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Ut på tur!
Det finnes knapt noe folk i verden som er så glad i å dra på tur som 

nordmenn. Mange av oss bruker naturen så ofte det er mulig, sommer 
som vinter. Det er sunt både for kropp og sjel. 

Dessuten reiser vi på helgeturer og langturer, om det er til stor-
byer eller varme strender. Aller hyggeligst er det når vi kan gjøre det 
sammen - med familie eller venner.

I kirken har turer og leirer også hatt sin naturlige plass gjennom 
generasjoner. Vi gjør ting sammen, ikke bare innenfor kirkens vegger, 
men også ute. 

Speiderne er selvfølgelig aller mest ute på tur. Snakker du med 
en gammel - om ikke nødvendigvis i år - speider, kan du få atskillige 
historier om mygg, regnvær og turer der det meste gikk galt. Men også 
om solskinnsdager, vennskap og den fantastiske opplevelsen det er å 
sove under en gnistrende stjernehimmel. Gode minner og historier blir 
det uansett.

Men det finnes mange slags turer. Ungdomsklubben Cross drar til 
Liseberg, konfirmantene drar til Riga, Soul Children drar på festival i 
Oslo, Salig Blanding drar til Isesjøen... og listen kunne gjøres lenger. 
På turer styrkes vennskap og det skapes felles opplevelser. 

Denne høsten har vi til og med arrangert menighetsweekend 
for første gang på mange år. Drøyt 60 små og store tilbrakte en helg 
sammen på Oven leirsted i Rygge. Det ga gode muligheter til å knytte 
nye vennskap. 

Hvorfor gjør vi det?

Fordi menighet handler om fellesskap. Å gå i kirken er ikke bare å 
sitte bak hverandre i benkene på søndag formiddag. Det er vel så mye 
å skape et felleskap der alle slags folk er velkommen. Et fellesskap som 
vi kan trenge både i de gode og i de vanskelige periodene i livet. 

En menighet er rett og slett en gjeng med mennesker som tror på 
Jesus. Og alle er velkommen til å være med. En tur kan være en god 
anledning til å bli kjent med de andre og føle seg som en del av helhe-
ten. ■

Per Eriksen
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Elsk din neste som deg selv!
Mange mener at de tjener Gud når de leser, ber , synger, går flittig i kirken og til alters, 

og oppfører seg gudfryktig, som om Gud for sin egen del skulle trenge dem og deres for-
mente gudstjeneste. Nei, bort med slik innbilling. 

Å tjene er å stå ferdig og rede til å utføre ens vilje. Som denne min hånd for mitt le-
geme, skal du være for din neste, rede til å befordre hans gode, da tjener du Herren, for 
han vil alle godt.

Her klages over trange tider, som om det skulle være mangel. Nei, her er overflod av 
Guds gaver. Her burde heller klages over trange hjerter til å gi.

Gå inn i butikkene, se hvor overfylte av klær de er. Undersøk matforrådet i kjellere og 
spiskamre. Gjør deg kjent med bankene og kapitalistene. Ja, du skal se at her er «forråd 
til mange år», så ingen trenger verken å fryse eller sulte. 

Tross all denne overflod av Herrens gaver, får likevel en hel del fattige både fryse og 
sulte. Hør du! Vil du tjene Herren, avhjelp den trengende hans nød. Det er jo ikke noe 
annet enn å gjøre mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg. 

Å ta del i den offentlige gudstjeneste, i de religiøse øvelser, det koster ikke så mye. 
Men av kjærlighet til sin neste å rekke ham en hjelpende hånd, det koster på for den gamle 
Adam, især om det er forbundet med noen form for selvfornektelse. 

Vi kunne innvende og si at vi har lite eller intet å hjelpe med. Det kan være sant nok, 
men dermed er man ikke fri. For går vi nærmere inn i Skriften, vil vi finne at den lyder: «Elsk 
din neste som deg selv!» 

Dagens andakt er 
en del av talen for-
stander Stokkeland 

holdt ved innvielsen 
av Frikirkens første 
kirke i Fredrikstad 
19. februar 1888. 

Talen ble gjengitt i 
Budbæreren i 1888. 

Språket er litt mo-
dernisert, men bud-

skapet burde være 
like aktuelt nesten 

130 år senere. 
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Salig Blandings ivrige, unge 
sangere lot ikke muligheten 

til lek og bading gå fra seg under 
sommeravslutningen på Solbukta.

 Først hadde supre Grethe in-
spirert store og små til å gi alt på 
gudstjenesten i kirken, før turen 
altså gikk til Øyenkilen. En salig 
blanding av grilling, sporlek, hyg-
gelige folk, is, brus, kaker, kaffe 
og mye annet fylte resten av denne 
siste maidagen. Innimellom skim-
tet vi jammen solen også, men 
vinden kunne vi godt spart oss for. 
Omtrent som resten av sommeren, 
med andre ord. 

Noen tok sommerens badegle-
der på forskudd og bedrev tørrtre-
ning i vannsklia, uten vann. Da 
pastor Jens skrudde på krana slik at 
badetøyet også kunne tas frem, var 

jubelen stor blant den yngre garde. 
Energiske badeengler føk ned sklia 
og løp til toppen igjen i et nærmest 
ustanselig race. Foreldre og beste-
foreldre var derimot hoderystende 
og til dels svært godt påkledde til-
skuere til badeseansen i den sure 
vinden. 

Energi, bevegelse, glede og 
stor innsats er alltid sentrale stikk-
ord når Salig Blanding er i farta. 
Dirigent Grethe inspirerer både 
unge og halvgamle sangere på en 
suveren måte både på øvelser og 
opptredener. Selv en del av fedre-
ne, som kanskje sliter noe med å 
praktisere fenomenet aerobicsgos-
pel til fullkommenhet, biter ten-
nene sammen i noe som kan min-
ne om et smil. Ungenes sang- og 
bevegelsesglede kan man derimot 
umulig ta feil av. ■

Salig 
badeglede

De siste årene har Grethe Rav-
neng ledet Familiekoret Sa-

lig Blanding og Fredrikstad Soul 
Children med stort engasjement. 
Men det var et hull mellom de to 
korene. Nå er Fredrikstad Pre Soul 
Children startet opp for barna som 
vokser ut av Salig Blanding, men 
ennå ikke er store nok for Soul 
Children. 

Sånn omtrent annenhver man-
dag fra klokka fem til seks er 
øvingstid for det nye koret. Det er 
i forkant av Soul Childrens øvelse 
som starter klokka seks. Dermed er 
de to korene allerede knyttet opp 
mot hverandre. Målet er at de som 
er med i Pre Soul Children naturlig 
kan bevege seg videre når de blir 
gamle nok. 

I tillegg til at Grethe Ravneng 
leder begge korene, har også fire 
av de eldste jentene i Soul Children 
tatt på seg lederoppgaver i det nye 
koret. Her får de også prøve seg ut 
både som lekeledere og dirigenter. 

Det er startet opp flere Pre 
Soul Children kor i Norge. Kravet 
er at det skal være et Soul Children 
kor fra før, slik som i Fredrikstad 
Frikirke. 

Og Grethe gleder seg over en-
tusiasmen hos de unge sangerne:

- Jeg synes det er veldig inspi-
rerende å se yngre barn ha glede av 
sang og musikk - og at de tør å være 

med uten foreldrene sine. Og jeg 
er heldig som har jentene fra Soul 
Children med meg som ledere. Jeg 
tror også det er god ledertrening 
for dem. Det barn lærer av sanger, 
har de ofte med seg gjennom hele 
livet. Det er flott å tenke på at de 
kan komme til å huske sangene i 
tider som kan være vanskelige og 
tøffe. 

Grethe forteller at hun synes 
det er morsomt å drive kor, og at 
det er spennende at Fredrikstad 
Frikirke nå har et sammenheng-
ende kortilbud fra barna er i bar-
nehagealder og helt til langt opp i 
tenårene. Aller helst vil hun at de 
skal kunne bli med i team etter det 
også. 

- Hva slags tidsperspektiv har 
du for Pre Soul Children?

- Vi vet ikke hvordan det kom-
mer til å gå, og om koret holder på 
dette året eller vil fortsette videre. 
Det avhenger av hvordan tilbudet 
slår an. Men jeg synes det er flott 
å kunne ha et tilbud for barn i den 
alderen som er glad i å synge.

Og for den som har sett på 
en øvelse med Pre Soul Children 
er det ikke tvil om at sanggleden 
er på topp. Grethe mener at det er 
viktig at ungene skal ha det gøy og 
få en god opplevelse av å synge 
sammen, og det merkes på øvel-
sene. Her er mye fart, og latteren 
sitter løst. 

For de som har lyst til å høre 
hvordan det nye koret høres ut, er 
det bare å møte fram når det skal 
synge denne høsten. Første mu-
lighet er Show It-gudstjenesten 
15. november. Deretter blir det 
en uformell julestemningskonsert 
med både Pre Soul Children og 
Soul Children mandag 23. novem-
ber i kirken. Dessuten skal de også 
delta på lysmessa 6. desember. Her 
er det mye å glede seg til.

Hvis noen har lyst til å være 
med, er det bare å møte opp på 
øvelse. Alle barn blir tatt imot med 
åpne armer, og foreldre bys på kaf-
fe. 

Grethe Ravneng har nå vært 
ansatt i Fredrikstad Frikirke i fire 
år. Hun forteller at hun har fått 
mange nye erfaringer, og utviklet 
seg mye. Noe av det mest glede-
lige er alle de nye familiene som 
har kommet med på Salig Blan-
ding og at noen også har blitt med 
i menigheten. 

- Hva synes du er finest med 
menigheten?

- At alle blir respektert. Og at 
folk er flinke til å gi oppmuntrende 
tilbakemeldinger, også om de for 
eksempel ikke skulle være så glad 
i stilen til Soul Children. Det har 
jeg ikke opplevd slik før, og det er 
veldig fint å være med på. ■

Pre Soul Children
- nytt kor for barn opp til 10

Salig Blanding 
høsten 2015 
Utover høsten og vinteren 

skal Salig Blanding ha flere opp-
tredener. Det er familiegudstje-
neste og familiedag i kirken 25. 
oktober, sang på menighetens 
julemesse 21. november, lys-
messe 6. desember og julefest 
i kirken 3. januar. Øvelsene er 
normalt hver tredje torsdag. 

En typisk øvelse starter med 
felles middag, og de yngste san-
gerne rekker ofte også å leke litt 
før selve korøvelsen er i gang. 
I tillegg til syngingen er det en 
kort andakt, før det er loddtrek-
ning for barna og leken fortset-
ter. For mor og far vanker det 
gjerne en velfortjent kopp kaffe 
eller to, mens barna forhåpent-
ligvis leker vekk de siste kref-
tene før leggetid. 

Ta kontakt med dirigent 
Grethe Ravneng (grethe@frefri.
no eller  gbr@fribu.no) om du/
dere har lyst til å være med i Sa-
lig Blanding! ■
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Leif Nilsen var pastor i Fredrik-
stad Frikirke fra 1977 til 1982. 

Fortsatt har han god oversikt over 
menighetens aktiviteter fra leilig-
heten tvers over gata. 

Denne høsten har Leif Nilsen 
fylt 90 år. Han kan se tilbake på et 
innholdsrikt liv i tjeneste for Fri-
kirken. 

Leif – eller ”pastor Nilsen” 
som noen fortsatt synes er den 
naturlige tittelen – vokste opp i 
Vestre Aker i Oslo. Foreldrene var 
med i Oslo Vestre Frikirke, og der 
ble han både døpt og konfirmert. 

Tidlig opplevde han Guds kall 
til å forkynne evangeliet. Egentlig 
tenkte han seg til Finnmark, men 
etter fullført utdannelse gikk veien 
til Sunnmøre som evangelist og 
ungdomsarbeider. Ordinert til pas-
tor ble han i Bergen i 1951. Da var 
han 25 år gammel. Siden var han 
pastor i Stavanger, Arendal, Sarps-
borg og Ålesund – før ferden gikk 
til Fredrikstad i 1977. Etter tiden i 
Fredrikstad var han lærer ved Fri-
kirkens bibelskole – LBM – fram 
til pensjonsalderen. Og den har han 
og kona Esther tilbrakt i Fredrik-
stad. Først bodde de på Kråkerøy, 
men de siste tre årene har adressen 

vært Apenes gate. Her er det ikke 
mer enn 50 meter fra utgangsdøra 
og inn i Frikirken.

Grunnen til at valget falt ak-
kurat på Fredrikstad, hadde ikke så 
mye med den vakre skjærgården, 
fotballklubben eller menigheten å 
gjøre – som at barn, barnebarn, og 
etter hvert oldebarn, befinner seg i 
distriktet. Dessuten var det for dyrt 
å etablere seg i Oslo etter endt ar-
beidsliv.

Men det er ikke tvil om at Leif 
og Esther fikk mange gode venner 
i menigheten i tiden de var pastor-

par her, og disse vennskapsbånde-
ne har fortsatt å bety mye. Og hans 
forkynnelse har hatt stor betydning 
for mange. 

I menighetens 100-års skrift 
beskrives han slik: ”Med sin lange 
erfaring som menighetsforstander 
og fra ledende stillinger innen vårt 
kirkesamfunn fikk Nilsen være 
med og prege vår menighet på en 
betydningsfull måte. Han var en 
bibeltro forkynner, engasjert i sin 
måte å tale på, og var ivrig interes-
sert i hele menighetens virke.”

- Hva synes du er den største 

forskjellen i menigheten fra den ti-
den du selv var pastor?

- Det er nok at det tas mer hen-
syn til barn og unge nå enn før. Og 
dessuten alle de engelske sangene. 
Men jeg må si at jeg liker godt å 
høre jentene (i forsangerteamene) 
synge. I min tid var menighetsmed-
lemmene veldig trofaste til å kom-
me på gudstjenestene. Det kunne 
være 150 på gudstjenestene. Alle 
søndager hadde vi kor som sang, 
enten mannskoret, ungdomskoret 
eller kvinnegruppa. 

- Hva ville du ønske deg an-
nerledes i dag?

- Jeg ville ønske mer tekstut-
leggelse i prekenene på søndag 
formiddag. Dessuten mer forkyn-
nelse om helliggjørelse og omven-
delse. 

- Hva vil du si har preget din 
egen forkynnelse?

- Det har vært viktig for meg å 
forkynne Guds nåde. Og ikke den 
billige nåden, som det lett blir til. 

Fra 1967 til 1975 var Leif 
Nilsen øverste leder i Frikirken i 
Norge. Han etterfulgte den mest 
ruvende lederskikkelsen Frikir-
ken hadde i forrige århundre, Jens 
Lund Andersen. Som etterfølger 
følte Leif Nilsen behov for å gå 
mer forsiktig ut. Og det kan vel 
hende at Frikirken trengte en sam-
lende leder på den tiden. 

Åtte år var likevel nok. Syno-
deformannsvervet kom på toppen 
av pastorstilling på lokalplanet. I 
det lange løp tæret det på kreftene. 
Så i 1975 ble roret overlatt til Jens 
Lund Andersen igjen.  

Da Leif Nilsen begynte som 
pastor var det to ting han gruet seg 

til. Det ene var å tale på gudstje-
nester, det andre var å være med 
på kvinnemisjonsforeninger. Men 
etter en tid var det akkurat disse 
tingene han satte mest pris på. 

Da han var pastor i Fredrikstad 
Frikirke hadde menigheten hele tre 
misjonsforeninger, og han var med 
på dem alle. Han opplevde at det 
var mange kloke kvinner som del-
tok i samtalene i foreningene, og 
det ga ham mye. 

I starten av pastortiden hadde 
han vanskelig for å preke lenge 
nok. «Du må preke lenger!» ble 
det sagt til ham. Men det ordnet 
seg også med erfaringen. 

Å forkynne har han holdt på 
med i mange år etter at han ble 
pensjonist også. Han har hatt vi-
kariater i menighetene på Greåker 
og på Ørje. Og han hjalp mye til i 
Halden i en periode. I Fredrikstad 
har han vært mye benyttet på bede-
husene omkring i distriktet. Dette 
har han hatt mye glede av.

Det siste året har det imidler-
tid ikke blitt flere prekenoppdrag. 
Helsen er ikke det den en gang var. 
Det har blitt naturlig å ta det roli-
gere. Men han innrømmer at han 
savner det å preke. 

Fra balkongen har Esther og 
Leif i alle fall full oversikt over 
aktivitetene i Frikirken. Og de ser 
når noen har glemt å slukke lysene 
om kvelden, hvilket visstnok ikke 
er sjelden. 

Og så ofte de kan deltar de på 
gudstjenester, bønnemøter og for-
middagstreff. 

- For meg er det helt unaturlig 
ikke å gå på gudstjeneste på sønda-
gen, sier han. 

Det er ikke verst når man run-
der 90. ■

Eks-pastor runder 90

Esther og 
Leif Nilsen på 

balkongen hvor 
de har full 

oversikt over 
Frikirken i 

bakgrunnen.
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«Vi må bestille stedet for neste 
år også!»

Dette var en av kommentarene 
etter at Fredrikstad Frikirke hadde 
arrangert menighetsweekend for 
første gang på mange år.

11. - 13. september gikk turen 
til Oven leirsted i Rygge kommu-
ne. 55 små og store var med gjen-
nom hele helgen, mens flere kom 
på besøk en av dagene. Hovedvek-
ten av deltakere lå absolutt på unge 
familier med barn, men også noen 
godt voksne hadde satt av helgen. 

Og på kjøkkenet regjerte Tove 
Breda som, til tross for å ha pas-
sert 80, fortsatt var full av energi 
og tiltakslyst. «Det er bare hyg-
gelig å være til nytte», var hennes 
respons.

En menighetsweekend er en 
blanding av alvor og moro, av ak-

tiviteter og hvile, av måltider og 
møter.

Her var fotballkamp mellom 
voksne og barn, der begge lag gikk 
til oppgaven som om det skulle 
være cupfinale på Ullevål. Etter 
iherdig innsats klarte de voksne til 
slutt å hale i land en ettmålseier. 

Her var sporlek hvor voksne 
og barn fra ulike familier ble mik-
set sammen etter alle tilfeldighe-
tens regler. 

Her var sent-på-kvelden kino 
for barna over ti år, med popkorn 
og passe skumle filmer.

Og her var gruppesamtaler, 
bibeltimer, barnesamlinger, lov-
sangskveld, bønnevandring, sket-
sjer, skuespill og kakespising ved 
midnatt. 

En menighetsweekend har uli-
ke målsettinger. Men den viktigste 
er kanskje at folk skal ha bedre 
tid til å bli kjent med hverandre. 

Mange av de som var med på Oven 
hadde ikke vært med i menigheten 
så altfor lenge. Derfor var dette en 
fin anledning til å bli kjent med 
nye og danne nettverk. Dette gjaldt 
både for foreldregenerasjonen og 
for barna. 

En annen viktig ting er å kunne 
bruke tid til å høre på, og snakke 
om, forkynnelse.

Frikirkens synodeformann - 
altså hovedleder - Jarle Skullerud 
var med som taler. Jarle hadde 

Menighetsweekend for små og store

både undervisning for de voksne 
og andakter for alle.

Temaet dreide seg om nådega-
ver og tjenester. Alle som er med 
i en menighet har en plass å fylle, 
akkurat som brikkene i et pusle-
spill. Det viktige er å finne ut hva 
man passer til; hvilke nådegaver 
Gud har gitt akkurat deg. Det er 
når alle bidrar med det de er gode 
til, at helheten fungerer. 

Jarle Skullerud var også til-
gjengelig for samtale under week-
enden, noe flere benyttet seg av.

Sang og musikk ble ledet av 
Magnus og Grethe Ravneng, med 
god hjelp av både Lars Martin 
Torp på bass og Tor Arne Dale på 
trommer. Det fungerte flott både 
til heftige barnesanger og til stille 
lovsang. En viktig jobb gjorde også 
Erlend Espeland og Eivind Pagan-
der Tysnes som hadde ansvar for 
lydanlegg og projektor.

Mens de voksne var samlet til 
bibeltime lørdag formiddag, var 
det egne Barnas Åpent Hus og 
Tweens-samlinger. 

På Barnas Åpent Hus ble det 
laget skuespill, med sauer, bjørner 
og en gjeter. Skuespillet ble vist 
for alle på familiesamlingen søn-
dag formiddag. Hele tre bjørner 
prøvde å slå kloa i sauene, men den 
modige gjeteren holdt dem alle på 
avstand. Til slutt gikk han til og 

med ut i mørke natta for å lete et-
ter den ene sauen som hadde rotet 
seg bort, og ga seg ikke før den var 
funnet og brakt hjem til de andre i 
flokken. 

Så langt det kunne registreres 
var alle som deltok på weeken-
den enige om at dette var et veldig 
fruktbart tiltak. I en hektisk hver-
dag er det ikke alltid tid til å bli 
bedre kjent med dem man treffer i 
kirken på søndag. Men menigheten 
er et fellesskap der man skal kunne 
støtte hverandre og få venner. I et 
slikt perspektiv er det flott å kunne 
reise bort en helg sammen. 

Om det blir weekend igjen 
neste år er ikke så godt å si. Men 
erfaringene fra årets leir var så 
gode at sjansene er store. Og da 
oppfordres enda flere til å melde 
seg på. ■

Weekendens yngste deltaker Åsmund, sammen med Eivind 
Pagander Tysnes og pappa Kristoffer Løset Øpstad.

Barn og voksne samlet rundt grillene på lørdagen. Her gikk 
både pølser, hamburgere og marshmellows ned på høykant.

Frikirkens leder, Jarle Skullerud, var med som taler. Her er han i engasjert samtale med noen av deltakerne om temaet i lørdagens bibeltime.
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Et møte i Japan i 1972 ble 
skjebnesvangert for fred-

rikstadjenta og misjonæren Lill 
Muir. Der traff hun australieren 
Neville, som var lærer og døve-
tolk. Sammen startet de det som 
etter hvert skulle bli en verdens-
omspennende organisasjon, In-
ternasjonal Døvemisjon. I dag 
spredt over 20 land, med 180 
menigheter.

Tekst og foto: Terje Hansteen

Lill Muir er på hjemlige trak-
ter og storkoser seg. Selv om hun 
har tilbrakt det meste av livet sitt 
i utlandet, de siste 14 årene uten-
for Melbourne i Australia, er det 
i Fredrikstad hun hører hjemme. 

Egentlig. Her har hun familie, ven-
ner og en liten leilighet i sentrum. 
Og ikke minst menigheten i Fred-
rikstad Frikirke, som hun er veldig 
glad i og som fortsatt betyr veldig 
mye for henne. Hun kaller ganske 
enkelt menigheten i Fredrikstad 
for sin egen menighet.

-Det er alltid sterkt å komme 
tilbake, her er hjemme, føler jeg, 
sier Lill som fortsatt sliter med jet-
lag etter den lange flyturen når me-
nighetsbladet treffer henne.

Informasjonsarbeid
En gang i året tar hun turen 

til gamlelandet fra hovedkonto-
ret i Australia, og blir her en må-
neds tid. Og det er en aktiv må-

ned. Hun farter rundt i menigheter 
og hos privatpersoner og forteller 
om DMI, Deaf Ministries Interna-
tional, på norsk kalt Internasjonal 
Døvemisjon. Hensikten er både å 
informere og å samle inn penger til 
organisasjonen, som er helt prisgitt 
de gavene de kan få inn. Og penger 
får hun, enkeltpersoner og menig-
heter er lydhøre og vil gjerne hjel-
pe til. Mange er faste givere, og det 
jobbes kontinuerlig med å skaffe 
til veie flere, forteller hun og leg-
ger til at det er mange støttespillere 
også i Fredrikstad og i Sarpsborg.

-Jeg opplever at det er veldig 
lett å få gehør for jobben vi gjør. 
Men at evangeliet skal komme 
fram til de døve, det er egentlig en 

ny tanke for de aller fleste. Infor-
masjonsarbeidet bare vokser, og vi 
merker at interessen for det arbei-
det vi gjør er stor. Og at det er et 
åndelig behov i mange land.

Et avgjørende bibelvers
Men vi er nødt til å nøste til-

bake til 70-tallet. Lill hadde fått et 
kall som misjonær allerede som 
tenåring og ungjenta dro ut i den 
store verden, nærmere bestemt til 
Asia og Japan. Her var hun mis-
jonær for Frikirkens ytremisjon og 
traff på australieren Neville Muir 
som hadde tatt seg et sabbatsår 
fra jobben som døvelærer i hjem-
landet. Kjærligheten blomstret og 
paret bestemte seg for å flytte til 
Sør Korea i 1979, etter at Neville 

Døve blir hørt
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Lill Muir kommer en gang i året til 
Fredrikstad. Da er hun på hjemlige 

trakter og nyter livet. Det er også mye 
møte – og informasjonsvirksomhet 

som foregår måneden hun er her.

hadde truffet en 
sørkoreansk gutt 
som var døv. Det 
møtet ga støtet til 
å starte opp noe 
helt nytt som de 
kalte for Muir´s 
Ministry. De sam-
let etter hvert små 
grupper med døve, 
og det var starten på 
den etter hvert store 
organisasjonen de le-
der i dag.

- Vi var jo unge og 
blåøyde, men veldig 
optimistiske, ler Lill og 
viser til et bibelvers som 
skulle få avgjørende be-
tydning for den videre 
kursen.- Jeg slo tilfeldig 
opp i bibelen en dag, og 
der lyste følgende vers 
mot meg fra Ordspråkene: 
«Åpne din munn for den 
stumme, for all deres sak 
som er nær ved å forgå» 
(gammel oversettelse). 

Verset fra Ordspråkene 
31 talte rett til oss og vi følte at det 
var en klar beskjed fra Gud.  Vi 
fikk en overbevisning om at dette 
var veien å gå, og det globale per-
spektivet kom tidlig for oss. 

Vokser hele tiden
-Vi var pionerer på dette områ-

det, med unntak av en presbyteri-
ansk kirke i Seoul. Det hele startet 
med fire døve ungdommer i Seoul, 
etter hvert åpnet vi 14 kirker i Sør 
Korea. I dag når vi ut til 180 me-
nigheter over hele verden, og det 
er snakk om 20 land i Afrika og 
Asia, pluss Australia og Norge. 
Det er døvepastorer og ledere som 
er ansvarlige i menighetene. I til-
legg har vi skapt Deaf Action, et 
sponsorprogram som hjelper døve 
barn og unge i utviklingsland med 
utdanning og arbeidstrening. Vi 
hadde ikke forestilt oss at det skul-

le vokse og bli så omfattende, men 
vi får stadig bekreftet at Gud er 
med oss, sier Lill som peker på at 
nyheter spres fort i døvemiljøene. 
Størrelsen på døvemenighetene er 
varierende, for eksempel er døve-
menigheten i Kampala i Uganda 
en stor menighet med sine 200 
medlemmer.

-Hvor godt kjent er egentlig 
DMI i Norge?

-Jeg har ikke inntrykk av at 
DMI er godt kjent i norske menig-
heter, svarer Lill Muir. 

-Er det noe nytt som skjer i 
regi av DMI?

- Det som nå opptar oss vel-
dig er menigheten vår i Damaskus 
i Syria. IS har blant annet bortført 
25 døve, flere av dem troende. Fa-
milien til kontaktpersonen vår er 
blant de bortførte, og det bekymrer 
oss veldig. ■

Dette er DMI
DMI er en misjonsorganisa-

sjon som har som mål å bedre 
døves livsvilkår. Det skjer ved 
evangelisk arbeid og ved ulike 
sosiale, økonomiske og peda-
gogiske tiltak. DMI driver i dag 
barnehager, skoler, høyere ut-
danning, internat og elevhjem, 
bibelskoler, menigheter, ulike 
prosjekter, produksjon av video 
og TV-program, leirer og konfe-
ranser og katastrofeteam.

Gjennom arbeidet dyktig-
gjøres også døve til tjeneste 
blant sine egne.

Enkeltpersoner eller grup-
per kan gi fast støtte til en døv 
pastor eller en døvemenighet.

Mer info på www.norge.
deafmin.org  og www.deafmin.
org. DMI er også på facebook. ■
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Virksomheten

Stort 
konfirmantkull
17 ungdommer sto til kon-

firmasjon i Fredrikstad Frikirke 
26. april 2015. Dette var det nest 
største kullet i historien, og aldri 
har så mange blitt konfirmert sam-
me søndag. Det var en mer enn 
overfylt kirke som fikk være med 
på en spennende konfirmasjons-
gudstjeneste, der konfirmantene 
presenterte ulike lignelser som Je-
sus fortalte. Team 3 laget en flott 
musikalsk ramme. 

Ungdomsleir på Ytterbøl

Den siste helgen i august ar-
rangeres det hvert år ungdomsleir 
på Ytterbøl leirsted i Aremark. Det 
er Halden Frikirke som eier leir-
stedet, og frikirkeungdom fra hele 
Østfold kommer sammen. 

Disse leirene har vært arran-
gert i snart 20 sammenhengende 
år, og oppslutningen er fortsatt like 
god. I år hadde faktisk Fredrikstad 
sin største delegasjon på leiren, 
med 16 ungdommer og tre ledere. 

Lederne var Jens Pedersen, Daniel 
Eriksen og Lars Hjelseng. De to 
siste hadde tradisjonen tro ansvaret 
for gjørmeorientering, selv om for-
holdene ikke var de beste for dette 
i år, på grunn av masse solskinn i 
august. 

De som var med på leiren i 
år, er alle med i ungdomsklubben 
Cross som samler 25 til 45 ung-
dommer annenhver fredag i kirken. 

Julemesse igjen

Årets julemesse blir 20. og 21. 
november. Menighetens folk opp-
fordres til å stille med innsats, ge-
vinster og godt humør de to dagene 
messa varer. I fjor droppet man for 
første gang forhåndssalg av lodd, 
noe som viste seg hadde lite utslag 

på sluttresultatet. Folk var desto 
flinkere til å ta lodd, kjøpe kaker 
og bruke penger på selve messa. 
Man håper det samme vil skje det-
te året også. 

Familiekoret Salig Blanding 
blir som vanlig med på lørdagen.  
På fredag blir det også misjonsin-
formasjon og sang. 

Tilsynsbesøk

Hvert tredje år får menigheten 
besøk av Frikirkens tilsynsmann 
for Østre tilsynsdistrikt. Tilsynsbe-
søket er til for å se at alt fungerer 
som det skal i menigheten. Det er 
Gunnar Johnsen, som også er pas-
tor i Oslo Storbymenighet som 
kommer i år. 

Hvis noen ønsker en samtale 
med tilsynsmannen kan de få an-
ledning til det i løpet av uke 45. 
Gunnar Johnsen blir også med på 
gudstjenesten 8. november, og på 
menighetsmøte umiddelbart etter 
denne gudstjenesten. Menighetens 
medlemmer oppfordres til å priori-
tere dette. 

Fredrikstad Community 
Gospel Choir

Fredrikstad Community Gospel 
Choir ble egentlig startet som et pro-
sjektkor for fjoråret. Interessen var 
imidlertid så stor at koret har fortsatt 
også dette året. Søndag 18. oktober 
blir det gospelgudstjeneste for alle 
som gjerne vil høre det flotte koret 
under ledelse av Martin Alfsen. 

Cohen på turné

På vårparten øvde en gruppe i 
menigheten inn et gudstjenestepro-
gram med sanger av Leonard Co-
hen. Prosjektet viste seg så vellyk-
ket at det skal gjentas flere steder: 
Østre Fredrikstad kirke 25. oktober 
kl. 18.00, Sarpsborg Frikirke 15. 
november kl. 11.00 og Halden Fri-
kirke 15. november kl. 17.00. 

Tweens på Tusenfryd
Tweens er menighetens tilbud 

til barn fra 5. til 8. klasse under søn-
dagens gudstjenester. Opplegget 
her er litt annerledes enn på Barnas 
Åpent Hus, som er for barn opp til 
4. klasse. Tweens legger mer opp til 
samtaler, quizer og andre aktivite-
ter, ofte med utgangspunkt i samme 
tematikk som på Barnas Åpent Hus. 
Tweens holder til i kirkens toppeta-
sje, mens de mindre barna har sitt 
opplegg i underetasjen. Ledere på 
Tweens er Jens Pedersen, Solgunn 
Kroka og Ole Kristian Delviken.

Det siste året har stadig flere 
barn blitt med på Tweens. Som en 
påskjønnelse for det gode frammø-
tet reiste hele gruppen på dagstur 
til fornøyelsesparken Tusenfryd 23. 
august. 17 barn + ledere og noen 
foreldre var med på turen som fore-
gikk i strålende solskinn. Hvis fram-
møtet fortsatt er like godt også det 
kommende året, skal man ikke se 
bort fra at det vanker en tilsvarende 
belønning igjen. ■
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Bakerst fra venstre: Per Eriksen (pastor), Halvor Thorstensen Femdal, Kristian 
Lorentz Iversby, Markus Pedersen, Mattis Veine Karterud, Herman Kristiansen, 

Torstein Hasselgård og Jens Pedersen (pastor) 
Midten fra venstre: Casper Mass (leder), Egill Grønneberg, Kaja Cecilie Kjølberg, 
Trine Vikene, Maria Lind Aronsen, Sturla Skjulhaug Storemyr og Elin Boine (leder)
Foran fra venstre: William Kristiansen, Jonas Kjærnes, Leon Alexander Solgård, 

Jacob Begby, Markus Mauricio Johansen og Philip Drivenes
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Annonser
Program høsten 2015

15
Sjekk også programmet på www.frefri.no for eventuelle oppdateringer.

Oktober:
04. Søndag kl. 11.00 Gudstjeneste. Marianne Uri Øverland.
     BÅH/Tweens. 
05. Mandag kl. 11.00 Bønn
  kl. 17.00 Pre Soul Children
  kl. 18.00 Fredrikstad Soul Children
06. Tirsdag kl. 18.00 Speider: Småspeider i kirken. 
     Storspeider på Skogtunet. 
09. Fredag kl. 17.45 Konfirmanter
  kl. 19.30 Cross (Egen XL samling)
11. Søndag kl. 11.00 Gudstjeneste Underveis. 
     Jostein Sandsmark. Team 3.    
     BÅH/Tweens.
12. Mandag kl. 11.00 Formiddagstreff. Terje Grandahl
  kl. 18.00 Fredrikstad Soul Children
13. Tirsdag kl. 18.00 Speider: Småspeider på Skogtunet.
16. Fredag kl. 18.30 Fredagsklubben
18. Søndag kl. 11.00 Gospelgudstjeneste. Eivind Bergem. 
     FCGC. BÅH/Tweens.
19. Mandag kl. 11.00 Bønn
20. Tirsdag kl. 18.00 Speider: Småspeider ser på 
     stjernehimmelen. Storspeider Skogtunet.
22. Torsdag Kl. 16.30 Salig Blanding
23. Fredag kl. 17.45 Konfirmanter
  kl. 19.30 Cross med overnatting
24. Lørdag    Cross serve
25. Søndag kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Per Eriksen. 
     Salig Blanding.
26. Mandag kl. 11.00 Bønn
  kl. 17.00 Pre Soul Children
  kl. 18.00 Fredrikstad Soul Children
27. Tirsdag kl. 18.00 Speider: Småspeider i kirken. 
     Storspeider på Skogtunet. 
  kl. 19.00 Dorkas. Svein Femtehjell.
30. Fredag kl. 18.30 Fredagsklubben

November:  
1. Søndag kl. 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. M-team. 
     Nattverd. BÅH/Tweens.
2. Mandag kl. 11.00 Bønn
3. Tirsdag kl. 18.00 Speider
  kl. 19.00 Mannsmusikken
5. Torsdag kl. 16.30 Salig Blanding
6. Fredag kl. 17.45 Konfirmanter
  kl. 19.30 Cross
8. Søndag kl. 11.00 Gudstjeneste. Gunnar Johnsen. 
     Mannsmusikken. BÅH/Tweens.
     Menighetsmøte etter gudstjenesten.
9. Mandag kl. 11.00 Formiddagstreff. 
     Gro og Jon Ekeberg (sang)
  kl. 17.00 Pre Soul Children
  kl. 18.00 Fredrikstad Soul Children
10. Tirsdag kl. 18.00 Speider: Småspeider på Skogtunet. 
     Storspeider tar bakemerket.
  kl. 19.00 Mannsmusikken

11. Onsdag kl. 18.00 Fribu-fest for ledere.
13. Fredag kl. 18.30 Fredagsklubben
15. Søndag kl. 11.00 Show it! Pre Soul Children.
  kl. 19.00 Menighetsmøte
16. Mandag kl. 11.00 Bønn
17. Tirsdag kl. 18.00 Speider: Småspeider på Skogtunet. 
     Storspeider på Skogtunet.
20. Fredag kl. 17.45 Konfirmanter
  kl. 19.00 Connect i Sarpsborg
  
  Misjonsmesse
21. Lørdag Misjonsmesse

22. Søndag kl. 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. Team 2. 
     Nattverd. BÅH/Tweens
23. Mandag kl. 11.00 Bønn
  kl. 17.00 Pre Soul Children
  kl. 18.00 Fredrikstad Soul Children
24. Tirsdag kl. 18.00 Speider: Småspeiderkino og pizza. 
     Storspeider i badeland. 
  kl. 19.00 Dorkas. Ole Bernhard Sørbøe.
  kl. 19.00 Mannsmusikken
26. Torsdag kl. 16.30 Salig Blanding
27. Fredag kl. 18.30 Fredagsklubben juleavslutning
29. Søndag kl. 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. Team 3. 
     BÅH/Tweens
30. Mandag kl. 11.00 Bønn

Desember:
1. Tirsdag kl. 18.00 Speider
4. Fredag kl. 17.45 Konfirmanter
5. Lørdag kl. 18.00 Cross juleavslutning
6. Søndag kl. 17.00 Lysmesse. Jens Pedersen. Soul Children. 
     Salig Blanding. 
7. Mandag kl. 11.00 Bønn
  kl. 17.00 Pre Soul Children
  kl. 18.00 Fredrikstad Soul Children
8. Tirsdag kl. 18.00 Speider: Småspeider i kirken.
  kl. 19.00 Mannsmusikken
13. Søndag kl. 11.00 Gudstjeneste. Eivind Bergem. M-team. 
     BÅH/Tweens
14. Mandag kl.11.00 Formiddagstreff. Mannsmusikken.
15. Tirsdag kl. 18.00 Speider: Småspeider i kirken.
16. Onsdag kl. 19.00 Adventskonsert med Trygve Skaug
17. Torsdag kl. 16.30 Salig Blanding
18. Fredag kl. 17.45 Konfirmanter
20. Søndag kl. 11.00 Vi synger julen inn. Per Eriksen. Team 3. 

24. Torsdag kl. 15.00 Familiegudstjeneste. Anette Cecilie Tjora.
25. Fredag kl. 12.00 Høytidsgudstjeneste. Per Eriksen. 
     Mannsmusikken. 

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!
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Neste års 
konfirmanter

Returadresse:  
Apenesgate 7, 1607 Fredrikstad  

org. nr.: 975 922 855

www.frefri.no

Bakerst fra venstre: Eirik Kroka, Matthias André Eriksen og Magnus André Aronsen. 
Midten fra venstre: Maja Sofie Rubinstein, Julie Ringen og Emre Andreas Yurt.

Foran fra venstre: Araba Jacob Bullen, Tideman Tuman Falck, Askeir Haftorsson 
og Jenny Berntsen.


