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Gudstjenester
  underveis
For omkring 15 år siden begynte vi i Fredrikstad Frikirke å bruke be-

tegnelsen Gudstjeneste Underveis. Det var navnet på et par guds-
tjenester hvert semester der vi gjorde ting litt annerledes. Målet var å 
lage noen lavterkselgudstjenester hvor det skulle være lett å invitere 
med seg venner og bekjente som kanskje ikke vanligvis var så vant til 
å gå i kirken.

At vi har fortsatt med dette gjennom femten år viser vel at det har 
fungert fint. Vi tror disse gudstjenestene har gitt oss en plattform til å 
åpne menigheten for nye innfallsvinkler, og mange spennende gjester 
har beriket oss med sine tanker og meninger.

Noen ganger har vi hatt gjester som tilsynelatende står langt fra 
menighetens tro. Som da muslimen Hadia Tajik var en inspirerende 
samtalepartner på gudstjenesten. Høsten 2016 har tidligere biskop Lai-
la Riksaasen Dahl og Signe Lippestad vært gjester. Begge gudstjenes-
tene ble både spennende og tankevekkende.

Noen ganger har Gudstjeneste Underveis vært bygd opp rundt 
en tematikk eller et konsept. Slik har vi f. eks. hatt gudstjenester med 
sanger både av Bob Dylan, som ble årets Nobelprisvinner i litteratur, 
Johnny Cash og Leonard Cohen. 

Det siste året har messen med sanger av Leonard Cohen blitt fram-
ført en rekke steder. Vi har vært i Rognan i Nordland, i Stavern på Fri-
kirkens sommerstevne, i Majorstua kirke i Oslo, i Halden, Sarpsborg 
og Askim, og på Gressvik og i Gamlebyen kirke. Alle stedene har vi 
opplevd at mennesker har blitt berørt av sangene og av budskapet. På 
den måten har alt arbeidet vi har lagt ned også fått bli til velsignelse og 
glede for flere.

Hovedbudskapet i denne messen er at Gud er til stede også i alt 
som går i stykker i livet. «There is a crack in everything, that´s how 
the light gets in», heter det i en av tekstene. Gud møter oss ikke først 
og fremst i vår vellykkethet eller suksess. Det er uansett forbigående 
fenomener for alle mennesker. Men når ting går i stykker for oss, det er 
da Guds lys virkelig har mulighet til å trenge inn i hjertene våre.

Vi planlegger nye spennende Gudstjenester Underveis også i 2017. 
Og alle er velkommen til å komme! ■

Per Eriksen
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"Nåde være med dere, og fred fra Gud, 
vår Far, og fra vår Herre Jesus Kristus." 

         Gal 1,3

Den apostoliske hilsen vi har for oss her, 
er faktisk ny og ganske ukjent for verden før 
evangeliet ble forkynt. Og disse to små orde-
ne, nåde og fred, de inneholder hele kristen-
dommen. Nåden sletter synden. Freden stiller 
samvittigheten. 

Fred kan en aldri få uten at synden er til-
gitt. Den synden samvittigheten kjenner, lar 
seg ikke fjerne ved valfartsreiser, våkenatts-
gudstjenester, ekstrainnsats, anstrengelser, 
faste - kort sagt: ved noen gjerninger - nei, 
den øker snarere på den måten. Jo mer vi sli-
ter og svetter for å få fjernet synden, desto 
verre blir tilstanden. Den lar seg nemlig ute-
lukkende fjerne ved nåden, og ikke på noe 
annet vis. 

Mange har slitt i sitt ansikts sved og fun-
net opp allehånde regelverk og øvelser for å 
få gitt samvittigheten fred, men på det viset 
styrtet de seg bare ut i stadig  flere og større 
plager. Alt den slags er nemlig bare tiltak  som 
fører til at usikkerheten og fortvilelsen øker. 
Derfor blir det ingen indre fred å få, hverken 
for deg eller meg, uten at vi hører ordet om 
nåden og holder oss fast og trutt til det.

- Martin Luther -

I 2017 feires 500-års jubileet for refor-
masjonen i Europa. Denne betraktningen er 
hentet fra «Den store Galaterbrevskommen-
taren» av Martin Luther fra årene 1531/35.  
Dette utdraget viser noe av kjernen i den re-
formatoriske kristendomsforståelsen. 
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I 30 år har Fredrikstad Frikir-
kes speidergruppe gitt gut-

ter og jenter fra 6 år og oppo-
ver et trygt, aktivt og lærerikt 
aktivitetstilbud. Terskelen for 
å bli med er lav, og rundt 50% 
av speiderne tilhører ikke Fri-
kirken. De senere årene har et 
sekstitalls barn, unge og voksne 
vært engasjert i speider´n. Ut-
viklingen har vært stor fra den 
spede oppstarten 25. august 
1986, hvor 6 speidere og 6 ledere 
utgjorde speidertroppen. 

Lars Thoresen 

Et viktig lavterskeltilbud for 
både gutter og jenter 

I Budbærerens omtale av opp-
starten høsten 1986 fremhevet den 
første gruppelederen, Terje Ytter-
stad, behovet for å gå nye veier i 
kirkens barne- og ungdomsarbeid. 
Særlig var behovet for et eget til-
bud til gutter sterkt tilstede. Like-
vel ser vi i dag at en av styrkene 
til Frikirkespeiderne i Fredrikstad 
er kjønnsbalansen. Mens andre 
speidergrupper sliter med å få med 
andre enn guttene, er kjønnsforde-
lingen i frikirken ikke langt unna 
50/50. 

Et annet mål med speiderar-
beidet som ble klart uttalt allerede 
for 30 år siden, var å bruke speider-
arbeidet til kirkevekst. Ikke bare 
skulle speidergruppa være et tilbud 
til barn og unge i Fredrikstad Fri-
kirke, men terskelen skulle være 
lav slik at folk uten tilknytning til 
Frikirken eller andre kirkesamfunn 
også skulle være velkomne. 

Geir Steingrim og Bjørn Ga-
brielsen har vært med siden opp-

starten og Bjørn var gruppeleder 
i intet mindre enn 16 år, før han 
overlot stafettpinnen til yngre kref-
ter i 2015. Derfor er nettopp Bjørn 
vår kyndige guide gjennom virk-
somheten til speiderne gjennom 30 
år. Han fremhever at speidergrup-
pa fortsatt utgjør et viktig lavter-
skeltilbud som bringer mange nye 
mennesker innenfor kirkedørene. 

I dag kunne han faktisk tenkt 
seg noen flere medlemmer med 
frikirkebakgrunn. I perioder har 
hele 75% av speiderflokken ikke 
hatt frikirketilknytning, mens 
medlemslistene i dag viser en li-
ten overvekt av kirkefremmede. 
«Det hadde nok vært lettere å in-
kludere dem uten kirketilknytning 
i menigheten om en større andel av 
speiderne hadde vært aktive med-
lemmer av kirken», konkluderer 
Bjørn. 

Sunn vekst gjennom 30 år 
Ved oppstarten i 1986 var 

Bjørn en av seks ledere som da 
hadde vært under opplæring siden 
november 1985. Oppstarten var 
med andre ord grundig forberedt. 
I speidergruppas fyldige protokoll-
bok, finnes både avisomtaler og re-
klamemateriell fra de første årene. 
Optimismen ved oppstarten var 
stor i de første invitasjonene: «Til 
å begynne med skal vi ta inn 20-50 
jenter og gutter, så det vil være lurt 
å være tidlige ute med påmelding.» 
Fem år senere, i 1991, bestod flok-
ken av 16 speidere og 5 ledere. 
Fortsatt et stykke unna drømmen 
om 50 speidere. 

Høsten 1991 ble faktisk gan-
ske kritisk for den relativt ferske 
speidergruppa. Flere ledere var på 

vei ut grunnet studier, og eldsterå-
det måtte involveres for å rekrut-
tere nok nye ledere. «Da måtte vi 
gå til eldsterådet, for vi var faretru-
ende nær å ikke klare å fortsette 
virksomheten uten flere ledere», 
minnes Bjørn med gru. 

Bønnene om nye speiderledere 
ble hørt, og bare to år senere viser 
årsberetningen at medlemstallet 
hadde blitt mer enn doblet på bare 
2 år! Antallet speidere stabiliserte 
seg deretter på noe over 40 utover 
nittitallet, før en jevn økning sakte 
men sikkert brakte speiderflokken 
opp mot de rundt 60 speiderne og 
lederne den har bestått av de siste 
årene. I dag kunne småspeider-
gruppa godt vært noe større, og 
noen utfordringer er det nesten 
alltid med rekruttering til en eller 
annen del av speidervirksomheten. 

På ledersiden har imidlertid 
rekrutteringen vært bedre enn på 
lenge. Vi snakker rett og slett om et 
generasjonsskifte nå.  Flere unge, 
lovende rovere i 20-årene har tatt 
på seg lederoppgaver, og Sebastian 
Husvik tok over roret som grup-
peleder i 2015. Sebastian ble med 
det bare den tredje gruppelederen 
i historien til Frikirkespeiderne i 
Fredrikstad. Stabiliteten i topple-
dersjiktet har med andre ord vært 
høy. Ifølge Bjørn har den vært for 
høy, for han mener det ikke er bra 
at noen er leder så lenge som han 
var. Derfor er han svært glad for at 
andre nå har overtatt hovedansva-
ret. 

Leirliv og turer i inn- og utland
Mange ser hovedsakelig for seg 

speidere som ivrige turmennesker 
på stadige ekspedisjoner i skog og 

Fredrikstad frikirke speidergruppe 30 år!
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mark under heller kummerlige kår, 
men det gir ikke et riktig bilde av 
det moderne speiderlivet. «Sveits, 
Skottland, Sverige, Island, Israel, 
Svalbard, England. Det er stedene 
jeg kommer på i farta», sier Bjørn, 
når han blir bedt om å nevne noen 
av de mest eksotiske stedene de 
har vært. Overnatting på Gausta-
toppen, flere turer til Langedrag 
og skiturer i områder med høyere 
fjelltopper enn det Østfold kan by 
på hører med blant de mer ekspan-
sive utfluktene innenlands. 

De forskjellige enhetene har 
mange aktiviteter hver for seg, 
men en felles leir på høsten gir et 
godt innblikk i det store speiderfel-
lesskapet alle tre enhetene utgjør 
sammen. Både naturen og mer si-
viliserte fasiliteter i både Fredrik-
stad og Østfold for øvrig, blir flit-
tig benyttet av speiderne. Likevel 
er det liten tvil om at det særlig er 
speidernes eget leirsted, Skogtunet 
ved Ørmen, som nå er den viktig-
ste samlingsplassen for speiderne i 
kirken vår. 

Tomta til Skogtunet ble an-
skaffet i 2003 og inneholdt da et 
par gamle falleferdige hytter. Spei-
derne bygde raskt noen gapahuker, 
og tok umiddelbart området flittig 
i bruk. Mye dugnadsarbeid ble lagt 
ned på området, mens Greåker vi-
deregående skole påtok seg opp-
draget med byggearbeidene. Da-
gens utgave av Skogtunet ble inn-
viet i 2011, og det er i dag overnat-
tingsplasser innendørs for cirka 20 
personer. Plassen blir mye brukt, 

og det er også noe utleie. 

Gjennom bilder og oppdate-
ringer i diverse sosiale medier, 
virker kaffe å være det desidert 
viktigste ved speiderlivet for de 
eldre speiderne. Når Bjørn skal 
oppsummere de tretti første årene 
til Frikirkespeiderne i Fredrikstad, 
er han likevel ikke i tvil om hva 
som har vært mest minneverdig. 
På tross av alle gode tårer med 
kaffe og andre opplevelser, både i 
de østfoldske skoger og i det store 
utland, var det flåteturen rett over 
svenskegrensen i 2015 som virke-
lig gjorde inntrykk: «Det var den 
flotteste opplevelsen jeg har hatt, 
bortsett fra myggen.” 

Lys fremtid for speiderne
Nye, unge ledere tar nå fatt 

på oppgaven med å videreføre det 
gode arbeidet som har blitt drevet 
til nå. Med en stabil og stor spei-
dergruppe, det flotte samlingsste-
det Skogtunet og god økonomi, ser 
det unektelig lyst ut. Hovedfokuset 
har imidlertid ikke endret seg mye 
på 30 år. Speidergruppa tilbyr et 
trygt miljø for kirkens egne barn 
og unge, men samtidig er terske-
len lav for å inkludere mange uten 
kirketilknytning og slik skape mu-
ligheter for videre vekst for både 
speideren og Fredrikstad Frikirke. 
Speiderne er alltid beredt på nye 
eventyr og nye medlemmer. ■
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Jul i et nytt land

Hva skiller norsk jul fra jul 
i andre land? Ikke så vel-

dig mye, ifølge noen av våre nye 
landsmenn menighetsbladet fikk 
snakket med. Salomon fra Eri-
trea, Reza fra Iran og Jacob fra 
Sør - Sudan føler at mye er likt. 
Men noe er annerledes.

Tekst og foto: Terje Hansteen

Hva er det med den norske 
jula som skiller den fra andre lands 
julefeiring? Hva er likt og ulikt? 

Hvilke tradisjoner er de vant til? Er 
det noe som er spesielt med julefei-
ringen vår? Vi stilte noen spørsmål 
til tre av flyktningene som går i 
frikirken i Fredrikstad, flyktninger 
som kommer fra henholdsvis Sør - 
Sudan, Eritrea og Iran. Jacob Bul-
len Wani kom til Norge allerede for 
15 år siden, Salomon Ysmer kom 
for 7 år siden, mens Reza Bagheri 
bare har vært her i to år. Reza har 
bare fått med seg to julefeiringer 
i Norge, de to andre derimot har 
allerede lang erfaring med å feire 

jul her til lands. Konklusjonen er 
at det er ikke så veldig mange ting 
som skiller norsk jul ut fra det de 
er vant til i sine hjemland.

Synger hele natta
-Jeg liker veldig godt den nor-

ske julen, og det er ikke så for-
skjellig fra Sør -Sudan.  Det er 
mye folk i kirken på julaften her, 
og det er hyggelig. I Sør - Sudan 
er 1. juledag den store dagen, men 
mange kommer til kirken på kvel-
den på julaften og synger, og da 
synger man i mange timer, helt til 
midnatt. Men dagen etterpå feirer 
vi på samme måte som i Norge, 
for de fleste kristne i Sør - Sudan 
er protestanter. Vi har også en del 
katolikker, forteller Jacob som 
husker at det ikke var vanlig med 
juletre da han vokste opp. – Men 
nå begynner det å komme. Vi pyn-
ter med blomster i kirkene, husene 
males på nytt og spesielt barna får 
nye klær.

-Også i Eritrea møter folk i 
kirken den 24. desember, så blir 
man værende i kirken og synge 
hele natta. Katolikkene og pro-
testantene feirer jul i tre dager. 
De ortodokse feirer imidlertid på 
nyttårsaften, fra kveld til morgen. 
Spesielt i byene er det vanlig med 
juletre og vi har krybber med lys 
i. Barna får gaver, og man besøker 
naboer og gir godteri og penger. 
Noen voksne gir hverandre også 
gaver, sier Salomon. 

Kom på selveste julaften
Reza er imidlertid ikke vant til 

noen slags julefeiring fra sitt opp-
rinnelsesland Iran, de kristne er 

Salomon fra Eritrea, Reza fra Iran og Jacob fra 
Sør - Sudan synes at mye av julefeiringen i Norge 
ligner på det de er vant til fra sine hjemland.
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nødt til å holde en lav profil der. 
Flertallet av de kristne tilhører den 
armensk-ortodokse (gregorianske) 
kirken, i tillegg kommer den assy-
riske kirken. Det finnes også små 
katolske menigheter, mens de pro-
testantiske kirkene er relativt nye 
i området. Totalt utgjør de kristne 
i Iran bare 0,7 prosent av befolk-
ningen.

-I Iran har vi cirka 200 000 ar-
menere som har sine egne kirker 
og som feirer jul, men det er ingen 
som får juleferie som i Norge, for-
teller Reza som ble født i en mus-
limsk familie, men som valgte å 
konvertere da han var 18 år.

–Det var et vanskelig valg, for 
ifølge islam kan man ikke konver-
tere. For foreldrene mine var det 
vanskelig å akseptere min kon-
vertering. Det var først etter at jeg 
kom til Norge at jeg ble døpt. Og 
det var også her jeg feiret jul for 
første gang, ja jeg kom faktisk til 
Norge på selve julaften. Da var det 
selskap med kaker. Senere havnet 
jeg på et mottak på Rognan, og da 
ble jeg invitert hjem til en familie 
på julaften og vi spiste kalkun og 
pinnekjøtt. Jeg synes det er veldig 
koselig å feire jul i Norge. 

Blir lett feil fokus
-Kan den norske julen bli for 

mange nisser, for mye mat og 
drikke, for mye gaver og for man-
ge julebord? Og for lite fokus på 
hvorfor vi feirer jul, sammenlignet 
med deres hjemland?

- Ja, jeg synes det lett kan 
bli for mye fokus på gaver i jula 
i Norge. Har man glemt Jesus de 
andre månedene i året? Julebord 
dreier seg jo bare om mat, og det 
er lett å glemme Jesus midt oppi 
dette, synes Jacob og får støtte fra 
Salomon. 

–Jeg liker den norske julefei-
ringen, men opplever at nordmenn 

lett glemmer hvorfor vi feirer jul. 
Folk i Eritrea er mye mer religi-
øse. For meg er det bedre å feire 
jul i Eritrea, for der hjelper man 
hverandre, treffes, er sosiale, ber 
sammen og leser i Bibelen. 

Her i Norge sitter man sammen 
på julaften og spiser, og da håper 
jeg at man ikke bare tenker på ma-
ten, men at julen er en gave fra 
Gud til oss. Vi må takke for livet 
og for gaven.

 
Spiser gjerne ribbe

-Hva med maten vi nordmenn 
spiser i jula?

-Jeg synes det kan bli vel mye 
svinekjøtt i jula, men jeg spiser det 
også av respekt, og så er det vik-
tig å lære barna våre om norske 
juletradisjoner. Selv lager jeg også 
ribbe. I Sør - Sudan er det lam vi 
spiser i jula, det må bare være lam, 
sier Jacob som mener at han har 
klart å ivareta både sørsudanesisk 
og norsk juletradisjon.  Også kona 
Jane takler godt den norske julefei-
ringen, synes han. 

-Jeg spiser gjerne ribbe, sier 
Reza.

-Det blir litt ribbe på meg 
også, selv om vi spiser lam i Eri-
trea i jula, tilføyer Salomon.

-Hvordan blir jula for dere i 
år?

-Jeg er invitert til Rognan i 
jula, og det gjør meg veldig glad. 
Tradisjonene i Nord – Norge og 
her sørpå er forskjellige, føler jeg. 
Folk nordpå ønsker også mer kon-
takt med flyktninger, sier Reza. 

-Jeg veit ennå ikke hva jeg 
skal gjøre på selve julaften, men på 
første juledag er jeg invitert hjem 
til Heidi og Per Eriksen, forteller 
Salomon.

-Jeg kommer til å jobbe på da-
gen på julaften, men om kvelden er 
jeg i kirken med familien. Julema-
ten venter vi med til første juledag. 
25. desember er min tradisjon, det 
føles mer riktig å feire da, sier Ja-
cob.

Takler mørketida
Det er mørketid og den kan 

oppleves som svært tung av man-
ge. Men de tre menighetsbladet 
snakket med, takler den helt ut-
merket.

-Da jeg kom til Norge var det 
vanskelig med mørketida, og jeg 
satt hjemme hele tiden. I tillegg 
var det kaldt hele tiden. Men nå går 
det bra, føler Salomon. Jacob job-
ber hele tiden mye, så han sier at 
han ikke merker så mye til denne 
tiden og unngår å bli deprimert. Ti-
den går fort. 

-Jeg liker veldig godt mørke-
tida og snø. På Rognan hvor jeg 
bodde på et mottak, kunne det 
være minus 25 grader, men det var 
ikke noe problem. Vi gikk på tur 
sammen og jeg lærte å gå på ski. 
Sier Reza før han drar nordover for 
å feire jul sammen med sin «mor» 
og hennes familie, en kvinnelig 
prest på Rognan som tok seg av 
han og som han har knyttet nære 
bånd til. ■

Glemmer man lett i Norge hvorfor vi egentlig feirer jul? 
spør fra venstre Jacob, Reza og Salomon.
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Sangfugl med adresse London
Det er blitt tradisjon at Mina Marie Dahle (23) synger i 

Frikirken på julaften. I år på hjemmebesøk fra Lon-
don.

Mina har alltid villet drive med sang og dans. Derfor har 
hun bak seg tre år på musikklinja på Greåker videregående 
skole, ett år med musikk på Viken Folkehøyskole, og tre år på 
Musikkteaterhøyskolen i Oslo. 

Dette førte henne i høst til masterstudier på Mountview 
Academy of Theatre Arts i London. Skolen, som er en av de 
mest prestisjefylte i England, har gjennom 70 år utdannet ar-
tister innen teater og musikkteater. Hit kommer det studenter 
fra hele verden. Blant dem Mina fra Fredrikstad. 

Men Mina kan fortelle at sangkarrieren startet i Fredrik-
stad Frikirke, der hun var med i forsangerteam på familie-
gudstjenester fra hun var omtrent ti år gammel. I Frikirken har 
hun deltatt på de fleste aktiviteter for barn og ungdom, som 
Fredagsklubben, Cross, Only Angels (en samtalegruppe for 
jenter) og Friends (som var en gruppe for eldre ungdommer). 

Hun synes derfor det er veldig fint å kunne synge på guds-
tjenesten hver julaften. 

Og selvfølgelig er det fint å feire jul sammen med mam-
ma Anne Grethe og pappa Thore - og andre familiemedlem-
mer - på Kråkerøy. 

En annen tradisjon som hun følger opp under sitt hjemme-
opphold fra London, er vinterfestivalen Explore som KRIK 
(Kristen Idrettskontakt) arrangerer på Lillehammer. Her har 
Mina vært med både som deltaker og - de siste tre årene - som 
leder. 

- På Explore er jeg med i et miljøteam som følger opp 
folk. Jeg synes det er et fint og trygt sted å feire nyttår. Jeg 
anbefaler alle å være med i KRIK, som er et åpent, aktivt og 
kristent fellesskap. Og på Explore er det flott å stå sammen 
med 1000 ungdommer og synge lovsanger. 

- Hva er det som er drivkraften din for utdannelsen innen 
sang og musikkteater?

- Jeg har alltid villet gjøre det som er viktig for meg ak-
kurat nå. Og jeg har vært opptatt av sang og dans gjennom 
mange år. Å jobbe med musikaler gir rom for begge delene. 



Sangfugl med adresse London
Jeg er ikke så stresset med tanke 
på framtiden. Jeg tror ikke dette 
er noe jeg vil bli rik på når det 
gjelder penger, men det gjør meg 
rik på mye annet. Det er ingen 
drivkraft for meg å bli kjent, men 
jeg elsker å stå på en scene og gi 
av meg selv. 

For Mina vil det være flere jobbmuligheter i London enn 
i Norge i årene framover. Men hun er usikker på hvor hun 
kommer til å bo. Hun forteller at hun får gode tilbakemeldin-
ger både på ferdigheter og personlighet av lærerne på skolen. 
Men det er et tøft nåløye å komme gjennom og få musikalrol-
ler på de kjente teatrene i Londons West End. 

- Jeg er realistisk, og vet at dette er en tøff utfordring. 
Men jeg er veldig sta, og har lyst til å gi det en sjanse. Ofte 
er det tilfeldigheter som avgjør om man lykkes. Og det er 
mange mindre teatre også i London, så det finnes flere mu-
ligheter. 

- Er det et tøft miljø med mye konkurranse?
- Det er en myte at miljøet er veldig konkurransepreget. 

De fleste er faktisk veldig hyggelige og støttende. Og det er 
fint å kunne være sammen med folk som forstår hva dette går 
ut på. Det handler selvfølgelig om å være frampå når mulig-
hetene byr seg, men man trenger ikke ha spisse albuer av den 
grunn. Vi jobber tett på hverandre, og da lønner det seg mest 
i lengden å være hyggelig. 

For Mina er det spennende å bo i London. Hun deler lei-
lighet med fire andre som studerer ved skolen. De gjør mye 
sammen, som for eksempel å se musikaler. Som favoritter 
har hun klassiske oppsetninger som Phantom of The Opera 
og Les Misserables. Men hun har også sansen for mange ny-
ere oppsetninger.

Og så har Disney en spesiell plass i hjertet. Sammen med 
8-10 stykker fra Frikirken er hun med i en «Disneyklubb» 
som samles med svært ujevne mellomrom. Mens masteropp-
gaven hennes, som både består av en skriftlig del og en opp-
setning, skal handle om H. C. Andersen i ny tapning, med 
elementer både fra gresk tragedie og norsk folkemusikk. 
Lykke til! ■
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130 år med søndagsskole
Søndagsskolen i Frikirken er 

antakelig en av byens eldste 
foreninger med sammenheng-
ende aktivitet. Siden 19. septem-
ber 1886 har man samlet barn 
hver søndag i kirken. 

I dag kalles søndagsskolen 
for Barnas Åpent Hus og Tweens. 
Barnas Åpent Hus er for barn i al-
deren opp til fjerde klasse på sko-
len, mens Tweens samler barn fra 
5. til 8. klasse. På en vanlig søndag 
er det mellom 25 og 30 barn som 
samles.

Mye er antakelig forandret 
gjennom disse 130 årene. En av 
de største forandringene dreier 
seg om tidspunktet for søndags-
skolen. Opp gjennom historien har 
man vanligvis samlet seg før eller 

etter gudstjenesten. Men de siste 
årene foregår Barnas Åpent Hus 
og Tweens samtidig med gudstje-
nesten. Dette gjør at familiene kan 
komme sammen til kirke. Barna 
er med i starten av gudstjenesten, 
men går snart til sine egne samlin-
ger.

Innholdet i samlingene har nok 
også forandret seg gjennom årene. 
I dag er det mye lek og aktiviteter 
som preger samlingene. Men det 
viktigste er fortsatt formidlingen 
av de bibelske fortellingene, gjer-
ne med drama, film eller den gode 
gamle flanellografen - som fort-
satt er overraskende populær blant 
barna. 

I menigheten er det tre team 
som veksler på å ha ansvaret for 

barna. Det gjør at belastningen på 
den enkelte ikke skal bli for stor. 
Til enhver tid er det 13-14 ledere 
som er knyttet til Barnas Åpent 
Hus og Tweens. Og det er stadig 
behov for nye.

Da menigheten feiret sitt 100-
års jubileum ble det gitt ut et lite 
jubileumshefte. Her ble det skrevet 
en del fra søndagsskolens historie. 
Ettersom de fleste av Menighets-
bladets lesere ikke var medlemmer 
i 1983 (da dette ble skrevet), brin-
ger vi et utdrag her:

Det ble ganske tidlig ytret øn-
ske om å begynne søndagsskole, 
og allerede den 19. september 
1886 ble den første søndagsskolen 
avholdt. De møtte da fram 18 barn. 
Initiativtaker var Edv. Knudsen.
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Søndagsskoleprotokollen inn-
ledes slik:

«Den 19de Septbr. 1886 sam-
ledes brødrene første gang med 
børnene for i Herrens navn at be-
gynde en Søndagsskole her paa 
stedet. Til formand for samme ut-
valgtes læderhandler S. Borgen, til 
kasserer Joh. Hansen, til sekretær 
Edv. Knudsen, til lærere B. Larsen, 
Smed Jonassen, skrædder Olsen 
m. fl.»

Barnetallet økte jevnt og sik-
kert årene framover. I 1889 var det 
200 barn. I 1919 var det 340 barn, 
for så å kulminere i første kvartal 
1931 med gjennomsnitts frammø-
te på 485 barn (530 på en enkelt 
søndag). Det var dette året et møte 
for Østfoldmenighetene i Moss der 
søndagsskolens mangeårige for-
mann, Karl Gabrielsen, innledet til 
samtale om emnet: «Vår tids sær-
egne vanskeligheter for søndags-
skolearbeidet. Hva kan vi gjøre for 
å imøtegå dem?»

Etter at barnetallet begynte å 
synke kraftig i 1950 - og 60-årene, 
ble det stiftet flere søndagsskoler i 
utkantstrøkene. Først på Gressvik 
med Anita Olsen og Ranveig og 
Kjell Eriksen som ledere. Deretter 
begynte Ole Bernhard og Solveig 
Sørbøe søndagsskole på Kråkerøy. 
Senere ble det også startet søn-
dagsskole på Slangsvolds Minde. 
Alle disse stedene var det på sitt 
beste mer enn 50 barn i gjennom-
snitt på møtene. 

I dag er det bare søndagsskole 
i Frikirken i sentrum.

I de første årene var lærerne 
oppfinnsomme for å få nye barn til 
å begynne på søndagsskolen. Høs-
ten 1890 inviterte lærerne til fest i 
sine private hjem. Resultatet ble at 
60 barn begynte på søndagsskolen 
den påfølgende søndagen.

Ettersom det var lite organisert 
aktivitet for barn på denne tiden, 
begynte man også med barnemøter 
hver fredag.

Et av årets høydepunkt knyttet 
seg til julefestene. 

Ved en anledning hadde seks 
juletrær plantet som en skog midt 
på gulvet. To år senere hadde de 
hele elleve juletrær. 

Det måtte arrangeres flere jule-
trefester hvert år for at alle som øn-
sket å være med skulle få komme. 
På det meste var tusen mennesker 
fordelt på tre fester. 

Søndagsskoleturer var også en 
viktig begivenhet hver vår. 

I mange år reiste man da ut til 
Råde, med ekstratog satt opp fra 
Fredrikstad stasjon, med stopp på 
Grønli. 

Senere gikk turene til Kjølberg 
i Onsøy og Bergesletta ved Man-
stad skole. Det kunne da være tu-
sen mennesker til stede. 

Lederne og de eldste søn-
dagsskolebarna reiste ut på lør-
dag kveld for å gjøre alt ferdig til 
søndag morgen. Noen overnattet i 
telt for å passe på alt som var satt 
i stand. ■

Over: Slik så det ut da søndagsskolen feiret 100 år i 1986. 
Under: Søndagsskolelærerne fra den gang flere hundre 

barn gikk på søndagsskolen. 
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Virksomheten

Tradisjonsrik julemesse

Julemesse til inntekt for Fri-
kirkens misjonsarbeid, er blitt en 
årviss tradisjon i Fredrikstad Fri-
kirke. Dette året var ikke noe unn-
tak i så måte. En driftig komité 
med Elsa Simonsen, Anne Grethe 
Kinn, Tove Selsø og Grethe Rav-
neng i spissen jobbet i månedsvis 
på forhånd for å få det hele vel i 
havn. 

Det ble bakt, strikket og laget 
ting som kunne selges på jule-

messa. Dessuten kom det inn en 
mengde flotte gevinster. 18. og 19. 
november gikk så arrangementet 
av stabelen.

Mange kom allerede på freda-
gen, men som vanlig var det lør-
dag det største innrykket kom. På 
lørdagen hadde også familiekoret 
Salig Blanding en liten minikon-
sert. Det var juleverksted for barn, 
tombola med «katta i sekken», og 
loddsalg og kafeteria.

Resultatet ble på over 105 000 

kroner. Det er et viktig bidrag til 
det menigheten sender til Frikir-
kens misjonsarbeid. 

Men julenessa handler ikke 
bare om penger. Det handler også 
om å gjøre noe sammen, møtes på 
en uformell måte og slå av en prat 
med folk du knapt nok kjenner fra 
før over en kopp kaffe. 

Tusen takk til alle som gjorde 
at årets julemesse ble en flott opp-
levelse!



Stadig flere medlemmer
Stadig flere ønsker å bli med-

lemmer av Fredrikstad Frikirke. 
Ved utgangen av 2016 hadde me-
nigheten 255 medlemmer med 
stemmerett. Det er en oppgang fra 
241 i 2015. 

Økningen i antall medlemmer 
er en trend som har gått sin gang 
helt siden årtusenskiftet. I år 2000 
hadde menigheten 164 medlem-
mer med stemmerett. Siden har 
økningen gått jevnt og trutt, men 
aldri har økningen vært så stor som 
det siste året.

Velkommen til alle nye med-
lemmer! Og er det noen som lurer 
på hva det innebærer å bli medlem 
av menigheten, er det bare å ta 
kontakt med en av pastorene som 
gjerne svarer på spørsmål. 

Konfirmanter i Riga
Hvert år reiser konfirmantene 

i menigheten til Riga i Latvia. Her 
har man et spennende program 
som inneholder både alvorlige og 
morsomme ting.

Et av de viktigste innslagene 
på turen er besøk i den lille byen 
Vangashi. Her er vi med menighe-
ten på gudstjeneste, før vi samles 
hjemme hos pastoren. Hjemme 
hos ham sorteres mat som konfir-
mantene har kjøpt inn dagen før. 
Denne maten skal deles ut til fat-
tige enslige eller familier i nærmil-
jøet. Konfirmantene har selv sam-
let inn penger til dette, blant annet 
gjennom vaffelsalg i kirken.

Sammen med en leder fra me-
nigheten i Vangashi blir så kon-
firmantene med på hjemmebesøk, 
der de får møte folk som trenger 
hjelp, og de får se hvordan de bor. 
Dette er varme og sterke møter. 

Også i år skal konfirmantene 
gjøre dette. Det blir vaffelsalg un-
der kirkekaffen 15. januar, 12. fe-
bruar og 12. mars. Selve turen går 
fra fredag 24. mars til mandag 27. 
mars. Årets konfirmasjon blir 30. 
april.

Supre tidligere konfir-
manter

Da Wang toppidrettsgymnas 
våren 2016 skulle kåre årets beste 
elev, var det tre tidligere konfir-
manter fra Frikirken i Fredrikstad 
som var nominert til utmerkelsen. 

Ingrid Linn Roppestad Nordahl

er en av Norges beste mellomdis-
tanseløpere på juniornivå. 

Ludvig Begby har spilt fast på 
FFK, og har mange landskamper 
på aldersbestemte landslag i fot-
ball. 

Grace Bullen har vært verdens 
beste bryter i sin aldersklasse, og i 
2016 tok hun sølv i europamester-
skapet på seniornivå. Og hun fikk 
prisen som årets elev.

Tre uhyre talentfulle idretts-
utøvere som det blir spennende å 
følge med videre. Husk gjerne på 
dem i bønn. ■
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Noen av fjorårets konfirmanter på hjemmebesøk. 



Annonser

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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Program våren 2017

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

FEBRUAR
Torsdag 02 kl. 18.00 FriBU fest for frivillige ledere 
Fredag  03 kl. 17.45 Konfirmanter
Fredag  03 kl. 19.30 Cross 
Søndag  05 kl. 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. 
    Nattverd. Barnas Åpent Hus 
    og Tweens. 
Søndag 12 kl. 11.00 Familiegudstjeneste. 
    Per Eriksen. Fredrikstad 
    Pre Soul Children. 
Mandag 13 kl. 11.00 Formiddagstreff 
Søndag  19 kl. 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. 
    Film for barna. 
Søndag 26 kl 11.00  Gudstjeneste. Eivind Bergem. 
    Nattverd. Barnas Åpent Hus
    og Tweens. 
Tirsdag 28 kl. 19.00 Dorkas 

MARS
Søndag  05 kl. 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. 
    Barnas Åpent Hus og Tweens. 
Søndag  12 kl. 11.00  Gudstjeneste Underveis. 
    Springsteenmesse. Per Eriksen.
    Barnas Åpent Hus og Tweens. 
Mandag 13 kl. 11.00 Formiddagstreff 
Søndag  19 kl.17.00  Barnas Supersøndag. 
    Familiegudstjeneste. 
    Fredrikstad Soul Children. 
Søndag  26 kl.11.00  Gudstjeneste. Eivind Bergem. 
    Barnas Åpent Hus og Tweens. 
Tirsdag  28 kl. 19.00 Dorkas 

APRIL
Søndag  02 kl. 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. 
    Nattverd. BÅH og Tweens. 
Søndag  09 kl. 11.00 Gudstjeneste. Palmesøndag.
    Per Eriksen. Barnas Åpent Hus
    og Tweens.
Mandag 10 kl.11.00  Formiddagstreff (?)
Torsdag 13 kl. 18.00 Nattverdsamling. Skjærtorsdag. 
Fredag  14 kl.  Korsvandring. Langfredag
Søndag  16 kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste for hele
    familien. Påskedag. Per Eriksen
Søndag  23 kl. 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. 
    Nattverd. BÅH og Tweens. 
Tirsdag  25 kl. 19.00 Dorkas 
Søndag  30 kl.11.00  Konfirmasjonsgudstjeneste. 
    Per Eriksen og Jens Pedersen. 

MAI
Søndag  07 kl.11.00  Gudstjeneste 
    Underveis. Luther-
    messe. Per Eriksen 
Mandag 08 kl. 11.00 Formiddagstreff 
Søndag 14 kl. 11.00 Gudstjeneste. 
    Eivind Bergem. Barnas 
    Åpent Hus og Tweens. 
Søndag 21 kl. 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen. 
    Nattverd. Barnas Åpent Hus 
    og Tweens. 
Tirsdag  23 kl. 19.00 Dorkas. Tur til Haugetun 
Torsdag  25 kl. 18.00 Kristi himmelfartsdag. 
    Fellesgudstjeneste i Sarpsborg 
    Frikirke. Jarle Skullerud. 
Søndag  28 kl. 11.00 Familiegudstjeneste. 
    Grethe Ravneng. Salig Blanding 

JUNI
Søndag  04 kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste. Pinsedag.
    Linn Sæbø Rystad. 
    Film for barna 
Søndag  11 kl.11.00  Gudstjeneste. Eivind Bergem. 
    Barnas Åpent Hus og Tweens. 
Mandag 12 kl. 11.00 Formiddagstreff
Søndag  18 kl. 11.00  Gudstjeneste. Nattverd. Barnas 
    Åpent Hus og Tweens.
Søndag 25 kl. 11.00  Felles gudstjeneste 

JULI
Søndag  02 kl.11.00 Felleskirkelig 
    bryggegudstjeneste. 
    Glommafestivalen 

I juli blir det fellesgudstjenester med 
frikirkemenighetene i Sarpsborg og 
Greåker

Program for barn og ungdom. 
Se www.fredrikstadfrikirke.no
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Returadresse:  
Apenesgate 7, 1607 Fredrikstad  

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

Årets konfirmanter

Søndag 30. april er det tolv 
tenåringer som står til kon-

firmasjon i Fredrikstad Frikir-
ke. 

Som vanlig er det Jens Peder-
sen og Per Eriksen som deler på 
ansvaret for undervisningssamlin-
gene.

Undervisningstimene blir 
gjennomført på fredager, i forkant 
av samlingene til ungdomsklubben 
Cross hvor konfirmantene også 
kan delta.

I tillegg til egne samlinger har 
konfirmantene også felles opplegg 
med konfirmanter fra de andre fri-
kirkemenighetene i Østfold. 

Det startet med felles konfir-
masjonsleir på Oven leir- og kon-
feransesenter i september. I fe-
bruar arrangeres det bryllupsfest, 
hvor fokus er kjærlighet og samliv. 
Og i mars er alle konfirmantene 
sammen igjen på krematoriet i 
Sarpsborg for å lære om hva som 
skjer ved livets avslutning. 

Konfirmantene skal også på en 
fire dagers tur til Riga for å besø-
ke andre menigheter – blant annet 
menigheten i Vangashi som dri-
ver et flott diakonalt arbeid. Dette 
skjer den siste helgen i mars. 

På selve konfirmasjonsdagen 
kommer konfirmantene til å bidra 
med ulike vinklinger på et felles 
tema. Hva temaet blir kommer 
lederne og konfirmantene til å be-
stemme i fellesskap i god tid før 
den store dagen. ■

Foran fra venstre: Isak Skjulhaug Storemyr, Rebekka Pedersen, Lydia Synnøve Aannerød, 
Ingeborg Emilie Iversby. I midten: Jonas Lunde Henriksen, Siril Christine Jordheim Eriksen, 
Henriette Kristiansen, Andrea Sandnes. Bak: Henrik Stenger Rosnes, Johannes Grønneberg, 

Noah Benjamin Aannerød, Endre Kolshus.
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