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Søndag i Frikirken 

21. aug kl 11: Gudstjeneste. Nattverd. Tale: Arvid 

Hunemo  

28. aug kl 11: Konfirmasjonsgudstjeneste Tale: 

Alexander LaPierre  

4.sept kl 11: Gudstjeneste Nattverd. Solveig og Kjetil 

Spilde. Arvid Hunemo Ikke søndagsskole. 

Menighetskoret. Kirkekaffe.  

Familiegrupper  

11. sept kl 11: Gudstjeneste Sønskole og Tweens. 

Tale: Alexander LaPierre Presentasjon konfirmanter 

CAFE 

18. sept kl 11: Gudstjeneste. Sang og musikk: Frikstad 

musikkor. Søndagsskole og tweens. Kirkekaffe 

25. sept kl 11: Speidergudstjeneste (på speider 

plassen) Alexander LaPierre 

2. okt kl 11: Gudstjeneste. Arvid Hunemo (ikke 

søndagsskole.) 

9. ok kl 11: Sanggudstjeneste med menighetskoret 

Ingen søndagsskole. Kirkekaffe 

23.okt kl 11: Gudstjeneste Sønskole. Tweens Taler: 

Rune Tobiassen – CAFE 

30. okt kl 11: Gudstjeneste. Sønskole. Tweens. Arvid 

Hunemo. Kirkekaffe 

6. nov kl 11: Gudstjeneste. Allehelgensdags. Arvid 

Hunemo ikke søndagsskole. Menighetskoret. 

Kirkekaffe 

Familiegrupper  

13. nov kl 11: Familiegudstjeneste. Nattverd. 

Alexander LaPierre Utdeling bøker (Søndag for de 

forfulgte) SoulChildren og SoulKids – Cafe 

20. nov kl 11: Gudstjeneste. Alexander LaPierre 

Søndagsskole og Tweens. Kirkekaffe 

27. nov kl 11: Adventssøndag. Taler: Unni Westli 

Søndagsskole og Tweens. Kirkekaffe 

4. des: Julekonserten 

11. des kl 11: Adventssøndag. Arvid Hunemo (ikke 

søndagsskole.  

Familiegrupper 

18. des kl 11: Adventssøndag Søndagsskole og 

Tweens Alexander LaPierre taler 

24. des kl 14.30: Jualftens gudstjeneste. Maria M 

Selstø 

25. des kl 12: Høytidsgudstjeneste. Arvid Hunemo. 

Menighetskoret 
 

Andre arrangementer  
 

Menighetsweekend på Fjelltun, Lia 14.-16. oktober. 

Påmelding til: Pastor Alexander LaPierre mob 

47963446 eller epost alexander.lapierre@frikirken.no 

Misjonsmesse 12. nov 
 

Menighetsmøter (datoer bestemmes senere) 
 

Misjonsforeningen tirsdag en gang i måneden: 30. 

august – 27. sept – 25. okt – 29. nov 
 

Mannsgruppa tirsdager kl 19.30: 

20. sept tur – 18. okt – 15. nov – 13. des 

Turgruppe på mandager 

 

Tur for damer på torsdager 

 

Grupper samles ulike dager. Noen har siste torsdag i 

måneden: 25. aug – 29. sept – 27. okt – 24. nov 

 

Treffet tirsdager kl 11: 

6. sept – 4. okt – 1. nov – 6. des 
 

Bønn hver mandag kl 11-12  

Bønn før gudstjenestene kl 10.30 
 

Menighetskoret øver mandag. 
 

Søn 6. nov: Allsangkveld 
 

Tors 29. sept kl 19: Israelsmisjonssamling. Seminar. 

Misjonsrådgiver Maria Lura. Sammen med Arendal Normisjon 

 

Supertirsdag kl 16.30:  

6. sept – 20. sept – 18. okt – 15. nov – 29. nov – 13. 

des  

Barnekorene SoulChildren og SoulKids øver 
 

NB: I uke 36-37 skal det jobbes mye i kirken 

iforbindelse med strømstyring. Da ber vi alle ta 

hensyn. Det vil være en del støy og støv. 
 

Kontaktinfo:  

Pastor Arvid Hunemo, mob 90686930, epost: 

arvid.hunemo@frikirken.no  

Pastor Alexander LaPierre mob 47963446, epost: 

alexander.lapierre@frikirken.no 

Barn-familiearbeider Maria M Selstø, mob 97685734, 

epost: mamyhren@hotmail.com 
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Tegnet av: Paal Lundvall 
 

 
 
Målet med å lese sammen «Hele menigheten leser: Matteus» er 
å få mer glede i Guds ord, større forståelse og dypere kjennskap 
til Gud.  
 
Matteus-evangeliet er det første av fire evangelier i NT. Selv om 
Matteus står først, er det ikke skrevet først.  
 
Hvem skrev Matteus?  
Mest sannsynlig er det en av Jesu disipler som var toller før han 
ble kalt av Jesus. 
 
Hva var hovedhensikten med å skrive Matteus-evangeliet?  
Å gjøre Jesus kjent, trodd og etterfulgt. Det ble antagelig skrevet 
etter år 70 e.Kr. 
 
Er det andre grunner?  
Noen mener at Matteus skrev først på hebraisk for han viser til 
sammenhengen mellom løftene og ordene om Messias i det 
gamle testamentet. 
 
Hvordan skal vi lese? 

Det handler om å lese det som Guds ord. Det betyr at Gud vil si 

noe til oss gjennom det som står skrevet. Legg vekt på å forstå, 

reflektere, stille spørsmål, undres og se sammenhenger.Når vi 

bruker tid med Guds ord, vil Guds ord få tid til å virke i oss!  

Hva skjer i menigheten? 
Vi vil gjerne at det leses fra Matteus i alle samlinger der vi møtes. 
På gudstjenester vil vi ta frem tekster fra Matteus-evangeliet. Vi 
håper flere vil bruke det i grupper. Gjennom høsten er vi gjerne 
med på samtaler om det du leser. 
 

 

 

 

 
  Velkommen     
  til Arendal   

  Frikirke 
  Adresse 

  Fredens vei 13 

 

Vi vil invitere deg til fellesskapet i 

menigheten. Menigheten har mange 

ulike aktiviteter, men vi er først og 

fremst et fellesskap av mennesker. Vi 

vil gjerne at mennesker blir kjent 

med Jesus og vil leve sammen med 

ham. Noen har vært med lenge. 

Noen er nye. Noen er trygge på det 

de tror på. Andre vil gjerne vite mer. 

Du er velkommen til å være med på 

denne reisen! 
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