FRIKIRKEN: FREDRIKSTAD
-et fellesskap midt i sentrum for barn, unge og voksne
Menighetsbladet nr. 2 - 2013 • 54. årgang

:
n
se
er
ed
P
s
n
Je
r
o
st
a
sp
m
o
d
g
Barne- og un

!
s
n
e
e
w
T
Glad i

Bernt Inge Steinsland ● Merhawi Semerab ● Speiderlandsleir ● Tweens

Pastorens hjørne

Den Evangelisk
Lutherske Frikirke
Fredrikstad menighet
Apenesgate 7, 1607 Fredrikstad
fredrikstad.menighet@frikirken.no
www.frefri.no
Kirkens kontor : 69 31 71 29
Telefaks : 69 31 46 63
Menighetens konto: 8220.02.86363
Menighetsbladets konto: 8220.02.86649
Pastorer
Per Eriksen : 959 12 010
Eivind Bergem : 924 50 720
Barne- og ungdomspastor
Jens Pedersen : 920 57 212
Menighetsråd
Tommy Johansen (leder) : 91851625
Diakonat
Vigdis Sørbøe (kontaktpers.) 47464482
Omsorgsdiakoner
Bente Johansen (leder) : 69 32 93 79
Menighetens kasserer:
Elsa Simonsen : 69 32 85 59
Utleie av kirken
Beathe Bergem : 906 45 343/69 34 07 53
Søndagsskolen/BÅH/Tweens
Tove Rygh deFlon : 69 39 01 11
Ungdomsklubben Cross
Jens Pedersen : 920 57 212
Speider’n
Bjørn Gabrielsen : 69 31 75 99
Mannsmusikken
Øivind Eriksen : 69 34 06 98
Dorkas
Karin Hansen 69 32 88 07
Formiddagstreff
Herdis Ombustvedt 90854567
Soul Children
Grethe B. Ravneng Tlf. 95799750
Fredagsklubben
Tone Gabrielsen
Friends
Alexander Aaleskjær
Musikk- og familiearbeider:
Grethe Bjørnstad Ravneng 95799750
Salig Blanding
Grethe Bjørnstad Ravneng 95799750
Menighetsbladets redaksjon
Per Eriksen, Terje Hansteen
og Tom Hasselgård.
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En menighet
i vekst

Det tar 20 sekunder

D

et er spennende å være pastor i en menighet som er i stadig
vekst. Ikke fordi tallene betyr så mye, men fordi menneskene
gjør det. Derfor er det flott hver gang det kommer et nytt menneske inn i kirken. Derfor gleder vi oss for alle som fortsetter å
komme. Derfor er det en stor glede hver gang noen velger å melde
seg inn i menigheten. Det handler om å finne et fellesskap der man
både kan berikes i livet og møte Gud. Det handler om å være med
å skape og forme et sted der nye kan bli inkludert og akseptert.

Da Fredrikstad Frikirke formelt ble stiftet som menighet i 1889
hadde den til sammen 50 medlemmer, av disse var 33 i såkalt fullt
medlemskap. Sitt høyeste antall medlemmer i fullt medlemskap nådde
menigheten i 1934, da var det 236 medlemmer. Siden har det gått opp
og ned. Spesielt på 1990-tallet pekte mange piler nedover i menigheten. I år 2000 var det bare 164 medlemmer igjen i fullt medlemskap.
Siden har heldigvis utviklingen snudd. Ved siste årsskifte var det 228
medlemmer med stemmerett (som det heter nå), av ca. 500 totalt. Kanskje kan vi slå rekorden fra 1934 dette året?
Jeg håper alle som kommer til Frikirken føler seg velkommen. Vi
er et åpent fellesskap for alle som ønsker å være med. Mange er med på
gudstjenester og andre aktiviteter uten å være medlemmer. Det er helt
greit. Men om noen ønsker en sterkere formell tilknytning også, er det
bare å ta kontakt. Det gjør i alle fall meg som pastor kjempeglad når
noen vil bli medlemmer.
Midt i gleden over alle menneskene som er med i menigheten, er
det en liten bekymring. Økonomien vokser ikke i takt med den øvrige
veksten. Vi har en veldig dyktig stab av lønnede medarbeidere som
gjør en kjempejobb på mange plan, det gjelder ikke minst innen arbeid
blant barn, ungdom og musikk. Vi ønsker absolutt at vi skal kunne
fortsette denne satsingen i mange år framover. Men det vil kreve at alle
som er med i menigheten bidrar til spleiselaget. I motsetning til Den
norske kirke er Frikirken ikke finansiert av det offentlige. Det er vi som
er med som drifter menigheten. Takk til alle som vil gjøre det mulig for
oss å vokse videre også i årene som kommer! ■

Det har gått et par dager siden jeg deltok på semesterets første gudstjeneste, og jeg
fryder meg fortsatt over opplevelsen. Jeg betraktet det som skjedde og var samtidig en del
av det. Gjensynsgleden var stor, gode klemmer ble delt, det samme ble sommerferiens
opplevelser. Ordet ble forkynt - det handlet om å elske hverandre - og barna fikk på sin
samling høre om Jesus som kan hjelpe når det stormer i livet.
Nattverden ble feiret og Guds velsignelse og fred ble tatt i mot. Køen, med forventningsfulle barna i spissen, var lang foran bordet dekket med kjeks, saft og kaffe.
Det var godt å feire gudstjeneste sammen, det var godt å komme i gang igjen!
Men dette var min opplevelse. Det er ikke sikkert alle opplevde det slik jeg gjorde
det. Verken av de som ser på Frikirken som sin menighet eller de som kom innom for
første gang. Undersøkelser viser at det kun tar 20 sekunder å gjøre seg opp en mening når
man kommer til en menighet for første gang. I løpet av 20 sekunder danner man seg (u)
bevisst en oppfatning av menigheten, om dette er et fellesskap man vil trives i eller ikke.
Det utfordrer! Ikke minst når vi samtidig vet at noe av det mest avgjørende for å få en god
opplevelse er at mennesker opplever seg møtt og sett. At noen kommer bort og ønsker
velkommen. At man blir møtt med en åpen hånd og et smil. For det å bli stående for seg
selv, på utsiden av fellesskapet, er rett og slett en ubehagelig følelse, enten man har gått i
menigheten i mange år, eller man er innom for første gang.
Derfor vil jeg utfordre deg til å ta en prat med noen du ikke har snakket med før, enten det er et nytt ansikt som dukker opp i menigheten eller noen du har sett mange ganger
før. For det å bygge menighet handler i stor grad om å bygge relasjoner.
PS! Bli ikke overrasket om du selv opplever deg beriket etter en prat med en ny venn!
Jens Pedersen

Per Eriksen
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Bernt Inge Steinsland

Ny i menighetsrådet

Familien, fotball og Frikirken
B

ernt Inge Steinsland liker at
det skjer noe det meste av
tiden. Ganske mye av det kan
oppsummeres i ordene familie,
fotball, friluftsliv og Frikirken.

ge for fotballinja. Fotball, sammen
med andre sportsaktiviteter som
innebandy og sykling, fyller også
en god del av fritiden hans. Han
har syklet både Grenserittet og
Birken. I Frikirken er Bernt Inge
For snart fire år siden ble Bernt leder på Barnas Åpent Hus og med
Inge Steinsland medlem av Frikir- i familiekoret.
ken i Fredrikstad. Nå er han valgt
inn i menighetsrådet. Han ønsker å
- Hva gjorde at dere begynte
være med å skape arenaer der folk å gå i Frikirken da dere flyttet til
får venner og synes det er godt å Fredrikstad?
være.
- Vi kjente noen andre som var
Opprinnelig kommer Bernt med her, og vi visste at det var et
Inge fra Moster, et av de viktigste bra barneopplegg i menigheten.
stedene da kristendommen kom til Når vi kom opplevde vi at menigNorge for mer enn 1000 år siden. heten var åpen og inkluderende
Her ble han selv tidlig engasjert i overfor oss som var nye. Vi ble
kristent arbeid. Han har også job- utrolig godt mottatt av både unge
bet innen indremisjonssammen- og eldre.
heng. Først fire somre der det
handlet om leirarbeid og evangeliGanske fort engasjerte Bernt
sering. Senere to år som barne- og Inge seg i Barnas Åpent Hus. Han
ungdomsarbeider på Stord. Da han er opptatt av at barn skal ha et godt
senere jobbet som lærer i Trond- tilbud, og at de skal få positive erheim, var han med revygruppa i faringer i møte med kirken. Erfanormisjonsforsamlingen i byen. I ringen hans er at dersom barna triOslo var Bernt Inge ansvarlig for ves og har det bra, så trives forelAlphakurs i Storsalen i flere år, drene også. Et godt tilbud til barna
mens han fortsatt jobbet som lærer. gjør også at de voksne kan ta del i
gudstjenesten.
Familien Steinsland flyttet til
Fredrikstad i 2006. Her er Bernt
- Hvorfor sa du ja da du ble
Inge lærer på Haugetun folkehøy- spurt om å være med i menighetsskole, der han er en av de ansvarli- rådet?
4

- En viktig grunn er at jeg oppfatter menigheten som solid. Det er
trygt å gå inn i styret her. Jeg var
vel i utgangspunktet mer bekymret
for tidsbruken for min egen del.
Men det handler også om at jeg synes det er spennende å være med å
tenke ut hvordan vi kan nå lenger
ut. Folk trenger Jesus. Jeg vil være
med på å gjøre menigheten til et
sted der mennesker føler seg sett,
trives og møter Jesus.
- Tenker du på noe konkret?
- Vi kan kanskje skape enda
flere ulike arenaer der folk kan bli
kjent og finne venner. På mange
måter er menigheten et sted der
folk kan våge å ta med seg kirkeuvante venner. Jeg vil gjerne være
med å bidra til at dette kan utvikles
videre.
- Hva er det viktigste i troen
din?
- Det viktigste er troen på at
jeg er god nok for Gud på grunn
av det Jesus har gjort. Jesus er veien, sannheten og livet. Jeg trenger
ikke streve eller kjempe for å være
god nok. Å være kristen er en velsignelse. ■

FAKTA
•
•
•
•

Bernt Inge Steinsland
40 år
Gift med Anne Sofie
Far til Emma Sofie og
Ingrid
• Bor på Lisleby
• Lærer på Haugetun
• Ble valgt inn i menighetsrådet i Fredrikstad Frikirke på
menighetsmøte i juni
2013 ■
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Speiderlandsleir

r
e
g
n
a
v
a
t
S
i
r
i
e
l
r
e
d
i
e
p
s
å
p
0
0
10 0

Frikirkespeidere
over tåken på
Prekestolen.

En del av speiderne klar til
togturen til
Stavanger.

D

enne sommeren var 10 000 nummer tre og fire…
speidere samlet til leir i Stavanger. 23 av dem kom fra FriFra Fredrikstad brukte speiderne det miljøvennlige toget for å
kirken i Fredrikstad.
komme til Stavanger. Mens masse
Hvert fjerde år samles alle utstyr enten var sendt på forhånd
speidere i Norge til en gigantisk eller i egen varebil. Det trengtes,
felles leir. Denne sommeren var for det skal mye utstyr til for å drifStavanger stedet, og slagordet for te en ukes camping. Fredrikstadleiren var rett og slett «Ganske speiderne hadde med eget kjøkimponerende». Man må være ti år kentelt med spiseplasser til alle, i
eller mer for å bli med på en slik tillegg til lavvoer og annet utstyr.
landsleir, så de fleste speidere får Vanligvis kan man oppleve både
bare anledning til å være med på en og fem regnværsdager i løpet
en eller to leire. Hvis man ikke blir av en speiderleir – ikke minst på
leder da, og får med seg både leir Vestlandet. Men sommerens leir i
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Portalen over
leiren til speiderne fra Frikirken
i Fredrikstad.
Stavanger var stort sett velsignet
med sol og oppholdsvær.
De ulike speidergruppene har
gjerne en vennskapelig konkurranse om å sette opp den fineste
leiren. Frikirkespeiderne fra Fredrikstad utmerket seg med å sette
opp en stor portal av stokker og
tauverk inn til området sitt. Den
ble lagt merke til.
Et bokstavelig høydepunkt
under sommerens leir var turen
opp til Prekestolen. Hver dag fikk
2000 speidere ta turen hit. Den da-

En tradisjonell aktivitet på en
speiderleir er haik. På en haik deles speiderne opp i små grupper og
blir sendt ut for å klare seg på egen
hånd. Utstyrt med kart skal de finne
fram til ulike bestemmelsessteder.
Ellers gikk dagene med til ak- I år fikk haiken stor oppmerksomtiviteter i leiren, ulike valgfrie ak- het i media fordi en av gruppene
tiviteter som dansk (!) folkedans, gikk seg vill og det måtte settes i
tivoli, bading og leirbål. Mange gang en leteaksjon etter dem. De
av aktivitetene foregikk i mindre ble funnet i god behold.
grupper, men det var også kjempeFor speiderne fra vår kirke var
arrangementer for alle de 10 000
speiderne. Spesielt var den avslut- det ingen slike problemer. Alle
tende samlingen med fyrverkeri og kom hjem til Fredrikstad i god bestor stemning en flott opplevelse.
hold. De fleste med mange gode
gen det var tur for våre speidere lå
selve prekestolen badet i solskinn,
men tåka lå tett under. Dermed ble
det ikke noen utsikt over fjorden.
Men turen opp var fin uansett.

opplevelser i ryggsekken.
Nå er en ny sesong i gang for
speiderarbeidet i Fredrikstad Frikirke. Speiderne samles på tirsdager, noen ganger i kirken, andre
ganger på Skogtunet eller andre
steder i naturen. Det er tilbud for
ulike aldersgrupper fra skolestart
til langt opp i tenårene.
Alle som har lyst, er hjertelig
velkommen til å prøve speiderlivet! Sjekk programmet på speidernes egen hjemmeside: www.fredrikstadfsk.com. ■
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Gudstjeneste for dem midt imellom

Barne- og ungdomsarbeider Jens Pedersen
– her på sin motorsykkel – sier at
han digger Tweens, og alltid
gleder seg til
samlingene.

Tweens
samlet i overetasjen
i Frikirken. Ikke sjelden
vanker det kake eller godter.

Wikipedia

T

weens er en betegnelse på
aldersgruppen mellom 10
og 13 år. De er verken barn eller ungdommer. I Fredrikstad
Frikirke får de tilbud om et eget
opplegg under hver gudstjeneste.

turen opp i kirkens toppetasje. Her
samles nemlig «tweensa».

Menighetens barne- og ungdomspastor Jens Pedersen er en av
dem som har opplegget på Tweens.
De andre er Per Eriksen og Tove
De siste to årene har Tweens de Flon.
vært en egen gruppe i tilknytning
- Vi ønsket å gi et litt mer ungtil menigheten. Tidligere var Barnas Åpent Hus – kirkens søndags- dommelig tilbud til de som synskole – et tilbud fra tre-åringer til tes det var for barnslig på Barnas
tretten-åringer. Ikke rart mange Åpent Hus, forteller Jens.
følte at de vokste ut av dette når de
- Hva er det som kjennetegner
passerte ti-årsalderen.
denne aldersgruppen?
Nå er Barnas Åpent Hus et til- De faller litt mellom to debud til barn til og med fjerde klasse.
De holder til i kirkens underetasje, finerte aldersgrupper, nemlig barn
med sang, andakt og masse aktivi- og ungdom. Undersøkelser viser
teter tilpasset alderen. Men de som også at i denne aldersgruppen er
er begynt i femte klasse tar i stedet det lett å falle ut av organisert ar8

beid. Dette gjelder også innen kirken. Samtidig er det en alder der
barna begynner å stille en del dypere spørsmål om tro og liv. Noen
får et mer bevisst forhold til tro
mens de er i denne alderen. Vi ønsker å gi et tilbud som møter disse
behovene.
Det betyr at opplegget på
Tweens er ganske forskjellig fra
Barnas Åpent Hus. Det henger delvis sammen med at det er en mindre gruppe barn som kommer på
Tweens; det kan være mellom tre
og ti stykker på samlingene. Men
oppmøtet har vært økende.
Det synges f. eks. ikke på
Tweens. Men det gis mer mulighet for samtale. Oftest begynner
det med at lederen snakker om da-

gens tema. Dette kan være en bibeltekst. Barna er fri til å
stille spørsmål eller supplere. Quiz er en populær aktivitet
som noen ganger henger direkte sammen med det som er blitt
formidlet. På slutten spilles det spill eller er enkle lekeaktiviteter.
- Tiden går ofte fort, forteller Jens Pedersen.
Han forteller at han trives utrolig godt sammen med denne aldersgruppen. Samtidig er det en utfordrende oppgave.
Det er stor forskjell på en ti-åring og en tretten-åring. Jens
sier at han alltid gleder seg til Tweens: - Jeg digger Tweens!
Nesten alle søndager denne høsten er det Tweens. De
eneste unntakene er familiegudstjenester, den første søndagen i høstferien og lysmessa i desember.
Utenom Tweens gir både Fredagsklubben, Speideren og
Soul Children tilbud til den samme aldersgruppen. Barna
som befinner seg i mellomrommet mellom barndomstiden og
ungdomstiden, skal i alle fall vite at de er velkommen i Fredrikstad Frikirke. Det gjelder også på søndagene! ■

En tween er en person som er mellom
ti og tolv år gammel. I populærmedia blir
uttrykket ofte knyttet til en førvoksen person – gjerne kvinnelig – som er på et mellomstadium i sin utvikling der de er regnet
for å være «too old for toys, too young for
boys».
Litteratur antyder at når barn når
tweensalderen begynner de å utvikle unike
sosiale behov og ønsker, og de viser tydelige håp, drømmer og forventninger til
framtiden. Det mest iøyenfallende i denne
aldersgruppen er de fysiske forandringene
i den begynnende puberteten som følges
av emosjonelle forandringer. Tweens begynner å utvikle sin egen selvforståelse,
og søker informasjon som kan hjelpe dem
til sterkere å definere seg selv fra foreldre,
media og venner. De identifiserer sine egne
interesser og uttrykker seg gjennom aktiviteter, mens de første mer voksne interessene vokser fram. ■
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Gudstjenester underveis
livet sitt og om at det aldri er for
sent å bli et lykkelig barn.
• Arne Børresen har spilt trompet
og fortalt om modelljernbanemuseet i Gamlebyen.
• NRK-journalist Einar Lunde har
delt sine erfaringer og opplevelser.
• Mens Bjørn Are Davidsen fortalte
om alle feilene i Da Vinci-koden.

13 år med Gudstjeneste Underveis
I

2000 ble begrepet Gudstjeneste Underveis lansert i
Fredrikstad Frikirke. Siden har
nærmere 50 gudstjenester blitt
arrangert under dette navnet.

nesker underveis gjennom livet. På
en undervis-gudstjeneste kan man
derfor også lytte til folk med andre
ståsteder enn det som kirken står
for. Vi har alle noe å berike hverandre med.

Hva er Gudstjeneste UnderHer er noen av de gjestene
veis? Utgangspunktet var at en
gruppe i menigheten hadde lyst til som har vært med på Gudstjeneste
å skape gudstjenester som på en Underveis gjennom årene:
• Fylkesordfører – den gang
spesiell måte var til tilrettelagt for
ordfører i Fredrikstad – Ole
folk som ikke nødvendigvis tråkHaabeth var med på en gudsker ned kirkedørene til vanlig. På
tjeneste med fokus på de gode
en Gudstjeneste Underveis skulle
sidene ved byen Fredrikstad.
det være lett å invitere med en
Tittel: Deilig er fjorden.
nabo eller en venn.
• Kunstneren Jens Hauglin bidro
på «sanselig gudstjeneste».
Temaene har vært mange i løpet av disse årene, og gjester har
• Toppidrettssjef Tor Ole Rimjordet snakket om toppidrett
vært hentet inn fra mange ulike
og verdier på en gudstjeneste
sammenhenger. Så er kirken som
der også Fredrikstad turnforeoftest også fullsatt på disse gudsning hadde oppvisning.
tjenestene.
• Jan Kåre Fjeld deltok på en
gudstjeneste med fred som
I begrepet ligger det også en
erkjennelse av at vi ikke alltid har
tema.
• Mens Bjørnar Spydevold var
ferdige svar på alle spørsmål eller
med på en gudstjeneste med
problemstillinger. Vi er alle men10

•
•
•

•
•
•
•
•
•

utgangspunkt i filmen «Lange,
flate ballær».
Biskop Gunnar Stålsett har
også snakket om fred og om
Fredsfyrsten.
Petter Skauen har snakket om
Latin-Amerika på solidaritetsgudstjeneste.
Sykehusprest Alf Kristian
Bjørkli har bidratt med refleksjoner om temaet «håp på sykehuset».
Det har vært eventyrgudstjeneste med fortelleren Helga
Samset.
Mona Eieland fortalte om arbeidet blant folk med rusproblemer og = Fredrikstad.
Leder i Kristelig Folkeparti,
Knut Arild Hareide, har vært
gjest.
Det samme har Fredrikstads
Arbeiderpartiordfører Jon-Ivar
Nygård.
Tidligere leder for datatilsynet, Georg Apenes, snakket
om å sette spor.
Terje Forsberg har fortalt fra

Det har også vært en rekke gudstjenester som har hatt musikalske temaer:
• «Når de nye tidene kommer», en
gudstjeneste med sangene til Bob
Dylan.
• «Messe i sort», med sanger hentet
fra Johnny Cash.
• Blues-gudstjeneste, med Kind of
Blue.
• Jazz-gudstjeneste med Fredrikstad Storband og Jostein Hasselgård.
• «Naken tro», med brødrene Hans
Erik og Jan Groth.
• På «fargerik gudstjeneste» deltok
et flott marimbaorkester fra kulturskolen.
• Vi har hatt «Keltisk messe» og
«Pilegrimsmesse» med Sven og
Anne Kristin Aasmundtveit.
Dessuten har en rekke grupper,
kor og solister deltatt: Fredrikstad
Mandssangerforening, Ad Lib, Vocapella, Acoustic Sandwich, MP3,
Funky Baptized, Anette Fossum, Ungdomskoret Exodus og mange fler.

Gudstjenester underveis
høsten 2013
Søndag 8. september er forfatter og NRK-journalist Tomm
Kristiansen gjest på Gudstjeneste Underveis. Tomm Kristiansen
ble i 1994 nominert til Brageprisen for sin bok Mor Afrika, og
i 1995 fikk han Den Store Journalistprisen for sitt arbeide. Han
vant prisen for «Årets temaprogram» under Radiodager 2006
med sitt korrespondentbrev «Gribben». Han var samme år programleder for fjernsynsprogrammet Med åpne kort på NRK1. I
perioder har Kristiansen reist som NRKs «verdensreporter».
I perioden 2006-2008 var Kristiansen kommunikasjonsrådgiver for Sør-Sudans president Salva Kiir. Fra 2008 til 2010 var
han kommunikasjonssjef for ACT Alliance i Genève, som koordinerer arbeidet til de kirkelige nødhjelpsorganisasjonene i verden.
Kristiansen arbeider i dag i NRKs utenriksavdeling og er fast
programleder for Søndagsavisa på P2.
Temaet for Gudstjenesten vil være «Gud i Afrika – og her». I
tillegg til Kristiansen deltar også Per Eriksen. Team 3, med Marianne Thoresen og Kamilla Dahle, har det musikalske ansvaret.
3. november er det Sunniva Gylver som taler på høstens andre Gudstjeneste Underveis. Temaet denne søndagen er «En Gud
for hele livet».
Sunniva Gylver er i dag forskningsstipendiat på Menighetsfakultetet. Tidligere har hun jobbet som prest, men er mest kjent
som programleder for livssynsprogram både på NRK og TV2. ■

Ca. to ganger hvert semester kommer det fortsatt til å arrangeres Gudstjeneste Underveis i Frikirken. Den
nåværende komiteen består av Trond
Øyvind Karterud, Svein Kristiansen,
Kirsti Lauvli Andersen, Ingebjørg Løseth og Per Eriksen. Kom gjerne med
ideer til kommende arrangementer!
Gudstjeneste Underveis vil fortsatt
være et sted det skal være lett å invitere med seg folk til kirken. Det skal
være en åpen dør til det som skjer i
byen og i samfunnet Frikirken er en
del av. ■
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Virksomheten

Hva skjer . . . .

Salig Blanding
med avslutningstur
Familiekoret Salig Blanding
har opplevd god vekst i løpet av
året som er gått. 2. juni hadde koret avslutningstur før sommerferien med
nærmere 40
deltakere.
På Isesjøbråten var
det grilling
Første Soul Chil- og leker for store og små. I Salig
Blanding er barn og voksne veldren konsert
kommen til enkel middag, leker
Nesten 200 tilhørere og sang hver tredje torsdag fra kl.
møtte fram for å overvære 16.30 og utover.
Fredrikstad Soul Childrens første konsert 1. juni i Frikirken. De Årets konfirmanter
fikk være med på en forrykende
Følgende ble konfirmert sønkveld hvor applausen nesten ingen
ende ville ta. Soul Children stilte dag 28. april: Simon Sætrang,
denne kvelden med fullt band, Elias Gauslaa, Torstein Norgårdutrolig flinke solister, masse entu- Hansen, Oda Kristiansen, Andrea
siasme og sin sprudlende dirigent Kinn, Elin Boine og Guro MongLarsen. Se bilde på neste side.
Grethe Bjørnstad Ravneng.
Nå er koret i full gang med sin Nytt stort konfirmantkull
andre sesong. Annenhver mandag
Det ser ut til at årets konfirmaner det øvelse i Frikirken. Nye sangere i alderen 10 til 16 år er vel- tkull blir det største i menighetens
nyere historie. Hele 19 tenåringer
kommen til å prøve seg i koret.
har meldt seg på konfirmasjonsundervisningen når dette skrives.
Her er navnene på nye konfirmanter: Thea-Marie Andersen,
Adrian Strømsbo Auberg (Nedre
Glomma Frikirke), Johanne Berntsen, Axel Breda, Yabu Bullen,
Mathias Umbach Gilberg, Philip
Haraldsen, Sara Haugen, Thea
Lunde Henriksen, Daniel Aanerud
Heier, Ragnhild Hasselgård, Thomas Kinn, Emma Elise Larsen,
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Rebecca Lehn, Casper Mass, Helene Marie Moe, Maren Sandhaug,
Sara Sandnes og Sara Steingrim.
Jens Pedersen, Per Eriksen og
Dag Stang vil være ansvarlig for
undervisningen. Det er bestemt at
det til våren vil arrangeres to konfirmasjonsgudstjenester; 27. april
og 4. mai.

Tid for å kjøpe lodd
29. – 30. november arrangeres
årets julemesse i Frikirken. Som
vanlig vil kirkens underetasje være
full av gevinster, julebakst og mennesker denne helgen. Julemessa
arrangeres til inntekt for Frikirkens
misjon i en rekke land.
Hele høsten før julemessehelgen er det imidlertid mulig både å
kjøpe og selge lodd. Loddsalget på
forhånd står for en betydelig andel
av de totale inntektene på messa.
Som i fjor er det reisegavekort som
er hovedgevinsten på loddsalget.

Show it!
På familiegudstjenesten 10.
november blir det lansert et helt
nytt konsept i Frikirken; Show it!
Show it er en annerledes familiegudstjeneste. Hensikten er å
samle foreldre og barn til felles undervisning om viktige og aktuelle
temaer. Samlingene er lagt opp på
barnas premisser ved bruk av film,

Bak f.v.: Per Eriksen, Elias Gauslaa, Torstein Nordgård-Hansen, Simon Sætrang, Jens Pedersen.
Foran f.v.: Guro Mong Larsen, Andrea Kinn, Elin Boine, Oda Kristiansen.
drama, dans og sang. Temaene
som blir presentert er hentet fra
Bibelen, og skal være nyttige og
tidsaktuelle for barn og foreldre.

talt 16 personer. Det ble en flott
leir på alle måter. Været var for
en gangs skyld helt strålende, noe
som førte til både overnatting under åpen himmel (bare for ledere!),
Etter
familiegudstjenesten og morgenbad for de som ville ha
får hver familie en DVD med seg en frisk start på dagen.
hjem. Her finner en undervisning
om temaet, filmer, bibelhistorier,
Temaet for helgen handlet om
oppgaver, utfordringer, spill eller hvor lett det er for oss mennesker å
lek. Denne skal være et verktøy fa- ødelegge relasjoner til mennesker
milien skal kunne bruke hjemme. vi er glade i, og hvor viktig det er å
På denne måten ønsker en at un- be hverandre og Gud om tilgivelse
dervisningen man har fått på fami- slik at relasjoner kan styrkes igjen.
liefeiringen lettere skal kunne integreres i familielivet.

Med en oppgjort fortid kan vi konkret oppleve et liv i frihet!
Takk til alle deltakere og ledere som bidro til at årets Ytterbølleir
ble den beste - ever, som en av deltakerne uttrykte det. Spesielt takk
til Lars, Daniel og Sebastian som
også i år gav ungdommen en uforglemmelig opplevelse i villmarksløypa! ■
En fornøyd gjeng
fra Fredrikstad Frikirke!

Show it er et opplegg som er
utarbeidet av bl. a. FriBU, Normisjon og Bymeigheten i Sandnes.

Leir på Ytterbøl
Helgen 23. - 25. august var 49
deltakere og ledere fra hele Østfold samlet på Ytterbøl leirsted i
Aremark, og Fredrikstad Frikirke
stilte med den største gjengen, to13

Annonser

Program høsten 2013
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

SEPTEMBER:

NOVEMBER:

Søndag 08. kl 11.00 Gudstjeneste Underveis. Tomm
Kristiansen. Per Eriksen. Team 3.
Barnas åpent hus og Tweens.
Mandag 09 kl 11.00 Formiddagstreff.
Mannsmusikken og Per Eriksen
Tirsdag 10. kl 18.00 Speider
Onsdag 11. kl 11.00 Bønn
Fredag 13. kl. 19.30 Cross.
Søndag 15. kl 12.00 Friluftsgudstjeneste på Skogtunet.
Per Eriksen.
kl. 19.00 Forbønnsgudstjeneste
Mandag 16. kl 18.00 Fredrikstad Soul Children øvelse
Tirsdag 17. kl 18.00 Speider
Onsdag 18. kl 11.00 Bønn
Torsdag 19. kl 16.30 Familiekoret Salig Blanding øvelse
Fredag 20. kl 18.30 Fredagsklubben.
Fredag-søndag 20-22.  Konfirmasjonsweekend
Søndag 22. kl 11.00 Gudstjeneste. Svein Femtehjell. M-team.
Nattverd. Barnas åpent hus og Tweens.
Misjonsinformasjon og offer.
Tirsdag 24 kl 18.00 Speider
kl 19.00 Dorkas. Unni Tobiassen
Onsdag 25. kl 11.00 Bønn
Fredag 27. kl 19.30 Cross.
Søndag 29. kl 11.00 Gudstjeneste. M-team. Film for barna.

Fredag 01 kl. 18.30 Fredagsklubben.
Søndag 03. kl 11.00 Gudstjeneste Underveis. Sunniva Gylver.
H-team. Barnas Åpent Hus og Tweens.
Tirsdag 05. kl 18.00 Speider
Onsdag 06. kl 11.00 Bønn
Fredag 08. kl. 19.30 Cross.
Søndag 10. kl 11.00 Show It! - familiegudstjeneste.
Mandag 11. kl 11.00 Formiddagstreff. Ketil Willard
kl 18.00 Fredrikstad Soul Children øvelse
Tirsdag 12. kl 18.00 Speider
Onsdag 13. kl 11.00 Bønn
Torsdag 14. kl 16.30 Familiekoret Salig Blanding øvelse
Fredag 15 kl. 18.30 Fredagsklubben
Søndag 17. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. M-team.
Nattverd. Barnas åpent hus og Tweens.  
kl 19.00 Menighetsmøte, budsjett
Tirsdag 19. kl 18.00 Speider
Onsdag 20. kl 11.00 Bønn
Torsdag 21. kl 19.00 FriBU fest for ledere
Fredag 22. kl. 19.30 Cross.
Søndag 24. kl 11.00 Gudstjeneste. Eivind Bergem. Mannsmusikken. Barnas åpent hus og Tweens.
Misjonsinformasjon og offer
Mandag 25. kl 18.00 Fredrikstad Soul Children øvelse
Tirsdag 26. kl 18.00 Speider
kl 19.00 Dorkas. Bjørg Skollevold
Onsdag 27. kl 11.00 Bønn
Torsdag 28. kl 16.30 Familiekoret Salig Blanding øvelse
Fredag 29 kl. 18.30 Fredagsklubben.
Fre 29.-lør 30.
Misjonsmesse.

OKTOBER

KIRKENS SOS I ØSTFOLD
Døgnåpen krisetelefon : 815 33 300
E-post : sos@kirkens.sos.no

Johan Mathisen
UR - OPTIKK

Nygaardsgt. 30 - Telefon 69 31 21 39

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!

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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Tlf 69 38 38 90 • www.ambjornsen.no

Mandag 30. kl 18.00 Fredrikstad Soul Children øvelse
Onsdag 02. kl 11.00 Bønn
Søndag 06. kl 11.00 Gudstjeneste. Eivind Bergem.
Mannsmusikken. Dåp. Nattverd.
Barnas åpent hus og Tweens
Tirsdag 08. kl 18.00 Speider
Onsdag 09. kl 11.00 Bønn
Torsdag 10. kl 16.30 Familiekoret Salig Blanding øvelse
Fredag 11. kl. 19.30 Cross.
Søndag 13. kl 11.00 Familiegudstjeneste. Fredrikstad Soul
Children. Utdeling av Min kirkebok.
Mandag 14. kl 11.00 Formiddagstreff.
kl 18.00 Fredrikstad Soul Children øvelse
Tirsdag 15. kl 18.00 Speider
Onsdag 16. kl 11.00 Bønn
Fredag 18 kl. 18.30 Fredagsklubben
Lørdag 19 kl 15.00 Fellesmøtene, i Zoékirken : Seminar om
tro i hjemmet. Viggo Klausen.
Søndag 20. kl 11.00 Familiegudstjeneste i anledning
Fellesmøtene. Zoekirken.
kl 19.00 Sangmøte i anledning Fellesmøtene
Tirsdag 22. kl 18.00 Speider
Onsdag 23. kl 11.00 Bønn
Fredag 25. kl. 19.30 Cross.
Søndag 27. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. Team 3.
Nattverd. Barnas åpent hus og Tweens.
Misjonsinformasjon og offer.
Mandag 28. kl 18.00 Fredrikstad Soul Children øvelse
Tirsdag 29. kl 18.00 Speider
kl 19.00 Dorkas. Anne Beate Strand
Onsdag 30. kl 11.00 Bønn
Torsdag 31. kl 16.30 Familiekoret Salig Blanding øvelse

DESEMBER:
Søndag 01. kl 17.00 Lysmesse. Per Eriksen. Soul Children og
Salig Blanding. Speiderne deltar
Tirsdag 03. kl. 18.00 Speider.
Onsdag 04. kl 11.00 Bønn
Fredag 06. kl 19.30 Cross. Juleavslutning
Søndag 08. kl 11.00 Gudstjeneste. H-team. Nattverd.
Barnas åpent hus og Tweens.
Mandag 09 kl 11.00 Formiddagstreff
kl 18.00 Fredrikstad Soul Children øvelse
Tirsdag 10. kl. 18.00 Speider.
Onsdag 11. kl 11.00 Bønn
Torsdag 12. kl 16.30 Familiekoret Salig Blanding øvelse
Fredag 13 kl. 18.30 Fredagsklubben. Juleavslutning
Søndag 15. kl 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. BÅH og
Tweens. Misjonsinformasjon og offer
Søndag 22. kl 11.00 Vi synger julen inn. Per Eriksen
Tirsdag 24. kl 15.30 Familiegudstjeneste. Per Eriksen. Mina
Dahle. Gloria Girls. Offer til Kirkens Nødhjelp
Torsdag 26. kl 12.00 Høytidsgudstjeneste. Eivind Bergem.
Mannsmusikken.
Søndag 29. kl 17.00 Juletrefest. Soul Children. Grethe
Bjørnstad Ravneng og Per Eriksen

JANUAR:
Onsdag 01. kl 12.00 Felleskirkelig gudstjeneste i Domkirken
Tirsdag 07 kl 19.00 Dorkas årsmøte. Jens Pedersen

Sjekk også programmet på www.frefri.no for eventuelle oppdateringer.
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Merhawi Semereab
Returadresse:
Apenesgate 7
1607 Fredrikstad
org. nr.: 975 922 855

www.frefri.no

Diakonmedhjelper
fra Eritrea
M

erhawi Semereab kommer
fra Eritrea. Det siste året
har han ofte vært å se i Fredrikstad Frikirke. Denne høsten går
han inn i tjeneste som diakonmedhjelper under gudstjenestene.

gang med andre året på studiet for
å bli maskiningeniør. Etternavnet
Semereab betyr forresten «Guds
vilje». Han er 29 år gammel.

Eritrea er et land er halvparten
av befolkningen er kristne, mens
den andre halvparten er muslimer.
I Fredrikstad Frikirke går det Merhawi kommer fra den kristne
mennesker fra mange land i ver- delen av befolkningen.
den. Her kan du treffe på folk fra
Kongo, Etiopia, Sudan, Syria og
- Hvorfor er du med i menigandre steder. Merhawi kom til heten?
Norge for fire år siden. I fjor flyt- Å være med i en kirke betyr å
tet han til Fredrikstad for å gå på
Høgskolen i Østfold. I år er han i få tilhørighet til et sted der troen er
16

levende. Det styrker troen. Jeg synes det er fint at det er eldre mennesker her også.
Merhawi er også med i en bibelgruppe i menigheten. Dette synes han er viktig. I bibelgruppen
blir man mer kjent med andre og
får snakket om troen og livet på et
mer personlig plan.
Merhawi forteller at han så
for seg at han kom til et land hvor
nesten alle var kristne da han kom
til Norge. Han ble skuffet da han
skjønte at det ikke var tilfelle, selv
om over 80 % tilhører Den norske
kirke. Det er en stor overgang fra
et samfunn der religion er viktig
for alle mennesker.
- Folk er veldig private med
hensyn til tro og religion i Norge.
Derfor er det viktig for meg å være
med i en levende kirke. Det gir
håp, sier han.
For tiden bor Merhawi i et studentkollektiv sammen med andre.
Han er imidlertid på utkikk etter et
sted han kan være mer for seg selv.
Dersom noen har en hybelleilighet
til leie, ta gjerne kontakt!
Vi oppfordrer alle i menigheten til å ta godt imot Merhawi, og
alle andre som kommer fra ulike
land i verden. De beriker definitivt
Fredrikstad Frikirke. ■

