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2012 (e.Kr.) bemerkelsesverdig

H

elt siden den dagen Jesus ga sine disipler misjonsbefalingen
før han forlot dem, har hans kirke bestått av en brokete forsamling mennesker. Her er helgener og syndere, troende og tvilere,
idealiser og konformister. Slik beskrives møtet mellom Jesus og de
elleve disiplene da han møtte dem på et fjell i Galilea på sin himmelfartsdag: ”Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men
noen tvilte.”

Har du tenkt på det, hvor utrolig det er at Jesu fødsel er utgangspunktet
for den tidsregningen som brukes i mesteparten av verden? At hele
menneskehetens historie har Jesu første komme som referanse for sin
tidsangivelse? At vi - sammen med milliarder av andre mennesker igjen har feiret Jesu fødsel, og at vi til og med får fri fra skole og arbeid
til denne begivenhet! Det er ganske bemerkelsesverdig. For hvem var og er - denne personen som er opphavet til vår tidsregning? Hva skulle
tilsi at vår tidsregning starter med Jesu fødsel?
Han ble ikke født inn i en mektig slekt med posisjoner og makt, men
inn i en enkel liten familie med ei tenåringsjente som mor og et bemerkelsesverdig farskap.

Dit er vi ikke kommet ennå. Altså står både oppdrag og løfte ved
lag. Og fortsatt er disippelflokken en like brokete gjeng. Kirken er et
sted hvor det er plass til alle. Jesus står ikke ved porten for å spørre deg
ut om fortidssynder og framtidsambisjoner, om graden av tvil eller tro,
eller om du kan ordlyden i Luthers forklaring til den tredje trosartikkel.

 Han vokste ikke opp i en stor og viktig by, men i en liten landsby
langt borte fra datidens verdensmetropoler.
 Han hadde ikke en lang og imponerende CV å vise til. Han hadde
sitt offentlige virke i kun tre års tid.
 Han hadde ingen innflytelsesrike venner som hjalp ham opp og
frem i verden, men helt vanlige venner - som ikke alltid var til å
stole på.
 Han skrev aldri noen bøker, selv om Han skrev historie med sitt
liv.
 Han fikk ingen verdig død og heller ingen begravelse bekostet av
styresmaktene, for det var de som ønsket Ham død.
 Han etterlot seg ingen formue, ingen store fond som kunne fremme Hans «sak», men igjen satt en sliten familie i sorg og noen
vettskremte, desillusjonerte og skuffede disipler.

I stedet forteller han om sin egen kraft, om oppdraget han gjerne
vil ha deg med i, og om at han vil være med deg hver eneste dag.

Det er i grunn ganske bemerkelsesverdig at hele vår tidsregning baserer seg på denne mannens fødsel - eller kanskje ikke?

Fredrikstad Frikirke er ikke så forskjellig fra andre kirker og menigheter. Også hos oss finnes både tro og tvil, mot og mismot, seier og
nederlag. Her er rom for alle menneskelige erfaringer. Dersom du trenger Jesu tilgivelse og styrken i det å tilhøre et fellesskap, er du hjertelig
velkommen. ■

Det kan jo hende at det er sant det Han sier om seg selv:

Selv i den innerste kretsen omkring Jesus var det noen som var
så fulle av tvil at tilbedelsen satt seg fast i halsen på dem. Mens deres
meddisipler falt ned i tilbedelse, ble de selv bare stående forvirret og
undrende. Man skulle kunne tro at Jesus ville møte dem med formaninger eller argumenter. Det gjorde han ikke. Han ga dem i stedet et
oppdrag og et løfte. Både de troende og de tvilende fikk oppgaven å gå
ut i hele verden og forkynne evangeliet. Og alle fikk løfte om at Jesus
ville være med dem alle dager, inntil verdens ende.

Per Eriksen

«Jeg er konge. For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg
kommet til verden. Hver den som er av sannheten, hører min røst. Jeg
er oppstandelsen og livet, den som tror på meg, skal leve om han enn
dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø.» ■
Joh18,37b + Joh 11,25-26a
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år gamle Live Dorthea hun noen gang har vært på.
Espeland er en av tenåringene som har gjennomført leI fjor var Live en av tre tenårdertreningskurset Ung:Leder i inger fra Fredrikstad Frikirke som
Fredrikstad Frikirke.
var med på Ung:Leder. De to andre var Ingeborg Aalstad Grønvoll
Live går i tiende klasse på og Olav Lauvli Andersen. De var
Begby skole. På fritiden er hun en sammen med ungdom fra de andre
aktiv jente som blant annet spiller frikirkemenighetene i Østfold på
volleyball og er med i ungdoms- seminarer hver måned.
klubben Cross. Hun er også hjelpeleder på årets konfirmanI tillegg hadde alle ungdomtopplegg. Live forteller mene lokale mentorsamtaler. Live
at hun elsker å reise på hadde slike samtaler med barneleir, og stiller i KRIK- og ungdomspastor Jens Pedersen.
genser (KRIK = Kristen
Idrettskontakt)
- Det var veldig bra. Jeg fikk
innkjøpt på årets nytt- snakket om mye som jeg ikke
årsleir på Lillehammer. snakker med andre om. Vi snakket
Der var mer enn også om temaene fra samlingene,
1000 tenårin- forteller Live.
ger samlet
til sports- Hva synes du om å bli spurt
aktiviteter om å være med på Ung:Leder?
og kristent fel- Det var fint å oppleve å bli
lesskap. sett og hørt. Jeg har vært med på
I f ø l g e mange leirer, og lederne har betydd
L i v e mye for meg. Jeg har lyst til å være
var det leder selv. Kanskje jeg i framtiden
d e n vil komme til å jobbe som barnebeste og ungdomsleder.
leiren
Live har vokst opp i en kris-

ten familie, og hun har vært med i
kristent arbeid blant barn og ungdom. Hun mener leirer har gitt
henne muligheten til å utvikle en
egen tro. I 13-14 års alderen ble
hun bevisst sin egen tro.
- Hvordan er det å stå fram
som kristen på skolen?
- Jeg har gått på samme skole i
ti år. Alle vet at jeg er kristen og de
respekterer det. Jeg har aldri blitt
mobbet eller noe sånt.
Live synes det er viktig å være
del av et kristent fellesskap. Hun er
mye opptatt på fredager og i helgene, reiser gjerne på leirer og føler hun alltid har noe å drive med.
Det synes hun er helt greit. Å være
i kirken gir henne tid til å være
sammen med Gud.
- Synes du noen gangene rammene blir for trange når du er kristen?
- Det tenker jeg ikke på. Det
oppleves helt naturlig for meg. Jeg
er veldig fornøyd med å være kristen.
- Hvorfor tror du at det er gan-

FAKTA OM
Ung:Leder
ske få ungdommer som er aktive dom, men dette var noe vi alle
ønsket å tilby. Derfor utfordres
kristne?
tre tenåringer fra hver menighet
- Jeg tror kanskje at de ikke hvert år til å delta på Ung:Leder tør. Eller at det ikke er voksne som har et todelt mål. For det førsom engasjerer dem. Det er ikke ste ønsker vi å bevisstgjøre unge
så lett bare å komme hvis du ikke mennesker på sin kristne tro, og
kjenner noen fra før.
for det andre ønsker vi å ha et
fokus på at Gud utruster mennesBarne- og ungdomspastor ker til tjeneste - selvfølgelig også
Jens Pedersen forteller om hvor- ungdommer. Gjennom undervisfor det er satt i gang et opplegg ning, og ikke minst mentorsamtaler, tror vi at et slik kurs kan bety
for utvikling av unge ledere:
en viktig forskjell for de ungdom- Ung:Leder dukket opp som mene som deltar.
en ide på en av nettverkssamlinNår årets Ung:Leder er ferdig
gene til barne- og ungdomsarbeiderne i Østfold for et par år siden. gjennomført, vil det bli utarbeidet
Ingen av Frikirkemenighetene kursmateriell som tilbys alle Frihadde på det tidspunktet et gjen- kirkemenigheter i Norge. ■
nomarbeidet lederkurs for ung-

Ung:Leder er et lederkurs for
ungdom med fokus på personlig
utvikling og vekst. Kurset som
varer ett år starter med en weekend-samling på høsten og fortsetter med fire kveldssamlinger.
Mellom hver av samlingene blir
ungdommene fulgt opp gjennom
mentorsamtaler med en voksen.
Kurset og mentorsamtalene har
som mål å gi personlig kjennskap
og vennskap til Gud, styrke og
utvikling av troen og hjelp til å
oppdage og bruke sine gaver.
Ung:Leder er et samarbeidsprosjekt mellom Fredrikstad-,
Greåker-, Halden-, Råde- og
Sarpsborg Frikirke, og hvert år
kan inntil tre ungdommer fra
hver menighet delta. ■
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Milad Ibrahim og Mary Danyal

Fra Syria til
Fredrikstad
Frikirke
I

Fredrikstad finnes det innvandrere fra mange land. Noen av
dem har funnet sin plass i Frikirken. Milad Ibrahim og Mary Danyal kommer fra Syria.
Mary kom til Norge for elleve
år siden og har bodd i Fredrikstad
de syv siste. Hun har gått i Frikirken helt siden hun kom hit til byen.
For fem år siden giftet hun seg
med Milad som da bodde i Sverige. Sammen har de døtrene Mirella
(4) og Carmen (3).
Det vanskeligste med å flytte
til Norge for Mary var atskillelsen fra familien. Familien hennes
kommer opprinnelig fra Irak, og
familiebåndene er veldig tette i
kulturen hun kommer fra. Da hun
kom til Norge ble hun plassert på
asylmottak i Sandnessjøen. Ofte
reiste hun til Sverige der det bor
mange assyrere. Det fortsatte hun
med etter at hun flyttet til Arendal.
Men i Fredrikstad bor det mange
andre assyrere, så her har hun slått
seg mer til ro.
På spørsmål om hva hun synes
er verst med å bo i Norge, svarer
hun raskt at det er savnet av fami-
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lien.

men er imidlertid døpt henholdsvis
i Sverige og Syria. Mary og Milad
- Har kristentroen vært viktig kommer for øvrig fra to ulike kirfor dere hele livet?
ker i Syria. Han er syrisk-ortodoks,
mens hun er assyrisk.
- Selvfølgelig, svarer Milad
som har Jesus tatovert på overarMary har oppsøkt flere menigmen. – Hele livet har den kristne heter i Norge på de stedene hun har
troen betydd mye. Alle assyrere bodd. For henne er det Frikirken
er kristne. Det er en gammel tra- som er stedet hun føler seg mest
disjon. Vi kommer til kirken hver hjemme.
søndag for at barna våre også skal
lære om Jesus.
- Vi forteller alle vennene våre
at vi går i Frikirken. Vi er veldig
Begge jentene går også i en fornøyd i menigheten. Her hilser
kristen barnehage som drives av alle på oss. Og det er et fint tilbud
Filadelfia. Her får de både være til barna.
med på mange aktiviteter, blir integrert i det norske samfunnet og
Mary og Milad har opplevd at
lærer om Jesus.
nordmenn er mer reserverte enn de
er vant til fra hjemlandet. En av
Assyrerne i Fredrikstad går grunnene tror de er at nordmenn
i ulike menigheter. Flere er med alltid har det travelt. I Syria jobber
i Den katolske kirken som lig- sjelden kvinnene utenfor hjemmet.
ger nær opp til den tradisjonen de De er derfor mye sammen hele tikommer fra. Noen går også i Kristi den. De tror det ville være godt for
menighet eller Glemmen kirke. I nordmenn å være mer åpne.
Glemmen kirke samles alle to-tre
ganger i året når deres egen prest
- Da jeg kom til Norge var det
kommer fra Oslo for å holde guds- ingen jeg kjente. Det var ingen som
tjeneste. Det kan dreie seg om 30 kom på besøk til oss og jeg var velfamilier. Da er det sosiale samlin- dig lei meg. Folk i Midt-Østen er
ger og dåp av barn. Mirella og Car- veldig sosiale og gjestfrie. Om du

kom til Syria ville du ha hundre
venner på to dager, sier Milad.

har sunket til ti grader pluss. Da
forteller de at de har opplevd både
20 og 30 kuldegrader i Norge, noe
Selv praktiserer de stor gjest- som er vanskelig for en syrer å
frihet i den lille leiligheten over forestille seg.
Kristi menighet der de bor. Den
som kommer må regne med å bli
De siste månedene har uroen i
servert deilige retter og eksotiske Syria skapt bekymring blant assykaker. Her har nordmenn mye å rerne i Norge. Samtidig som de ser
lære.
at Syria kan trenge reformer, er de
urolige for hva eventuelle forandVinteren er en hard tid for de ringer kan medføre. Syria har vært
som kommer fra atskillig varmere det landet i Midt-Østen hvor den
strøk. Mary og Milad har vært for- kristne minoriteten har kunnet leve
nøyd med at vinteren dette året har mest i trygghet. Hvis mer radikale
vært mye mildere enn de to fore- islamske krefter skulle komme til
gående. Men på nyttårsaften skulle makten kan denne situasjonen bli
de gjerne hatt litt snø fordi det er forandret. Det finnes mange hundre
så pent.
tusen kristne i Syria. I Egypt har de
kristen vært utsatt for mange overHjemme i Syria har de hørt grep etter forandringene der. Det
foreldrene klage når temperaturen samme kan skje i Syria. Dette er en

del av bildet som sjelden kommer
fram i norsk massemedia.
Mary og Milad holder seg oppdatert ved å følge med på mange
ulike TV-kanaler fra Midt-Østen.
Ofte står en av de mange kristne
TV-kanalene på.
Ellers mener de at det ikke er
så store forskjeller på assyrere og
norske. Det tydeligste er kanskje
at de har en strengere moral. Assyrere vil ikke flytte sammen uten å
være gift, slik som det er blitt vanlig blant nordmenn.
- Vi prøver å ta til oss det som
er godt i det norske samfunnet,
men samtidig holde på det som er
viktig for oss fra vår egen tradisjon, sier de. ■
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Paulus

i Korint

Paulus
i Korint
P

aulus kom til Korint i år 50
eller 51 e. Kr. Han oppholdt
seg i byen i 18 måneder og etablerte en menighet der. I Det nye
testamentet finner vi to brev som
han skrev til denne menigheten.

fullstendig ødelagt i krigen mellom romerne og grekerne i år 146
f. Kr. I år 46 f. Kr. begynte så Cæsar gjenoppbyggingen. Da Paulus
besøkte byen kunne den ha hatt
opp til 500 000 innbyggere.

ved side. Men over dem alle tronet
Afroditetemplet som var plassert
på Akrokorint, fjellet over byen.
Det sies at det arbeidet tusen tempelprostituerte på dette helligstedet for kjærlighetens gudinne.

De fleste av innbyggerne som
slo seg ned i det gjennoppbygde
Korint var vetaraner fra den romerske hæren eller frigitte slaver.
Etter hvert kom handelsmennene
og folk som arbeidet med frakt.
Som mange havnebyer utviklet
Korint et dårlig rykte. ”Å leve korI gammel tid hadde man eta- intisk” betegnet et utsvevende liv.
blert en båtbro over den smale ”Korintiske piker” ble synonymt
landstripa. Skipene ble rett og slett med prostituerte.
trukket over land. I moderne tid er
det bygget en kanal som skipene
Byen var en multikulturell
smeltedigel med folk fra alle deler
benytter.
av middelhavet. Det betydde også
Den gamle byen Korint ble at ulike religioner eksisterte side

Mye av denne kulturelle bakgrunnen skinner gjennom i brevene Paulus skrev til menigheten. De
som var med var alle ganske nye
kristne. De kom fra en bakgrunn
av hedenskap og fri moral. Paulus
prøver i brevene å veilede dem i
hvordan de kunne leve som kristne
i denne sammenhengen.

Korint var en by som skilte seg
ut i Hellas. Den hadde beliggenhet
på Istmos, den smale landtungen
som forbinder fastlands-Hellas
med Peloponnes. Beliggenheten
gjorde den til en viktig handelsby
mellom øst og vest.
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Et av de store spørsmålene var
hvordan de skulle forholde seg til
kjøtt som var blitt ofret i de mange
avgudstemplene, for så etterpå å
bli solgt på torgene. Paulus mente
at de kristne ikke burde gjøre noe

Tekster fra andre Korinterbrev vil være tema
for sju gudstjenester i Frikirken denne vinteren.
•
•
•
•
•
•
•

8. januar: Trøst i lidelse, 2 Kor 1, 3-10
15. januar: Skatt i leirkar, 2 Kor 4,6-14
22. januar: Håp i forgjenglighet, 2 Kor 4,16-5,10
12. februar: Forsoning i verden, 2 Kor 5,11-21
19. februar: Giverglede i fattigdom, 2 Kor 8-9
26. februar: Svakhet i tjeneste, 2 Kor 11
4. mars: Torn i nåden, 2 kor 12, 1-10

problem av dette. Begrunnelsen
var at det ikke fantes noen avgud i en sak om hvem som tolket Det
i virkelighetens verden og ”ingen gamle testamentet rett.
Gud uten én”. Man skulle imidlerEtter at Paulus forlot Korint
tid ta hensyn til folks samvittighet.
har det tydeligvis oppstått mange
Apostlenes Gjerninger kap. problemer i menigheten. Dette for18 forteller om Paulus opphold i søker han å ordne opp i ved å skrive
Korint. Her traff han to medarbei- til dem. 1 Korinterbrev er skrevet i
dere som skulle komme til å bety år 55 eller 56 i Efesos. Paulus må
mye for ham, Akvilas og Priscilla. ha skrevet minst ett brev til dem
Mange kom til tro i Korint. Det før dette, men dette og andre brev
gjaldt blant andre synagogefor- er forsvunnet. Paulus har også fått
et brev fra korinterne med spørsstanderen Krispus.
mål han prøver å svare på.
Dette førte til spente forhold
Det andre korinterbrevet er
mellom de kristne og jødene. Jødene trakk til og med Paulus for trolig skrevet om lag et år etter det
retten. Anklagen var: ”Denne man- første. Paulus befant seg da i Manen overtaler folk til å dyrke Gud kedonia. Forholdene har tydeligvis
på en måte som strider mot loven.” forverret seg i Korint etter det forGuvernøren avviste imidlertid hele rige brevet. Paulus har fått rapporsaken. Han ønsket ikke å dømme ter fra sin medarbeider Timoteus

som har besøkt menigheten.
Det var kommet fremmede
forkynnere til Korint. Disse nedvurderte Paulus og kom med en
annen lære. Det andre korinterbrevet er kanskje det mest personlige i
Paulus forfatterskap. Han går langt
i å skrive om seg selv og sitt liv for
å begrunne sin posisjon som apostel. Samtidig skriver han også mye
om sin svakhet. Det er i dette brevet vi møter den kjente formuleringen: ”Min nåde er nok for deg, for
kraften fullendes i svakhet.”
Brevet slutter også med en
velsignelse som ofte benyttes i
kirkene: ”Vår Herre Jesu Kristi
nåde, Guds kjærlighet, og Den hellige ånds samfunn være med dere
alle!” ■
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Internasjonal Døvemisjon

Grisene er tilbake!

F

or et par år siden samlet BarFor at Internasjonal Døveminas Åpent Hus inn penger til sjon ikke skulle trenge å vente på
griseoppdrett på Filippinene.
penger helt til sommeren, ga Barnas Åpent Hus 5000 kroner til proInternasjonal Døvemisjon dri- sjektet allerede før jul. De pengene
ver blant annet en skole for døve kom godt med da takene blåste
barn i Ligao på Filippinene. Det er av huset der grisene blir oppbepå denne skolen det ales opp griser vart under den voldsomme tyfofor salg. Alt overskuddet av arbei- nen som rammet Filippinene før
det går til drift av skolen. På denne jul. Nå er pengene fra Fredrikstad
måten er barn i Frikirken med på å brukt til reparasjoner og griseoppsikre at døve barn på Filippinene drettet kan fortsette.
får skolegang og en mulighet til
å få et godt liv. Det koster ca 450
Internasjonal Døvemisjon kroner å ale opp en gris til den er DMI (Tidligere Kristent Arbeid
salgsklar. Barnas Åpent Hus skal Blant Døve - KABD) ble opprettet
samle inn penger helt fram til som- i Sør-Korea i 1979 av det norskmeren.
australske ekteparet Lill og Neville
Muir. I de 20 årene som fulgte har
Pengene samles inn på en arbeidet spredt seg til flere land i
kjempediger sparegris hver søn- Asia og Afrika og omfatter nå mer
dag. Det betyr at ingen vet hvor enn 130 døvemenigheter, to døvemye penger som er kommet inn skoler på Filippinene, to Bibelskofør sparegrisen skal ”slaktes” før ler, tolketjeneste, hørselsklinikk,
sommeren. Voksne kan også være sysselsettingsprosjekter og mange
med å legge penger på sparegrisen hjelp-til-selvhjelp prosjekter. Arunder kirkekaffen etter gudstjenes- beidet er i stadig vekst. ■
ten.
Nett: http://norge.deafmin.org

Ingjerd Grimstad Bandak

Frikirkens utsending i Betlehem
B

etlehem var stedet der Jesus ble født. På en måte kan
det sies at kristendommen starter der. Der bor også Frikirkens
utsending Ingjerd Grimstad
Bandak.
Siden 2002 har Frikirken hatt
en samarbeidsavtale med Det palestinske bibelselskapet (Palestinian Bible Soceity, PBS). Operation Palestinian Children and
Youth (OPCY) er et prosjekt som
støttes. Dette er et arbeid som
gjennom dans, drama og dukketeater gir barn og unge anledning
til å bearbeide følelser i forhold
til situasjonen de er i. De senere
årene fokuseres det på familiene
som barna og de unge tilhører.
Fra august 2008 og til nå er
det Ingjerd Grimstad Bandak som
er Frikirkens utsending, med base
i Jerusalem. Ingjerd arbeider med
OPCY, og andre prosjekter. Hun
er også Frikirkens stedlige representant og har mye kontakt med
Frikirkens nettverk i området. Fra
september 2011 er Ingjerd i fødselspermisjon og Tor Arne Grimstad vikarierer for henne.
I august var en høygravid Ingjerd på besøk i Fredrikstad Frikirke. I midten av oktober skjedde
en litt dramatisk fødsel da lille
Veronica måtte forløses med keisersnitt. Ingjerd er gift med palestineren Nick Bandak. De bor nå i
Beit Jala, like ved Betlehem.
I Misjonsblad for Israel for-
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teller de om hvordan det er å feire
- Dypt inne i oss er det et sterkt
jul i Jesu egen fødeby:
ønske om fred, men det er så mye
i omgivelsene som skaper og opp- I Betlehem starter det hele i rettholder fiendskapet. Samtidig
begynnelsen av desember når gate- ser vi gang på gang at når vi får
ne blir pyntet og dekorert etter alle mulighet til å møtes, blir fordomkunstens regler. På julaften er det mer plukket fra hverandre, sier
parade i gatene. Den største for- Nick til Misjonsblad for Israel.
skjellen er kanskje at i Norge feires
- Er det ikke farlig å bo på
alt innendørs og det meste innenfor Vestbredden med et lite barn? Er
hjemmets vegger, mens her fore- dere ikke redde for at skal oppleve
går det meste utendørs. Speiderne krig og terror, spør
går i parade gjennom gatene med bladets journalist.
patriarken fra Jerusalem bakerst.
- Vi bor i et
Denne ene gangen i året åpnes den fredelig område
porten i muren som gjør at de kan i byen, faktisk er
følge den veien som går direkte vi på mange måfra Jerusalem til Betlehem. Det er ter tryggere her
tusener av folk i gatene. De følger enn andre steder
den steinbelagte gamleveien helt i verden. Vi er
fram til Fødselsplassen.
opptatt av å være
Etterpå går folk hjem for å spi- gode foreldre, og
se middag, før de igjen samler seg at vi skal kunne
til midnattsmesse i fødselskirken. hjelpe henne til å
takle den motganIngjerd og ektemannen feiret gen hun møter.
norsk jul på lille julaften. Da var de Det er jo slett ikke
sammen med broren Tor Arne og alt som er enkelt i
hans jødiske kone Jenny. Dermed Norge heller. Det
var det en julefeiring som forente materielle
jaget
både jøder, palestinere og nord- kan være både slitmenn. Da kom både pinnekjøttet somt og destrukog pepperkakene til heder og ver- tivt.
dighet.
Ingjerd mener
Frikirken har engasjert seg ak- det er klare fortivt i forsoningsarbeid mellom pa- deler med livet på
lestinere og jøder. Dette skjer blant Vestbredden. Folk
annet gjennom Bridgebuilders der har ikke så mye
ungdom fra begge sider av konflik- penger og det blir
ten er med på leirer der de møtes mindre oppmerkog lærer å lytte til hverandres his- somhet på det matorier.
terielle. Dessuten

oppleves ikke tidsklemma like
sterkt. Det er ikke så mange aktivitetstilbud man må forholde seg til.
Dessuten sier Ingjerd at hun
opplever sin tjeneste blant palestinerne som både meningsfull og
betydningsfull.
I Frikirken i Fredrikstad ber vi
for hennes tjeneste hver søndag. ■
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Virksomheten

Hva skjer . . . .
På ungdomsgudstjenesten i november ble sju
ungdommer medlemmer i fullt medlemskap.

Kirkestua er
fornyet
Etter en stor
dugnadsinnsats er kirkestua i underetasjen i Frikirken nå ferdig oppusset. Veggene er malt lyse, det er lagt
nytt gulv og det er kjøpt inn nye
møbler. I tillegg er lydanlegget
oppjustert og det er installert projektor og lerret.
Det har kommet mange gode
tilbakemeldinger på den nye kirkestua som framstår både lys og moderne. Takk til komiteen som har
gjort et stort arbeid!

som Man in black, Hurt, Daddy Ny julemessesuksess
Også dette året var menighesang bass og The old account. Alt
sammenføyd til en helhetlig guds- tens misjonsmesse en stor suksess.
tjeneste med preken og nattverd.
I løpet av to dager i november ble
det solgt lodd, kaker og mye anMange ga uttrykk for stor be- net for til sammen 110 000 krogeistring etter gudstjenesten som ner. Dette beløpet er sendt videre
ikke bare besto av mye flott mu- til Frikirkens misjonsarbeid. Igjen
sikk men også ble et dyptpløyende gjorde messekomiteen en strålenmøte med livet og troen.
de innsats.

En gruppe plukket ut blant
menighetens mange sangere og
musikere besto av Håkon Sætrang
(sang, gitar), Tom Hasselgård
(sang, gitar), Marianne Thoresen
Vellykket Cash-messe
(sang), Helge Hovland (bass),
20. november ble det arrangert Thore Dahle (gitar), Camilla
noe så originalt som en gudstjenes- Dahle (piano) og Tor Arne Dahle
te med sangene til Johnny Cash. (trommer) – og minst like viktig:
En fullsatt kirke fikk høre sanger lydansvarlig Espen Petterøe.

Antall medlemmer i fullt medlemskap i Fredrikstad Frikirke steg
i løpet av 2011 til 225. Dette er
elleve flere enn året før. Dette er
en liten milepel for menigheten. I
1943 hadde menigheten 224 medlemmer i fullt medlemskap. Året
etter ble Greåker menighet utskilt
fra Fredrikstad og medlemstallet
sank. Siden har man aldri kommet
opp i dette antallet igjen. Men denne barrieren ble altså brutt i 2011.

Tradisjonen tro blir det også i
år arrangert Barnas Supersøndag.
Søndag 15. april inviteres skolebarn til masse aktiviteter i kirken.

arrangementer ble det flyttet. Vi er
glad for at Oddvar Søvik, som bor
utenfor Kristiansand, har anledning til å være sammen med oss.
Seminaret arrangeres i samarbeid
med Baptistkirken.

Gudstjeneste Underveis
Det blir arrangert to Gudstjenester Underveis denne våren. Allerede 29. januar kommer lederen
for Kirkens Bymisjon i Fredrikstad, Svein Helge Rødahl, på besøk. Team Margrethe blir med og

Stadig flere medlemmer

Supersøndag i vår også
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Det hele avsluttes med stor familiegudstjeneste kl. 18.00. I år blir
det igjen besøk av jentegruppa
Seven. Alle som har lyst får være
med på øvelse med Seven på ettermiddagen, og så blir det sang og
dans på familiegudstjenesten.

synger denne søndagen.
11. mars er det igjen duket for
besøk av brødrene Hans Erik og
Jan Groth. På denne gudstjenesten
blir det mye plass til sang og musikk.

Bruk hjemmesiden
På www.fredrikstadfrikirke.
no finner du informasjon om alle
aktiviteter i menigheten, oppdatert
program, lydfiler med forkynnelse
og mye mer. Bruk nettsiden!

Seminar om bønn
17. – 18. mars får menigheten
besøk av Oddvar Søvik. På lørdag
kl. 12.00 blir det seminar om bønn.
Oddvar Søvik har skrevet flere bøker om bønn og har stor erfaring på
området. Vi anbefaler alle å sette
av denne dagen for å få med seg et
viktig seminar.
Oddvar Søvik blir også med
som taler på søndagens gudstjeneste.
Dette seminaret skulle egentlig vært holdt sist høst, men på
grunn av en kollisjon med andre
13

Annonser

Program våren 2012
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

Annonseplass ledig

Maskinteknikk – Bygningsteknikk

og Prosjektadministrasjon

Glemmengt. 55 , Postboks 127 , 1601 Fredrikstad

JANUAR
Søndag 29. kl 11.00 Gudstjeneste Underveis. Svein Helge
Rødahl. Team Margrethe. Kollekt Kirkens
Bymisjon. Barnas Åpent Hus og Tweens.
Tirsdag 31. kl 19.00 Dorkas. Jens Pedersen.

FEBRUAR
Onsdag 01. kl 11.00 Bønn.
Søndag 05. kl 11.00 Ungdomsgudstjeneste. Jens Pedersen.
U-Team. Lekerom åpent for de minste.
Onsdag 08. kl 11.00 Bønn.
Søndag 12. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. Team Helge.
Barnas Åpent Hus og Tweens. Nattverd.
Mandag 13. kl 11.00 Formiddagstreff.
Onsdag 15. kl 11.00 Bønn.
Søndag 19. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. BÅH/Tweens.
Onsdag 23. kl 11.00 Bønn.
Søndag 26. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. Misjonsinformasjon og kollekt. Film for barna
Mandag 27. kl 19.30 Samtalekveld: Helvete – evig straff eller
tilintetgjørelse? Ulike meninger om hva
som skjer etter døden.
Tirsdag 28. kl 19.00 Dorkas. Ellen Slettevold.
Onsdag 29. kl 11.00 Bønn.

MARS

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

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!

APRIL

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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Søndag 04. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. Team Margrethe.
Nattverd. Barnas Åpent Hus og Tweens.  
kl 19.00 Årsmøte.
Onsdag 07. kl 11.00 Bønn.
Søndag 11. kl 11.00 Gudstjeneste Underveis. Eivind Bergem.
Hans-Erik og Jan Groth. BÅH/Tweens.
Mandag 12. kl 11.00 Formiddagstreff.
Onsdag 14. kl 11.00 Bønn.
Lørdag 17. kl 12.00 Seminar med Oddvar Søvik.
Søndag 18. kl 11.00 Gudstjeneste. Oddvar Søvik. Team Helge.
Nattverd. Misjonsinformasjon og kollekt.
Barnas åpent hus og Tweens.
Onsdag 22. kl 11.00 Bønn.
Søndag 25. kl 11.00 Familiegudstjeneste.  
Mandag 26. kl 19.30 Samtalekveld: Finnes det frelse i andre
religioner?
Tirsdag 27. kl 19.00 Dorkas. Unni Tobiassen.
Onsdag 28. kl 11.00 Bønn.

Tlf 69 38 38 90 • www.ambjornsen.no

Søndag 01. kl 11.00 Gudstjeneste. (Palmesøndag)
Torsdag 05. kl 18.00 Nattverdsamling. Per Eriksen. Vitnesbyrd.
(Skjærtorsdag)
Fredag 06. kl 11.00 Pasjonsgudstjeneste (Langfredag).
Per Eriksen.
Søndag 08. kl 09.30 Påskefrokost.
kl 11.00 Høytidsgudstjeneste. (Påskedag).
Per Eriksen. Film for barna.
Onsdag 11. kl 11.00 Bønn
Søndag 15. kl. 18.00 Familiegudstjeneste. Barnas
Supersøndag. Sevenjentene.
Mandag 16. kl 11.00 Formiddagstreff.

Man 16 – lør 20
Dugnadsuke i kirken?
Onsdag 18. kl 11.00 Bønn
Søndag 22. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. Team Helge.
Barnas Åpent Hus og Tweens.
Misjonsinformasjon og kollekt
Mandag 23. kl 19.30 Samtalekveld: Vitenskap – motsetning til
tro eller positivt samspill?
Tirsdag 24. kl 19.00 Dorkas. Kari Lisbeth Kjus.
Onsdag 25. kl. 11.00 Bønn.
Søndag 29. kl 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Per Eriksen.
Team Margrethe. Lekerom åpent for de
minste barna.

MAI
Onsdag 02. kl 11.00 Bønn.
Søndag 06. kl 11.00 Gudstjeneste. Nattverd.
Barnas Åpent Hus og Tweens.
Onsdag 09. kl 11.00 Bønn.
Søndag 13. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. Team
Margrethe. Barna Åpent Hus og Tweens.
Misjonsinformasjon og kollekt.
Mandag 14. kl 11.00 Formiddagstreff.
Onsdag 16. kl 11.00 Bønn.
Søndag 20. kl 11.00 Familiegudstjeneste. Speiderne deltar.
Onsdag 23. kl 11.00 Bønn
Søndag 27. kl 11.00 Høytidsgudstjeneste (Pinsedag). Nattverd.
Per Eriksen. Team Helge. Film for barna.
Tirsdag 29. kl 18.00 Dorkas. Tur til Haugetun. Unni Skår.
Onsdag 30. kl 11.00 Bønn.

JUNI:
Søndag 03. kl 19.00 Gudstjeneste. Eivind Bergem.
Mannsmusikken. BÅH/Tweens.
Onsdag 06. kl 11.00 Bønn.
Søndag 10. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. Team
Margrethe. Nattverd. BÅH/Tweens.
Onsdag 13. kl 11.00 Bønn.
Søndag 17. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. Team Helge.
Misjonsinformasjon og kollekt.
Søndag 24. kl 11.00 Felles gudstjeneste i Sarpsborg Frikirke.

JULI:
Søndag 01. kl 11.00 Felles gudstjeneste i Greåker Frikirke.
Søndag 08. kl 11.00 Felles gudstjeneste i Fredrikstad
i anledning Glommafestivalen.
Søndag 15. kl 11.00 Felles gudstjeneste i Kongstenhallen
i anledning OASE.
Søndag 22. kl 11.00 Felles gudstjeneste i Sarpsborg Frikirke.
Onsdag 25.-søndag 29. Visjon på Fredtun.
Søndag 29. kl 11.00 Felles gudstjeneste i Greåker Frikirke.

AUGUST:
Søndag 05. kl 11.00 Felles gudstjeneste i Fredrikstad Frikirke.
Søndag 12. kl 11.00 Gudstjeneste.

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

Returadresse:
Apenesgate 7
1607 Fredrikstad

org. nr.: 975 922 855

Årets konfirmanter
Bak fra venstre: Jakob Berntsen, Ludvig Begby, Sindre Christopher Eriksen og Petter Hjelseng.
Foran fra venstre: Ingrid Linn Roppestad Nordahl, Grace Bullen, Karoline Aarebrot, Marie
Haug, Thea Sandberg, Hannah Mass, Ingeborg Hasselgård og Ida Bakstad. Veslemøy Auberg
var ikke til stede da bildet ble tatt.
Årets konfirmantkull er et av
de største i Frikirken i Fredrikstad
de siste årene. Hele 13 konfirmanter er med på undervisningen.
Konfirmasjonsundervisningen
i Frikirken strekker seg fra august og fram til 29. april da selve
konfirmasjonssøndagen kommer.
Konfirmantene samles annenhver
fredag i forkant av møtene til ungdomsklubben Cross. På den måten
kan de som ønsker det få med seg
to ting den samme kvelden.

stad er konfirmantene også med
på felles arrangementer med konfirmanter fra andre frikirkemenigheter i Østfold. På starten av høsten var over femti konfirmanter
med på leir på Ytterbøl i Aremark.
På vårsemesteret samles man til
”bryllupsfeiring” med full middag
på Greåker for å lære om kjærlighet og samliv, og de skal besøke
krematoriet i Sarpsborg for å lære
mer om livets avslutning.

alle til Riga i Latvia. Her er planen
å treffe kristne ungdommer fra en
annen kultur. Samtidig vil det være
undervisning og fellesskapsbyggende tiltak på turen. Vi har gode
kontakter med kristne i Riga, og de
har hjulpet oss til å planlegge turen.

Jens Pedersen og Per Eriksen
deler dette året på undervisningen. De har også med Dag William Stang som er pastor i Nedre
Denne våren prøves det også Glomma Frikirke, ettersom en av
ut noe nytt for konfirmantene i konfirmantene hører til i denne
Utenom samlingene i Fredrik- Fredrikstad. 15. til 19. mars reiser menigheten. ■
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