
Noen spørsmål er det 
verdt å finne svaret på… 
 

Er historien om Gud et fint 
eventyr, eller er det en sann 
historie? 

 
Var Jesus Guds Sønn, og hvorfor døde 
han på korset?  
Har det noe med meg å gjøre? 

 
Hvorfor er det så viktig for 
kristne å være sammen? 

 
Er det mitt utseende som bestemmer 
min verdi som menneske? 
 

Hvorfor kan vi gjøre verden til et 
bedre sted? 
 

Fredrikstad Frikirke ønsker å invitere deg 
til et konfirmasjonsår der vi sammen skal 
bli bedre kjent med Gud og det livet han 
ønsker vi skal leve. 
 
Gjennom undervisning, samtaler og 
fellesskap skal vi forhåpentligvis finne 
svar på noen av spørsmålene over – og 
mye annet viktig! 
 

Hva gjør vi? 
Vi samles annenhver fredag fra kl. 17.45 – 
19.15. Samlingene består av undervisning, 
samtaler, lek, mat og godt fellesskap. 
 
 
Felles med Frikirkene i Østfold 
Alle konfirmantene i Frikirkene i Østfold 
samles dessuten til felles leir på høsten ved 
oppstart. Utrolig bra☺ 
I løpet av året arrangerer vi også bryllup (!) 
og besøker gravkapellet i Sarpsborg. 
 
 
Tur til Latvia 
Vi planlegger en tur til Latvia i mars hvor vi 
blant annet deler ut mat til fattige. Turen 
forutsetter blant annet gunstige flybilletter 
og opphevelse av reiserestriksjoner.  

 
Hva koster det? 

Det er gratis å delta på konfirmant-
undervisningen (undervisingsmaterielle 
inkludert), men konfirmantleiren koster 
1300 kroner. 
I tillegg kommer utgifter til en eventuell 
Rigatur på ca 3800 kroner. 
PS Ikke la økonomien hindre deg i å bli 
med. Det finner vi løsninger på☺ 
 

For hvem? 
Konfirmasjonsundervisningen er åpen for 
alle, og man trenger ikke være medlem i 
Frikirken eller døpt for å delta i 
konfirmantopplegget. 
 

Hvordan får jeg vite mer? 
For mer informasjon og påmelding kan du 
kontakte barne- og ungdomspastor Jens 
Pedersen på telefon 920 57 212 eller e-post 
jens.pedersen@frikirken.no. 
Sjekk også våre nettsider 
www.fredrikstadfrikirke.no  

 

Du er hjertelig 
velkommen som 

konfirmant i 
Fredrikstad Frikirke! 

 
 
 
 
 



Hvem er vi? 
 
Fredrikstad Frikirke holder til i sentrum ved 
siden av busstasjonen, og vi ønsker å være en 
menighet for vår tids mennesker og legger 
stor vekt på å tilrettelegge gode kristne 
fellesskap for mennesker i alle aldre. Stadig 
er det nye mennesker som oppsøker kirken. 
Vårt læregrunnlag bygger på Bibelen og den 
evangeliske-lutherske bekjennelse. 
 
Det er mye som skjer i Frikirken i løpet av 
en uke, og for konfirmantene er det mulighet 
for samlinger med Speider’n på tirsdager og 
ungdomsklubben Cross på fredager etter 
konfirmantsamlingene. Her er det lek og 
moro, sang og andakt, pizza og brus, og ikke 
minst et flott fellesskap. 
Du er selvfølgelig velkommen på disse 
samlingene om du er konfirmant eller ikke☺ 
 
 
Vil du vite mer? 
Se www.fredrikstadfrikirke.no  
send e-post til jens.pedersen@frikirken.no  
ring barne- og ungdomspastor Jens Pedersen 
920 57 212. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fredrikstad Frikirke 
 

Apenes gate 7 
1607 Fredrikstad 

 
 
E-post:    fredrikstad.menighet@frikirken.no 
Nettside:  www.fredrikstadfrikirke.no  
 
 
 
  
 

 

Fredrikstad Frikirke 
 
 
 

  Fredrikstad Frikirke Fredrikstad Frikirke 


