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Årsrapport for 2019
Innledning
Året 2019 er gått over i historien, og vi er takknemlige for at vi enda et år har fått være
en del av Guds menighet og stått i tjeneste for Ham. Vi har en stor og trofast Gud, så
selv om vi skulle ønske å se mer synlige resultater, så får vi lov til å tro at Gud er med
oss, og det lille vi synes vi gjør kan bli stort. Året har vært preget av at det drives et
mangfoldig arbeid ut fra vår kirke. Uke etter uke så ofrer ledere av sin tid og sine krefter
for å være med om en av de etter hvert mange aktivitetene vi har. Mange legger med
begeistring ned en betydelig arbeidsinnsats for å utbre Guds rike. La oss benytte
anledningen til å takke alle som på en eller annen måte er med å bidra i menigheten!

Vi minnes våre kjære som har gått bort i 2019
Henny Sæther døde 22. februar 2019.
Gerd Magnussen døde 30. mars 2019.
John Gordon Helgesen døde 26. september 2019.
Vi takker Gud for hva disse fikk bety for vårt fellesskap.
Vi minnes ordene fra apostelen Paulus:
«Om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør så dør vi for Herren. Enten vi da lever
eller dør, hører vi Herren til.» (Rom. 14,8)
Vi lyser fred over deres gode minne.
Begravelsene er forrettet av menighetens pastor Arild Brun Svendsen.

Rapport fra menighetsprotokollen 31. desember 2019
Menigheten har fått 6 personer med fullt medlemskap:
- Marte Julie Westergren innmeldt 9. januar 2019.
- Noah-Alexander Solvang innmeldt 13. januar 2019.
- Eivor Dean Alvim innmeldt 13. januar 2019.
- Liv Gjerløw innmeldt 28. april 2019.
- Atle Henning Eidem innmeldt 1. september 2019.
- Ellen Marie Eidem innmeldt 1. september 2019.
Menigheten har fått to innmeldt barn ved overflytting:
- Pia Marie Eidem innmeldt 1. september 2019.
- Benjamin Eidem innmeldt 1. september 2019.
Menigheten har døpt 2 i 2019
- Noah-Alexander Solvang døpt 13. januar 2019.
- Eivor Dean Alvim døpt 13. januar 2019.
Menigheten har fått to nye barn ved fødsel og barnevelsignelse.
- Oscar Berg Brynildsen 28. mai 2019
- Theodor Brun Løkken 8. september 2019.

2

Utmeldte:
- Torild Synnøve Andersen utmeldt 11. mars 2019.
- Mari-Anne Andersen utmeldt 6. august 2019.
- Barbro Catharina Flodin utmeldt 6. august 2019.
- Lene Christine Andreassen utmeldt 6. august 2019.
- Aurora Ressler utmeldt 6. august 2019.
- Thea Adelin Alexandersen Haugen utmeldt 12. september 2019.
- Jamilla Alexandersen Haugen utmeldt 12. september 2019.
Menigheten har per dags dato registret følgende medlemmer:
- 147 med fullt medlemskap
- 15 med begrenset medlemskap.
- 211 som er ført inn i menigheten som barn.
Menighetens visjon er:
Vi ønsker å være en gudstjenestefeirende menighet for alle generasjoner.
Hva vil vi:
- Lede mennesker til tro, dåp og et aktivt menighetsliv.
- Skape inspirerende gudstjenester for alle generasjoner.
- Bygge nære og varme relasjoner.
- Være et godt sted for mennesker som er underveis i sitt trosliv.
- Satse på barn og unge.
Møtevirksomheten fra 1. januar til 1. september 2019
Vi har hatt 41 gudstjenester i kirken.
Vi har også deltatt på felleskirkelig gudstjeneste i Domkirken 1. nyttårsdag,
pinsegudstjeneste i Halden Baptistkirke, familiedag på Kornsjøbukta leirsted sammen
med Tistedal og Halden Baptistkirke og felleskirkelig bryggegudstjeneste i forbindelse
med Glommafestivalen. Vi har også feiret skjærtorsdags gudstjeneste i Frikirken
sammen med Metodistkirken.
På høsten hadde vi velkomstgudstjeneste for menighetens nye pastor Atle H. Eidem,
søndag 1. september. Der deltok også generalsekretær i DNB Terje Ådne. Det var også
han som foretok innsettelsen.
Søndag 22. september var det avskjedsfest for pastor Arild B. Svendsen. Han har tjent
menighet godt i 14. år. I gudstjenesten deltok Hovedstyreleder i DNB, Magnar Mæland.
Mange holdt hilsninger og Astrid Alvim ledet gudstjenesten.
En viktig del av gudstjenestefeiring er søndagsskolen. De starter felles med
gudstjenesten og går deretter til sin undervisning.
Følgende predikanter har talt i gudstjenestene:
Arild Brun Svendsen, Billy Taranger, Bjørn Olav Hansen, Dag Frode Vaagsnes, Atle
Eidem, Roy Nordbakke, Ole Bjørn Saltnes, Agnar Sæli og Øivind Hofstad.
Følgende har spilt til fellessangene ved gudstjenestene:
Torsnes Brass, Jørn Olafsen (Piano), Jostein Brunstad (Piano), Arild Brun Svendsen
(Orgel), Roar Petersen (Saksofon), Bjørn Vidar Engeli (Kornett), David Engeli (Kornett)
Viktoria Lauritsen (fløyte) og Esther Alvim (Saksofon)
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Følgende har deltatt med sang og musikk i gudstjenestene:
Menighetens lovsangs gruppe ved Anna Levcenko, «To takt og sang,» «Kvinner stående
for Jesus,» Sanggruppa «Siloa» fra Halden Baptistkirke, Johnny Stensland, Håkon
Sætrang, Morten Gjerløw Larsen, Lisleby Barnegospel, Stine Magnussen, Marte Julie
Westergren, Sara Engeli, Helene Lyngmo, Jenny og Rune Brynsholmen

Misjonsarbeid
Vi er en del av Det norske baptistsamfunns (DNB) misjonsarbeid i Kongo, Thailand,
Sierra Leone, India, Malaysia, Burma, Israel, Estland og Tyrkia. Menigheten støtter også
et misjonsprosjekt i Estland gjennom Ole Bjørn Saltnes og Misjon Europa. I 2019 har
festkomiteen solgt suppe en gang i måneden til inntekt for barnas dagsenter i Estland. I
høst har vi også hatt besøk av Ole Bjørn Saltnes som fortalte om arbeidet.
I gudstjenesten ble det samlet inn en misjonskollekt til Estlandprosjektet.

Bryggekapellet
Kirkens bymisjon er forvaltere av Bryggekapellet. Hver lørdag deltar forskjellige
menigheter ved en vaktordning i Bryggekapellet. Vår menighet er med i ordningen og i
løpet av året har flere fra menigheten deltatt på brygga med utdeling av vafler og kaffe.
En viktig del av tjenesten er å samtale med folk om troen på Jesus Kristus som verdens
Frelser. Leder fra vår menighet er Terje Østenstad.

Kirkebygget
Vårrengjøring av utvendige vegger og vinduer ble utført som vanlig. Innvendige vinduer
rengjort av Heidi Andersen, vår leietager. Et førstehjelpskap med nødvendig utstyr har
bli hengt opp i kjøkkenet. Vi har skiftet gardiner i kirkesalen og i kafeen. Gunnar
Hofstad har ledet arbeidet på en profesjonell måte. Han har også utført de praktiske
oppgavene på bygget. I tillegg til Gunnar har Joakim Rød og Haakon Støle vært
medlemmer av eiendomsutvalget.
Mot en reduksjon i husleia har leieboer Heidi Andersen fått i oppdrag å utføre følgende
oppgaver:
- Holde fortauet rent for søppel og feie når det trengs.
- Måke snø av fortauet
- Måke snø fra gårdsplassen og trapper
- Strø ved behov fortau, gårdsplassen og trapper
- Sette opp varselskilt på fortauet ved fare for takras
- Rengjøring av alle rom hver 14 dag.
NA (Tidligere rusmisbrukere) har leid peisestua hver onsdag.

Kornsjøbukta leirsted
ÅRSRAPPORT 2019
Så går vi inn i et nytt tiår, og det er på tide å se tilbake på året som har gått. Også i 2019
skjedde det ting på Kornsjøbukta. Nybygget ble ferdig på vårhalvåret. Det ble malt både
utvendig og innvendig. Vi har også malt innvendig både 2. etasje og 1. etasje. Fikk nye
sikringer i sikringsskapet, «vippesikringer» som er mye enklere å ordne når det skulle
ryke en sikring innimellom. Lyskasterne utenfor hovedhuset og kjøkkenet har blitt byttet
ut til ledlys. Vi har også byttet ut oppvaskmaskin på kjøkkenet med en «hurtig maskin»,
noe som ble mottatt med stor glede. Vi måtte også bytte 2 varmepumper på huset.
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Sommeren er stort sett leirstedet bortleid hele sommeren. På våren var det 2
skoleklasser fra Halden som koste seg på Kornsjøbukta også. I 2019 var det til og med
bortleid i julehelgen. De som leide stedet da hadde det kjempefint. Ellers er det jo stort
sett de som leier fra år til år som har vært på Kornsjøbukta. Konfirmantene,
JUBALEIREN og menighetsgrupper fra andre menigheter. Vi som eier stedet kan bli
flinkere til å bruke stedet, men det bør bookes i god tid, da stedet er populært. Det er jo
positivt for oss da!
Vi takker alle som gjør en god jobb for at stedet har blitt så fint som det er nå. Ingen
nevnt, ingen glemt!! Men en stor takk til alle sammen. Vær fortsatt med å be for
Kornsjøbukta Leirsted! Vi takker Gud for Hans velsignelse over stedet og de som bruker
det!
Sekretær:
Heidi Thorbjørnsen

Misjonen
Igjen er det et nytt år og vi skal se tilbake på året som har gått. I løpet av 2019 hadde vi
18 samlinger. Det vært gjennomsnittlig 20 personer på misjonen. Har variert fra rundt
15 stk til rundt 25 stk.
Følgende besøkte oss våren 2019:
• Arild Brun Svendsen
• Ann Lisbeth Bjerknes
• Torild Dramstad & Stein Vidar Lund
• Eli Holt
• Roy Johansen
• Bjørnar Høistad
Vi hadde fellesmisjon med Halden og Tistedalen i mai måned. Da hadde vi besøk av
Varna Evangeliesenter. Trond P. Eriksen holdt andakt.
Sommeravslutningen hadde vi på Gangsrød hos Gunn og Gunnar Hofstad. Vidar
Høistad sang for oss og Bjørnar Høistad hadde andakt. Været var ikke det beste, men vi
hygget oss inne. Heidi Thorbjørnsen hadde ordnet med grillmat, kaffe og kaker. Takk
til Gunn og Gunnar som tar oss imot år etter år. Jostein Brunstad, vår trofaste pianist var
på skole i Sverige våren 2019. Vi var heldige som fikk Tore Simonsen til å spille piano
for oss den tiden Jostein var borte. Det er vi takknemlige for.
Første misjon etter sommerferien var 19. august. Følgende besøkte oss høsten 2019:
• Annie Frimann
• Einar Stensland
• Roy Johansen
• Ann Lisbeth Bjerknes
• Therese Bilet & Tone Østenstad
• Daniel A. Aquino (fra menigheten C3) & Ruben Høistad (tolk)
• Roy Johansen
• Øivind Flaten
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Astrid D. Alvim
På juleavslutningen ble det servert julegrøt. Roy Christensen på julemisjon.

Liv Rondestveit leser mange fine stykker for oss på misjonen. Liv Hovland leser dikt og
små stykker. TAKK til dere.
Takk til Gud for hans trofasthet mot oss, og takk for at vi kan være med å hjelpe noen
som ikke har det så godt som oss.
Sekretær:
Eva Lunder

Bibelgrupper og bønnesamlinger
Menigheten har hatt to bibelgrupper. Ledere for gruppene har vært Bjørg Haugstulen og
Bjørg Dagsholm. Tilsammen har det deltatt ca. 15 personer på gruppene.
Hver mandag ettermiddag har det vært bønnesamling. Leder for bønnesamlingene har
vært Bjørg Haugstulen.

Barne- og familiearbeid
Barne- og familiearbeidet er delt inn i fire områder:
1. Søndagsskolen
Rapport søndagsskolen 2019
Vi har søndagsskole hver søndag, med unntak av ”Alle sammen”-gudstjenestene (og
sommerferien). Det er ca. 25 barn som går på søndagsskolen (ofte eller sjelden), fordelt
på to grupper: En for de yngste opp til 4. klasse, og en fra 5. klasse og oppover.
De yngste følger Sprell Levende-materiellet fra Søndagsskolen Norge, som inneholder et
variert og spennende opplegg til undervisning, aktiviteter, sang m.m.
De eldste har bl.a. tatt for seg ulike aktuelle temaer og samtalt om disse med
utgangspunkt i Bibelen og egne erfaringer.
Ved noen anledninger har begge gruppene vært sammen, bl.a på skøytebanen i
vinterferien og sommeravslutningen i Domkirkeparken.
Leder for de eldste er Bjørn Vidar Engeli
Ledere for den yngste gruppa er Astrid D. Alvim, Lars og Marianne H. Rudebjer
Referert av Marianne H. Rudebjer
2. Dramagruppa FLASH
I høst startet vi opp en dramagruppe for barn fra 5. klasse. Vi øver annenhver fredag. Vi
har deltatt med bibeldramatiseringer på flere «Alle sammen gudstjenester.» Gruppa
består av 5 barn. Ledere er Morten Frantzen, Anita Lyngmo og Arild Brun Svendsen.
3. Familiearrangementene
Hver måned arrangere vi supersøndager som er et arrangement med barna i sentrum.
Vi har hatt seks «Alle sammen gudstjenester, juletrefest, Hallovenn Party er et alternativ
til Halloween.
4. Juniorleir på Kornsjøbukta
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En viktig del av vårt barnearbeid er juniorleiren på Kornsjøbukta. I år deltok Peder og
Kasper Lyngmo Jørgensen på leiren. Ledere på leiren var Marte Julie Westergren og
Roar Jørgensen.

Tenårings- og ungdomsarbeidet
Hovedleder for menighetens ungdomsarbeid har vært Marte Julie Westergren. På TENtreff er det matservering, kiosk, leker, konkurranser med mer. I blant drar vi ut av kirken
på ulike ting. Ved noen treff har vi invitert syvende klassingene slik at de skal bli kjent
med tilbudet når de begynner på ungdomsskolen. Vi har også andakter, samtale om
Guds Ord og bønn. Oppslutningen på TEN-treff har et gjennomsnitt på ca 3
ungdommer. Det har vært et viktig mål å delta på leir. I år hadde vi en gruppe
ungdommer ved sommerleiren på Vegårshei. Leder for gruppa var Marte Julie
Westergren.

Konfirmasjon
I første halvdel av 2019 hadde vi konfirmantene Annie Simone Moen, Benjamin
Alexander Stensland og Filip Alexandersen Stensland. For konfirmantåret 2019 – 2020
har det begynt tre konfirmanter som er Eivor Dean Alvim, Noah Solvang og Martine
Andersen. Leder for konfirmasjonsarbeidet har vært Marte Julie Westergren og Arild
Brun Svendsen.
Vi har deltatt på tre weekender på Kornsjøbukta og en weekend på Vegårtun leirsted. Vi
har også deltatt på en foreldrekveld i Halden Baptistkirke. Konfirmantene har deltatt på
noen gudstjenester og på TEN-treff. Konfirmasjonen er et samarbeid mellom
baptistmenighetene på Østlandet.

Felleskirkelig arbeid
Fredrikstad kristne råd.
Vi er med i Fredrikstad kristne råd (FKR) som består av Den katolske kirke,
Metodistkirken i Fredrikstad, Petrikirken på Kjølberg, Menigheten 3:16, Den evangelisklutherske frikirke i Fredrikstad, Menigheten C 3 og menighetene Rolvsøy, Gressvik,
Borge, Glemmen, Gamle Glemmen, Kråkerøy, Østre Fredrikstad og Domkirken fra Den
norske kirke.
I styret for FKR har vi vært representert ved pastoren som også er nestleder. FKR har hatt
følgende arrangementer i 2019:
• Gudstjeneste 1. nyttårsdag, Komiteen bestod av Ole Martin Andreassen, Dan
Rene Dahl, Jon Albert Ihlebæk og Arild Brun Svendsen. Marianne Uri Øverland
fra Den Norske kirke talte. Fredrikstad Gospelkor sang under ledelse av Martin
Alfsen. Nesten 600 deltagere som er rekord oppslutning ved
nyttårsgudstjenestene. Leder for komiteen var Arild brun Svendsen
• Årsmøte og seminar i kirkens hus tirsdag 2. april 2019.
• Korsvandring 19. april 2019. Korsvandringen ble arrangert i samarbeid med
Kirkens Bymisjon. Denne gang startet vandringen ved Den katolske kirke, hvor
vi hadde forbønner og sang. Vandringen fortsatte i stillhet til Bryggekapellet hvor
det var appell. Deretter vandret vi til Glemmen kirke, der den som ville kunne
delta i Passionsaften. Det var 50 – 60 mennesker som deltok.
• Bryggegudstjeneste i forbindelse med Glommafestivalen søndag 30. juni 2019.
• Fagdag for prester og pastorer i Domkirken onsdag 6. november 2019.
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Baptistpastorene i Østfold har hatt en samling i måneden for å styrke fellesskapet og
samarbeidet mellom menighetene
Noen pastorer fra ulike menigheter i Fredrikstad har høsten 2019 begynt å samles en
onsdag i måneden på Britannia til en uformell lunsj. Her deltar også baptistpastoren.

Menighetens administrasjon
Pastor Arild Brun Svendsens har vært ansatt i 80 % stilling fra 1. januar til 1. september
2019. Marte Julie Westergren vært ansatt i 20 % stilling for å lede menighetens
tenårings- og konfirmasjonsarbeid. Hun har også være menighetens kontaktperson til
UngBaptist. Bjørg Haugstulen vært ansatt i 10 % stilling for å ta hånd om diverse
administrasjonsoppgaver.
Menighetsrådet har bestått av Marianne Rudebjer (Leder), Astrid Alvim, Terje
Østenstad, Bjørg Haugstulen og Arild Brun Svendsen (Pastor). Menighetsrådet har hatt
syv møter og ett møte sammen med finanskomiteen. Det har vært to menighetsmøter. I
menighetsrådets møte onsdag 23. januar sa Arild Brun Svendsen opp sin stilling som
menighetens pastor. Menighetsrådet har også hatt et møte med hovedstyreleder Magnar
Mæland i forbindelse med kall av ny pastor. En stor del av menighetsrådets arbeid i
første halvdel av 2019 har vært kall av ny pastor etter Arild Brun Svendsen.
Pastor Atle H. Eidem har vært ansatt i 75 % stilling fra og med 1. september 2019. Han
har vanligvis organisert uken slik: Onsdag og torsdag i Fredrikstad. Fredag har han
hjemmekontor. Ca tre søndager i måneden deltar han på gudstjenesten i Fredrikstad.
(Tirsdager og noen helger er han på jobb i Det Norske Baptistsamfunn som
menighetsveileder)

Pastor Arild Brun Svendsen sin arbeidssituasjon (1.1-31.8 2019)
Arild Brun Svendsen har hatt følgende oppgaver i 2019:
• Administrasjon og daglig ledelse av menigheten.
• Forberedt saker til menighetsrådet og menighetsmøte.
• Fulgt opp vedtatte saker.
• Ført menighetsprotokollen i samarbeid med Bjørg Haugstulen.
• Forkynnelse i gudstjenester og møter.
• Deltatt aktivt i en bibelgruppe.
• Forrettet kirkelige handlinger.
• Arbeidet med gudstjenester og andre arrangementer i samarbeid med
menighetsrådet.
• Besøkt syke og eldre og hatt sjelesorgsamtaler.
• Besøkt foreldre ved barnefødsler.
• Veiledning av Marte Julie Westergren.
• Leder for dramagruppa FLASH.
• Fulgt opp lederne gjennom samtale.
• Deltatt på ledermøter for de forskjellige virkegrenene.
• Deltatt på styremøter i FKR.
• Deltatt på pastor- og lederkonferanse for Det Norske Baptistsamfunn og på
landsmøte i Tromsø.
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Pastor Atle H. Eidem sin arbeidssituasjon (1. sept – 31.12. 2019)
Innledning
Året 2019 ble for meg og min familie spesielt. Jeg avsluttet min pastortjeneste i Halden
baptistmenighet etter 11 års tjeneste, og begynte som pastor her i Fredrikstad
baptistmenighet. Det har gått mye tid til å føle seg frem i både menigheten og byen. Når
alt er nytt både for både barn og foreldre blir en del tid brukt til å gjøre seg kjent. Det er
mange nye ansikter og navn som skal læres.
Selv om vi føler at vi enda ikke har den hele oversikten, har vi rukket å bli glad i
menigheten og alle de flotte menneskene som utgjør vårt fellesskap.
Det er rikt å tilhøre en flokk som bygger på kjærlighet. Vi samles jo ikke fordi vi er så
like, verken sosialt, økonomisk, yrkesmessig eller annet. Vi samles fordi Jesus har vist
oss en så stor kjærlighet at vi derfor er bundet sammen i hans kjærlighet. Det er en stor
glede for meg å tjene i et felleskap som er godt og positivt. Takk for all støtte og forbønn
vi som familie ble til del i 2019.
Forkynnelse
Jeg bruker mye tid til forberedelse av min forkynnelse og undervisning. Jeg ønsker at
Bibelens ord skal være innholdet i mine prekener, jeg ønsker å vise frem Bibelens
sannhet, viktighet og radikalitet for oss mennesker av i dag. Jeg ønsker at mine prekener
skal være relevante for menneskers hverdag. Det er viktig for meg å være Jesus fokusert.
Prekene blir distribuert til bibelgruppene med spørsmål og mulighet til samtale og
refleksjon over det som er blitt forkynt.
Bønn
I mitt kall til pastor ligger det selvsagt et kall til innvielse og bønn. Dette er spesielt for
egen del, men også innvielse og bønn for menigheten er viktig og nødvendig.
Administrasjon
På det administrative planet har det meste gått i fint gjenge. Jeg har blitt satt godt inn i
menighetens måte og organisere arbeidet på av tidligere pastor Arild B. Svendsen og
Bjørg Haugstulen. Jeg har overtatt de administrative oppgavene som tidligere pastor
hadde (Se liste lenger opp om arbeidsoppgaver)
Min forståelse av ledelse går først og fremst på å utruste andre. Jeg ønsker å være en
utrustende leder. En som hjelper andre med å se sine sterke sider, oppdage sine
nådegaver. Hjelpe mennesker til å finne sin tjeneste i menigheten.
Det har tatt en del tid å få menighetens nye nettsider og nyhetsbrev på plass, men nå er
det oppe og går. Det vil lette informasjonen mellom menighet og medlemmer. Håpet er
jo at det også kan hjelpe oss som menighet å bli mer synlige også utenfor menigheten.
Pastoral omsorg
I det halve året som er gått har jeg opplevd at stadig flere mennesker både innenfor og
utenfor vår menighet ønsket samtaler og sjelesorg. Mange fine stunder har det blitt, selv
om grunnene for å oppsøke sjelesørger ofte er vanskelige. Mange har fått oppleve at det
og gå til noen og snakke om det som ligger en på hjerte er ren sjelemedisin. Noen har
gått til faste samtaler over ett lengre tidsrom, andre bare en enkelt gang. Noe er direkte
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sjelesorg annet er mer veiledning. Det er med stor glede jeg opplever at jeg kan få være
til hjelp i menneskers liv.
Det er med stor takk til Gud og menigheten jeg ser tilbake på siste halvdel av 2019 som
pastor av Fredrikstad Baptistmenighet. Takk at jeg får tjene i et slikt flott felleskap som
vår menighet er. Takk for omtanke og overbærenhet, takk for all forbønn og
oppmuntring.
For Fredrikstad baptistmenighet ved
Arild Brun Svendsen og Atle H. Eidem
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