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En menighet
for alle
Etter 21 år som pastor i menigheten har dessverre Eivind Bergem
måttet avslutte sin tjeneste på grunn av sykdommen som har begrenset
ham gjennom 18 av disse årene. Mange har satt stor pris på Eivinds
forkynnelse. Og han har vært et forbilde for mange i måten han har
stått åpent og ærlig fram med sine begrensninger. Gjennom livet sitt
har han vært et vitnesbyrd om at Gud kan bruke oss også i vår svakhet.
Mange opplever at sykdommer og livets utfordringer setter begrensninger for både livsutfoldelse og tjeneste for Gud. Men det betyr
ikke at vi er mindre betydningsfulle. Heller ikke for Gud. Han tar imot
oss og bruker oss akkurat som vi er.
Det er også Per Morten Wiig et levende eksempel på. Per Morten ble utsatt for en alvorlig motorsykkelulykke som har gjort ham arbeidsufør. Men han vil likevel bruke noe av sin restkapasitet til å gjøre
tjeneste i menigheten vår. Han vil denne høsten gå inn i det som har
vært Eivinds oppgave de siste årene, å forkynne om lag en gang hver
måned på gudstjenesten.
Både Eivind og Per Morten er forkynnere som mange gir uttrykk
for at gir dem mye. Kanskje er det nettopp slik at erfaringene med det
som ikke går som man ønsker i livet, er det som også gjør oss til formidlere av Guds nåde og nærvær i livet akkurat slik det er. For vi er
alle mennesker som sliter med ulike utfordringer som møter oss i livet.
Fredrikstad Frikirke skal ikke være en møteplass for mennesker
som har glidd motstandsløst gjennom livet. Da hadde det ikke vært
mange som hadde følt seg hjemme her. Vi er ikke en gjeng med helgener. Heller ikke folk som alltid har lykkes. Vi har våre synder, sår og
begrensninger alle sammen. Det er derfor vi er menighet. For vi tror
på en Gud som er til stede i livet akkurat slik det er. Og vi tror på en
frelser som kom for å kalle syndere, ikke de som allerede anser seg
som rettferdige.
Derfor er alle velkommen til Fredrikstad Frikirke. Ikke regn med å
møte et fullkomment fellesskap. For det finnes ikke. Men forhåpentligvis møter du en forkynnelse som formidler Guds nærvær i virkelige liv.
Og mennesker som tar imot deg med åpne armer og varme hjerter. ■
Per Eriksen

Som dine dager er, skal din styrke være. (4 Mos 33,25)

Både gave og
oppgave
Hver gang jeg hører noen si «Som din dag er, skal din styrke være»,
lurer jeg på hva hun eller han mener.
For jeg tenker at det verset betyr to ulike ting. Og sikkert flere også
som ikke jeg har tenkt på. Men jeg lurer alltid på hvilken betydning den
som sier det mener.
Er det: Uansett hvordan din dag er, hvor tung den enn er, skal du få
styrke til å komme gjennom den.
Eller er det: Om du bruker din dag sammen med Gud og i tjeneste for
andre, vil din tro og din styrke bygges.
Det er sikkert mulig at hun eller han som sier det, tenker begge tingene på en gang. Det klarer ikke jeg. Hos meg krangler begge alternativene
høylytt om oppmerksomhet samtidig.
Jeg tror vi egentlig skal slippe å velge tolkning. Når vi får roet gemyttene, er det fint å tenke på begge betydningene. I hvert fall sånn en om
gangen. Om vi tar en rolig prat med begge, har de hver for seg noe godt
å lære bort.
Og da kan de ulike perspektivene utgjøre en større, felles forståelse.
Per Morten Wiig
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Fortsatt menighetsb

E

ivind Bergem var bare 32 år
gammel da han ble hovedpastor for Fredrikstad Frikirke
i 1998. Selv om han nå gir seg
i pastoryrket, vil han fortsatt
være med å bygge menigheten.
På 90-tallet hadde menigheten
vært gjennom et par vanskelige
konflikter. Mange syntes derfor det
var dristig å ansette en ung pastor,
og Eivind selv ble advart mot å
takke ja til jobbtilbudet fra Fredrikstad. Men han hadde besøkt
menigheten noen ganger som leder
for Frikirkens sentrale barne- og
ungdomsorganisasjon, og hadde et
veldig positivt inntrykk av menig4

heten og menneskene der. Og det
at folk faktisk hadde reist en ny
kirke sammen bare noen år tidligere, var viktig for ham.

lighetene på det private plan. Etter
tre år som pastor i menigheten, begynte kroppen å vise urovekkende
tegn på at noe var galt. I 2004 fikk
han diagnosen ME. Siden den
-Om menigheten hadde klart å gang har han trappet ned stillingen
samle seg om å bygge hus, så ville gradvis, og jobbet i ulike prosentde også kunne samle seg om å byg- stillinger som pastor i menigheten.
ge menighet, tenkte han.
-Hva er den største forskjelOg Eivind fikk rett. Folk i me- len fra den menigheten du kom til
nigheten tok imot sin unge pastor i 1998 og menigheten slik den er i
med velvilje. Menigheten begynte dag?
igjen å vokse etter femti år med
-Den gangen var menigheten i
stagnasjon. Nye mennesker kom
mye større grad preget av slekts- og
til, og framtiden så lys ut.
familierelasjoner. Det var en meMen for Eivind kom vanske- nighet der de fleste kjente hveran-

bygger

å være med å bygge menighet i
Fredrikstad. Jeg tror at alle er med
på å gjøre en forskjell bare ved å
komme på gudstjenesten og være
en del av fellesskapet. Det er nok
en stor forskjell fra å slutte her i
jobben som pastor og det å slutte i
en annen type jobb; jeg vil fortsatt
ha fellesskapet. Og for meg er fellesskapet viktigere enn jobben.

Lese en bok! Holde en preken! Alt
dette gir meg glede. Men noe av
problemet er at alt det som gir meg
glede, også gjør meg syk. Så alt må
være i små porsjoner.
-Hva tenker du om framtiden?

-Jeg er spent på framtiden. At
jeg i det siste har blitt stadig dårligere når jeg blir dårlig, er en be-Hva har gledet deg mest gjen- kymring. Jeg vet ikke om dette vil
nom disse 21 årene som pastor?
snu. Vil jeg fortsatt bli dårligere?
Vil sykdommen stabilisere seg?
-Det aller mest gledelige har Vil jeg bli bedre? Alt er veldig
vært å se stadig nye mennesker usikkert.
komme gjennom dørene og bli værende i menigheten. Og det gleder
Men hittil har jeg alltid kommeg at menigheten har så flotte met meg opp igjen etter en smell.
folk i staben.
Og det er alltid en fantastisk følelse når jeg kjenner at kroppen og
-Og hva har vært mest nega- hodet begynner å fungere igjen! ■
tivt?

-At mange av de som
var med og bygde kirken
har forsvunnet fra fellesskapet. Og at så mange av
de som synes Fredrikstad
Frikirke er en fin menighet likevel er så passive.
Det er en av de store utfordringene videre. Om
fellesskapet blir for løst,
blir det også uforpliktendre. Og mange hadde stor ansvars- de. Jeg ønsker at mange
følelse for arbeidet i menigheten. flere vil si: Her vil jeg
Nå er det mange flere mennesker, være med å bygge!
og mange kjenner ikke hverandre.
Men folk har også løsere ansvars-Hvordan er din egen
forhold.
livssituasjon nå?
Eivind mener at mange av de
utfordringene menigheten har i
dag skyldes at man har lyktes med
å åpne fellesskapet for mange nye
mennesker. Nå er en av utfordringene å få alle til å føle at dette er
sin kirke, og at alle tar ansvar for å
bygge menigheten.

-Jeg tenker mye på at
dagene skal ha mening.
Mange dager opplever
jeg som triste. Det er mye
jeg har mistet. Men det er
fortsatt mange dager med
mening. Og det er mange
ting som gir meg glede.
Sommeren! Å få til ting!
-Selv om jeg nå slutter som Padle eller sykle på tur!
pastor, kjenner jeg fortsatt kall til Være sammen med folk!
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Ny medarbeider i
menigheten
D

enne høsten går Per Morten Wiig (50) inn i staben i
Fredrikstad Frikirke i en liten
stillingsandel. Hovedoppgaven
hans er knyttet til forkynnelse.

ken. Mer aktiv i kirken ble han det
året sønnen Elias var konfirmant,
for om lag 8-9 år siden. I fjor ble
han også medlem av menigheten.
Flere ganger det siste året har
han talt på gudstjenester i Frikirken. Og han har også blitt invitert
andre steder som taler, spesielt
innen Normisjon. Tidligere holdt
han ofte små miniandakter for
ungdommene på folkehøyskolen, i
tillegg til taler ved større anledninger som skoleavslutninger o.l.

Per Morten er utdannet lærer,
med mange tilleggsutdannelser,
blant annet i administrasjon og ledelse. Fra 2007 har han vært rektor ved Haugetun Folkehøyskole.
Dette tok imidlertid en brå slutt en
septemberdag i 2016. Da var han
på vei mot byen på motorsykkelen
sin, men ble truffet av en bil som
ikke hadde sett at han var på vei
Det merkes på forkynnelsen
forbi.
hans at han er vant til å snakke med
ungdommer. Samtidig merkes det
Da han våknet opp på Ullevål at han bruker mye tid på studier og
dagen etter, fikk han beskjed om forberedelser. I menigheten vil han
at han hadde så store skader i rygg tale ca en gang hver måned denne
og nakke at det var fare for at han høsten.
ville bli lam resten av livet. Intens
opptrening gjennom fire og en halv
Per Morten kommer opprinnemåned på Sunnås sykehus, og vi- lig fra Ørje. Her ble han tidlig endere behandling på Catosenteret gasjert i kristent ungdomsarbeid,
og her i Fredrikstad, har likevel og fikk lederoppgaver. Til Gressfått ham på beina igjen. Men ska- vik flyttet han i 1992.
dene har gjort at Per Morten nå er
arbeidsmessig ufør.
Gjennom ungdomstiden på
Ørje lærte han mye om kristent felPer Morten har vært med i Fri- lesskap på tvers av kirkesamfunn.
kirken i Fredrikstad en del år. Og Det var ikke uvanlig at pinsepasfør skaden var han en ivrig fotball- toren holdt andakt på ungdomsforspiller sammen med en gjeng i kir- eningen i indremisjonen. Dette har
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gjort at han er opptatt av det som
er samlende i kristen tro og menighetsarbeid. Han synes det er viktigere å fokusere på det vi er enige
om, ennå stadig diskutere forskjellene.
Gjennom ulykken og den vanskelige tiden som fulgte, opplevde
Per Morten hvilken styrke og trøst
det er i troen på Gud. Mange netter opplevdes lange, mens han ikke
kunne bevege seg. Han følte seg
liten og maktesløs. Da var det en
trøst å merke Guds nærvær.
-Det har vært viktig for meg
å ha hatt Gud med gjennom den
prosessen jeg har vært gjennom etter ulykken. Livet er i omskiftelig
og vanskelig for alle mennesker.
Da er det godt å vite at det er en
som er der for oss. Jeg tenker at det
jeg har opplevd ikke er så spesielt
i forhold til mange andre. Mange
har tøffe kamper, sier han.
Vi ser fram til å ha Per Morten med oss videre i menighetens
arbeid. ■

Kort om Per Morten
Ringenes herre og Harry Potter
har vært viktig for hele familien.
Første gang jeg leste Sofies verMitt behov for stille avslapping den var spesielt.
på sofaen har økt betydelig. Så
Liker å se på TV?
det gjør jeg mer enn før.
Hva gjør du gjerne når du skal
slappe av?

Spesielle fritidsinteresser?

Jeg ser på serier. Netflix, Amason, HBO... mye forskjellig.

Jeg trener. Prøver å skrive litt
- sånn litt av hvert. Og liker å Et bibelvers som betyr noe for
male - malerier da vel å merke. deg?
Male vegger liker jeg ikke noe
særlig.
Jeg har Ordspråkene 3,5-8 på en
lapp ved senga.
Favorittmusikk?
Det er vers jeg stadig kommer
innom: Stol på Herren av hele
Jeg hører på det som er av ny ditt hjerte, støtt deg ikke til din
musikk, uten at jeg har lært meg egen innsikt! Tenk på ham hvor
artistnavn. Favoritter er nok du enn ferdes, så gjør han stiene
fortsatt sånne som Larry Nor- dine jevne. Vær ikke vis i egne
man, Queen, Keith Green, dc øyne, frykt Herren og vend deg
bort fra det onde!
talk.
Beste boka du har lest (utenom Det blir til helse for kroppen, en
styrkedrikk for marg og bein. ■
Bibelen)?
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Virksomheten

Stort konfirmantkull

Søndag 28. april sto 15 ungdommer til konfirmasjon i menigheten. Konfirmantlærerne forteller
om et konfirmantkull som det var
særdeles inspirerende å jobbe med.
En sammensveiset gjeng som ivrig
deltok i samtalene om de ulike temaene som konfirmanttiden inneholder.
Som vanlig har konfirmanttiden også omfattet leir med de øvrige frikirkekonfirmantene i Østfold,
og tur til Latvia der konfirmantene
blant annet deltok i matutdeling til
fattige mennesker i Vangashi, en
liten by noen mil utenfor Riga.
Bildet over viser vårens konfirmanter. Foran fra venstre: Lilly
Tingelholm, Anna Gjerløw, Solveig Rivera Høgberg, Julia Bjørke,
Emma Sofie Steinsland, Helene
Erlingsen, Maja Veine Karterud. Bak fra venstre: Per Eriksen,
Promice Gebre, Vemund Flornes
Heen, Henrik Moe, Victor Vikesland, David Sondre Kroka, Birk
Andesilic, William Gebre, Christian Haugen og Jens Pedersen.
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Gutta for Grace

Vi er stolte av at bryteresset
Grace Bullen er medlem av menigheten vår. 29. mai i år arrangerte vi en kveld i kirken som vi
kalte «Gutta for Grace», der menn
ble invitert for å være med å støtte
Grace i hennes forberedelser for
OL i Tokyo sommeren 2020.
Det ble en flott kveld hvor Grace fortalte om sine mange oppturer, noen nedturer og utfordringer
som livet har gitt. En overraskelse
var det da Ludvig Begby, medkonfirmant med Grace og fotballspiller på FFK, dukket opp med 5000
kroner fra FFK. Det var penger
fra spillernes «botskasse» som de
ønsket å støtte Grace med. Ellers
kom det inn over 15000 kroner til
Grace den kvelden fra menigheten.
Nå ønsker vi Grace alt godt i kvalifiseringen til OL!

Speidere på tur

Speidere er kjent for å dra
på tur. Forsidebildet i menighetsbladet er hentet fra årets «eldstemannstur» til Svellnosbreen ved
Lom. Hvert år arrangeres det turer
for de speiderne som har vært med
helt fram til 15-16-års alderen. Annethvert år er det tur for jentene og
guttene. Det er speiderne selv som
kan ønske seg hvor de vil reise.
Noen ganger har turene gått så
langt som til Svalbard eller London, men som oftest går turene til
spennende steder i Norge, slik som
i år.

En av mange gode grunner til
å bli med i Speideren i Fredrikstad
Frikirke!

Tweens på tur

Julemesse

Søndag 18. august reiste 13
barn som er med på Tweens i
menigheten på tur til Tusenfryd.
Tweens er menighetens tilbud under gudstjenesten i barn fra 5. klasse til 8. klasse. Mens de små barna
går ned i underetasjen på Barnas
Åpent Hus, har de største sitt eget
opplegg i kirkens toppetasje.

Frikirken har misjonsarbeid
i flere land i verden. Noen steder,
som i Japan, har vi egne utsendinger fra Norge. Andre steder jobber
vi gjennom lokale medarbeidere
og menigheter. I alle Frikirkens
menigheter i Norge samles det inn
penger for å understøtte dette arbeidet.

Avtalen er at dersom gjennomsnittet gjennom året er mer enn sju
barn på Tweens hver søndag, ender det hele med Tusenfrydtur for
hele gruppen. En av mange gode
grunner til å være med på Tweens i
Fredrikstad Frikirke!

I menigheten i Fredrikstad har
inntektene til misjonen kommet
fra tre kilder; misjonskollekter på
gudstjenester, misjonsforeningen
Dorkas og julemessa. Nå er Dorkas lagt ned. Desto viktigere er den
årlige julemessa. Denne er imidlertid også avhengig av noen ildsjeler som gjør en viktig jobb. Men
det trengs også nye krefter som vil
gjøre en innsats.
I år er det bestemt at julemessa bare skal arrangeres én dag, og
ikke to slik det har vært de siste
årene. 23. november er den aktuelle lørdagen.
Vi oppfordrer alle til å komme
til kirken denne dagen; kjøpe lodd
på gevinster, kjøpe julebakst og
håndarbeid, og ta rikelig for seg av
kaker og kaffe! Julemessa er også
en sosial happening for store og
små.
Men vi oppfordrer også folk til
å gjøre en innsats. Det handler om
å bake kaker, skaffe gevinster og
lage ting som kan selges. Dessu-

ten trengs det villige hender. Noen
som kan være med å rigge opp
dagen før. Noen som kan rydde
sammen på ettermiddagen. Noen
som vil selge lodd. Og noen som
kan stå i kaféen. Har du tre-fire
timer å avse, er det stor bruk for
innsatsen din!
Gi beskjed til Elsa Simonsen
eller Per Eriksen om hva du kan
bidra med.

Michelet og Marley
Denne høsten får menigheten
to spennende gjester på Gudstjeneste Underveis. 1. september
er Tania Michelet gjest. Tania er
datteren til den kjente forfatteren
Jon Michelet. Hun vokste opp i et
marxistisk miljø, men har selv hele
livet hatt en dragning mot Jesus.
Etter at faren døde i fjor, lot hun
seg døpe. På gudstjenesten forteller om hun om sin vei til å stå fram
som en troende.
27. oktober får vi ikke besøk
av Bob Marley, den legendariske
reggeaartisten som døde i 1981.
Men et band under ledelse av Harald Eikeland, som er pastor i Kristiansand Frikirke, besøker menigheten og vil framføre flere av hans
sanger som en del av gudstjenesten. Vi tror dette blir et spennende
møte med flotte sanger, som vil
være med å peke på frelse og forløsning. ■
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Program høsten 2019
September
Søndag 1. 11.00
					
					
					
Mandag 2. 11.00
Tirsdag 3. 18.00
Torsdag 5. 16.30
Fredag 6. 18.30
Lørdag 7.			

Gudstjeneste Underveis
Gjest: Tania Michelet. Andakt: Per
Eriksen. Sang: Team 4
Barnas Åpent Hus & Tweens.
Bønn
Speider		
Salig Blanding		
Fredagsklubben		
Speidere overnatter på Skogtunet

Søndag 8. 11.00
					
					
Mandag 9. 12.00
					
			 18.00
Tirsdag 10. 18.00
Onsdag 11.17.30
Torsdag 12.19.00
Fredag 13. 19.30

Familie/Speidergudstjeneste på
Skogtunet. Familiedag for Salig
Blanding. Andakt: Per Eriksen
Formiddag i Frikirken.
Bibeltime: Per Eriksen
Fredrikstad Soul Children
Speider
K2
Fredrikstad Gospelkor
Cross

Søndag 15. 11.00
					
					
					
Mandag 16.11.00
Tirsdag 17. 18.00
Torsdag 19.19.00
Fredag 20. 18.30

Gudstjeneste med nattverd
Tale: Per Eriksen.
Sang: Soul Teens
Barnas Åpent Hus & Tweens
Bønn
Speider
Fredrikstad Gospelkor
Fredagsklubben

Søndag 22. 11.00
					
					
					
Mandag 23. 11.00
			 18.00
Tirsdag 24. 18.00
Torsdag 26. 19.00
Fredag 27. 17.00

Gudstjeneste
Tale: Per Morten Wiig.
Sang: Team 2
Barnas Åpent Hus & Tweens
Bønn
Fredrikstad Soul Children
Speider
Fredrikstad Gospelkor
Cross til Østfoldbadet

Søndag 29. 11.00
					
					
					
Mandag 30. 11.00

Gudstjeneste med dåp
Tale: Eivind Bergem.
Sang: M-team
Film for barna
Bønn

Oktober
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Søndag 6. 11.00
					
					
					
Mandag 7. 11.00
			 18.00

Gudstjeneste
Tale: Anne-Marie Kvarme.
Sang: Grethe Ravneng
Barnas Åpent Hus & Tweens
Bønn
Fredrikstad Soul Children		

Tirsdag 8. 18.00
Torsdag 10. 16.30
			 19.00
Fredag 11. 19.30

Speider
Salig Blanding
Fredrikstad Gospelkor		
Cross

Søndag 13. 11.00
					
					
					
					
Mandag 14. 12.00
					
			 17.30
Tirsdag 15. 18.00
Torsdag 17. 19.00
Fredag 18. 18.30

Gudstjeneste med nattverd
Tale: Per Eriksen.
Sang: Fredrikstad
Mandssangerforening.
Barnas Åpent Hus & Tweens
Formiddag i Frikirken.
Bibeltime: Per Eriksen.
K2
Speider
Fredrikstad Gospelkor
Fredagsklubben

Søndag 20. 11.00
					
					
					
			 18.00
Mandag 21. 11.00
			 18.00
Tirsdag 22. 18.00
Fredag 25. 19.00
kirke

Familiegudstjeneste
Tale: Bernt Inge Steinsland.
Sang: Fredrikstad Soul Children
Utdeling av dåpsoppfølgingsgaver.
Konsert Fredrikstad Gospelkor
Bønn
Fredrikstad Soul Children
Speider
Cross på Connect i Halden Fri-

Søndag 27. 11.00
					
					
					
					
					
Mandag 28. 11.00
Tirsdag 29. 18.00

Gudstjeneste Underveis
med nattverd
«Reggae Redemtion»
Sanger av Bob Marley.
Tale: Per Eriksen
Barnas Åpent Hus & Tweens
Bønn
Speider

November
Fredag 1.			
Cross på tur til Get Focused
					
hele helgen
			 18.30 Fredagsklubben
Søndag 3. 11.00
					
					
Mandag 4. 11.00
			 18.00
Tirsdag 5. 18.00
Torsdag 7. 16.30
Fredag 8.		19.30

Gudstjeneste
Tale: Per Eriksen. Sang: Team 2.
Barnas Åpent Hus & Tweens
Bønn
Fredrikstad Soul Children
Speider
Salig Blanding
Cross

Søndag 10. 11.00 Gudstjeneste med nattverd
					
Tale: Per Eriksen. Sang: Team 3.
					
Barnas Åpent Hus & Tweens

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

Program høsten 2019
			 19.00
Mandag 11. 12.00
					
Tirsdag 12. 18.00
Fredag 15. 17.30
			 18.30
Lørdag 16. 10.00

Kveldsgudstjeneste / lovsang
Formiddag i Frikirken.
Bibeltime: Per Eriksen.
Speider
Samlivskurs Quality Hotel Fredrikstad
Fredagsklubben på medlemstur
Samlivskurs Quality Hotel Fredrikstad

Søndag 17. 11.00
					
					
					
Mandag 18. 11.00
			 18.00
Tirsdag 19. 18.00
Onsdag 20. 17.30
Torsdag 21. 19.00
Lørdag 23. 11.00

Bedehussanggudstjeneste
Tale: Per Morten Wiig.
Sang: Grethe Ravneng med team
Barnas Åpent Hus & Tweens
Bønn
Fredrikstad Soul Children
Speider
K2
Fredrikstad Gospelkor			
Julemesse

Søndag 24. 11.00
					
					
Mandag 25. 11.00
			 18.00
Tirsdag 26. 18.00
Torsdag 28. 19.00
Fredag 29. 18.30

Gudstjeneste
Tale: Per Morten Wiig. Sang: M-team
Barnas Åpent Hus & Tweens
Bønn
Fredrikstad Soul Children (mulig ekstra)
Speider
Fredrikstad Gospelkor		
Fredagsklubben		

Desember
Søndag 1. 17.00
					
					
Mandag 2.		18.00
Tirsdag 3. 18.00
Torsdag 5. 16.30
			 19.00
Fredag 6.		19.00
Lørdag 7.		18.00

Lysmesse
Tale: Guro Thoresen.
Sang: Fredrikstad Soul Children
Fredrikstad Soul Children Juleavslutning
Speider
Salig Blanding
Fredrikstad Gospelkor
Julekonsert Fredrikstad Gospelkor
Juleavslutning Cross

Søndag 8. 12.00
					
Mandag 9. 12.00
Tirsdag 10. 18.00
Fredag 13. 18.30

Gudstjeneste med nattverd
Tale: Per Eriksen. Sang: Team 4
Formiddag i Frikirken. Bibeltime: Per Eriksen
Speider
Fredagsklubben

Søndag 15. 11.00
					
Mandag 16. 11.00
			 17.30
Tirsdag 24. 15.00
					
Onsdag 25. 12.00
					

Vi synger julen inn
Andakt: Per Eriksen. Sang: Team 3/Salig Blanding
Bønn
K2
Familiegudstjeneste
Andakt: Jens Pedersen
Høytidsgudstjeneste
Tale: Per Eriksen
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

En flerkulturell
menighet

N

orge har gjennom de siste
årene utviklet seg til å bli et
flerkulturelt samfunn. Dette preger også Frikirken i Fredrikstad.

I menigheten kan du treffe på
folk fra England, Eritrea og Etiopia, fra Sverige, Syria og Sør-Sudan, fra Hellas, Iran og andre land.
De siste årene har det vært jevnlige internasjonale kvelder som har
fungert som møtepunkter for etniske nordmenn og folk fra mange
andre land i verden.
I fjoråret hadde også Jacob
Bullen en prosjektstilling for spesielt å følge opp menighetens mange internasjonale medlemmer og
gudstjenestedeltakere. Denne høsten startet vi opp med grillparty i
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hagen til Kari Johansen på Viker.
Nesten 30 store og små var med på
grilling, prating, fotball og andre
aktiviteter, selv om det hele kom i
stand på bare to dagers varsel.
Mange innvandrere som slår
seg ned i Fredrikstad har kristen
bakgrunn fra landene de kommer
fra. I menigheten ønsker vi å være
et sted der de kan få videreutvikle
sin kristne identitet. Her skal alle
føle seg velkommen og bli inkludert.
Mange innvandrere har også
en god del utfordringer som de kan
trenge hjelp med. Det kan være å
forstå innholdet i brev fra det offentlige, eller å vite hva som forventes i det norske samfunnet. Vi
ønsker derfor kontakt med flere

som kan fungere som vennefamilier.
I Det nye testamentet er det
tydelig at kirken er et sted for alle
mennesker, uansett bakgrunn og
avstamning. I det kristne fellesskapet gjøres det ikke forskjell på
kjønn, status eller etnisk tilhørighet.
«Her er ikke jøde eller greker,
her er ikke slave eller fri, her er
ikke mann og kvinne. Dere er alle
én i Kristus Jesus», skriver Paulus
i Galaterbrevet. Og Jesus sier:
«Fra øst og vest og fra nord og sør
skal mennesker komme og sitte til
bords i Guds rike.» (Luk 13,29)
I Fredrikstad Frikirke ønsker
vi å ta dette på alvor allerede her
og nå. ■

