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Endring & omvendelse

enne høsten kommer vi til å ha et spesielt fokus på bønn i menigheten. Noe av det fineste ved å ha en Gud å tro på, er at det
går an å komme til ham med alle ting som ligger oss på hjertet. Det
er fint å ha en å takke når ting går bra i livet. Og det er en styrke å
ha en å be til når dagene er tunge.

Gjennom jobben min fulgte jeg 22. juli rettsaken tett i vår. Det var en
ubehagelig prosess som har synliggjort ondskapen som vi ikke trodde
kunne ramme oss - ondskapen vi vet eksisterer og hører om andre steder, men som vi trodde ikke var tilstede hos oss. Rettsakens funksjon
var å plassere skyld og utferdige en rettferdig straff for ugjerningen.

I Bibelen lærer vi at Gud er vår Far i himmelen som vi får lov å
be til under alle forhold. Han er ikke opptatt av om ordene er fine eller
bønnene lange. Han hører deg uansett.
Slik sier Jesus det: ”Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik
hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær
ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber
ham om det.”

Det har slått meg i denne tiden hvor diametralt motsatt Gud
tenker. Han er ikke opptatt av å plassere straff der den hører hjemme. I Bibelens livsrealistiske skildringer beskrives ondskapens
virkelighet og makt over menneskene. Denne ondskapen prøver
vi å benekte, men den følger oss som en skygge i våre liv. Den
er mot Guds vesen og rammes av hans rettferdige dom. Den
er ikke forenlig med å oppnå fellesskap med Gud. Allikevel
så utferdiger Gud ikke en rettferdig straff, men lar straffen
ramme seg selv gjennom Jesus. Dette er den tilgivelsen som
skal forkynnes for alle. Tilgivelsen gjenoppretter fellesskap
med Gud, fellesskapet blant mennesker, helbreder bitterhet,
hat og fiendeskap og er forutsetning for det kristne fellesskap.
Erkjennelse av skyld og omvendelse er en forutsetning for å
kunne ta imot, forstå og få nytte av tilgivelsen. Det fører til
fokus på Guds handling og ikke egen gjerning eller behov.
Resultatet blir et Gudssentrert liv, et Gudsfokusert bønneliv,
og et Gudssentrert menighetsliv. Avvisningen av Guds tilgivelse fører til akkurat det motsatte.

Derfor er bønn knyttet til hvile. Det handler rett og slett om å slippe Gud inn i livet sitt. Gi ham del i sorger og gleder, i seier og nederlag.
Han tåler at du kommer til ham med det du ikke vil si til noe menneske.
Han er sterk nok til å ta imot alle dine byrder.
Slik sier Jesus det: ”Kom til meg, alle dere som strever og bærer
tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.”
Det er også knyttet løfter til det å be. For den som ber kommer i
kontakt med en levende Gud. Mange kan derfor fortelle om forunderlige ting som er skjedd som svar på bønn. Det betyr ikke at vi alltid
får det vi ber om. Gud er ingen mirakelautomat. Han fjerner ikke alle
prøvelser og smerter i livet. Men han kommer nær til alle som ber ham.
Han gir styrke når motbakkene er lange. Han gir trøst når sorgen er
dyp. Han er nær om ensomheten knuger.
Gud er din gode Far. Vær ikke redd for å åpne hjertet for ham. Han
er ikke ute etter å dømme deg eller å teste om du er bra nok for ham.
Hvilken far ville være slik? Han elsker deg og ønsker fellesskap med
deg.
Det er det bønn handler om: Fellesskap med Gud.
Sammen ønsker vi å minne hverandre om det i menigheten denne
høsten. Vi håper vi kan hjelpe hverandre til nærmere forhold til vår
himmelske Far. Vær gjerne med å be for det som skjer i menigheten,
for alle barna, for konfirmanter og tenåringer, for slitne foreldre og for
de som lever alene, for de gamle og for de syke. Be for dem som ennå
ikke har funnet veien til Gud.
Slik sier Jesus det: ”Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne.
Bank på, så skal det lukkes opp for dere.” ■
Per Eriksen

Disiplene var samlet og Jesus kom til dem. Lukas forteller i kapittel 24, v. 46-48; og han sa til dem: «Slik står det
skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag,
og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem. Dere
er vitner om dette.»
Omvendelse betyr å erkjenne noe nytt som gjør at en går i
en annen retning. Endringen forandrer fokuset fra hva jeg skal
oppnå i mitt liv, hvordan jeg skal få oppfylt mine behov, hvordan menigheten og de andre i fellesskapet skal fylle mine behov,
til hva Gud gjør i mitt liv, hva jeg kan gjøre for andre og hvordan
dette skal kunne forkynnes for alle folkeslag.
Du er også mottaker av dette budskapet. Tar du i mot vil det
endre ditt liv og du vil være vitne om dette – hver dag der du er - til
de menneskene du treffer gjennom dine daglige gjøremål i dagene
som ligger foran deg.
Jens Espeland
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Grethe Bjørnstad Ravneng

Hva er Soul
Children?
I mars 2001 startet Ragnhild Hiis
Ånestad et barne - og tenåringskor som
heter Oslo Soul Children (OSC). Dette
er et kor for sangere i alderen 10 - 16 år,
som synger musikk i stilartene gospel,
rock, pop, soul og R`n B.

Ny
r
e
d
i
e
b
r
meda
n
e
k
r
i
k
i
r
iF
I

april startet Grethe Bjørnstad
Ravneng opp i nyopprettet
stilling som familie- og musikkarbeider i Fredrikstad Frikirke.
En hovedsatsing er å etablere
Fredrikstad Soul Children i menigheten.

jobber hun 50 % som musikkonsulent i FriBU (Frikirkens barn
og unge) på landsbasis og som
nettverkskonsulent for barne- og
ungdomsarbeidet i Østfold. På
hjemmebane har Grethe mannen
Magnus og barna Kristian (4) og
Markus (1). Grethe er utdannet
Grethe er 27 år gammel, men barne- og ungdomsarbeider.
har allerede lang erfaring som ungdomsarbeider og korleder. Hun var
Hun forteller at bakgrunnen
bare 20 år da hun ble ansatt som hennes er knyttet til Bjørnstad
ungdomsarbeider i Sarpsborg Fri- bedehus utenfor Sarpsborg. Hun
kirke. Der jobbet hun i sju år før valgte imidlertid å være konfirhun denne våren tok veien nedover mant i Sarpsborg Frikirke fordi
Glomma for å jobbe i Fredrikstad. hun ville finne ut mer om tro. Noe
særlig annen kontakt hadde hun
Grethe har 30 % stillingsandel ikke hatt med Frikirken før hun ble
i Fredrikstad Frikirke, samtidig ansatt der noen år senere.
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Musikk har hun drevet med så
lenge hun kan huske, og hun har
sunget i kor siden hun var seks.
Hun har vært dirigent for to ungdomskor og ett familiekor. Dessuten har hun vært med i flere lovsangsgrupper. Mannen Magnus
har også vært involvert i mye av
dette arbeidet.
- Hva er målet ditt med arbeidet i Fredrikstad Frikirke?
- Mitt håp er å hjelpe barn og
unge til å bli kjent med Jesus. For
meg har musikken betydd mye for
å bli kjent med Jesus. Gjennom
lovsangen har jeg opplevd en nær
relasjon til Gud. Kanskje er jeg på

Etter hvert utviklet dette seg til et
korkonsept, som resulterte i en stor korbevegelse som nå har 80 lokale kor i
Norge, samt kor i USA, Japan, Indonesia, India, Bangladesh, Tyskland, Sverige og Slovakia. Etter hvert fikk Oslo
Soul Children tett tilknytning til Acta
- Barn og Unge i Normisjon, og enda
seinere har dette blitt et satsingsområde for Acta og Fribu – Frikirkens Barn
og Unge.Visjonen til Soul Children er
å vinne og bevare unge for evangeliet
gjennom sang og musikk de kjenner seg
igjen i!
Dette er de første kriteriene som er
satt for å være et Soul Children kor i
Norge:

jorda for å formidle musikken som en vei til Gud?
Rent konkret kommer mye av tiden til Grethe til å brukes
på familiekortet Salig Blanding og Fredrikstad Soul Children.
Dessuten vil hun være involvert i familiegudstjenestearbeid, og
dukke opp litt her og der på ulike aktiviteter i kirken.
I arbeidet på landsplan er det også Soul Children som er
et av hovedfokusene hennes. FriBU satser mye på dette og
man ønsker å starte Soul Children kor i flere menigheter i tiden
framover. Dette er et arbeid Grethe har stor tro på.
- Soul Children er et opplegg som gjør at det er kult å være
med i kirken og synge i kor. Det er utarbeidet et flott opplegg for
å drive Soul Children og det finnes masse fin musikk. Dessuten
er den åndelige delen integrert på en spennende måte i Soul
Children-opplegget, forteller Grethe. - Velkommen til første
øvelse for Fredrikstad Soul Children mandag 3. september! ■

1. Nedre aldersgrense må være 10 år.
2. Crew (lederne) må dele visjonen
om å vinne og bevare unge for Jesus
Kristus.
3. Koret må meldes inn i av Acta - barn
og unge i Normisjon eller Fribu –
Frikirkens Barn og Unge.
4. Koret må følge de retningslinjer
som settes av Acta, i forhold til visjon, rettigheter, promotering og
stil.
5. Soul Children legger stor vekt på
det musikalske uttrykket, og dette
skal være tilpasset målgruppen.
Men disse tre beina er like viktige i
Soul Children; det åndelige, det sosiale og det musikalske!■
(Hentet fra www.soulchildren.no.
På denne nettsiden kan man lese mye
mer om Soul Childrens virksomhet.)
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På tur med speideren

S

peiding handler om friluftsliv og natur. Stadig reiser de
ulike speidergruppene på turer
enten det er sommer eller vinter.
To av årets høydepunkter har
vært rafting på Sjoa og landsleir
på Tautra.

ble delt inn i to båtlag med hver det landsleir for alle frikirkespeisin erfarne raftingfører. Så bar det dere i Norge. Det var til sammen
nedover strykene i stor fart. Ikke om lag 300 speidere på leiren.
rart både hjelm og redningsvest
Speiderne hadde på forhånd
var påkrevd.
blitt bedt om å ha med vikingefTuren ned elva endte med at de fekter til historisk rollespill og
som turte fikk være med på båtvelt vikingmarked på leiren. Andre akI pinsehelgen la sju av de eldste i det opprørte vannet. De som vå- tiviteter var dragebygging, radiospeiderne ut på tur til Sjoa. Hvert get å være med fikk virkelig opple- peiling, primitiv matlaging, seiling
år arrangeres en tur bare for de al- ve de voldsomme kreftene i elven. med råseilbåter og mye mer. En av
ler eldste speiderne. Denne gangen Dette er ikke noe man legger ut dagene reiste alle speiderne inn til
var det fem gutter som hadde valgt på uten kyndig følge. Dagen etter Trondheim der de fikk boltre seg i
rafting som aktivitet på turen. Le- gikk turen i like strålende vær opp Pirbadet. Roverne – altså de eldderne på turen var Daniel Eriksen i fjellet. En fantastisk utsikt var be- ste speiderne – hadde sin egen eklønningen for oppturen.
stremdag i løpet av leiruka.
og Sebastian Husvik.
Det kom til å bli en uforglem- Tautra
Den siste uka i juni la 21 speimelig tur. Været var strålende og
vannføringen i Sjoa var sterk på dere og ledere ut på langtur til Taugrunn av mye smeltevann. Guttene tra i Trondheimsfjorden. Her var
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Hver kveld samlet speiderne
seg rundt leirbål i de gamle klosterruinene på øya. En av dagene
var det gudstjeneste med nattverd.

Full fart for speiderne

Fredrikstadspeiderne hadde forresten sikret seg et rom i det nye
klosteret på øya også. Det var fint
å ha en stille base der det gikk an
å slappe av litt mellom alle aktivitetene.
Hovedleder for speiderne fra
Fredrikstad, Bjørn Gabrielsen, forteller at det ble en kjempefin leir
som var godt organisert. Denne
gangen var man også heldige med
været, selv om meldingene på forhånd var dystre.
Småspeiderne hadde sin egen
leir i Tredalen på Hvaler like før
sommerferien. Denne varte i tre
dager og ble arrangert av Fredrikstad krets. Om lag 100 speidere var
med på denne leiren. ■
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Konfirmanter

i Riga

Konfirmanter
på
Rigatur

I

mars reiste Frikirkens kon- park en drøy times kjøring utenfor
firmanter til Riga i Latvia. byen.
Det ble en begivenhetsrik tur på
mange måter.
Fredag formiddag tok vi toget
ut til Jurmala. Her ligger et av de
14 konfirmanter og fire ledere største badeanleggene i denne dedro torsdag15. mars med fly fra len av Europa, og konfirmantene
Rygge med Riga som mål. Riga er fikk boltre seg i et uttall av sklier
med sine 800 000 innbyggere ho- og bassenger.
vedstaden i Latvia. Grunnen til at
På kvelden var konfirmantene
vi valgte å reise akkurat dit er at
Frikirken har gode kontakter med sammen med ungdom i en kirke i
kristne der. Tidligere har blant an- Riga. Det var en kveld med mye
net Riga Gospel Choir besøkt me- fart og liv, leker, konkurranser og
nigheten vår. Vår kontakt, George, lovsang. Ungdomspastor Jens Pehadde hjulpet oss å planlegge turen dersen holdt andakt på engelsk slik
nøye, og var sammen med oss un- at alle kunne forstå budskapet.
der hele oppholdet.
Dagen etter var det omvisning
Konfirmantene bodde først to i Rigas gamle bysentrum. Riga ble
dager på et hotell i Riga, og så to grunnlagt allerede i på 1200-taldager på et leirsted i en nasjonal- let og har en gammel bydel med
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mange flotte bygninger. Her fikk
også konfirmantene anledning til å
handle litt. På ettermiddagen kjørte vi så ut til leirstedet.
På dette leirstedet var også en
gruppe ungdommer fra menigheten George kommer fra i Vangashi.
Her ble det felles opplegg med konkurranser, sang og andakt. Søndag
formiddag dro alle fra Norge, og
noen av de latviske ungdommene,
inn til Vangashi for å være med på
gudstjeneste. Vangashi er en liten
by med omkring 4000 innbyggere.
De fleste er av russisk avstamning.
Her har de bygget på kirken sin i ti

Søndag kveld hadde vi underår. En gruppe speidere fra menigheten vår besøkte også denne kir- visning for oss selv på leirstedet.
Her fikk også konfirmantene høre
ken for noen år siden.
vitnesbyrdet til Robert, en ung
Gudstjenesten varte i over to mann som hadde jobbet gratis på
timer, og det aller meste skjedde på dette leirstedet i fire år. Hans historussisk. Det gikk imidlertid greit rie gjorde et dypt inntrykk.
ettersom alle de norske hadde fått
øretelefoner der alt som ble sagt
Mandag formiddag gikk så turen hjem igjen til Norge. Vi oppble oversatt til engelsk.
levde at turen mer enn oppfylte de
Flere av konfirmantene fortal- målsettingene vi hadde hatt. En
te etterpå at det hadde vært en fin målsetting var å gi konfirmantene
opplevelse å være med på gudstje- en fin fellesskapsopplevelse ved
nesten og oppleve den kjærlighe- å gjøre ting sammen. Det var flott
ten og samholdet som var i felles- å oppleve hvordan de hele tiden
inkluderte alle i gruppen. En anskapet.

nen målsetting var å møte kristne
ungdommer som lever under andre forhold enn oss. Felles for de
fleste ungdommene vi møtte var at
de hadde lite penger, men samtidig
masse livsglede og tro. Det satte
vår egen velstand og livsstil i relieff. Vi tror mange av konfirmantene fikk en forståelse av hva som
er de viktigste verdiene i livet.
Erfaringene fra vårens tur til
Riga gjør at vi håper å kunne gjennomføre en tilsvarende tur også for
konfirmantkullet som har startet
denne høsten. ■
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Julemesse

Julemesse

Aldri et år uten julemesse
Så mye er kommet
inn siden 1980

Høyre side:
Salig Blanding var
populært innslag
på fjorårets
julemesse.

Messekomiteen ønsker
velkommen til julemesse
i november! Bak står
Greta Andersen og Elsa
Simonsen. Foran: Tove
Selsø og Anne Grethe
Kinn.

S

Nytt av året er at det satset
iden 1980 er det samlet inn
omkring 2,5 millioner kroner enda sterkere på loddbøker som
på julemesser i Frikirken. I no- selges på forhånd. For første gang
vember er det klart for ny messe. kommer disse ferdig trykket opp,
og førstepremien er løftet opp på
Julemessearbeidet har vært et et nytt nivå ved at vinneren får et
kvinnedominert område i kirken. reisegavekort pålydende kroner 10
Men den handlekraftige komiteen 000,-. Ved hjelp av dette håper man
som består av Greta Andersen, på en betydelig økning av salget.
Elsa Simonsen, Tove Selsø, Bente Men her er man avhengig av at så
Aalstad og Anne Grethe Kinn tren- mange som mulig tar med seg en
ger medhjelpere av begge kjønn og loddbok eller tre for å selge til naalle aldre for gjennomføringen av boer, slekt, venner, arbeidskolleger
et arrangement som både er sosialt og seg selv. Hver loddbok består
og inntekstbringende. Alle penge- av 20 lodd pålydende kroner 10,-.
ne som kommer inn på messa går
Tidligere er det solgt lodd
uavkortet til misjon. Tidligere gikk
en del av pengene også til menig- for drøyt 20 000,- på forhånd. I
hetens arbeid eller til kirkebygget, år er det trykket opp lodd for kr.
men nå er det misjonen som gjel- 50 000,-. Hvis alt dette skulle bli
solgt, kan det være god grunn til å
der for alle pengene.
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håpe at messerekorden fra 2010 vil
kunne bli historie.
Elsa og Greta er begge inne i
sitt fjortende år som medlemmer
av ledergruppa for julemessa. Hva
er det som gjør at de fortsetter år
etter år?
- Jeg er vokst opp med misjon
og vært med på julemesser siden
jeg var liten, forteller Elsa.
- Jeg føler at dette er mitt bidrag i menigheten. Her kan jeg
gjøre noe praktisk, sier Greta.
Tove som flyttet til byen for et
års tid siden, legger vekt på den sosiale siden ved julemessearbeidet:
- Her møtes vi og prater og gjør

- Det er flott med alle menneskene som kommer på messa. Spesielt morsomt er det med barn og
ungdom. De siste to årene har faFor julemessa er mer enn det miliekoret Salig Blanding sunget.
som skjer en helg i november. Fak- Det har vært en kjempesuksess.
tisk foregår planlegging og forbeDe som har vært med lenge
redelser gjennom hele året. I løpet
av høsten intensiveres det hele. kan fortelle at messa har forandret
Det er åpne kvelder der man lager litt karakter opp gjennom årene.
ting sammen eller baker sammen. Før gikk det mer i håndarbeid,
Alle som vil er velkomne. Og da- mens nå selges det mye julebakst.
mene presiserer at det også gjelder Mange velger å kjøpe julebaksten
menn.
på messa i stedet for å bake den
selv.
Folk oppfordres også til å gi
Den gevinsten som det selges
gevinster. I den forbindelse har
komiteen et hjertesukk: Kom med mest lodd på hvert år er frokostgevinstene tre – fire uker før mes- servise. Men det er ellers gevinster
sa! Det blir alltid et stress mot slut- for enhver smak, fra verktøy til
ten. Kommer det inn nok gevin- barneleker.
ster? Det gjør det, men for mange
kommer i løpet av den siste uka.
På messa er det også kafé. På
Slik skapes det mye unødvendig fredagen går det an å droppe middagen og kjøpe pølser eller suppe i
bekymring av.
kirken. På lørdagen går det mest i
Messa arrangeres ikke bare vafler og kaker.
for å få inn penger. Den har også
Alle er hjertelig velkommen
et viktig sosialt sikte. Her er det
lav terskel for å komme, og mange 23. og 24. november! ■
muligheter til å slå av en prat og
knytte noen kontakter.
praktiske ting sammen. Det er behov for slike samlinger. Julemessa
er noe alle kan være med på.

1980
- 55.000,1981
- 59.000,1982
- 70.000,1983
- 70.000,1984
- 68.000,1985
- 68.500,1986
- 70.400,1987
- 82.500,1988 (Vår) - 82.500,1988
- 110.500,1989
- 80.000,1990
- 80.000,1991
- 85.000,1992
- 50.000,1993
- 62.000,1994
- 53.000,1995
- 53,000,1996
- 59.000,1997
- 52.000,1998
- 53.000,1999
- 61.000,2000
- 60.000,2001
- 71.000,2002
- 66.000,2003
- 75.000,2004
- 79.200,2005
- 75.000,2006
- 87.000,2007
- 95.000,2008
- 95.000,2009
- 100.000,2010
- 120.000,2011
- 110.000,Til sammen: 2 457 600,11

Virksomheten

Hva skjer . . . .

Temagudstjenester
om bønn
Det kommer til å bli arrangert
fire temagudstjenester om bønn
denne høsten. Vi oppfordrer alle til
å prioritere disse gudstjenestene.
26. august: Eivind Bergem:
Bønn, kristenlivets hjerteslag
23. september: Per Eriksen:
Takk og tilbedelse
30. september: Per Eriksen:
Bønn og arbeid
7. oktober: Eivind Bergem:
Bønn i fellesskap

Redusert stilling

Gudstjeneste Underveis

Søndag andre september blir
Gunnar Stålsett, tidligere generalsekretær for Det Lutherske Verdensforbund og biskop i Oslo, med
på gudstjenesten i Frikirken.
Stålsett viet blant annet Kronprins Haakon og Kronprinsesse
Mette Marit i sin tid som biskop
i Oslo. Etter at han gikk av som
biskop i 2006 har han brukt mye
tid på internasjonalt arbeid for fred
og forsoning. ”Fredsfyrstens fred”
blir temaet for denne gudstjenesten.
Det blir også Gudstjeneste
Underveis 18. november. Ungdomskoret Exodus fra Skjeberg
blir med på denne gudstjenesten.
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Pastor Per Eriksen reduserer
sin stilling i menigheten til 95 %
fra høsten 2012 og ut 2013. Bakgrunnen er et ønske om å sette av
to uker hvert år for å jobbe med
skriveprosjekter. Per Eriksen blir
på grunn av dette borte fra menigheten i uke 40 og 41.

Samtalekveldene
fortsetter

Mandag 29.10. kl 19.30:
Går det alltid et korstog?
Kristendommen en aggressiv
religion?
Mandag 26.11. kl 19.30:
Skilsmisse og gjengifte – hva
sier egentlig Bibelen og hvordan skal vi forholde oss til det?

Lysrigg kommer
Menigheten installerte for
noen år siden et flott lydanlegg i
kirken. Enkelte har siden også etterlyst et bedre lysanlegg. Dette
kommer til å bli installert denne
høsten. Lysanlegget er i sin helhet finansiert utenom menighetens
budsjett.

dag i stedet. De siste årene har
oppslutningen om gudstjenesten 1.
juledag vært synkende. Andre menigheter har hatt gode erfaringer
med å satse på 2. juledag i stedet.
Derfor inviterer vi i år til gudstjeneste denne dagen som en forsøksordning.

Speiderne lurer på om de skal
prøve å få til en Honnørpatrulje. En
liten gruppe av den eldre garde som
kan ha dette som et sosialt treffsted
kanskje en gang i månden, gi speiderlederne en liten håndsrekning i
forefallende ting og tang som skal
gjøres, samt drikke mengder med
kaffe og prate.

Konfirmanter
Det var 14 unge som ble konfirmert i Fredrikstad Frikirke den
siste søndagen i april.

Bak fra venstre: Live Espeland, Veslemøy Auberg, Dag W.
Stang, Ingeborg Hasselgård, Per
Eriksen, Hanna Mass og Jens Pedersen. I midten Sindre ChrisVil du være med i HonNoe du kunne ha lyst til?
topher Eriksen, Petter Hjelseng,
nørpatruljen ?
Ingrid Linn Roppestad Nordahl,
Speidernes sted Skogtunet
Kontakt Bjørn Gabrielsen: Marie Haug, Jakob Berntsen og
(www.skogtunet.no) vokser seg Bjorn.gabrielsen@hotmail.com Grace Bullen. Foran sitter Karofrem til et flott sted for barn og eller 48282011.
line Aarebrot, Ida Bakstad og Thea
Sandberg. Ludvig Begby var ikke
unge. Har du som er voksen / pentil stede da bildet ble tatt. ■
sjonist lyst til å bidra litt ?

Fellesmøter
Frikirken i Fredrikstad har bestemt seg for å være med på byens
fellesmøter den høsten. Det er flere
år siden menigheten opplevde det
naturlig å være med på dette. De
siste to årene har imidlertid fellesmøtene fått en noe annen profil enn
tidligere og flere menigheter har
valgt å være med.
Fellesmøtene blir arrangert
fra 26. til 28. oktober, med felles
familiegudstjeneste på søndagen.
Møtene kommer i hovedsak til å
foregå i Zoe-kirkens lokaler. Årets
hovedtaler er David Filtvedt som
er pastor ved evangeliesenteret.

Det siste året har det en mandag hver måned vært invitert til
åpne samtalekvelder i kirken ledet
av pastor Per Eriksen. Også dette
høstsemesteret blir det arrangert
tre samtalekvelder der det kan
snakkes åpent om temaer som kan
oppleves som problematiske.
2. juledag
Mandag 24.09. kl 19.30:
Krigsguden i Det gamle testamentet – tror vi på ham?

Den tradisjonelle gudstjenesten 1. juledag går i år ut og blir
erstattet med gudstjeneste 2. jule13

Annonser

Program høsten 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

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!

AUGUST:
Søndag 19. kl 11.00 Samlingsgudstjeneste. Per Eriksen.
Lovsang. Presentasjon av konfirmantene.
Barnas åpent hus og Tweens.
Onsdag 22. kl 11.00 Bønn
Fredag-søndag 24-26 Cross. Weekend på Ytterbøl.
Fredag 24 kl 18.30 Fredagsklubben.
Søndag 26. kl 11.00 Gudstjeneste. Eivind Bergem. Nattverd.
Mannsmusikken. BÅH og Tweens.
Tirsdag 28. kl 18.00 Speider – Oppstart kirken.
kl 19.00 Dorkas.
Onsdag 29. kl 11.00 Bønn.
Fredag 31 kl 19.30 Cross.

SEPTEMBER:
Søndag 02. kl 11.00 Gudstjeneste Underveis. Gunnar Stålsett.
Lovsang. BÅH og Tweens.
Tirsdag 04. kl 18.00 Speider.
Onsdag 05. kl 11.00 Bønn.
Fredag 07. kl 18.30 Fredagsklubben.
Søndag 09. kl 11.00 Gudstjeneste. Gunnar Dehli (DMI).
Askim Soul Children. U-Team. BÅH og
Tweens. DMI, offer og informasjon.  
Mandag 10 kl 11.00 Formiddagstreff.
Tirsdag 11. kl 18.00 Speider.
Onsdag 12. kl 11.00 Bønn.
Fredag 14. kl. 19.30 Cross.
Fredag-søndag 14-16 Speider. Overnatting på Skogtunet.
Søndag 16. kl 12.00 Friluftsgudstjeneste på Skogtunet.
Per Eriksen. Lovsang.
Onsdag 19. kl 11.00 Bønn.
Fredag 21. kl 18.30 Fredagsklubben.
Fredag-søndag 21-23.Konfirmasjonsweekend.
Søndag 23. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. Lovsang.
Nattverd. Barnas åpent hus og Tweens.
Misjonsinformasjon og offer.
Mandag 24. kl 19.30 Åpen samtalekveld: Krigsguden i GT –
tror vi på ham?
Tirsdag 25 kl 18.00 Speider.
kl 19.00 Dorkas.
Onsdag 26. kl 11.00 Bønn.
Fredag 28. kl 19.30 Cross.
Søndag 30. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. Team Helge.
Film for barna.

OKTOBER
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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Onsdag 03. kl 11.00 Bønn.
Søndag 07. kl 11.00 Gudstjeneste. Eivind Bergem. Lovsang.
Nattverd. BÅH og Tweens.
Mandag 08 kl 11.00 Formiddagstreff.
Tirsdag 09. kl 18.00 Speider.
Onsdag 10. kl 11.00 Bønn.
Fredag 12. kl. 19.30 Cross.
Søndag 14. kl 11.00 Familiegudstjeneste. Grethe Bjørnstad
Ravneng. Salig Blanding. Utdeling av
Min kirkebok.
Tirsdag 16. kl 18.00 Speider.
Onsdag 17. kl 11.00 Bønn.
Fredag 19 kl. 18.30 Fredagsklubben.
Søndag 21. kl 11.00 Gudstjeneste. Sidsel Lauten. Team
Margrethe. BÅH og Tweens.  Nattverd.
Misjonsinformasjon og offer.

Tirsdag 23. kl 18.00 Speider.
Onsdag 24. kl 11.00 Bønn.
Fredag 26. kl 19.30 Cross.
Fredag 26-søndag 28 Fellesmøter.
Søndag 28. kl 11.00 Gudstjeneste i anledning Fellesmøtene.
Mandag 29. kl 19.30 Åpen samtalekveld: Går det alltid et korstog? Kristendommen en aggressiv religion?
Tirsdag 30. kl 18.00 Speider.
kl 19.00 Dorkas.
Onsdag 31. kl 11.00 Bønn.

NOVEMBER:
Fredag 02 kl. 18.30 Fredagsklubben.
Søndag 04. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. Lovsang.
Barnas Åpent Hus og Tweens.
Tirsdag 06. kl 18.00 Speider.
Onsdag 07. kl 11.00 Bønn.
Fredag 09. kl. 19.30 Cross.
Søndag 11. kl 11.00 Ungdomsgudstjeneste. U-Team. Nattverd.
Mandag 12. kl 11.00 Formiddagstreff.
Tirsdag 13. kl 18.00 Speider.
Onsdag 14. kl 11.00 Bønn.
Fredag 16 kl. 18.30 Fredagsklubben.
Søndag 18. kl 11.00 Gudstjeneste Underveis. Per Eriksen.
Exodus. Barnas åpent hus og Tweens.  
kl 19.00 Menighetsmøte, budsjett.
Tirsdag 20. kl 18.00 Speider.
Onsdag 21. kl 11.00 Bønn.
Fredag 23. kl 19.30 Cross.
Fre 23.-lør 24.
Misjonsmesse.
Søndag 25. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. Nattverd.
Lovsang. Barnas åpent hus og Tweens.
Misjonsinformasjon og offer.
Mandag 26. kl 19.30 Åpen samtalekveld: Skilsmisse og gjengifte
– hva sier egentlig Bibelen, og hvordan
skal vi forholde oss til det?
Tirsdag 27. kl 18.00 Speider.
kl 19.00 Dorkas.
Onsdag 28. kl 11.00 Bønn.
Fredag 30 kl 18.30 Fredagsklubben.

DESEMBER:
Søndag 02. kl 17.00 Lysmesse. Per Eriksen. Salig Blanding.
Speiderne deltar.
Tirsdag 04. kl 18.00 Speider.
Onsdag 05. kl 11.00 Bønn.
Fredag 07. kl 19.30 Cross. Juleavslutning.
Søndag 09. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. Lovsang.
Barnas åpent hus og Tweens. Nattverd
Mandag 10 kl 11.00 Formiddagstreff.
Onsdag 12. kl 11.00 Bønn.
Fredag 14 kl 18.30 Fredagsklubben. Juleavslutning.
Søndag 16. kl 11.00 Gudstjeneste. Julen synges inn. Eivind Bergem.
Mandag 24. kl 15.30 Familiegudstjeneste. Jens Pedersen.
Offer til Kirkens Nødhjelp
Onsdag 26. kl 12.00 Høytidsgudstjeneste. Per Eriksen.
Mannsmusikken.
Søndag 30. kl 17.00 Juletrefest. Grethe Bjørnstad Ravneng.

JANUAR:
Tirsdag 01. kl 12.00 Felleskirkelig gudstjeneste i Domkirken.
Tirsdag 08 kl 19.00 Dorkas årsmøte. Eivind Bergem.

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

15

Ankang
Returadresse:
Apenesgate 7
1607 Fredrikstad
org. nr.: 975 922 855

www.frefri.no

Fra
Fredrikstad
til jordens ender
I

1929 reiste Margaret Hansen
fra Fredrikstad til Ankang i
Kina som misjonær. Her giftet
hun seg med J. Tidemann Johansen, og arbeidet fram til 1949.
Historien om Margaret ble
fortalt i Menighetsblad nr. 2-2011.
Der ble det også skrevet at menigheten som Frikirkens misjonærer
startet var i ferd med å reise et nytt
kirkebygg i byen sin.
Den første kirken ble bygget
allerede tidlig på 1930-tallet, men
den ble sprengt i stykker av rødegardister under kulturrevolusjonen
i 1967. Menigheten fikk satt opp
en ny kirke, men den ble revet for
å gi plass til moderne forretningsbygg i sentrum av byen. De siste
årene har menigheten derfor måttet holde til i et nedlagt og nedslitt
fabrikklokale.
Nå står imidlertid den nye kirken ferdig og menigheten kan flytte inn i nye og pene lokaler. Det gir
den en stor mulighet til å fortsette
arbeidet med å forkynne evangeliet i denne byen hvor misjonærer
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fra Frikirken og Fredrikstad i sin
tid gjorde en stor innsats.
De siste årene har kristendommen vokst sterkt i Kina, og i dag
regner man med mellom 60 og 70
millioner kristne i landet. Ankang
er en by med 300 000 innbyggere.
Etter planen skal den vokse til det
dobbelte i løpet av de neste 20 årene. Hvor mange kristne som finnes
i byen vet man ikke. Men den nye
kirken, med et lysende kors på toppen, vil bli lagt merke til.
Mange i Norge har vært med å
finansiere den nye kirken. I oktober skal kirken innvies med mange
gjester fra Norge på besøk, ledet
av Johan Tidemann Johansen.
Bildet viser pastorene Zwei
og Sun som har ledet arbeidet i
Ankang gjennom mer enn 20 år,
foran et av glassmaleriene som
preger fronten av kirken. Maleriene er designet i Norge men utført
av en glassmester fra Beijing. Det
andre bildet viser kirken fra utsiden. ■

