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Syng 
sammen!
«Om jeg kan skrive et lands sanger, betyr det ikke noe hvem som 

skriver dets lover», skal Platon ha sagt. Poenget er at det er sangene 
som preger oss, skaper vår identitet og får oss til å handle. Det er ikke 
uten grunn alle land har sin egen nasjonalsang. Når den synges styrkes 
vår identitet og lojalitet.

I kirken har sangen vært viktig helt fra dens første tid. Stilen og 
instrumenteringen har forandret seg med tidene. Men funksjonen og 
innholdet har vært det samme. Sangen har styrket fellesskapsfølelsen 
og løftet hjertene til Gud. 

I Fredrikstad Frikirke er vi velsignet med mange dyktige sangere 
og musikere. Våre gudstjenester ville vært fattige uten alle som bidrar 
musikalsk. Som pastor vet jeg hvor viktig det er at en gudstjeneste hen-
ger sammen fra start til slutt. Det som sies og det som synges forsterker 
hverandre. Den første sangen etter prekenen løfter ofte budskapet inn i 
hjertene på en måte ordene ikke makter alene. En stor takk til alle som 
bidrar til dette!

Samtidig vet vi at musikk mange steder er en kilde til splittelse. 
Musikken er en del av vår identitet. Nesten alle har et sterkt forhold til 
den musikken de vokste opp med som ungdommer; om det dreier seg 
om bedehusmusikken fra 50-tallet, 60-tallets protestviser eller 80-tal-
lets kristenpop. 

I menigheten prøver vi å la flere ulike musikkformer berike felles-
skapet. Mange av sangene vi bruker er av nyere opprinnelse. Vi tror det 
er viktig at det musikalske uttrykket vårt oppleves som å tilhøre nåti-
den, og ikke fortiden. Samtidig ønsker vi å bruke det beste av fortidens 
salmer og sanger. Hver gudstjeneste skal derfor inneholde minst en 
klassisk salme. Vi tar også gjerne med oss det beste fra bedehustradi-
sjonen. Og det hender til og med at vi børster støvet fra en av 70- eller 
80-tallets populære sanger. 

Som fellesskap er det fint når vi kan lytte til hverandres sangtradi-
sjoner, og glede oss over uttrykksformer som vi tidligere ikke har hatt 
noe forhold til. 

«Syng sammen, la salmer, hymner og åndelige sanger lyde! Syng 
og spill av hjertet for Herren», skriver Paulus i Efeserbrevet. Den opp-
fordringen lar vi gjerne gå videre. ■

Per Eriksen
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Opp og fram

«Hvordan komme seg opp og fram?» Det var en boktittel.

Jeg har ikke lest den boka, men kanskje handler den om å tro på seg selv og sine 
ideer, bygge nettverk med de rette folkene, tenkte positivt, gripe mulighetene, sette 
seg hårete mål, bruke albuene når det trengs. Eller noe sånt.

Hva er alternativet til å komme seg opp og fram? Å bli hengende bak, bli usyn-
lig, bli tråkket ned? Går det an å komme seg opp og fram uten at noen andre samtidig 
faller ned og bak? Er ikke det en del av samme bevegelse i et stigesamfunn?

Hele vår familie har Harry Potter-dilla. Ungene satt og snakket ønskeliste rett 
før jul, og hun i midten erklærte at hun ønsket seg en usynlighetskappe, sånn som 
Harry har. Jeg syntes jeg hørte Synlighetskappe, og spant videre på det i hodet mitt. 
Jeg tror det finnes flere mennesker som trenger Synlighetskappe enn Usynlighets-
kappe i vårt samfunn. Vi trenger alle å bli sett, men mange mennesker blir usynlige 
for de fleste andre. Med sin angst, i sin ensomhet, med sin stille personlighet, i en 
jobb som ikke har status, med et skaut som andre blir redde for, med sine kroniske 
smerter, uten de nødvendige kontakter eller penger, uten gyldige papirer…

Gud er lite opptatt av å komme seg opp og fram. Hvor skulle Gud klatre opp? 
Gud er mer opptatt av å komme seg ned og bak. Ned til oss mennesker. Bak til de 
som står bakerst i køen, ytterst i ringen, nederst på stigen. Flere steder i Bibelen, som 
i Salmenes bok, tegnes bildet av den Gud, den Kongen, som klatrer ned og bak. Han 
som berger de fattige og de arme, viser medlidenhet med de fattige, redder de utsatte 
fra tvang og vold. «Deres liv er dyrebart i hans øyne.» Hva gjør det med de av oss 
som står nederst, å lese dette? Og med de av oss som står øverst?

Sunniva Gylver
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Mitt navn er Bånn. 
         Jens Bånn!

Show it!

Show it! Dette er navnet på det nye 
familiegudstjenesteopplegget som er 

tatt i bruk i Frikirken i Fredrikstad. En 
av gjennomgangsfigurene er Jens Bånn, 
alias barne- og ungdomspastor Jens Pe-
dersen. 

Jens Pedersen forteller at «Show it!» er 
et gjennomarbeidet opplegg som brukes i 
flere menigheter i Norge. I Fredrikstad var 
den første Show it-gudstjenesten i novem-
ber, og nummer to og tre kommer i februar 
og mai denne våren. 

De seks første Show it-gudstjenestene 
er bygget opp omkring Åndens frukter som 
er beskrevet i Galaterbrevet 5, 22: Tålmo-
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dighet, Vennlighet, Selvbeherskelse, Glede, Trofasthet, Kjærlighet. 

På hver samling settes ett av temaene i fokus. Gjennom film, 
skuespill, sanger og andre innslag blir temaene satt i direkte 

sammenheng med familielivet og hverdagen. 

- Dette er gjenkjennelig for alle. Vi ønsker at folk 
skal få oppleve at Bibelen er relevant også i daglig-

livet til moderne barnefamilier, sier Jens Pedersen. 

Gjennom Show it! ønsker han også å invitere 
nye barnefamilier til kirken. Dette er noe barna 
selv vil være med på. Trivselsfaktoren er høy. 
Det er plass til både latter og ettertanke.

Etter disse gudstjenestene får alle bar-
nefamilier med seg en DVD hjem. På den-
ne er blant annet de filmene som ble vist 
på gudstjenesten. Meningen er at man kan 
snakke videre sammen på hjemmebane 
om det som ble tatt opp i kirken. Etter 
den første gudstjenesten fikk man tilba-
kemelding om at nettopp det skjedde. 
Temaet den gangen var tålmodighet. 

Sammen med Jens Pedersen er 
Grethe Bjørnstad Ravneng, menighetens 
musikk- og familiemedarbeider, ansvar-
lig for Show it! Sanggruppa Gloria Girls 

Team er også fast innslag på disse guds-
tjenestene. Det samme er Ole Christian 

Delviken som spiller vaktmester, og som er 
i aksjon allerede før gudstjenesten starter. Han 

prater med folk og skaper kontakt. 

Flere andre frivillige er også med for å få alt til å fun-
gere. Ikke minst trenger man skuespillere til de bibelske 
dramastykkene som er med hver gang. På den første guds-
tjenesten handlet det om Jakob som måtte arbeide sju år for 
å kunne gifte seg med Rakel, et godt eksempel på tålmodig-
het. Mens gudstjeneste to hadde drama om den barmhjer-
tige samaritan, som et forbilde på vennlighet. 

Selv om barnefamilier er hovedmålgruppen for disse 
familiegudstjenestene, er det ment at alle generasjoner skal 

være til stede og få noe ut av det som presenteres. 

Alle er hjertelig velkommen! Og ta gjerne med noen som 
kan ha glede av disse gudstjenestene. Vil du vite mer om Show 

it? Se på internett: www.show-it.no ■

Show it!
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Levi Henriksen
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Forfatteren Levi Henriksen 
tror ikke på predikanter i 

blendahvite dresser som tilsyne-
latende aldri har begått en feil i 
livet sitt. Men han tror på bud-
skapet om Jesus som kom til oss 
på julenatt, og på muligheten for 
frelse for alle som har gått seg 
vill i livet.

19. januar var Levi Henriksen 
gjest på Gudstjeneste Underveis i 
Frikirken. Levi Henriksen har gitt 
ut en lang rekke med romaner, no-
vellesamlinger, essaysamlinger og 
barnebøker gjennom de siste fem-

ten årene. Mest kjent er han for ro-
manen «Snø vil falle over snø som 
har falt», som han også fikk den 
norske Bokhandlerprisen for. 

Etter en to og en halv times 
kjøretur på vinterglatte veier fra 
Kongssvinger på morgenen, delte 
han raust med erfaringer og reflek-
sjoner med NRK-journalist Trond 
Øyvind Karterud som samtalepart-
ner under gudstjenesten.

Før samtalen sang M-team 
sangen «Home for Christmas», 
som er skrevet til filmen «Hjem til 
jul» som bygger på Levis noveller. 

Trond Øyvind tok også utgangs-
punkt i jula, og det faktum at Levi 
Henriksen har skrevet tre novel-
lesamlinger med tema fra jula.

- Hvorfor skriver du mer enn 
noen andre forfattere om jul?

- Det begynte med at jeg ett 
år skrev tre julenoveller med tanke 
på at Frelsesarmeen kunne gi dem 
ut til inntekt for arbeidet sitt. Men 
Frelsesarmeen hadde andre bok-
prosjekter det året, derfor ble det 
til en hel novellesamling. 

Levi fortalte videre om at mye 

av forfatterskapet hans handler om 
hjemkomst, eller om forsøk på å 
vende hjem. Og jula gir mye i det 
perspektivet. Jula er også en tid da 
det er lett å falle utenfor, og hans 
bøker handler stort sett om folk 
som har falt utenfor. Men på en el-
ler annen måte ligger selve julehis-

torien under i det han skriver. 

- Egentlig handler alt jeg 
skriver om frelse i en eller annen 
form. Jeg fillerister folkene jeg 
skriver om, men jeg lar dem alltid 
reise seg og stavre seg videre mot 
lyset. 

Under en samtale med Hen-
ning Kvitnes på litteraturhuset for 
noen måneder siden, sa Levi Hen-
riksen at søndagsskolen var den 
beste forfatterskolen han hadde 
gått på. Fra han var fire til han var 
elleve-tolv år gammel gikk han på 
søndagsskolen på Zion på Granli, 
med moren som søndagsskolelæ-
rer. 

- Jeg var heldig som hadde 
en mor som var søndagsskolelæ-
rer. Å ha gått på forfatterskolen på 
Bø er ingenting mot å ha vokst opp 
foran flanellografen! Det var spesi-
elt å sitte på første rad å få med seg 
alle historiene. 

Levi fortalte at moren har be-
tydd mye for ham, og mange av de 
sterke kvinneskikkelsene vi møter 
i bøkene hans bygger på henne. 
Hun er også den fremste feminis-
ten han kjenner. På 70-tallet hadde 
fortsatt kvinnene på Granli hatter 
på hodet når de var på møte, og 
alle gikk i kjole. Moren hans var 
den første i menigheten som klip-
pet håret, hvilket skapte rabalder. 
Han sa han er blitt preget av sterke 
og troende kvinner. 

På spørsmål om det var an-
dre bibelhistorier som hadde gjort 
spesielt inntrykk, henviste Levi til 
fortellingen om Daniel i løvehu-
len. Denne historien fungerer også 
som et slags bakteppe i suksessro-
manen «Snø vil falle over snø som 
har falt». Hovedpersonen i boken 
heter Daniel Caspersen, men det er 
først i bokas aller siste setning han 
betegnes som noe annet enn Dan. 

I romanen «Dager skal komme 
med blå vind», er det referanser til 
historien om Jakob og Esau. 

Levi sa at de som ikke kjenner 
Bibelen går glipp av mye av det 
underliggende i bøkene hans. 

- Mange sier til meg at jeg 
er flink til å finne på ting. Men jeg 
sier til dem at om dere hadde kjent 
Bibelen ville dere skjønt at jeg 
bare er en stor tyv. Jeg skriver bare 
ting som er skrevet der. 

For Levi Henriksen er det vik-
tig å skrive om virkeligheten slik 
den er. Når han skriver om kristne 
menigheter – som oftest Eben-
Ezer på Skogli – er det verken for 
å karikere eller forherlige. Han vil 
skildre mennesker med respekt og 
ærlighet. Skikkelsene hans har nok 
av svake sider og befinner seg ofte 
litt på utsiden av samfunnet. Han 
tror at det er gjennom feilskjær, 
feil og forvillelse at man virkelig 
lærer hva det er å leve. 

Og det er også i dette perspek-
tivet juleevangeliet er så kjært for 
ham. Denne jula skrev han blant 
annet en julenovelle for Bergens 
Tidene. I denne novellen forundrer 
hovedpersonen seg over at engelen 
akkurat kom til hyrdene. Ville det 
ikke være mer realistisk om han 
kom til direktørene eller offiserene 
eller de store i samfunnet? Men det 
er nettopp det som er poenget. Det 
var til gutta på golvet han kom.

- I det ligger hele julens bud-
skap. Og derfor vinner alltid jule-
evangeliet for meg over alle pak-
kene og alt annet i jula – fordi det 
var til gutta på golvet han kom! ■

(Samtalen mellom Trond Øy-
vind Karterud og Levi Henriksen 
kan i sin helhet høres på www.fred-
rikstadfrikirke.no.)  

Levi Henriksen i samtale med 
Trond Øyvind Karterud etter 

gudstjenesten 19. januar.

Med søndagsskolen som forfatterskole

Levi Henriksen
Forfatter og musiker som er 

oppvokst og bor i Kongsvinger 
kommune. Født i 1964. Han har 
kone og to barn. Han har gitt ut 
17 bøker.

Debuterte litterært med no-
vellesamlingen «Feber» i 2002, 
og fikk sitt gjennombrudd med 
romanen «Snø vil falle over snø 
som har falt» i 2004. 

Han har også gitt ut flere 
plater. Sist utgivelse fra 2012 
med Thomas Maarud og Bra 
landsens folk: «Langt sakte 
tog». Dagbladet ga albumet ter-
ningkast 5 og skrev: ”På tekst-
siden tror jeg du skal få trøbbel 
med å finne et bedre album i år. 
Dette er hel ved.” ■



Hver tredje torsdag putrer 
det av liv i kirkens undere-

tasje når foreldre og barn i fami-
liekoret Salig Blanding kommer 
sammen. 

Da menighetsbladet besøkte 
samlingen en snørik torsdag i ja-
nuar, var femten familier og om-
trent 40 stykker samlet. Flere fami-
lier hadde sms´et at omgangssyke 
og forkjølelse gjorde at de måtte 
holde seg hjemme denne dagen. 
Men fullt av liv og aktivitet var det 
uansett. 

Hver gang Salig Blanding 
samles, har gode medhjelpere 
på kjøkkenet – Else Hasselgård, 

Bjørg Pedersen, Knut Strømsbo og 
Ragnhild Strømsbo – vært i aksjon 
i god tid før foreldre og barn inn-
finner seg. Tanken er at man skal 
kunne komme rett fra jobb og bar-
nehage uten å måtte lage middag 
hjemme først.

Denne torsdagen står taco på 
menyen. Kjøttdeig er stekt, grønn-
saker blir hakket og lefser var-
met på kjøkkenet. Barnefamiliene 
kommer til varm mat og dekket 
bord. De trenger ikke en gang be-
kymre seg for oppvasken. 

Salig Blanding er et familie-
kor. Men sangøvelse opptar bare 
omtrent en tredjedel av de to ti-

mene samlingen varer. Dette skal 
også være en sosial happening 
der barn og voksne får kose seg 
sammen. Det spises, lekes, synges 
og snakkes. 

Salig Blanding er et sted for 
relasjonsbygging. Barn finner ven-
ner blant barn, og de voksne knyt-
ter nye kontakter. Gjennom den 
siste høsten er det flere nye fami-
lier som er kommet til. 

Det er menighetens musikk- og 
familiearbeider Grethe Bjørnstad 
Ravneng som leder Salig Blan-
ding. Etter at middagen er ryddet 
bort, tar hun regien og drar barn og 
voksne med i sang og bevegelser. 

Dette kan godt erstatte en økt på en 
av byens mange treningsstudioer. 
Det danses, hoppes og synges. 

Etter en halvtimes tid setter 
alle seg på gulvet og hører på en 
kort andakt. Deretter er det en liten 
utlodning, og tid til lek. 

Grethe Bjørnstad Ravneng 
sier at de mest positive tingene 
hun opplever med Salig Blanding 
handler om det samholdet og det 
fellesskapet barn og voksne får 
når man møtes i kirken på torsda-
ger og synger, spiser og koser seg 
sammen! Hun synes det er flott å 
se hvordan barna storkoser seg på 
samlingene. Dessuten er det kjem-

pefint at koret fungerer som en inn-
gangsport for mange til kirken.

Blant planene framover er en 
minimusikal som koret skal fram-
føre under gudstjenesten i kirken 
1. juni. Noe slikt har koret aldri 
prøvd før. Dette skal skje på en 
vanlig gudstjeneste der koret er 
med i starten, og så er barna med 
på barnas Åpent Hus etterpå. 

Dessuten kan Grethe fortelle 
at hun er i gang med noen spen-
nende planer for høsten også, men 
hva det konkret går ut på får man 
vente for å finne ut av. 

Salig Blanding er ikke et kor 

med masse opptredener. Men de 
synger gjerne på en familieguds-
tjeneste en gang i mellom, de er 
med på lysmessa før jul, på jule-
messa og på juletrefesten i kirken. 

Målet for koret er ikke å kunne 
synge best mulig, men å kunne ha 
det fint sammen, få venner og la 
barna bli glad i Jesus og oppleve 
at det er morsomt å være i kirken. 

Salig Blanding øver følgende 
datoer denne våren: 27. februar, 
13. mars, 3. april, 24. april, 15. 
mai, 22. mai og 5. juni. Øvelsene 
begynner kl. 16.30. De blir med 
på speidergudstjeneste 6. april, og 
altså på gudstjenesten 1. juni. ■

98

Salig torsdagsblanding
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Tommy og Bente Johansen 
har begge hatt sentrale le-

deroppgaver i Frikirken gjen-
nom en årrekke. Men ingen av 
dem vokste opp i familier med et 
aktivt forhold til kirke og kris-
tendom. 

Tommy Johansen (52) er le-
der av menighetsrådet i menighe-
ten. Han har sittet i ledelsen siden 
2003. Før det har han blant annet 
vært søndagsskolelærer, barnefo-
reningsleder og leder i Fredags-
klubben. Bente Johansen (53) 
har 15-års jubileum som leder for 
menighetens omsorgsdiakoner. 
Før det har hun hatt mange av de 
samme lederoppgavene som ekte-
mannen. 

Veien deres fram til kristen tro 
og aktivt menighetsengasjement 
var imidlertid ganske ulike. Bente 
ble sendt på søndagsskolen fra hun 
var liten selv om foreldrene ikke 
var kirkeaktive. Hun vokste derfor 
naturlig inn menighetens barne- 
og ungdomsarbeid. Tommy på sin 
side var knapt nok innenfor dø-
rene til en søndagsskole gjennom 
barndommen. Da han begynte på 
Gressvik ungdomsskole ble han li-
kevel med i det kristne skolelaget. 
Og der fikk han en bevisst kristen 
tro, 14 år gammel. 

Begge fikk tidlig lederoppga-
ver. Bente var bare fjorten da hun 
ble leder for en barneforening med 
40 barn som Frikirken drev på 
Kråkerøy. Sammen med seg hadde 
hun to venninner, Trine på tretten 
og Berit på femten. 

Ledertreningen har kommet 
godt med senere i livet. Bente er 

spesialpedagog ved spesialavde-
lingen på Borge skole. Tommy er 
konsernverneombud i Helse Sør-
Øst, hvor han representerer nær-
mere 70 000 ansatte. 

Som en kontrast til dette har 
ekteparet alltid prioritert å være 
med i en smågruppe i menigheten. 
De føler at de trenger det nære fel-
lesskapet, sier de. Et sted det går 
an å være personlig. Et sted man 
kan dele både tro og tvil. For dem 
har det aldri vært noe tema å kutte 
ut bibelgruppa, selv om livet har 
vært hektisk.

- Menigheten er en viktig del 
av meg. For meg er det naturlig å 
være delaktig og engasjere meg. 
Grunnlaget er det Jesus har gjort 
for oss. Jeg vil være en del av det 
gjennom menighetens arbeid. Jeg 
mener at vi har en sunn og trygg 
menighet, selv om vi langt fra er 
perfekte, sier Bente. 

- Det er masse flotte mennes-
ker her. Og jeg mener vi er ganske 
inkluderende, selv om vi fortsatt 

har mye å gå på, supplerer Tommy. 

- Hvordan ser du på oppgaven 
å være leder i menighetsrådet?

- For meg er det et stort privi-
legium og en velsignelse. Vi har et 
fint fellesskap med lite konflikter. 
Det er lett å lede en menighet i 
medvind. Det er i motbakkene det 
blir tungt. Jeg er veldig glad i men-
nesker, og jeg ønsker å kunne bety 
noe for andre. Både på jobben og i 
menigheten handler mye om at an-
dre skal ha det bra. 

Bente har også tydelige om-
sorgsoppgaver både i jobb og i me-
nighet. 

- Jeg ønsker at det jeg gjør skal 
være med og bety en forskjell for 
et menneske. Det gir så mye til-
bake. Som omsorgsdiakon besøker 
jeg noen av menighetens eldre. Det 
er en ren velsignelse. Jeg får kom-
me hjem til dem og øse av deres 
skattkiste. De har så mye å gi av 
livserfaringer at jeg skulle unnet 

Vil bety en forskjell for mennesker

flere å få del i det. 

Begge tror at det å ha en tje-
neste er viktig for å kunne bli 
bevart, og for å kunne være hele 
mennesker. Et av Tommys favo-
rittbibelvers er Efeserne 2, 10. Der 
står det: For vi er hans verk, skapt 
i Kristus Jesus til gode gjerninger, 
som Gud på forhånd har lagt fer-
dige for at vi skulle vandre i dem.

- Vi problematiserer ikke så 

mye. Vi har gått inn i de oppga-
vene som har lagt seg til rette for 
oss. Vi har landet litt, og er ikke på 
leting etter så mye nytt, sier de.

Utenom menighet og jobb har 
Tommy et par store interesser. Den 
ene handler om maling og tegning. 
Det andre om sykling. Denne som-
meren syklet Tommy fra Trond-
heim til Oslo for femte gang. Han 
sier at han egentlig er litt lat, og at 
han derfor trenger et mål å trene 

mot. Den store styrkeprøven, som 
sykkelrittet kalles, er et passende 
mål. Men han presiserer at han er 
glad i mat, og hver gang benytter 
han samtlige elleve matstasjoner 
langs ruta. Dermed blir sykkelrit-
tet også en sosial happening. 

Dessuten har ekteparet en stor 
forventning for tiden. De venter 
sitt første barnebarn. ■

Tommy & Bente

10
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Virksomheten Hva skjer . . . .

Julemessa 
2013 og 2014

Julemessa i 2013 
ble også en fin opple-

velse, med et overskudd 
på nærmere 110 000 kro-

ner. Hele dette beløpet sen-
des til Frikirkens misjonsar-

beid. Messekomiteen, med Elsa 
Simonsen, Tove Selsø, Anne-

Grethe Kinn og Greta Andersen, 
gjorde en stor jobb med å få det 
hele i havn. 

Nå er allerede forberedelsene 
for julemessa i 2014 i gang. For å 
lette arbeidspresset på komiteen, 
ønsker man denne gangen å kunne 
opprette noen grupper som har an-
svar for hver sitt delområde av ar-
beidet med messa. Det dreier seg 
om en rigge og ryddegruppe, en 
gruppe med ansvar for PR og mø-
ter, og en gruppe med ansvar for 
forhåndsloddsalg. Interesserte kan 
kontakte Elsa Simonsen eller Per 
Eriksen. 

14 nye givere!

Det viktigste grunnlaget for 
menighetens økonomi er den faste 
givertjenesten. Folk som deltar i 
menigheten gir et fast beløp hver 
måned. Størrelsen på beløpet er 

det den enkelte som bestemmer. 
Bare om lag 10 % av menighetens 
inntekter er offentlig støtte. Det 
resterende må samles inn på andre 
måter. Fast givertjeneste gjør det 
lettere for menigheten å planlegge 
virksomheten.

For 2014 har menigheten en 
målsetting om å få 14 nye faste 
givere. Allerede har tre nye givere 
meldt seg, slik at det «bare» trengs 
elleve til. 

Hvis du vil være med, gi be-
skjed til menighetens kasserer Elsa 
Simonsen; (elsasimo@online.no). 

Vi feirer grunnloven

I 2014 er det 200 år siden Nor-
ge fikk sin egen grunnlov. Dette 
kommer til å markeres med store 
arrangementer over hele landet.

Søndag 11. mai – seks dager 
før selve jubileumsdagen – marke-
res grunnloven under Gudstjeneste 
Underveis i Frikirken. Fredrikstad 
Mandssangerforening kommer til å 
bidra med den nasjonale sangskat-
ten, og historikeren Trond Svandal 
blir med. Temaet for gudstjenesten 
blir: «Grunnloven, Gud og frihe-
ten». I tillegg til å feire grunnlo-

ven, kommer det også til å settes 
fokus på at full religionsfrihet tok 
det lang tid å gjennomføre i landet 
vårt. 

Barnas Supersøndag

Tradisjonen tro vil det også 
denne våren arrangeres Barnas Su-
persøndag i kirken. Fra kl. 13.00 
den 16. mars blir det masse akti-
viteter for barn fra 1. klasse og 
oppover i kirkens lokaler. Det hele 
avsluttes med stor familieguds-
tjeneste kl. 18.00, der Arild Brun 
Svendsen bidrar med bibeldrama 
og Fredrikstad Soul Children syn-
ger.

Fortsatt medlemsøkning

I 2013 økte antall medlem-
mer i fullt medlemskap fra 228 til 
234. Gjennomsnittlig gudstjenes-
tebesøk økte fra 128 til 131. Det 
er første gang det gjennomsnittlige 
gudstjenestebesøket har passert 
130. 

Antall barn og ungdom som er 
med i menighetens aktiviteter økte 
også i 2013. Det er mer enn 300 
barn og tenåringer knyttet til me-
nighetens ulike aktiviteter.

To nye bøker
Menighetens hovedpastor, Per 

Eriksen, er denne våren på mar-
kedet med to nye bøker. Den ene 
boken er laget i samarbeid med 
Lars Rudebjer og har tittelen «Li-
vets Årstider». Lars Rudebjer er 
kjent for mange som skaperen av 
tegneserien «Barnas Planet», som 
blant annet trykkes daglig i Fred-

rikstad Blad. Lars er profesjonell 
illustratør og jobber mye med na-
turfotografering. «Livets Årstider» 
inneholder naturbilder fra alle års-
tidene, med tekster som er skrevet 
av Per Eriksen. 

Boken kommer ut parallelt 
både i Norge og Sverige. I Norge 
kommer den på Inspirasjon Forlag.

Den andre boken gis ut på 
Luther Forlag med tittelen Før du 
sier du ikke tror. I denne boken ar-
gumenteres det for at troen på Gud 
samsvarer bedre med tilværelsen 
slik vi oppfatter den enn en ate-
istisk virkelighetsforståelse gjør. 
Målgruppe for denne boken er 
unge voksne og ellers alle som er 
opptatt av denne typen spørsmål. ■
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Ringtunvn. 9
Postboks 94
1713 Grålum

Tlf. 69 14 43 77
Tlf. lager/verksted 

69 14 44 60

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

Tlf 69 38 38 90 • www.ambjornsen.no

Sjekk også programmet på www.frefri.no for eventuelle oppdateringer.

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

Kontakt Tove Selsø, Fredrikstad 
Tlf: 994 15 707 / E-post : tove.selso@gmail.com

DMI Norge: Postboks19, Bekkelagshøgda, 1109 Oslo
Nettside: dminorge.no / Epost: post@dminorge.no     
Brosjyre får du i kirken!

FEBRUAR:
Søndag	 16.	kl	11.00	 Gudstjeneste.	Per	Eriksen.	Nattverd.	
	 	 	 	 	 Barnas	åpent	hus	og	Tweens.	
Onsdag	19.	kl	11.00	 Bønn
Søndag	 23.	kl	11.00	 Gudstjeneste.	Leif	Nilsen.	Film	for	barna.	
Mandag	24.	kl.	18.00	 Fredrikstad	Soul	Children	øvelse
Tirsdag	 25.	kl	18.00	 Speider	/	Gloria	Girls	Team	øvelse
	 	 kl	19.00	 Dorkas.	Inger	Lise	Skauge
Onsdag	26.	kl	11.00	 Bønn
Torsdag	27.	kl	16.30	 Familiekoret	Salig	Blanding	øvelse
	 	 	 19.00	 Fest	for	frivillige
Fredag	 28.	kl	17.45	 Konfirmantsamling
	 	 kl	19.30	 Cross.	Med	årsmøte

MARS:
Lørdag	 01	 kl	13.00	 Cross.	Skitur	til	Kongsberg.
Søndag	 02.	kl	11.00	 Gudstjeneste.	Per	Eriksen.	BÅH	og
	 	 	 	 	 Tweens.	Kollekt	Kirkens	Bymisjon	
	 	 kl	19.00	 Årsmøte
Mandag	03.	kl.	18.00	 Fredrikstad	Soul	Children	øvelse
Tirsdag	 04.	kl	18.00	 Speider
Onsdag	05.	kl	11.00	 Bønn
Fredag	 07.	kl	18.30	 Fredagsklubben
Søndag	 09.	kl	11.00	 Gudstjeneste.	Eivind	Bergem.	Nattverd.	
	 	 	 	 	 BÅH	og	Tweens.	Misjonsinfo.	og	kollekt.
Mandag	10.	kl	11.00	 Formiddagstreff.
Tirsdag	 11.	kl	18.00	 Speider
Onsdag	12.	kl	11.00	 Bønn
Torsdag	13.	kl	16.30	 Familiekoret	Salig	Blanding	øvelse
Fredag	 14.	kl	19.00	 Cross
Søndag	 16.	kl	15.00	 Barnas	Supersøndag.	
	 	 kl.	18.00	 Familiegudstjeneste.	Arild	Brun	
	 	 	 	 	 Svendsen.	Fredrikstad	Soul	Children.	
	 	 	 	 	 Barnas	Supersøndag.
Mandag	17.	kl.	18.00	 Fredrikstad	Soul	Children	øvelse
Tirsdag	 18.	kl	18.00	 Speider	/	Gloria	Girls	Team	øvelse
Onsdag	19.	kl	11.00	 Bønn
Tors	20	-	man	24	 	 Konfirmantene	til	Riga
Fredag	 21.	kl	18.30	 Fredagsklubben		
Søndag	 23.	kl	11.00	 Gudstjeneste.	Svein	Slettevold.	
	 	 	 	 	 Barnas	Åpent	Hus	og	Tweens.
Man	24	–	lør	29	 	 Dugnadsuke	i	kirken.	Man,	ons,	tor	&	lør.
Tirsdag	 25.	kl	18.00	 Speider
	 	 kl	19.00	 Dorkas.	Kirsten	Brandtzæg	Jørgensen
Onsdag	26.	kl	11.00	 Bønn	
Fredag	 28.	kl	17.45	 Konfirmantsamling
	 	 kl	19.00	 Cross.	Connect	samling.
Søndag	 30.	kl	11.00	 Gudstjeneste.	Per	Eriksen.	Nattverd.	
	 	 	 	 	 Barnas	Åpent	Hus	og	Tweens.		
Mandag	31.	kl.	18.00	 Fredrikstad	Soul	Children	øvelse

APRIL:
Tirsdag	 01.	kl	18.00	 Speider
Onsdag	02.	kl	11.00	 Bønn
Torsdag	03.	kl	16.30	 Familiekoret	Salig	Blanding	øvelse
Fredag	 04.	kl	17.05	 Konfirmantsamling
	 	 kl	18.30	 Fredagsklubben
Søndag	 06.	kl	11.00	 Speidergudstjeneste.	Per	Eriksen.	
	 	 	 	 	 Salig	Blanding
Mandag	07.	kl.	18.00	 Fredrikstad	Soul	Children	øvelse

Tirsdag	 08.	kl	18.00	 Speider	/	Gloria	Girls	Team	øvelse
Onsdag	09.	kl	11.00	 Bønn	
Fredag	 11.	kl	19.30	 Cross
Søndag	 13.	kl	11.00	 Gudstjeneste.	Eivind	Bergem.	
	 	 	 	 	 (Palmesøndag).	BÅH	og	Tweens.	
Onsdag	16.	kl	11.00	 Bønn	
Torsd	 17.	kl	18.00	 Nattverdsamling.	Vitnesbyrd
Søndag	 20.	kl	11.00	 Høytidsgudstjeneste	for	hele	familien.	
	 	 	 	 	 Per	Eriksen.	Misjonsinfo	og	kollekt.
Tirsdag	 22.	kl	18.00	 Speider
Onsdag	23.	kl.	11.00	 Bønn
Torsdag	24.	kl	16.30	 Familiekoret	Salig	Blanding	øvelse
Fredag		 25.	kl	17.45	 Konfirmantsamling
	 	 kl	19.30	 Cross	tur
Søndag	 27.	kl	11.00	 Konfirmasjonsgudstjeneste.	Per	Eriksen	
	 	 	 	 	 og	Jens	Pedersen.	Lekerom	åpent.	
Mandag	28.	kl.	18.00	 Fredrikstad	Soul	Children	øvelse
Tirsdag	 29.	kl	18.00	 Speider	/	Gloria	Girls	Team	øvelse
	 	 kl	19.00	 Dorkas.	Leif	Nilsen
Onsdag	30.	kl	11.00	 Bønn

MAI:
Søndag	 04.	kl	11.00	 Konfirmasjonsgudstjeneste.	Per	Eriksen	
	 	 	 	 	 og	Jens	Pedersen.	Lekerom	åpent.	
Tirsdag	 06.	kl	18.00	 Speider
Onsdag	07.	kl	11.00	 Bønn
Fredag	 09	 kl	19.30	 Cross	
Søndag	 11.	kl	11.00	 Gudstjeneste	Underveis.	Per	Eriksen.
	 	 	 	 	 Trond	Svandahl.	Fredrikstad	Mands-
	 	 	 	 	 sangerforening.	BÅH	og	Tweens.
Mandag	12.	kl	11.00	 Formiddagstreff.	
	 	 kl.	18.00	 Fredrikstad	Soul	Children	øvelse
Tirsdag	 13.	kl	18.00	 Speider
Onsdag	14.	kl	11.00	 Bønn
Torsdag	15.	kl	16.30	 Familiekoret	Salig	Blanding	øvelse
Søndag	 18.	kl	11.00	 Gudstjeneste.	Eivind	Bergem.	Manns-
	 	 	 	 	 musikken.	Nattverd.	BÅH	og	Tweens.	
	 	 	 	 	 Misjonsinformasjon	og	kollekt.
Tirsdag	 20..kl	18.00	 Speider	/	Gloria	Girls	Team	øvelse
Onsdag	21.	kl	11.00	 Bønn
Torsdag	22.	kl	16.30	 Familiekoret	Salig	Blanding	øvelse
Fredag	 23.	kl	19.30	 Cross	avslutning
Søndag	 25.	kl	11.00	 Show	It	-	familiegudstjeneste.	Gloria	Girls	
Mandag	26.	kl.	18.00	 Fredrikstad	Soul	Children	øvelse
Tirsdag	 27..kl	18.00	 Speider
	 	 kl	18.00	 Dorkas.	Tur	til	Haugetun.	Irene	Skår
Onsdag	28.	kl	11.00	 Bønn
Fredag	 30	 kl	18.30	 Fredagsklubben,	semesteravslutning

JUNI:
Søndag	 01.	kl	19.00	 Gudstjeneste.	Per	Eriksen.	Salig	Blanding
	 	 	 	 	 -	minimusical.	BÅH	og	Tweens.	
Mandag	02.	kl.	18.00	 Fredrikstad	Soul	Children	øvelse
Tirsdag	 03.	kl	18.00	 Speider	/	Gloria	Girls	Team	øvelse
Torsdag	05.	kl	16.30	 Familiekoret	Salig	Blanding	øvelse
Søndag	 08.	kl	11.00	 Høytidsgudstjeneste.	Eivind	Bergem	
	 	 	 	 	 (Pinsedag).	Nattverd.	BÅHus	og	Tweens
Tirsdag	 10.	kl	18.00	 Speider
Onsdag	11.	kl	11.00	 Bønn
Fre	13.	–	søn.	15.		 Ungdomsklubben	Cross,	tur	til	Gøteborg

forts. side 14

Program forts.
Søndag	 15.	kl	11.00	 Gudstjeneste.	Per	Eriksen.	Misjonsinfo.
	 	 	 	 	 og	kollekt.	Barnas	Åpent	Hus	og	Tweens
Søndag	 22.	kl	11.00	 Gudstjeneste.	Nattverd
Søndag	 29.	kl	11.00	 Felles	gudstjeneste	i	Fredrikstad	
	 	 	 	 	 i	anledning	Glommafestivalen	

JULI:
Søndag	 06.	kl	11.00	 Felles	gudstjeneste	i	Sarpsborg	Frikirke

Søndag	 13.	kl	11.00	 Felles	gudstjeneste	i	Greåker	Frikirke.
Søndag	 20.	kl	11.00	 Felles	gudstjeneste	i	Fredrikstad	
	 	 	 	 	 Frikirke.	Per	Eriksen.		
Søndag	 27.	kl	11.00	 Felles	gudstjeneste	i	Sarpsborg	Frikirke.	

AUGUST:
Søndag	 03.	kl	11.00	 Felles	gudstjeneste	i	Greåker	Frikirke.
Søndag	 10.	kl	11.00	 Gudstjeneste.	Per	Eriksen.
Søndag	 17.	kl	11.00	 Gudstjeneste.	Eivind	Bergem
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Rekordstort konfirmantkull

Returadresse:
Apenesgate 7

1607 Fredrikstad
org. nr.: 975 922 855

Konfirmantene

www.frefri.no

Hele nitten ungdommer er i 
år med på konfirmasjons-

opplegget i Fredrikstad Frikir-
ke. Det fører til at man denne 
våren må ha to konfirmasjons-
søndager.

For to år siden var det tretten 
konfirmanter i menigheten. Da 
var kapasiteten sprengt i kirken på 
konfirmasjonssøndagen. Om man 
ikke skulle innføre kvoter for hvor 
mange gjester hver konfirmant 
kunne ha med i kirken, måtte det 
fordeles på to gudstjenester. Denne 
våren blir det derfor konfirmasjon 
både 27. april og 4. mai. 

Konfirmantopplegget følger 
samme løp som de siste to årene, 
med tur til Latvia i mars som et av 
høydepunktene. Her møter konfir-
mantene ungdom på deres egen al-
der i en kirke i Riga, og de er med 
på sosialt arbeid og matutdeling 
til fattige familier i en mindre by 
noen mil fra hovedstaden. Fram til 
turen selger konfirmantene vafler i 
kirken og utfører arbeid på hjem-
mebane for å samle penger til det 
sosiale arbeidet.

Ellers inneholder konfirma-
sjonstiden både vanlig under-
visning, leir og andre opplegg 

sammen med konfirmantene fra de 
andre menighetene i Østfold. 

Dette er årets konfirmanter:
Adrian Strømsbo Auberg (fra 

Nedre Glomma frikirke), Axel 
Breda, Casper Mass, Daniel Aan-
nerød Heier, Emma Cook Viken, 
Emma Elise Larsen, Helene Ma-
rie Moe, Johanne Berntsen, Linn 
Rebecka Torstensrud Lehn, Ma-
ren Sandhaug, Mathias Umbac 
Gilberg, Ragnhild Hasselgård, 
Sara Haugen, Sara Sandnes, Sara 
Steingrim, Thea Lunde Henriksen, 
Thea-Marie Andersen, Thomas 
Kinn, Yabu Jacob Bullen. ■


