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Det handler
    om å leve

Mange tenker på kristen tro som en forsikring i møte med dø-
den. Det er den evige frelsen som vektlegges, mens livet på 

jorden får mindre betydning.

Men man skal ikke lese mye i Bibelen for å oppdage at det aller 
meste handler om livet her og nå. Vi tror på en frelser som ble men-
neske av kjøtt og blod, som levde blant oss og viste oss hvordan et sant 
menneskeliv kan leves. Jesu død og oppstandelse lærer oss at livet vårt 
også står i en stor sammenheng. Det slutter ikke ved graven. Gud skal 
skape en ny himmel og en ny jord, der rettferdigheten skal bo. Vi er alle 
invitert til å være med i denne virkeligheten. 

Likevel handler altså det meste i Bibelen om livet vårt i denne ver-
den. Hvordan skal vi leve for at det gode skal få rom? På hvilken måte 
kan troen på Gud gi styrke i livet? Hvordan kan Gud være et lys både i 
privatliv og i fellesskapet?

Denne våren ønsker vi å fokusere på Jesus som vårt forbilde på 
mange av gudstjenestene. Før jul la vi ut en liste over mange ulike te-
maer på menighetens nettside. Det var meningen at menighetens med-
lemmer kunne gi tilbakemelding om hvilke temaer de ønsket belyst 
gjennom forkynnelsen. Her er noen av temaene som ble foreslått:

”Vennlighet som livsstil – er det mulig?”
”Rikdom; velsignelse eller forbannelse? Jesus i møte med rike og 

fattige.”
”Før og etter – blir man bedre av å møte Jesus?”
”Ekteskap – duett eller duell?”
”Elske sin neste som seg selv – rekker man begge deler?”
”Syk og frelst – mellom Snåsamannen og sentralsykehuset.”
”Hvem har tid og overskudd til å følge Jesus?”

Kort og godt handler det om forholdet mellom troen på Jesus og 
det livet vi faktisk lever. Følg med på annonser og nettsiden for å følge 
med på hvilke temaer som kommer på programmet. 

Bak temaene ligger det en forvissning om at troen på Jesus er en 
kilde til styrke og inspirasjon i hverdagen. Men også at troen utfordrer 
oss midt i vår overflod og travelhet. Vi tror at livet både blir rikere og 
mer spennende om vi tar Jesus på alvor. Han er ikke kommet for å gi 
oss inspirerende søndager, men for å være venn og veileder gjennom 
alle ukens dager. Vi håper dette skal bli tydelig gjennom forkynnelsen 
denne våren. Velkommen til kirke! ■

Per Eriksen
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I begge Herrens hender er du tegnet
I begge Herrens hender er du tegnet,

der er hans skapning preget, hver især.
Men fram for andre bærer du hans merke,

som kronen av hans gjerning er du der.

I begge Herrens hender er du tegnet,
som linjene i huden, kjent og nær.

På jorden bærer du din Herres bilde,
som avtrykk av hans finger er du her. 

I begge Herrens hender ble du tegnet
da Jesus gikk i dødens mørke natt.

Der finner du ditt framtidsmønster preget,
der finner du din hemmelige skatt.

I begge Herrens hender er du tegnet,
din framtid og ditt nå er formet der.
Der skal du være gjennom alle tider,

der hviler du i sol og vintervær.

I begge Herrens hender er du tegnet,
der er du tenkt og dannet, kjent og kjær.

Men fram for alt i sårene som sier
at du er elsket med alt det du er. 

Sven Aasmundtveit
Fra boka Hans nåde er det siste

Lunde forlag 2003
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Kjempestart for Fredrikstad

Mange var spent på om det 
ville gå bra å etablere et 

Soul Children kor i Fredrikstad 
Frikirke. På første øvelse møtte 
det 27 unge sangere.

Soul Children kor finnes over 
store deler av Norge. Bevegelsen 
har bredt seg som ild i tørt gress. 
En av hovedmålsettingene ved 
å ansette Grethe Ravneng som 
musikk- og familiemedarbeider i 
Fredrikstad Frikirke var å starte et 
slikt kor i vår menighet.

Soul Children er for barn/ung-
dom i alderen 10 til 16 år. Stilen 
preges av moderne rytmer og mye 
bevegelse. 

- Oppslutningen fra starten 
var helt utrolig, sier Grethe Rav-
neng på spørsmål fra Menighets-

bladet om hvordan oppstarten av 
koret har fungert. De 27 på første 
øvelse vokste snart til 41 medlem-
mer. Da ble det satt inntaksstopp 
for at barna og tenåringene skulle 
få bygge det indre fellesskapet i 
gruppa. Men fra januar til april er 
det igjen åpent for nye medlemmer 
å begynne. 

- Jeg hadde aldri trodd at vek-
sten skulle komme så fort, og hel-
ler ikke at gruppa skulle fungere så 
godt. Det ser ut til at alle har funnet 
gode venner, forteller Grethe.

Hun er også veldig fornøyd 
med sangprestasjonene. Mange 
har korerfaring fra tidligere, og 
alle synes det er moro å synge. 

Fredrikstad Soul Children 
fikk en pangstart da første opptre-
den var på konsert med Samuel 

Ljungbladh, Ole Børud og Oslo 
Soul Teens for flere hundre tilhø-
rere i Filadelfia i Sarpsborg. Neste 
opptreden var på lysmesse i Fred-
rikstad frikirke, på julaften og 
juletrefest. Det betyr at det ble en 
del julesanger som måtte innøves, 
men nå går det på soul, pop og gos-
pel igjen. 

En del av medlemmene har 
tilknytning til frikirkene i Greåker 
og Halden, der de ikke har Soul 
Children kor. I vårsemesteret skal 
derfor Fredrikstad Soul Children 
synge både i Halden og på Greå-
ker. Og så satser man på en stor 
sommerkonsert i Fredrikstad Fri-
kirke 1. juni. Det planlegges også 
sommertur.

Kanskje vil man etter hvert 
kunne starte egne Soul Children 

kor både i Halden og på Greåker. 
Dette er mest avhengig av ledersi-
tuasjonen. For driften av Fredrik-
stad Soul Children er det engasjert 
6 – 7 ledere som møter opp på hver 
øvelse. 

Hvis noen har lyst til å begyn-
ne i Fredrikstad Soul Children er 
det bare å møte fram på øvelsen 
som er annenhver mandag fra kl. 
18.00. Ta gjerne kontakt med Gret-
he Ravneng på mobil 957 99 750 
eller på e-post grethe@frefri.no. 

Fredrikstad Soul Children er 
forresten både for gutter og jenter. 
I starten har fordelingen vært litt 
skjev, med to gutter og 39 jenter 
blant medlemmene. Grethe Rav-
neng håper gutta kommer mer med 
etter hvert. Alle er i alle fall vel-
kommen! ■

To av dem som har vært med i 
Fredrikstad Soul Children fra før-
ste øvelse er søstrene Sara (13) og 
Andrea (10) Sandnes. 

- Hva gjorde at dere ble med 
helt fra starten?

Sara: - Det hørtes morsomt ut 
å være med.

Andrea: - Det er kult å synge i 
kor, og å møte kjente personer og 
sånn. 

- Hva synes dere er bra med å 
være med?

Sara: - Vi blir kjent med man-
ge, og så er det morsomt å opptre.

Andrea: - Jeg har fått mange 
nye venner å synge sammen med. 
Og så får jeg synge solo. 

- Var det litt skummelt å opptre 
første gangen for så mange men-
nesker i Sarpsborg?

Andrea: - Det var kanskje litt 
pinlig, men det var ikke så veldig 
skummelt ettersom det var flere 
som opptrådte og ikke bare oss. 

- Hadde dere hørt om Soul 
Children tidligere?

Sara: - Jeg hadde hørt om det 
tidligere. 

Nå ser søstrene blant annet 
fram til å være med på Soul Chil-
dren festival som samler kor fra 
hele landet i Oslo konserthus. Det 
er et av mange spennende arrange-
menter som står på planen fram-
over. ■Soul Children

fredrikstad
Fredrikstad Soul Children

Soul sisters
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Med Fredagsklubben 
til Freialand

Fredag 16. november i fjor 
tok 32 barn og åtte voksne 

turen til Oslo for å besøke sjo-
koladefabrikken Freia. Det var 
Frikirkens fredagsklubb som 
var på tur.

Fredagsklubben har lang tradi-
sjon i Frikirken. Annenhver fredag 
samles rundt 20 barn i alderen 10 
til 13 år til aktiviteter, spill, quiz, 
pizza og andakt. Det er Trond Øy-
vind Karterud som er hovedleder i 
Fredagsklubben. Med seg har han 
et knippe gode medhjelpere, ikke 
minst noen særs flinke ungdom-
mer. 

Det var denne gjengen som for 
andre gang var på tur til Freialand. 
Den forrige turen dit var for to og 
et halvt år siden, så bare tre-fire 
hadde vært der før. 

Da bussen parkerte foran Freia 
ble den møtt av to smilende guider. 
Gruppen ble delt i to, og hver gui-
de tok sin gruppe på en to-timers 
opplevelsestur på Feia. 

Først måtte alle ta på seg hvite 
frakker og hårnett. For nå skulle 
barna få se på selve produksjonen 
av sjokolade inne i fabrikken, og 
da måtte ikke et hårstrå komme på 
avveie og lure seg inn i en melke-
sjokoladeplate. 

Det var imponerende å se 
hvordan sjokoladeplatene kom inn 
på store samlebånd for deretter å 
lagres i store ”tårn”, før de kom fa-
rende ferdig innpakket og ble sor-
tert. Alt gikk utrolig fort og alt ble 
gjort av maskiner. 

Etter å ha sett seg om inne i 

fabrikken fikk man ta av seg frak-
kene og bli med inn i et lite sjoko-
ladestøperi. Her fikk alle lage sin 
helt personlige sjokolade, og pak-
ke den inn i egentegnet emballasje. 

Den siste delen av program-
met var en reise i sjokoladens his-
torie gjennom Freialand. 

Freialand er et opplevelsessen-
ter der man kommer inn i en tids-
maskin som tar en gjennom histo-
rien. Først til de gamle indianerne 
i Sør-Amerika der sjokoladen først 
ble oppfunnet. Så til en båtreise 
med spanjolene som brakte sjo-
koladebønnen til Europa. Til slutt 
endte det opp i den første sjokola-
debutikken i Oslo. 

Hele veien fikk barna smaks-
prøver av sjokolade, og helt til 

slutt fikk de hver sin pose, sammen 
med den egenlagede sjokoladen 
som nå var ferdig avkjølt og klar 
til å spises. 

Det er ikke rart stemningen 
var høy på bussen hjem. Koselig 
selskap, morsomme opplevelser 
og en god dose sukker innabords, 
satte ikke akkurat en demper på 
lydnivået! Selv om enkelte bedyret 
at de ikke orket tanken på å spise 
mer sjokolade noen gang.

Fredagsklubben er et lavter-
skeltilbud hvor alle barn fra 5. – 7. 
klasse er velkommen. Samlingene 
varer fra 18.30 til 21.00 annenhver 
fredag. ■

6 7

Fredagsklubben på Freia
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Marte Hasselgård Gabrielsen i Serbia

Med praksis i Serbia
Marte Hasselgård Gabriel-

sen er utdannet førskole-
lærer, men dette året ønsket hun 
å gjøre noe annerledes. Det førte 
henne til Hald internasjonale 
senter og arbeid i barnehage i 
Serbia.

Hald Internasjonale Senter er 
en fagskole i tverrkulturell for-
ståelse og internasjonalt arbeid 
med fokus på bistand, misjon og 
ledelse. Skolen drives av Skolela-
get, Det norske misjonsselskap og 
Strømmestiftelsen.

Dette året går Marte, som har 
en aktiv bakgrunn fra barne- og 
ungdomsarbeidet i Fredrikstad 
Frikirke, på Hald. Dette har ført 
henne til innsats i en barnehage 
med 15 barn fra rom-folket i Ser-
bia. Barna, som er i alderen 3 til 7 
år, kommer fra fattige hjem i slum-

men i Novi Sad, byen der hun bor. 

- Hva fikk deg til å gjøre dette 
i år?

- Jeg ville gjøre noe annerle-
des enn det jeg hadde gjort før, og 
Hald var da ett perfekt alternativ. 
Jeg tenkte også at dette muligens 
var den siste gangen i livet jeg had-
de mulighet til å gjøre noe slikt. I 
tillegg hadde jeg lyst til å få den er-
faringen med å være den som ikke 
kan språket og ikke vet kodene, si-
den jeg regner med at jeg kommer 
til å møte på barn og foreldre med 
annen kulturell bakgrunn enn meg 
i min jobb som førskolelærer.

Skoleåret begynte med seks 
ukers forkurs på Hald utenfor 
Mandal. Resten av høstsemeste-
ret ble så tilbrakt i Serbia. I januar 
møtes deltakerne til midtveiskurs, 
denne gang i Vietnam. Her møter 
Marte de som har praksis i Kina 

og Thailand. Etter mer praksis i 
Serbia, avsluttes skoleåret med ni 
ukers vårkurs på Hald. 

- Hvordan er det å bo i Serbia?
- Jeg bor nok i den mest vest-

lig inspirerte byen i hele Serbia. Så 
jeg ser ingen store forskjeller mel-
lom Norge og Novi Sad. Jeg sav-
ner det å kunne språket. I tillegg 
savner jeg det å finne ting i butik-
ken. Så det er først nå jeg virkelig 
har lagt merke til at matlagingsfer-
dighetene mine ikke er så bra som 
jeg trodde de var.

- Hvordan ser dagene dine ut 
konkret?

- Mandag, tirsdag, onsdag og 
fredag jobber jeg i barnehagen fra 
0830-1230. Der lager jeg mat, er 
sammen med ungene og det hen-
der jeg har samlingsstund (med 
tolk). På torsdag har jeg studie-

dag. På tirsdag og torsdag har jeg 
serbisk-timer, og jeg finner det ser-
biske språket ganske vanskelig. Nå 
kan jeg ikke lenger imponere med 
å si «Kako si?» (Hvordan går det?) 
Men nå har jeg lært meg å si «jeg er 
kanskje utlending, men jeg er ikke 
dum», og det får folk til å le. Det 
lærte jeg på bussen på vei hjem fra 
EUS-konferanse på Zlatibor. An-
nenhver mandag er det EUS-møte 
(EUS er det samme som Skolela-
get i Norge).

Marte forteller at hun elsker 
når barna i barnehagen skjøn-
ner hva hun mener, eller når hun 

skjønner hva de mener. Det går 
mye i kroppsspråk, og til barna så 
snakker hun både norsk, engelsk 
og serbisk, mens de snakker ser-
bisk til henne. Det hender også at 
de får en av de voksne til å fortelle 
hva de skal si på engelsk slik at 
hun forstår.

Marte har også presentert Hald 
og Norge for andre studenter i Sko-
lelaget. Da snakket hun engelsk, 
med tolk som oversatte til serbisk. 

Bruk av tolk i ulike sammen-
henger er mye mer vanlig i Serbia 
enn i Norge. Dette merker Marte 
blant annet når hun har vært i ulike 
kirker. 

- Jeg har vært i tre forskjellige 
kirker, og i samtlige hadde de en-
ten tolk, eller så hadde vi øreklok-
ker med oversettelse. Det var helt 
fantastisk. Da forstår vi hva som 

blir sagt. Dette er en ting de aller 
fleste kirker i Norge burde vært be-
dre på.

- Tror du dette året vil foran-
dre deg som menneske?

- Mennesker forandrer seg jo 
hele tiden, så jeg har nok foran-
dret meg jeg også. Jeg tenker at 
jeg kommer til å se det bedre når 
jeg kommer hjem og får ting litt på 
avstand. Men jeg vil si at jeg har 
fått ganske mye større forståelse 
av hvor vanskelig det er å være 
innvandrer.

Marte tror nordmenn ofte reg-
nes som litt kalde og innadvendte 
som mennesker. Kanskje opplever 
innvandrere i Norge det slik? Hen-
nes oppfordring er å snakke med 
folk en ikke kjenner. Det er ikke 
så farlig. Hva er egentlig det verste 
som kan skje? ■

Fakta om Hald  
Internasjonale Senter

• Studium i tverrkulturell 
forståelse og internasjonalt 
arbeid.

• Utvekslingsprogram for 
ungdom mellom 18 og 25 
år.

• Drives av Skolelaget, Det 
norske misjonsselskap og 
Strømmestiftelsen.

• Tre hovedlinjer: Focus, 
Connect, Act now.

• Praksis i land over hele 
verden.
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Nye i menigheten Nye i menigheten

Noen finner tilbake, andre er 
nye i Frikirken. Men felles 

for dem alle er at de føler Fri-
kirken i Fredrikstad er et godt 
sted å være. Mye takket være all 
virksomheten kirken driver. Og 
da ikke minst vektleggingen av 
sang og musikk.

- Jeg vokste nærmest opp i 
Oslo Vestre Frikirke. Så da jeg 
flyttet til Fredrikstad etter elleve år 
på Gran Canaria, var det naturlig 
å komme hit, sier Tove Selsø som 
ikke hadde noen tilknytning til 
byen da hun flyttet hit.  Både barn 
og barnebarn bor i Oslo. I dag bor 
hun i et gammel hus i Bjørndalen 
som hun kjøpte av ei venninne. 
Mange har nok sett Tove  traktere 
orgelet i Frikirken. 

Søkte tilbake
Menighetsbladet slo av en prat 

med Tove,  Anne Kari Øysæd (36) 
og Kamilla Strømsbo Dale (32),  
rett etter gudstjenesten en søn-
dag, for å høre hvordan  det føles 
å være ny i Frikirken i Fredrikstad. 
Og hvordan det er å komme tilbake 
hit.

-Jeg  vokste opp på Gressvik 
og gikk i Gressvik menighet. Etter 
å ha bodd i Oslo i 13 år, flyttet jeg 
og familien til Fredrikstad for fire 
år siden ettersom jeg har familie 
her. Da jeg flyttet hit, var jeg på le-
ting etter en menighet.  Jeg hadde 
venner som allerede gikk i Frikir-
ken, og da var det lett å komme inn 
her, forteller Anne Kari. Kamilla er 
den av de tre som allerede hadde 

en tilknytning til Frikirken fra før. 
Etter 10 år i Oslo gikk flyttelasset 
tilbake til hjembyen. Og Kamilla 
søkte tilbake til menigheten.

-Jeg vokste opp i denne menig-
heten.  Vi hadde ikke noe nettverk 
verken i Fredrikstad eller i kir-
ken egentlig. Å komme tilbake til 
Fredrikstad var vel egentlig både 
og. For oss  var det viktig å finne 
en menighet hvor vi kunne trives, 
både mannen min, jeg og barna. 
Jeg kjenner jo mange i Frikirken, 
har også blitt kjent med en del nye 
og jeg fant ut at det var bra å være 
her igjen, sier Kamilla som jevnlig 
spiller piano og synger i kirken.

Sang og musikk
-Hva er bra med Frikirken?
- Det drives blant annet et 

godt barnearbeid her, jeg synes 
det er hyggelig å komme til guds-
tjenesten, og det er mye sang og 
musikk. Og ungene finner hveran-
dre , forteller Kamilla som i Oslo 
gikk i Storsalen hvor hun og fami-
lien hadde et nettverk. Det samme 
gjorde Anne Kari. Hun gikk også 
på bibelskole i Oslo.

-Jeg er enig med Kamilla at 
det drives mye bra barnearbeid i 
Frikirken. Det er et generelt bredt 
tilbud i Frikirken i Fredrikstad, og 
gudstjenesten er bra. Jeg følte også 
at det var lett å komme inn her, og 
ting var allerede godt i gang, sier 
Anne Kari som har tatt på seg ver-
vet som søndagsskolelærer i Fri-
kirken. I tillegg er hun med i fami-

liekoret Salig blanding.

-Frikirken i Fredrikstad føles 
som mitt hjem, tilføyer Tove som 
gikk jevnlig i sjømannskirken de 
årene hun bodde på Gran Canaria.- 
Jeg ble raskt med i ei bibelgruppe 
da jeg kom hit i februar i 2011, og 
det føler jeg har vært veldig bra. 
Jeg er jo et musikkmenneske selv, 
så derfor var det helt topp å komme 
akkurat hit hvor det er så mye mu-
sikk. Her blir jeg, det er helt klart!

Inviter folk hjem!
-Har dere noen tips om hvor-

dan menigheten bør ta imot nye?
- Kirkekaffen er et fint sam-

lingspunkt, og jeg opplever at folk 
er flinke til å gå bort og hilse på 
nye der. Ellers er det fint å bli spurt 
om en ønsker å være med i en eller 
annen tjeneste, uten at dette skal 
oppleves som noe press. Person-
lig har jeg opplevd det som en fin 
måte å komme «innenfor» og bli 
bedre kjent med folk, svarer Anne 
Kari. Tove foreslår at man ber nye 
på middag. Eller til ettermiddags-
kaffe, ganske enkelt. – Det trenger 
ikke være noe høytidelig, men hel-
ler spontant. Jeg tror det er viktig 
å komme inn i kirken i forskjellige 
sammenhenger. Det er dessuten 
enklere å komme inn når man har 
barn, enslige uten barn har kanskje 
vanskeligere for å slippe inn.

-Selv føler jeg at jeg ble tatt 
godt imot, men så kjente jeg jo en 
del folk fra før. Det er viktig at de 
som er nye her blir hilst på og snak-

Et godt sted å være ket med, og at noen kanskje invite-
rer dem hjem. Og det er viktig at 
vi som kjenner hverandre ikke blir 
for opptatt av å bare snakke med 
hverandre, tilføyer Kamilla.

- Hva bør Frikirken ha  
fokus på  i 2013?

-Som småbarnsfamilie   
mener jeg det er viktig å  
fortsette å satse på barn og unge. 
Ellers er musikken viktig for meg, 
sier Anne Kari.

-Frikirken bør fokusere videre 
på de aktivitetene de allerede har. 
Da tenker jeg på formiddagstref-
fene, ettermiddagstreffene,  

 
 
 
 
 
 
 
 

sangkorene og andre aktiviteter.  
Mer kan de ikke nå over, mener 
Tove. ■

Tove Selsø, Anne Kari 
Øysæd og Kamilla Strømsbo 
har funnet seg godt til rette i 
Frikirken. Alle tre er aktive i 

sang og musikk i kirken. 

Fakta
• Tove Selsø (61). Født og oppvokst i Oslo. Bodde 11 år på Gran Canaria. Flyttet til Fredrikstad i 2011. 

Ufør. Barn og barnebarn i Oslo.
• Anne Kari Øysæd (36). Født og oppvokst på Gressvik. Bodde 12 år i Oslo. Flyttet til Fredrikstad i 

2008. Lærer ved Children`s International School. Mann og to barn.
• Kamilla Strømsbo Dale (32). født og oppvokst i Fredrikstad. Bodde 10 år i Oslo. For tiden hjemme i 

permisjon. Jobber i Do Re Mi barnehage. Mann og to barn.

Tekst og foto: Terje Hansteen
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Virksomheten Hva skjer . . . .

Julemesserekord
Årets julemesse til inntekt 

for Frikrikens misjonsarbeid 
oppnådde rekordresultat. Gjen-
nom forhåndssalg av lodd og stor 
innsats på selve messehelgen, ble 
overskuddet hele kroner 125 000,-. 

Menighetsbladet takker mes-
sekomiteen og alle som har lagt 
ned en stor innsats for å oppnå det 
strålende resultatet.

Økonomi

Til tross for stor aktivitet og 
mange mennesker på menighetens 
gudstjenester og arrangementer, 
har kollekter og fast givertjeneste 
vist en svak nedgang dette året. 
Alle som er engasjert i Frikirkens 
arbeid oppfordres til å vurdere å bli 
med i fast givertjeneste, eller even-
tuelt å øke sitt bidrag noe. 

Det er lagt opp til et budsjett i 
balanse for 2013, men det forutset-
ter en liten økning i givertjenesten 
i forhold til 2011 og 2012. 

Tog og bedehussanger
Det er lagt opp til to Gudstje-

neste Underveis i vårsemesteret 
2013.

Søndag 10. mars inviteres det 
til en gudstjeneste der toget står i 
sentrum, eller rettere sagt den ho-
vedsakelig amerikanske tradisjo-
nen med sanger der togreisen er et 
bilde på livsreisen på vei mot det 
himmelske land. 

Det er gruppa MP3 som vil stå 
for den musikalske rammen, mens 
Per Eriksen taler. Regn med å høre 
sanger som ”People get ready”, 
”Gospel train” og ”Land of Hope 
and Dreams”. Det dukker kanskje 
opp en overraskelse i tillegg.

Søndag 26. mai er det Marian-
ne Thoresen med band som har en 
temagudstjeneste der sangene fra 
den gamle bedehustradisjonen får 
spennende arrangementer nytt liv. 
Vi ønsker alle velkommen til spen-
nende Gudstjenester.

Ny lysrigg
Ny lysrigg er nå installert i kir-

kesalen. Lysriggen, som består av 
ti lyskastere, ble første gang tatt i 
bruk under lysmessa i begynnelsen 
av desember, der Fredrikstad Soul 
Children hadde sin første opptre-
den. 

På lysmessa – der også spei-
derne og familiekoret Salig Blan-
ding hadde viktige funksjoner – var 
det i alt 330 til stede. Bare på kon-
firmasjonssøndagen var det flere 
til stede i kirken i 2012. Styring av 
lyskasterne foregår sammen med 
lydmiksingen bak i kirken.  

Supersøndag i april

Barnas supersøndag blir i år 
arrangert søndag 14. april. Denne 
søndagen blir det ingen vanlig 
gudstjeneste på formiddagen, men 
stor familiegudstjeneste kl. 18.00. 
Gjennom dagen blir det lagt opp til 
en rekke aktiviteter for barn. I år 
får vi også besøk fra ungdommer 

fra Bibelskolen i Grimstad som vil 
lede et stort Soul Children kor for 
alle som har lyst til å være med.

Bruk nettsiden!
Det meste av informasjon om 

menigheten finnes på nettsiden 
www.fredrikstadfrikirke.no eller 
www.frefri.no. Her blir alle me-
nighetens virkegrener presentert, 
med kontaktopplysninger. 

Søndagens prekener legges 
også ut på nettsiden slik at man 
kan lytte til talene man ikke fikk 
anledning til å høre ellers. På nett-
siden kan man også lese alle me-
nighetsbladene for de siste årene. 

Fortsatt vekst i 
menigheten

Også for 2012 viste statistik-
ken framgang for Frikirken i Fred-
rikstad. Antall medlemmer i fullt 
medlemskap er nå oppe i 228. To-
talt er ca 500 medlemmer knyttet 
til menigheten.

Sterk vekst i barne- og 
ungdomsarbeidet

 Aldri før - i hvert fall ikke i 
nyere tid - har så mange vært med 
i de ulike virkegrenene i barne- og 
ungdomsarbeidet i Frikirken. 

Barnas Åpent Hus, Tweens, 
Fredagsklubben, Speideren, Fri-

ends, Cross, Soul Children og Sa-
lig Blanding utgjør det samlede til-
budet menigheten har å gi til barn 
og unge. 

Ved utgangen av 2012 var det 
til sammen 288 medlemmer i disse 
virkegrenene. Grafen under viser 
utviklingen i antall medlemmer de 
siste fire årene. ■
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Ringtunvn. 9
Postboks 94
1713 Grålum

Tlf. 69 14 43 77
Tlf. lager/verksted 

69 14 44 60
Mobiltlf.

094 55 845

Borg Technology a.s.
Tlf. 69 30 14 00    Faks  69  30 14 01

Rådgivende Ingeniører

Maskinteknikk – Bygningsteknikk 
og Prosjektadministrasjon

Glemmengt. 55 ,  Postboks 127 , 1601 Fredrikstad

KIRKENS SOS I ØSTFOLD
Døgnåpen krisetelefon : 815 33 300

E-post : sos@kirkens.sos.no

Johan Mathisen
UR - OPTIKK

Nygaardsgt. 30 - Telefon 69 31 21 39

Arne Stangebysgt. 11 - 1607 Fredrikstad
Tlf. 69 38 31 00 - Fax 69 38 31 20 - e-post: post@ost-revisjon.com

Postboks 24  -  1601 Fredrikstad
Tlf. 69 24 57 00  -  Fax 69 31 86 60 Tlf 69 38 38 90 • www.ambjornsen.no

Annonseplass ledig

Ledig annonseplass
Ring 69 31 71 29

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

Internasjonal Døvemisjon
Hjelp døve barn til skolegang, bedre liv 
og et møte med Jesus Kristus.

Kontakt DMI Norge v/Heidi Woll 
Henrichsdammen 53, 3123 Tønsberg 
Tlf: 33 31 96 96 / E-post : dmi-norway@deafmin.org
norge.deafmin.org    -     Brosjyre får du i kirken!

JANUAR:
Søndag	 20.	kl	11.00	 Familiegudstjeneste.	Per	Eriksen	taler	
Mandag	21.	kl.	18.00	 Fredrikstad	Soul	Children	øvelse
Onsdag	23.	kl	11.00	 Bønn	
Fredag	 25.	kl	18.30	 Fredagsklubben
Søndag	 27.	kl.	11.00	 Gudstjeneste.	Eivind	Bergem	taler.
	 	 	 	 	 Mannsmusikken.	BÅH/Tweens.	Nattverd
Tirsdag	 29.	kl	19.00	 Dorkas	
Onsdag	30.	kl	11.00	 Bønn

FEBRUAR:
Søndag	 03.	kl	11.00	 Gudstjeneste.	BÅH/Tweens.	
	 	 	 	 	 Misjonsinformasjon	og	kollekt.
Mandag	04.	kl.	18.00	 Fredrikstad	Soul	Children	øvelse
Onsdag	06.	kl	11.00	 Bønn
Torsdag	07.	kl	16.30	 Familiekoret	Salig	Blanding	øvelse
Fredag	 08.	kl	18.30	 Fredagsklubben
Søndag	 10.	kl	11.00	 Ungdomsgudstjeneste.	U-Team.	BÅH.
	 	 	 18.00	 Forbønnsgudstjenste
Mandag	11.	kl	11.00	 Formiddagstreff.	
Onsdag	13.	kl	11.00	 Bønn	
Søndag	 17.	kl	11.00	 Gudstjeneste.	Per	Eriksen	taler.	
	 	 	 	 	 BÅH/Tweens.	Nattverd
Onsdag	23.	kl	11.00	 Bønn
Søndag	 24.	kl	11.00	 Gudstjeneste.	Per	Eriksen.	Film	for	barna	
Tirsdag	 26.	kl	19.00	 Dorkas	
Onsdag	27.	kl	11.00	 Bønn
Torsdag	28.	kl	16.30	 Familiekoret	Salig	Blanding	øvelse
	 	 	 19.00	 Fest	for	frivillige

MARS:
Søndag	 03.	kl	11.00	 Gudstjeneste.	Eivind	Bergem.	Nattverd.
	 	 	 	 	 BÅH/Tweens.	Kollekt	Kirkens	Bymisjon	
	 	 kl	19.00	 Årsmøte
Mandag	04.	kl.	18.00	 Fredrikstad	Soul	Children	øvelse
Onsdag	06.	kl	11.00	 Bønn
Fredag	 08.	kl	18.30	 Fredagsklubben
Søndag	 10.	kl	11.00	 Gudstjeneste	Underveis.	MP3.	
	 	 	 	 	 BÅH/Tweens.
Mandag	11.	kl	11.00	 Formiddagstreff.
Onsdag	13.	kl	11.00	 Bønn
Søndag	 17.	kl	11.00	 Gudstjeneste.	Elisabeth	Bjor	Aasbø.	
	 	 	 	 	 Nattverd.	Misj.info/kollekt.	BÅH/Tweens.	
Mandag	18.	kl.	18.00	 Fredrikstad	Soul	Children	øvelse
Tirsdag	 19.	kl	19.00	 Dorkas
Onsdag	20.	kl	11.00	 Bønn
Torsdag	21.	kl	16.30	 Familiekoret	Salig	Blanding	øvelse
Søndag	 24.	kl	11.00	 Familiegudstjeneste.	(Palmesøndag)
Torsd	 28.	kl	18.00	 Nattverdsamling.	Per	Eriksen	taler.	
	 	 	 	 	 Vitnesbyrd	(Skjærtorsdag)
Fredag	 29.	kl	11.00	 Pasjonsgudstjeneste	(Langfredag).	
Søndag	 31.	kl	11.00	 Høytidsgudstjeneste.	Per	Eriksen	taler.
	 	 	 	 	 (Påskedag).	Film	for	barna

APRIL:
Onsdag	03.	kl	11.00	 Bønn
Fredag	 05.	kl	18.30	 Fredagsklubben
Lørdag	 06.		 	 	 Felles	ungdomstreff	Greåker	Frikirke	
Søndag	 07.	kl	11.00	 Gudstjeneste.	Eivind	Bergem.	Nattverd.
	 	 	 	 	 BÅH/Tweens.	Misjonsinformasjon/kollekt

Mandag	08.	kl	11.00	 Formiddagstreff.	
Onsdag	10.	kl	11.00	 Bønn	
Søndag	 14.	kl.	18.00	 Familiegudstjeneste.	
	 	 	 	 	 Barnas	Supersøndag.	
Mandag	15.	kl.	18.00	 Fredrikstad	Soul	Children	øvelse
Onsdag	17.	kl	11.00	 Bønn
Torsdag	18.	kl	16.30	 Familiekoret	Salig	Blanding	øvelse
Fredag	 19.	kl	18.30	 Fredagsklubben	
Søndag	 21.	kl	11.00	 Gudstjeneste.	Per	Eriksen.	Sang	av	Totakt.
		 	 	 	 	 Nattverd.	BÅH/Tweens.	
Onsdag	24.	kl.	11.00	 Bønn
Søndag	 28.	kl	11.00	 Konfirmasjonsgudstjeneste.	Per	Eriksen.
	 	 	 	 	 Lekerom	åpent	for	de	minste	barna.	
Mandag	29.	kl.	18.00	 Fredrikstad	Soul	Children	øvelse
Tirsdag	 30.	kl	19.00	 Dorkas

MAI:
Onsdag	01.	kl	11.00	 Bønn
Torsdag	02.	kl	16.30	 Familiekoret	Salig	Blanding	øvelse
Fredag	 03.	kl	18.30	 Fredagsklubben
Søndag	 05.	kl	11.00	 Gudstjeneste.	Nattverd.	BÅH/Tweens.
	 	 	 	 	 Misjonsinformasjon	og	kollekt.
Onsdag	08.	kl	11.00	 Bønn
Torsdag	09.	kl	11.00	 Misjonsstevne	på	Mysen
Søndag	 12.	kl	11.00	 Familiegudstjeneste.	Speiderne	deltar	
Mandag	13.	kl	11.00	 Formiddagstreff.	
	 	 kl.	18.00	 Fredrikstad	Soul	Children	øvelse
Onsdag	15.	kl	11.00	 Bønn
Søndag	 19.	kl	11.00	 Høytidsgudstjeneste	(Pinsedag).	Per	Eriksen.
	 	 	 	 	 Nattverd.	Film	for	barna
Onsdag	22.	kl	11.00	 Bønn
Torsdag	23.	kl	16.30	 Familiekoret	Salig	Blanding	øvelse
Søndag	 26.	kl	11.00	 Gudstjeneste	Underveis.	Per	Eriksen.	
Mandag	27.	kl.	18.00	 Fredrikstad	Soul	Children	øvelse
Tirsdag	 28..kl	18.00	 Dorkas.	Tur	til	Haugetun.	
Onsdag	29.	kl	11.00	 Bønn

JUNI:
Lørdag	 01.		 	 	 Konsert	med	Fredrikstad	Soul	Children
Søndag	 02.	kl	19.00	 Gudstjeneste.	Eivind	Bergem.	BÅH/Tweens.	
Onsdag	06.	kl	11.00	 Bønn
Søndag	 09.	kl	11.00	 Gudstjeneste.	Per	Eriksen	taler.	Nattverd.
	 	 	 	 	 BÅH/Tweens.
Mandag	10.	kl.	18.00	 Fredrikstad	Soul	Children	øvelse
Onsdag	13.	kl	11.00	 Bønn
Søndag	 16.	kl	11.00	 Gudstjeneste.	Per	Eriksen.	
	 	 	 	 	 Misjonsinformasjon	og	kollekt.	
Søndag	 23.	kl	11.00	 Gudstjeneste.	Per	Eriksen.	Nattverd
Søndag	 30.	kl	11.00	 Felles	gudstjeneste	i	Sarpsborg	Frikirke

JULI:
Søndag	 07.	kl	11.00	 Felles	gudstjeneste	i	Fredrikstad	
	 	 	 	 	 i	anledning	Glommafestivalen	
Søndag	 14.	kl	11.00	 Felles	gudstjeneste	i	Greåker	Frikirke.
Søndag	 21.	kl	11.00	 Felles	gudstjeneste	i	Sarpsborg	Frikirke.	
Søndag	 28.	kl	11.00	 Felles	gudstjeneste	i	Fredrikstad	Frikirke	

AUGUST:
Søndag	 04.	kl	11.00	 Felles	gudstjeneste	i	Greåker	Frikirke.
Søndag	 12.	kl	11.00	 Gudstjeneste.	
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Årets konfirmanter
Frikirken har i år et konfir-

mantkull som består av sju 
tenåringer. 28. april er den store 
dagen!

Hvert år kommer nye kull av 
ungdom som skal stå til konfirma-
sjon. Konfirmasjonstiden starter i 
slutten av august og avsluttes med 
selve konfirmasjonen i slutten av 
april. Det er Jens Pedersen og Per 
Eriksen som står for undervisning 
og opplegg. De kan fortelle at det 
er kjempefint å være sammen med 
årets kull. Alle de sju er også med 
i andre deler av ungdomsarbeidet i 
menigheten.

Selve opplegget er ikke for-
andret siden fjoråret. Et av høyde-
punktene kom allerede i septem-
ber, da konfirmanter fra alle frikir-
kemenighetene var samlet til leir 
på Oven i Rygge kommune. Dette 
er et nytt og fint leirsted som fun-
gerte utmerket. Vanligvis har disse 
leirene vært arrangert på Ytterbøl 
i Aremark, men med over 50 kon-
firmanter pluss 20 ledere blir dette 
leirstedet i minste laget. 

I vårsemesteret er alle østfold-
konfirmantene også sammen om 
bryllupsfeiring i Moss og tema-
samling i krematoriet i Sarpsborg. 

I fjor reiste man før første 
gang til Latvia med konfirmantene. 
Dette blir fulgt opp i år. 14. til 18. 
mars drar hele gruppe fra Rygge til 
Riga. I år blir også konfirmantene 
fra Halden med på turen. Mye av 
programmet blir som sist år, men 
enkelte justeringer blir det. 

Blant annet vil man i år bo hele 
tiden i Riga, og konfirmantene skal 
få være med på sosialt arbeid blant 
fattige i en by som heter Vangashi. 
Til dette formålet kommer konfir-
mantene til å ha en liten innsam-
lingsaksjon før turen. Alle oppfor-
dres til å bidra! ■

Foran fra venstre: Oda Eline Kristiansen, Andrea Kinn, Elin Boine og Guro Mong Larsen. Bakerst 
fra venstre: Torstein Nordgård-Hansen, Simon Sætrang og Elias Gauslaa.

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

Konfirmantene

www.frefri.no


