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Nytt fra frikirken
Fredtun 
 feirer 100 år  
Frikirkens folkehøyskole, Fredtun, 
som nå heter Stavern folkehøyskole, 
fyller 100 år i år. Lørdag 9. januar feiret 
et rekordstort elevkull på 120 elever 
skolens 100 år. Grunnet pandemien ble 
den planlagte jubileumsmarkeringen 
med inviterte gjester utsatt til det kunne 
bli mulig å møtes. Så i midten av august 
var det endelig klart for jubileumsfest 
med flere gjester og ordføreren til stede. 
Søndag 12. september oppfordret 
ledelsen i Frikirken til felles innsamling 
for skolen, i anledning jubileet. Hoved-
bygget på skolen har de siste årene 
blitt bygget ut med ny matsal, og nå 
er det behov for å renovere resten av 
bygget. Gjennom innsamlings aksjonen 
«I  hundre for Fredtun» er målet å samle 
inn tre millioner kroner, som i tillegg 
til oppussing av hovedbygget skal 
sørge for flere undervisningsrom og 
 oppgradering av studenthyblene ved 
skolen.
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Les mer om jubileet 
og  innsamlingen  

på Frikirkens  hjemmeside
frikirken.no/innsamlingssondag-for-fredtun



Våre kommunikasjonskanaler
For full oversikt over Frikirkens kommunikasjonskanaler, se frikirken.no/kanaler  
Ønsker du ikke å motta nyhetsbrevet? Send «neitakk» til post@frikirken.no

Ny FriBU-satsning med familiegrupper 
Hvordan kan vi leve ut troen i hjemmet og i hverdagen? Det 
ønsker Frikirkens barn og unge (FriBU) å hjelpe oss med. 
Gjennom konseptet familiegrupper/smågrupper der både barn 
og voksne er med, er formålet at man sammen og på tvers av 
alder skal møtes jevnlig og øve på kristne praksiser. 

FriBU har laget klart opplegg til komplette familiegruppesam-
linger, som hjelp til oppstart av gruppene. «Visjonen bak fa-
miliegrupper er å hjelpe hjemmet og foreldre til å leve ut troen 
på Gud i sin hverdag. Da kan barna utvikle sitt eget forhold til 
Jesus slik at troen deres bærer gjennom livet. Familiegrupper 
er også en unik mulighet til å bygge relasjoner, 
og invitere med seg nye familier inn i felles-
skapet», skriver FriBU på sin hjemmeside. Der 
kan du lese mer om familiegrupper, se informa-
sjonsfilm og filmer til undervisning på  
fribu.no/familiegrupper

samlet menigheten på fricafé
til digital lederkonferanse
I Kristiansand Frikirke samlet de ansatte seg i sin Fricafé 
(bildet) da Frikirkens digitale lederkonferanse gikk av stabelen 
tirsdag 21. september. Selv om konferansen var digital via 
Zoom, valgte mange i liket med menigheten i Kristiansand å 
møtes i sine lokale menigheter og forsamlingshus for å følge 
lederkonferansen.

Det var stor deltakelse på konferansen, og formiddagsdelen 
ble ledet av André Myhren og Anna Kleppe-Moe. På kvelds-
delen hadde Myhren fått med seg Hanne Marie Moi som mø-
teleder. Det ble en fin arena for undervisning, panelsamtaler, 
andakt og lovsang.

Grunnet tekniske problemer under seminarene, vil disse bli 
gjort tilgjengelig på et senere tidspunkt.

FRIK-festival med misjonsglød
FRIK-festivalen fant sted ved Stavern folkehøyskole en 
langhelg i slutten av juli. Litt over 200 ungdommer var samlet 
i Stavern, til seminarer, forkynnelse og samvær. Lørdagen var 
det Misjonsdag. Da var det fullt med liv i leiren. Mye  aktiviteter 
og spillopper. Det var varmt nok til at det ble mye lek med 
vann, og det varte hele dagen. Det var misjons-auksjon i start-
området for misjonsløpet. Årets misjonsløp engasjerte mange 
av ungdommene og ungdomslederne. Mange hadde skaffet 
seg sponsorer, som medførte at misjonsløpet gikk langt over 
budsjett, og pengene gikk rett til misjonsprosjektet.

– Vi trenger hverandre, og vi trenger å møtes 
– Jeg har store forventninger til den årlige ledersamlingen som 
nå erstatter tidligere arbeidermøter og ledersamlinger i  Frikirken, 
sier Jarle Skullerud. Frikirkens nye leder- og medarbeider-
konferanse VIDERE er en helt ny felles satsning for Frikirken 
og FriBU. Konferansen vil være en viktig arena for å bygge 
nettverk, stå sammen i fellesskap og sette en felles retning for 
Frikirken. Her er alle ledere og medarbeidere i Frikirken hjertelig 
velkommen! Om du er frivillig lydtekniker, pastor, søndagsskole-
lærer  eller ungdomsleder er denne konferansen noe for deg! 
– Vi  trenger hverandre, og vi trenger å møtes. Derfor oppfordrer 
jeg våre menigheter om å få med seg en god gjeng til VIDERE 
i februar, avslutter synodeformannen. Temaet 
for den første konferansen er «En vei videre» og 
arrangeres for første gang i februar 2022. Husk 
rabatterte priser om du bestiller før 1. november!

Les mer og meld deg på her: frikirken.no/videre
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Gi oss din epostadresse
Fikk du dette nyhetsbrevet i postkassen? Fra nyttår slutter vi 
å sende nyhetsbrevet ut på papir til  abonnentene av Budbæ-
reren. Du må aktivt gi oss din epost slik at du får 
dette framover på lik linje med alle medlemmer 
i Frikirken.

Send oss ditt navn og din epost ved å skrive til 
post@frikirken.no eller klikke på QR-koden
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