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D

enne høsten markeres to viktige jubileer i Fredrikstad Frikirke. Begge handler om arbeid blant barn og unge.

Det er ikke de fine solskinnsdagene vi vil huske fra denne sommeren. Selv om badetemperaturen i begynnelsen av august faktisk var oppe i 22-23 grader. Men bildet av solgylne svaberg er ikke det som sitter igjen på netthinnen. Det er bilder av død og fordervelse.
Et utbombet regjeringskvartal. Livløse ungdommer som ligger strødd i strandkanten på
Utøya. Så mye destruktiv ondskap et menneske kan romme! For mange er det en tragedie
som har rammet en av deres nærmeste. For oss alle vil det være sommeren da terroren kom
til Norge.

Allerede i 1886 ble det startet søndagsskole i Frikirken. Dette var
faktisk fire år før menigheten offisielt ble stiftet. Allerede fra starten ble
barn prioritert høyt. Det samsvarer godt med at arbeid blant barn og
ungdom er et av menighetens hovedsatsingsområder i dag.
Frikirken drev i mange år byens største søndagsskole. Det var hundrevis av barn i kirken hver søndag. Mange eldre mennesker i dag har
minner fra tiden på søndagsskole i Frikirken.

Men vi vil heller aldri glemme synet av sprengfulle gater og torg med mennesker som
går med fakler og roser. Blomsterhavet som stadig vokste utenfor kirker og andre minnesteder. Folk som holdt rundt hverandre i et fargerikt fellesskap. Politikere som sto sammen og
roste hverandre. Det har blitt en sjelden påminnelse om hvilke muligheter Gud har lagt ned
i oss mennesker som er skapt i Hans bilde. Evner til kjærlighet, nærhet og omsorg.

Vi håper at mange har like gode minner som Steinar Ekvik gir uttrykk for i intervjuet i dette bladet. I Frikirken opplevde han å bli sett og
respektert som barn. Det samme ønsker vi skjer med dagens barn.

Kjære Gud! La dette nye arbeidsåret i vår menighet være en tid da vi kan kjenne at
kjærlighet er sterkere enn all ondskap. At det som binder oss sammen er større og viktigere
enn materialisme og egen nytelse.

Fortsatt har Frikirken en av de største søndagsskolene i byen, selv
om tidene er andre i dag enn for femti til hundre år siden. Den gangen
fantes det ikke mange fritidstilbud til barn. I dag har de mer enn nok å
velge blant. Vi ønsker å gi barna et tilbud der de både har det morsomt
og lærer om Jesus.

Himmelske Far! La Jesu kjærlighet flomme over oss så det merkes over hele byen. Gi
oss en høst og en vinter der hjertene er så varme at verken kulde eller ondskap får skikkelig
fotfeste.

Speideren er 100 år yngre enn søndagsskolen. Men 25-års jubileum
er også verdt å feire. Speideren er en aktivitet som kanskje er enda viktigere i dag enn noen gang før. Gjennom speideren får barna møte skog
og mark. Skogtunet på Ørmen er et flott utgangspunkt for dette. Det er
imponerende hva speidergruppa har bygget opp her. Vi håper mange tar
turen ut til speiderstedet søndag 18. september for å være med på åpningen av den nye speiderhytta og feire jubileet.
Alt arbeid blant barn og ungdom krever frivillige medarbeidere som
er villige til å gi av sin tid. Mange har gjort en imponerende og langvarig
innsats. Det gjelder for eksempel Bjørn Gabrielsen og Geir Steingrim
som har vært speiderledere siden starten. Men det trengs også ledere
som kan være med for kortere perioder. I Frikirken trenger vi stadig
ledere som vil være med på å gi barn og unge et positivt tilbud. Kanskje
det er noe for deg? ■
Per Eriksen

Eivind Bergem

Foto: Tom Hasselgård
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En annerledes sommer
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Steinar Ekvik

Søndagsskolen

Det startet i 1886

Gode
minner
fra
søndagsskolen
S

teinar Ekvik er sokneprest
på Kråkerøy og fast spaltist i Fredrikstad Blad. Han har
skrevet flere bøker om sorg og
sorgprosesser. Det hele startet på
Frikirkens søndagsskole i Fredrikstad.
- Som guttunge fikk jeg på
søndagsskolen åpnet veien inn til
grunnsannhetene i kristendommen. Det er stort å møte voksne
som brukte tid med barn og som
levde ut det de trodde på, forteller
han.

”Jeg visste at han sto i døren
når jeg kom. Den store, hvite døren
som gikk inn til Den Evangelisk
Lutherske Frikirke i Fredrikstad.
Hvis ikke han stod der, var det en
annen som hadde oppgaven. De
var voksne, de smilte og viste meg
at de var glade for at jeg kom. Det
så jeg på dem. Vi var mange barn
på søndagsskolen. Jeg fikk likevel
aldri følelsen av å drukne i vrimmelen. Vi ble tatt imot som små
hovedpersoner. ( - ) Det som tok
bolig i meg som barn, som nådde
inn til mine følelser, som formet
mine tanker, som skapte tillit og en
god jord for troen å vokse i, det ble
formidlet av dem som så meg og
tok imot meg når jeg kom. Det var
de som om igjen og om igjen prioriterte å stå og holde en dør åpen
for barna.”

Det var mange barn som gikk
på søndagsskole på overgangen
mellom 50- og 60- tallet. Steinar
Ekvik gikk i det minste seks år på
søndagsskolen. Det vet han fordi
han har seks sølvskjeer fra denne
tiden. De fikk man hvis man hadde
En spesiell opplevelse knyttet
gått et år på søndagsskolen uten
mer enn to-tre søndagers fravær.
seg til lille Steinars interesse for
fotball:
I en bok har Ekvik skildret
opplevelsen av å komme på søn”Jeg ble møtt der jeg var i livet. En barnetro i blomstring ble
dagsskolen i Frikirken:
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19. september 1886 ble
det første søndagsskolemøtet
avholdt i Fredrikstad Frikirke.
Dette var før menigheten hadde
fått bygget egen kirke. Hvor
søndagsskolen holdt til fram til
kirken sto ferdig i 1888 er ikke
sikkert. Det kan ha vært i et lokale i Thoruds gård i Nygårdsgaten, eller det kan ha vært på
Valhalla der menigheten hadde
noen av sine møter.
Den første søndagen møtte
det fram 18 barn. Siden vokste flokken sterkt. I 1891 var
det 200 barn. Toppen ble nådd

sett og respektert på det nivå den
befant seg. Jeg fikk danne meg
mine bilder ut fra det jeg opplevde
som verdifullt. En liten fotballinteressert gutt fra Fredrikstad kunne
ikke tenke seg himmelen uten at
det var fotballbaner der. Vi lærte
også om himmelen på søndagsskolen. På mitt spørsmål om det
var fotballbaner i himmelen, fikk
jeg følgende svar: Ja, Steinar, ikke
bare én, men mange!”
Steinar Ekvik ble født i 1953.
Bare to år gammel ble han rammet
av polio. Derfor så foreldrene hans
etter nærmeste sted for søndagsskole, og det var Frikirken. Det
passet også bra at gode naboer,
Tomas og Ester Jensen, tilhørte
Frikirken, og at deres barn gikk
på søndagsskolen. Dermed var det
flere som gikk sammen.
Steinar gikk på søndagsskolen
til han var gammel nok til å være
med i bibelklassen som holdt til på
galleriet. Dette var de største barna. Her gikk de gjennom Øivind

i 1931 da det gjennomsnittlig
kom 485 barn til søndagsskolen
i Frikirken.
Til tider har Frikirken også
drevet søndagsskole andre steder enn i selve kirken. Det ble
drevet søndagsskole både på
Gressvik, Kråkerøy og Slangsvold.
Fortsatt har menigheten et
aktivt og oppegående søndagsskolearbeid, med engasjerte ledere. Navnet er endret til Barnas Åpent Hus, og man bruker
opplegget Sprell Levende som
er utarbeidet av Norges Søndagsskoleforbund. Vanligvis
kommer mellom 20 og 25 barn
på Barnas Åpent Hus hver søndag. ■

Søndagsskoleturene
der
Andersens bok ”Grunnsannheter
til frelse”. Det var solid stoff for Frikirken og Baptistkirken var
sammen, var et tilsvarende høy11-12 åringer.
depunkt før sommeren.
I det hele tatt hadde søndagsDessuten var det slik at om
skolen et helt annet preg enn i dag.
Som oftest var det to tekstgjen- man fikk med seg en ny på sønnomgåelser, først av søndagssko- dagsskolen, og denne nye kom
lelæreren og så av pastoren. Han minst tre ganger, fikk man komhusker godt når Ansgar Mørland me fram og velge en bok i prekom med sitt trekkspill.
mie. Steinar fikk velge bok én
gang. Så vidt han husker valgte
De gode erfaringene fra søn- han Tom Sawyer. Det var en stor
dagsskolen førte til at Steinar Ek- opplevelse.
vik var på nippet til å melde seg
inn i Frikirken. Han valgte imidI boken skriver Steinar Eklertid å forbli i Den norske kirke. vik: ”I mitt barnesinn dannet det
Men han sier at han har tatt med seg en trygg og tillitsfull tro til en
seg mange av menighetsidealene Gud, som både ville følge meg
han fikk fra Frikirken inn i arbei- her i livet og som hadde noe godt
det som prest i Den norske kirke. i vente for meg når det hele her
var over. I dag har jeg andre bilJuletrefestene står i en særlig der som danner grunnlag for mitt
glans i Steinar Ekviks hukom- kristne håp. Jeg er dypt takknemmelse. Han forteller at han gledet lig for at jeg fikk bruke og beholseg vilt til disse festene. Det var de de bilder som ga mening for
to fester hvert år, og masse folk meg da jeg var liten. De ble bepå hver av dem.
kreftet og forsterket og tok bolig
i meg.” ■

Feiring med trylleshow

Søndag 4. september blir det
feiring av søndagsskolens 125-års
jubileum med et heidundrende trylleshow. Tryllekunstneren Ruben
Gazki kommer da til Barnas åpent
hus.
Det er barna som står i sentrum for feiringen. Derfor kommer
showet til å foregå på Barnas åpnet
hus samtidig med gudstjenesten.
Ruben Gazki har en gang tidligere
vært med på Barnas åpent hus. Det
ble en uforglemmelig opplevelse for
mange.
Vi oppfordrer alle barn med tilknytning til Frikirken om å sette av
datoen. Det er også anledning til å ta
med seg venner denne dagen. Kanskje vil noen få lyst til å være med
på Barnas åpent hus videre.
Etter gudstjenesten blir det tryllekurs for barn. Dette kurset koster
kr. 300. Inkludert i prisen er Ruben
Gazkis tryllesett med effekter, triks
og instruksjonsvideo. Påmelding til
tryllekurset kan sendes jens.pedersen@frikirken.no. På dette kurset
trengs også noen foreldre som medhjelpere.
Ruben Gazki er kristen og profesjonell tryllekunstner. På nettsiden
sin skriver han: ”Jeg ønsker å ta mitt
publikum med til en verden der alt
er mulig. At alle som opplever forestillingen kan få føle noe av den
barnlige fasinasjonen over ting som
sprenger alle grenser og overgår all
forstand.” ■
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Bjørn Gabrielsen

Speiderne

Speiderjubileum

B

jørn Gabrielsen har vært
med som speiderleder siden
starten i 1986. Siden 1998 har
han vært hovedleder for speideren i Fredrikstad Frikirke.
- Det har gått utrolig bra å
være med i speideren alle disse
årene. Det kan hende at jeg en sjelden gang har liten lyst til å gå ut
på tur med speiderne, men når man
først har kommet seg ut er det blitt
mange flotte opplevelser.
Hvor mange timer han har
brukt på speiderarbeidet har Bjørn
aldri regnet på. Men 250 til 300 timer i året er et sannsynlig anslag.
6

For Bjørn har ikke bare tatt ansvar for Frikirkens speidergruppe
i Fredrikstad. Han har også gjort
en stor innsats som kommer andre
speidergrupper til gode. Dessuten
engasjerer han seg i annet frivillig
arbeid. Det gjelder for eksempel
Trosvik fotballklubb. Dessuten er
han koordinator for Natteravnene
fra Kvernhuset ungdomsskole.
Og mange har fått hjelp av Bjørn
til å fylle ut søknader om støtte
til forskjellige arrangementer for
barn og ungdom. Han er en av de
få som synes dette er morsomt og
svarer sjelden nei til den som ber
om hjelp.

Det kreves mange ledere for å
drive et speiderarbeid. Ved siden
av Bjørn Gabrielsen har også Geir
Steingrim vært med helt fra begynnelsen. Ellers har mange gjort en
stor innsats gjennom årene. For tiden er ledersituasjonen god. Bjørn
kan bare huske en liten periode da
det virkelig så mørkt ut for ledersituasjonen, men det ordnet seg da
også.
- Hva slags unger er det som er
med i speideren?
- Det som er fint er at det ikke
bare er barn som har vokst opp i
kirken. Alle er velkommen og om-

trent halvparten av barna som er
med i speideren har ikke noen annen tilknytning til menigheten. Vi
har opplevd flere ganger at speidere har valgt å stå til konfirmasjon i
Frikirken.

fram. Det er for eksempel flotte
landsleirer som den store leiren i
Fredrikstad i 2001, der 9000 speidere var til stede. Frikirkens korpsleir på Sjoa et par år senere var
også en fin opplevelse. Dessuten
har speidergruppa fra Fredrikstad
Denne høsten håper Bjørn at hatt flotte turer til steder som Krisdet kommer flere småspeidere som tiansand dyrepark, Langedrag og
vil være med. For tiden er de aller Kandersteg i Sveits.
fleste speiderne i gruppa over ti år.
Som alle speidere vet kan
Så speiderspirer i 7-8-års alderen
er mer enn velkommen til å være imidlertid en idyllisk leir fort gjømed.
res om til et gjørmebad. Noen ganger kan det vel føles som om bare
Når vi spør Bjørn om høyde- ordet speidertur får regnværskyene
punkter i speiderarbeidet er det til å samle seg på himmelen. Men
mange ting som raskt kommer selv en utflukt for å se på tiurleik

som endte med masse regn og ingen tiur, kan være en fin opplevelse å se tilbake på i etterkant.
Et stort løft – og en stor inspirasjon – i speiderarbeidet har
Skogtunet på Ørmen vært. Stedet
ble kjøpt inn i 2003. Denne høsten blir selve hovedhytta på tunet
åpnet. Dette skjer samtidig med
markeringen av speiderens 25-års
jubileum. Korpsstyret kommer til
Fredrikstad, og søndag 18. september blir det stor friluftsgudstjeneste
på Skogtunet hvor alle er hjertelig
velkommen til å se hvor fint alt er
blitt. ■
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Ungdomsarbeidet

Friends

Friends – nytt
ungdomstilbud
D

enne høsten startes det en
ny klubb for ungdom over
18 år i Frikirken. Den har fått
navnet Friends.
Før sommeren inviterte Anette Bergem hjem til seg folk som
kunne tenke seg å bli med i en ny
klubb for eldre ungdommer og
studenter. Nesten 20 møtte fram.
Og det viste seg at entusiasmen
var stor i forhold til å engasjere
seg i et nytt opplegg. Et styre ble
valgt med Anette Bergem, Aleksander Åleskjær og Simen Petterøe.

Only Angels samlet til samtalekveld. Mona Hjelseng
til venstre. (Innfelt: Tommy Johansen)

F

or ti år siden startet Mona
Hjelseng samtalegruppe for
jenter. Nå samles både jenter og
gutter jevnlig for å snakke om
troen og livet.

les bønn. De møtes hjemme hos
hverandre for å skape en personlig
ramme. Det er jentene selv som
bestemmer hvilke temaer som skal
tas opp. Det er blitt masse ulike
temaer i skjæringspunktet mellom
Girls Only var navnet fra star- liv og tro gjennom årene. Det har
ten på samtalegruppa for jenter handlet om Guds omsorg og ledelsom gikk i videregående skole eller se, om bønn, om hva det er å tro og
var eldre. Etter et generasjonsskif- om mye annet.
te ble navnet Only Angels. Tommy
Johansen syntes guttene på samme
Mona Hjelseng har gjerne en
alder trengte et tilsvarende tilbud. kort refleksjon rundt temaet – ikke
Resultatet ble Bare Guttane. Nå en andakt – før ordet gis til jentene
er det med ca ti stykker i hver av for spørsmål og egne refleksjoner.
Alt handler om dialog. For at alle
samtalegruppene.
skal føle seg trygge og blir hørt,
Når Only Angels samles er sendes en stein rundt. Den som
det rom for både god mat, hver- har steinen har ordet. Det samme
dagsprat, dype samtaler og fel- gjøres når kvelden avsluttes med

8

en bønnerunde. Ingen trenger å be
høyt, men når man har steinen har
man muligheten. Dette er en liten
ting som skaper trygghet i gruppa.
Ingen trenger å slåss for å få ordet.
Alle er like viktige.

aldri opplevd at ting er blitt fortalt
videre.
Only Angels er åpen for nye
medlemmer ettersom noen av dem
som var med i fjor har nå reist ut
på studier. Det er bare å ta kontakt.

Mona forteller at hun selv får
mye av å være med på Only Angels. Jentene viser en imponerende
åpenhet og ærlighet i samtalene.
Og de viser stor omsorg for hverandre. For dette er også et sted hvor
det går an å snakke om ting som er
vanskelig i livet. Så praktiseres det
også streng taushetsplikt for dem
som er med. Ingen har lov til å fortelle videre om ting som kommer
opp på samlingene. Mona forteller
at gjennom disse ti årene har hun

Bare Guttane hadde en trangere fødsel enn jentegruppa. I starten kunne det komme to-tre gutter.
Tommy foreslo en gang at de kanskje skulle ta med noen jenter også,
men det ville ikke guttene høre
snakk om. I stedet vokste gruppa
sakte til størrelsen den har nå.

handler om ulike temaer omkring
tro. I guttegruppa spiller Bibelen
en viktig rolle. Tommy vil gjerne
at ungdommene skal ha en tro som
er rotfestet i Bibelen.
- Det gir meg masse å være
sammen med ungdommene. jeg
hadde ikke holdt på så lenge om
det ikke ga meg noe, sier Tommy.
Han har sagt til guttene at de har
like mye å tilføre ham, som han
dem. Han mener voksne har mye å
lære av å være sammen med ungdom.

Ikke minst imponerer de på ett
Alle kveldene er hjemme hos
Tommy, som gjør i stand et lite område; kaffedrikking. Når gutgourmetmåltid guttene. Etter ma- tane kommer sammen går det i tro,
ten innleder Tommy til et tema som bibel og kaffe. ■

Anette forteller at den nye
klubben skal samles hjemme hos
folk hver tredje uke. På samlingene vil sosialt fellesskap og god
mat gå hånd i hånd med kristen
undervisning: - Vi er enige om
at vi har lyst til å ha et undervisningsfokus på samlingene. Vi vil
lære noe nytt. Dessuten har vi
blant annet tenkt å ha bønnevandringer.
Dette er en type tilbud som
det er lenge siden det har vært i
tilknytning til Frikirken. Fredrikstad er en studentby. Dette gjør at
det er flere av ungdommene som
er vokst opp i menigheten som
blir boende i byen etter videregående skole. Dette gjør det viktig
med et tilbud som er tilpasset deres behov. Dessuten kan det være
en god mulighet for unge som
kommer til byen for å studere å
finne et kristent fellesskap som
passer for dem. ■
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Med hele hjertet

Margaret Johansen

Margaret fra
Fredrikstad og
misjonen i Kina
D

en 30. desember året 1899
ble Margaret Hansen født i
Fredrikstad. Familien var knyttet til Frikirken i byen. I 1929
reiste hun til Kina for å arbeide
som misjonær.

Margarets liv skulle føre henne både til USA, Kina og Taiwan
– før hun til slutt returnerte til Norge. Familien emigrerte til Buffalo i
USA i 1909. Først i 1923 kom hun
tilbake til Norge og Fredrikstad på
ferie. I Fredrikstad hadde hun en
spesiell venninne, Johanne Hansen, som i mange år drev Kristelig bokhandel i byen. Johanne var
Margarets søskenbarn.
Sammen reiste de to til ungdomsstevne på Fredtun og til Oslo
for å se på skirenn. Ved begge anledningene traff hun en ung mann
som gjorde dypt inntrykk på henne,
J. Tidemann Johansen. Begge de to
unge mente de hadde kall til å reise
ut som misjonærer. Etter at Margaret hadde vendt tilbake til USA
brevvekslet de med hverandre, og
bestemte seg for å gifte seg.

Ankang, langt inne i Kina. Hit
hadde Tidemann kommet som
misjonær i 1928. Margaret skulle
komme etter samme år, men fordi
broren hennes døde i en tragisk
trafikkulykke, ble reisen utsatt ett
år. Da hun reiste året etter ble det
nye problemer. For å komme inn
til Ankang måtte man reise med
elvebåt. De siste tre ukene gikk
med for at båten skulle komme
opp Han-elven. Mange steder over
strykene ble den truket i lange tau
fra land. Margaret ble syk på reisen og måtte tilbringe sommeren
sammen med norske misjonærer
oppe i fjellene hvor klimaet var levelig. Først ut på høsten kunne hun
fullføre reisens siste 50 mil. Ni dager etter ankomst ble hun så viet til
sin kjære. Dette var det første vestlige bryllup i denne delen av Kina.
Ankang var vanskelig tilgjengelig. Elven var i realiteten eneste
transportmulighet til omverdenen.
Nærmeste lege, sykehus og vestlige misjonærer befant seg 50 mil
unna.

indre av Kina. Hun beskriver fattigdommen i de kinesiske hjemmene med jordgulv, lekkende tak
og vegger som ikke holdt kulden
ute. Innredningen besto av noen
lave stoler, en kasse eller et skralt
bord og kanskje en halmmadrass
som tjente som seng: ”Øyet søker
forgjeves etter en ting som er pent
eller hyggelig. Hver gang vi sammenlikner disse hjem med våre
hjem i Norge eller USA, ja da sier
vi: Det er godt at kineserne ikke
vet av noe annet, ellers ville det jo
bli meget tyngre for dem enn det
virkelig er.”
Det Kina Margaret kom til var
ikke bare fattig, det var også voldelig. Regjeringen hadde ikke kontroll over disse områdene. Dermed
var det ofte lokale krigsherrer eller
rene røverbander angrep byen.

Ankang hadde en solid bymur,
men misjonsstasjonen befant seg
utenfor murene. Når røverhærene
angrep med opp til flere tusen soldater, befant misjonærene seg derfor i en svært utsatt posisjon. Bare
I dagboken sin forteller Marga- i 1931 ble Ankang angrepet av sliSelve bryllupet skulle skje i ret hvordan det var å komme til det ke hærer tre ganger. Beleiringene
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kunne vare flere uker av gangen.
Mange ble drept og såret, men det
gikk bra med misjonærene.
Margaret og Tidemann arbeidet som misjonærer i Ankang fram
til 1949. De fikk også to barn, Rut
Hedvig og Johan. Ved Maos kommunistiske revolusjon måtte så alle
utenlandske misjonærer forlate
landet.
Først reiste familien hjem til
Norge, hvor de hadde et hus i Bergsbygda utenfor Porsgrunn. Men de
følte seg ikke ferdig med tjenesten som misjonærer. Først reiste
derfor Tidemann ut til Taiwan for
å arbeide blant de mer enn to millioner kineserne som hadde flyktet
dit etter Maos seier i Kina. Senere
kom også Margaret ut. Sammen
startet de opp Frikirkens misjonsarbeid i Dongshih, en by inn under
fjellene på Taiwan. I år er det 50

rien knyttet til arbeidet i Ankang
er nå utgitt i boken Med hele hjertet – En families kjærlighet til det
kinesiske folk 1928 – 2011. Denne
boka kan blant annet kjøpes i Frikirken i Fredrikstad. I denne boka
fortelles det også om Sønnen Johan Tidemann Johansens arbeid
både i Kina og på Taiwan, og om
barnebarnet Nora Margaret Gimses tjeneste samme sted. Så langt
man vet er dette den eneste fami89 år gammel fikk Marga- lien som gjennom tre generasjoner
ret oppleve å komme tilbake til har arbeidet som misjonærer på
Ankang i Kina og møte igjen me- Taiwan. Boka beskriver også den
nigheten de hadde måttet forlate enorme utviklingen som er skjedd
mange år tidligere. Og i 1995 ble i det kinesiske samfunnet gjennom
det sendt et portrettprogram om disse årene.
henne på NRK på selveste morsNå er menigheten i Ankang i
dagen. Hun ble nesten 100 år gammel og døde i 1998. Dagen etter at ferd med å bygge ny kirke. Den
hun døde skulle hun fått besøk av gamle ble sprengt i stykker i 1967
tre utsendinger fra Kina, bl. a. Sun under den kinesiske kulturrevolusom nå er pastor i Ankang sammen sjon. De siste årene har menighemed sin mann. Nå representerte de ten holdt til i et gammelt industriKina under hennes begravelse.
bygg. Halvparten av salgsinntekten fra boken går direkte som gave
Historien om Margaret og Ti- til kirkebyggingen i Ankang. ■
demann og den dramatiske histoår siden menigheten her
ble dannet.
De to jobbet sammen i denne byen fram
til 1969. Da var Tidemann 70 år
gammel, og tjenesten var over. De
kunne imidlertid glede seg over at
sønnen Johan Tidemann Johansen
hadde kommet til Taiwan som misjonær sammen med kona Kari.
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Hva skjer . . . .

Virksomheten
møte på 121 Dette er høstens program:
personer. Det • Mandag 12. september kl. 19.30:
Det ondes problem og troen på
er tolv flere enn
en god Gud.
året før. For hele arbeidsåret som har gått • Mandag 10. oktober kl. 19.30:
Var Jesus egentlig den kirken
har gjennomsnittlig gudshar gjort ham til?
tjenestebesøk vært 127,5.
• Mandag 14. november kl. 19.30:
Kampen mellom tro og vitenDet er alltid slik at gjennomskap – historisk virkelighet elsnittet for høstsemesteret ligger
ler konstruert myte?
markert over vårsemesteret. Vi er
derfor spent på om den positive • Mandag 12. desember kl. 19.30:
Finnes det intellektuelle gruntrenden også vil føre til et rekordner til å tro?
godt høstsemester i menigheten.

Tilsynsbesøk
Hvert tredje år får Frikirken i Fredrikstad tilsynsbesøk. I mai kom vår
tilsynsmann Alf Petter Hammersmark for å se hvordan det
sto til i menigheten. I ettertid har
han skrevet en rapport. Her skriver
han at menigheten er inne i en god
periode.
net:

I rapporten heter det blant an-

”Det er med stor glede jeg
tenker tilbake på tilsynsbesøket i
Fredrikstad menighet. Jeg opplevde en sunn menighetsbegeistring,
og en glad forventning til hva som
kunne komme til å skje i framtida.
( - ) Menigheten er et sterkt eksempel på at en veletablert, voksen
menighet, kan oppleve fornyelse
og nytt liv uten deling og avskalling.”

Økende
gudstjenestebesøk
Stadig flere kommer på gudstjenestene i Fredrikstad Frikirke.
Gudstjenestene fra januar til juni
hadde et gjennomsnittlig fram12

Bedret økonomi

Nattverd og forbønn

Den faste givertjenesten i menigheten har vist en fin økning
første halvår 2011. I 2010 var det
kommet inn 548 990 kroner i fast
givertjeneste fram til 1. juli. I år
er dette beløpet steget til 622 850
kroner. Tusen takk til alle som er
med og finansierer menighetens
virksomhet!

Det vil denne høsten arrangeres enkle nattverdsamlinger i
kirken en onsdagskveld hver måned. Her vil det også gis mulighet
for vitnesbyrd og forbønn. Alle er
hjertelig velkommen.
Datoene blir: 21. september,
19. oktober, 16. november, 14. desember.

Etter første halvår ligger vi ca
42 000 under budsjett. Dette bør
det være mulig å hente inn i løpet Gospelkor på besøk
av høsten.
På to gudstjenester denne høsten blir det besøk av lokale gospelkor. Søndag 25. september er det
Forum for tro & tanke
Six Wings Gospel fra Sarpsborg
Fire mandagskvelder denne Frikirke som står på programmet.
høsten inviteres det til samtalemø- To uker senere, søndag 9. oktoter der temaer knyttet til kristen- ber, kommer så Fredrikstad Gosdommens sannhet tas opp. Vi skal pel Company. Ta gjerne med noen
snakke om noen av de vanskelige som liker svingende gospel på disspørsmålene som kan dukke opp se gudstjenestene.
i diskusjoner rundt lunsjbord eller
blant venner. Per Eriksen vil ha en
innledning til hvert tema, deretter Oddvar Søvik besøker
gis ordet fritt til spørsmål og inn- menigheten
legg. Alle er velkommen uansett
forhold til tro og tvil. Det er et ønLørdag 22. oktober får Frikirske at folk er med på alle kveldene, ken besøk av Oddvar Søvik. Han
men dette er ingen forutsetning. vil holde seminar om bønn på forDet er ingen påmelding.
middagen. Oddvar Søvik har skrevet to bøker om bønn og har mye

å dele både av egne erfaringer og
av hva Bibelen sier om emnet. Han
blir også med på søndagens gudstjeneste.

Misjonsmessa
Et av høstens store høydepunkt i menigheten er misjonsmessa. I år arrangeres den 18. og
19. november. I fjor satt messa alle
tiders rekord, og vi håper folk også
i år støtter opp både med gevinster,
innsats og loddkjøp. Til messa er
alle hjertelig velkommen!

Bruk hjemmesiden!

skjer, og en presentasjon av alle likevel få med deg forkynnelsen i
Menigheten har fått nye hjem- virkegrenene med kontaktperso- ettertid!
mesider på internett der alle nød- ner. På hjemmesiden blir også de
vendige opplysninger skal være fleste talene som blir holdt i meGå inn på www.fredrikstadfritilgjengelige til enhver tid. Her er nigheten lagt ut som lydfiler. Går kirke.no eller www.frefri.no ■
oppdatert program over alt som du glipp av en gudstjeneste kan du

Messe i sort

- En gudstjeneste med sangene Johnny Cash sang

Fredrikstad frikirke
Søndag 20. november
Kl. 11.00
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Annonser

Program høsten 2011
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

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)

SEPTEMBER:
Fredag 02 kl. 19.30 Cross
Søndag 04. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. mp3.
BÅH & Tweens.
kl 19.00 Menighetsmøte, synodesaker
Tirsdag 06. kl 18.00 Speider
Onsdag 07. kl 11.00 Bønn
Fredag 09. kl 18.30 Fredagsklubben
Søndag 11. kl 11.00 Gudstjeneste. Nattverd. BÅH & Tweens.
Mandag 12 kl 11.00 Formiddagstreff
kl. 19.30 Temakveld om tro, tanke og apologetikk.
Per Eriksen
Tirsdag 13. kl 18.00 Speider
Onsdag 14. kl 11.00 Bønn
Fredag 16. kl. 19.30 Cross
Fred - søndag 16-18. Konfirmasjonsweekend
Søndag 18. kl 12.00 Friluftsgudstjeneste Skogtunet. Per Eriksen.
Innvielse av nytt bygg. Korpsstyret deltar.
Tirsdag 20. kl 18.00 Speider
Onsdag 21. kl 11.00 Bønn
kl. 19.00 Nattverdsamling, Per Eriksen
Fredag 23. kl 18.30 Fredagsklubben
Søndag 25. kl 11.00 Gudstjeneste Underveis. Six Wings Gospel.
BÅH & Tweens.
Tirsdag 27 kl 18.00 Speider
kl 19.00 Dorkas.
Onsdag 28. kl 11.00 Bønn
Fredag 30. kl 19.30 Cross

OKTOBER

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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Internasjonal Døvemisjon
Hjelp døve barn til skolegang, bedre liv
og et møte med Jesus Kristus.
Kontakt DMI Norge v/Heidi Woll
Ledig
annonseplass
Henrichsdammen
53, 3123
Tønsberg
69 31 71 29
Tlf: 33 31 96 96 / Ring
E-post : dmi-norway@deafmin.org
norge.deafmin.org - Brosjyre får du i kirken!

Ledig annonseplass
Ring 69 31 71 29

Tlf 69 38 38 90 • www.ambjornsen.no

Søndag 02. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. Film for barna.
Nattverd. Misjonsinformasjon og offer
(Høstferie uke 40)
Onsdag 05. kl 11.00 Bønn
Søndag 09. kl 11.00 Gospelgudstjeneste. Fredrikstad Gospel
Company. Eivind Bergem. BÅH & Tweens.
Mandag 10 kl 11.00 Formiddagstreff
kl. 19.30 Temakveld om tro, tanke og apologetikk.
Per Eriksen
Tirsdag 11. kl 18.00 Speider
Onsdag 12. kl 11.00 Bønn
Fredag 14. kl. 19.30 Cross
Søndag 16. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen.
Team Margrethe. BÅH & Tweens.
Tirsdag 19. kl 18.00 Speider
Onsdag 19. kl 11.00 Bønn
kl. 19.00 Nattverdsamling
Fredag 21 kl. 18.30 Fredagsklubben
Lørdag 22. kl. 11.00 Seminar om bønn. Oddvar Søvik.
Søndag 23. kl 11.00 Gudstjeneste. Oddvar Søvik. Team Helge.
BÅH & Tweens. Nattverd.
Misjonsinformasjon og offer.
Tirsdag 25. kl 18.00 Speider
kl 19.00 Dorkas.
Onsdag 26. kl 11.00 Bønn
kl. 18.00 FriBU seminar for BU-ledere.
Ingrid Halvorsen Heskje
kl. 19.30 FriBU seminar for foreldre.
Ingrid Halvorsen Heskje
Fredag 28. kl. 19.30 Cross

Søndag 30. kl 11.00 Familiegudstjeneste. Utdeling av
Min kirkebok. Salig Blanding
Tur etter gudstjenesten

NOVEMBER:
Tirsdag
Onsdag
Fredag
Søndag

01. kl 18.00
02. kl 11.00
04 kl. 18.30
06. kl 11.00

Tirsdag
Onsdag
Fredag
Søndag

08. kl
09. kl
11. kl
13 kl

18.00
11.00
19.30
11.00

Mandag 14. kl 11.00
kl. 19.30
Tirsdag 15. kl 18.00
Onsdag 16. kl 11.00
kl. 19.00
Fredag 18 kl. 18.30
Fre 18.-lør 19.
Søndag 20. kl 11.00
Tirsdag
Onsdag
Fredag
Søndag

kl 19.00
22. kl 18.00
23. kl 11.00
25. kl. 19.30
27. kl 11.00

Tirsdag 29. kl 18.00
kl 19.00
Onsdag 30. kl 11.00

Speider
Bønn
Fredagsklubben
Gudstjeneste. Eivind Bergem.
Team Margrethe. BÅH & Tweens.
Speider
Bønn
Cross
Ungdomsgudstjeneste. Anette Bergem.
U-team. Nattverd.
Formiddagstreff
Temakveld om tro, tanke og apologetikk.
Per Eriksen
Speider
Bønn
Nattverdsamling, Per Eriksen
Fredagsklubben
Misjonsmesse. Salig Blanding deltar
Gudstjeneste Underveis. Per Eriksen.
Johnny Cash tema. BÅH & Tweens.  
Menighetsmøte, budsjett
Speider
Bønn
Cross
Gudstjeneste. Elisabeth Bjor Aasbø. Nattverd.
Team Helge. BÅH & Tweens.
Misjonsinformasjon og offer
Speider
Dorkas.
Bønn

DESEMBER:
Fredag 02 kl. 18.30
Søndag 04. kl 17.00
Tirsdag 06. kl 18.00
Onsdag 07. kl 11.00
Fredag 09. kl 19.30
Søndag 11. kl 11.00
Mandag 12 kl 11.00
kl. 19.30
Onsdag 14. kl 11.00
kl. 19.00
Søndag 18. kl 11.00
Lørdag 24. kl 15.30
Søndag 25. kl 12.00

Fredagsklubben. Juleavslutning
Lysmesse. Per Eriksen
Speider
Bønn
Cross L&XL, Juleavslutning
Gudstjeneste. BÅH & Tweens. Nattverd
Formiddagstreff
Temakveld om tro, tanke og apologetikk.
Per Eriksen
Bønn
Nattverdsamling, Per Eriksen
Gudstjeneste. Vi synger julen inn.
Jens Pedersen. Team Margrethe.
Familiegudstjeneste. Per Eriksen. Salig
Blanding. Offer til Kirkens Nødhjelp
Høytidsgudstjeneste. Eivind Bergem

JANUAR:
Søndag 01. kl 12.00 Felleskirkelig gudstjeneste i Domkirken
Søndag 01. kl 17.00 Juletrefest

Program for Speider, Fredagsklubben og Ungdomsklubben Cross, se www.frefri.no.

15

Speiderne
www.frefri.no

Returadresse:
Apenesgate 7
1607 Fredrikstad

org. nr.: 975 922 855

På Norges tak

S

peidergruppa i Fredrikstad
Frikirke har i sommer vært
på leir på Norges tak – Jotunheimen, med det største målet for
speiderne på plass – Galdhøpiggen.

intet troll dukket opp.

Dagen etter var det tur til
Galdhøpiggen – Norges høyeste
fjell. Speiderne ble delt i to grupper. Noen tok den lange veien fra
Spiterstulen mot toppen og noen
Leiren ble lagt til Spiterstulen tok den andre fine turen som inkluturisthytte og teltene slått opp i ut- derte brevandring.
kanten. Første dag ble brukt til å gå
Vi var veldig heldig med været
inn i de dypeste fjellhulene i Dummedalen. Med guide bar det inn og solen skinte. Brevandring var
der trollene bor, og det var et flott en ny opplevelse for alle. Med rekskue blant underjordiske elver og ker på 40 – 50 personer sammenfosser. Litt åling måtte til noen ste- bundet la vi i vei over breen i lange
der mens andre steder var det høyt rekker. Her måtte man bare følge
under taket. Alt laget av vannet. Vi med. Et par dype sprekker så vi,
dro på ferd gjennom tre huler men men disse klarte vi å skritte over.
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Den siste biten opp til piggen
var bratt, men spreke speiderben
tok denne i en fei. Utsikten var fenomenal og uforglemmelig. Norge
er et underlig land – selv oppe på
toppen bodde en mann. Han drev
kiosken her oppe og solgte colabokser til 40 kroner stykket. Det
var dyrt, men du verden så godt
det smakte.
Etter en bedre hamburgermiddag i leiren, kostet vi på oss en time
i bassenget på Spitersulen. Dette
gjorde godt for slitne speiderben.
En tur til Galdhøpiggen en
gang i livet er å anbefale. ■

