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I

begynnelsen av november tilbrakte jeg en uke på Taiwan i forbindelse med et kirkejubileum. Det ga meg anledning til å besøke verdens
fjerde høyeste bygning - The 101 - som ligger i Taipei, hovedstaden på
Taiwan.
Navnet 101 kommer av at bygget rager 101 etasjer over bakken,
eller 509 meter. Da den ble bygget i 2004 var den verdens høyeste.
Heldigvis har bygget også verdens raskeste heis, som fører deg mot
toppen i 60 kilometer i timen. Det skal sies at det var lite å utsette på
utsikten der oppe fra. Og hus og veier befant seg utrolig langt nede.
Imponerende.
Men tallet 101 er også knyttet til menigheten denne høsten. Spesielt i løpet av høsten har mange unge familier sluttet seg til menigheten. Det har gjort at medlemstallet, med hensyn til stemmeberettigede
medlemmer, nå er oppe i 265. Så mange har det aldri vært tidligere. Da
menigheten rundet år 2000, var tilsvarende medlemstall 164. Det betyr
at vi nå er 101 flere medlemmer enn den gangen.
Det merkes også på aktiviteter og gudstjenester. Nesten gjennom
alle ukens dager foregår det en eller aktivitet i kirken, ikke minst er
aktiviteten stor blant barn og tenåringer. Og på søndagene fylles kirken
som aldri før. Så langt denne høsten har det gjennomsnittlig vært over
150 mennesker på hver gudstjeneste, og nesten hver søndag dukker det
opp noen nye mennesker. Det er inspirerende.
Det gjør imidlertid også at menigheten har endret karakter gjennom de siste årene. Før kjente alle hverandre mer eller mindre. Nå kan
man ha gått i samme menighet i månedsvis uten å ha hilst på hverandre.
Det skaper også nye utfordringer når det gjelder inkludering. I dette
nummeret av menighetsbladet presenterer vi derfor en ny type tjeneste
i menigheten; nettverksarbeidere. Deres oppgave er å hjelpe folk som
kommer nye til kirken å finne seg til rette, de svarer på spørsmål, og vil
forsøke å hjelpe inn i nettverk. Lykke til med den oppgaven!

I dag hørte jeg Elton Johns «Sorry seems to be the hardest word». Han har
rett, men alle som har sett engelske filmer vet at vi sier «sorry» altfor ofte.
Nordmenn derimot sier mye «takk», og det virker som en bedre vane. Det skaper glede å takke. Takknemlighet gjør oss lykkeligere: det er sunt, sant (Gud
skapte det gode i oss), og skjønt (vi ser det vakre i vårt liv).
Men før jeg har hatt kaffe om morgenen takker jeg ikke mye. I gretne
stunder hjelper det lite å høre andre takke for hvor godt vi har det i Norge. Da
er det godt å vite at vi ikke har en Gud som er irriterende munter. I Jesus har
vi en Gud som har erfart å se mørket i øyene. Heller ikke har vi en Gud som
krever takknemlighet av oss, men som lover å være hos oss også når vi føler
oss minst fromme.
Jesu oppstandelse, historiens viktigste hendelse, kom ikke midt oppe i et
bønnemøte, ikke hos helter som var sterke i sin tro, ikke i et seiersøyeblikk.
Det skjedde i en mørk natt, da alt håp var ute, bevitnet av de som hadde gitt
opp alt og skjønte ingenting. Da skiftet universet gir, og alt endret seg.
Når jeg ikke er i stand til å takke, er Jesus hos meg, også når jeg er så
full av selvmedynk at jeg ikke gidder å se mine velsignelser. Og er Jesus hos
oss, er også hans oppstandelsesliv hos oss - en rik, overveldende, ubetinget
fredskilde som aldri tar slutt.
Takk og lov!
								Andrew Thomas

For fortsatt er alle velkommen i Fredrikstad Frikirke, om det er for
første gang eller for hundre-og-første gang. ■
Per Eriksen
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Det gode budskap

- fra Harry Potter

bakemeldinger etterpå, også fra noen
som innrømmet at de var skeptiske
på forhånd. Ikke minst syntes mange
det var en fin forkynnelse som preget gudstjenesten. Og mange var imponert over alt arbeidet som var lagt
ned av så mange engasjerte deltakere.
Og deltakerne var kjempeglade for at
alt gikk så bra. Dette var morsomt å
være med på, selv om det krevde en
del jobb. Jeg synes også at gudstjenesten gikk helt etter forventningene.
Det har vært mye planlegging og
øvelser med mange involverte. Mye
kunne gå galt, men alt fungerte slik
vi ønsket.
Spennende og annerledes
- Har det vært en stor jobb å få
dette til?
- Ja, ganske. Vi har hatt komitémøter, individuelt oppfølgingsansvar
og praktisk arbeid både sammen og
hver for oss, sier Per Morten Wiig. Dette har vært et teamarbeid med Per
som den naturlige leder. Han utformet programmet, ledet idémyldringer
og fordelte oppgaver. Og slikt arbeid
knytter menigheten sammen.

K

an Harry Potter fortelle oss
noe om Jesus? Om kristendommen? Ja, mener en entusiastisk gjeng og lagde en egen Harry
Potter – gudtjeneste i november.
Det falt tydeligvis i smak. For
tilbakemeldingene var utelukkende positive.

at bøkene gir oss en god anledning
- For meg som teolog er de
til å snakke om Jesus. Og om livet, kristne elementene i Harry Potterbøkene åpenbare. Intervjuer med J.
forteller pastor Per Eriksen.
K. Rawlings viser også at hun har
Åpenbare kristne elementer
brukt kristne forestillinger bevisst.
J. K. Rowlings sier selv at to Men folk leser forskjellig ut fra
skriftsteder som det er referert i sine forutsetninger, så for noen har
den siste boka, på mange måter nok det mystiske overskygget det
oppsummerer det bøkene handler religiøse. En hensikt med gudstjeom: «For der skatten din er, vil nesten var nettopp å vise barna og
Tekst og foto: Terje Hansteen
også hjertet ditt være.» Matt 6,21, de voksne som elsker Harry Potter
- Det er to grunner til å arran- og «Den siste fiende som tilintet- - fortellingene, at de faktisk bærer
gere en slik gudstjeneste. Den ene gjøres, er døden.» 1 Kor 15,26. dype kristne sannheter.
er at mange barn har et sterkt for- Disse to skriftstedene oppsumme-Hvilke tilbakemeldinger har
hold til bøkene og filmene om Har- rer også budskapet i gudstjenesten,
ry Potter. Det gjelder også mange poengterer Per og utdyper.
du fått?
- Jeg fikk mange positive tilsom går i kirken vår. Den andre er
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- Hva synes du om selve gjennomføringen?
- Jeg syntes det gikk bra. Det
var spennende å lage en annerledes
gudstjeneste. Det er viktig å presisere at det var en gudstjeneste, ikke
en Harry Potter -oppsetning. Kristne
har i alle tider presentert evangeliet
på kreative måter for å fange tidsånden, uten at det har gått på bekostning
av budskapet eller læren. Frikirken
med pastorene som initiativtakere,
har hatt ulike temagudstjenester. Slik
kan flere kjenne at kirken er for dem.
Det er viktig å jobbe for et inkluderende, inspirerende og involverende
fellesskap og et variert gudstjenesteprogram bidrar til det.
- Noen reaksjoner etterpå fra menigheten? Positive eller negative?
-Bare positive, avslutter Per
Morten Wiig. ■
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Ny dirigent med engasjement
både på St Croix-huset
og i Frikirken
Første opptreden med Soul
Children var på speiderdagen
på Skogtunet i september.

M
Maria Susanne Erichsen
•
•
•
•
•

Maria Susanne foran St. Croix-huset.
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40 år
Vokste opp på Trosvik
Bodde ett år i Guatemala som liten
Gift med Per-Øivind Johannessen
Har en sønn på 11 år

aria Susanne Erichsen har
denne høsten overtatt ansvaret for Fredrikstad Soul Children etter Grethe Ravneng. Hun
synes det er en spennende og inspirerende utfordring.

vet hva de synger. Derfor snakker
vi om tekstene på øvelsene. Det er
gjennom dette at vi også blir gode
på formidling. Det er mye lettere
når vi er bevisst på hva vi synger
om.
Når vi gjør dette intervjuet er
Vi møter Maria på St. Croix- koret i gang med å øve på julesanhuset der hun bruker en stor del av ger. Maria tar fram som et eksemarbeidstiden sin. Her er hun veile- pel at koret synger om at Jesus blir
der for unge musikere, driver bar- født. Hva tenker vi om det? Gjør
selgruppe og jobber med ulike ar- det oss glade? Er det likegyldig for
rangementer. Tidligere jobbet hun oss? Hvordan vi tenker om det vi
som barnehagelærer i mange år. I synger vil påvirke formidlingen.
tillegg til barnehagelærerutdannelsen har hun videreutdanning både i
Maria selv er sanger. Hun læpedagogikk og musikk, og dessu- rer selv stadig mer hos sangpedaten er hun utdannet coach eller vei- gog Grete Bjerketvedt. Og formidleder. Alt kommer godt med som ling er noe av det viktigste. Dette
leder for Soul Children-korene i vil hun gjerne overføre til barna og
Frikirken.
tenåringene i Soul Children.
Maria forteller at hun alltid har
drevet med musikk og skrevet tekster. Det siste ønsker hun å kunne
utvikle enda mer i tiden som kommer. Kanskje vil Soul Children
framføre en egenprodusert tekst etter hvert? Tekstene betyr i alle fall
mye for Maria:
- Det er viktig for meg at barna

I sommer var Maria på bryllupsreise i USA sammen med mannen Per Øyvind Johansen. I løpet av
denne reisen ble det klart for henne
at hun ønsket å satse selvstendig på
sang og musikk som yrkesvei, og
hun opprettet et eget firma. Derfor
opplevde hun det nesten som et
tegn da hun ble oppringt en ukes

tid etter hjemkomst med spørsmål
om hun kunne tenke seg å dirigere
Fredrikstad Soul Children.
Hun synes hun er blitt veldig
godt mottatt både av ledere og barn
i Soul Children.
- Det er en veldig flott ledergruppe i Soul Children. Det har
vært hyggelig å bli kjent med alle
sammen. Og det var lett å ta over
etter Grethe som har gitt meg masse ryddig dokumentasjon på hvordan ting er blitt gjort. Jentene i korene er også veldig flinke. De har
gode stemmer og synger så fint og
rent. Det er mange perler i korene.
Jeg synes det er veldig gøy å få
være med på dette, og det gir meg
livsgnist og engasjement. Men jeg
har også måttet lære meg mye nytt,
som dansene og bevegelsene.
Selv prøver Maria å formidle
trygghet til de som er med. Hun
liker også ærlig og direkte kommunikasjon. Det er ikke tvil om
at hennes lederstil har matchet bra
med både ledere og barn. Det blir
spennende å følge med på fortsettelsen. ■
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Nye nettverksarbeidere

Anette Cecilie Bergem, Norbjørg Pedersen og Marit Moe
utgjør den nye nettverksgruppa.

D

e siste årene har det stadig
kommet flere mennesker til
Frikirken i Fredrikstad. Det er
ikke lenger slik at alle kjenner
alle. En ny tjeneste i menigheten
skal hjelpe folk som kommer å
inkluderes i fellesskapet.
I menigheten er det allerede
omsorgsdiakoner som gjør en viktig innsats. Disse besøker eldre
og syke som ikke har så lett for å
komme til menighetens samlinger
lenger. I tillegg har de også oppgaven å ønske folk velkommen til
gudstjeneste, og være spesielt oppmerksom på nye som kommer.
Menighetens vekst har imidlertid skapt et behov for å forsterke
innsatsen for å hjelpe mennesker
inn i menighetsfellesskapet. Derfor
er det også opprettet en ny gruppe
med nettverksarbeidere. I første
omgang er det tre stykker som er
med i denne gruppa: Anette Cecilie
Bergem, Marit Moe og Norbjørg
Pedersen. På de fleste gudstjenes-
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ten: Du kan spørre meg!
- Det går an å snakke med oss
om det meste. Vil man være med
i en bibelgruppe? Har man spørsmål om aktiviteter for barn eller
ungdom? Eller om man bare vil
prate. Vi vil være noen synlige og
konkrete mennesker som det går
an å henvende seg til. Derfor går
- Det er viktig at vi er flere vi også med navneskilt, forteller
som deler på ansvaret, fordi det er Anette Cecilie.
så mange mennesker som kommer
Gruppa har flere ideer enn bare
til gudstjenestene. Det er viktig at
folk blir sett, sier Anette Cecilie å være tilgjengelige i forbindelse
med gudstjenester. Allerede er det
Bergem.
planlagt påskefrokost på første påEt eksempel på praktisk in- skedag. Her er alle velkommen til
formasjon er å kunne vise foreldre å delta. I menigheten skal det være
med spedbarn hvor de kan finne plass til alle. En påskefrokost er et
ammerom med lydoverføring og eksempel på et arrangement som
utsikt over kirkesalen. Det gjør det først og fremst handler om å være
lettere å være på gudstjenesten, sammen, prate og kanskje få noen
selv om barnet skulle trenge mat nye venner.
eller bleieskift midt under prekenen.
Det kan også tenkes at det vil
komme flere slike initiativ utover
Nettverksarbeiderne har egne våren. Kanskje er tiden moden for
navnskilt, og buttons med påskrif- uformelle utflukter etter gudstje-

som er der. Nettverksarbeiderne
kan hjelpe til med den første kontakten. Så er det opp til alle å føre
den videre.

nesten? For noen år siden ble dette
ofte arrangert. Det handler om å
gjøre ting sammen. Det åpner for
muligheter til å få venner og bli en
del av et nettverk.

- Men vi vil være avhengig av
at folk i menigheten samarbeider.
Vi kan bare gjøre en liten del. Det
er en oppgave for hele menigheten
å være inkluderende.

Anette Cecilie har bodd flere
steder og besøkt ulike menigheter
gjennom de siste årene. Her har
hun opplevd ting som gjerne kan
prøves ut her hjemme i Fredrikstad
også. I Kristiansand opplevde hun
at det nettopp var en tydelig gruppe som hadde som oppgave å se og
inkludere nye. En av oppgavene
var å sette nye i kontakt med andre
i menigheten.

En av menighetens tre visjoner
heter da også: Vi vil inkludere! Det
å tilhøre et fellesskap blir stadig
viktigere i samfunnet. Menigheten ønsker å tilby fellesskap. For å
lykkes må hver enkelt være inkluderende. Det gjelder for eksempel
Det er også mulig at gruppa
kirkekaffen. Det er et flott sted å
bli kjent med nye mennesker. Men skal utvides etter hvert. I startfasen
det er også et vanskelig sted for vil man dekke opp omtrent tre av
den som ikke kjenner noen andre fire gudstjenester. ■

Gruppa kan fortelle at de bare
har fått gode tilbakemeldinger nå i
starten. Mange ser at det er behov
for en slik tjeneste i menigheten.
Men de presiserer at folk i menigheten gjerne må komme med innspill om hva de skal gjøre.

Konfirmanter 2017

ter framover vil de være til stede
i kirkens foajé i forbindelse med
gudstjenester. Her vil de kunne gi
praktisk informasjon om menighetens tilbud, og prate med de som
ønsker det. Det er også laget en ny
brosjyre hvor menighetens tilbud
blir presentert.

Søndag 30. april sto følgende til konfirmasjon i Fredrikstad Frikirke:
(Bakre rekke f.v.) Isak Skjulhaug Storemyr, Endre Kolshus, Noah Benjamin Aannerød, Henrik
Stenger Rosnes, Jonas Lunde Henriksen, Johannes Grønneberg. (Første rekke f.v.) Ingeborg Emilie
Iversby, Andrea Sandnes, Rebekka Pedersen, Siril Christine Jordheim Eriksen, Henriette Kristiansen,
Lydia Synnøve Aannerød. Det var Per Eriksen og Jens Pedersen som var ansvarlig for
konfirmantundervisningen og for konfirmasjonssøndagen. (Foto: Terje Jensen)
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Spennende smaker og
livlige samtaler

D

et siste året er det blitt arrangert internasjonal kveld
en onsdag i måneden i Frikirken. Blant de drøyt 20 som sitter rundt langbordet er mange
nasjonaliteter representert.
I november var det injera fra
Etiopia som sto på menyen på den
internasjonale kvelden. Handletur
til Sverige for å kjøpe inn råvarene var unnagjort. Det var stekt
og kokt og bakt et par dager for å
få alt ferdig. På onsdagen var det
da også eksotiske dufter som fylte
kirken.
Mesi fra Etiopia - med gode
medhjelpere - hadde virkelig ar-
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beidet for at måltidet skulle bli så
velsmakende som mulig. Og her
ble det tatt imot med stor glede.
På etiopisk vis skulle retten spises med fingrene, hvilket ikke alle
hadde samme trening i.

de bare er sammen med hverandre.
Vi ønsker at de skal ha sin naturlige plass i menighetsfellesskapet,
som alle andre. Derfor er flere norske velkommen til å delta på de internasjonale kveldene. Da blir det
også lettere å ta kontakt f. eks. på
Rundt bordet satt denne kvel- kirkekaffen.
den folk fra Iran, Sør-Sudan, Eritrea, Etiopia, England og Norge.
Det var litt tilfeldig at det ble
Det siste er ikke minst viktig.
startet opp med internasjonale
kvelder i menigheten. Det ble tatt
Stadig kommer det innvan- en rask beslutning om å gjøre et
drere fra ulike land og kulturer forsøk. Programmet går ut på å
innom menigheten. Det er viktig at spise og prate sammen. Og så er
de også får norske venner og kon- det et tema hver gang som handler
takter. Vi ønsker ikke å ha en getto om ting det er relevant å kunne vite
for innvandrere i menigheten, der om i det norske samfunnet. Det er

enten Per Eriksen eller Andrew nom, tar en av de voksne med seg
Thomas som står for disse presen- barna ut på lekerommet.
tasjonene, eller faktisk begge to ettersom alt oversettes til engelsk.
Det er også startet et annet
tiltak som retter seg mot våre nye
Stor var spenningen første landsmenn; bibelstudium på engang om noen ville komme. Men gelsk. Da samler man seg hjemme
allerede første gangen kom det hos Jane og Jacob Wani Bullen. Per
mer enn 20, og siden har antallet Eriksen holder preken på engelsk,
holdt seg stabilt. Noen av dem som og det er samtale og spørsmål ethar funnet sin plass i menigheten terpå. Også på disse samlingene er
er flinke til å invitere med venner det måltidsfellesskap. Alle som vil
og bekjente.
er velkommen.

som kommer til Norge er kristne.
De trenger fellesskap og kirketilhørighet i sitt nye hjemland. Vi
håper menigheten vår i stadig
sterkere grad kan oppleves som et
hjem for folk med andre kulturelle
bakgrunner, og oppfordrer alle til å
være med å gjøre dette mulig.

Spesielle arrangementer i
kirkelig regi er viktig. Men enda
viktigere er det å åpne sine hjem
og hjerter for dem som kommer.
Ifølge Jesus er det et kjennetegn
For menigheten er integrering på hans etterfølgere at de tar imot
Barn er også velkommen på
internasjonale kvelder. Det er god av innvandrere en viktig verdi. Den fremmede (Matt 25,43). Vi håper
tumleplass i kirkens underetasje. kristne kirke er i sitt vesen interna- det er et kjennetegn på Fredrikstad
Og mens dagens tema gås gjen- sjonal. Svært mange innvandrere Frikirke også. ■
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Virksomheten

Det nye kjøkkenet er blitt godt tatt imot av ulike
brukere. Her er julemessekomiteen i gang med forberedelser til årets julemesse: Fra venstre: Jorid Slettevoll,
Anne-Grethe Kinn, Tove Selsø og Elsa Simonsen. Årets
messe innbrakte 114.000 kroner til Frikirkens misjonsarbeid.

Nye medlemmer

Mange har valgt å bli medlemmer i Fredrikstad Frikirke i løpet
av 2017. Det har ført til at menigheten nå har rekordmange medlemmer. Ved utgangen av november var antallet 265 medlemmer
med stemmerett.

Nytt kjøkken
Etter omkring 400 dugnadstimer og utgifter på 258.000 kroner
- hvilket er under budsjett - er det
blitt installert et nytt og hensiktsmessig kjøkken i kirken. Tilbakemelding fra leietakere og brukere
viser at mange er strålende fornøyd med det nye kjøkkenet. Det
er både flott og hensiktsmessig.

Klatrepark på Skogtunet

På speiderstedet Skogtunet på
Ørmen er det bygget opp en flott
klatrepark på dugnad. Her kan
speidere og andre få prøve seg i
høyden, under kyndig veiledning
og sikring. De første som fikk benytte den nye klatreparken var Frikirkens konfirmanter fra Østfoldmenighetene, i forbindelse med
konfirmantleir på Solbukta fra 15.
Det er budsjettert med 170.000 - 17. september.
kroner i gaver direkte til nytt kjøkken i år. Både virkegrener og en24. september var menighekeltpersoner har bidratt. Men fort- tens gudstjeneste flyttet ut til Skogsatt står det litt igjen for å komme tunet. Det ble en flott dag med mye
helt i mål med innsamlingen. Kan- folk og god stemning. Først var
skje noen har lyst til å bidra med det familiegudstjeneste hvor Salig
en ekstra gave? Det kan gjøres ved Blanding sang. Og etter grilling og
å overføre penger til menighetens diverse aktiviteter var det konsert
konto 8220 02 86363. Merk gaven med Fredrikstad Soul Children og
med «Kjøkken».
Odd René Andersen.
12

På gudstjenesten 29. oktober ble det markert at menigheten
hadde vokst med 101 medlemmer
siden årtusenskiftet.
Her er navnene på nye medlemmer i løpet av 2017:
• Rut og Kristian Sirnes,
med Vemund (barn).
• Morten og Miriam Lilleaasen
Solheim, med barna Liam,
Amanda og Isak.
• Carine Hentchel Skarpenes,
med barna Oliver og Sofie.
• Astrid og Viggo Krag-Rønne,
med barna Mathilde, Ada og
Harald.
• Ragnhild og Jan Henrik
Dahlstrøm, med barna Edvard
og Rebekka.
• Rebekka Pedersen
• Siril Christine Jordheim
Eriksen
• Ingeborg Iversby

Babysang

Norges mest attraktive by». 6. mai
Et nytt tilbud denne høsten er det biskop Atle Sommerfeldt
har vært babysang. Det er Grethe som kommer. Temaet for denne
Bjørnstad Ravneng som er ansvar- gudstjenesten blir: «Jesus Kristus lig for samlingene som er en tirs- frelser og fredsfyrste».
dag i måneden.
Av andre gudstjenester kan
Til våren inviteres det til ba- det nevnes at 14. januar blir det en
bysang følgende datoer: 9. januar, spesiell misjonsfamiliegudstjenes13. februar, 13. mars, 10. april og te med besøk av Helene og Erling
8. mai.
og familien som jobber i et land i
Midtøsten.
Og 28. januar får vi besøk av
Gudstjeneste Underveis
den unge Fredrikstadrapperen SilVåren 2018 legges det opp til je Andersen. Temaet - «Å snakke
to Gudstjeneste Underveis. 4. mars sant om livet» - vil bli belyst både
er Dag Solheim gjest. Temaet for gjennom sang, rap, samtale og predenne gudstjenesten er «Kristen i ken. ■

Dåp og medlemsopptakelse 22. oktober.
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Program våren 2018

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

Tlf 69 38 38 90 • www.ambjornsen.no

Januar
Søndag 01. 12.00
Søndag 07. 11.00
Mandag 08. 11.00
				
Tirsdag 09. 19.00
Søndag 14. 11.00
				
Søndag 21. 11.00
Søndag 28. 11.00
Tirsdag 30. 19.00

Mai
Felles gudstjeneste i Domkirken
Gudstjeneste. Eivind Bergem.
Formiddagstreff.
Per Sten Andersen sang/andakt.
Dorkas. Årsmøte. Per Eriksen
Misjons- og familiegudstjeneste.
Helene og Erling. Salig Blanding
Gudstjeneste. Per Eriksen
Gudstjeneste. Per Eriksen
Dorkas. Torild Johansen

Rosenborgvn.11, Postboks 127, 1601 Fredrikstad

Februar
Søndag 04. 11.00
Søndag 11. 11.00
Mandag 12. 11.00
				
Søndag 18. 11.00
Søndag 25. 11.00
Tirsdag 27. 19.00

Internasjonal Døvemisjon

Gudstjeneste. Per Eriksen
Familiegudstjeneste
Formiddagstreff.
Lunde musikkforening.
Gudstjeneste. Eivind Bergem.
Gudstjeneste. Per Eriksen.
Dorkas. Marit Lie

Søndag 06. 11.00 Gudstjeneste Underveis.
				
Atle Sommerfeldt.
Søndag 13. 11.00 Gudstjeneste
Mandag 14. 11.00 Formiddagstreff.
				
Trond Pladsen, sang og andakt.
Søndag 20. 11.00 Pinsegudstjeneste.
				
Eivind Bergem.
Søndag 27. 11.00 Familiegudstjeneste.
				
Grethe Ravneng.
				
Familiedag Salig Blanding.
Tirsdag 29. 18.00 Dorkas på Haugetun. Irene Skaar

Juni
Søndag 03. 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen.
Søndag 10. 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen.
Søndag 17. 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen.
Øvrig program og flere detaljer:
Se www.fredrikstadfrikirke.no			

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!

Mars

KIRKENS SOS I ØSTFOLD
Døgnåpen krisetelefon : 815 33 300
E-post : sos@kirkens.sos.no

Johan Mathisen
Arne Stangebysgt. 11 - 1607 Fredrikstad
Tlf. 69 38 31 00 - Fax 69 38 31 20 - e-post: post@ost-revisjon.com

UR - OPTIKK

Nygaardsgt. 30 - Telefon 69 31 21 39

Søndag 04. 11.00
				
Søndag 11. 11.00
Mandag 12. 11.00
Søndag 18. 11.00
Søndag 25. 11.00
Tirsdag 27. 19.00
Torsdag 29. 18.00
				
Fredag 30.		

Gudstjeneste Underveis.
Dag Solheim.
Gudstjeneste.
Formiddagstreff
Gudstjeneste. Eivind Bergem.
Familiegudstjeneste. Per Eriksen.
Dorkas. Anne Brun Andersen
Skjærtorsdag. Felles
nattverdsamling i Baptistkirken.
Langfredag. Felles korsvandring.

April
Søndag 01. 09.30
			 11.00
Søndag 08. 11.00
Mandag 09. 11.00
				
Søndag 15. 11.00
Søndag 22. 11.00
Tirsdag 24. 19.00
Søndag 29. 11.00

Påskefrokost
Høytidsgudstjeneste. Per Eriksen
Barnas supersøndag.
Formiddagstreff.
Sang: Kornsjøteamet.
Gudstjeneste. Eivind Bergem.
Gudstjeneste. Per Eriksen.
Dorkas. Torild Skjeggestad
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Sjekk også programmet på www.frefri.no for eventuelle oppdateringer.
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Returadresse:
Apenesgate 7, 1607 Fredrikstad

org. nr.: 975 922 855

www.frefri.no

Årets konfirmanter
Fra venstre: Ivar Ståle Kongsdal, Nora Zeliha Yurt, Silje Østby Lindeg og Henrik Gjemsø Hauge.

E

tter mange store konfirmantkull, er det dette året
bare fire stykker som forbereder
konfirmasjon i Fredrikstad Frikirke. Men det betyr ikke at det
legges mindre vekt på konfirmasjonsåret.
Det er ikke bare Fredrikstad
menighet som har færre konfirmanter i år. Det gjelder alle menighetene i Østfold. Derfor har alle
menighetene gått sammen om konfirmasjonsundervisningen. Annenhver tirsdag samles konfirmanter
fra Fredrikstad, Halden, Sarpsborg
og Moss til undervisning i Sarpsborg Frikirke. Lederne fra de ulike
menighetene deler på ledelse og
undervisning. Til sammen er det
16 konfirmanter.

altså bare 16. Verken Råde eller
Greåker har noen konfirmanter i
det hele tatt.
Årets leir var lagt til Solbukta,
og den ble veldig vellykket med
strålende sol og en fin gjeng med
konfirmanter.
Vanligvis er konfirmantene
fra Østfold sammen tre ganger i
løpet av året. Men dette året er de
altså sammen hele tiden. Det gjør
at miljøet oppleves akkurat passe
stort.
I år vil også alle bli med på
den tradisjonelle turen til Riga i
mars. Vanligvis er konfirmantene
fra Fredrikstad alene om denne turen, men i år blir alle Østfoldkonfirmantene med. I Latvia besøker
vi blant annet en menighet som
holder til i den lille byen Vangashi
Vanligvis er det over 50 kon- som befinner seg en snau times
firmanter som samles til leir for kjøretur utenfor hovedstaden. Her
Østfoldmenighetene. I år var det er vi med på gudstjeneste, og hjel-
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per til med utdeling av mat til fattige. På forhånd har konfirmantene
samlet inn penger som gis til det
diakonale arbeidet her. Så det vil
også i år bli vaffelsalg på gudstjenester før turen.
Når vi kommer fram til selve
konfirmasjonsdagen blir den som
vanlig. De fire konfirmantene fra
Fredrikstad har sin konfirmasjon
i Fredrikstad Frikirke søndag 29.
april. Og i år vil hele menigheten
oppfordres til å stille opp på denne
festdagen. Det vil være plass til
alle!
Hva så med neste år? Alt tyder på at det igjen vil bli et stort
konfirmantkull. Det er mange tenåringer som er med i menigheten
som kommer i konfirmasjonsalder
kommende år. Men få eller mange;
vi gjør uansett vårt ytterste for at
det skal bli et flott år! ■

