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Hvem blir jeg 
kjent med i år?
Noe av det mest spennende med å være med i en menighet er 

mulighetene for stadig nye bekjentskaper. Hvert år kommer 
det nye mennesker til Fredrikstad Frikirke. Noen er bare innom 
en gang eller to, mens andre finner sin faste plass i fellesskapet. Jeg 
gleder meg veldig til å bli kjent med nye mennesker som vil prøve 
ut Fredrikstad Frikirke denne høsten.

Om nye mennesker skal føle seg hjemme i en menighet så handler 
det om mer enn gode gudstjenester og et fint barnearbeid. Alle trenger 
venner! Derfor oppfordrer jeg alle som går fast i Frikirken til å være 
vennelige og inkluderende overfor nye som kommer. Kanskje vil ak-
kurat din invitasjon hjem på kaffe eller kveldsmat være avgjørende for 
om de har lyst til å bli en del av menighetsfellesskapet. Uansett er det 
alltid spennende å bli kjent med nye. Vi skal ta vare på de gode, gamle 
vennene vi har. Men om livet bare består av gamle venner, så blir det 
litt kjedelig. Nye venner kan berike oss, utfordre oss og inspirere oss. 
Jeg gleder meg virkelig til å bli kjent med noen flotte, nye mennesker 
denne høsten!

Jens Pedersen begynner som barne- og ungdomspastor 1. septem-
ber. Han forteller i intervjuet at noe han synes er fint med Fredrikstad 
Frikirke er at menigheten er så sosialt inkluderende. Dette er en tilbake-
melding vi har fått fra mange som har kommet hit. Samtidig vet vi også 
at det ikke er alle som har denne opplevelsen. Det er noen som virkelig 
sliter for å få et nettverk i menigheten. 

Denne høsten vil vi igjen fokusere på bibelgrupper. Å være med i 
en bibelgruppe er en av de beste måtene å få et sosialt nettverk på. Vi 
vil derfor oppfordre alle om å bli med i en bibelgruppe. Da er det også 
viktig at eksisterende bibelgrupper er villige til å ta imot nye. Om det 
blir for mange så er det bedre å dele seg, enn å måtte avvise folk. 

Åpen Lørdag er et nytt tiltak som også skal virke sosialt inklude-
rende. Dette er mest for småbarnsfamilier. Men her skal det både synges 
sammen, lekes sammen, spises sammen og skapes sosiale kontakter. 

Vær ikke redd for å ta en tur i Frikirken. Vi ønsker å bli kjent med 
akkurat deg! ■

Per Eriksen

Om kjærlighet
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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

Menighetens konto: 8220.02.86363 
Menighetsbladets konto: 8220.02.86649

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

Ungdomsarbeider
Jens Pedersen : 464 05 770

Eldsteråd 
Kaare Breda (leder) : 69 32 88 29 

Diakoner: 
Kjetil Hansteen (leder) : 992 86 535 

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

Søndagsskolen 
Tove Rygh deFlon : 69 39 01 11 

Fredagsklubben :
Magnhild Sætrang : 900 79 647

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

Menighetsbladets redaksjon 
Per Eriksen og Tom Hasselgård.

Pastorens hjørne

Når du vet hvor høyt Gud elsker 
deg, kan du bare leve ditt liv med 
å utstråle denne kjærligheten. Jeg 
pleier å si at kjærligheten begynner 
i hjemmet – først i familien, deretter i 
hjembyen. 

Det er lett å elske mennesker som befinner 
seg langt unna, men det er ikke alltid så lett 
å elske dem vi har tett innpå oss. Jeg har ikke 
sans for den storslåtte måten å gjøre tingene på 
– kjærligheten må starte med individet. For å 
kunne elske et menneske, må man få kontakt 
med det og få et nært forhold. Alle trenger kjær-
lighet. Alle må føle at de er ønsket og at de er 
viktige for Gud.

Jesus sa: Elsk hverandre slik jeg har elsket dere.

Moder Theresa
Fra boka ”En enkel vei”

Gyldendal 1995

Andakt
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Barne- og ungdomspastor
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Nye medarbeidere

Jens Pedersen har jobbet med 
barn og unge i en årrekke 

i Normisjon. 1. september be-
gynner han som barne- og ung-
domspastor i Fredrikstad Fri-
kirke.

Mange av barna i menighe-
ten kjenner allerede Jens Pedersen 
godt. Han har vært leder på Barnas 
Åpent Hus de siste to årene, og har 
flere ganger imponert med små 
trylletriks og kreative andakter. 

Jens er født og oppvokst i 
Fredrikstad, men vendte først til-
bake til hjembyen for tre år siden 
etter mange år i hovedstaden. På 
Emmaus bedehus gikk han på yn-
gresforening og i ungdomsklubb. 
Her fikk han også erfare hvor vik-
tig det er å møte ledere som viste 
interesse og omsorg for barna.

- Jeg husker hvordan Kjell 
Anders Johansen møtte opp hver 
tirsdag for å være sammen med oss 
barn og unge. Vi opplevde at han 
var genuint glad i oss. Det har be-
tydd veldig mye for meg, forteller 
han.

Selv ønsker Jens å kunne være 
noe av det samme for barna og ten-
åringene i Frikirken. Han vil at de 
skal bli sett og inkludert. Og at de 
skal få oppleve voksne som virke-
lig bryr seg om dem. 

Mellom 80 og 90 prosent be-
stemmer seg for å være kristne før 
de fyller 20 år. Det betyr at denne 
aldersgruppa er vel verdt å satse på 
i menighetsarbeidet. Jens Pedersen 
ønsker å hjelpe tenåringene til å se 
at kristenlivet er en naturlig del av 
hverdagslivet. 

Han gleder seg til å kunne 
bruke kreftene sine på å bygge opp 
arbeidet i én menighet over tid. De 
siste to årene har Jens vært regi-
onleder for Normisjon i Østfold. 
Mye av tiden har gått til adminis-
trasjon og til å besøke ulike foren-
inger over hele fylket. Han kaller 
det selv for ”kenguruvirksomhet”. 
På bedehusene er det hovedsake-
lig eldre mennesker han har møtt. 
Nå ser han fram til å jobbe blant 
ungdom. 

Hovedansvaret hans er å drifte 

Fra Normisjon til

og utvikle arbeidet i ungdomsklub-
ben Cross. Denne klubben omfat-
ter ungdom både på ungdoms-
skolen og på videregående. En av 
hovedutfordringene er å bygge opp 
et godt tilbud for alle dem som har 
vært med på Fredagsklubben, men 
som nå begynner på ungdomssko-
len.

Jens Pedersen vil også ha et 
overordnet ansvar for alt barne- og 
ungdomsarbeid i menigheten, han 
vil følge opp unge ledere, han vil 
engasjere seg i familiearbeidet, 
Barnas Åpent Hus og ha noen ad-
ministrative oppgaver. Stillingsan-
delen er 70 %.

Det første året skal Jens også 

følge praktikumsundervisning på 
Frikirkens studiesenter. Dette er 
obligatorisk for alle nye pastorer i 
Frikirken. 

- Du har gått i menigheten i 
tre år. Hva synes du er positivt med 
Fredrikstad Frikirke?

- Jeg er imponert over må-
ten vi ble tatt imot i menigheten. 
Menigheten har en sterk side på 
det sosiale. Dessuten er det god 
variasjon over gudstjenestene, slik 
at det er noe for enhver smak. En 
tredje ting er at det er et oppegå-
ende tilbud til alle aldersgrupper. 
Det er mange flotte frivillige med-
arbeidere i menigheten.

- Hvilke utfordringer ser 
du?

- Å få ungdomsarbeidet til 
å være en integrert del av menig-
hetslivet, og at alle får et større ei-
erforhold til barne- og ungdomsar-
beidet. Ellers ser jeg gjerne at det 
utvikles en forbønnstjeneste i for-
bindelse med gudstjenestene. 

Jens Pedersen har ikke et spe-
sielt tidsperspektiv på jobben. Han 
sier han tar tre år ad gangen. Hvis 
det fungerer så ser han ingen grunn 
til at det ikke skal fortsette. Det er 
mange i menigheten som gleder 
seg til at han skal ta fatt. Vi ønsker 
lykke til i arbeidet. ■

Jens Pedersen 
Født: 11. august 1967•	
Gift med Norbjørg.•	
Barn: Markus (9) og Rebecca (6)•	
Utdannelse: Elektroingeniør (Øst-•	
fold Ingeniørhøgskole), organisa-
sjonspsykologi og 
ledelse (BI), bibelskole (Grimstad). 
Tidligere jobber: Regionleder i Nor-•	
misjon, administrasjonsleder og 
daglig leder for Acta, Barn og unge i 
Normisjon, landsungdomssekretær 
og landsbarnesekretær i Indremi-
sjonen m.m.
Interesser: Sjøliv, båt, musikk, lyd, •	
elektroniske	dingser	og	mye	mer.	■

Frikirken

Ny pianist
Menigheten 

har en rekke dyk-
tige pianister som 
på frivillig basis 
bidrar ved guds-
tjenestene. En av 
de mest trofaste, Tore Simonsen, 
har bedt om avløsning som fast 
organist. Denne høsten vil blant 
andre Ulrike Bachor overta an-
svaret. Hun vil spille fast på en 
gudstjeneste hver måned.

Ulrike har gått i menigheten 
snart et halvt år, sammen med 
mannen Edgar. De to kommer 
fra Tyskland, og Edgar er an-
satt som øre-nese-hals-spesialist 
på sykehuset. Sammen fikk de 
på vårparten sin første datter, 
Otilie.

Ulrike er 30 år gammel og 
har studert pedagogikk, musikk 
og teologi i Tyskland. Hun har 
jobbet som pastor i en forsam-
ling innen Thüringen gemeins-
chaftsbund – som kan likne litt 
på Normisjon i Norge – i fire år. 
I Tyskland har hun også dirigert 
ungdomskor og satt opp barne-
musikal. 

- Hvorfor valgte dere å bli 
med i Frikirken her i Fredrik-
stad?

- Førsteinntrykket vi fikk 
av gudstjenesten var bra. Lov-
sangsteamet sang og det ble 
brukt moderne lovsanger som vi 
kjente fra før. Dessuten var det 
lett å bli kjent med mennesker 
og vi ble fort invitert med hjem. 
Vi har også fått bli med i en bi-
belgruppe.

Ulrike har størst sans for 
moderne lovsangsmusikk, men 
kan også spille salmer. Hun vil 
få en fast forsangergruppe å job-
be sammen med. ■
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Åpen lørdag Ny diakonleder

Dette er åpen lørdag!
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Et helt nytt tilbud lanseres i 
menigheten dette semeste-

ret. Den andre helgen hver må-
ned inviteres familiene til Åpen 
Lørdag. 

I lengre tid er det noen av de 
barnefamiliene i menigheten som 
har hatt lyst til å starte familiekor. 
Nå blir dette en av aktivitetene som 
knyttes til Åpen Lørdag. I familie-
koret er det tenkt at foreldre – eller 
besteforeldre - med barn fra de kan 
krabbe og opp til andre klasse, kan 
komme sammen og øve inn enkle 
og fengende sanger. 

Hovedhensikten er å ha det 
gøy og skape et miljø der voksne 
og barn kan gjøre noe sammen. 
Målet er å kunne være med på fa-
miliegudstjenestene utover høsten. 
Åpen Lørdag er derfor lagt til lør-
dagen før det er familiegudstjenes-
te i Frikirken. 

Samtidig vil det være aktivite-
ter som retter seg mot eldre barn. 
Menigheten har blitt bortskjemt 
med barn som deltar i dramastyk-
ker på familiegudstjenestene. Dette 
håper man å kunne videreføre ved å 
invitere til en egen dramagruppe.

Det er også flere aktiviteter 
som kan komme med etter hvert. 
Hva med et eget band for de litt el-
dre barna? Og hva med en forsan-
gergruppe, slik som familieguds-
tjenestene har i dag? Flere ting kan 
også være aktuelt, ettersom hvor 
mange barn som vil være med. 

Åpen Lørdag skal imidlertid 
være mer enn aktiviteter. Her står 
også det sosiale i sentrum. Det skal 
bli tid både til spising – for ek-
sempel pizza – og lekeaktiviteter. 
Dette skal være et sted hvor barne-
familier kan komme og få venner 

Her er noen av dem du kan møte på Åpen Lørdag denne høsten. Bak fra venstre: Birgitte Karterud, 
Jens Pedersen, Ola og Trond Øyvind Karterud, Norbjørg Pedersen, Øystein og Kristin Lande. Foran: 

Rebekka Pedersen, Jakob Begby, Markus Pedersen, Aksel Breda, Johannes og Elise Linnea Lande.

66

og bli inkludert i et miljø. 

De siste årene har det kom-
met med mange barnefamilier i 
Frikirken i Fredrikstad. De fleste 
av disse familiene har ingen di-
rekte bakgrunn i menigheten. Det 
gjør at tersklene er lave for nye 
som kommer inn. Dette er også 
hensikten til de som står bak Åpen 
Lørdag. Her er alle velkommen!

Datoene blir: 12. september, 
10. oktober, 14. november og 12. 
desember. Tiden blir fra kl. 16.30 
til 19.00. ■

For seks år siden ruslet Kje-
til Hansteen og kona May 

Britt tilfeldigvis forbi Frikirken 
en søndag formiddag. Tiltrukket 
av sangen innenfra våget de seg 
opp på galleriet. Nå har 53-årin-
gen overtatt som leder for me-
nighetens diakonat. 

- Det er et privilegium å få 
være diakon, sier han. Kjetil har 
også vært med i diakonatet i en 
treårsperiode tidligere. Nå leder 
han til sammen ni personer som på 
frivillig basis jobber med praktiske 
oppgaver i menigheten. I tillegg er 
det også seks omsorgsdiakoner.

Hvilke utfordringer har den 
nye diakonlederen merket seg?

- Det gjøres en stor jobb av 
mange over lang tid i menigheten. 
Faren er at disse kan bli utbrent. 
Jeg tror det samtidig er mange 
ressurser innen menigheten som 
kunne vært nyttiggjort på en bedre 
måte, og at vi kan bli enda flinkere 
til å finne nye personer som kan 
bidra med engasjement og nytenk-
ning. Gjennom oppgaver får man 
også et eierskap til menigheten, 
sier han, og oppfordrer folk til å 
melde ifra om hva de kan tenke 
seg å bidra med.

- Dersom vi skal nå målene 
våre, er det viktig å løfte i flokk!

En annen utfordring er at kir-
kebygget nå er 20 år gammelt. Med 
mye bruk er det derfor naturlig at 
noen ting blir slitt og må skiftes ut. 
Kjetil trekker fram kjøkkenet og 
møblene i underetasjen. Her må 
man regne med fornyelse i årene 
som kommer.

Dette bringer økonomien på 
banen. Menigheten har mange tro-
faste givere, men det er en utfor-

dring at den faste givertjenesten 
virkelig må bli fast, slik at me-
nigheten til enhver tid vet hvilke 
midler som kommer inn. Dessu-
ten er det en kjensgjerning at gi-
vertjenesten må økes vesentlig når 
ny barne- og ungdomspastor er på 
plass i september. 

- 2010 vil bli et utfordrende år 
for økonomien i menigheten. Folk 
må tenke gjennom givertjenesten 
sin, sier Kjetil.

En ny ordning neste vår er at 
menighetens medlemmer kommer 
til å få være med på team som har 
hvert sitt lille ansvarsområde i kir-
ken. Dette erstatter de gamle dug-
nadene. Greåker Frikirke har en 
slik ordning, og den rapporteres å 
fungere utmerket. Så får vi se om 
dette også kan vise seg å være en 
god ordning for Fredrikstad.

Diakonene i menigheten vel-
ges for tre år ad gangen. Knut Erik 
Kinn, som har ledet diakonatet på 
en flott måte i mange år, er fortsatt 
med i teamet. Per Helge Hjelseng 
har overtatt hovedansvaret for den 
økonomiske siden ved arbeidet, 
mens Kjetil Hansteen altså er ho-
vedleder. Til daglig er han leder for 
Politiets sikkerhetstjeneste i Øst-
fold. Så vi får tro dette er i trygge 
hender. ■

Vil løfte i flokk
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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 Norge v/Heidi Woll 
Henrichsdammen 53, 3123 Tønsberg 

Tlf: 33 31 96 96 / E-post : idun.moe@deafmin.org
www.norge.deafmin.org

Brosjyre får du i kirken!

Dette skjer i høst

Fragell og Ekvik

Godt voksen – fredagsforumet 
for alle som befinner seg mellom 
tenåringstiden og pensjonisttilvæ-
relsen – inviterer denne høsten til 
to særdeles spennende samlinger.

Fredag 18. september kommer 
ingen ringere enn Norges mest pro-
filerte humanetiker, Levi Fragell. 
Fragell er oppvokst som pinsevenn 
og begynte som predikant, men et-
ter hvert tok han avstand fra troen 
og ble aktiv humanetiker. Han har 
vært generalsekretær i Human 
Etisk Forbund og president for det 
internasjonale humanistforbundet. 

Vi vet 
ikke om Levi 
Fragell er 
blitt invitert 
til å tale i 
en kirke før, 
men i sep-
tember besø-
ker han altså 
F r i k i r k e n . 
Temaet for 
kvelden handler om sunn og usunn 
religiøsitet. Det er ikke et debatt-
møte, men en kveld til felles etter-
tanke rundt et aktuelt tema.

Den andre Godt Voksen-kvel-
den er 13. november. Da er Steinar 
Ekvik, sokneprest på Kråkerøy og 
fast spaltist i Fredrikstad Blad, og 
skal snakke om ”å godta livet slik 

det ble”. Ekvik, som for øvrig gikk 
mange år på søndagsskole i Frikir-
ken som barn, har selv skader etter 
polio. I tillegg har han lang erfa-
ring som sy-
kehusprest og 
sjelesørger. 

Hjertelig 
velkommen 
til disse te-
makveldene 
som også har 
en sosial side 
med mat og 
gode samta-
ler.

Jostein Hasselgård

Fredrikstads egen Grand Prix 
vinner; Jostein Hasselgård, blir 
med på Gudstjeneste Underveis 
søndag 25. oktober. Jostein har 
sine familiære røtter i Fredrikstad 
Frikirke, og han har sunget i me-
nigheten også tidligere. Vi regner 
med at mange har lyst til å høre 
ham igjen!

Det blir også Gudstjeneste 
Underveis søndag 22. november. 
Gudstjeneste Underveis er spesiel-
le lavterskelgudstjenester som det 
skal være lett å invitere naboen til. 
Her er alle hjertelig velkommen.

Døvemisjonsjubileum

De er i år 30 år siden Lill og 
Neville Muir startet opp Interna-
sjonal Døvemisjon i Korea. Lill 
har Fredrikstad Frikirke som sin 

hjemmemenighet, og vi er glade 
for å kunne være med å arrange-
re jubileumsgudstjeneste i kirken 
søndag 4. oktober. Neville Muir 
blir dagens taler, og etter gudstje-
nesten er det mulig å melde seg på 
kirkelunsj i kirkestua.

Alpha-kurs

Det er noen år siden menighe-
ten arrangerte Alphakurs. Nå synes 
vi tiden er inne igjen. Alphakurs 
egner seg både for den som tror og 
den som tviler. Det gir en grunn-
leggende innføring i basisen i den 
kristne tro. 

Kurset består av foredrag, mat-
fellesskap og gruppesamtaler. De 
går over ti uker, og begynner i ok-
tober. Vi tror mange vil ha glede av 
å delta på et Alphakurs, og det er 
en fin anledning til å invitere med 
venner og kjente. Ta gjerne kon-
takt med Per Eriksen eller Eivind 
Bergem for mer informasjon.

Tur til Tusenfryd

Lørdag 5. september har Nor-
ges Søndagsskoleforbund leid 
fornøyelsesparken Tusenfryd for 
å feire sitt 120-års jubileum. Alle 
søndagsskolene ble invitert til å 
være med. 

Fra Fredrikstad Frikirke er det 
37 stykker som reiser til Tusenfryd 
denne lørdagen. Flere ville også 
være med, men ettersom respon-
sen var så stor, så kunne vi ikke få 
med oss de som meldte seg på for 

seint. Kanskje vi skal finne på noe 
morsomt for egen del seinere, slik 
at alle som vil kan få delta?

Nye misjonærer
Frode og Sabina Nordahl, som 

er medlemmer av Fredrikstad Fri-
kirke, er antatt som nye misjonæ-
rer av Frikirkens Ytremisjon. De 
skal reise til Mali og drive med 
evangeliserende og menighetsbyg-
gende arbeid. Denne høsten går de 
misjonsforberedende kurs på Gå 
Ut-senteret i Hurdal, og etter jul 
blir det språkstudier i Frankrike. 

Vår menighet kommer til å et 
spesielt forbønnsansvar for fami-
lien. 

Speiderbursdag

Speidergruppa i menigheten 
har prøvd en ny vri på medlems-
verving i år. Siste uka før sommer-
ferien ble det gitt bort fem burs-
dagsfeiringer for barn (7-9 år) vi 
ikke kjenner. Gjennom Fredriks-
stad Blad folk bedt om å sende inn 
litt info om et bursdagsbarn. De 
fikk be med seg 15 gjester, og sel-
skapene ble avholdt på Skogtunet.

Her ble det skattejakt, buesky-
ting, spikking av pølsepinner, gril-
ling av både pinnebrød og pølser 

og det ble servert brus. Bursdags-
barnet fikk egen speiderkniv av 
speidergruppa mens de andre fikk 
låne.

Alle gjestene fikk med seg 
”reklame” for speidergruppa, så 
blir det spennende å se til høsten 
om dette har båret frukter. Alt var 
gratis for bursdagsfamiliene.

De unge lederne i Speideren 
har både planlagt og gjennom-
ført alle bursdagene med brask og 
bram. Det rapporteres om mange 
fornøyde både barn og voksne.

Hoppeslott på plass
Barnas Åpent Hus har tatt i 

bruk utradisjonelle aktiviteter i  en 
kirke på søndager. For en del av 
guttene spesielt er det morsomt når 
”gresset” rulles ut og garderoben 
nede gjøres om til en fotballbane. 
For andre er det et høydepunkt når 
den store fallskjermen brukes til 
morsomme leker og aktiviteter. 

Den siste nyheten er et opp-
blåsbart hoppeslott som ble innviet 
på den siste samlingen før som-
merferien. Hoppeslottet passer best 
for de litt mindre barna, og mange 
koste seg veldig med å hoppe og 
sprette sammen. I høst regner vi 
med at hoppeslottet blir tatt i bruk 
de fleste søndager når det er Bar-
nas Åpent Hus. Så her er det bare å 
stille i kø! ■
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AUGUST:

Onsdag 19. kl 11.00 Bønn.
Søndag 23. kl 11.00 Samlingsgudstjeneste. Per Eriksen.
    Presentasjon av konfirmantene. BÅH.
Tirsdag 25. kl 19.00 Dorkas.
Onsdag 26. kl 11.00 Bønn.
Søndag 30. kl 11.00 Lovsangsgudstjeneste. Per Eriksen.
    Nattverd. Barnas åpent hus. 
SEPTEMBER:

Tirsdag 01. kl 18.00 Speider.
Onsdag 02. kl 11.00 Bønn.
Søndag 06. kl 11.00 Gudstjeneste. Anne Lise Dahle.
    Barnas åpent hus.
Tirsdag 08. kl 18.00 Speider.
Onsdag 09. kl 11.00 Bønn.
Lørdag 12. kl 16.30 Åpen lørdag.
Søndag 13. kl 11.00 Familiegudstjeneste. Jens Pedersen.
    Ordinasjon og innsettelse.
Tirsdag 15. kl 18.00 Speider.
Onsdag 16. kl 11.00 Bønn.
Torsdag-søndag    Konfirmasjonsweekend.
Fredag 18. kl 19.30 Godt voksen. Besøk av Levi Fragell.
Søndag 20. kl 11.00 Gudstjeneste. Eivind Bergem.
    Nattverd. BÅH. Speidernes turdag.
Tirsdag 22. kl 18.00 Speider.
Onsdag 23. kl 11.00 Bønn.
Søndag 27. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. BÅH.
    (Høstferie uke 40)
Tirsdag  29 kl 19.00 Dorkas.
Onsdag 30. kl 11.00 Bønn.

OKTOBER

Søndag 04. kl 11.00 Gudstjeneste. DMI-jubileum. Neville
    Muir. Offer til DMI. Nattverd. Film 
    for barna.  Lunch etter gudstjenesten.
Tirsdag 06. kl 18.00 Speider.
Onsdag 07. kl 11.00 Bønn.
Lørdag 10 kl 16.30 Åpen lørdag.
Søndag 11. kl 11.00 Familiegudstjeneste. 
Mandag 12. kl 19.00 Alphakurs.
Tirsdag 13. kl 18.00 Speider.
Onsdag 14. kl 11.00 Bønn.
Torsdag 15 kl 20.00 Konsert: Skjærgårds, Fredtun og Kristen-
    russen. Felles Østfoldarr. for ungdom.
Søndag 18. kl 11.00 Gudstjeneste. Nattverd. BÅH.
Tirsdag 20. kl 18.00 Speider.
Onsdag 21. kl 11.00 Bønn.
Fredag-søndag Speider gruppetur Lunde Leirsted.
Søndag 25. kl 11.00 Gudstjeneste Underveis. Per Chris-
    tian Skauen. Jostein Hasselgård. BÅH.

Mandag 26. kl 19.00 Alphakurs.
Tirsdag 27. kl 18.00 Speider.
  kl 19.00 Dorkas. 
Onsdag 28. kl 11.00 Bønn.

NOVEMBER:

Søndag 01. kl 11.00 Gudstjeneste. Nattverd. BÅH. Høstoffer.
Tirsdag 03. kl 18.00 Speider.
Onsdag 04. kl 11.00 Bønn.
Søndag 08. kl 11.00 Gudstjeneste. Eivind Bergem. BÅH.
Mandag 09. kl 19.00 Alphakurs.
Tirsdag 10. kl 18.00 Speider.
Onsdag 11. kl 11.00 Bønn.
Fredag 13. kl 19.30 Godt voksen.
Lørdag 14. kl 16.30 Åpen lørdag 
Søndag 15. kl 11.00 Familiegudstjeneste. 
Tirsdag 17. kl 18.00 Speider
Onsdag 18. kl 11.00 Bønn
Søndag 22. kl 11.00 Gudstjeneste Underveis. BÅH. 
  kl 19.00 Menighetsmøte.
Mandag 23. kl 19.00 Alphakurs.
Tirsdag 24. kl 18.00 Speider.
  kl 19.00 Dorkas. 
Onsdag 25. kl 11.00 Bønn.
Fre 27.-Lør 28. Misjonsmesse.
Søndag 29. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. 
    Nattverd. Barnas åpent hus.
DESEMBER:

Tirsdag 01. kl 18.00 Speider.
Onsdag 02. kl 11.00 Bønn.
Søndag 06. kl 17.00 Lysmesse. Per Eriksen. 
    Speiderne deltar.
Mandag 07. kl 19.00 Alphakurs.
Onsdag 09. kl 11.00 Bønn.
Lørdag 12. kl 16.30 Åpen lørdag.
Søndag 13. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. 
    Nattverd. Barnas åpent hus.
Søndag 20. kl 11.00 Gudstjeneste. Jens Pedersen. 
    Vi synger julen inn.
Torsdag 24. kl 15.30 Familiegudstjeneste. 
    Eivind Bergem.
Fredag 25. kl 12.00 Høytidsgudstjeneste.  
    Per Eriksen. 1. juledagsoffer.
JANUAR:

Fredag 01. kl 12.00 Felleskirkelig gudstjeneste
    i Domkirken.
Søndag 03. kl 17.00 Juletrefest.

* Program for Fredagsklubben og Cross ligger på våre 
hjemmesider: www.frefri.no

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

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
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Skogtunet utvides
www.frefri.no

Det siste året er det skjedd 
store ting på Speidernes na-

tursted på Ørmen. Fra før er det 
flere lavvoer og bålplass på stedt. 
Nå er også den første hytta med 
flere soveplasser ferdig til bruk.

Søndag 14. juni var menig-
heten invitert til gudstjeneste på 
Skogtunet, og mange møtte fram i 
det flotte været. Etter en kort fami-
liegudstjeneste, ble så den nye hyt-
ta høytidelig åpnet. Daniel Eriksen 
har tilbrakt utrolig mange timer 
på Skogtunet for å sette opp hytta. 
Noen ganger har han hatt med seg 

gode venner, mens andre ganger 
har han jobbet alene. Resultatet har 
blitt kjempefint. 

På åpningssøndagen ble Da-
niel overrakt speiderforbundets 
æreskniv for innsatsen. Og med 
denne kniven ble båndet til byg-
ningen skåret over, slik at alle som 
ønsket det kunne ta hytta i øyesyn 
også innvendig.

Men ikke nok med dette. I 
løpet av dette året vil også en ny 
hovedhytte, med to etasjer, reises 
på Skogtunet. Grunnmuren er al-

lerede ferdig, og etter høstferien 
begynner tømrerlinja på Greåker 
Videregående Skole å reise det 
nye bygget. Ettersom Greåker tok 
på seg dette oppdraget, kan byg-
gingen begynne mye tidligere enn 
man først hadde planlagt, og det 
hele blir atskillig rimeligere. 

Likevel er det en utfordring for 
Speideren å skaffe de nødvendige 
midlene i løpet av året som kom-
mer. I første omgang har menighe-
ten gitt lånegaranti for beløpet som 
kreves. ■

Grunnmuren er klar til å bygges på. 
Fra venstre: Hilde Elin Hasselgård, 
Ingeborg Hasselgård, Maren Dahle, 
Camilla Næss og Miriam Rudebjer.

Daniel Eriksen og Bjørn Gabrielsen ved 
åpningen av den nye speiderhytta.


