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En menighet for
folk i alle aldre

Hvor mye tro er nok?
- andakt ved Frode Granerud

Fredrikstad Frikirke har gjennom mange år satset sterkt på å gi et
tilbud til barn og unge. Dette har ført til at menigheten i dag består av
en stor del yngre mennesker. Ikke minst er det mange barnefamilier
som tar aktivt del i menighetens mange tilbud, og til en viss grad preger
gudstjenestene.
Men en menighet er til for folk i alle aldersgrupper. Den skal både
være et godt sted for barn og unge, for folk midt i livet, og for de som
er eldre. I Bibelen kan vi lese at «grå hår er en fager krone» (Ordsp
16,31), og at man skal vise respekt overfor eldre: «Du skal reise deg for
de grå hår og vise de gamle ære.» Og Gud selv sier til de som nærmer
seg alderdommen: «Jeg vil bære dere helt til håret blir grått.» (Jes 46,4)
I menigheten vil det i løpet av 2020 være 41 personer som er 70 år
eller eldre. Dette utgjør ca 15 prosent av medlemsmassen med stemmerett (tidligere kalt fullt medlemskap). 223 medlemmer (85%) er mellom 15 og 69 år. I tillegg kommer alle barna.

Fortellingen om Jesus som
stiller stormen er en av klassikerne
som vi ofte kommer tilbake til.
(Matteus 8,23-27).
Jesus og disiplene drar ut med båten,
Jesus legger seg til å sove, det blir storm,
og disiplene blir redde. De vekker Jesus,
og han stiller stormen. Problem løst.

I slutten av januar inviterte omsorgsdiakonene for andre gang alle
over 70 til en fest som forhåpentligvis blir en fast tradisjon. I vår tid
er det få som føler seg gamle når man passerer 70. Vi lever lengre, er
friskere, og mange har mange gode år etter fylte 70. Det kan likevel stå
for et skille, der man går over i en ny livsfase. Derfor er dette er et fint
tiltak som omsorgsdiakonene står bak.
Leif Nilsen er menighetens eldste medlem. I år fyller han 95. Leif
Nilsen har vært en viktig skikkelse i Frikirken gjennom et langt liv.
Han har vært pastor i flere menigheter, inkludert Fredrikstad. Han har
vært synodeformann, det vil si Frikirkens øverste leder på landsplan.
Og han har vært rektor ved Frikirkens utdanningsinstitusjon, Luthersk
bibel- og menighetsseminar i Oslo. Vi er glad for at han valgte å være
en del av menighetsfellesskapet i Fredrikstad som pensjonist.
Intervjuet reflekterer også noen av de forandringene som menighet
og samfunn har vært gjennom. Nye tider fordrer at ting gjøres annerledes, at synspunkter utvikler seg og at formspråk endres. Dette kan
medføre spenninger mellom generasjonene i en menighet.
Fredrikstad Frikirke har endret seg ganske mye gjennom årene. Vi
er glade for at det er lenge siden dette har skapt store konflikter. Men
dette fordrer alltid en stor grad av respekt mellom generasjonene. Vi
håper fortsatt å kunne være en menighet med stort mangfold, både aldersmessig og på andre områder. ■
Per Eriksen

Før han stiller stormen, sier Jesus en
merkelig ting: «Hvorfor er dere redde
– dere lite troende!» Han mener tydeligvis
at disiplene burde vite at med ham i båten,
er det ikke noe å være redd for – selv om han sover.
Noen ganger kan det kjennes som om troen er liten.
De fleste kristne har kjent på usikkerhet og tvil,
og mange ønsker seg en sterkere tro.

The Storm on the Sea of Galilee, Rembrandt

Den Evangelisk
Lutherske Frikirke

Da kan det være trøst i denne
fortellingen. Jesus sa ikke
til disiplene at «sorry gutter,
hvis ikke dere tror mer enn dette, så kan dere
bare synke.» Disiplene hadde kanskje lite tro, men de
hadde nok tro. De hadde tro nok til at de kom til Jesus,
og det holdt. Jesus hjalp dem.
Jeg kjenner ingen som har så mye tro at de kan flytte fjell. Men jeg kjenner mange som
har nok tro til å bli frelst, og det er i grunnen det viktigste. Om troen må leve sammen med
usikkerhet og tvil, så har du likevel nok tro hvis du kommer til Jesus med troen din.
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redrikstad Soul Children
- Et bra sted å være
B

eate Aksnes Horrigmo har
vært dirigent for Fredrikstad Soul Children siden sommeren 2018. For henne er det som
skjer i fellesskapet og på øvelsene vel så viktig som konserter og
festivaler.
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I Fredrikstad har Beate
blant annet jobbet som trosopplærer i Østre
Fredrikstad og
Torsnes, hvor
hun drev Torsnes barne- og
ungdomskor i
tre år.

Da familien første gang kom
innom Frikirken var det uten å
kjenne noen i menigheten. Men
ikke lenge etter ble hun spurt om å
være med som en av lederne i Soul
Children. Og etter nærmere fem år
som frivillig leder, overtok hun ansvaret for koret.

Beate kommer fra Stavanger, men har bodd i Fredrikstad
sammen med familien siden 2008.
Mannen Arne kommer fra Fredrikstad, og byen trakk det lengste
strået i konkurransen om hvor de
skulle flytte på grunn av boligpriser, venner og klima. Det siste har
ikke alltid levd opp til forventningene. Beate har syklet med piggdekk til jobb siden oktober, men
først i begynnelsen av februar kom
det litt snø med isete veier. Skuffende!
Jobbmessig befinner hun seg
på Høgskolen i Østfold som lederstøtte for ingeniøravdelingen. Hun
har utdannelse både innen sam-

funnsøkonomi
og prosjekt-ledelse – og så har
hun en bachelor
i musikk. Et
stort spenn med
andre ord. Men
både musikk og
ledelse
kommer godt med i
stillingen som
Soul Childrendirigent.

- Jeg har alltid sunget i kor og
drevet med musikk. Jeg kjente til
Soul Children-konseptet, og hadde
lyst til å være en del av det. Det
oppleves veldig meningsfullt å drive med dette ved siden av en administrativ jobb.
- Hva er viktig for deg som dirigent og leder av koret?

Hele familien er engasjert i Soul Children:
Mamma Beate er leder, pappa Arne styrer
lyden, og døtrene Malin og Viktoria synger.

- Aller viktigst er det å se den
enkelte som kommer. At koret skal
være et bra sted å være. Det er selvfølgelig veldig gøy når det blir bra
musikalsk også, men det er ikke
det viktigste. Soul Children bygger på tre søyler; det sosiale, det

- Hvilke høydepunkter kan du
åndelige og det musikalske. Det er
denne tankegangen som skiller det se tilbake på med koret?
fra mange andre kor.
- Det var veldig flott å få synge
Det finnes omkring 200 Soul med Helene Bøksle på julekonsert i
Children-kor i Norge, og bevegel- Domkirken i fjor. Og det er selvfølsen har også spredd seg til flere an- gelig sterkt å være på festival med
dre land. Et av høydepunktene er 2000 som synger «We are The Soul
festivalene der kor fra hele landet Children». Da føler vi virkelig at vi
møtes i Oslo Spektrum. Her har er en del av en kjempestor familie.
Fredrikstad Soul Children vært Men for meg er det like stort å få
med gjennom mange år. Mange av følge noen som begynner litt usisangene er utviklet innen bevegel- kre i koret, fram til at de står foran
sen, og sangene fenger aldersgrup- mikrofonen og kanskje blir en av
lederne. Eller å høre hvor mye kopa.
ret betyr for den enkelte. Da tenker
I Soul Children kan man be- jeg at dette er en viktig jobb.
gynne det året man fyller ti år, og
Beate framholder at det også
de eldste medlemmene er nitten
år gamle. Denne våren er det 26 kunne vært flott om noen gutter
sangere i koret. De eldste medlem- hadde villet bli med i koret. Det
mene er også ledere med ansvar for har vært med et par gutter tidligede yngre. Til sammen er 11 stykker re, men nå framstår Soul Children
involvert i ledelsen av koret, hvil- som et rent jentekor. Men gutter er
ket er en viktig støtte for arbeidet altså veldig velkomne til å bli med!
til Beate.
Mange av medlemmene i Soul
- Det at mange tar lederansvar Children har ingen annen tilknytgjør det mulig å utvikle koret både ning til menigheten enn gjennom
musikalsk og sosialt. Vi er en gjeng koret. Derfor er også den åndelige
som står sammen. Og flere har vært siden ved koret viktig. Pastoren har
med helt siden koret ble startet. Og helt fra starten vært med på øvelsedet er flott når de eldste jentene i ne og holder andakt. Det er et vikSoul Teens også går inn i lederop- tig tilknytningspunkt. Koret synger
også på et par gudstjenester hvert
pgaver, sier hun.
semester, samt at Soul Teens gjerne
De som har hørt Fredrikstad er med på en gudstjeneste for seg.
Soul Children kan ikke ha unngått
Beate sier hun opplever meå legge merke til hvor mange som
nigheten som veldig inkluderende,
er solister i koret.
og hun synes ikke minst det er flott
- Det er et luksusproblem at så når de eldre kommer og gir positiv
mange har lyst til å synge solo. Og respons.
de er veldig flinke. Som leder må
I løpet av våren skal Soul Chiljeg sørge for å fordele solooppgavene på så mange som mulig, og dren blant annet synge på Barnas
finne de sangene som passer best Supersøndag og overnatte i kirken.
Til høsten blir det blant annet ny
for den enkelte.
festival. Fredrikstad Soul Children
Det er flott at vi kan gjennom- har plass til mange flere sangere, så
føre egne solistøvelser fordi vi har nye medlemmer er velkommen. De
vil bli tatt vel imot!! ■
såpass mange ledere i koret.
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-Noe av det viktigste for
meg som pastor har vært
å forkynne at jeg er Guds
barn, akkurat som jeg er,
sier pastor Leif Nilsen (94),
i dag Fredrikstad frikirkes
eldste medlem.

er Guds ord som er den eneste rettesnor for tro, lære og liv. Jeg synes
det blir mye utglidning, for eksempel har jeg problemer med å akseptere homofili. Og folk som gifter
seg på nytt. Utviklingen vi ser i dag
med to syn på ekteskapet blir helt
galt for meg., forklarer Leif og utdyper. – Jeg skulle gjerne hatt mer
utleggelse av skriften. Slik det er i
dag, så blir det for lettvint. Omvendelse blir nesten ikke forkynt, det
vektlegges for lite. Vi hadde også
mange flere møter før, flere foreninger. Det er noe vi eldre savner.
-Er du en konservativ kristen?

Forkynneren

D

et var aldri noen tvil om hva
han skulle bli. Han skulle
bli forkynner. Kallet kom tidlig.
Allerede som 17-åring, under
krigen, følte han det. Siden viet
pastor Leif Nilsen (94) hele livet
sitt til Frikirken. I dag er han det
eldste medlemmet i Fredrikstad
frikirke.
Tekst og foto: Terje Hansteen

-Gud viste meg tidlig at jeg
skulle bli forkynner. Det skjedde
i 1943. Jeg var på tvangsarbeid
nordpå, vi bygget vei utenfor Narvik. Etterpå dro jeg til en bibelskole i Stavern og var der i to år.
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Havnet i Fredrikstad
Siden gikk det slag i slag.
Først deltagelse i Tysklandsbrigaden i 1948. Etter Tyskland ble Leif
evangelist på Sunnmøre, deretter
gikk turen til Bergen hvor Frikirken ville ha han som pastor. Det
var i 1950 og han var 25 år gammel. Eldstebrødrene syntes han var
for ung, men pastor det ble han.
Etter syv år som pastor i Bergen, dro han til Stavanger hvor han
var pastor i tre år, så ble det Arendal og Sarpsborg. Og Ålesund. Til
slutt havnet han i Fredrikstad. Året
var 1977. Her var han pastor fram
til 1982.

-Da ble jeg rektor ved LBM,
Frikirkens bibelskole. I 1992 ble
jeg pensjonist. Senere har jeg vært
pastor i Ørje og vikar i Greåker
frikirke, og har ellers holdt mange
prekener rundt omkring i Østfold.
Min siste preken holdt jeg i Fredrikstad frikirke.
- Hva var det beste du opplevde som pastor?
- Når jeg fikk lede folk til Gud.
Da jeg var pastor i Stavanger ble
jeg spurt om å tale i Farsund, og
være pastor ei uke der. Vi opplevde
en stor vekkelse der. Det var stort.
Det samme var det å oppleve ung-

-Ja, det betrakter jeg meg som.
Jeg mener for eksempel at kvinner
ikke kan være pastorer i Frikirken,
selv om de kan gjøre en like bra
jobb. Det var jo mye kamp og diskusjoner om Frikirken skulle tillate
det. Guds ord sier at kvinner ikke
kan være prest, men det er samtidig
et fortolkningsspørsmål. Jeg tror
nok at færre tenker som meg i dag.

Himmel og helvete
For Leif er det ganske enkelt å
svare på spørsmålet om hvem som
kommer til himmelen. Det er de
som tror på Jesus Kristus. Verre er
dommen som kom fra bedehuset det ikke.
til Frikirken i Ålesund. Ellers har
jeg likt meg godt alle steder, og
-Tro er at jeg tar min tilflukt
jeg trivdes veldig godt som pas- til det Gud har sagt, tar imot læren
tor i Fredrikstad. I åtte år var jeg og vil leve etter hans ord. At det er
synodeformann for Frikirken i Guds ord som er rettesnoren. Men
Norge. Samtidig flyttet jeg til Åle- man kan snuble mang en gang. Det
sund og var pastor der, for det var står da også at om hjertet fordømikke en fulltidsjobb å være syno- mer oss, så er Gud større og kjendeformann. Jeg reiste mye rundt til ner alle ting.
menighetene i Norge, pluss Japan,
Taiwan og Hong Kong, i egenskap
-Hva er helvete for deg?
av å være synodeformann.
- Helvete forkynnes jo ikke i
For mye utglidning
dag. Jeg tenker at det handler om
-Hva tenker du om Frikirken i å være bortstøtt fra Gud, fra alt det
dag?
som er godt. Ja, jeg tror på en evig
-Jeg håper det står fast at det pine, men jeg vet ikke hvordan det

blir. Men det er i alle fall fravær av
Gud.
-Hva er så frelse for deg?
-Å kunne leve i samfunn med
Jesus, og troen og vissheten om at
jeg hører Gud til.
-Og omvendelse?
-Det handler om å ta sin tilflukt
til Jesus. Da sier man at Jesus bestemmer, ikke du.
-Har du hatt noen sterke gudsopplevelser?
-Ja, særlig i den tiden det var
snakk om åndsdåp. Da var jeg pastor i Sarpsborg, og jeg følte at jeg
ble fylt av Gud, at jeg kunne føle
en fornyelse av gudslivet mitt. De
andre i menigheten sa at de merket
det når jeg forkynte.
Hviler i Guds ord
-Hva er det viktigste livet har
lært deg?
-At jeg er et skrøpelig menneske, men at Gud i sin nåde har fått
bruke meg. Noen har sagt at jeg har
vært til velsignelse for andre, men
det hjelper ikke meg. Jeg kan ikke
komme med det Gud, her stiller vi
likt alle sammen. Det viktigste for
meg som pastor har vært å få fram
troen på syndenes forlatelse, for
det trenger man i høyeste grad. Og
at jeg er Guds kjære barn, akkurat
som jeg er.
Om alderdommen sier Leif at
han kan føle seg satt til side, og at
det kan være en vond følelse. Men
samtidig har han det godt, og han
får hvile i Guds ord.
-Redd for å dø? Nei, det er jeg
ikke redd for, fordi jeg har Jesus.
Jeg har aldri vært redd for å dø. ■
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Virksomheten
Fredrikstad Gospelkor

Per Arne Dahl
Onsdag 11. mars kl. 19.00 får
Fredrikstad Frikirke besøk av forfatter og tidligere biskop Per Arne
Dahl. Han vil holde foredrag om
temaet «Sårbarhetens kraft», som
også er tittelen på hans siste bok
som kom ut i 2019.
Per Arne Dahl er en av Norges
mest kjente kristne skribenter og
foredragsholdere. Gjennom tjue år
var han fast spaltist i Aftenposten,
og han har skrevet en rekke bøker.
Han ble biskop i Tunsberg bispedømme i 2014, men måtte trekke
seg tilbake i 2018 på grunn av helseproblemer ved å miste hørselen
på det ene øret og samtidig fikk en
sterk tinnitus.
Per Arne Dahl sier at det var
nok lettere å være hjelperen enn
selv å ta imot hjelp. «Også jeg måtte kjempe med stolthet og skam før
jeg kunne ta imot støtte og trøst.»
Han sier han håper den nye
boken hans vil gi folk litt mer tro
på livet, litt mer håp for fremtiden
og en opplevelse av å være sett og
elsket. «Så lenge det er håp er det
8

I påsken vil Martin Alfsen
liv. Det kan vokse noe nytt, selv ut
av torner», sier han ut fra sine egne og korene reise til Jerusalem for
å framføre verket der hendelsene
erfaringer.
først fant sted. Men først får vi
Bitteliteminikor deltar også oppleve det i Fredrikstad Frikirke.
denne kvelden.
Det er tredje gang Per Arne Garness
Dahl besøker Fredrikstad Frikirke.
Begge de tidligere gangene har kirDen tredje store begivenheken vært fullsatt. Det blir også an- ten i Fredrikstad Frikirke finner
ledning til å kjøpe hans siste bok.
sted søndag 29. mars kl. 19.30. Da
kommer Garness med konserten
«Gåten om korset».

Fredrikstad Gospelkor

Søndag 22. mars kl. 19.30
inviterer Fredrikstad Gospelkor,
under ledelse av Martin Alfsen,
til pasjonsgudstjeneste. Koret vil
framføre verket «7 døgn i Jerusalem» som Martin Alfsen skrev for
tjue år siden.
Verket er siden blitt oversatt til
seks språk, og er blitt framført av
ulike kor og orkestre i flere land,
og Martin Alfsen regner det som et
av sine hovedverk. På framføringen i Fredrikstad Frikirke blir også
Reflex fra Oslo med. Per Eriksen
vil delta med andakt.

Garness består av tvillingsøstrene Ingelin Reigstad Norheim og
Hildegunn Garnes Reigstad (født
29. mars 1984). Begge er låtskrivere, sangere, arrangører, produsenter og multi-instrumentalister.
Garness lager akustisk pop, med
inspirasjon fra blant annet amerikansk folkrock.
Konsertserien er et samarbeidsprosjekt mellom duoen Garness, forfatter og prest Jostein
Ørum, og Stefanusalliansen. Resultatet har blitt en konsert som søker å tvinne sammen to tråder: Jesu
siste uke og mennesker som lider

for sin tro i dag. Sangene er skrevet Barnas Supersøndag
fra perspektivet til øyenvitnene. De
personene som så Jesus fra Nasaret
I år blir barnas Supersøndag
i hans siste dager.
arrangert søndag 29. mars. Dagen
starter med familiegudstjeneste kl.
– Fra Jesu lidelser i sin siste 11.00 hvor det blir sang av Fredrikuke går det en linje til troende som stad Soul Children og andakt ved
i dag lider på grunn av den kristne Per Eriksen.
troen. Konserten vil gi stemme til
disse. Under konserten håper og
Etter gudstjenesten fylles så
tror vi at du også vil gjenkjenne kirken med masse aktiviteter for
din egen stemme og tro, sier Jos- barn. Her blir det alt fra gladiatortein Ørum.
kamper og sumobryting, til leker
og spill. Påmelding skjer på me– Men vi håper også at folk nighetens nettside; www.fredrikskal få ta del i lovsangen og håpet stadfrikirke.no.
som sprudler fram fra påskedag:
at Jesus lever og at ingenting kan
skille oss fra Kristi kjærlighet! sier
Ingelin.

Imponerende givertjeneste
2019 ble et år hvor menigheten havnet på plussiden i regnskapet, til tross for at det ble investert
i nytt lydanlegg. En stor grunn er
medlemmenes giverglede. I fast givertjeneste kom det inn i overkant
av 1,54 millioner kroner. Dessuten ble det gitt ytterligere 139 000
i kollekter. I tillegg kom det også
inn i overkant av 166 000 kroner
til misjon, gjennom julemessa og
kollekter. Kommunale tilskudd utgjorde ca. 320 000 kroner. ■

– Kom på konserten, og ta
gjerne med en venn eller tre! Vi
legger sjel og hjerte ned i dette, og
har med oss et knippe dyktige musikere, gode lokale kor – og Jostein
Ørum. Musikken blir nydelig rammet inn med lys- og videoelementer. I all ydmykhet tror vi at det blir
en flott opplevelse! sier Hildegunn.
Garness og Jostein Ørum
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Program våren 2020

Program våren 2020
MARS
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APRIL

Søndag 1. 11.00
				
Mandag 2. 11.00
Tirsdag 3. 18.00
Onsdag 4. 18.00
Torsdag 5. 16.30
			 18.00
				
			 19.00
Fredag 6. 18.30

Gudstjeneste. Tale: Andrew
Thomas. Sang: Håkon Sætrang
Bønn
Årsmøte Speider
Internasjonal kveld
Salig Blanding
Rovere 2 besøker NRK i
Gamlebyen
Fredrikstad Gospelkor
Fredagsklubben

Søndag 8. 11.00
				
			 19.00
Mandag 9. 12.00
			 18.00
			 19.15
Tirsdag 10. 18.00
				
Onsdag 11. 19.00
Torsdag 12. 18.30

Gudstjeneste med nattverd.
Tale: Eivind Bergem. Sang: Team 4
Menighetens årsmøte
Formiddag i Frikirken
Fredrikstad Soul Children
Alpha-kurs
Storspeider i kirken.
Småspeider i kirken.
Møte med Per Arne Dahl
Roverspeider

Søndag 15. 11.00
				
Mandag 16. 11.00
			 17.30
Tirsdag 17. 18.00
				
Torsdag 19. 18.00
			 19.00
Fredag 20. 18.30

Gudstjeneste. Tale: Per Morten
Wiig. Sang: Team 3
Bønn
K2
Storspeider i kirken.
Småspeider på Skogtunet.
Rovere 2 tårntur med grilling
Fredrikstad Gospelkor
Fredagsklubben

Søndag 22. 11.00
				
			 19.30
				
Mandag 23. 11.00
			 18.00
			 19.15
Tirsdag 24. 18.00
				
Torsdag 26. 18.30

Gudstjeneste. Tale: Per Eriksen.
Sang: M-team
Konsert Fredrikstad Gospelkor.
«7 døgn i Jerusalem». Nattverd.
Bønn
Fredrikstad Soul Children
Alpha-kurs
Storspeider i kirken.
Foreldremøte. Ikke småspeider.
Roverspeider

Søndag 29. 11.00
				
				
			 19.30
Mandag 30. 11.00
Tirsdag 31. 18.00
				

Barnas Supersøndag.
Andakt: Per Eriksen.
Sang: Soul Children
Konsert med Garness
Bønn
Storspeider og småspeider
i Gamlebyen

Onsdag 1. 18.00 Internasjonal kveld
Torsdag 2. 16.30 Salig Blanding
Fredag 3. 18.30 Fredagsklubben
Søndag 5. 11.00
				
Mandag 6. 11.00
Torsdag 9. 18.00
				
Fredag 10. 11.00
				

Gudstjeneste. Palmesøndag.
Tale: Per Eriksen.
Bønn
Skjærtorsdag. Felles nattverdsamling i Metodistkirken.
Gudstjeneste. Langfredag.
Tale: Frode Granerud.

Søndag 12. 11.00
				
				
Tirsdag 14. 18.00
				
Torsdag 16. 18.00
Fredag 17. 18.30
Lørdag 18.		
				
				

Gudstjeneste. Første påskedag.
Dåp. Tale: Per Eriksen.
Sang: Mina Dahle
Storspeider i kirken.
Småspeider på Skogtunet.
Rovere 2 brettspillkveld hos Bjørn
Fredagsklubben
Øvingsdag Fredrikstad Soul
Children. Overnatting i kirken
Kretsbannerkonkurranse speider.

Søndag 19. 11.00
				
Mandag 20. 12.00
			 18.00
Tirsdag 21. 18.00
Torsdag 23. 18.30
Fredag 24. 20.00

Gudstjeneste med nattverd. Tale:
Per Eriksen. Sang: Soul Teens
Formiddag i Frikirken
Fredrikstad Soul Children
Småspeider i kirken.
Roverspeider
Cross på Sarpsborg bowlingsenter

Søndag 26. 11.00
				
Mandag 27. 11.00
			 17.30
			 19.15
Tirsdag 28. 18.00
				
Torsdag 30. 19.00

Gudstjeneste. Tale: Kristin
Buckholm. Sang: M-team
Bønn
K2
Alpha-kurs
Storspeider strandrydding.
Småspeider rydding Engelsviken
Fredrikstad Gospelkor

MAI
Søndag 3. 11.00
				
			 19.00
Mandag 4. 11.00
			 18.00
Tirsdag 5. 18.00
Torsdag 7. 16.30
			 18.30
Lørdag 9.		

Gudstjeneste. Tale: Per Morten
Wiig. Sang: Team 3
Kveld i Frikirken
Bønn
Fredrikstad Soul Children
Stor- og småspeider på Skogtunet
Salig Blanding
Roverspeider
Storspeider og rovere på sykkel-

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

haik i Torsnes med overnatting.
Søndag 10. 11.00 Familiegudstjeneste med nattverd.
				
Andakt: Per Eriksen. Sang: Salig Blanding
Mandag 11. 12.00 Formiddag i Frikirken
			 19.15 Alpha-kurs
Onsdag 13. 17.30 K2
Torsdag 14. 18.00 Rovere 2 minigolf Kongsten
			 19.00 Fredrikstad Gospelkor
Fredag 15. 18.30 Fredagsklubben - neste års 5. klassinger inviteres
Søndag 17.		
Mandag 18. 11.00
			 18.00
Tirsdag 19. 18.00

17. mai. Ingen gudstjeneste.
Bønn
Fredrikstad Soul Children
Storspeider og småspeidere på Skogtunet.

Søndag 24. 11.00
				
Mandag 25. 11.00
			 19.15
Tirsdag 26. 18.00
Torsdag 28. 18.00
Fredag 29. 18.30
Søndag 31. 11.00

Gudstjeneste. Tale: Per Morten Wiig.
Sang: M-team.
Bønn
Alpha-kurs
Storspeider på Vetatoppen. Småspeider i kirken.
Rovere 2 på holmetur
Fredagsklubben
Gudstjeneste. Pinse. Tale: Per Eriksen

JUNI
Tirsdag 2. 18.00
Torsdag 4. 16.30
			 18.30
Fredag 5.		

Speidersommeravslutning på Hankø.
Salig Blanding - sommeravslutning
Roverspeider
Småspeiderleir Skjærhalden. (Til søndag.)

Søndag 7. 11.00
				
Mandag 8. 12.00
			 18.00
Onsdag 10. 17.30
Fredag 12. 18.30

Gudstjeneste med nattverd.
Tale: Per Eriksen. Sang: Team 4.
Formiddag i Frikirken
Sommeravslutning Fredrikstad Soul Children
K2 - sommeravslutning
Fredagsklubben - Klatring på grensen

Søndag 14. 11.00 Gudstjeneste. Tale: Per Eriksen.		
Mandag 15. 11.00 Bønn
Søndag 21. 11.00 Gudstjeneste. Tale: Per Eriksen.
				
Sang: Johannes Kyvik.
Søndag 28. 11.00 Felleskirkelig gudstjeneste på Glommafestivalen

JULI
Søndag 5. 11.00
Søndag 12. 11.00
Søndag 19. 11.00
				
Søndag 26. 11.00
				

Felles gudstjeneste i Sarpsborg Frikirke.
Gudstjeneste på Oase i Kongstenhallen
Felles gudstjeneste i Fredrikstad Frikirke.
Tale: Per Eriksen
Felles gudstjeneste i Sarpsborg Frikirke.
Tale: Martin Lund

Sjekk også programmet på www.fredrikstadfrikirke.no for eventuelle oppdateringer.
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S

om leder for Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) i Østfold
gikk Kjetil Hansteen av med
pensjon allerede som 57-åring.
Nå ønsker han å bruke noe av
tiden som «vaktmester» i Frikirken.

Fra
PST-leder
til vaktmester
i Frikirken
Han oppfordret flere til å si: «Her
vil jeg være med å bygge!» Dette
traff meg. Så jeg tok en telefon til
Jens Pedersen og spurte om det var
behov for en som kunne ta litt fortløpende praktiske oppgaver.

Dette resulterte i en fast tjenesKjetil Hansteen er nå 63 år te som «vaktmester» i kirkebygget,
gammel. Siden han sluttet i politiet selv om Kjetil er litt tilbakeholden
har han blant annet kjørt minibuss. med å bruke denne betegnelsen.
Nå kommer han hver fredag til
Frikirken for å gjøre forefallende
Han har en fast sjekkliste som
arbeid og se til at det meste er i følges hver fredag. Det dreier seg
orden før søndagens gudstjeneste. blant annet om å se at alt er i orDet var en artikkel i menighetsbla- den på kjøkken og toaletter, fjerne
det som satte ham på sporet av den gamle matrester, fylle på med papir og såpe, tømme plast og se til
nye oppgaven.
at alt er klart før søndagen.
- Jeg leste intervju med EiDessuten tar han tak i ting som
vind Bergem. Han sa at han fortsatt ønsket å bygge menighet, selv trengs å bli gjort. Som for eksemom han måtte slutte som pastor på pel å male garderoben nede, og
grunn av helsen. I intervjuet sa han rydde opp i gjenglemte ting og tøy.
at en av de negative tingene var at Nå er det kjøpt inn en egen kurv
han så at mange av menighetens der gjenglemt tøy legges. Etter en
medlemmer var ganske passive. måned vil nå tøyet bli overlatt til
12

Fretex, dersom ingen spør etter
det.
Kjetil, og kona May Britt, har
vært med i menigheten siden 2002.
Den gangen kom de ganske tilfeldig innom en gudstjeneste og ble
grepet av sangen og forkynnelsen.
Siden har de vært med på ulike
ting. Nå synger de i Fredrikstad
Gospelkor, og gleder seg til å være
med på tur til Jerusalem i påsken,
der verket «7 døgn i Jerusalem»
skal framføres i Jerusalem. Dette
blir første gang Kjetil er tilbake i
Israel siden han tjenestegjorde som
FN-soldat i Libanon for 40 år siden.
Menigheten betyr mye for Kjetil. – Jeg er glad i menigheten, og
glad i kirkebygget. Derfor gir det
mening å gjøre en innsats. Dette er
min måte å bygge menighet på. Jeg
gleder meg til å gå ned i kirken på
fredager. Jeg trives med oppgaven.
Det er en glede å bidra! ■

