Våren 2022

Nytt fra frikirken
Seks busser med ukrainske
flyktninger til Råde Frikirke
Frivillige fra Råde Frikirke har akkurat
kommet hjem fra Polen, der de henter
flyktninger fra Ukraina til Norge. NRK var
med på en av reisene, og menigheten
har fått mye positiv omtale på initiativ og
gjennomføring. – Vi hentet flyktninger fra
sør i Polen, på et sted som heter Sta
rachowice. Der stod de klare for å losse
av buss og henger da vi kom, og masse
flotte ungdommer hjalp til, sier May Britt
Solberg fra Råde Frikirke. – De er så
takknemlige, høflige og hjelpsomme.
Dessverre er mange feilinformert om
hva som skjer når de kommer til Norge,
at de blir sendt rett på hotell og videre ut
i kommunene for å starte i jobb. Derfor
blir det en overraskelse når de må stå i
kø til mottakssenter, bo i «telt» og dele
køyesenger med mange andre. Vente
tiden på mottakssenteret kan bli opptil
en uke. Språket er også vanskelig, da
veldig få av dem snakker engelsk. Så vi

måtte korrigere denne feilinformasjonen
litt, forteller Solberg. – Mange enkelt
personer i menigheten bidrar det de kan
for at flyktningarbeidet skal gå rundt, og
nå jobbes det med å få i gang språkkafé
og besøkshjem.
Se mer fra Råde Frikirkes
arbeid med flyktninger her

Klart for synodemøte i Oslo
Synodemøtets første del ble digital, og ble holdt i juni i fjor.
Fortsettelsen av møtet blir fysisk, og finner sted i Oslo 10.-12.
juni. Informasjon om påmelding og andre praktiske forbere
delser er sendt til delegatene. Totalt 11 saker skal behandles,
og sju av sakene er menighetsbehandlet som del av saks
forberedelsene. Én av sakene som skal til behandling i juni
var oppe senest på synodemøtet i 2017, og gjelder styring og
ledelse i lokalmenigheten (lokal styringsstruktur). Brunlanes,
Kristiansand og Stavern menigheter samarbeidet da om et
forslag om opprettelse av menighetsstyre i lokalmenigheten,

med bredere sammensetning og ikke bare ordinerte eldste
og pastorer. Synodestyret avviste forslaget, og fikk i oppgave
av Synoden å evaluere forfatning og regelverk for styring og
ledelse av lokalmenighetene i Frikirken. Et utvalg har siden
levert sin innstilling, som synodestyret stilte seg bak. Etter
menighetsbehandling bearbeidet synodestyret forslaget på
bakgrunn av menighetenes tilbakemeldinger, og det nye
forslaget er behandlet av menighetene nå i vår. Etter en ny
saksbehandling, vil synodestyret etter 8. april komme med et
ferdigbehandlet saksfremlegg. Se Frikirken.no/synoden2021

Følg Videre Sommer på Facebook

Venter du på magasinet?

20. —24. juli 2022 arrangeres Frikirkens
nye sommerfestival VIDERE Sommer på
Stavern FHS. Det blir møter med under
holdning, lovsang og god forkynnelse,
FRIK-festival for ungdom, Sparks for de

Frikirkens synodemøte vedtok i juni i
fjor at det skal komme et nytt magasin.
Venter du på dette og lurer på hva som
skjer, kan du lese mer her
www.budbareren.no/magasin

minste, aktiviteter, seminarer, konserter
og mye moro. Påmeldingen begynner
allerede 7. april, så følg oss på facebook
(VIDERE Sommer) og på
Frikirken.no/Sommerfestival

Fikk du med deg inspirasjonen
«Veien Videre»?
Lederkonferansen VIDERE 22 måtte
utsettes i år pga koronarestriksjonene i
februar. For at de påmeldte skulle slippe
å vente helt til neste års konferanse
arrangerte Videre-teamet ”Veien videre”,
et digitalt møtepunkt.
Hanne Marie Moi og Anna Kleppe
Moe ledet møtet og inviterte deltakerne
til små grupper hvor man delte erfarin
ger og tanker om relasjonelt lederskap
og disippelgjøring.
Synodeformann Jarle Skullerud holdt
et inspirasjonsbidrag for de påmeldte.
Du kan se hele hans tale her på
frikirken.no/videre

Vekst i nye felleskap
Fellesskapet i Ulsteinvik, som Budbæreren har skrevet om tidligere, opplever en
spennende tid der mange søker til fellesskapet. - De skal på påskeleir og leiren ble
fulltegnet på fem dager. På siste samling var de 80 personer til stede, hvor nærme
re halvparten var barn, forteller Geir Langen, som jobber med menighetsplanting i
Frikirken ved siden av pastorstillingen i Sula Frikirke. - Sula menighet har tatt over
som eldsteråd for Ålesund Frikirke, og ansatt menighetsarbeider der en del av av
talen går ut på å initiere nybrottsarbeid i Ålesund. Sula har dessuten startet Agenda
1 misjonalt læringsfellesskap for menigheter på Nordvestlandet, og gjennomført sitt
andre læringsfellesskap for fem menigheter. Ulsteinvik-plantingen deltar også i dette
læringsfellesskapet, som for øvrig består av NLM, Normisjons og IMF-menigheter,
sier Langen. - Frikirken vil se nye fellesskap og nye menighetsplantinger springe
fram. Vær med å be om evangeliets fremvekst i og ut fra våre menigheter. Be om at
nytt liv, nye initiativ og nye fellesskap må se dagens lys.

Ny dåpsressurs: Dåpen er en gave og oppgave
Vi tror at dåpen er et unikt møtepunkt
der vi som menigheten kan hjelpe
familier til gode trosvaner i hverdagen,
inkludere dem i fellesskapet og snakke
om Guds nåde som blir gitt oss i dåpen.
Derfor har Frikirken og FriBU laget
en dåpsressurs til hjelp for pastorer
og familier. Ressursen inneholder tre
videoer, samtaleguider og materiell
som dåpsfamilie og faddere kan bruke i
etterkant. Vi inviterer til innføringskurs for
alle pastorer/ansvarlige eldste torsdag
19.05.22 kl. 10.00-11.00 over nett

Påskemusikalen
«Lys Levende»
«Lys Levende» er en påskemusikal som
første gang ble oppført i 2009. På grunn
av pandemien har ikke musikalen blitt
framført de to siste årene. Derfor ble det
i 2021 laget en «digital» versjon av mu
sikalen som vi også presenterer i 2022
med nye episoder hver dag i påsken!
Episodene vil du kunne se på Face
book-siden til FriBU og Frikirken i Norge.
Første del sendes lørdag 9. april.
PS! Ressurser for hver dag i uken før
påske ligger allerede nå på
www.fribu.no/hjemmekirke.
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