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Innledning 
Pastorens rapport skal gi et bilde av hans tjeneste i året som er gått, den gir også et bilde av 
hvordan han opplever menigheten. Når jeg nå snur meg for å se tilbake på året 2022 fylles jeg 
først og fremst av takknemlighet til Gud for alt det flotte han velsignet menigheten med, men 
også en sorg over alle muligheter vi som menighet har, men som gikk oss forbi.  
Som pastor så overtar du stafettpinnen etter de som har løpt før deg og så prøver du å løpe din 
etappe så godt du kan.  
 
Jeg gikk ned i stillingsbrøk fra 1. mars 2022, fra 75% til 50%. Det har selvfølgelig medført at 
jeg er mindre til stede i menigheten og har færre oppgaver som hviler på meg. 
Det som har vært mine hovedoppgaver i 2022 har vært forkynnelse og undervisning på våre 
gudstjenester og møter. Administrasjon og ledelse. Sjelesorg og samtalehjelp. I tillegg kom 
oppgaver som: Forberede saker til menighetsrådet og menighetsmøte. Følge opp vedtatte 
saker. Føre menighetsprotokollen. Forrette kirkelige handlinger. Arbeidet med gudstjenester 
og andre arrangementer i samarbeid med menighetsrådet. Deltatt på pastor- og 
lederkonferanse for Det Norske Baptistsamfunn og på landsmøte på Gardermoen. Etter avtale 
med menighetsrådet har jeg på grunn av stillingsreduksjonen ikke lenger har ansvaret for 
besøkstjeneste, konfirmantarbeidet, avertering, føring av lister, følge opp oppslagstavlene i 
kirken, finne møteledere, sangere/musikk og følge opp økonomien. 
 
Som menighet er vi et sårbart fellesskap som er helt avhengig av hverandre og av Guds hjelp.  
Vi har i året 2022 hatt ett spesielt fokus på fellesskapet, med ønske om å styrke det. Derfor 
arrangerte vi felleskapsturer til Stenbekk to helger, vår og høst. Felleskap var tema i 
forkynnelse og vi har vektlagt felleskap i gudstjenester med kirkekaffe og måltidsfelleskap.  
Vi har ofte et dobbelt forhold til felleskapet. Vi vil selv velge når vi skal komme, når vi møter 
opp, når vi deltar i fellesskapet. Og når det passer oss å komme så regner vi med at felleskapet 
er der og tar godt imot oss. Vi forventer at vi får en gudstjeneste som er godt planlagt og som 
flere er aktivt med å delta i. At det er både søndagsskole for barna og god kirkekaffe til alle 
etterpå. Men fellesskap krever forpliktelse, at man står i et ansvarlig forhold til hverandre. 
Det ble fortalt i fra en liten by på Sørlandet at i begravelsen til en gammel mann så stod en av 
naboene opp og sa om den avdøde: «Hver eneste søndag så gikk han til kirke, uansett vær og 
vind og det var et eksempel for oss alle. Nå er han ikke lenger her og ingen fra vår gate pleier 
å gå til kirke. Nå er det ingen som minner oss om hvor også vi burde vært.» 
Tidligere biskop i Borg Per Lønning har skrevet. «Hver søndag så forgår det en form for stille 
folkeavstemning. Hva hadde skjedd med felleskapet og gudstjenestene om alle tar det å gå til 
kirke slik jeg gjør?» 
Noe vi alle kan tenke over er: Hva hadde skjedd med felleskapet i Fredrikstad Baptistkirke om 
alle møtte opp slik som meg?  
Så er det selvfølgelig mange ulike grunner til at man møter ofte eller mer sjelden opp i 
fellesskapet. Men fellesskapet gjør ikke seg selv, det er noen som må være der for at det skal 
ha livet rett. 
Jeg har tro på fremtiden til menigheten og jeg ser vårt fellesskap har et større vekstpotensial 
både i kvalitet og i kvantitet enn det som i dag kommer til utrykk, og min bønn for oss er at 
det får bli utløst i årene som kommer.  
 
Det er en sorg hos meg som jeg håper deles av mange over at vi som menighet i så liten grad 
klarer å oppfylle det som er menighetens hovedoppgave, nemlig å vinne mennesker for Jesus. 



Det å vinne mennesker for Jesus er alltid en prosess, noen ganger går det fort andre ganger tar 
det lengre tid. Vi som menighet er inne i tider der høsten er sparsom. Da gjelder det mer enn 
noe annet å være tålmodig i såmannsarbeide. Vi må fortsette å øke steder og områder der vi 
kan så. Jeg håper og ber om at krikens sentrale plassering i bybilde skal kunne hjelpe oss i å 
nå ut til flere av Fredrikstads mennesker som trenger å få møte Jesus. Vi har jo bibelens eget 
løfte på at den som sår også skal få høste.  
 
I midten av november og ut året var jeg fullt sykemeldt grunnet rytmeforstyrrelser på hjerte. 
Takk til menigheten for forbønn og god omsorg i denne tiden. 
 
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. Det er en stor 
oppmuntring for meg når jeg får tilbakemeldinger som tyder på at forkynnelsen har vært 
mennesker til hjelp. 
På gudstjenestene i 2022 har jeg hatt forskjellige fokus. Et fokus i forkynnelsen første halvår 
var en prekenserie over tre søndager over kvinnen ved brønnen fra Johannes evangeliet 
kapittel 4. Senere på våren så foretok jeg en prekenserie over Matteus evangeliet kapittel 6. 
Seks søndager prekte jeg over de ulike temaene som dette kapitlet inneholder.   
På høsten har tema som «Menigheten som felleskap» og Jesu utfordring og kall til oss utrykt i 
ordene «Følg meg» vært hovedtrekket i forkynnelsen.  
 
På «Felleskap rundt Bibelen» har jeg undervist siste torsdag i måneden. Tema i 2022 har vært: 
Skapt til felleskap, hvem er den Hellige Ånd? og husfelleskap/smågrupper. Jeg gleder meg 
stort over det gode oppmøte som har vært på «Felleskap rundt Bibelen» i 2022. Noe som jeg 
tror, viser at behovet for å gå litt i dybden i Guds Ord er både etterlengtet, viktig og riktig. 
Jeg har også deltatt med undervisning i vårt felles konfirmantarbeid på Østlandet, selv om 
dette er noe jeg strengt tatt ikke skal gjøre lenger. 
Jeg har også hatt samtale og undervisning om hvem vi er som baptister, med elever og 
studentgrupper fra ulike skoler i byen.  
 
Bønn 
I mitt kall til pastor ligger det selvklart et kall til innvielse og bønn. Dette er spesielt for egen 
del, men også bønn for menigheten er viktig og nødvendig. Jeg er svært glad over at Esther 
Kamau i løpet av 2022 har tatt på seg å ha bønnemøte hver fjortende dag. All den bønn som 
skjer på bønnemøte, i de ulike virkegrener, i vår møter og gudstjenester, hjemme hos den 
enkelte er selve hjerteslaget og pulsen til menigheten. Så la oss stå sammen i bønn. 
 
Ledelse 
På det administrative planet har det meste gått greit. I overgangsfasen etter at jeg reduserte 
min stilling har menighetsrådet prøvd og finne andre løsninger på det som jeg ikke lenger 
skulle gjøre. Jeg opplever et godt samarbeid med menighetsrådet.  
En stor takk til leder av menighetsrådet, Astrid Alvim, for hennes gode, omsorgsfulle og 
ryddige væremåte.    
 
Jeg ønsker å være en leder som hjelper andre med å se sine sterke sider, oppdage sine 
nådegaver. Hjelpe mennesker til å finne sin tjeneste i menigheten. For Guds plan for sin 
menighet er at den er ledet av ledere, undervist av lærere, administrert av administratorer, vist 



omsorg av hyrder, trøstet av mennesker med barmhjertighetens gave, osv. At vi er opptatt av 
at mennesker får tjene med det de har gave og utrustning til. Det er simpelthen den mest 
briljante organisasjonsplan oppfunnet. Jeg drømmer om at Fredrikstad Baptistkirke kan være 
et sted der du skal få være deg selv og få tjene med det du har på ditt hjerte, det du er utrustet 
med, de gaver og talenter du har fått. Jeg er glad for at jeg får bruke mine sterke sider i 
menigheten og dermed Jesu tjeneste. Og så er jeg glad for at jeg står i et felleskap, et team, 
som kan dekke over de områder der jeg kommer til kort. 
 
Pastoral omsorg 
I året som er gått har flere personer både innefor 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. Denne delen av tjenesten har økt mye de årene jeg har vært her, det 
er mange som har behov for å ha en å kunne snakke med, og jeg er glad for å få være til hjelp. 
Jeg prøver så langt jeg vet om å besøke de som er syke, og ligger på sykehjem eller sykehus. 
Også her har det blitt gode samtaler og fellesskap med de som er satt til side fra det ukentlige 
menighetsfellesskapet.  
 
Det er med stor takk til Gud og menigheten jeg ser tilbake på år 2022 som pastor av 
Fredrikstad Baptistmenighet. Takk at jeg får tjene i felleskapet med dere. Takk for den gode 
omtanke og omsorg jeg som pastor og vi som familie har fått merke, takk for all forbønn og 
oppmuntring. 
 
Pastor i Fredrikstad Baptistmenighet.  
Atle H. Eidem.  
  
 
 
 
 
 


