FRIKIRKEN: FREDRIKSTAD
- vi vil inkludere, inspirere, involvere
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Pastorens hjørne

Den Evangelisk
Lutherske Frikirke
Fredrikstad menighet
Apenesgate 7, 1607 Fredrikstad
fredrikstad.menighet@frikirken.no
www.fredrikstadfrikirke.no
Menighetens konto: 8220.02.86363
Menighetsbladets konto: 8220.02.86649
Ansatte
Pastor
Per Eriksen : 959 12 010
Barne- og ungdomspastor/
administrasjonsleder
Jens Pedersen : 920 57 212
Menighetsarbeider
Per Morten Wiig : 970 41 021
Musikkmedarbeider
Beate Aksnes Horrigmo : 977 00410

Menighetsråd
Tommy Johansen (leder) : 918 51 625
Diakonat (kontaktpers)
Hans Gjermund Gauslaa tlf 483 04 969
Omsorgsdiakoner
Bente Johansen (leder) : 69 32 93 79
Menighetens kasserer:
Elsa Simonsen : 69 32 85 59
Utleie av kirken
Beathe Bergem : 906 45 343
Søndagsskolen/BÅH/Tweens
Jens Pedersen : 920 57 212
Ungdomsklubben Cross
Jens Pedersen : 920 57 212
Speider’n
Lars Hjelseng : 954 25 330
Fredagsklubben
Tormod Johansen : 992 73 712
Formiddag i Frikirken
Per Eriksen : 959 12 010
Soul Children
Beate Aksnes Horrigmo : 977 00410
Salig Blanding
Grethe Bjørnstad Ravneng : 957 99 750
Fredrikstad Gospel Choir
Martin Alfsen : 908 90 650
Menighetsbladets redaksjon
Per Eriksen og Tom Hasselgård.
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Usikkerhetens tid
2020 er blitt et år annerledes alle andre. Som vanlig hadde vi lagt
mange planer for hva som skulle skje på våren. Men 12. mars ble store
deler av aktiviteten i det norske samfunnet stengt ned for å hindre covid-19 epidemien å spre seg ukontrollert. Dette førte også til at alle
kirkelige aktiviteter ble lagt på is, så også i Fredrikstad Frikirke.
På våren spilte vi inn enkle gudstjenester som ble gjort tilgjengelige på menighetens hjemmeside, på Spotify, Youtube og liknende
plattformer for å gi et visst tilbud til våre medlemmer. Besøkstjenesten
ble sterkt redusert, men vi forsøkte å holde en viss kontakt med telefon.
Vi var glade da vi fra 24. mai igjen kunne invitere til gudstjenester i kirken. Først med inntil 50 deltakere, senere med opp til 200. Aktiviteter
som Speideren, Soul Children, Tweens og Fredagsklubben startet også
forsiktig opp før sommeren.
Nå er sommerferien lagt bak oss og nye planer er lagt. Men hvordan vil egentlig samfunnet utvikle seg denne høsten? Vil vi få bedre
kontroll på pandemien? Eller vil det komme nye nedstengninger og
strengere regler?
Uansett har vi lagt våre planer og ønsker alle velkommen tilbake
til kirken. Vi vil til enhver tid gjøre vårt beste for å følge alle regler
og anbefalinger som kommer fra ansvarlige myndigheter. Så vær ikke
redd for å oppsøke kirken.
Den pågående pandemien er også en påminning til oss alle om at
vi faktisk ikke alltid er herrer over det som skjer i livet. Vi kan legge
våre planer om feriereiser og selskapeligheter, men dette året har vist
oss at livet er usikkert. Dette kan både lære oss takknemmelighet, for
livets velsignelser er ingen selvfølge. Og det kan lære oss ydmykhet, at
vi er ganske maktesløse når krefter utenfor oss selv tar over styringen.
I gammel tid la man gjerne til «om Herren vil» når man fortalte
om sine planer for framtiden. Kanskje er det ikke så dumt å ta opp
den skikken igjen, i alle fall i kirkelig sammenheng. For som det står
i Salme 127: «Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves.» ■
Per Eriksen

Puste inn - puste ut
Da Nordnorsk Symfoniorkester hadde sin første opptreden i 2009 valgte de å starte konserten med komposisjonen 4.33 av John Cage. Verket består av stillhet, ingenting annet.
Orkesteret satt klar på en utescene i Bodø sentrum og dirigenten bukket til et stort publikum. Så snudde han seg mot musikerne og løftet taktstokken. Orkesteret ble sittende med
instrumentene i fanget, det eneste som kunne høres var summing fra byen, vind og måker
som fløy forbi. Ellers var det stille. Etter tre satser fordelt på 4 minutter og 33 sekunder
snudde dirigenten seg tilbake til publikum, bukket og tok imot applaus.
Lederen i orkesteret forklarte senere hvorfor de gjorde dette: «Vi måtte trekke pusten før
orkesteret kunne begynne å leve. Vi behøvde ikke prestere noe, men pustet inn 4.33, stillheten og roen. Deretter kunne vi leve, og puste ut de vakre tonene til Grieg og Sibelius.»
Mange ber hele livet om helbredelser eller at venner og familie skal bli frelst uten at det
skjer. Også Bibelen inneholder mange rop fra desperate mennesker som har bedt til Gud
hele livet uten å få det svaret de håpet på. I Salme 100 står det: «Hvorfor, Herre, er du så
langt borte, hvorfor skjuler du deg når folk er i nød?»
Jesus gir ingen garanti for at den som ber mest skal få mest, eller at mirakler skal skje når
vi ber. Det Jesus garanterer, er at Gud bryr seg uendelig mye mer om hver og en av oss,
enn den som av plikt eller uvilje kommer oss i møte når vi maser.
Bønn handler ikke om prestasjon, men relasjon. Bønn er å gi alt som befinner seg i våre
hjerter til Gud, og få Guds hjerte tilbake.
Bønn er å puste inn, være stille. Bønn er å ikke behøve å prestere noe, men i stillheten
hente nye krefter og nytt mot, og finne håp og trøst i vanskelige situasjoner. Gjennom bønn
skapes nytt liv, slik at selv den mest nedbrutte har noe vakkert fra Gud å puste ut. Håp.
Glede. Godhet. Den som ber trenger aldri å miste motet.
Kjetil Gilberg
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Det er en tid fo

Jens Espeland (62) gir seg
som eldste i Fredrikstad Frikirke etter 11 år. Det er på
tide å overlate roret til en annen, sier mannen som føler
det har vært et privilegium
å være eldste. Men alt til sin
tid.
Tekst og foto: Terje Hansteen

-Å være eldste har vanligvis
vært et livsvarig verv, men nå er
det ikke lenger slik. Jeg stilte meg
derfor spørsmålet: Er det dette du
skal drive med? Kanskje jeg heller
burde bruke kreftene på andre ting
i kirken? forteller Jens som neppe
kommer til å ligge på latsiden, når
han nå gir seg som eldste.
Praktisk og åndelig ansvar
Vi har slått oss ned på en kafé
ikke så langt fra kirka som Jens har
hatt som åndelig hjem helt siden
1992. Det var først i 2002 at han
tok steget og ble medlem i Frikirken. Fra barnsbein hadde han sitt
tilholdssted i statskirka, bedehuset
og i Misjonsambandet i fødebyen
Grimstad. Da han og familien flyttet til Fredrikstad, ville de fortsatt
være en del av en menighet og de
fant det naturlig å sette kursen mot
Frikirken. Et valg de ikke har angret på.
-Jeg fant meg godt til rette i
Frikirken, fordi det var et godt sted
å være med alle barnefamiliene, og
det var en åpen og inkluderende
kirke. Her følte vi oss inkludert og
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velkomne. Og ungene ble med i bekymre meg er de som forsvinner
Speideren. I 2009 ble jeg så valgt uten at vi vet hvorfor. Mange som
til eldste.
var aktive i kirka da vi kom hit,
er ikke der lenger. Har de mistet
-Det er neppe mange i menig- troen? Har de kanskje gått over til
heten som helt vet hva det betyr?
andre kirker? Det vet vi ikke.
-Nei, og jeg visste heller ikke
helt da hva det innebar. Men det
innebærer et hyrdeansvar sammen
med pastoren, og det er både et
praktisk og et åndelig ansvar. På
det praktiske området skal man administrere, ha ansvar for møtevirksomheten, følge opp menigheten,
ha ansvaret for innholdet i gudstjenestene, ha ansvar for bibelgruppene, og skaffe ledere til ulike grupper slik at menigheten kan vokse.
Det åndelige ansvaret handler blant
annet om å forvalte de kirkelige sakramentene som for eksempel dåp
og nattverd.

-Hvilke utfordringer har frikirka framover?

-Utfordringen er å bevare
åpenheten, rausheten og flergenerasjonsmenigheten. Og det å være
tydelige og romslige. Hva er kjernen i det evangeliske, og samtidig
være menneskelig og romslig? Hva
betyr Kristi etterfølgelse? Hvilke
konsekvenser får det for livet mitt?
Jeg tror at det viktigste er å bygge
relasjoner og ikke bare være en arrangementskirke. Det er lett å bli
seg selv nok. Derfor er det så viktig å være inkluderende, og at folk
bryr seg. Og så må vi tore å være
Rollen som eldste har foran- ærlige på det som ikke fungerer.
dret seg med årene, påpeker Jens.
Det har betydd at han har fått færre
Jens påpeker at kirka lett
oppgaver og også at oppgavene kan bli en teaterkirke. Man klapper
fordeles på flere i menigheten.
og går. Det er lett å bli passivisert.
Men man trenger ikke nødvendigUtfordringene framover
vis gjøre noe på scenen. – Det å
-Hva er det mest spennende være en aktiv tilhører er en viktig
som har skjedd i kirka de årene du handling og et bidrag til en levende
har vært eldste?
menighet, og jeg ser nå mer viktigheten av dette. De fleste blir også
-Jeg vil si at det mest spennen- kristne gjennom relasjoner. Kirkede har vært å få til flergenerasjons- kaffen kan derfor være like viktig
menigheten og å få til en variasjon som selve gudstjenesten. Vi må
i tilbudet, og at frikirka har blitt et altså snu opp ned på tenkningen.
godt sted å komme til, både åndelig og menneskelig. Og at så man- Meningsfylte oppgaver
ge lar seg engasjere. Det som kan
-Hva er drivkraften bak alt det

or alt
Jens Espeland (62)
gir seg som eldste
i Fredrikstad Frikirke, og slutter
i Dignio, og blir
kommuneoverlege
i Sarpsborg.

du har engasjert deg i?
-For meg som kristen er det et
grunnleggende element å være en
del av et menighetsfellesskap, det
er også motivet for og drivkraften
i mitt engasjement. Og så må oppgavene jeg tar på meg være noe jeg
både liker og mestrer, de må være
meningsfylte og være en del av en
helhet. Det må være noe som engasjerer meg. Og så liker jeg styrearbeid, og det er noe jeg mestrer.
Mens jeg er dårlig på praktiske arrangementer. Jeg har blitt flinkere
til å si ja til det jeg liker, og si nei
til det jeg ikke liker.
Jens har hatt mange jobber opp
gjennom årene. Her i Fredrikstad
har han både vært fastlege og kommunelege, og han har jobbet med

lindrende behandling for døende på har vi kontorer både i Fredrikstad,
sykehuset. I 2010 var han med og Oslo, England og Kina.
startet suksessfirmaet Dignio som
-Savner du ikke iblant jobben
har utviklet en digital plattform og
metodikk for digital hjemmeopp- som lege?
følging av pasienter. Fra 2013 job-Jeg kan savne de gode enbet han på fulltid i Dignio.
keltmøtene med pasienter, men
-Jeg har hele tiden vært medi- jeg savner ikke byråkratiet. Fra 1.
sinsk ansvarlig i Dignio. Grunnen september blir jeg imidlertid komtil at jeg ble med, var at jeg følte muneoverlege i Sarpsborg. Nå har
at jeg gjorde det samme hele tiden jeg vært i Dignio i ti år, bedriften
som fastlege. Jeg fikk lyst til å være er anerkjent og veletablert, og nå
med og lage noe konkret som kun- kan andre utvikle Dignio videre.
ne følge opp pasienter hjemme. Nå Jeg trenger nye utfordringer og jeg
er dette i ferd med å vokse, særlig vil bidra med digitalisering i Sarpsetter at vi fikk Covid19 så har det borg, og det vil bety mer indirekte
blitt desto viktigere med hjemlig pasientkontakt, sier Jens som også
oppfølging. Pasientene er veldig skjøtter vervet som styreleder for
fornøyde med det vi har utviklet, Hans Nielsen Hauge videregående
men helsepersonalet er skeptiske. skole i Fredrikstad. ■
Så dette har tatt lang tid, men i dag
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Det skal være trygt å op
Fredrikstad Frikirke
I

disse tider er det mange ekstra
utfordringer knyttet til hvordan menighetsarbeidet og de ulike aktivitetene knyttet til kirken
skal gjennomføres på en sikker
og trygg måte. I Fredrikstad Frikirke er det utarbeidet en egen
smittevernplan som i detalj foreskriver hvordan samlinger skal
gjennomføres.

- Hvordan synes du ting har
fungert så langt i menigheten etter
oppstarten?
- Jeg må si at jeg synes det har
fungert veldig bra. Det er alltid en
utfordring at folk skal overholde
en-meters regelen når de treffer
hverandre og gjerne vil slå av en
prat. Men vi er heldige som har en
stor kirkesal med nærmere 400 sitteplasser. Dermed kan vi opprettDet er administrasjonsleder/ holde en-meters regelen når folk
barne- og ungdomspastor Jens Pe- setter seg i kirkebenkene.
dersen som er smittevernansvarlig
For å få til dette på en best mui menigheten. Han kan fortelle at
den smittevernplanen som er laget lig måte er alle benkeradene flyttet
for menigheten tar utgangspunkt slik at det nå er en meter mellom
i en tilvarende plan utarbeidet av hver rad, dermed kan folk sitte på
Norges Kristen Råd. Denne planen alle radene. Lillesalen, bak den
er godkjent av myndighetene og store kirkesalen er også tatt i bruk,
fungerer derfor som bransjestan- slik at kirkesalen nå er atskillig
dard for alle kirker i Norge. I til- lengre enn vanlig. Dessuten er det
legg til denne planen vil man til en- også plasser på galleriet. Det skal
hver tid følge nasjonale eller lokale være to seter mellom folk som ikke
tilhører samme husstand. Med disforordninger som blir iverksatt.
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se begrensningene er det beregnet
at det vil være plass til om lag 150
mennesker. Hvis antallet overstiger
dette, vil barna gå rett til sin samling på Barnas Åpent Hus.
- Er det trygt å møte opp på
gudstjenester og andre arrangementer i kirken?
- Så lenge folk følger planen
skal det være helt trygt. Vi presiserer at det er viktig at man holder
seg hjemme hvis man har symptomer på luftveisproblemer eller
feber. Når folk kommer til kirken
skal alle sprite seg eller vaske hendene med såpe. Dermed burde risikoen være minimal.
Alle som kommer til kirken
blir også registrert. Dersom det
skulle oppstå smitte, vil derfor alle
kunne kontaktes. Disse frammøtelistene oppbevares i ti dager før de
destrueres.

Jens Pedersen er smittevernansvarlig i Fredrikstad Frikirke.
Alle som kommer til kirken skal
sprite hendene ved ankomst.

Fra smittevernplanen

S

mittevernplanen for menigheten er på seks sider.
Her er noen av de punktene som er nevnt:

• De fire hovedpunktene for å unngå smittespredning i
Fredrikstad Frikirke er:

ppsøke
Alle virkegrenene i kirken starter opp
denne høsten, men unntak av familiekoret
Salig Blanding der man ser det an utover
høsten. Kombinasjonen av mange deltakere og mange små barn, gjør at styret der
har valgt å vente litt.
Ellers er det lite som tyder på at smitterisikoen er spesielt stor når barn og
unge samles. Fredrikstad kommune har
gjennomgått samtlige tilfeller der barn og
unge under 18 år er smittet. Det viser seg
at ingen er blitt smittet på skolen eller i
andre sosiale aktiviteter. Alle er smittet
hjemme.
Aktiviteter som Fredagsklubb, ungdomsklubben Cross, Speideren og Soul
Children – i tillegg til Barnas Åpent Hus
og Tweens – har derfor startet opp, men
med fokus på tydelige smittevernregler.
Det skal være trygt både for barn og
voksne å være med i Fredrikstad Frikirke.■

A. Syke personer skal ikke delta på våre
arrangementer
B. God hygiene
C. God avstand og minst mulig kontakt mellom
personer
D. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar
og utstyr
• Ansatt eller frivillige som har symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke gå på jobb eller delta i forberedelse/gjennomføring av arrangementer. Alle har også
et særlig ansvar for å følge myndighetenes råd om
karantene og isolering ved utvikling av egne symptomer eller ved nærkontakt med mennesker med påvist
smitte.
• Hygienetiltak skal skje ved ankomst, mellom ulike
oppgaver, etter toalettbesøk. Det skal sørges for tilstrekkelig mengde papirhåndklær ved håndvask. Kjøkken skal brukes minst mulig, inntil videre.
• Vi skal unngå håndhilsning, klemming og unødvendig
fysisk kontakt.
• Maksimumsantallet for en samling er 150 personer.
Tallet inkluderer også de medvirkende. Alle fremmøtte
må registreres ved navn og telefonnummer. Barna på
BÅH og Tweens registreres i forbindelse med sine respektive samlinger.
• Det legges til rette for minst én meters avstand mellom
personer. Dette gjennom informasjon, organisering og
fysisk tilrettelegging. Dette gjelder for hele kirkebygget.
• Instrumenter og mikrofoner skal ikke deles og ikke
berøres av andre enn den som skal benytte det.
• Håndsprit skal alltid være tilgjengelig ved inngangspartiet og ved talerstolen.
Hele smittevernplanen kan leses på
www.fredrikstadfrikirke.no.
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Virksomheten

Per Arne Dahl

en av Norges fremste formidlere.
Selve tilsynsbesøket finner
sted i uke 41. Søndag 11. oktober
Denne våren hadde vi plan- Inviter gjerne med en venn!
vil Andersen delta på gudstjeneslagt flere store arrangementer som
ten, og det vil være et menighetsmåtte avlyses på grunn av korona- Tilsynsbesøk
møte etter gudstjenesten.
situasjonen. Vi håper flere av disse
arrangementene vil kunne gjenSom en del av Den Evangelisk
nomføres i framtiden.
Lutherske Frikirke i Norge har Frikirken i Fredrikstad tilsynsbesøk Tid for to
Først ut er temakveld med Per hvert tredje år. Det er tilsynsmann
Arne Dahl. Per Arne Dahl er tid- Geir Øystein Andersen som vil beOgså dette året satser menigligere biskop, kjent skribent fra søke menigheten i november.
heten på samlivskurs! 14. oktober
blant annet Aftenposten og forer det temakveld i Fredrikstad Frifatter av atskillige bøker som har
Tilsynsmannen skal danne seg kirke, hvor alle er velkomne. 6.
solgt i stort antall.
et bilde av hva som skjer i menig- – 7. november blir det kurshelg
heten, og komme med råd og an- på Quality Hotel Fredrikstad med
Hans siste bok, Sårbarhetens befalinger for veien videre. Det samliv som tema. Påmelding skjer
kraft, er temaet for møtet som skal er også en viktig del av besøket på menighetens nettside.
være i Fredrikstad Frikirke. Et å snakke med ulike råd, styrer og
tema som ikke har blitt mindre ak- personer i menigheten.
Gudstjeneste Underveis
tuelt gjennom det som har skjedd
de siste månedene.
Dersom noen har behov for
Det er lagt opp til to «gudstjeå snakke med tilsynsmannen, har nester underveis» denne høsten. 6.
Med på møtet blir også Bitte- alle medlemmer anledning til det. september er Petter Skauen gjest.
liteminikor. Datoen blir tirsdag 10. Det går da an å kontakte Geir Øy- Temaet dreier seg om å tenke glonovember kl. 19.00.
stein Andersen direkte på forhånd balt og handle lokalt. Et spesielt
for å avtale et møte. Hans e-post fokus blir det på samarbeidet FredDette vil bli en tankevekkende er: geir.oystein.andersen@frikir- rikstad kommune har med Patsun
og inspirerende kveld i møte med ken.no.
og St. Martin i Guatemala.
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Petter Skauen har mange års
Vi inviterer til en gudstjeneste til åpne samtalekvelder mandager
erfaring som bistandsarbeider og hvor spilleglede og livsalvor går etter at disse temaene tas opp i forkynnelsen. På den måten kan alle
fredsskaper i Latin-Amerika.
hånd i hånd.
ta del i samtalen. Alle er velkommen til samtalekveldene.
Dåpsboom
Det er i moderne tid aldri
vært flere barn som er blitt døpt i
Fredrikstad Frikirke enn i 2019 og
2020. I fjor endte vi på 13 dåpshandlinger. I vårsemesteret i 2020
ble seks barn døpt, og det er til nå
avtalt fire dåp i høst. I tillegg tyder
mye på at det også vil komme flere dåpshandlinger utover høsten.
Som menighet gleder vi oss stort
over dette!

8. november skal vi (om det
lar seg gjennomføre) få besøk av
Kortreist Økumenisk Bluegrassband fra Kristiansand. Temaet for
gudstjenesten er «Jordnærhet og
himmellengsel». Bandet ledes av Troen som tema
den kreative pastoren Harald EiForkynnelsen denne høsten vil
keland som i fjor besøkte oss med
bandet Small pockets of resistance i stor grad handle om troen og dens
som spilte sanger av Bob Marley. utfordringer i livet vi lever i et moderne samfunn. Vi vil snakke om
arenaer som familieliv og arbeidsliv, om utfordringer som sykdom
og død, og om seksualitet og vitenskap. Hva betyr troen i møte med
disse områdene i livet?

Som vanlig vil talene legges ut
på menighetens hjemmeside.

Årets konfirmanter
Våren 2020 var den første på
mange år da det ikke var konfirmasjon i Fredrikstad Frikirke. Denne
høsten starter vi imidlertid opp
igjen med et nytt kull. Det ser ut til
å bli elleve konfirmanter; ni gutter
og to jenter. Se bildet nedenfor.
Foran fra venstre: Eivind
Koppang Stie, Nicolai Andersen,
Maximilian Holm, Sunniva Heen
og Ine Alheim Blyberg. Bak fra
venstre: Joakim Moen, Ian Beck
von Dortmont, Ola Karterud, Johannes Tømte Witt, Sigurd Johansen, Samuel Rød. ■

Forsiden: Bilde fra rovernes
For å gi mulighet til større klatring i fjellet og tweens sin klatgrad av refleksjon vil det inviteres ring på grensen.

Årets konfirmanter
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Program høsten 2020
Programmet kan være gjenstand for endringer.
Følg med på www.fredrikstadfrikirke.no

SEPTEMBER
Søndag 6. 11.00 Gudstjeneste Underveis. Gjest:
Petter Skauen. M-team. Dåp.
Mandag 7. 11.00 Bønn
18.00 Soul Children
Tirsdag 8. 18.00 Småspeider på Skogtunet
Storspeider på klatretur
Torsdag 10. 19.00 Fredrikstad gospelkor
Fredag 11. 17.30 Småspeider på tur til Skogtunet
med overnatting
17.45 Konfirmanter
19.30 Cross
Søndag 13. 11.00 Familiegudstjeneste. Andakt: Rut
Sirnes. Dåp. 3, 7 og 10-åringer er
			
spesielt invitert.
Mandag 14. 12.00 Formiddag i Frikirken
Tirsdag 15. 18.00 Storspeider på sykkelorientering
			
(småspeider fri)
Fredag 18. 18.30 Fredagsklubben
Konfirmantleir (til søndag)
Søndag 20. 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen: «Når
			
troen krasjlander i livet.»
Nattverd. Sang: Anette Augdahl.
Mandag 21. 11.00 Bønn
18.00 Soul Children
20.00 Åpen samtale: «Når troen
			
krasjlander i livet»
Tirsdag 22. 18.00 Små og storspeider på
strandrydding i Engelsviken
Onsdag 23. 18.00 Internasjonal kveld
Torsdag 24. 19.00 Fredrikstad gospelkor
Fredag 25. 17.00 Cross på tur til Østfoldbadet
Søndag 27. 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen:
			
«Troen i møte med familielivet.»
Mandag 28. 11.00 Bønn
20.00 Åpen samtale: «Troen i møte
			
med familielivet»
Tirsdag 29. 19.00 Strikkekafé

OKTOBER
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Søndag 4. 11.00 Gudstjeneste. Tema: «Troen i
møte med sykdom.» Nattverd.
Mandag 5. 11.00 Bønn
18.00 Soul Children
20.00 Åpen samtale: «Troen i møte
med sykdom»
Tirsdag 6. 18.00 Småspeider i kirken
Storspeider på Skogtunet
Torsdag 8. 19.00 Fredrikstad gospelkor

Fredag 9.

17.45 Konfirmanter
19.30 Cross
Lørdag 10.
Storspeider på hengekøyetur
med overnatting
Søndag 11. 11.00 Gudstjeneste med tilsynsbesøk.
			
Per Eriksen: «Troen i møte med
forbrukersamfunnet.»
			
Fredrikstad Gospelkor.
Mandag 12. 12.00 Formiddag i Frikirken
20.00 Åpen samtale: «Troen i møte
med forbrukersamfunnet»
Tirsdag 13. 18.00 Småspeider på den megastore
			 eksprimentkvelden.
Storspeider Gastronomisk aften
på Skogtunet
Onsdag 14. 19.00 Samlivskurs – Tid for 2
Fredag 16. 18.30 Fredagsklubben
Søndag 18. 11.00 Gudstjeneste. Frode Granerud:
«Troen i møte med arbeidslivet.»
Team 4.
Mandag 19. 11.00 Bønn
18.00 Soul Children
20.00 Åpen samtale: «Troen i møte
med arbeidslivet»
Tirsdag 20. 18.00 Småspeider til Klatresenteret
Storspeider på faunaaften på
Skogtunet
Torsdag 22. 19.00 Fredrikstad gospelkor
Fredag 23. 17.45 Konfirmanter
19.30 Cross
Søndag 25. 11.00 Familiegudstjeneste. Andakt:
Arild Brun Svendsen. Dåp.
Mandag 26. 11.00 Bønn
Tirsdag 27. 18.00 Små- og storspeider til Skogtunet
19.00 Strikkekafé
Onsdag 28. 18.00 Internasjonal kveld
Torsdag 29. 19.00 Fredrikstad gospelkor
Fredag 30. 18.30 Fredagsklubben
Cross på tur til Get Focused hele helgen

NOVEMBER
Søndag 1. 11.00 Gudstjeneste. Per Morten Wiig:
			
«Troen i møte med døden.»
Team 3. Nattverd.
Mandag 2. 11.00 Bønn
18.00 Soul Children
20.00 Åpen samtale: «Troen i møte
			
med døden»
Tirsdag 3. 18.00 Småspeider tar matmerket
Storspeider Beef-jerkikveld
Fredag 6. 17.30 Samlivskurs - Tid for 2
17.45 Konfirmanter
19.30 Cross

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

Program høsten 2020
Lørdag 7. 10.00 Samlivskurs - Tid for 2
Søndag 8. 11.00 Gudstjeneste Underveis. Bluegrassgudstjeneste
med Kortreist økumenisk bluegrassband.
			
Andakt: Per Eriksen.
Mandag 9. 12.00 Formiddag i Frikirken
Tirsdag 10. 18.00 Småspeider Småspeiderkino
Storspeider Italiensk aften i kirken
19.00 Møte med Per Arne Dahl
Torsdag 12. 19.00 Fredrikstad gospelkor
Fredag 13. 18.30 Fredagsklubben på tur til Freia
Søndag 15. 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen: «Troen I møte med
seksualiteten.» M-team.
Mandag 16. 11.00 Bønn
18.00 Soul Children
20.00 Åpen samtale: «Troen i møte med seksualiteten»
Tirsdag 17. 18.00 Småspeider tar julevaka på Badeland
Storspeider mørkeleker på Skogtunet
19.00 Strikkekafé
Fredag 20. 17.45 Konfirmanter
Lørdag 21.
Julemesse hele dagen
Søndag 22. 11.00 Gudstjeneste. Per Eriksen: «Troen i møte med
gjerningene.» Team 4. Nattverd.
Mandag 23. 11.00 Bønn
18.00 Soul Children
20.00 Åpen samtale: «Troen i møte med gjerningene»
Tirsdag 24. 18.00 Små- og storspeider på Daniels episke
juleverksted
Onsdag 25. 18.00 Internasjonal kveld
Torsdag 26. 19.00 Fredrikstad gospelkor
Fredag 27. 18.30 Fredagsklubben
19.30 Cross til Connect i Råde
Søndag 29. 17.00 Lysmesse. Andakt: Per Eriksen. Soul Children.
Mandag 30. 11.00 Bønn

DESEMBER
Fredag 4. 17.45
Lørdag 5. 18.00
Søndag 6. 11.00
Mandag 7. 11.00
Torsdag 10. 19.30
Fredag 11. 18.30
Søndag 13. 11.00
verd
Mandag 14. 12.00
Søndag 20. 11:00

Konfirmanter
Cross juleavslutning
Gudstjeneste. Tale: Per Eriksen. M-team.
Bønn
Fredrikstad gospelkor julekonsert
Fredagsklubben
Gudstjeneste. Tale: Maria Lersch. Team 2. Natt-

Formiddag i Frikirken
Gudstjeneste. Vi synger julen inn. Andakt: Per
Morten Wiig. Salig Blanding/Familieteam.
Torsdag 24. 15.00 Familiegudstjeneste. Andakt: Per Eriksen
Fredag 25. 12.00 Gudstjeneste. Tale: Per Morten Wiig.

JANUAR 2021
Fredag 1.

12.00 Gudstjeneste i Domkirken
Sjekk også programmet på www.fredrikstadfrikirke.no for eventuelle oppdateringer.
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Bjørg Kavli inviterer strikkeglade til samlinger i
Frikirken den siste tirsdagen i hver måned.

Nå blir det strikkekafé i Frikirken
Strikking er populært som aldri før. I Fredrikstad er det til og
med en egen strikkefestival. Nå
blir det strikkekafé i Frikirken en
gang i måneden.
- Vi tenkte at det er strikkekafeer mange steder for tiden, så
hvorfor ikke starte opp i Frikirken
også, sier Bjørg Kavli. Hun er en
av initiativtakerne til det nye tilbudet i kirken, sammen med Bente
Moen og Bente Aalstad. Selv har
hun strikket gjennom hele livet.

et lavterskeltilbud der alle er velkommen. Man kommer ikke til å
ha noe program for det som skal
skje, annet enn å strikke og prate
sammen. Og selvfølgelig vil både
kaffe og kake bli servert. Om noen
har lyst til å lese er dikt eller synge
en sang, vil man være velkommen
til det. Men i utgangspunktet er det
ingenting som skal være planlagt
på forhånd. Her er det selve det sosiale fellesskapet som står i fokus.

Her er det først og fremst ment
at man kan kose seg sammen, prate, hjelpe hverandre og utveksle
ideer. Om det skulle dukke opp en
mann eller to ville de bli tatt imot
med åpne armer. Her er det plass til
alle, som det heter i en barnesang
som ofte brukes i kirken.
Egentlig var planen å starte
strikkekafeen i vår, men koronaen
satte en stopper for det. Nå håper
man imidlertid at det går greit utover høsten. Første strikkekafekveld er satt til tirsdag 29. september. Deretter blir det 27. oktober og
17. november.

- Vi satser på å skape et miljø
der alle kan føle seg velkomne. Ja,
- Det er en fin måte for å koble til og med om man kommer uten
ut og slappe av. Dessuten blir det strikketøy. Ta gjerne med noen
venner eller naboer. Det er ikke
resultater av det også.
Så det er bare å finne fram
noe krav at man ellers må ha en tilStrikkekafeen er tenkt som hørighet til menigheten, sier Bjørg. strikkepinnene og møte opp! ■
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