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Les Bibelen!
For noen er Bibelen den mest dyrebare boka som finnes. I mange 

land er den en forbudt bok. Den må leses i smug. I vår del av verden er 
det ingen problemer med tilgangen til Bibelen. Men hvor mange er det 
som faktisk leser den?

I det siste er det kommet noen artikler i media hvor det hevdes at 
Bibelen er en forferdelig bok som beskriver en blodtørstig og hevn-
gjerrig gud. Ofte er slike artikler kommet i kjølvannet av en tilsvarende 
kritikk av Koranen. Noen ønsker tydeligvis å angripe all form for reli-
gion, uansett hvordan den faktisk arter seg i praksis.

Er Bibelen en inspirerende eller en forferdelig bok? Det kommer 
antakelig an på øynene som ser. Men for å kunne svare på spørsmålet 
må man i det minste ha lest Bibelen. Og dessuten må man lese den med 
mål om å forstå den. 

Selv leser jeg i Bibelen hver dag. Det har jeg gjort i 40 år. Jeg har 
lest den i ulike utgaver, og til og med undersøkt deler av den på grunn-
språkene den er skrevet på. 

Det finnes utsagn i Bibelen som er vanskelige å forstå. Det finnes 
fortellinger som jeg skulle ønske ikke var med. Men i den store helhe-
ten er det - så langt jeg kan forstå den - en bok som handler om hvordan 
kjærligheten, rettferdigheten og det gode kan få rom på jorden. Og 
framfor alt forteller den om en Gud som elsker menneskene, og som 
selv ble et lidende menneske for å frelse oss.

Bibelen formidler kjærlighet til livet og håp for framtiden. 

Dessuten opplever jeg at Bibelen er en levende bok. Den berører 
meg. Den taler ofte direkte inn i mitt liv. Den gir mål og mening for 
hverdagen. Hvis den ikke hadde gjort det, hadde jeg sluttet å lese for 
lenge siden. 

I år er Det norske Bibelselskap 200 år. Det skal feires stort. Det 
aller beste du kan gjøre for å ta del i feiringen er å lese Bibelen selv. 
Synes du det er vanskelig å forstå, er det bare å spørre. I kirken svarer 
vi gjerne så godt vi kan. ■

Per Eriksen
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Herre, vår Herre,
          hvor herlig ditt navn er over hele jorden,
          du som har bredt ut din prakt over himmelen! Salme 8,2

Det er få opplevelser som er mektigere og vakrere enn å stå ute på svaberget ved 
sjøen og se himmelen farges rød en sensommerkveld. 

Vannet ligger som et speil. Skyene fanger solas rødlige farger, mens den blå him-
melen sakte mørkner. 

For meg er det et tegn på den skjønnheten som Gud representerer. Han har gitt 
oss et så fargerikt og vakkert hjem på jorden. Jeg ønsker både å gi ham takk, og å 
kunne gjenspeile noe av hans skjønnhet.

Men hvem er vel jeg? Et lite menneske i en stor verden. Kan jeg på noen måte 
speile Gud?

Det er da jeg ser den lille vanndammen. Den ligger helt rolig. Men nettopp derfor 
kan den speile himmelens skjønnhet. I seg selv er den ikke noe spesielt. Men den får 
speile noe større.

Så kan kanskje ditt og mitt lille liv også gjenspeile noe større. Noe som kan gjøre 
verden vakrere for den som stopper opp. 

Kanskje noen kunne få et glimt av Gud gjennom deg?
2
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Lørdag 6. februar var 60 fest-
pyntede konfirmanter fra hele Øst-
fold sammen i Fredrikstad Frikir-
ke. De var samlet til vielse og bryl-
lupsfest. Nesten som på ordentlig.

Foran alteret sto Araba fra 
Fredrikstad og Andreas fra Greå-
ker. De to fjortenåringene hadde 
meldt seg frivillig til å spille rol-
len som brud og brudgom. Andre 
hadde fått roller som forlovere og 
foreldre. Og så utspilte det hele seg 
som seg hør og bør i bryllup. 

Bruden kom skridende oppo-
ver kirkegulvet i hvit brudekjole 
og arm i arm med sin far, mens 
brudemarsjen strømmet ut av 
høyttalerne. Oppe ventet en nervøs 
brudgom sammen med foreldre og 
forlovere. Der ledet også pastor 
Per Eriksen seremonien gjennom 
alle de vanlige leddene i en vielse, 
inkludert tale for brudeparet. 

Men når det kom til løfteav-
leggelsen, der de to skulle love å 
elske og ære hverandre hele livet, 
ble det hele tonet ned. Dette var 
tross alt ikke et helt ekte bryllup.

Etter vielsen var det fotografe-
ring av brud, brudgom og foreldre 
og forlovere, mens de andre kon-
firmantene ventet på at bryllups-
middagen skulle starte. 

Selve middagen var vel kan-
skje også litt utradisjonell i forhold 
til det vanlige, med taco på me-
nyen og is til dessert. Men konfir-
mantene koste seg uansett. 

Og som seg hør og bør var det 
taler underveis, hvor forskjellige 

aspekter ved forelskelse, kjærlig-
het og samliv ble formidlet av 
pastorene Ketil Willard (Greåker), 
Sigvald Steilbu (Halden) og Jens 
Pedersen (Fredrikstad). Det var 
også tid for sang og lek, før det var 
tid for å begi seg hjem igjen. 

Foreldrene til konfirmantene 
fra Fredrikstad gjorde en stor inn-
sats ved rigging og rydding, matla-
ging og servering. Noe som gjorde 
det hele til et svært så vellykket ar-
rangement.

Konfirmantbryllupet er et fel-
lesarrangement som har blitt en 
tradisjon i Østfold. Ansvaret går 
fra menighet til menighet. Det var 
andre gang Fredrikstad sto som ar-
rangør. Neste gang blir nok om ca 
seks år. 

Østfoldkonfirmantene har fle-
re slike felles treffpunkter i løpet 
av året. Det begynner med felles 
leir i september, helt i begynnelsen 
av konfirmasjonstiden. Deretter 
er det bryllupsfeiringen. Og den 
tredje fellessamlingen handler om 
døden, da alle kommer sammen i 
gravkapellet i Sarpsborg for å få 
innblikk i hvordan en begravelse 
går for seg og reflektere sammen 
om livets avslutning. 

Grunnen til at man har valgt 
å arrangere bryllup, er ikke bare 
for å kunne ha det morsomt og fint 
sammen. Det gir også en fin ram-
me for å ta opp viktige ting som 
dreier seg om kjærlighet og samliv. 
Forhåpentligvis gir det konfirman-
tene både noe å tenke på, og en god 
opplevelse av hvordan et bryllup 
kan være. ■

Konfirmantbryllup
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Fellesskap i bønn

De ber for menigheten, for 
andre frikirkemenigheter, 

for pastorene og medarbeiderne. 
Og de leser opp alle lappene fra 
bønnekrukka, og ber for men-
nesker som ønsker en forbønn. 
Det å kunne samles slik og be er 
et privilegium, føler de.

Tekst og foto: Terje Hansteen

-Kanskje gjør vi en forskjell 
i menigheten? spør Ragnhild 
Strømsbo (78) og smiler varmt.

 – Det er ikke ofte vi får noen 
tilbakemelding om at det har 
skjedd noe, men det viktigste er at 
det er godt å være sammen og be. 
Og vi tror at det har betydning for 
menighetens ve og vel.

Gammel tradisjon
Vi har satt oss på det som man-

nen hennes, Knut Strømsbo (79), 
kaller for trevet. Det er i annen 
etasje, gudstjenesten er over, det 
samme er kirkekaffen. Til stede er 

også Berit Åleskjær (85), som er 
blant de åtte – ti personene som 
hver mandag formiddag samles i 
Frikirken for å be. 

Slik har de holdt på i mange år. 
Bønnesamlingene startet på midt-
en av 90-tallet med tidligere pas-
tor Leif Inge Jensen. Siden har det 
vært faste bønnesamlinger på man-
dager, med unntak av formiddags-
treffene én mandag i måneden. 

Men slike bønnesamlinger er 
ikke noe nytt i Frikirken. Tidligere 
var det bønnemøter med andre me-
nigheter klokka syv på morgenen, 
men det tok etter hvert slutt. Da 
meldte det seg på ny et behov for 
å kunne møtes, og pastor Leif Inge 
Jensen tok da initiativet. 

Er det noen som er litt skrøpe-
lig og trenger hjelp til å komme 
seg til bønnesamlingen, så ordner 
de det. Berit er én av dem som ny-
ter godt av det.

-Knut og Ragnhild kommer og 
henter meg, og det er veldig hyg-
gelig, sier hun. Ragnhild er rask til 
å skyte inn at det ikke bare er de to 
som gjør det.

Bønnetimen
-Stort sett er vi åtte – ti per-

soner på drøye 70 år, noen ganger 
færre, som møtes en times tid. Per 
Eriksen er som regel sammen med 
oss, og av til er Jens Pedersen også 
med. 

Det hele skjer i kirkestua, med 
inngang fra Bryggeriveien. Dette 
holder vi på med året rundt, med 
unntak av sommerferien, forteller 
Knut, som selv har vokst opp i me-
nigheten. 

– Vi leser opp alle lappene fra 
bønnekrukka og ber samlet for dem 
det gjelder. Vi ber også for andre 
frikirkemenigheter i Norge, pasto-
rer og medarbeidere, og vi har frie 
bønner. For at ikke alle skal be den 

samme bønnen, prøver vi å spre 
oss. Noen ganger kan vi få mailer 
fra folk som ønsker å bli bedt for, 
vi har blant annet fått mailer fra 
Sverige. Vi leser også fra bibelen, 
og det går på omgang. Det hele av-
sluttes med et måltid sammen.

Et godt fellesskap
-Hvorfor er det viktig for dere 

å komme sammen slik og be?
-Jesus sa at uten meg kan dere 

intet gjøre. Selv føler jeg at jeg 
har behov for å legge fram ting 
for Jesus. Jeg gjør dette fordi jeg 
tror at Gud vil at vi skal gjøre det. 
Det oppleves også som et privile-
gium å kunne gjøre det. Tenk bare 
på alle de som ikke kan samles i et 
gudshus. 

Når vi kommer sammen slik, 
handler det også om samhørighet 
og at man får frimodighet til å si 
ting man ellers ikke ville ha sagt. 
Vi er et fortrolig fellesskap, vi blir 
glade i hverandre og vi blir sam-

mensveiset. Men det aller viktigste 
er bønnen, sier Ragnhild som kan 
huske at det «i gamle dager» var 
bønnemøte før gudstjenesten på 
søndager. 

-Bønn er en forpliktelse som 
hviler på oss, supplerer Knut og 
siterer fra 1. Korinterbrev: - «For 
Guds rike består ikke i ord, men i 
kraft». Det handler om åndskraft.

-Er det plass til flere på man-
dagene?

- Ja, absolutt. Det er nok en 
barriere for mange å komme til 
bønnegruppa, det handler nok om 
en sjenanse for å be høyt og at det 
for enkelte blir en terskel. Noen 
tror vel også at det er veldig ånde-
lig i gruppa, men det hele er egent-
lig ganske hverdagslig.

-Oppfordrer dere andre i me-
nigheten til å bli med?

-Det er jo ikke sånn at vi går 
rundt og oppfordrer folk til å kom-

me, men tilbudet er godt kjent, me-
ner vi, poengterer Ragnhild. 

Mer bønn før
Både Knut og Ragnhild inn-

rømmer at de kan savne mer bønn 
i løpet av en gudstjeneste. Be og 
dere skal få, siterer Knut.

-Da jeg ble med i menigheten i 
1963 var det mer bønn, og det kan 
jeg savne, forteller Ragnhild og får 
støtte av Knut.

-Det kan bli for fort med hen-
syn til bønn, men samtidig så står 
det et sted at mange ord tretter le-
gemet, ler Knut. Mye av det som 
skjer i menigheten i dag er til det 
bedre, mens det er andre ting de 
kan savne.

-Vi tror at det er viktig for me-
nigheten å være i bønn. Hvordan 
hadde det vært uten bønn? spør 
Ragnhild og Knut. ■

Knut og Ragnhild 
Strømsbo er blant de 

åtte – ti personene som 
møtes til bønn på man-

dag formiddag i Fri-
kirken. Bønnekrukka 
er også med, og men-

nesker blir bedt for.
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Gamlebyen i vintertåke. 
Marka kledd i oransje og 

rødt. Svaberg og vannpytter som 
farges av solnedgangen. Med ka-
mera fanger Grethe Johansen 
den skjønnheten som befinner 
seg rett i nærheten av oss.

Mange er blitt oppmerksom 
på bildene hennes. På Østfoldsen-
dinga til NRK og på Godmorgen 
Norge på TV2 er bildene blitt vist 
flere ganger. Og den første uka i fe-
bruar ble et av bildene hennes kå-
ret til ukas beste på værmeldinga 
til TV2.

Grethe forteller at hun alltid 
har vært glad i å ta bilder, men det 
er de siste 5 - 6 årene interessen 
har tatt skikkelig av. Sammen med 
noen venner, eller alene, tar hun 
ofte turen ut i naturen med kamera 
i sekken. Det er naturbilder Grethe 
liker aller best, men også bilder fra 
Gamlebyen eller byen. Den siste 
tiden har hun også beveget seg mot 
scenebilder og portretter. 

- Vi er jo vant til å se flotte bil-
der fra vestlandet eller fra fjerne 
himmelstrøk, men de fleste av bil-

dene dine er fra vårt eget nærområ-
de. Er det så mye fint å se omkring 
her?

- Det er veldig mye pent land-
skap i Fredrikstad. Mange steder 
kjører man bare forbi. Hvorfor 
ikke stoppe, eller kjøre inn en 
stikkvei og se hvor den fører? På 
Hvaler kan man komme til mange 
fine små bukter på den måten. 

For Grethe er kysten det al-
ler fineste. Hun like å fotografe-
re vann, om det er sjøen eller en 
vannpytt. Om kvelden kan man 
oppleve de mest fantastiske sol-
nedgangene. Det handler ikke bare 
om å fange det på et fotografi, men 
også om å ta til seg den skjønnhe-
ten som naturen gir. Kjenne vin-
den i håret, og lukte tang og tare. 
Da kan man kjenne roen bre seg i 
kropp og sjel. 

Gamlebyen er en annen favo-
ritt. Denne vinteren og våren er 
gamlebyen og Isegran blitt ekspo-
nert flere ganger  i uka gjennom 
TV-serien Anno. Her har den unike 
bydelen blitt vist fram i all sin al-
derdommelige sjarm. 

- Gamlebyen har tusen moti-

ver: Vollgravene, brosteinen, rose-
busker som vokser opp langs veg-
gene... 

Grethe har fotografert Gamle-
byen i all slags vær, til alle døgnets 
tider og gjennom skiftende årsti-
der. Her er det stadig noe nytt å se. 
Og sitter det ikke minst mye lokal-
historie i vegger og gater. 

Isegran har mye av det samme. 
Det underlige er at mange av Fred-
rikstads innbyggere aldri har vært 
på Isegran. Det burde det gå an å 
endre på. Hvorfor ikke gå litt på 
oppdagelsesreise i egen by, med 
eller uten kamera?

Det siste er at Grethe og pastor 
Per Eriksen skal samarbeide om å 
lage et program der bildene er det 
bærende elementet. Det skal hand-
le om å se skjønnheten i det nære; 
å se noe av den velsignelsen som 
Gud har gitt oss i vårt eget nærmil-
jø. Gjerne knyttet til en ettertanke 
til noen av bildene. Et eksempel 
vises på andaktssiden i dette me-
nighetsbladet. På formiddagstreff 
11. april blir det mer. ■

Å se skjønnheten i det nære
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Fredrikstad Frikirke går så 
det suser, ifølge Frikirkens 

tilsynsmann, Gunnar Johnsen. 
Selve tilsynsbesøket fant sted 
i november, men det gode inn-
trykket av menigheten vår er 
fortsatt høyst levende når vi ber 
Johnsen oppsummere besøket 
rett før vinterferien. Han beskri-
ver menigheten som veldrevet. 
Det skjer mye flott, særlig guds-
tjenestedeltagelsen og veksten 
i barne- og ungdomsarbeidet 
fremhever han som positivt. Me-
nigheten vår når mange mennes-
ker. 

Tekst: Lars Thoresen 

Et tilsynsbesøk innebærer 
en grundig gjennomgang av nær 
sagt alle sider ved menighetens 
drift. I tillegg til å innhente mer 

generelle oversikter over gudstje-
nestedeltagelse, antall medlem-
mer i speidergruppa, Barnas åpent 
hus, Fredagsklubben, Cross, Salig 
Blanding, Soul Children, Dorkas 
med mer, hadde tilsynsmannen 
også samtaler både med ansatte og 
flere av de frivillige i menigheten. 
Protokoller og referater ble også 
gjennomgått. Besøket ble avslut-
tet med gudstjeneste og kirkekaffe 
med gruppesamtaler. 

Basert på alle inntrykk og inn-
samlede data, utarbeidet tilsyns-
mannen en rapport om besøket. Vi 
ba Gunnar Johnsen utdype litt om 
noen sentrale forhold som nevnes i 
denne tilsynsrapporten. 

Medlemsutviklingen i Fred-
rikstad Frikirke beskriver du som 
positiv, men hvordan ligger vi an 

sammenlignet med Frikirken for 
øvrig? 

– Medlemsmassen i Frikir-
ken er generelt stabil. I Fredrik-
stad øker antallet medlemmer med 
stemmerett, og det er litt atypisk. 
Mange unge går inn i menigheten 
med full stemmerett. 

En ting er å ha mange medlem-
mer, men hva medlemmene gjør 
av frivillig engasjementet ble også 
viet mye plass i tilsynsrapporten. 
Vi har en del ressurspersoner i me-
nigheten. Visste du for eksempel at 
Knut Erik Kinn har vært diakon i 
25 år? At vi er heldige som har en 
dyktig og trofast kasserer, må vi 
heller ikke glemme. Elsa Simon-
sen har gjort kassererjobben i 16 
år. «Betydningen av arbeidet hun 
gjør kan knapt overvurderes», he-

Det går så det suser! 

ter det i rapporten. 

Du trekker frem innsatsen til 
kassereren som svært viktig. Hvor 
vanlig er det at regnskapsansvaret 
ligger hos en frivillig i store me-
nigheter? 

- Historisk sett har kasserer-
ansvaret vært en frivillig oppgave. 
Flere og flere menigheter kjøper 
imidlertid den tjenesten eksternt, 
blant annet fordi det å kjøre lønn 
for de ansatte er en stor og kreven-
de oppgave. 

Et av områdene du trekker 
frem til videre refleksjon for me-
nigheten vår, er faren for å bli for 
ansattdominert. Har andre menig-
heter med samme størrelse og akti-
vitetsnivå like mange ansatte? 

- Dere har fire ansatte som gjør 
en kjempejobb, står for mye av 
fremdriften og drar en stor del av 
lasset sammen med de frivillige. 
Sammenlignbare menigheter har 
nok færre ansatte. Grunnlaget for 
arbeidet i alle menigheter er de fri-
villige.  Hva skjer den dagen en an-
satt slutter? Føres arbeidet videre? 
Jeg kan ikke se at dette er noe på-
trengende problemstilling nå, men 
det lurt å være bevisst på utfordrin-
gene dette kan skape. 

Når det gjelder frivillighet 
skriver du i rapporten at «Også i 
Fredrikstad er det vanskelig å finne 
folk som sier ja til å gå inn i eld-

stetjenesten.» Hvorfor er det så 
vanskelig å få folk til å ta på seg 
eldstetjenesten? 

- Eldsterollen har endret seg, 
men det er det ikke sikkert alle har 
oppfattet. Jeg tror mange har et litt 
gammeldags syn på hva det inne-
bærer å være eldste og tror at opp-
gavene er større og tyngre enn de 
egentlig er. I Fredrikstad har dere 
en ordning med et menighetsstyre 
som fungerer bra sammen med de 
eldste. 

Et siste forhold som fremhe-
ves i rapporten fra tilsynsman-
nen er forholdet til Frikirken som 
kirkesamfunn og innbetalingene 
til Frikirkens fellesarbeid. Flere i 
menigheten ga under besøk ditt ut-
trykk for at de ikke har noe forhold 
til Frikirken på landsplan og at de 
synes vi betaler inn mye i bidrag til 
fellesarbeidet. Er det noen måter 
man kan skape økt bevissthet rundt 
det man får igjen for pengene man 
betaler inn? 

- Gjennom god kommunika-
sjon mellom Frikirken sentralt og 
menighetene kan man synliggjøre 
hva man får igjen og tydeliggjøre 
hva pengene går til. Imidlertid er 
det viktig å minne om at synode-
møtene stadig vedtar ting som kos-
ter penger og som må gjennomfø-
res. Det er på synodemøtene man 
kan påvirke vedtak og være med 
på å legge rammene for det felles 
arbeidet i kirken vår. 

Engasjementet for fellesarbei-
det i Frikirken på landsplan er altså 
ikke så sterkt som man skulle øn-
ske, men tilknytningen til lokalpla-
net i vår egen menighet her i Fred-
rikstad blir stadig sterkere for flere. 

Vi er i positiv forstand en aty-
pisk menighet som stadig får flere 
medlemmer som vil ha full stem-
merett og slik engasjere seg i me-
nigheten sin. Videre blomstrer 
barne- og ungdomsarbeidet, øko-
nomien er god, vi er velsignet med 
en stor og god stab og vi har man-
ge dyktige, trofaste og engasjerte 
frivillige som legger ned en stor 
innsats for Fredrikstad Frikirke. 
Vi gjentar gjerne tilsynsmannens 
avsluttende ord i tilsynsrapporten: 
Det er mye å glede seg over i Fred-
rikstad Frikirke. ■
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Virksomheten

Administrasjons-
leder
I seks år har Jens Pedersen 

(bildet ovenfor) jobbet som bar-
ne- og ungdomspastor i menighe-
ten. Det har imidlertid vist seg at 
han også har betydelige adminis-
trative evner, noe som har ført til 
at han har fått stadig mer adminis-
trativt ansvar i menigheten. 

For å tydeliggjøre dette og 
skape ryddige forhold, har stillin-
gen hans nå blitt delt slik at han 
jobber 50 % som barne- og ung-
domspastor og de resterende 30 % 
som administrativ leder. 

Det betyr ikke at menigheten 
ønsker å satse mindre på barne- og 
ungdomsarbeidet i framtiden. Det-
te arbeidet - som er i sterk vekst - 
vil fortsatt ha høyeste prioritet.

Fortsatt vekst

Fredrikstad Frikirke er fortsatt 
i vekst. Menigheten har nå 241 
medlemmer med stemmerett (tidli-

gere fullt medlemskap), dette er tre 
mer enn i fjor. Siden år 2000 har 
denne medlemskategorien økt med 
75 medlemmer.

Antall gudstjenestedeltakere 
økte også i 2015 til et gjennomsnitt 
på 137 på hver gudstjeneste. 

De siste årene har også barne- 
og ungdomsarbeidet økt mye. Ta-

bellen nedenfor viser økningen de 
siste årene. Det siste året har ikke 
minst Ungdomsklubben Cross og 
Fredagsklubben fått mange nye 
medlemmer, i tillegg til ungdom 
som kommer innom en eller flere 
ganger. 

Til sammen var det registrert 
524 som deltok på en eller flere av 
aktivitetene i fjor, en økning med 
109 fra 2014. 

Ny menighetsweekend
9. - 11. september er det igjen 
duket for menighetsweekend. 
Denne gangen blir det på Solbukta 
i Onsøy. Det blir opplegg både for 
små og store. Sett av datoen! Mer 
informasjon om weekenden følger 
utover våren. 

Julemesse 

Tradisjonen tro ble det i no-
vember arrangert julemesse til inn-
tekt for misjonen i Frikirken. Mas-
se folk kom innom og kjøpte kaker 
og håndarbeid, eller tok lodd på de 
mange flotte gevinstene. Resultatet 
ble på hele 111 000 kroner. 

En stor takk til messekomi-
teen!

Prekenserie om det 
kristne livet

Våren 2016 er det ti temaer 
på gudstjenestene som handler om 
ulike sider ved det kristne livet. Vi 
minner om at alle gudstjenestetaler 
legges ut på menighetens hjemme-
side på nettet. For disse ti sønda-
gene er det også laget samtaleopp-
legg som ligger på nettet 
sammen med talene. 

Soul Children på 
Blå Grotte

Lørdag 9. april blir 
det stor konsert med 
Soul Children og Samuel 
Ljungblahd på Blå Grotte. 
Det er Fredrikstad Soul 
Children som har tatt ini-
tiativ til arrangementet og 
som står ansvarlig, men 
alle Soul Children-korene 
i Østfold blir også med i et 
stort felleskor. 

Det dreier seg om 
Skiptvedt Soul Children, 

Borge Soul Children, Hafslund 
Soul Children, Askim Soul Chil-
dren, Halden Soul Children, Spy-
deberg Soul Children og Bjørnstad 
Soul Children. 

Til sammen blir dette 160 flot-
te barn/tenåringer.

Hele dagen blir det øvelser i 
Fredrikstad Frikirke, mens selve 
konserten er om kvelden.

Samuel Ljungblahd har gitt ut 
flere plater innen soul/gospel-sjan-
geren, og ble spesielt kjent etter å 
ha sunget «Joyful, joyful» i bryl-
lupet til Carl Philip og prinsesse 
Sofia i Slottskirken i Stockholm. 

Jubileumsår

To av virkegrenene i menighe-
ten har jubileum i 2016. Søndags-
skolen ble opprettet så tidlig som i 
1886, og runder dermed 130 år i år. 
Speidergruppa ble dannet akkurat 
hundre år senere, og feirer dermed 
30-års jubileum.

Det blir markeringer av begge 
jubileene til høsten.

Påsken i Frikirken
Påsken er kirkens største høy-

tid. På Palmesøndag blir det guds-
tjeneste hvor Per Eriksen preker, 
mens Team 2 er ansvarlige for 
sang og musikk. Denne søndagen 
er det også Barnas Åpent Hus og 
Tweens. 

Skjærtorsdag er det en kvelds-
samling med nattverd i Frikirkens 
underetasje. 

Langfredag samles byens me-
nigheter til felles korsvandring. 
Korsvandringen starter opp ved 
paviljongen i kirkeparken uten-
for Domkirken, og avsluttes ved 
Glemmen kirke. Underveis blir det 
bibellesning og bønn flere steder i 
byen. Oppmøte kl. 17.45.

Påskedag er det en familie-
vennlig høytidsgudstjeneste kl. 
11.00. Renate og Morten Gjerløw 
Larsen synger og spiller på guds-
tjenesten. Det blir andakt ved Per 
Eriksen.

Alle er velkommen til å feire 
påske i Fredrikstad Frikirke. ■

13
Fra Soul Childrens konsert i Blå Grotte i 2015.
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Annonser
Program våren 2016

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

Mars 
20. Søndag 11.00  Gudstjeneste. Palmesøndag. Per Eriksen.
    Barnas Åpent Hus og Tweens. 
24.	Torsdag	 18.00	 Nattverdsamling.	Skjærtorsdag.	Per	Eriksen	
25.	Fredag	 17.45	 Korsvandring.	Langfredag	
27.	Søndag	 11.00	 Høytidsgudstjeneste	for	hele	familien.	
    Påskedag. Per Eriksen. Renate og 
	 	 	 	 Morten	Gjerløw	Larsen.
29. Tirsdag 18.00 Speider. 
	 	 	 19.00	 Dorkas.	Torunn	Båtvik	
31. Torsdag 16.30 Salig Blanding 

April 
01.	Fredag	 17.45	 Konfirmanter
   19.30 Cross deltar på Connect i Greåker Frikirke 
03.	Søndag	 11.00	 Gudstjeneste.	Eivind	Bergem.	Nattverd.	
    Barnas Åpent Hus og Tweens. 
04. Mandag 11.00 Bønnemøte i underetasjen. 
	 	 	 17.00	 Fredrikstad	Pre	Soul	Children	
	 	 	 18.00	 Fredrikstad	Soul	Children	
05. Tirsdag 18.00 Speider. 
08.	Fredag	 17.00	 Konfirmantfotografering	i	kirken
   18.30 Fredagsklubben 
10. Søndag 17.00 Barnas Supersøndag. Familiegudstjeneste 
11.	Mandag	 11.00	 Formiddagstreff.	Andakt:	Ole	Bernhard	
	 	 	 	 Sørbøe.	Sang:	Lande	musikkforening	
12. Tirsdag 18.00 Speider. 
15.	Fredag		 17.45	 Konfirmanter
   19.30 Cross 
17.	Søndag		 11.00	 Gudstjeneste.	Per	Eriksen.	Nattverd.	
    Barnas Åpent Hus og Tweens. 
18. Mandag 11.00 Bønnemøte i underetasjen. 
	 	 	 17.00	 Fredrikstad	Pre	Soul	Children	
	 	 	 18.00	 Fredrikstad	Soul	Children
19. Tirsdag 18.00 Speider. 
21. Torsdag 16.30 Salig Blanding 
22. Fredag  18.30 Fredagsklubben 
23.	Lørdag	 09.00	 Konfirmanter	generalprøve	
24.	Søndag		 11.00	 Konfirmasjonsgudstjeneste.	Per	Eriksen	og
	 	 	 	 Jens	Pedersen.	Lekerommet	åpent	for	de
    minste barna. 
25. Mandag  11.00 Bønnemøte i underetasjen. 
26. Tirsdag 18.00 Speider. 
	 	 	 19.00	 Dorkas.	Ranveig	Flor	Johannessen	
29.	Fredag	 19.30	 Cross	drar	på	tur	til	Sarpsborg	
    Bowlingsenter 

Mai 
01.	Søndag	 11.00	 Gudstjeneste.	Linn	Sæbø	Rustad.	
    Barnas Åpent Hus og Tweens. 
02. Mandag  11.00 Bønnemøte i underetasjen. 
	 	 	 17.00	 Fredrikstad	Pre	Soul	Children	
	 	 	 18.00	 Fredrikstad	Soul	Children	
03. Tirsdag 18.00 Speider. 
06. Fredag 18.30 Fredagsklubben 
08.	Søndag	 11.00	 Gudstjeneste.	Eivind	Bergem.	Nattverd.	
    Barnas Åpent Hus og Tweens. 
09.	Mandag	 11.00	 Formiddagstreff.	Andakt:	Synnøve	
	 	 	 	 Thoresen	

10. Tirsdag 18.00 Speider. 
12. Torsdag 16.30 Salig Blanding 
13. Fredag 19.30 Cross Høstens 8. klassinger 
	 	 	 	 inviteres	
15.	Søndag	 11.00	 Høytidsgudstjeneste.	Pinsedag.	
	 	 	 	 Andrew	Thomas.Barnas	Åpent	Hus.	
19.	Torsdag	 18.00	 Informasjonsmøte	for	nye	konfirmanter.
	 	 	 19.00	 Avslutningssamling	for	konfirmanter	
    i kirkestua 
20. Fredag 18.30 Fredagsklubben i Klatring på grensen 
22.	Søndag	 11.00	 Show	It!	familiegudstjeneste.	
23. Mandag 11.00 Bønnemøte i underetasjen.
	 	 	 17.00	 Fredrikstad	Pre	Soul	Children	
	 	 	 18.00	 Fredrikstad	Soul	Children
24. Tirsdag  18.00 Speider. 
26.	Torsdag	 19.00	 Fest	for	frivillige	
27. Fredag 19.30 Cross 
29. Søndag  11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. Salig Blanding. 
	 	 	 	 Nattverd.	Barnas	Åpent	Hus	og	Tweens.	
30. Mandag 11.00 Bønnemøte i underetasjen. 
31. Tirsdag 18.00 Speider. 
	 	 	 18.00	 Dorkas.	Irene	Skaar.	Tur	til	Haugetun	

Juni 
05. Søndag 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. Barnas Åpent 
    Hus og Tweens. 
06. Mandag 11.00 Bønnemøte i underetasjen. 
07. Tirsdag 18.00 Speider. 
10.	Fredag	 	 Cross	drar	til	Gøteborg	denne	helgen	
12. Søndag 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. Barnas Åpent 
	 	 	 	 Hus	og	Tweens.	Kirkekaffe	på	Skogtunet.	
13.	Mandag	 11.00	 Formiddagstreff.	Sang:	Sangvennene	fra	
	 	 	 	 Sarpsborg,	Vibeke	og	Yngvar	
14. Tirsdag 18.00 Speider. 
19. Søndag 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. Barnas Åpent 
    Hus og Tweens. 
26. Søndag 11.00 Felles gudstjeneste i Greåker Frikirke 

Juli 
03. Søndag 11.00 Felleskirkelig bryggegudstjeneste. 
	 	 	 	 Glommafestivalen	
10. Søndag  11.00 Felles gudstjeneste i Sarpsborg Frikirke. 
	 	 	 	 Leif	Gunnar	Sandvand.	Nattverd	
17. Søndag 11.00 Felleskirkelig gudstjeneste. 
	 	 	 	 Oasestevnet	i	Fredrikstad	
24. Søndag 11.00 Felles gudstjeneste i Fredrikstad Frikirke. 
    Per Eriksen 
31. Søndag  11.00 Felles gudstjeneste i Sarpsborg Frikirke. 
    Ingar Bø 

August
07. Søndag 11.00 Felles gudstjeneste i Greåker Frikirke 

Ringtunvn. 9
Postboks 94
1713 Grålum

Tlf. 69 14 43 77
Tlf. lager/verksted 

69 14 44 60

       Borg Technology a.s.
          Tlf. 915 80 000
Rådgivende Ingeniører

Maskinteknikk – Byggteknikk 
og Prosjektadministrasjon

Rosenborgvn.11, 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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Returadresse:  
Apenesgate 7, 1607 Fredrikstad  

org. nr.: 975 922 855
www.frefri.no

For andre året brukte ung-
dommene i Cross deler av 

vinterferien til å reise på vinter-
festival på Ål i Hallingdalen. Her 
var de med på konserter og mø-
ter - og brukte selvfølgelig masse 
tid i alpinbakken og skiløypene. 

Hele 29 ungdommer + fem 
ledere fra Fredrikstad Frikirke var 
med i år. Det er rekord! Med i bus-
sen hadde de også med 15 ung-
dommer fra Råde Frikirke.

Vel framme i Ål torsdags et-
termiddag ble alle installert i fine 
hytter på Hallingdal feriepark. Her 
spiste man også frokost og kvelds-

mat sammen hver dag. 

Selve festivalen - som blir ar-
rangert av Stiftelsen Skjærgårds-
gospel - hadde arrangementer fra 
fredag til søndag. På dagtid gikk 
det i ulike aktiviteter med eller 
uten ski på beina. På kveldene var 
det møter og konserter til langt på 
natt. Mens det hele ble avsluttet 
med gudstjeneste i Ål kyrkje på 
søndagen. 

Arrangørene selv betegner fes-
tivalen slik: Festivalen er myntet 
på ungdommer og unge vokse med 
og uten barn, og programmet er 
preget av konserter, cafeer, møter 

og et lass av vinteraktiviteter. Vi 
liker å omtale festivalen som ”en 
festival også for deg som ikke er 
født med ski på bena”, og mener 
med det at dette er en festival som 
skal passe for alle, enten du er i 
fjellet så ofte muligheten byr seg 
eller om du foretrekker å sitte på 
café å nippe til en kopp Latte.

Artistene som var med på årets 
festival var Philippa Hanna og 
Chip Kendall Band fra England, 
og norske artister som Kløver & 
Skarre R og Trygve Skaug. Cross-
ungdommene kommer gjerne til-
bake igjen neste år. Tredje gang 
blir det tradisjon! ■

Cross på vinterfestival


