i vinterferien. Selv om en god 
del av de faste er bortreist, så er det 
24 stykker som er kommet. Åtte av 
dem er her for første gang.

På en sofa sitter Frida, Frida 
Sofie og Katinka og prater. Vi spør 
hva de synes er fint på klubben.

- Det er bra å prate. Og så er 
det bra å møte nye folk og at det er 

mange her, sier de tre jentene som 
alle er tolv år gamle.

Litt senere treffer vi 11-årin-
gene Hannah og Ingeborg. De har 
vært med siden de begynte i femte 
klasse. De har vært oppe i kirke-
salen, der de har ”lekt gudstjeneste 
og sånt”. De synes det fint at det er 
blitt mange flere på Fredagsklub-
ben det siste året, men de klager på 
at det var litt for få pølser denne 
gangen ettersom de var borte da det 
ble telt opp hvor mange som skul-
le ha. Ellers er de kjempefornøyd 
med maten på klubben, spesielt når 
det er tacos eller pizza. Men pølser 
er ok det også. 

De som kommer på Fredags-
klubben har med seg 30 kroner. 
For det får de mat, brus og lodd. 
Kveldene begynner klokka 19.00 
og varer fram til 21.30. 

For tiden er det fem voksenle-
dere i klubben, Magnhild Sætrang, 
Hilde Elin Hasselgård, Kari Jo-
hansen, Jens Espeland og Henning 
Grønvoll. Etter sommeren ser det 
imidlertid ut til at bare to av dem 
fortsetter, så her er det muligheter 
for den som kan tenke seg å ta i et 
tak. 

- Fredagsklubben er et sted der 
barna kan være med å bestemme 
litt selv. Det skal være litt lettere å 
komme inn i kirken, samtidig som 
vi gir dem med noe på veien vi-

dere, sier Magnhild Sætrang. Hun 
synes det er spennende at det kom-
mer nye barn innom hver gang. De 
fleste av dem har ingen annen kir-
kelig tilknytning. 

- Det er veldig fornøyde unger 
og en herlig gjeng å jobbe med. Jeg 
gleder meg til hver gang, forteller 
Magnhild. Hun oppfordrer folk i 
menigheten til å være med å be for 
Fredagsklubben. Og det går fint an 
å komme innom og for eksempel 
hjelpe til på kjøkkenet for godt 
voksne. 

Denne fredagen er det Magn-
hild som har hatt andakt. Hun har 
fortalt om den barmhjertige sama-
ritan, og barna selv er blitt enga-
sjert i å dramatisere temaet.

- Magnhild er flink til å holde 
andakt, sier Hannah og Ragnhild. 
De kan gjenfortelle hele historien 
fra andakten. Så selv om det er full 
fart gjennom kvelden på Fredags-
klubben, ser det ut til at barna også 
får med seg det viktigste. ■

Per Eriksen

Full fart på fredager
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Frikirken i Fredrikstad har 
definert fire hovedsatsings-

områder for virksomheten. Den-
ne våren arbeider vi med å vide-
reutvikle disse.

Dette er de fire visjonene for 
menigheten: 

1. Vinne nye for Jesus.
Vi vil være en menighet som 

bidrar til at stadig nye mennesker 
får møte Jesus som sin frelser, både 
i byen vår og gjennom misjonsar-
beid. Dette er menighetens fremste 
oppgave, og vi vil la det prege alle 
våre samlinger, våre prioriteringer, 
våre bønner og vår økonomi.

2. Bygge åndelig fellesskap.
Vi vil være en menighet der 

mennesker kan komme med sine 
liv og søke Gud i bønn, lovprisning 
og fellesskap. Vi tror vi er skapt 

forskjellige og gitt ulike gaver for 
at alle skal kunne tjene og hjelpe 
hverandre. Vi vil være åpne og ær-
lige i møte med livet, med Gud og 
med hverandre.

3. Dele varme og omsorg.
Vi vil være en menighet som 

er opptatt av menneskers nød og 
behov. Vi tror at alle mennesker 
har en uendelig verdi, og vi vil at 
både de som kommer til kirken og 
andre i byen vår skal merke det. 

4. Satse på barn og unge.
Vi vil være en menighet der 

barn og unge står i sentrum. Vi tror 
det er viktig å legge til rette for 
at barn og unge skal lære Jesus å 
kjenne og vokse opp som hans dis-
ipler. Selv om vi vil favne alle, tror 
vi barn og unge trenger mer tilret-
telegging og oppmerksomhet enn 
andre aldersgrupper.

-Vi har visjoner for å kom-
me dit vi vil. Hvis vi ikke 

vet hva vi vil, blir utviklingen i 
menigheten tilfeldig, sier Eivind 
Bergem.

Eivind Bergem, som ble pas-
tor i menigheten i 1998, har vært 
sentral i Fredrikstad Frikirkes vi-
sjonsprosess gjennom mange år. 
Han mener det er grunnleggende 
viktig for en menighet å formulere 
målene man skal arbeide mot. 

- Det er viktig for en menighet 
å ha felles mål å jobbe mot. Det er 
med å samle oss som fellesskap. 

Samtidig vil det være greit for nye 
mennesker som kommer til menig-
heten at vi er tydelig på hvem vi 
ønsker å være og på hva vi vil, sier 
han. 

- Hvorfor har menigheten valgt 
akkurat disse fire hovedvisjonene?

- De fire områdene er ikke vel-
dig spesielle for oss. Hvis vi går til 
Bibelen og spør hva en menighet 
skal være, så får man omtrent dette 
svaret; det handler om å forkynne 
evangeliet slik at folk kommer til 
tro, om å skape fellesskap og dele 
varme og omsorg med mennesker. 
Dessuten har vi en egen under-

strekning av arbeidet for barn og 
unge.

- Hva mener du karakteriserer 
Fredrikstad Frikirke?

- At vi er mange generasjoner 
sammen, og at det er et bra tilbud 
til barn og ungdom. Vi har utrolig 
lite konflikter, og det er en positiv 
stemning i alle generasjoner. Vi 
klarer å jobbe bra sammen mot fel-
les mål.

- Hva mener du er vår største 
utfordring framover?

- Sist gang vi gjennomførte 
en undersøkelse av menigheten i 

Korpsting
i Arendal

Annethvert år samles ledere 
fra alle frikirkens speider-

grupper til Korpsting: Her be-
stemmes veien videre for frikir-
kespeiderne samt at det velges 
korpsstyre for de to neste år.

Det var ikke de store sakene 
som var oppe til debatt i år men en 
nyttig gjennomgang av saker og 
ting var det likevel. Det var satt av 
tid til diskusjonsgrupper hvor man 
kom med synspunkter på f.eks 
hvor neste korpsleir skulle være, 
hvor legger vi lista i gudstjenes-
ter i speidersammenheng, skal vi 
ha nattverd for speiderne, leder-
rekruttering mm. 

Spesielt gledelig var valget 
denne gangen. Sarpingen Marian-
ne Knudsen ble valgt til korpsets 
første kvinnelige korpsleder. 

Fredrikstad ble representert i 
korpsstyret med ikke bare en men 
to representanter. Elise Espeland 
og Mette Hansen stilte villig til 
valg. Et fint korpsting med også 
en del sosialt. 

 
Deltagere fra Fredrikstad var 

(f.v.) Anders Corneliussen, Lars 
Hjelseng, Geir Steingrim, Bjørn 
Gbarielsen og Daniel Eriksen. ■

regi av Naturlig menighetsutvik-
ling, var det ”engasjert trosliv” 
som var vårt svakeste område. 
Det tror jeg fortsatt er vår største 
utfordring. Vi trenger mer Jesus-
begeistring både i hverdagsliv og 
menighetsliv. 

Eivind Bergem mener også at 
det er bra for menigheten å jobbe 
med sine målsettinger igjen, etter 
en lengre periode hvor dette har 
ligget i bero. Men han påpeker 
også at det viktigste er hva vi får 
til å skje, ikke hva vi får skrevet 
ned på et papir. ■

Av nye tiltak i 2009 for å 
styrke de ulike satsingsområde-
ne, har menighetsrådet foreløpig 
foreslått følgende liste:

1. Videreutvikle hjemmesiden
Informasjonsbrosjyrer for • 
nye som er innom kirken
Alphakurs på høsten • 

2. Fokus på forvaltning og giver-
tjeneste gjennom bl.a. forkyn-
nelse og informasjonsmateriell

Arbeide for å få nye eldste• 
Menighetsrådet besøker     • 
bibelgruppene for å kart- 
legge hvordan vi skal inte-
grere nye
Få med flere musikere og • 
sangere på gudstjenestene

3. Opprette samarbeid med Kir-
kens Bymisjon Fredrikstad

Delta i fasteaksjonen til   • 

Kirkens Nødhjelp
Dele ut ”oppmuntrings-    • 
kalender”
Turer etter familieguds-• 
tjenestene

4. Fokus på å rekruttere nye le-
dere, også ungdommer

Starte opp med en ungdoms-• 
gudstjeneste hvert semester 
fra høsten + egen kirkekaffe 
for ungdommer på noen  
søndager
Arbeide for å ansette ung-• 
domsarbeider

Det er menigheten som helhet 
som skal ta stilling til om alt dette 
skal satses på, og om det even-
tuelt er flere konkretiseringer av 
hovedmålene som bør prioriteres. 
Noen av tiltakende er imidlertid 
allerede satt i verk. ■

Dette er målene for menigheten

For å komme dit vi vil
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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!

Gå ikke glipp av:

Livet vil oss noe!

Per Arne Dahl, Sverre Moe og 
Fredrikstad Mandssangerforening.

Onsdag 18. mars kl. 19.00 blir 
det inspirasjonskveld med presten 
og forfatteren Per Arne Dahl. Han 
er prest i Trefoldighetskirken i 
Oslo, kjent som fast spaltist i Af-
tenposten og har skrevet en rekke 
bøker. Denne gangen skal han tale 
over temaet: ”Livet vil oss noe!”

Sist gang Per Arne Dahl be-
søkte Frikirken i Fredrikstad var 
kirken fullpakket med over 300 
tilhørere. Den gangen hadde han 
også med seg sangeren Sverre 
Moe. Denne gangen blir de også 
forsterket med innslag av Fredrik-
stad Mandssangerforening. 

All er velkommen til en inspi-
rerende samling.

Felleskristen Jesusfest

Tirsdag 24. mars er det igjen 
duket for storsamling i Frikirken. I 
forbindelse med at Norges Kristne 
Råd arrangerer sitt årsmøte i dis-
triktet, er Fredrikstad Kristne Råd 

bedt om å stå for et åpent møte på 
tirsdagskvelden. Resultatet blir en 
Jesusfest med både lokale og na-
sjonale innslag. Flere kirkeledere, 
som biskop Ola Christian Kvarme 
og generalsekretær Magnar Mæ-
land, vil vitne om hva Jesus betyr 
for dem, mens Ingunn Folkestad 
Breistein fra Misjonsforbundet vil 
tale over temaet ”Jesus – navnet 
som forener”. 

Lovsangsteamet fra Frikirken, 
dansegruppa Transformation fra 
3;16, gitaristen Ulla Käll og sange-
ren Rebekka Brask fra Baptistkir-
ken blir også med. 

Møtet starter kl. 19.30. Det 
blir også et åpent misjonsseminar i 
Frikirken kl. 16.00 samme dag. 

Gudstjenester Underveis

Det er lagt opp til Gudstjeneste 
Underveis to ganger denne våren. 
Søndag 29. mars er Asle Finnseth 
gjest. Han er redaktør for maga-
sinet Strek og har blant annet gitt 
ut boka ”Men gleden er et annet 
sted”.

Søndag 10. mai blir det Guds-
tjeneste Underveis kl. 18.00 på 
kvelden. Denne søndagen er det 
gruppa ”Acoustic Sandwich” som 
spiller.

Godt voksen

Godt voksen er menighetens 
forum for alle som befinner seg 
mellom tenåringstiden og pensjo-
nistalderen. God voksen har sam-

linger i kirkens peisestue.

Fredag 6. mars kl. 19.30 kom-
mer politiførstebetjent Ragnar 
Foss, som er leder for den gruppa 
i politiet som jobber med ungdom 
under 18 år, for å snakke om ung-
dom på skråplanet i Fredrikstad. 
Hvem er de, hva gjør de, hva kan 
vi gjøre?

Fredag 17. april blir det så en 
debattkveld om Israel; Guds folk 
eller en vanlig stat? Sokneprest 
Frank Oterholt i Domkirken og 
Ole Bernhard Sørbøe, sekretær for 
organisasjonen Ordet og Israel, er 
de to innlederne. 

Misjonsfamiliegudstje-
neste og årsmøte

Søndag 8. mars inviteres det til 
familiegudstjeneste med besøk av 
Karin Riska, som har jobbet med 
det palestinske bibelselskapet de 
siste fem årene, på formiddagen. 
På kvelden blir det så menighetens 
årsmøte kl. 19.00. 

Ut på tur – aldri sur

Denne våren tar vi opp en tra-
disjon som har ligget brakk noen 
år. Etter hver familiegudstjeneste 
inviteres menigheten med ut på tur. 
Søndag 8. februar gikk den første 
turen av stabelen. På grunn av mye 
snø ble den lagt til gamlebyen, der 
barna koste seg med aking på vol-
lene mens de voksne slo av en prat 
og ruslet i Gamlebyens gater. 

Følg med på kommende turer! 

Både unge og gamle, barn og voks-
ne, er velkommen med på tur. En 
fin måte å bli kjent med nye på!

Se ellers programmet på side 
11, og følg med på www.frefri.no!

Godt år!

2008 ble et svært godt år i me-
nigheten. Ved årets utgang var det 
204 medlemmer i fullt medlem-
skap. Det er åtte flere enn året før. 
Og det er det høyeste antallet siden 
1943.

I begynnelsen av 2009 har vi 
også kunnet ønske to nye medlem-
mer velkommen: Birgitte og Kjell 
Pettersen. Begge er overført fra 
Den norske kirke. Vi ønsker dem 
velkommen i fellesskapet!

Siden 2000 har nå 74 men-
nesker meldt seg inn i Fredrikstad 
Frikirke i fullt medlemskap. Det 
betyr at over 35 % av menighe-
ten har vært medlemmer i mindre 
enn ti år! Alderssammensetningen 
i menigheten viser også at nesten 
¾-deler er under 60 år. I tillegg 
kommer omkring 70 barn. Det er 
all grunn til å møte framtiden med 
optimisme!

Karneval i kjelleren

Den 10. februar var speiderne 
fra 4. Fredrikstad, Sarpsborg FSK 
og Fredrikstad FSK samlet til fel-

les karneval i kjelleren i frikirken 
i Fredrikstad. Her dukket det opp 
prinsesser cowboyer, nisser, klov-
ner, sjørerøvere og alt mulig an-
net. 

I alt ca 70 barn møtte opp 
ogdet ble servert pølser og brød , 
lekt både stolleker , ballongleker 
mm. Det hele ble toppet med å slå 
godteriet ut av pinjataene som var 
hengt opp. Innsatsen her var upå-
klagelig.

Når det hele var over var det 
mang svette lugger og fornøyde 
speidere.

Bli med å gi 
uten å gi 

  Vi kan like det 
eller ikke, men det å drive et godt 
barne og ungdomsarbeid koster. 

Kulturdepartementet har nå la-
get en ny ordning som gjør at du 
kan styre 5% av innsatsen din i 
Norsk tipping (lott/tipping osv) til 
en forening hvis den er i et Frivil-
lighetsregister. 

Speidergruppa i Fredrikstad 
frikirke er blitt med her. Når du li-
kevel  leverer lottolappen din, spør 
vi om du kunne tenke deg å la spei-
dergruppa bli din ”hjerteforening” 
og la de 5% gå til oss. Dette koster 
deg intet da det er kulturdeparte-
mentet som betaler prosentene.

Så – riv ut denne siden og ta 
den med neste gang du skal tippe 
og vis frem speiderns organisa-
sjonsnr. som er : 993 538 817. Får 
vi mange med, blir det lettere å dri-
ve et godt arbeid for barn og unge 
i menigheten. Du kan lese mer på 
www.grasrotandelen.no. ■
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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

Frikirkens medlemmer får 15% på 
ordinære timepriser.

Telefon:   69 300 100
www.dinadvokatpartner.no

Glemmengaten 55, 1608 Fredrikstad 
(Hanco-bygget)

Menighetsbladet trykkes hos

Ledig annonseplass
Ring 69 31 71 29

MARS:
Søndag 01. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. 
    Nattverd. BÅH. Lovsangsteamet.
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. Karin Riska.
  kl 19.00 Årsmøte
Tirsdag 10. kl 18.00 Speider
Onsdag 11. kl 11.00 Bønn
Fredag 13. kl 19.00 Fredagsklubben
  kl 19.30 Ungdomsklubb. XL – homeparty
Lørdag 14. kl 19.30 Ungdomsklubb. L - homeparty
Søndag 15. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen.  BÅH. 

Mannsmusikken.
Tirsdag 17. kl 18.00 Speider
Onsdag 18. kl 11.00 Bønn
  kl 19.00 Per Arne Dahl, Sverre Moe og Fredrik-

stad Mandssangerforening
Lørdag  21.    FriBU Ledersamling på Tanum Strand
Søndag 22. kl 11.00 Gudstjeneste. Eivind Bergem. Nattverd. 

Misjonsinformasjon. BÅH. Forsanger-
gruppa.

Tirsdag 24. kl 18.00 Speider
   19.30 Jesusfest med Fredrikstad Kristne Råd 

og Norges Kristne Råd
Onsdag 25. kl 11.00 Bønn
Fredag 27. kl 19.00 Fredagsklubben. 
Lørdag 28. kl. 19.30 Ungdomsklubb. L + XL til Østfoldbadet 
Søndag 29. kl 11.00 Gudstjeneste Underveis. Asle Finnseth. 

BÅH. Lovsangsteamet.
Tirsdag 31. kl 18.00 Speider
  kl 19.00 Dorkas. 

APRIL:
Onsdag 01. kl 11.00 Bønn
Søndag 05. kl 15.00 Supersøndag med barnegospelfest
  kl 18.00 Familiegudstjeneste med ”Seven” 
    (Palmesøndag)
Torsdag 09. kl 18.00 Nattverdsamling. Leif Nilsen, vitnes-

byrd (Skjærtorsdag)
Fredag 10. kl 11.00 Pasjonsgudstjeneste. Per Eriksen. 

(Langfredag)
Søndag 12. kl 09.30 Påskefrokost
  kl 11.00 Høytidsgudstjeneste. Per Eriksen taler. 

Film for barna. Påskeoffer
Mandag 13. kl 11.00 Formiddagstreff. 
Tirsdag 14. kl 18.00 Speider
Onsdag 15. kl 11.00 Bønn
Fredag 17. kl 19.30  Godt voksen
Lørdag 18 – søndag 19 Speider Kretsbannerkonkurranse
Søndag 19. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. Nattverd. 

BÅH. Misjonsinformasjon. Forsanger-
gruppa. 

Tirsdag 21. kl 18.00 Speider
Onsdag 22. kl 11.00 Bønn
Fredag 24. kl 19.00 Fredagsklubben
  kl 19.30 Ungdomsklubb XL - homeparty
Lørdag 25. kl 19.30 Ungdomsklubb L – tur/Laserworld?
Søndag 26. kl 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Per Erik-

sen. Film for barna. Lovsangsteamet.

Tirsdag 28. kl 18.00 Speider
  kl 19.00 Dorkas. 

MAI:
Søndag 03. kl 11.00 Gudstjeneste. Ellen Slettevold. Natt-

verd. BÅH. 
Mandag 04. kl 11.00 Formiddagstreff. 
Tirsdag 05. kl 18.00 Speider
Onsdag 06. kl 11.00 Bønn
Fredag 08. kl 19.00 Fredagsklubben
Fredag 8. – søndag 10. Ungdomsklubben. Gøteborgweekend 
Søndag 10. kl 18.00  Gudstjeneste Underveis. Acoustic 
    Sandwich. Film for barna
Tirsdag 12. kl 18.00 Speider
Onsdag 13.  kl 11.00 Bønn
Tirsdag 19. kl 18.00 Speider
Onsdag 20. kl 11.00 Bønn
Fredag 22. kl 19.00 Fredagsklubben.
Lørdag 23. kl 19.00 Ungdomsklubb. L+ XL i kirken
Søndag 24. kl 11.00 Familiegudstjeneste. 
Tirsdag 26.. kl 18.00 Speider
  kl 19.00 Dorkas.
Onsdag 27. kl 11.00 Bønn
Søndag 31. kl 11.00 Høytidsgudstjeneste. Per Eriksen. Natt-

verd. Film for barna. Forsangergruppa.

JUNI:
Mandag 01. kl 11.00 Formiddagstreff. 
Tirsdag  02. kl 18.00 Speider
Onsdag 03. kl 11.00 Bønn
Fredag 05 kl 19.00 Fredagsklubben
Lørdag 06. kl 18.00 Ungdomsklubb. L og XL - Tur
Fredag 5 – søndag 7. Småspeiderleir
Søndag 07. kl 11.00 Gudstjeneste. Jens Pedersen. BÅH. 

Våroffer. Lovsangsteamet.
Tirsdag 09. kl 18.00 Speider
Onsdag 10. kl 11.00 Bønn
Lørdag 13 – søndag 14. Storspeidere overnatting på Ørmen 
Søndag 14. kl 11.00 Familie/friluftsgudstjeneste på Ørmen 
Onsdag 17. kl 11.00 Bønn
Søndag 21. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen taler. Natt-

verd. Misjonsinformasjon
Søndag 28. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen taler

JULI:
Søndag 05. kl 11.00 Felles gudstjeneste i Sarpsborg Frikirke
Søndag 12. kl 11.00 Felles gudstjeneste i Fredrikstad 
    Frikirke. 
Onsdag 15.-søndag 19.  Visjon på Fredtun 
Søndag 19. kl 11.00 Felles gudstjeneste i Greåker Frikirke
Søndag 26. kl 11.00 Felles gudstjeneste i Sarpsborg Frikirke. 

AUGUST:
Søndag 02. kl 11.00 Felles gudstjeneste i Fredrikstad 
    Frikirke. 
Søndag  09. kl 11.00 Felles gudstjeneste i Greåker Frikirke.
Søndag  16. kl. 11.00 Gudstjeneste i Fredrikstad Frikirke. 
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Returadresse:
Apenesgate 7

1607 Fredrikstad
org. nr.: 975 922 855

Supersøndag
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Palmesøndag skal jentegruppa Seven lage 
barnegospelfest for hele familien i Fri-

kirken. Og barna inviteres til en rekke akti-
viteter i kirken.

I fjor arrangerte menigheten for første gang 
Supersøndag på Palmesøndag. Det ble en kjem-
pesuksess med 40 barn som var med på ulike 
aktiviteter i løpet av ettermiddagen, og med en 
fullsatt familiegudstjeneste som avslutning.

I år blir opplegget enda større. Jentegruppa 
Seven er landskjent og har gitt ut flere CDer og 
DVDer. De har blant annet sunget på frokost-
TV, solgt 25.000 CDer, og holder 50 konserter 
i året i ulike deler av landet. I Fredrikstad Fri-
kirke inviterer de barn til å være sammen med 
seg fra kl. 15.00 for å øve inn sanger og danser 
som skal framføres på barnegospelfesten om 
kvelden. Her går det an å invitere venner, na-
boer og klassekamerater til å være med på en 
enestående konsertopplevelse. 

For de som ikke har lyst til å drive med 
sang og dans på supersøndagen, går det an å 
melde seg på en rekke andre aktiviteter. Her blir 
det Rock Band på storskjerm med Playstation, 
crossbane med fjernstyrte biler, Nintendo Ma-
rio Kart med ratt og storskjerm, fotballradar og 
kurs i kunstmaling på ordentlig lerret. 

Banas Åpent Hus, Speideren og Fredags-
klubben står bak arrangementet, mens alle barn 
er hjertelig velkommen til å melde seg på su-
persøndagen. Datoen er 5. april! Familieguds-
tjenesten begynner kl. 18.00.

Til aktivitetsdagen er det påmeldingsfrist 
31. mars. Påmelding sendes eivind@bergem.
com, eller til mobil 92450720. Det kommer til å 
koste 30 kroner, inkludert aktiviteter og mat. ■

Super søndag med Seven

www.frefri.no


