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Side 3: Rubin.  Side 4: Til ettertanke.  Side 5: Enhuus badested.  Side 6: Tilbakeblikk fra tidli-
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Vi gjennomfører valg i Kråkerøy søndag 8. september 
og mandag 9. september. 

Du finner kandidatene til Menighetsrådet 
på Kråkerøy på side 7, 8 og 9.

Alle over 15 år kan bestemme hvem som kommer inn
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RUBIN
Dette nummer av
Menighetsbladet
er til dels preget av
valget. Enkelte
faste poster er tatt
ut, men kommer
igjen neste gang.
Det er derfor
naturlig å nevne
en av mine politis-
ke favoritter, som
jeg fikk gleden av
å kjenne i mine
pliktår i politikken. 

Rubin Såheim. 

For de som er så unge at de ikke kjente Rubin, kan jeg for-
telle at han i en menneskealder var fiskehandler på Torget
og ivrig politiker. En sak preget han sterkt, nemlig hensy-
net til de svake.

Årsaken kan være at han vokste opp under særs fattige
kår, og det preget han resten av livet. Han vokste opp på
Rjukan, før familien etter hvert flyttet til Oslo hvor faren
livnærte seg som kortspiller. Men det gikk naturligvis dår-
lig.

Faren utvandret til Amerika, og moren satt igjen med tre
små barn. Faren holdt kontakt en stund, sendte noen
penger, før ingen hørte noe mer.

Etter hvert flyttet familien til
Fredrikstad, og fire stykker sov i et
rom på 10 kvm. «Vi fikk middag en
gang i uka», fortalt Rubin, «vi pluk-
ket tomflasker for å få det til å gå
rundt.»

Etter hvert startet han en lang poli-
tisk karriere. Han var stadig på
talerstolen og minnet oss andre om saker han brant for. Vi
stilte på en måte i to divisjoner, Rubin og jeg. Han argu-
menterte ut fra at han hadde følt sulten, følt fornedrelsen
og usikkerheten.

Vi andre argumenterte ut fra hvordan vi trodde det var. Og
det blir jo nesten en fornærmelse.

På slutten skrantet hans helse. Han så dårlig, og han hørte
ikke bra. Men når han lavt argumenterte i et fullsatt
Folkets Hus, var forsamlingen stille og lyttende. Også den
gangen han stilte seg feil vei, med ryggen mot forsamling-
en. 
«Herover, Rubin». 
Noe mer oppstuss ble det ikke. Et tegn på ydmykhet og
respekt for en hedersmann.

En av de siste gangene han gikk opp på talerstolen, måtte
noen hjelpe ham for finne veien. Men hans budskap var
klart:

«Snart er det valg. Noen slappær av på valgdagen og gid-
der ikke stemme. De vet ikke hva det koster å holde på et
demokrati som vårt. De tror at det årnær seg av seg sjøl.
Jeg har i hvert fall nok livserfaring til å si: Det gjør det
ikke. 
Takk for meg».
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Vi dekker hovedsakelig Fredrikstad, Rolvsøy, Borge, Torsnes, Østre Fredrikstad, 
Kråkerøy, Spjærøy, Hvaler, Gressvik, Onsøy og Råde.
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«Vil dere å elske og ære hveran-
dre og bli trofast hos hverandre
inntil døden skiller dere?». 

Dette er høydepunktet i en vielse.
Det er der det skjer. Selve løftet.
Der brudeparet tar skikkelig sats
og ønsker dette så inderlig for seg
selv og hverandre. Nå er det oss
det gjelder.

Noen ganger i året er det vielse
på sykehuset. Det hender at en
sønn eller datter ønsker det slik
at en syk far eller mor skal få
være til stede og høre disse vikti-
ge ordene. Høre løftet brudepa-
ret gir hverandre. Andre ganger
er det bruden eller brudgommen
som er for syk til å møte i kirken.
Paret har gjerne vært samboere i
flere år. De kan ha fått barn sam-
men. De har flere ganger snakket
om å gifte seg, men «ikke fått ut
finger’n», som noen uttrykker
det. Så kom sykdommen som
endret det meste. Tiden ble plut-
selig så knapp, men paret ønsker
å vise hverandre sin kjærlighet
ved å dele disse løftene.

Sykerommet er pyntet. Eller
dagligstuen. Eller kanskje syke-

husets rom for stillhet og etter-
tanke, det rommet nær vestibylen
som alltid står åpent. Det er
sterkt å høre løftet bli avgitt og
avsluttet med «…. inntil døden
skiller dere». Forlovere og noen
fra familien er til stede. Kanskje
også en sykepleier. Det er ikke
plass til så mange her inne. Lufta
er tett av sterke følelser. Kanskje
sitter et lite barn i senga og hol-
der pappa i hånda. Brudeparet
ser lykkelige ut. Og litt slitne.

De fleste av oss har heldigvis
lengre perspektiver knyttet til
ekteskapsløftet. Vi håper det er
lenge til døden skal skille oss, og
som oftest er det jo det. Det er
gjerne helt andre ting som skiller
oss og truer samlivet. Tidspress.
Karriere. Prioriteringer. Slitasje.
Forventninger. Følelser som
endrer seg. Alt dette, og mer til,
fører mange av oss bort fra hver-
andre.

Ekteskapsløftet er ganske realis-
tisk i så måte. For vi lover jo ikke
hva vi vil føle for hverandre om
to, ti eller tjue år. Det løftet ville
det være umulig både å gi og
holde. Det eneste vi vet med sik-

kerhet er at følelser vil endre seg.
Vi vil endre oss. Forhold vil endre
seg. Livet vil endre seg. Vi kan
ikke gi troverdige løfter som ikke
tar høyde for dette. 

Det er lett å glemme ekteskaps-
løftets minste men viktigste ord:
Vil. Vi vil elske og ære hverandre.
Det er ingenting annet vi heller
vil! En sterk vilje trosser motgang
og prøvelser. En sterk vilje er en
god vaksine mot de fristelser og
slitasjer samlivet utsettes for.

Noen ganger er det likevel ikke
nok med viljen for det jeg opp-
rinnelig og så inderlig ville, det
finns ikke der. Dette er det smer-
tefullt å innse. Liv og samliv tar
noen ganger en annen retning.
Men før vi eventuelt kommer så
langt er det viktig at vi utfordres
i våre samliv av dette lille og ofte
oversette ordet. Jeg vil det gode.
Jeg vil kjærlighet. Jeg vil elske.

Det er sterkt og rørende når
denne viljen til kjærlighet også
presser seg fram på sykehuset.

TIL ETTERTANKE
Tekst: Alf Kristian Bjørkli, sykehusprest

Kirken sett fra sykehuset
VIELSEN

Behov for sorggruppe?
Sorg og Omsorg, Fredrikstad tilbyr sorggrupper for ulike typer sorg og
alder. Har du mistet en du er glad i, kan det være en hjelp å treffe andre

i samme situasjon som forstår hva du går igjennom. Frivilligsentralen

Sentrum koordinerer henvendelsene, så ta gjerne kontakt på telefon

909 93 815 eller post@fredrikstadsentrum.frivilligsentral.no

SORG & OMSORG Fredrikstad c/o Frivilligsentralen, 

J.N. Jacobsensgate 15, 1606 Fredrikstad



GAMLE TRADISJONER
Tekst: Inger-Torill Solberg

Nå som sommeren står
for døra, er Enhus et popu-
lært og velkjent badested
for oss Kråkerøybeboere å
besøke.  Fra Rødskrysset
eller krysset ved kirken er
det i underkant av 2 km. til
badeplassen, henholdsvis
vestover eller østover og
skulle være lett å komme
til for de fleste.  

Det er Kråkerøy Idrettslag
som driver og har ansvaret
for hele området, inklu-
dert campingplassen og
kiosken. Helt siden 1968
har KIL drevet kiosken for
kommunen, før de i 1997
inngikk en 20-årig avtale
med kommunen om drift.
Nå er avtalene laget for fem år av gangen. Området som
har blitt oppgradert og endret flere ganger har plass til 70
vogner. 

Det 27 mål store friområdet skulle ha noe å tilby de fles-
te. Her er fine svaberg, myke gressmatter, badestrender,
flytebrygger, flåter og badetrapper. Det er også mulig å
finne lune plasser og trær som gir skygge. I årtier har
Enhus vært en samlingsplass for badeglade barn og voks-
ne.  Kvaliteten på vannet er bedret mye de siste årene - og
avhengig av vindforholdene kan det være veldig bra.  Fra
utsikten i sør ses Rødsholmen   - Glufsa. Ellers går
Kyststien forbi Enhus.

Men området har også en forhistorie som beiteplass for
kyr. Den gang var det litt skummelt å ta seg gjennom
bølingen for å komme til sjøen.  Antar at det tok slutt tid-
lig på 60-tallet.

Ganske spennende ting foregikk her i mellomkrigstidens
tidlige år. Da var Enhus også et populært sted for teater-
grupper og underholdere. Det gikk båt fra byen til Enhus,
som i følge historien kunne ha opptil 2000 mennesker på
sletta med dans og moro.  

Enhuus badested (den gamle skrivemåten)

Enhus -1985                                                Foto: Tor Gravnås

Enhus 2009 Foto: Inger-Torill Solberg
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Enhus på 20-tallet  -          Bilde via Roger Kjellvik



6

Et valgnummer må naturligvis
inneholde et historisk tilbake-
blikk over menighetsrådsvalgene
på Kråkerøy. Slik at vi kan for-
telle om hvor rolig og uten særlig
engasjement valgene har fore-
gått.

Det kunne vi ha gjort. 

Hadde det ikke vært for 1973. 

Historie er som følger:

I 1971 fikk Kråkerøy kateket,
Irene Wenaas. Det var en for-
holdsvis ny stillingsbeskrivelse,
og vi hadde knapt nok hørt ordet
– kateket. Men vi hadde fått med
oss at kateketen skulle avlaste
presten og ha kontakt med sko-
lene, noe hjemmebesøk i forbin-
delse med dåp og konfirmantar-
beidet.

Kateketen skulle selvsagt sitte i
ungdomsrådet. Hvem var hun,
hva ville det bringe inn i vårt for-
holdsvis trygge og ufarlige felles-
skap? 

«Tenk mer menighet og mindre
lokale kretser», sa kateketen.
Hun understreket også at konfir-
mantarbeidet var et felles ansvar.

Dette kom til å styrke det lokale

ungdomsarbeidet framover.
Yngre ektepar åpnet hjemmene
noen kvelder i semesteret til
undervisning og sosialt samvær. 

Samtidig startet vi konfirmant-
leirer på fjellet i vinterferien og
på et lokalt leirsted tidlig på høs-
ten. Kontakten ble bedre, vi ble
mere kjent med den enkelte kon-
firmant. 

Dette så vi også ganske snart i
kirkebenkene – ungdommen fylte
opp de første radene i kirken på
vanlige gudstjenester. 

I denne tiden kom ola-bukser
med hull, ikke akkurat kirkean-
trekk, men hva gjorde vel det?
Kirken ble et viktig treffested for
de unge, og de traff også konfir-
mantlederne sine der. 

Preget av framgangen, mente vi
at nå var det tid for å få noen
yngre inn i Menighetsrådet.
Første utfordring var å få noen
unge til å stille. Vi utfordret kon-
firmantgruppelederne, og noen
sa JA!

Neste steg var å få de inn på
lista. Etter mange telefoner og
møter, og enda flere møter, fikk
vi inn et par. 
Makan, nå var vi i farta! 

Dernest argumenterte vi for våre
unge kandidater. Nå var ung-
dommens tid kommet. Trodde vi. 
Så kom den store dagen. Mange
hullete bukser var å se i kirken,
og vår optimisme steg. 

Men ikke lenge.
Kirken ble etter hvert fylt opp –
med gamle, svarte hatter vi aldri
tidligere hadde sett. Ikke så vi
dem senere, heller.
Vi sank sammen i benkene og
forsto at her var slaget tapt - det
hadde vært en motaksjon.

Dagen før hadde Sverige fått en
27- åring på tronen. Men han
hadde vært for ung for Kråkerøy
menighetsråd. I 1973.

For ung for rådet

TILBAKEBLIKK FRA TIDLIGERE VALG
Tekst: Dagfinn Holte

Staben i Kråkerøy menighet på
tur til Wittenberg
Selvsagt var Martin Luther i sentrum. Staben fikk
sett både Slottskirken med tesedøren,
Mariakirken som var Luthers sognekirke og
Lutherhaus (Luthers hjem i 35 år). Og ikke minst
Panorama 360 – en «bildekavalkade» i 3D i et
bygg med fasong som en silo. Interessant og en
annerledes måte å presentere stoffet på.

Kapellan Ole Hauglum stilte 
i tidsriktig antrekk.

Foto: Linda Gjemsø



Elisabeth Pagander Austrheim, f. 1976
1673 Kråkerøy
Jeg jobber som ung-
domskolelærer og
sitter i menghetsrå-
det i inneværende
periode. Jeg er opp-
tatt av trosopplæ-
ring, "grønn menig-
het" og at Kråkerøy
menighet skal ha
gode tilbud til barn,
ungdom og voksne.
Å være sammen med
familie og venner
gjør meg i godt humør. 

Kjersti Langli-Jørgensen, f. 1962  
1676 Kråkerøy. 
Jobber som spesial-
sykepleier i
Demensteamet i
Fredrikstad og er
veldig engasjert i
jobben min.   Har
sittet i menighetsrå-
det 8 år før, og de
siste 4 åra nå.
Kråkerøy menighet
er min menighet.
Jeg ønsker å bidra
til at menigheten er
et sted der folk i alle aldre kan føle seg møtt og
ivaretatt.

Siri Haraldsen, f. 1976
1679 Kråkerøy. 
Jobber som rådgi-
vende ingeniør i ÅF
Pöyry AS.
Sittende menighets-
rådsmedlem. Jeg er
opptatt av det vanli-
ge som familie, ven-
ner, oppfølging av
barn på skole og
aktiviteter. Slapper
av med å spille
piano og høre på
diverse Podcaster.
Blir glad av: å høre på lydbok og podcast, sene
helgefrokoster med familien, tur til Enhus og
omegn, m.m.

Øivind Navestad, f. 1946
1679 Kråkerøy, 
Tidligere arbeidet
som konsulent og
arbeidsleder innen
attføring, nå pensjo-
nist. Styremedlem i
Kråkerøy Nor-
misjon siden 70-tal-
let. Tidligere yng-
res/klubbleder.
Vært i styret for
Sauevika leirsted.
Medlem i Kråkerøy
Menighetsråd, i to
perioder. Er opptatt av trosopplæring og misjon
hjemme og ute. Samvær med familie og venner,
eller en rolig fisketur, og når FFK vinner

7

VALG TIL NYTT MENIGHETSRÅD
Tekst: Jan Erik Andersen

Kandidater som har sagt ja til å bli nominert til valg

til nytt menighetsråd Kråkerøy menighet 2020 - 2023
Forespurt og foreslått rekkefølge av Nominasjonskomiteen – Anne Karin Andersen,
Herman Midtsjø og Svein Helge Rødahl.



VALG TIL NYTT MENIGHETSRÅD
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Anne-Karin Andersen, f.1954
1675 Kråkerøy. 
Jeg har arbeidet i
Domkirken og
Glemmen menighe-
ter.
Jeg har vært lærer
ved alle barneskoler
på Kråkerøy. Jeg
videreutdannet meg
til spesialpedagog
og arbeidet de siste
a ̊rene årene av mitt
yrkesliv med lese-
opplæring og å
utvikle leseglede hos elevene. Jeg er i dag knyttet
til redaksjonen i Kra ̊kerøy Menighetsblad. Jeg er
ogsa ̊ aktiv i Lunde KFUK/M som styremedlem og
i KA ̊EM- kultur. Brenner særlig for: At det skal
være en plass for alle, uansett bakgrunn, i menig-
heten. Våre samlinger skal skape en plass hvor
mennesker kan føle seg hjemme. Hva gjør meg
glad? Mye, men særlig å få jobbe sammen med
andre mennesker mot et felles mål.

Hans Ingvald Røed, f. 1959
1679 Kråkerøy. 
Selvstendig nærings-
drivende, ni ansatte.
Politisk aktiv.
Erfaring på styrenivå
fra politikk, organi-
sasjons- og nærings-
liv. Sittet to perioder
som fast
medlem/vara i MR
og FR. Dnk bør
drive systematisk
menighetsutvikling
for å ivareta og øke
aktiv tilslutning blant sine medlemmer, særlig
yngre voksne. MR bør få en mer selvstendig stilling
med økt ansvar og myndighet, jfr kommende/ny
lov.

Anne Brun Andersen, f. 1949
1673 Kråkerøy. 
Jeg har vært aktiv i
kirken fra ungdom-
men av. Jeg har dre-
vet barnearbeid i
mer enn 40 år, men
har nå gått over til
hjelp med praktisk
tilrettelegging. Ellers
er jeg frivillig klok-
ker, deltar med
andakter når jeg blir
spurt, og hjelper til å
holde menighetssen-
teret rent. Jeg er også med i en misjonsforening
som heter Nepals venner som samler inn penger til
sykehuset i Okhaldunga i Nepal. Jeg har tidligere
10 års fartstid i Kråkerøy menighetsråd og har sit-
tet i bispedømmerådet i to perioder. 
Hva som gjør meg glad? Jeg er oppriktig bekymret
for klima, artsmangfold og miljø. Derfor er det
som gjør meg glad, er når jeg hører om klima- og
miljøtiltak som får bred oppslutning og som virker.

Ola Linqvist Nødtveit, f. 1998
1678 Kråkerøy. 
Jakob Gresstad, 21
år. Fra høsten 2019
begynner jeg på
medisinutdanning.
Har jobbet som hel-
sefagarbeider i hjem-
mesykepleien på
Kråkerøy i ett år.
Har tidligere deltatt
som ungdomsleder i
menigheten i flere år.

Ragnhild Hofgaard, f. 1946
1678 Kråkerøy. 
Pensjonert lærer. Jeg har blant annet arbeidet på
Rødsmyra, Lunde og Gudeberg skole. I 20 år har
jeg vært med i styret for Glombo og Rød velfor-
ening, og nesten like lenge i styret for Fjellheim
samfunnshus. 



Jeg er opptatt av et
godt nærmiljø, og
er stolt av hva vi i
velforeningen har
fått til på Glombo
brygge. Arbeid med
barn og ungdom
har vært jobben
min, og engasjerer
meg fortsatt. Jeg
kan bli i godt
humør når jeg tref-
fer noen som har
tid til en liten prat,, eller bare en kopp kaffe på
trappa når solen varmer. 

Kari-Anne Bydal Sørensen, f. 1974
1671 Kråkerøy. 
Jeg er gift, to tenå-
ringsgutter og en
hund. Er ufør, men
jobbet tidligere i
bokhandel og bar-
neskole/SFO. Har
sittet i styret for
Kongsten-svøm-
merne og var dug-
nadsansvarlig der i
samme tidsrom. Jeg
er opptatt av at kir-
ken skal være et
sted for alle, hvor alle er velkomne, uansett hvem
man er eller hvor man kommer fra. Jeg ønsker at
kirken skal være et levende treffpunkt hvor barn,
unge og voksne kan møtes og ha det hyggelig sam-
men. Det som gjør meg i godt humør er barna
mine, mannen min og når jeg kan hjelpe og glede
andre. Drømmen min er å kunne hjelpe og være
der for de som trenger det mest. 

Kjell Seth Rennesund, f. 1950
1678 Kråkerøy. 
Pensjonist. Arbeidet med statistikk og analyser for
Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i
Østfold. Utdannet diakon/ sosionom fra
Diakonhjemmets høgskole. Senere IT-utdanning.

Arbeidet i Kirkens
bymisjon (Oslo).
Kirkeverge og dia-
kon i Molde menig-
het.Tidligere med-
lem i Kråkerøy
menighet.
Representant i
Fredrikstad Fellesråd
og vært tyremedlem
i Kirkens bymisjon i
Fredrikstad.

Yvonne Flage, f. 1970
1676 Kråkerøy. 
Hei jeg er 48 år.
26.09.70. 3 jenter på
9 10 og 22.. Jeg er
speiderleder og med i
styret for speiderhu-
set venner. Jeg er
opptatt av opplegg i
kirken for barn og
ungdom. Jobber som
møbeltapetserer.
Liker å sy alt mulig.
Kunstner/håndver-
ker. 
Liker teltliv. 

Herman Midtsjø, f. 1999 
1672 Kråkerøy. 
Jeg avslutter skole-
gang nå og håper å
bli student fra høs-
ten.  I flere år har jeg
vært aktiv i menighe-
tens ungdomsarbeid.
Jeg har også  jobbet
på kirkegården på
Kråkerøy og som
vikar for kirketjener i
kirken vår.  Jeg er
politisk aktiv og har
min organisasjonser-
faring derfra. Jeg er opptatt av at kirken er for
alle. Og en kaffekopp gjør meg glad!

VALG TIL NYTT MENIGHETSRÅD
Tekst: ??????
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Helt førsteklasses
Første skoledag er en viktig milepæl i livet.
Trygghet, nestekjærlighet og gode vennskap
var derfor sentrale tema med Bibelsk forank-
ring for samlingene våre. Boken «Min kirke-
bok 6» satt rammene for opplegget. I klubb-
samlingene har barna sunget, lekt, laget
vennskapsbånd og tegnet seg selv. Her har
bl.a. språket og finmotorikken blitt stimu-
lert. Vi hadde også en” hemmelig hule” hvor
barna fikk høre fortellingen om «Den barm-
hjertige samaritan» og «Josef og brø-
drene».” Helt førsteklasses” er ett av flere
trosopplæringstilbud som menigheten tilbyr
barn og unge fra 0-18 år. De to første før-
skolearrangementet gikk av stabelen i mai,
den neste er på skolens planleggingsdag fre-
dag 16 august. Denne dagen er
barna her hele dagen (8.00-16.00). Denne
dagen skal barna få male på sin egen t-skjor-
te hvor det står «Jeg er helt førsteklasses”
på! Søndag 18 august er det gudstjeneste kl.
11.00 for alle 1 klassingene hvor de deltar
med ulike oppgaver.

Vil barnet ditt være med på «Helt første-
klasses dagen» fredag 16.august så gå inn
på:    http://bit.ly/forsteklasses2019 
og meld han/hun på☺
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Menighetspedagog
Hanne Sveum Holm

69 95 98 35 / 99 40 81 77
hasv@fredrikstad.kirken.no

Oppskrift på store såpebobler
Snart kommer sommeren og her er
kommer en sommeraktivitet for barna

med oppskrift:
5 l vann

2,5 dl flytende såpe
30 ml glyserol



Hva skjer 
til høsten?

Helt Førsteklasses
16.08  kl. 08.00-16.00

Alder: f. 2013
−

Helt Førsteklasses
gudstjeneste
11.00-11.45

−
Kirkerotteklubb

19.08  kl. 16.00-17.30
Alder: f. 2016/2015/20 14

−
Krølle

30.08  kl. 16.00-17.30
Alder: f. 2018/2016

-
Tween-time

30.08  kl. 18.00 – 20.30
Alder: 6-7 klasse

_
Kirkerottene

09.09  kl. 16.00 – 17.30
Alder: f. 2016/2015/20 14

−
4 års-bok samling
18.09 kl 16.30 – 17.45

Alder: f. 2015
-

Krølle
20.09  kl. 16.00-17.30
Alder: f. 2018/2016

-
Tween-time

20.09  kl. 18.00 – 20.30
Alder: 6-7 klasse
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KOM-Kirke og
Middag 
En gang i måneden har det vært KOM på menighetssen-
tret. KOM står for kirke og middag, og her er målet at vi
kommer sammen og spiser middag, tar en kopp kaffe og
barna leker/holder på med en aktivitet. Er du interessert
så følge med på nettsiden/instagram og facebook for
datoer til høsten
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KIRKEVALGET
Tekst: Jan Erik Andersen

Valgrådet har godkjent alle de tre innkomne listefors-
lagene til valg av kandidater til Kirkemøtet og bispe-
dømmerådet. De tre listene er Bønnelista,
Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirkes
liste. Valget til nytt bispedømmeråd blir gjennomført
som forholdstallsvalg. Kirkevalget angår 400 000
medlemmer i 111 menigheter i Den norske kirke i
Borg.

Valgrådet skal godkjenne listeforslagene til bispe-
dømmerådsvalget i sitt møte fredag 3.mai. 
- Det er første gang vi har tre lister som stiller til valg
til Kirkemøtet og bispedømmerådet i Borg, sier valg-
rådets leder Nina Lind. Nå får medlemmene gode
valgmuligheter, vi håper mange vil benytte seg av
muligheten til å være med å bestemme i kirka!

Faktaboks om Kirkevalget:
•     8. og 9.september 2019 avholdes Kirkevalget i    

alle menigheter i Norge samtidig med 
Kommunevalget

•     3 millioner nordmenn har rett til å stemme ved 
Kirkevalget 2019

•     Det skal velges omtrent 7000 rådsmedlemmer i 
Kirkevalget 2019

•     Kirkevalget er to valg; du velger kandidater både
til menighetsrådet der du bor og til bispedømme-
råd/Kirkemøtet regionalt og nasjonalt.

•     I valg til Kirkemøtet og bispedømmerådet i Borg
er det 3 ulike kandidatlister; Bønnelista,  
Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirkes
liste, tilsammen 38 kandidater.

Listene i alfabetisk rekkefølge:

Bønnelista

1. THOMAS BJØRTOMT-HAUG, Jessheim     
2. MATHILDE THOMPSON SAND, Moss
3. Susanne Thauland Hedberg, Ski
4. Åse Brøvig , Ski
5. Laila Larsen, Oppegård

6. Tom Henriksen , Askim  
7. Olav Honningdal , Sarpsborg
8. Thea Aarseth, Oppegård
9. Edvard Dreier Grimstad, Råde    

Nominasjonskomiteens liste

1. Erling Birkedal, Nittedal
2. Sidsel Repstad, Kolbotn
3. Frode Bolin, Moss
4. Thomas Granheim Iversen, Sarpsborg
5. Elisabeth Pagander Austrheim, Fredrikstad
6. Kurt Soltveit, Ski
7. Oda Mossik Bernhardsen, Fredrikstad
8. Jan-Erik Sundby, Råde
9. Hallgeir Elstad, Sørum
10. Laia Kristine Bringa, Fredrikstad
11. Jon Erik Haave, Moss
12. Pål Antonsen, Sarpsborg
13. Sidsel Marie Schade, Skjeberg
14. Øivind Refvik, Drøbak
15. Maren Kristine Skovholt, Rælingen

Åpen folkekirkes liste

1. KARIN-ELIN BERG, Fredrikstad
2. OLE JACOB FLÆTEN, Lillestrøm
3. Anne Marie Nørstelien Helland, Moss
4. Helene Lunder Eriksen , Fredrikstad
5. Tania von der Lippe Michelet, Moss
6. Kjetil Hafstad, Fredrikstad
7. Liv Betty Hesjadalen, Rygge
8. Anita Patel, Lørenskog
9. Aksel Reuben Eriksen, Skedsmokorset
10. Steinar Granmo Nilsen, Ski
11. Kristin Elisabeth Kyhen Ramstad, Fetsund  
12. Eirik Elin Stillingen, Gan
13. Turid Øyna, Nesodden
14. Aleksander Abelsen, Fredrikstad

Tre lister ved kirkevalget til
Kirkemøtet og bispedømmerådet. 



VINDUSPOSTEN
– en side hvor du kan sende inn saker du opplevde på Kråkerøy, men som 
kanskje er glemt, og som vi andre kan få lese om.

Litt morsomme kommunestyrehistorier
Tekst: Jan-Erik Andersen

I anledning av kommende valg, bringer
Menighetsbladet noen ikke- offentlig kjente histo-
rier om livet i Kommunestyre

Superlokaldemokratisk vedtak om lastebil

I gamle
Kråkerøy kom-
mune var for-
holdene mindre
enn nå. I et
møte sto «kjøp
av lastebil» på
dagsorden.

Siden ingen av kommunestyrerepresentantene var
godt bevandret innen lastebiler, innkalte kommu-
nestyret lastebilsjåfør Kjell (fingert navn).

Ordfører: Trenger du virkelig en ny bil nå da,
Kjell?

Kjell: Det hadde vært greit det, da. Den gamle har
jo ikke kran en gang…… 

Ordfører: Hvilken bil kunne du tenke deg da?

Kjell: Jeg tenkte nærmest på en Volvo L465 Starke,
sånn som Onsøy har.

Ordfører: Saken tas opp til votering. De som stem-
mer for at Kjell kan få en like fin bil som Onsøy
har, forholder seg i ro, de som er imot viser stem-
metegn……..»

Også ble saken enstemmig vedtatt.
Lokaldemokrati i praksis…….lenge før storkom-
munen.

En litt jålete onsøyrepresentant

I begynnelse av 90 – årene ble kommunene rundt
Fredrikstad slått sammen til en.

Møtene i bystyret ble sendt på lokal-TV, og møtet
stoppet hver gang fotografen byttet kassett.

En folkevalgt fra Onsøy var opptatt av å gjøre en
god figur på lokal-TV. Til et møte kledde han seg i
hvit dress, utarbeidet et godt manuskript og
gjennomførte et godt innlegg.

Men hans nærmeste naboer i kommunestyresalen
synes det ble for mye jåleri og besluttet umiddel-
bart å «jekke han ned»

Så da onsingen kom ned på plassen sin og med
forventning spurte: «Hva synes dere, guttær, dette
ble vel bra», ble svaret kort og konsist. (Og brakte
kommunestyrerepresentant nr. 21 ned på onsøy-
landet igjen):

«Joda, ikke verst, men du kunne jo dratt opp buk-
sesmekken først».

Lunken rådmann
Den velkjente radiomann
Tor Andersen var i 70 åra
journalist i Fredriksstad
Blad. En dag dekket han et
møte i skolestyre i Kråkerøy.
Politikerne var mildt sagt
rasende på Rådmannen på
grunn av en kontroversiell sak. Og kalte han både
den ene og det andre.

Men en representant, la oss si han var fra Høyre,
kom fra et godt møblert hjem og hadde ordet i sin
makt. Han brukte antagelig det sterkeste uttrykket
han pleide:
«Jeg synes rådmannen er noe lunken i den konkre-
te saken».

Men Tor Andersen gav ikke politikeren den for-
tjente ære.
I avisa dagen etter sto: «Høyrepolitiker påstår at
Rådmannen er lumpen».
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Tor Andersen  
Foto: Fredriksstad Blad



Velkommen til strikke-kafe på Menighetssenteret  til høsten. 

Vi samles kl. 11 til koselig prat og salg av vafler 

og et ord for dagen.

Ta gjerne med strikketøy. Alle er velkommen.

Mandag 16.09

Mandag 21.10

Mandag 18.11

Sett også av den 23.11 

til den årlige julemessa.            

Kirkeringen.

Bibelen til alle!
I høst var det en stor aksjon i Østfold som het «Bibelen til alle». Det
ble arrangert utdeling av bibler, og målet var at alle husstander skulle
få tilbud om en gratis bibel. På Kråkerøy var det på grunn av for få

frivillige ikke alle som fikk tilbud. 

Vi har i etterkant hatt to kvelder til der vi har delt ut bibler, men fort-
satt er det noen husstander som ikke har fått besøk.

Hvis du er en av dem, og har lyst på en bibel, er det bare å møte opp
på menighetskontoret eller ta kontakt med daglig leder. 
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Varme sommerkvelder, gjerne i
mørket med stor måne og ingen
vind, gir gode utsikter til at
sankthansormen viser seg.
Særlig om vi har en kortvokst
gressbakke som ikke er altfor
tørr, kan forutsetningene være
gode for dette underlige og sag-
nomspunne dyret. 

Sankthansormen lager ingen
lyd, men beveger seg sakte og
helt lydløst, men den lager lys,
gulgrønt, mystisk lys nede i
gresset, og bare når det er
mørkt. Og så er det ingen orm,
om noen skulle tro det, men en
bille hvor hunndyret ikke kan fly.
Hunnen har ingen vinger, men
tiltrekker seg oppmerksomhet fra hanner med dette
trolske lyset. Hannen har vinger som de kan fly
med, men til forskjell fra flertallet andre insekter,
har den svak luktesans. Derimot har den store øyne
som leter etter hunndyr som lyser i gresset ved
St.Hans-tider. Den kan også selv gi lysglimt som
viser hunnen dens nærvær. På tross av størrelsen er
øynene imidlertid vanskelige å se hos begge kjønn
da brystskjoldet helt skjuler hodet hvor øynene og
de to korte antennene er festet.

I gamle dager trodde man at om man tråkket i hjel
en slik ville man miste èn sau for hver sankthans-
orm man drepte. Andre steder ble det regnet som et
brukbart middel å smøre knuste sankthansormer
på skallet hodebunn for å få igjen hårveksten.
Andre påsto at kyr må ha spist slike gloormer om
det kom blod i deres urin. Tror vi skal legge bort
slik overtro og heller bruke litt tid på å se nærmere
på denne underlige skapningen som fascinerer oss
omkring St. Hanstider. 

Etter parringen legger hunnen eggene grunt i jorda.
Larvene er spesialister på å spise små snegler. De
lever som larver i gresset i to år før de klekkes til fly-
gedyktige hanner (lille bildet) eller til larvelignende
hunner, som altså ikke kan fly, men de kan lyse
sterkt i sene sommerkvelder. 

Jeg er så heldig å ha hytte på Kråkerøy med en liten
engbakke foran. Her har det vært årvisse opple-
velser med slike lysende vesener i gresset. Jeg har
også god erfaring med å vise fram slike for barn. Å
bli vekket etter klokka elleve på senkvelden, og med
hviskende stemme bli båret ut for å bli vist noen
magiske, lysende vesener i gresset, er gjerne en opp-
levelse som sitter i for livet. Dessverre har det blitt
vesentlig færre av disse spennende billene i nyere
tid, men jeg håper å få oppleve flere av dem her på
Kråkerøy nå som vi nærmer oss midtsommers. De
er signaler om at naturen her ute er sånn noenlun-
de intakt selv om mange tegn tyder på at artsmang-
foldet trues.
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GLIMT FRA VÅR VAKRE NATUR 
Tekst/foto: Jan Ingar Båtvik

Vi nærmer oss St. Hans, forhåpentligvis med mange spennende opplevelser
ute i naturen, sankthansorm er en av dem jeg ser fram til

Hunndyret av St.Hansorm lyser i gresset med et gulgrønt, trolsk lys for å lokke til seg hannene
ved sankthanstider. Innfelt: Hannene ser helt annerledes ut enn hunnen. Han har vinger og leter
etter hunndyr som signaliserer sin tilstedeværelse med å lyse i gresset. Slik får kjønnene kontakt
i sommernatten. 

Ofte plasserer hun seg oppå et strå for at hannene skal se henne
lettere



 
 

 
 

 
 

 
  

Selskapslokale i vakre omgivelser.

• Kapasitet 50 gjester

• Oppgradert kjøkken og toaletter.

• Ny stor veranda på 65m²

• 2 Partytelt m/ kapasitet 80 pers.

• Gassgrill (plategrill)

• Stor hage

Kjøkøy Grendehus Tlf 980 33 770

SLEKTERS GANG 2 /19
DØPTE 

31.03.19
Celine Michelsen Lorentzen
Marinus André Dahlberg Engen
14.04.19
Theodor Korum Grabner
Astrid Bjørnevaagen
Martin Leader Dahlberg
28.04.19
Mille Vårdal Bakken
Sondre Midtbø Holte
12.05.19
Kristian Hartig 

DØDE
Tom Andersen 1935
Paul Ivar Johansen 1945
Bente Pedersen 1957
Sverre Kristian Gundrosen 1939
Irma Fritzner Olsen 1922
Gunnar Johannes Pedersen 1949
Mary Louise Røed 1924
Willy Henning Hansen 1947
Sten Willy Wilhelmsen 1935
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09.06.2019
10.06.2019
16.06.2019
23.06.2019
30.06.2019
07.07.2019
14.07.2019
21.07.2019

28.07.2019
04.08.2019

11.08.2019
18.08.2019

25.08.2019

Vassli Gjære Dåp og nattverd
Solliheimen Vassli Gjære
Hauglum  Dåp og nattverd  Kirkekaffe
Vassli Gjære Dåp og nattverd
GudstjenestepåGlommafestivalen
Hvaler kirke Hummel   Dåp
Hummel   Dåp
Spjærøy kirke Hauglum Dåp og
nattverd
Hauglum Dåp og nattverd
Hvaler kirke Hauglum Dåp og 
nattverd
Vassli Gjære   Dåp
Skolestartmarkering Nattverd Vassli
Gjære/Holm
Vassli Gjære Dåp og nattverd
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Velkommen til Kråkerøy kirke!
Gudstjenester i tiden framover

- Alle begynner kl. 11:00, hvis intet annet står -

Pinsedag
2.pinsedag
Treenighetssøndag
2.søndag i treenighetstiden
3.søndag i treenighetstiden
4.søndag i treenighetstiden
5.søndag i treenighetstiden
Aposteldagen

7.søndag i treenighetstiden
8.søndag i treenighetstiden

9.søndag i treenighetstiden
10.søndag i treenighetstiden

11.søndag i treenighetstiden

Vi skulle så gjerne brukt den til å sanke gode minner.
Vi skulle så gjerne fylt den med nye steder og spen-
nende opplevelser. Men det blir ikke alltid slik. 

Tanker i vestveggen

Tenk å sitte på en benk i Barcelona
og skue folk på hårene og drikke billig vin,
og stoppe ved en fyr som lager skisser
og prute litt på den jeg syns er fin.

Tenk å se på pyramidene ved Kairo,
bli guidet rundt på engelsk og få være kulturell,
med fotoapparat og mørke briller,
få tatt et bilde der jeg er med selv.

Tenk å se på fattigfolka i Calcutta,
virke verdensvant og vidsynt når jeg sier hvor jeg var,
og når det diskuteres ting i verden,
da har jeg vært der og har sikre svar.

Men jeg henger her i stigen langsmed veggen
og bruker sommer´n til å male hus for svigermor.
Jeg kjenner sola svi på støle armer
mens penselen får sette nye spor.

Jeg kunne reist. Jeg kunne sett så mye.
Til høsten når det mørkner, blir det lite som jeg minn`s
Men det er bare her et gammelt menn`ske
til kvelden takker Gud for at jeg fins.

SOMMEREN ER KORT. 
Tekst: Torunn Bjørnstad Båtvik
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Grafiske tjenester

macpapir@altiboxmail.no
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Tannlege Unni Døhlen Opsahl
Storgaten 4, inng. Nygaardsplassen, 1607 Fredrikstad

www.leveringavsmil.no

Tlf: 69 300 800

VELKOMMEN!

VIVO BOKHANDEL
– en verdibasert bokhandel

tlf: 69 15 14 69

epost: torp@vivobokhandel.no

Velkommen til handel med mening!

Alt innen catering, Snitter, Koldtbord,

selskaper, minnestunder

Kontakt oss på tlf 69 32 62 50 eller mob 977 85 487

for en hyggelig prat.

Se vår hjemmeside www.torgetslille.no eller

facebook: www.facebook.com/torgetslille

E-post post@torgetslille.no

Adresse: Gressvik torg 16 1621 Gressvik

Ønsker du å annonsere
i Kråkerøy Menighetsblad?

For mer info, ta kontakt med Linda Gjemsø
Tlf. 69 95 98 31  -   ligj@fredrikstad.kirken.no



Kråkerøy prosjektkor med nytt prosjekt 
«Syng med oss for biskopen»

I september vil vi tilby sang-øvelser til en konkret gudstjeneste 13.Oktober i kirka vår.
Prosjekt visitas kaller vi det, og vi kommer til å øve inn salmer/musikk som kan passe

godt å fremføre for biskopen vår Atle Sommerfelt.
Første øvelse vil foregå torsdag 12. september kl 18.30 og 19. og 26. september øver 

vi også. Generalprøve blir 10. oktober, og så synger vi i kirken 13.10.
Vi legger oss på et trivselsnivå, og synger de sangene vi liker.

Vil du delta?
Send sms til kantor (93892684) eller gå via facebook/messenger.

Unn Birgitte van der Hagen
Kantor i Kråkerøy menighet

Mobil: 93 89 26 84
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Velkommen til konfirmasjon 
i Kråkerøy kirke 2020.

Påmelding åpnes 15 september 2019 og du melder deg på via nettsiden vår.
Informasjonsbrosjyre er sent ut i posten og den ligger også ute på nettsiden

kirken.no/krakeroy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


