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Lenge siden sist?

Menighetsbladet sendes til både til folk som ofte går i kirke, og 
til deg som gjør det sjelden. Kanskje det er både ti og tretti 

år siden sist du var innom Frikirken i Fredrikstad. Har det skjedd 
noe her siden sist?

Det er i år 22 år siden den ”nye” kirken sto ferdig, etter at den gamle 
hadde gjort sin nytte i hundre år. En 22 år gammel bygning er ikke ny 
lenger, men den har vist seg uhyre funksjonell og nyttig for menigheten. 
Til tider syder det av aktivitet fra kjeller til loft. Ikke minst har barn og 
unge mye boltreplass. Og det trenger de! Få menigheter i distriktet har 
et like stort tilbud til barn og unge. Antallet betalende medlemmer i de 
forskjellige gruppene for barn og unge er: Speideren 69, Barnas Åpent 
Hus 48, Ungdomsklubben Cross 28, Åpen Lørdag 28 og Fredagsklub-
ben 17. Til sammen er det over 200 barn og tenåringer. I tillegg er det en 
del som kommer innom på samlingene som ikke er registrerte medlem-
mer. Vi er derfor glad for å ha en egen barne- og ungdomspastor som 
følger opp det hele. 

Dette er nok også hovedgrunnen til at det er mange unge familier i 
menigheten. De færreste av dem har bakgrunn fra Frikirken i Fredrik-
stad. De har kommet med nye impulser og mye engasjement som vi er 
kjempeglade for. Tidligere var Frikirken i Fredrikstad en menighet der 
alle kjente alle. Sånn er det ikke lenger. Heldigvis. På våre gudstjenester 
er svært ofte mennesker innom som er nye. Noen kommer igjen, andre 
ikke. Det er helt opp til den enkelte. Frikirken er ingen sekt, vi vil være 
en åpen og inkluderende kirke for folk flest.

Hvorfor ikke ta en tur innom du også? Du er alltid velkommen, og 
du skal være trygg på at du kan komme på egne premisser. På nest siste 
side i menighetsbladet står programmet vårt for våren. Kanskje er det 
noe du kan tenke deg å komme på?

Hvis det er noe du lurer på, eller om du føler behov for å prate om 
noe, så er du også velkommen til å kontakte en av pastorene i menighe-
ten. Du finner kontaktinformasjon til venstre på denne siden. Vi vil ikke 
spørre om hvorfor du ikke har vært i kirken de siste tretti årene, hvis du 
ikke har lyst til å snakke om det selv. Vi vil bare håpe at du opplever at 
du alltid er velkommen. ■

Per Eriksen

Til glede for Gud 

og mennesker

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

Barne- og ungdomspastor
Jens Pedersen : 920 57 212

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 Andakt

I overgangen til et nytt år er det et spørsmål som ofte dukker opp: Hva er 
dine nyttårsforsetter? Bakgrunnen for dette spørsmålet er jo at starten på et nytt 
år er en gyllen anledning til å justere kursen på små og store områder i livet hvor 
det fins «forbedringspotensial» (les: dårlig samvittighet). Stikkord som går igjen 
når dette spørsmålet besvares er: Trimme mer, røyke mindre, mer tid til fami-
lie, lese flere bøker og mer i Bibelen, bli mer miljøbevisst, be mer, osv.

Jeg er i liten grad begeistret for slike nyttårsforsetter, ikke på 
grunn av hensikten og målene, men på grunn av tidspunktet. 
Hvis det er noe i mitt liv som trengs å korrigeres, og det er det 
titt og ofte, bør jeg jo ikke gå og vente helt til et årsskifte 
for å gjøre noe med det. Små og store korrigeringer i 
livet er for meg en kontinuerlig prosess og ikke en 
engangsforeteelse i begynnelsen av januar.

Den 29. desember leste jeg imidlertid et bi-
belvers som gav grunnlag for refleksjon rundt 
mål og retning for mitt eget liv. Og i og med 
at jeg leste bibelverset på dette tidspunktet 
og ikke i for eksempel august, har også 
jeg fått meg et nyttårsforsett. Bibelver-
set jeg leste er fra Luk 2,52: «Og Jesus 
gikk fram i alder og visdom og var 
til glede for Gud og mennesker.»

Skift ut navnet «Jesus» med 
ditt eget, så har du kanskje fått 
deg et nyttårsforsett du også. ■

Jens Pedersen
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Ny eldste

Hva er
eldste?

Da Frikirken ble dannet i 
1877 ønsket man å skape 

en kirkeordning der lekfol-
ket i stor grad hadde styring 
over kirken. Man valgte der-
for en menighetsstruktur der 
et eldsteråd skulle være styre 
i menigheten. Samtidig ble det 
presisert at menighetsmøtet, 
der alle medlemmer har stem-
merett, er menighetens øverste 
myndighet. 

De eldste blir ordinert til 
oppgaven. Det betyr at de kan 
forrette dåp og nattverd. De er 
valgt til en ”vedvarende” tjenes-
te, det vil si at de kan være eldste 
fram til pensjonsalderen. Både 
kvinner og menn kan velges til 
eldste.

I Fredrikstad består menighe-
tens ledelse av tre eldste sammen 
med to menighetsrådsmedlem-
mer som er valgt for fire år. 

Jens Espeland er den 27. 
som er valgt til eldste siden star-
ten av Fredrikstad Frikirke. De 
første var Lars Toresen og Syver 
Borgen som begge var eldste fra 
1890 til 1892.

Tidligere kunne man være 
eldste så lenge man levde. Det 
gjorde at noen hadde denne po-
sisjonen svært lenge. Johannes 
Gudim var eldste fra 1894 til 
1945, til sammen 51 år. Johan L. 
Hansen, Jens Hasselgård og Finn 
Hasselgård, som var far, sønn og 
sønnesønn, var samlet eldste i en 
sammenhengende  periode fra 
1908 til 1985. ■

13. desember ble Jens Espe-
land ordinert til eldste i Fred-

rikstad Frikirke. Han mener at 
hans oppgave er å være en tilret-
telegger og støttespiller for alle 
som er med i menigheten.

Jens Espeland hadde ingen 
personlig kjennskap til Frikirken 
før han – sammen med kona As-
trid – for første gang kom innom 
menigheten på høsten i 1991. Men 
familien ble møtt med så mye 
åpenhet og varme at de valgte å gå 
aktivt inn i fellesskapet. De samme 
verdiene ønsker Jens å fremme 
som eldste i menigheten.

- Det var en sterk og god opple-

velse å bli møtt med åpne armer da 
vi kom. Slik ønsker jeg at menig-
heten også skal oppleves av andre 
som kommer. Her skal de få være 
både mennesker og kristne, de skal 
få bruke sine evner og nådegaver, 
og få møte Jesus som frelser. 

Ikke alt som skjer i menig-
heten vil passe for alle. Men alle 
skal finne noe som passer for dem. 
Det er en viktig oppgave å bevare 
mangfoldet i menigheten. Og jeg 
mener det er en styrke å være en 
menighet som inkluderer alle ge-
nerasjoner. 

For Jens Espeland er også 
misjonsperspektivet viktig. Både 

det som handler om forholdet til 
naboen og folk i Fredrikstad, og 
det som strekker seg ut over hele 
jorden. For egen del lar han seg 
inspirere av at kristendommen på 
verdensbasis er i stadig framgang, 
selv om det kan gå opp og ned her 
i Norge. 

Til daglig jobber Jens Espeland 
som kommuneoverlege i Fredrik-
stad. Etter mange år som allmenn-
lege synes han det er spennende å 
jobbe på et overordnet plan.

- Jeg har lyst til å være med å 
påvirke rammene for helsesektoren 
i kommunen, sier han, og kaller seg 
en litt naiv optimist. Han har tro på 

at det går an å gjøre noe, og han 
liker styrearbeid og å utrette ting i 
samarbeid med andre. Det har også 
ført til en rekke ulike styreverv opp 
gjennom årene. For tiden sitter han 
i styret for Kvitsund gymnas og for 
Hospice Forum Norge. 

I kirken gleder han seg også 
til å jobbe i team med de andre i 
ledelsen. En av hovedgrunnene til 
at han sa ja til oppgaven var at han 
hadde lyst til dette. 

Jens tror også at han kan bi-
dra med noe av sin erfaring med å 
snakke med folk om grenselandet 
mellom sykdom og tro. Psykisk 
sykdom og trosproblematikk går 
ofte over i hverandre. Her kan den 

erfarne legen være med å rydde litt 
opp.

Dessuten sier han at han er ge-
nerelt interessert i folk og relasjo-
ner. Hvem er de? Hva står de for? 
Han liker å utfordre andre, og selv 
å bli utfordret. 

En utfordring han selv har er å 
sette grenser. Han liker å jobbe for 
saker han brenner for. For å avgren-
se engasjementet har han en avtale 
med kona om at hun skal hjelpe til 
med realitetsorienteringen. 

- Hva gjør du helst på en fri-
kveld?

- Da slapper jeg gjerne helt av! 
Snakker sammen, ser på TV, leser 
tidsskrifter og aviser. Jeg er aviso-
man.

- Har du et bibelvers som betyr 
spesielt mye for deg? 

- Jeg husker at min farmor en 
gang på en familiesamling leste fra 
avslutningen av Romerne 8: ”For 
jeg er viss på at verken død eller 
liv, verken engler eller krefter, ver-
ken det som nå er, eller det som 
kommer, eller noen makt, verken 
det som er i det høye eller i det 
dype, eller noen annen skapning, 
skal kunne skille oss fra Guds 
kjærlighet i Kristus Jesus, vår 
Herre.” Dette har sittet som spikret 
siden. Spesielt i de tider i livet da 
ting ikke har vært lett. ■

Jens Espeland 
Alder: 51 år•	
Sivilstand: Gift med Astrid, •	
fire	barn
Yrke: Kommuneoverlege•	
Oppvekst:	Grimstad	■•	

Tilrettelegger og støttespiller



6 7

Til Mali for Frikirken Mali
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Lørdag 9. januar satte Sabina 
og Frode Nordahl seg på fly-

et for å reise til Mali. Her skal de 
være misjonærer for Frikirken.

Sabina kommer fra Sverige, 
mens Frode er norsk. Sammen 
har de sønnen Elias, som er fire år 
gammel. Familien tilhører Fredrik-
stad Frikirke. De bodde her i to år, 
og Elias er døpt i Fredrikstad. Det 
siste halve året har de gått på mis-
jonærforberedende kurs på Gå Ut 
Senteret på Hurdal. Før det bodde 
de halvannet år i Strømstad. 

Sabina er sykepleier, mens 

Frode har studert flere ulike fag. 
Det første året i Mali skal de i all 
hovedsak lære språk, mens de der-
etter vil jobbe med blant annet me-
nighetsbygging.

Før de reiste til Mali fikk me-
nighetsbladet anledning til å stille 
noen spørsmål.

- Hvorfor velger dere å reise 
til Mali som misjonærer?

- Vi begge opplever at Gud 
har gitt oss et hjerte for misjon. Vi 
er interessert i Afrika, og reiser til 
Mali fordi vi har lyst til å fortelle 

fulanifolket og andre om Jesus og 
formidle Guds kjærlighet i ord og 
handling.   

- Hva er dere mest spent på 
når dere kommer fram?

- Det vi er mest spente på er 
hvordan det vil bli å være en bar-
nefamilie i Mali og hvordan det vil 
bli å lære seg språk.

- Hva blir arbeidsoppgavene 
deres?

-  Evangelisering, menighets-
byggedene arbeid, helsearbeid og 
diakoni. 

- Hvordan kan vi i Fredrikstad 
støtte dere?

-  BE!!! ...for oss, fulanifolket 
og misjonsarbeidet. Støtte Frikir-
kens Ytremisjon. Og eventuelt 
hjelpe oss praktisk hvis det skulle 
dukke opp noe når vi er på Norge-
sopphold.

- Er det noe dere gleder dere 
til?

- Komme i gang med livet der 
nede, møte kulturen og folket, opp-
leve et nytt land. Se folk bli frelst.

Frikirken sendte sine første 

Fakta om Mali
Fra det 14. til det 16. århundre 

var Mali svært rikt og Vest Afrikas 
mest betydningsfulle land. Landet 
ble imidlertid ødelagt av invasjo-
ner fra Marokko. I 1883 ble landet 
fransk koloni.

Mali ble en selvstendig repu-
blikk i 1960, etter å ha vært under 
fransk kolonistyre. I dag er det et 
av de mest stabile demokratier i 
Afrika. President Amadou Toure 
ble valgt i 2002 og gjenvalgt i 2007 
i det som regnes som et legitimt 
valg uten noen former for fusk.

Mali er verdens 24. største 
land, og har et flateinnhold nesten 
fire ganger så stort som Norge. 65 
% av landet er ørken. Det bor 12 
millioner innbyggere i landet. Ho-
vedstaden Bamako har 1,8 millio-
ner innbyggere. Omtrent 50 % av 
befolkningen er under 15 år gamle. 

Mali har verdens nest høyeste fød-
selsrate, Norge ligger på 178. plass. 
Hver kvinne føder i gjennomsnitt 
7,29 barn. Forventet gjennomsnitt-
lig levealder er 50 år. 

90 % av befolkningen er mus-
limer, 1 % er kristne. Fransk er 
offisielt språk, men bare 46 % av 
befolkningen over 15 år kan lese. 
Landet er et av verdens 25 fattig-
ste. Brutto nasjonalprodukt per 
innbygger er $ 1.100, hvilket er nr. 
209 i verden. 

Norge på sin side har brutto 
nasjonalprodukt per innbygger på 
$ 59.500. Arbeidsledigheten er be-
regnet til 30 %. 36 % av befolknin-
gen lever under fattigdomsgren-
sen.

I følge ”reisebibelen” Lonly 
Planet er Mali ”juvelen i Vest Afri-
kas krone, et reisemål som har alle 
de riktige elementene”. Her finnes 
blant annet den legendariske byen 

Timbuktu. Samtidig advares tu-
rister mot å reise nord i Mali, på 
grunn av kriminalitet og fare for 
kidnapping. Klimaet karakterise-
res som hett (oktober til februar), 
veldig hett (april til juni) og vått 
(juli til september). ■

misjonærer til Mali i 1989. Gjen-
nomsnittlig er to fulaniere blitt 
døpt årlig, men julen 2003 var det 
en historisk dåp av 11 fulaniere i 
Niger. 

I samarbeid med Det Nor-
ske Misjonsselskap og to kirker i 

Benin og Nigeria driver Frikirken 
evangelisering, bibeloversettelse 
(Nytestamentet ble ferdig oversatt  
i 2004) og landsbyutvikling som 
hjelper noen av verdens fattigste 
til en bedret livskvalitet på mange 
områder. ■

Menighetens utsendinger til Mali Fra innsettelsen i 
Frikirken 29. november.
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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!

Flott misjonsmesse

Også dette året ble det lagt 
ned stor innsats for misjonsmessa 
som ble arrangert siste helgen i no-
vember. Overskuddet kom på hele 
100.000 kroner. 

En stor takk til alle som bidro 
med gevinster, kakebaking, ryd-
ding og mye mer. Ikke minst en 
stor takk til komiteen som har gjort 
en strålende innsats.

Stadig flere medlemmer

Også i 2009 økte medlemsan-
tallet i menigheten. I fullt medlem-
skap er det nå 211 medlemmer. Det 

er sju flere enn året før. På de siste 
ti årene har medlemstallet økt med 
47. 

Følgende er opptatt i fullt med-
lemskap sist år:

Kjell Pettersen
Birgitte Pettersen
Bodil Anita Iversby
Bernt Inge Steinsland
Anne Sofie Steinsland
Mina Dahle
Eline Hjelseng

Barnas Supersøndag

For tredje år på rad blir det 
Barnas supersøndag på Palmesøn-

dag 28. mars. Også i år blir jente-
gruppa Seven med. De inviterer 
barn til å øve inn sang og dans fra 
klokka 15.00, og det blir barnegos-
pelfest kl. 18.00. Det blir også lagt 
opp til en rekke andre aktiviteter i 
løpet av dagen. 

Formiddagstreffet 

Denne våren har formiddags-
treffet byttet møtedag. Den andre 
mandagen hver måned inviteres 
det til samling i kirkestua klokka 
11.00. Det kommer vanligvis om-
kring 40 stykker på formiddags-
treff, og det er plass til flere! På 
programmet står sang, opplesning, 
andakt, loddsalg og bevertning.

Gudstjenester Underveis
Det blir Gudstjeneste Under-

veis tre ganger i løpet av vårse-
mesteret. Dette er lavterskelguds-
tjenester hvor det ofte kommer 
mennesker som ikke er så vant til å 
gå i kirken.

Søndag 24. januar blir det pi-
legrimsmesse med Sven og Anne 
Kristin Aasmundtveit.

Søndag 7. mars kl. 18.00 er 
fortelleren Helga Samset gjest.

Søndag 2. mai kommer Mona 
Eieland som er redaktør for =Fred-
rikstad. 

Sangkveld

Mannsmusikken inviterer til en 
egen sangkveld søndag 18. april.

Flerkulturell fest

I Frikirken går en god del men-
nesker med bakgrunn i andre land 
og kulturer. Kvelden 7. februar in-
viteres det til flerkulturell fest. 

Ungdomsgudstjeneste

Saved kommer på besøk til 
kirken lørdag 13. og søndag 14. 
mars. Saved består av jenter som 
har vært med i Seven, men som nå 
er tenåringer. På lørdagen blir de 
med på en felles samling for ung-
dom fra Frikirken, Baptistkirken, 
Petrikirken og 3;16. På søndagen 
blir det ungdomsgudstjeneste for 
alle i menigheten. 

Bjørg Helle, Bjørg Pedersen og Thordis Breda 
har ansvaret for serveringen på formiddagstreff. 

Årets konfirmanter
Seks stykker skal stå til konfir-

masjon søndag 25. april. De seks 
er: Edvard Aalstad Grønvoll, Inge-
borg Aalstad Grønvoll, Elias Veine 
Wiig, Mats Steingrim, Olav Lauvli 
Andersen og Sindre Wærness. 

Glommafestivalen

Sist sommer ble kirkene i 
Fredrikstad for første gang spurt 
om å arrangere friluftsgudstjeneste 
i forbindelse med Glommafestiva-
len. Det ble en kjempefin familie-
gudstjeneste i strålende solskinn 
og med masse folk. Derfor er det 
duket for en ny fellesgudstjeneste 
på torget 11. juli. Vi ønsker alle 
som er i byen midt på sommeren 
hjertelig velkommen. ■
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Annonser Program våren 2010
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JANUAR
Søndag 24. kl 11.00 Gudstjeneste Underveis. Pilegrimsmesse. BÅH.
Tirsdag 26. kl 18.00 Speider.
   kl 19.00 Dorkas. Torild R Skjeggested.
Onsdag 27. kl 11.00 Bønn.
Søndag 31. kl 11.00 Gudstjeneste. Nora M. Gimse. Misj.info, kollekt,
     nattverd. BÅH.
FEBRUAR:

Onsdag 03. kl 11.00 Bønn 
Søndag 07. kl 11.00 Gudstjeneste. Eivind Bergem.
     BÅH. Kollekt Kirkens SOS.
   kl 18.00 Flerkulturell fest!
Mandag 08. kl 11.00 Formiddagstreff. 
Onsdag 10. kl 11.00 Bønn.
Lørdag 13 kl 16.30 Åpen Lørdag.
Søndag 14. kl 11.00 Familiegudstjeneste. 
Onsdag 18. kl 11.00 Bønn. 
Søndag 21. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. Mannsmusikken. 
     Misjonsinfo. kollekt, nattverd. BÅH.
Tirsdag 23. kl 19.00 Dorkas. Ole Bernhard Sørbøe.
Onsdag 24. kl 11.00 Bønn.
Søndag 28. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. Film for barna. 

MARS:

Onsdag 03. kl 11.00 Bønn.
Lørdag 06 kl 16.30 Åpen Lørdag.
Søndag 07. kl 18.00 Gudstjeneste Underveis. Helga Samset. Nattverd.
Mandag 08. kl 11.00 Formiddagstreff. 
Onsdag 10. kl 11.00 Bønn.
Lørdag 13 kl 20.00 Konsert med Saved.
Søndag 14. kl 11.00 Ungdomsgudstjeneste. Jens Pedersen. Saved. BÅH.
   kl 19.00 Årsmøte.
Onsdag 17. kl 11.00 Bønn.
Lørdag  20.    FriBU Ledersamling på Tanum Strand.
Søndag 21. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. Mannsmusikken. 
     Misjonsinfo. kollekt, nattverd. BÅH.
Onsdag 24. kl 11.00 Bønn.
Søndag 28. kl 15.00 Supersøndag med barnegospelfest.
   kl 18.00 Familiegudstjeneste med ”Seven” (Palmesøndag)
Tirsdag 30. kl 19.00 Dorkas. Kari Lisbeth Kjus

APRIL:

Torsdag 01. kl 18.00 Nattverdsamling. 
Fredag 02. kl 11.00 Pasjonsgudstjeneste. Leif Gunnar Sandvand.
Søndag 04. kl 09.30 Påskefrokost
   kl 11.00 Høytidsgudstjeneste. Per Eriksen. Film for barna. 
Onsdag 07. kl 11.00 Bønn.
Lørdag 10 kl 16.30 Åpen Lørdag.
Søndag 11. kl 11.00 Familiegudstjeneste. 
Mandag 12. kl 11.00 Formiddagstreff.

Onsdag 14. kl 11.00 Bønn.
Søndag 18. kl 11.00 Gudstjeneste. Misj.info, kollekt, nattverd. BÅH.
   kl.18.00 Sangkveld med Mannsmusikken.
Onsdag 21. kl 11.00 Bønn.
Søndag	 25.	kl	11.00	 Konfirmasjonsgudstjeneste.	
     Per Eriksen. Film for barna.
Tirsdag 27. kl 19.00 Dorkas. Bente Hansen. Semesteravslutning.
Onsdag 28. kl.11.00 Bønn.
Fredag 30 kl 19.30 Fredag i Frikirken. Halvor de Flon. 
	 		 	 	 Om	konfliktløsning	i	familien.
MAI:

Søndag 02. kl 11.00 Gudstjeneste Underveis. Eivind Bergem. Gatemaga-
     sinet=Fredrikstad. red. Mona Eieland og en selger. BÅH.
Onsdag 05. kl 11.00 Bønn.
Lørdag 08 kl 16.30 Åpen Lørdag.
Søndag 09. kl 11.00 Familiegudstjeneste. Jens Pedersen.
Mandag 10. kl 11.00 Formiddagstreff. 
Onsdag 12. kl 11.00 Bønn.
Søndag 16. kl 11.00 Gudstjeneste. Ragnhild Klevmoen.
     Misj.info, kollekt, nattverd. BÅH.
Onsdag 19. kl 11.00 Bønn.
Søndag 23. kl 11.00 Høytidsgudstjeneste. Eivind Bergem. Film for barna.
Tirsdag 25. kl 18.00 Dorkas. Irene Skaar.
Onsdag 26. kl 11.00 Bønn.
Søndag 30. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. Nattverd. BÅH. 

JUNI:

Onsdag 02. kl 11.00 Bønn.
Søndag 06. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. Gruppe fra Halden.
Onsdag 09. kl 11.00 Bønn.
Lørdag 12 kl 16.30 Åpen Lørdag.
Søndag 13. kl 11.00 Familiegudstjeneste. BÅH. 
     Tur til Haugetun etter gudstjenesten.
Mandag 14. kl 11.00 Formiddagstreff. 
Onsdag 16. kl 11.00 Bønn.
Søndag 20. kl 11.00 Gudstjeneste. Eivind Bergem.
     Misj.info, kollekt, nattverd. BÅH. 
Søndag 27. kl 11.00 Felles gudstjeneste i Sarpsborg Frikirke

JULI:

Søndag 04. kl 11.00 Felles gudstjeneste i Greåker Frikirke
Søndag 11. kl 11.00 Fellesgudstjeneste i Fredrikstad (Glommafestivalen.)
Onsdag 14.-søn. 18.  Visjon på Fredtun 
Søndag 18. kl 11.00 Felles gudstjeneste i Kongstenhallen (OASE).
Søndag 25. kl 11.00 Felles gudstjeneste i Sarpsborg Frikirke. 

AUGUST:

Søndag 01. kl 11.00 Felles gudstjeneste i Greåker Frikirke 
Søndag 08. kl 11.00 Felles gudstjeneste i Fredrikstad Frikirke.

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

Tlf 69 38 38 90 • www.ambjornsen.no

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

Ledig annonseplass
Ring 69 31 71 29

Program for Speider, Fredagsklubben og Ungdomsklubben Cross, se www.frefri.no.
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Returadresse:
Apenesgate 7

1607	Fredrikstad
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Skogtunet
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www.frefri.no

To dager i uka er 15 glade 
gutter, samt to lærere, fra 

tømrerlinja ved Greåker vide-
regående skole på Skogtunet og 
bygger turhytte/speiderhytte for 
speidergruppa i Frikirken. De 
stortrives i skogen hvor de lager 
sin lunsj over bål i grillhytta. 

Bygget reiser seg raskere enn 
man hadde trodd, og det begynner 
å bli en flott hytte som vil være til 
glede for mange. Drageren i andre 
etasje er på plass, og første etasje 
er kledd inn med plater. 

Hytta er på ca 60 m2 i to etasjer 
og strøm er lagt inn på plassen. Til 
sommeren skal den være omtrent 
ferdig.

Gamle speidere blir som nye. 
Blant annet har Odd Hasselgård, 
som i sin tid var med å starte opp 
speidergruppa  i 1986, engasjert seg 
rundt det byggtekniske, og samar-
beider med skolen rundt tekniske 
løsninger. Har du hatt ansvaret for 
å være byggeleder for Fredrikstad 
stadion er kompetansen på plass. 
Ragnar Gabrielsen tar hånd om alt 
det praktiske med sikker hånd.

Dessuten gjøres det en stor 
innsats for å ordne med finansier-
ingen. 375.000 kroner skal skaffes 
fra ulike kilder. Nå utfordres også 
du som leser menighetsbladet til å 
gi en gave. 

Bruk i så fall vårt gironum-

mer 1121 08 18067, (Fredrikstad 
frikirken speidergruppe, v/ Boine, 
Fyrveien 14, 1633 Gml. Fr.stad.) 
og forny gjerne giroen hver måned 
frem til målet på 150.000 for inn-
samlingen er nådd. Alle som del-
tar med mer enn kr. 2.500 i løpet 
av innsamlingsperioden vil kunne 
låne Skogtunet kostnadsfritt en 
dag med en overnatting. Det jobb-
bes også med en annen liten aner-
kjennelse som skal deles ut til alle 
givere. Gaver til speiderbygget vil 
også kunne gi skattefradrag.

På speiderens hjemmesider, 
www.fredrikstadfsk.com, finner 
du mer informasjon om bygget og 
innsamlingen. ■

Bygg reiser seg


