
Planter fellesskap i Groruddalen  
Stor-Oslos sju Frikirker er supplert med fellesskapsplanting 
i Groruddalen. Groruddalen er en spennende og mangfol-
dig bydel med 140 000 mennesker fra 150 nasjonaliteter. 
Selv om dalen kanskje er mest kjent for slagsidene; sosiale, 
 økonomiske og kulturelle utfordringer, betyr Grorud «fruktbart 
område». Prosjektleder og nestleder i synoden Anne Mari 
Schiager Topland, flyttet inn i dalen med mannen sin i 2020 og 
rekrutterte et team bestående av «Grorudølinger» og tilflyttere 
til dalen.

– Synodeformannen og kona flyttet hit for å bli med, og et 
ungt, nygift par med hjerte for bydelen etablere seg i en av de 
største drabantblokkene. Vi i plante-teamet drømmer om at 
det skal vokse fram et flerkulturelt nettverk av trygge og åpne 
hjem i Kristus for Groruddalen. Og at nye mennesker får møte 
Jesus, og et trygt fellesskap som utruster hverandre til hver-
dagslivet i nærmiljøet, sier Schiager Topland. Hun har initiert 
etablering av et økumenisk og flerkulturelt bønnefellesskap for 
menighetsledere i Groruddalen. Pastorer i migrantmenigheter, 

prester i den norske kirke og den katolske kirken, menighets-
plantere fra frimenigheter og organisasjoner møtes jevnlig til 
fellesskap og bønn for dalen. Plante-teamet går menighets-
planterkurset M4 og blir framover fulgt opp av menighetsteam-
et ved Frikirkens hovedkontor og Ommund Rolfsen. 

– Vi tenker om husfellesskapsarbeidet at det vil være seint-
voksende, men at det vil få ringvirkninger i enkeltmenneskers 
liv og i nabolagene. Og kanskje smitte andre til å forstå betyd-
ningen av å leve i eget nærmiljø, sier Schiager Topland. Hun 
oppfordrer til å ta kontakt på annemari@frikirken.no  dersom 
du ønsker å gjøre noe liknende i ditt nærmiljø. Metodikken er 
ifølge prosjektlederen enkel: 

- Eat: De vi spiser sammen med, deler vi hverdagsliv med. Vi 
er åpne sammen om gleder, sorger og utfordringer. Pray: Vi 
er åpne for Gud i bønn og i hans ord, og ønsker å anvende 
det i hverdagen. Love: Vi bryr oss om nærmiljøet vi er en del 
av, ønsker å innlemme nye og plante flere fellesskap.

Hannah Lina og Erland Wiecek Strømme, Jasbir Singh, Espen og Anne Mari Schiager Topland.
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Våre kommunikasjonskanaler
For full oversikt over Frikirkens kommunikasjonskanaler, se frikirken.no/kanaler  
Ønsker du ikke å motta nyhetsbrevet? Send «neitakk» til post@frikirken.no

— Gi julaftens kollekt til julegaveaksjonen 
Pengene til årets julegaveaksjon går til Frikirkens israelske 
partnere, og ledelsen i Frikirken oppfordrer alle menigheter til 
å la kollekten på julaften gå til julegaveaksjonen. Den mes-
sianske (Jesustroende) bevegelsen er i sterk vekst, og våre 
partnere jobber på ulike vis med å styrke troen hos barn og 
unge, som er bevegelsens fremtid. Se Frikirkens hjemmeside 
for mer informasjon og filmer om aksjonen.

Ny sommerfestival i Stavern 
Hold av uke 29, da blir det festival på Stavern FHS. Det leg-
ges opp til aktiviteter og program for folk i alle aldersgrupper, 
og vi håper å fylle festivalen med folk fra alle frikirkens menig-
heter. Festivalen som tidligere het Visjon har fått nytt navn, og 
dette slippes på VIDERE-konferansen i februar.

Kristiansand Frikirke vert for bibelkveld
Kristiansand Frikirke er vertskap for den tverrkirkelige satsnin-
gen «Bibelkveld – Tid for mat», som startet opp høsten 2017. 
«Vi er et tverrkirkelig team som driver Bibelkveld og vi ønsker 
at vi sammen, på tvers av kirkesamfunn, kan komme sammen 
og dykke ned i Guds ord og lære Gud bedre å kjenne», opply-
ser teamet på nettsiden bibelkveld.net. – Fra 2020 har vi også 
startet en bibelfordypning, på vår fredagsbibelskole 40 dager. 
Vi har faste bønnemøter før gudstjenesten, og møtes til bønn 
onsdag formiddag og torsdag morgen, opplyser administra-
sjonsleder i Kristiansand Frikirke, Endre Sagedal.

Gjør klart for Videre-konferanse i februar 
– På Videre22 skal jeg bidra litt 
fra hovedscenen, kanskje surre 
litt rundt og hjelpe der det er 
behov og drikke store mengder 
kaffe, ler Eirik Austeng. Han er 
ansvarlig for program og innhold, 
og leder komiteen som jobber 
med Frikirkens nye leder- og 
medarbeiderkonferanse Videre, 
som går av stabelen 10.–13. 
februar 2022. 

– Vi har fått tak i flinke talere 
og seminarholdere, de fleste er 
fra Frikirken. På Videre22 skal 
vi lære om relasjonelt lederskap. Jeg har selv kjent på hvor 
energikrevende aktivitetsjaget og organisering av ting i kirker 
kan være. Det jeg helst vil som leder i kirke er jo å trene lede-
re og frivillige, hjelpe andre og nye å følge Jesus og bli bedre 
kjent med Ham. Dette gleder jeg meg til å lære mer om på 
konferansen; hvordan jeg kan gjøre dette gjen-
nom relasjoner, ikke bare gjennom aktiviteter, 
sier Austeng.

Se mer og meld deg på: frikirken.no/videre

Bibel, bønn og bålpanne 
I Credo Frikirke i Trondheim er daglige bønnemøter og bibel-
lesning blitt hverdagsrutine. – Dette var i gang allerede før 
Credo ble startet. Da vi tilbake i 2016 ikke visste om vi skulle 
plante ny menighet eller ikke, var det en gruppe mennesker 
som tok initiativ til daglige bønnemøter. Så gjennom hele 
denne planleggingsfasen hadde vi bønnemøter i ryggen. Da 
menigheten ble stiftet hadde vi daglige bønnemøter, unntatt 
lørdager. Dette var så godt innarbeidet at da pandemien kom 
for snart to år siden, så startet vi med digitale bønnemøter. 
Nå har vi fire bønnemøter i uken på nett, i tillegg møtes vi 
fysisk for å be tre ganger i uken. I tillegg møtes vi på nett hver 
mandag kveld og leser en halvtime sammen fra Bibelen, sier 
pastor Bjørn Jellestad. Konseptet «Bibelbønn» er inspirert 
av en nigeriansk kvinne fra Trondheim Frikirke, og er ifølge 
pastoren veldig enkelt. – Det betyr rett og slett at vi leser 
fortløpende gjennom ulike bøker i Bibelen, vi varierer mellom 
det gamle og nye testamentet, og neste gang fortsetter vi der 
vi slapp sist, sier Jellestad. Credo Frikirke har fortsatt med sitt 
bålpanneprosjekt i høst. Én lørdag i måneden tenner de opp 
i bålpanna og tilbyr forbipasserende grillede pølser, vafler, te, 
kaffe og en hyggelig prat. – Oppslutningen har variert, men vi 
får noen gode samtaler hver gang. Vi erfarer at jo flere vi er 
som betjener bålpannen, jo flere er det som stanser og slår 
av en prat. Nå sist lørdag erfarte vi at det var flest utlendin-
ger som tok seg best tid til å slå av en prat. Siden det var 
sprengkaldt var det noen som syntes det var fint å varme 
seg litt før de gikk videre. Vi fikk blant annet kontakt med en 
muslimsk-kristen familie som skal hjem til noen av våre ledere 
kommende helg, sier Jellestad. 

nyhetsbrevet på e-post?
Fra 2022 vil vi sende nyhetsbrevet på e-post. Det betyr 
at dere som har fått nyhetsbrevet på papir (Budbæreren- 
abonnenter og givere), må sende e-postadres-
sen deres til post@frikirken.no, for å fortsatt 
motta nyhetsbrevet. Vi gjør imidlertid et unntak 
for dere som har tatt kontakt med oss for å få det 
skrevet ut. Bruk gjerne QR-koden her.

Du kan be pastoren din skrive ut, eller du kan ta 
kontakt med oss på tlf. 22 74 86 00 (gi oss beskjed dersom du 
fortsatt ønsker det på papir).


