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 Trofast 
benkesliting

«Det er ikke kvaliteten på gudstjenesten som forandrer deg. Det er 
det den trofaste benkeslitingen som gjør.»

Ordene er skrevet av Stian Kilde Aarebrot i en kronikk i avisa Vårt 
Land. Aarebrot er en ung prest og skribent. Han skriver: «Gudstjenes-
ter er ikke som frittstående filmer, snarere som episoder i en livslang 
TV-serie. Prøv heller å forplikte deg til ett år med trofast benkesliting. 
Eller et helt liv for den saks skyld. For det er vanene som forandrer 
deg.»

Den unge presten setter ord på noe som er en utfordring som alle 
merker i vår moderne og oppjagede tid. Folk har vanskelig for å for-
plikte seg. Vi ønsker å disponere tiden vår - ikke minst fritiden - selv. 
Da blir også kirkegang noe som tilordnes alle våre andre behov og 
aktiviteter. Vi går hvis det er noe spennende som skjer eller om vi ikke 
har noe bedre å finne på. Dette står i kontrast til hva som har vært van-
lig opp gjennom historien og i de fleste ikke-vestlige kulturer. Der har 
kirkegangen vært en del av livsrytmen. 

En gang spurte jeg en av våre nye landsmenn om hva han hadde 
lært i Norge. Svaret lød: «At jeg ikke trenger å gå i kirken hver søn-
dag.» Jeg er ikke sikker på at det var en lærdom til det bedre.

I Fredrikstad Frikirke har vi en rekke gudstjenester i løpet av høs-
ten som er spesielt velegnet til å invitere med seg folk. Vi får besøk av 
spennende personligheter som Kjell Arild Pollestad og Hadia Tajik. 
Vi har Show It-gudstjenester som inneholder fart og moro for barn og 
voksne. Men ryggraden i menighetens liv er helt vanlige gudstjenester 
hvor vi hører forkynnelse, synger, ber og samles til nattverd. Vi tror at 
det skjer noe med oss når vi regelmessig kommer sammen for å møte 
Gud. Vi blir forandret. Men forandring skjer sjelden tilfeldig. Det er 
vanene som forandrer deg, skriver Aarebrot. Det er det regelmessige 
som staker ut retningen i livet. 

Denne høsten går Romerbrevet som en rød tråd gjennom de van-
lige gudstjenestene. Dette brevet regnes som selve grunnstammen i Det 
nye testamentet. Hvis du kommer regelmessig på gudstjenestene, vil 
du få en grundig innføring i hva dette brevet handler om. Forhåpentlig-
vis blir det både spennende og oppbyggelig. Velkommen. ■

Per Eriksen

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

Musikk- og familiearbeider: 
Grethe Bjørnstad Ravneng : 957 99 750 

Menighetsråd 
Tommy Johansen (leder) : 918 51 625

Diakonat 
Vigdis Sørbøe (kontaktpers): 474 64 482

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
Jens Pedersen : 920 57 212 

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 : 908 54 567

Soul Children
Grethe B. Ravneng : 957 99 750

Fredagsklubben
Tone Gabrielsen : 992 93 527

Salig Blanding
Grethe Bjørnstad Ravneng : 957 99 750 

Menighetsbladets redaksjon 
Per Eriksen, Terje Hansteen 
og Tom Hasselgård.

Pastorens hjørne
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Steinansiktet

På nordvestsiden av Værøy står han og skuer uutgrunnelig over havet. Ingen vet hvor 
lenge den forsteinede mannens hode har stått slik. Eller hvorfor.

Kanskje hadde han en gang en han elsket på den andre siden av havet? Men han våget 
aldri den avgjørende reisen for å finne henne. Kanskje hadde han en gang en sønn som 
aldri kom hjem fra fiske? Siden har han stått der forsteinet i sin evige lengsel.

Når livets høst kommer er det lett for oss alle å stivne. Det kan komme av gammel sorg, 
av uforløst liv, eller av stillstand. Men Gud har ikke skapt oss til å være steinstøtter. Vi er 
skapt til liv og bevegelse. Det skal leves innen vi dør!

Om du skulle merke at forsteiningen har begynt å gripe om seg i kroppen din eller i 
sinnet ditt, søk ham som kan blåse livsånden inn i deg igjen!

Hentet fra boka «Livets årstider»
Foto: Lars Rudebjer, Tekst: Per Eriksen



Gospel Prosjektkor

Martin Alfsen er en av Nor-
ges mest kjente kordiri-

genter. Denne høsten starter han 
opp gospelkor i Fredrikstad.

 
Det nye gospelkoret er et pro-

sjektkor som sangere fra hele Øst-
fold inviteres til å være med i. At 
det er et prosjektkor betyr at det 
har en startdato - torsdag 18. sep-
tember. Og det avsluttes med kon-
serter i mars. I løpet av denne tiden 
skal sangerne øve inn gospelklas-
sikere fra gospelmusikkens glans-
dager og fram til i dag. Øvingene 
kommer til å vare fra kl. 19.00  til 
21.30 med en kaffepause på midt-
en, og det blir øvinger ca. annen-
hver torsdag fram til prosjektet av-
sluttes med 2-3 konserter i midten 
av mars.

Martin Alfsen har drevet et til-
svarende prosjektkor i Oslo gjen-

nom flere år. Nå hadde han lyst til 
å ta ideen videre til Østfold. Da var 
det naturlig å henvende seg til Fri-
kirken i Fredrikstad som fast base 
for koret. Derfor kommer kirken 
til å fylles med gospeltoner utover 
høsten og vinteren. Alle som har 
lyst kan melde seg på. Medlems-
avgiften er 950,- for hele prosjekt-
perioden. 

Martin forteller at han tror pro-
sjektformen passer godt i vår tid. 
Folk kan ha vanskelig for å melde 
seg på aktiviteter som ikke har et 
klart definert mål. Prosjektkoret 
varer fram til konsertene i mars. Så 
legges det ned. Dersom interessen 
er stor oppstår det kanskje året et-
ter. 

I Oslo har Martin Alfsen opp-
levd at prosjektkoret tiltrekker seg 
mange voksne som tidligere har 

sunget i kor og som synes det er 
morsomt å gjøre det igjen. 

Martin Alfsen har drevet med 
korarbeid siden han begynte å lede 
Reflex i 1977. Den gangen var han 
ennå tenåring, nå er han 55. Fort-
satt driver han ungdomskoret Re-
flex som har sin base i Oslo Østre 
Frikirke. I disse dager kommer de 
ut med sin CD nummer 23, med 
tittelen "Never give up". En tittel 
som tydeligvis også kan passe på 
Martins korentusiasme. 

Selv har han også deltatt på en 
rekke CD-innspilinger med ulike 
korprosjekter utenom Reflex. Noe 
av det mest kjente er Norwegian 
Mass Choir. Han underviser også 
på Rønningen folkehøyskole. 

- Jeg blir aldri lei av å drive 
med kor. Og jeg har faktisk fått 

en fornyet glød gjennom arbeidet 
med prosjektkor der det stort sett 
er med folk fra 30-årene og oppo-
ver. Resultatet blir gjerne veldig 
bra, forteller Martin.

På konsertene stiller koret 
med fullt band og gjerne med en 
god gjesteartist. Den amerikanske 
gospelartisten Ingrid Arthur har 
allerede sagt seg villig til å synge 
sammen med det nye prosjektkoret 
i Østfold. Ingrid Arthur er blant an-
net kjent som et av medlemmene 
i Weather girls som hadde mega-
hiten «It´s raining men», og som 
solist for James Last orkester.

Tittelen Gospelsangboka er 
hentet fra en bok med nærmere 
200 gospelsanger som Martin Alf-
sen har samlet og redigert. Stoffet 
som skal øves inn er i all hovedsak 
hentet fra dette materialet. 

Den første kjente komponist 
og forfatter av gospelsanger, og 
ofte betegnet som den "svarte gos-
pelmusikkens far", var Thomas A. 
Dorsey (1899-1993). Hans sanger 
«Take My Hand, Precious Lord» 
og «Peace In The Valley» ble inn-
spilt av en lang rekke artister, deri-
blant Mahalia Jackson og Elvis 
Presley. 

På 1960-tallet gjennomgikk 
den svarte gospelen en stor for-
nyelse. Det var særlig gjennom  
den unge pianisten og korlederen 
Edwin Hawkins og hans jevnal-
drende kollega Andraé Crouch. På 
80- og 90- tallet fortsatte utviklin-
gen gjennom artister som The Wi-
nans, Bebe & Cece Winans, Ric-
hard Smallwood, Kurt Carr, Mary, 
Mary og Kirk Franklin. 

Mens den svarte gospelen 

har holdt på sin egenart har den 
også gjennomgått stor stilmessig 
fornyelse. Elementer fra hip-hop 
og rap er ofte å høre hos en artist 
som Kirk Franklin og gospelduo-
en Mary, Mary som hadde en stor 
pophit med lovsangen «Shackles» 
tidlig på 2000 tallet. Den kan fort-
satt høres på diskotekene.

I Norge fikk gospelsangen ut-
bredelse gjennom ungdomskor- og 
tensing bevegelsen. I kjølvannet 
av Jesusvekkelsen kom den første 
«Gospelfestivalen på Hedmarktop-
pen» allerede i 1972 og i 1981 star-
tet «Skjærgårdsgospel» opp i Kra-
gerø. Den aller mest plateselgende 
gruppen gjennom 90-tallet i Norge 
skulle bli Oslo Gospel Choir (tett 
fulgt av DDE) og i årene som 
fulgte har norskproduserte gospel-
sanger blitt eksportartikkel både til 
Europa og USA. ■

I år blir det svingende gospel i Frikirken

Martin Alfsen ser 
fram til å lede pro-

sjektkor i Frikirken.

Martin Alfsen og Reflex under en TV-innspilling.

4 5



7

Flåtetur
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Flåtetur ned Klarälven

Den første uken i sommerfe-
rien tilbrakte tretti speidere 

og ledere på fem selvbygde flåter. 
Fra start til slutt tilbakela de fem 
mil nedover Klarälven i Värm-
land.

Frikirkespeiderne har stadig 
vekk originale leirkonsepter. Den-
ne sommeren var det flåteleir som 
sto på programmet. Det begynte 
med at lederne og speiderne i fel-
lesskap bygde flåtene som skulle 

brukes. Deretter var det bare å la 
seg flyte med strømmen nedover 
elven. 

Det må sies at flåtene ble ikke 
bygget på frihånd. Et firma i Sve-
rige har spesialisert seg på å arran-
gere slike turer. Flåtene ble derfor 
levert som «byggesett». Men spen-
nende var det likevel å bygge flå-
ten man selv skulle seile på i dage-
ne som fulgte. De yngste speiderne 
som var med var 11 år gamle.

Flåtene var tre ganger seks 
meter store. Og roverne hadde en 
ekstra stor som målte seks ganger 
ni meter. Hver flåte var bemannet 
med to ledere og speidere. Dagene 
ble brukt til seiling, mens nettene 
ble tilbrakt på land.

Heldigvis hadde speiderne 
vært forutseende nok til å leie Fol-
kets Hus i Eksherrad hele uka. Det 
viste seg å være en god investering. 
Når kvelden falt på viste det seg 

nemlig at speiderne hadde millio-
ner av mygg som nærmeste naboer 
langs Klarälven. Om dagen holdt 
de seg i ro, men når kvelden kom 
var de ute på jakt. Og speiderblod 
anså de tydeligvis som en delika-
tesse. De to speiderne som gikk 
av med seieren i antall myggstikk 
var Endre og Torstein. Hos begge 
kunne det telles 59 stikk - i panna. 

Etter den første natta ute be-
stemte man seg derfor for å til-

bringe resten av nettene inne på 
Folkets Hus. Dette lå strategisk 
langs elven. Dermed seilte man om 
dagen, bandt flåtene til land på et-
termiddagen, og kjørte til overnat-
tingsstedet. På huset var det plass 
til lek og aktiviteter, i tillegg til å 
lage mat og sove. En flott ordning.

En av dagene lot speiderne 
flåter være flåter og begav seg på 
tur gjennom skogen til Brattfallet, 
et stor juv. Her spente lederne line 

over juvet, og alle som turte - og 
det var de aller fleste - ble firt over 
juvet. 

Aktivitetene på flåtene var 
mindre dramatiske. Det var for 
eksempel quiz som ble formidlet 
mellom flåtene via walkie talkie. 
Walkie talkiene var også gode å ha 
da det skulle formidles at det var 
blitt et kjærestepar på en av flåtene. 

Det mest dramatiske var da en 
av flåtene kilte seg fast på en stor 
stein i elven. Det endte med at le-
derne som bisto i kanoer, måtte 
dele flåten i to for å få den løs, og 
binde den sammen igjen for den 
videre ferden. 

Det rapporteres at det ble en 
kjempefin leir, med god tone både 
blant speiderne og for lederne. 

Småspeiderne hadde sin egen 
leir en helg på Hvaler. Her var 
alle speidergruppene i Fredrikstad 
med. Frikirken hadde med 14-15 
småspeidere. I knallværet ble det 
badet, padlet i kano, rappellert og 
gjort andre morsomme speiderak-
tiviteter. Og for åtte-niåringer er 
det å sove i telt spennende i seg 
selv.

For høsten har speiderne flere 
spennende arrangementer på agen-
daen. 12. - 14. september avholdes 
vandrerarrangement for Frikir-
kespeidere fra hele Østlandet på 
Skogtunet. Det blir et Farmen-
konsept, og man skal tilbake til 
1912. Hele menigheten inviteres 
til gudstjeneste her søndag 14. sep-
tember kl. 12.00. 

17. - 19. oktober blir det ro-
vertreff for rovere fra hele Norge. 
Dette skal være i Frikirken, og får 
et urbant preg. Man er spent på 
hvor mange som vil komme. ■



Kirkens Bymisjons tilbud om 
lørdagsåpent bryggekapell 

har blitt en suksess. Mange øn-
sker å slå av en prat eller bare 
finne et rolig sted en lørdag 
kveld. Nå vil Kirkens Bymisjon 
gjerne utvide tilbudet og holde 
åpent også på fredager. Og på 
sikt hver kveld. Skal de få til det, 
trengs det flere frivillige.

Tekst og foto: Terje Hansteen 

-For Kirkens Bymisjon hand-
ler det om å være til stede i bylivet 
på kveldene. Hos oss skal det være 
mulig å få en samtale, søke ly, sitte 
i fred og ro. Veldig mange kommer 
for å slå av en prat, eller bare for 
å få seg noe varmt å drikke og en 
vaffel. Det er mange ungdommer 
som kommer hit, og det er tydelig 
at her føler de trygghet, forteller 
Per Christian Skauen, daglig leder 
i Kirkens Bymisjon.

Stort behov
Bryggekapellet åpnet i oktober 

i 2013, takket være et initiativ fra 
en rekke menigheter i Fredrikstad. 
Det er Kirkens Bymisjon som står 
for den daglige driften, mens de 
samarbeider med ulike menighe-
ter om selve innholdet. Kapellet er 
åpent hver dag, og har også et til-
bud om kveldsåpent på lørdagene. 
Da er det åpent fra ti om kvelden 
til halv to om natten. For å kunne 
få til det, er man avhengig av fri-
villige fra menighetene i byen som 
kan stille opp. Loggboka viser at 
i snitt er tyve til tredve personer 
innom i løpet av kvelden og nat-
ten. Det bare viser at behovet er 
der, mener Skauen. 

-Nå ønsker vi å utvide til fre-
dagene, få til en rotasjonsordning, 
at én og én menighet tar seg av 
hver sin kveld. Da får man også et 
eieforhold til kapellet, og slik kan 

vi også vise hva som for eksempel 
skjer i Frikirken. Vi er opptatt av 
å informere om mangfoldet i me-
nighetene rundt om i Fredrikstad, 
sier Skauen. Han er tydelig på at 
hensikten med å holde åpent bryg-
gekapell ikke er å evangelisere, 
men rett og slett være en samtale-
partner. Det er enighet i menighe-
tene om å ha en felles profil. 

- Vi kommer langt med å snak-
ke sammen. Vi skal spørre folk 
som kommer hit hva de trenger. 
Klarer vi det, klarer vi også å in-
kludere mange mennesker. Mange 
sier da også til oss at det er fint å 
komme hit, fordi vi ikke har noen 
baktanker. Akkurat det signalet bør 
vi ta på alvor. 

Den viktige samtalen
-Hva er det folk ønsker å snak-

ke om?
- Det handler mye om vok-

senkontakt, vi ser for eksempel at 
unge jenter bruker å samles uten-
for kapellet fordi de søker trygg-
het. Noen kan være i en vanskelig 
livssituasjon, enkelte er fortvilet, 
andre vil ha forbønn og noen øn-
sker å ta opp trosspørsmål. 

-Hvordan takler dere berusete 
personer?

- Vi får jo inn berusede ung-
dommer, og da tar vi en prat med 
dem. Akuttsituasjoner har vi ruti-
ner på, men hittil har vi ikke hatt 
slike tilfeller. Vi samarbeider også 
med politiet og natteravnene. De 
fleste som kommer hit er i godt 
humør, de har bare behov for å bli 
sett, eller ganske enkelt trenger en 
kopp kaffe, forklarer Skauen som 
innrømmer at det medfører et an-
svar å stille opp som frivillig.

-Det er klart at menighetene 
har et stort ansvar for de frivillige 
som kommer hit. Noen har vært 
engasjert i diakonalt arbeid, og det 
er mange med mye livserfaring. 
Frelsesarmeen har også stilt opp, 
og de har jo mye erfaring fra byen.  

Minimum skal det være to til ste-
de, men i snitt er det tre.

Daglig er det flere innom ka-
pellet, som holder åpent fra ni til 
fire. Noen ønsker bare å sitte der. 
Andre ønsker en samtale, mens an-
dre igjen vil bli bedt for. 

Mange muligheter
-Hva vil du si er utfordringene 

med å ha et slikt tilbud?
-Koordineringen er den største 

utfordringen. Jo flere som er med 
og hjelper til, desto lettere blir det 
å ha et tilbud. Derfor trenger vi 
flere frivillige. 

- Vi håper også at menighetene 
kan ta kapellet mer i bruk, og legge 
arrangementer hit. Her kan man ha 
alt fra gudstjenester til konserter. 
Konfirmantundervisningen kan 
legges hit, en annen mulighet er 
lovsangkvelder. Det handler om å 
få en god opplevelse i møte med 
det hellige. Estetikken er for ek-
sempel viktig her i kapellet. Dette 
skal ikke være en menighet, men et 
supplement og støtte opp om andre 

aktiviteter i menighetene. Og vi er 
opptatt av at dette skal være et fel-
leskirkelig prosjekt, understreker 
Skauen. -Tilbudet her hos oss må 
nok bli enda mer kjent i byens me-
nigheter, slik at de får et eieforhold 
til stedet. Så langt er det Bønn for 
Fredrikstad som nå fyller kapellet 
fast en gang i måneden med øku-
menisk bønnemøte.

-Hva er drømmen din for bryg-
gekapellet?

-Det ville ha vært fint å kun-
ne holde åpent hver kveld. Men 
da snakker vi om flere frivillige. 
På sikt er det en målsetning, sier 
Skauen og legger til at det handler 
om å bygge stein for stein. ■

-Vi trenger 
flere frivillige

Frikirken i Fredrikstad har 
fire samarbeidspartnere som vi 
støtter og informerer om: Kir-
kens Bymisjon, Kirkens SOS, 
Kirkens Nødhjelp og Interna-
sjonal Døvemisjon. Vi vil pre-
sentere disse i menighetsbla-
det i fire utgaver. Denne gang: 
Kirkens Bymisjon. ■

Kirkens bymisjon Våre samarbeidspartnere

Daglig leder i Kirkens Bymisjon,
Per Christian Skauen, håper at brygge-

kapellet etter hvert kan holde åpent hver kveld.

Bryggekapellet holder åpent fra ni til fire hver dag. 
I tillegg er det åpent fra ti om kvelden 

til halv to om natten på lørdager.
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Romerbrevet
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En gang mellom år 55 og 57 
e. Kr. skrev Paulus sitt brev 

til de kristne i Roma. Dette bre-
vet er blitt stående som et av de 
viktigste skriftene i Det nye tes-
tamentet.

Roma var sin tids ubestridte 
maktsentrum og den viktigste byen 
i det romerske imperium. Man 
regner med at nærmere en mil-
lion mennesker var bosatt i byen 
på slutten av det første århundre. 
I Roma fantes palasser, templer, 
arenaer, bad og andre luksuriøse 
byggverk som vi ennå kan se re-
stene av. Roma var framfor alt 
keiserens by. Da Paulus skrev sitt 
brev til romerne, var Nero nylig 
blitt utnevnt til keiser. Nero ble 
keiser i år 54. Han er kjent for 
blant annet å ha drept flere nære 
slektninger, inkludert sin mor, sin 
bror Britannicus, minst én av sine 
koner og hennes ufødte barn, samt 
filosofen Seneca. Da Roma brant 
i år 64, fikk de kristne skylden og 
det brøt ut en vedvarende kristen-
forfølgelse. Nero begikk selvmord 
i år 68. 

Vi vet ikke når kristendommen 
kom til Roma, men det er sannsyn-
lig at det ikke skjedde mange år et-
ter Jesu død og oppstandelse. An-
takelig ble kirken etablert i Roma 
gjennom handelsfolk eller andre 
reisende som hadde blitt troende 
i Palestina. I romerbrevet hilser 

Paulus til flere kristne som tyde-
lig tilhører ulike husmenigheter. 
Det er en blanding av jøder og folk 
med andre typer avstamning. Det 
er tydelig en problematikk i brevet 
at disse to gruppene kunne stå i 
et spenningsforhold til hverandre. 
Det var et viktig poeng for Paulus 
at Gud ikke gjør forskjell på folk 
(2,11). For Gud betyr det ikke noe 
om man er jøde, greker eller bar-
bar (et uttrykk for folk som ikke 
tilhørte den gresk-romerske kul-
tursfæren). Paulus ville forkynne 
evangeliet for alle.

Paulus hadde aldri vært i Roma 
da han skrev brevet. Han hadde 
brukt all sin tid på misjonsarbeid 
i det som nå er Tyrkia og Hellas. 
Til Roma ønsket han å komme for 
å treffe de kristne der, «for at dere 
og jeg sammen kan bli oppmuntret 
ved vår felles tro». (1,12)

Men Paulus hadde en vide-
re agenda for besøket. Han ville 
bruke Roma som et brohode for å 
komme enda lenger vestover. Spa-
nia var det neste målet for hans 
misjonsinnsats.

Om Paulus noen gang kom 
til Spania, vet vi ikke. men han 
kom i alle fall til Roma, om enn 
ikke på den måten han så for seg 
da han skrev romerbrevet. I år 57 
ble Paulus fengslet, og to år senere 
ble han sendt til Roma som fange. 

Der skulle hans sak opp for keise-
rens domstol. Apostlenes gjernin-
ger forteller historien om hvordan 
Paulus kom som fange til verdens-
hovedstaden, og at han satt to år i 
husarrest der mens han forkynte 
evangeliet for folk som kom på be-
søk. mer vet vi ikke. Noen tror at 
Paulus ble løslatt og reiste til Spa-
nia, for siden å vende tilbake igjen 
til Roma hvor han ble henrettet. At 
Paulus ble henrettet under keiser 
Nero er ganske sikkert. 

Romerbrevet består av 16 
kapitler og er det lengste brevet 
Paulus skrev. I Frikirken denne 
høsten skal vi konsentrere oss om 
de åtte første kapitlene. 

De første 17 versene i kapittel 
en regnes som brevets innledning. 
Her skriver Paulus sin innlednings-
hilsen og forklarer hvorfor han vil 
besøke de kristne i Roma. Innled-
ningen avsluttes med noen av de 
mest kjente versene i hele brevet: 
«For jeg skammer meg ikke over 
evangeliet. Det er en Guds kraft til 
frelse for hver den som tror, jøde 
først og så greker. For i det åpen-
bares Guds rettferdighet av tro til 
tro, slik det står skrevet: Den rett-
ferdige skal leve ved tro.»

Den neste delen av brevet - 
1,18-3,20 - bruker Paulus til å be-
grunne at alle mennesker er skyl-
dige overfor Gud. Dette gjelder 

både jøder og grekere. Etter dette 
går Paulus over til å skrive om at 
alle mennesker kan bli rettferdig-
gjort ved tro. (3,21 - 5,21) Videre 
skriver så Paulus om hva rettfer-
diggjørelsen betyr for vår forstå-
else av livet. (6,1 - 8,39) 

Avslutningen av kapittel 8 
danner en slags konklusjon på hele 
den første delen av Romerbrevet: 
«For jeg er viss på at verken død 
eller liv, verken engler eller kref-
ter, verken det som nå er eller det 
som kommer, eller noen makt, 
verken det som er i det høye el-
ler i det dype, eller noen annen 
skapning, skal kunne skille oss fra 
Guds kjærlighet i Kristus Jesus, 
vår Herre.»

Romerbrevet har hatt stor 
innflytelse gjennom hele kirkens 
historie, og ble helt avgjørende 
for den lutherske reformasjonen 
på 1500-tallet. Martin Luther var 
munk og professor i teologi, men 
slet hele tiden med spørsmålet om 
hvordan man kunne bli rettferdig 
for Gud. Han levde så godt han 
bare kunne etter Guds bud, men 
opplevde likevel at han alltid kom 
til kort. Det var gjennom lesnin-
gen av Romerbrevet at han skjønte 
at rettferdighet ikke var noe Gud 
krevde, men noe han ga. 

Slik skrev han det selv: «Jeg 
hadde vært grepet av en forunder-
lig trang til å forstå Paulus i brevet 
til romerne. Det som hittil hadde 
stått i veien for meg var ikke hjer-
tets kulde, men ett eneste ord i 
første kapittel: Guds rettferdighet 
åpenbares i det. ( - ) Jeg for min 
del elsket ikke den rettferdige Gud 
som straffer synderen. Tvert imot, 
jeg hatet ham. For selv om jeg lev-
de som en ulastelig munk, kjente 
jeg meg som en synder for Gud og 
var urolig i min samvittighet. ( - ) 
Natt og dag grunnet jeg på dette 
inntil Gud forbarmet seg over meg, 

Paulus brev til 
romerne

Følgende søndager står temaer fra Romerbrevet på pro-
grammet denne høsten:

24. august Rom 1,16-17 Evangeliets kraft  
31. august Rom 2,1-16 Typisk menneskelig å være god?
28. sept Rom 3,9-31 I samme båt   
5. oktober Rom 4  Trenger troen tillegg?
19. oktober Rom 6  Vannets velsignelse  
26. oktober Rom 7  Oss syndere imellom 
16. november Rom 8  Håp for skaperverket 

Det blir også laget et samtaleopplegg til temaene. Disse blir lagt 
ut på menighetens hjemmeside: www.fredrikstadfrikirke.no

Nytt flygel
Før sommeren bestemte menigheten å kjøpe nytt flygel til kirken. Det 

ble satt i gang en egen innsamling for å skaffe penger til dette. Den 
totale kjøpesummen er 137 600 kroner. Vedtaket var at flygelet kunne 
kjøpes når halvparten av pengene var kommet inn. Allerede i slutten av 
august var dette målet nådd, og flygel ble bestilt. 

Det nye flygelet er et 
Yamaha Avantgrand N3. 
Dette er flaggskipet blant 
Yamahas digitale flyge-
ler. Tangenter, pedaler 
og mekanikk er hentet 
fra et ekte flygel, og skal 
gi en autentisk spillefø-
lelse. Høyttalersystemet 
er produsert for å gjengi 
pianolyden så autentisk, 
vakkert og naturlig som 
overhodet mulig.

Det er en komité le-
det av Magnus Ravneng 
som har valgt flygelet og 
hatt ansvar for innsam-
ling av penger. Vedtaket 
skjedde på menighets-
møte 12. juni. ■

og jeg ble oppmerksom på sam-
menhengen mellom ordene. Det er 
nemlig slik: Guds rettferdighet blir 
åpenbart i evangeliet, som skrevet 

står: den rettferdige skal leve ved 
troen. ( - ) For meg ble dette stedet 
hos Paulus på denne måten selve 
porten til paradis.» ■
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Virksomheten Hva skjer . . . .

Mange spennende 
gjester i høst

Det er flere spennende gjester 
som skal være med på menighe-
tens arrangementer denne høsten.

Først ut er pater Kjell Arild 
Pollestad som blir med på Guds-
tjeneste Underveis søndag 7. sep-
tember. Kjell Arild Pollestad deltar 
på litteraturfestivalen Ord i gren-
seland, og det er i den forbindelse 
han også tar veien innom Frikir-
ken. Pollestad er født i 1949 på 
Jæren og ble viet til katolsk prest i 
1980. Han tilhører dominikaneror-
denen. Mest kjent er han imidlertid 
for sine mange bøker. Det er hev-
det at ingen katolsk prest har nådd 
flere tilhørere enn ham etter refor-
masjonen. Han debuterte i 1984 
med boka Lofottorsk på nonne-
bord. Noen av hans mest kjente tit-
ler er «Maten er halve føda» 1991, 
«Humørpiller. Muntre epistler i 
utvalg» 1992, «Livet er bedre enn 
sitt rykte» 1999 og «Bernadette. 
Piken som så jomfu Maria» 2005.

Søndag 21. september blir det 
en gudstjeneste hvor sang og mu-
sikk vil få mye plass. Da får menig-
heten besøk av Kine Ludvigsen 
Fosheim. Kine var med som so-
list da Fredrikstad Soul Children 
hadde sin store konsert i Littera-
turhuset før sommeren. Samarbei-
det fungerte så bra at vi ønsket å 
invitere henne tilbake til menighe-
ten. Denne gangen skal hun synge 
sammen med Soul Teens. 

For mange er Kine mest kjent 
som «barnestjerne» med over 100 
000 solgte album før hun fylte 
14 år. Da hun var 17 deltok hun i 
Melodi Grand Prix. Siden 2005 
har hun sunget med Oslo Gospel 
Choir og i fjor ga hun ut sitt sju-
ende album. Mange som hørte 
Kine sammen med Fredrikstad 
Soul Children vil helt sikkert finne 
veien til kirken denne søndagen. 

Søndag 2. november er det 
igjen duket for Gudstjeneste Un-
derveis. Ingen ringere enn Hadia 
Tajik har takket ja til å være med 
denne søndagen. Da hun ble kul-
turminister i regjeringen til Jens 
Stoltenberg i 2012 var hun den 
yngste ministeren i Norges histo-
rie. 

Hadia er muslim med røtter i 
Pakistan. Hun er utdannet jurist, 
og er nå leder for Stortingets justis-
komité. Hadia er også fast spaltist i 
den kristne avisa Vårt Land. 

I Frikirken vil hun samtale 
med Trond Øyvind Karterud om 
tro i en sekulær kultur. 

Bare tre dager senere, onsdag 
5. november, blir det kveldsmøte 
med den svenske forfatteren og 
pastoren Thomas Sjödin. Sjödin 
er en av Sveriges mest kjente krist-
ne personligheter. Han har skrevet 
flere bøker med erfaringer fra egen 
familie. 

Thomas har sammen med kona 
fått to barn som har vært rammet 
av en sjelden og uhelbredelig syk-
dom, og som til slutt døde. Han har 
fått være til hjelp for mange men-
nesker som sliter med sykdom, 
sorg og smerte i livet. 

Blant bøkene hans er «Den 
enkleste gleden» 1998, «Reserve-
kraft» 2001, «Ettervarme» 2003 
og «Et brustent halleluja» 2008. 
Sjödin er i Norge i forbindelse med 
lanseringen av hans siste bok «Det 
hender når du hviler».

Det største konfirmant-
kullet i Frikirken i 
Fredrikstad.

Våren 2014 måtte menigheten for 
første gang ha to konfirmasjons-
søndager på grunn av størrelsen 
på konfirmantkullet. Nitten konfir-
manter fulgte opplegget gjennom 
året. Se bilde over.

Julemesse
Årets julemesse avholdes fre-

dag 21. og lørdag 22. november. 
Julemessa arrangeres til inntekt for 
Frikirkens misjon og innbringer 
hvert år et stort pengebeløp. I til-
legg er det en inspirerende sosial 
sammenkomst hvor mange men-
nesker stikker innom kirken, tar en 
kopp kaffe, kjøper lodd og har det 
hyggelig. 

For å arrangere julemessa 
trengs det at mange frivillige gjør 
en innsats. Menighetsbladet opp-
fordrer alle til å være med.  

Gratulerer Grace!

 Etter sommeren fikk menig-
heten sin første olympiske mester! 
Grace Bullen (17) vant gull i bry-
ting under ungdoms-OL i Nanjing. 
Grace er, sammen med familien 
sin, medlem av Frikirken i Fred-
rikstad. Hun sto til konfirmasjon i 
2012. Søndag 31. august var hun 
med på gudstjenesten i Frikirken 
og mottok både blomster og gratu-
lasjoner. Og alle feiret seieren med 
bløtkake under kirkekaffen. 

Grace Bullen regnes som et av 
de største idrettstalentene i Norge. 
Hun satser videre mot OL-delta-
kelse i 2016 og 2020. ■

Foran: Sara Steingrim, Emma Viken, Thea-Marie Andersen. 
Andre rekke: Mattias Umbac Gilberg, Adrian Auberg, Ragnhild Hasselgård, Emma 

Elise Larsen, Maren Sandhaug, Helene Moe, Sara Sandnes, Daniel Heier. 
Tredje rekke: Per Eriksen, Rebecka Lehn, Johanne Berntsen, Guro Mong Larsen 

(hjelpeleder), Thea Lunde Henriksen, Yabu Bullen, Jens Pedersen. 
Bakerst: Casper Mass, Axel Breda, Thomas Kinn. 

Sara Haugen var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: Tommy Ødegård)

Gratulerer Grace!
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Annonser Program høsten 2014
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Sjekk også programmet på www.frefri.no for eventuelle oppdateringer.

SEPTEMBER:
Søndag	 07.	kl	11.00	 Gudstjeneste	Underveis.	Kjell	Arild	
	 	 	 	 	 Pollestad.	Eivind	Bergem.	M-team.	
	 	 	 	 	 Barnas	åpent	hus	og	Tweens.	
Mandag	08	 kl	11.00	 Formiddagstreff.	
Tirsdag	 09.	kl	18.00	 Speider
Onsdag	10.	kl	11.00	 Bønn	
Torsdag	11.	kl	16.30	 Familiekoret	Salig	Blanding	øvelse
Fredag	 12.	kl.	17.45	 Konfirmasjonsforberedelse
Fredag	 12.	kl.	19.30	 Cross.	
Søndag	 14.	kl	12.00	 Friluftsgudstjeneste	på	Skogtunet.	
	 	 	 	 	 Per	Eriksen
Mandag	15.	kl	18.00	 Fredrikstad	Soul	Children	øvelse
Tirsdag	 16.	kl	18.00	 Speider	
Onsdag	17.	kl	11.00	 Bønn
Fredag	 19.	kl	18.30	 Fredagsklubben.	
Fredag-søndag	19-21.Konfirmasjonsweekend
Søndag	 21.	kl	11.00	 Gudstjeneste.	Per	Eriksen.	Kine	Ludviksen	
	 	 	 	 	 Fosheim.	Fredrikstad	Soul	Teens.	BÅH	og
	 	 	 	 	 Tweens.	Misjonsinformasjon	og	offer.
Tirsdag		23	 kl	18.00	 Speider
Onsdag	24.	kl	11.00	 Bønn
Tors	25.-søn	28.	 	 Fellesmøter
Fredag	 26.	kl	17.00	 Cross.	
Søndag	 28.	kl	11.00	 Gudstjeneste.	Per	Eriksen.	Manns-
	 	 	 	 	 musikken.	Nattverd.	Film	for	barna.	
Tirsdag		23	 kl	19.00	 Dorkas

OKTOBER
Onsdag	01.	kl	11.00	 Bønn
Søndag	 05.	kl	11.00	 Gudstjeneste.	Barnas	åpent	hus	og	
	 	 	 	 	 Tweens.	
Mandag	06.	kl	18.00	 Fredrikstad	Soul	Children	øvelse
Tirsdag	 07.	kl	18.00	 Speider
Onsdag	08.	kl	11.00	 Bønn
Torsdag	09.	kl	16.30	 Familiekoret	Salig	Blanding	øvelse
Fredag	 10.	kl.	17.45	 Konfirmasjonsforberedelse
Fredag	 10.	kl.	19.30	 Cross.	
Søndag	 12.	kl	11.00	 Show	It	-	familiegudstjeneste.	
	 	 	 	 	 Gloria	Girls	team
Mandag	13.	kl	11.00	 Formiddagstreff.	
	 	 kl	18.00	 Fredrikstad	Soul	Children	øvelse
Tirsdag	 14.	kl	18.00	 Speider
Onsdag	15.	kl	11.00	 Bønn
Fredag	 17	 kl.	18.30	 Fredagsklubben
Søndag	 19.	kl	11.00	 Gudstjeneste.	Per	Eriksen.	M-team.	Dåp.
	 	 	 	 	 Nattverd.	Barnas	åpent	hus	og	Tweens.	
Tirsdag	 21.	kl	18.00	 Speider
Onsdag	22.	kl	11.00	 Bønn
Torsdag	23.	kl	16.30	 Familiekoret	Salig	Blanding	øvelse
Fredag	 24.	kl.	17.45	 Konfirmasjonsforberedelse
Fredag	 24.	kl.	19.30	 Cross.	Overnatting	kirken
Lørdag	 25.		 	 	 Cross	Serve
Søndag	 26.	kl	11.00	 Gudstjeneste.	H-team.	Per	Eriksen.	BÅH	
	 	 	 	 	 og	Tweens.	Misjonsinformasjon	og	offer.
Tirsdag	 28.	kl	18.00	 Speider	
	 	 kl		19.00	 Dorkas.	
Onsdag	29.	kl	11.00	 Bønn
Torsdag	30.	kl	16.30	 Familiekoret	Salig	Blanding	øvelse
Fredag	 31	 kl.	18.30	 Fredagsklubben.	

NOVEMBER:
Søndag	 02.	kl	11.00	 Gudstjeneste	Underveis.	Hadia	Tajik.	
	 	 	 	 	 Per	Eriksen.	Team	3.	BÅH	og	Tweens.	
Mandag	03.	kl	18.00	 Fredrikstad	Soul	Children	øvelse
Tirsdag	 04.	kl	18.00	 Speider	
Onsdag	05.	kl	11.00	 Bønn
	 	 kl	19.00	 Temakveld	med	Thomas	Sjödin
Fredag	 07.	kl.	17.45	 Konfirmasjonsforberedelse
Fredag	 7-9	.	 	 	 Get	Focused	(Cross)	
Søndag	 09.	kl	11.00	 Familiegudstjeneste.	Per	Eriksen.	
	 	 	 	 	 Salig	blanding.	Utdeling	av	
	 	 	 	 	 dåpsoppfølgingsgaver.
	 	 kl	19.00	 Forbønnsgudstjeneste
Mandag	10.	kl	11.00	 Formiddagstreff.	
	 	 kl	18.00	 Fredrikstad	Soul	Children	øvelse
Tirsdag	 11.	kl	18.00	 Speider	
Onsdag	12.	kl	11.00	 Bønn
	 	 kl	19.00	 FriBU	fest	for	ledere
Torsdag	13.	kl	16.30	 Familiekoret	Salig	Blanding	øvelse
Fredag	 14	 kl.	18.30	 Fredagsklubben
Søndag	 16.	kl	11.00	 Gudstjeneste.	Eivind	Bergem.	
	 	 	 	 	 Mannsmusikken.	Nattverd.	
	 	 	 	 	 Barnas	åpent	hus	og	Tweens.		
	 	 kl	19.00	 Menighetsmøte,	budsjett
Tirsdag	 18.	kl	18.00	 Speider
Onsdag	19.	kl	11.00	 Bønn
Torsdag	20.	kl	16.30	 Familiekoret	Salig	Blanding	øvelse
Fredag	 20.	kl.	17.45	 Konfirmasjonsforberedelse
Fredag	 21.	kl.	19.30	 Cross.	Connect,	Halden	
Fre	21.-lør	22.		 	 Julemesse.	
Søndag	 23.	kl	11.00	 Gudstjeneste.	Ingar	Bø	(Frikirkens	Ytre-
	 	 	 	 	 misjon).	M-team.	Barnas	åpent	hus	og
	 	 	 	 	 Tweens.	Misjonsinformasjon	og	offer
Mandag	24.	kl	18.00	 Fredrikstad	Soul	Children	øvelse
Tirsdag	 25.	kl	18.00	 Speider
	 	 kl	19.00	 Dorkas.	
Onsdag	26.	kl	11.00	 Bønn
Fredag	 28	 		 	 	 Fredagsklubben	til	Freialand	
Søndag	 30.	kl	17.00	 Lysmesse.	Per	Eriksen.	Soul	Children	og
	 	 	 	 	 Salig	Blanding.	Speiderne	deltar	

DESEMBER:
Tirsdag	 02.	kl.	18.00	 Speider.	
Onsdag	03.	kl	11.00	 Bønn
Torsdag	04.	kl	16.30	 Familiekoret	Salig	Blanding	øvelse
Fredag	 05.	kl.	17.45	 Konfirmasjonsforberedelse	og	
	 	 	 	 	 foreldremøte	samme	tid	
Lørdag	 06.	kl	19.30	 Cross.	Juleavslutning
Søndag	 07.	kl	11.00	 Gudstjeneste.	Per	Eriksen.	Team	3.	
	 	 	 	 	 Nattverd.	Barnas	åpent	hus	og	Tweens.	
Mandag	08	 kl	11.00	 Formiddagstreff
	 	 kl	18.00	 Fredrikstad	Soul	Children	øvelse
Tirsdag	 09.	kl.	18.00	 Speider.	
Torsdag	11.	kl	16.30	 Familiekoret	Salig	Blanding	juleavslutning
Søndag	 14.	kl	11.00	 Gudstjeneste.	Per	Eriksen.	H-team.	
	 	 	 	 	 Barnas	åpent	hus	og	Tweens.	
	 	 	 	 	 Misjonsinformasjon	og	offer
Søndag		21.	kl	11.00	 Vi	synger	julen	inn.	Eivind	Bergem.	
	 	 	 	 	 M-team.	Fredrikstad	Soul	Children

fortsettes nederst side 14.

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

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!

DESEMBER forts:
Onsdag	24.	kl	15.30	 Familiegudstjeneste.	Jens	Pedersen.	
	 	 	 	 	 Offer	til	Kirkens	Nødhjelp	
Torsdag	25.	kl	12.00	 Høytidsgudstjeneste.	Per	Eriksen.	
	 	 	 	 	 Mannsmusikken.	Nattverd
Søndag	 28.	kl	11.00	 Salig	Blanding.	Juleselskap	i	kirken.
Søndag	 28.	kl	17.00	 Julefest	i	kirkestua.	Per	Eriksen.	
	 	 	 	 	 Grethe	Bjørnstad	Ravneng.	
	 	 	 	 	 Salig	blanding
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Stort nytt konfirmantkull

Returadresse:
Apenesgate 7

1607 Fredrikstad
org. nr.: 975 922 855

Konfirmantene

www.frefri.no

22. august møttes årets konfir-
mantkull for første gang, og 

søndag 24. august var det konfir-
mantpresentasjon under guds-
tjenesten.

Også dette året er det mange 
som ønsker å være konfirmanter i 
Frikirken. Hele seksten tenåringer 
er med. Noe som er helt spesielt er 
at fjorten er gutter! 

Konfirmantopplegget er gan-
ske likt fra år til år. Vi bruker en 
konfirmantbok som heter Con 
Dios, som er den mest brukte 
konfirmantboka i Norge og som 
også brukes av de fleste menig-
hetene innen Den norske kirke. 
Konfirmantene får også «En helt 
overkommelig bibel» som er en 
andaktsbok beregnet på ungdom. 
Ved å bruke denne daglig vil man i 
løpet av et år komme gjennom sto-

re deler av Bibelens budskap. Kon-
firmantene får som oppgave å lese 
denne daglig, og på hver samling 
deles konfirmantene inn i grupper 
hvor de forteller om noe de synes 
har vært fint av det de har lest si-
den sist. Konfirmantene får også 
hver sin bibel.

Gjennom året samles konfir-
mantene til undervisningstimer an-
nenhver fredag, i forkant av ung-
domsklubben Cross. De som vil 
være med på Cross kan derfor bare 
bli i kirken etter at konfirmantti-
men er slutt. 

I september er det leir der alle 
konfirmantene fra Frikirkens me-
nigheter i Østfold er sammen. Det-
te skjer på Oven i Rygge. Senere vil 
også Østfoldkonfirmantene være 
sammen på arrangementer som 
handler om bryllup og begravelse. 

Selve høydepunktet for mange er 
tur til Riga i Latvia. Hvis alt går et-
ter planen vil det være fjerde gang 
vi reiser dit. 

Konfirmasjonsdagen blir 26. 
april 2015. Jens Pedersen og Per 
Eriksen er hovedansvarlig for kon-
firmasjonsundervisningen. Med 
som hjelpeledere er Elin Boine, 
Casper Mass og Linea Henriksen.

Dette er årets konfirmanter: 
Jacob Begby, Markus Mauricio Jo-
hansen, Markus Pedersen, Mattis 
Veine Karterud, Torstein Hassel-
gård, Herman Kristiansen, Trine 
Vikene, Kaja Cecilie Kjølberg, 
Phillip Drivenes, Halvor Thorsten-
sen Femdal, Sturla Skjulhaug Sto-
remyr, Egill Grønneberg, Kristian 
Lorentz Iversby, William Kristian-
sen, Jonas Kjærnes, Leon Alexan-
der Solgård. ■


