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Om å gå ned i spagaten –
å ikke komme opp igjen
Noen saker er langt fra morsomme i samtiden, men
kan bli en god historie i ettertid.

Jeg minnes en svenske, Jon Karlson, som satt
skrevs over mønet på huset sitt, med det ene beinet
mot øst og det andre mot solnedgang.
Plutselig gikk det østre ut av ledd og ingen kunne
bevege svensken uten at han skrek som en gris.
De måtte rekvirere to brannbiler fra den lokale
brannstasjonen.
Brannbilene fikk naturligvis et stort bilde i avisen,
hvor de heiste den ikke lydløse Jon, i bred spagat,
ned fra taket.

Uten sammenligning føler jeg meg litt i spagat i
dette nummeret. Trukket i to retninger. Ikke fysisk,
men mer mentalt:
Koronapandemien gjør at flere grupper får større
utfordringer med å klare seg rent økonomisk og
sosialt. Noen mister jobben og mange er permitter-
te. Det gjelder derfor å lette situasjonen for disse,
Kirkens Bymisjon sier at behovene er primære, slik
som klær og mat. 
Dersom vi klarer å gi noen midler til slike formål,
er det bra. Flere er opptatt av at vi her i
Menighetsbladet minner leserne om dette.

Andre peker på at Kråkerøy menighet nå trenger
penger til tre prosjekt og ber om innsamling til
-midler til kunstverk i kirken
-midler til ungdomsarbeider
-midler fra faste givere.

Dersom vi klarer å overføre
noen midler til slike formål, er
det jo også bra. Flere er opptatt
av at vi her i Menighetsbladet
minner leserne om de lokale
behovene.

Nå skjønner du kanskje hva jeg
mener med en mental spagat.
Minst to forventninger i motsatt retning. Mange vil
hevde at dersom vi prioriterer ett prosjekt, vil det
gå ut over et annet. Noen vil ytre, og har for så vidt
gjort det allerede, at det blir feil å be om penger til
Kråkerøy menighet når nøden er så stor andre ste-
der.
Jeg har ikke tenkt å stå der i den mentale spagaten
lenge, og vil hevde med brask og bram: 
Det viktigste er at du gir. 
Og det til formål du brenner for og som gir deg
motivasjon til videre aktivitet. For dersom motiva-
sjonen ikke er tilstede, vil interessen bli mindre og
mindre. Og vil til slutt falle bort av seg selv.  
Et av formålene med Menighetsbladet er naturlig-
vis å øke interessen for kirken på Kråkerøy. Derfor
bruker vi store deler av dette nummeret til å fortel-
le om ulike aktiviteter rundt Kråkerøy menighet. Er
du ikke så interessert, sier du? Vi bidrar i hvert fall
med et ordspill, slik at du går over til neste side
med humøret på topp:

Epilog: Du husker svensken vi startet med. Han
med det østlige beinet ut av ledd. Vet du hva han
ble kalt resten av sitt liv? Ikke? 
Enkelt: Karlson på taket.
Lykke til med lesingen!
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REDAKTØRENS HJØRNE

Jan Erik Andersen
redaktør

Helt førsteklasses dag!
Hvordan ville fortellingen om den barmhjertige
samaritan blitt fortalt i dag?
Det har disse førsteklassingene tenkt på.
Tankene deres ble til søndagens preken.

Som vanlig ble årets førsteklassinger invitert til
en samling lagt til en hverdag med påfølgende
gudstjeneste søndag i samme uke. Grilltur til
Holtevarden, klatring i trærne, øve på alfabetet
og å rekke opp hånden(!!) gjorde de også. Fra venstre: Thea, Emilie, Ida, Olivia og Max.



KIRKEN VÅR
Tekst: Maria Vassli Gjærehusprest

Som de fleste har fått med seg har kirka vår vært
under rehabilitering siden januar. Dette er et prosjekt
i millionklassen. Budsjettet for hele prosjektet er 15
millioner – mye penger! Dette er i hovedsak kostna-
der som dekkes av offentlige midler. Og vi synes at vi
får mye igjen for investeringen. 

Vegger, gallerifront og kirkebenker repareres og
males på nytt. Det blir helt nytt flisgulv med vannbå-
ren varme, radonsikring og kunst! Både lyd- og lys-
forhold forbedres og vi gjør utbedringer i begge
sakristiene. Det som ikke kommer på plass nå er nytt
orgel. Å kjøpe nytt orgel er en krevende og omfat-
tende prosess. Men orgelkomiteen er i gang og nytt
pipeorgel skal komme. Uthuset bygges om og skal
fungere som teknisk rom og lager.  

Vi er veldig glade for at vi er i gang og for at arbeidet
hittil har gått veldig bra. Vår hovedentrepenør, Lasse
Holst as, og alle underleverandører gjør en fin jobb.
Vi må også berømme arkitekt Per Stenseth og byg-
ningssjef Heine Langsholt hos kirkevergen. De holder
i prosjektet med kyndige hender. Alle vi ansatte er
med i prosessen, men kirketjener Geir gjør en solid
ekstra innsats. Han bruker sine kunnskaper og inn-
sikt til å finne gode løsninger 

Menigheten skal altså ikke betale alt dette, men vi har
to delprosjekt der vi skal bidra. Det er et spennende
kunstprosjekt som skal komme i det nye flisgulvet.
Her samarbeider vi med kunstner Tor Lindrupsen. Vi
som har sett skisser og materialer gleder oss veldig til
å se det ferdig – det blir veldig flott.

Vi skal også samle inn til stoler. Noen av de fremste
kirkebenkene skal erstattes med stoler for å få litt mer
fleksibilitet i bruken av dette arealet. Med tanke på
kor og musikere, eller små samlinger i kirkerommet.
Vi kjøper også noen ekstra, som kan benyttes til store
arrangementer. Vi satser på å få samlet inn til 60 sto-
ler. Menighetsrådet har vedtatt hvilken stol vi skal
ha. Den er lik den som Glemmen kirke har, men til-
passes i kirkens farger.

Kråkerøy kirke rehabilitering

TerjeBjørnar

Tlf. 69 34 53 35
Biveien 21, 1658 Torp
emargarb@online.no

DavidEllen Ulf Cathrine Jarle

Tlf. 69 31 30 62 Hele døgnet.
Veumveien 51, 1613 Fredrikstad

post@fredrikstadbeg.no

www.fredrikstadbeg.no

Vi dekker hovedsakelig Fredrikstad, Rolvsøy, Borge, Torsnes, Østre Fredrikstad, 
Kråkerøy, Spjærøy, Hvaler, Gressvik, Onsøy og Råde.
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HEKTISK SOMMER PÅ KIRKEGÅRDEN
Tekst og foto: Anne Karin Andersen

Det har vært mye å gjøre på kirkegården i sommer.
Gravlundsformann Kjell Brevik er glad for alle som-
mervikarer som har hjulpet ham i denne tiden.
Nedbøren har kommer litt i «klæddær» i år. Juni og
august var varme og tørre, noe som krevde masse
vanning. I juli var det derimot kjølig og mye regn.
Problemet var da å få alt vannet bort fra kirkegår-
den. Ellers ser det ut til at valget av ulike typer av
begonia var et klokt valg. Blomstene har fått stå i
fred for både rådyr og snegler. Og når vi først er inne
på blomster ... Blomsterenga utenfor kapellet er et
syn til glede for både insekter og mennesker.

Nå går det raskt mot høst. I slutten av september tas
sommerblomstene vekk og lyng settes på.
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1.Babysang er på onsdager fra kl 10 – kl 12. 
Det skal kokes kaffe, stekes vafler og vaskes opp.
September       Oktober November
Ons. 02.09       Ons. 07.10 Ons.04.11
Ons. 09.09       Ons. 14.10 Ons.11.11
Ons. 16.09       Ons. 21.10
Ons. 23.09       Ons. 28.10

2. Kirke og Middag (KOM) er på torsdager. Dette er et
tilbud til hele familien hvor vi samles til middag, har
aktiviteter og avslutter med skumringsstund.
«Arbeidstiden» er fra kl. 15 – 18 og oppgavene vil være
å lage mat, dekke bord og vaske opp.
September      Oktober      November       Desember
Tor 24.09       Tor 22.10    Tors 19.11 Tors 17.12

3. Vaskeliste:
Vi vasker på menighetssenteret før og etter egne arran-
gementer og utleie. Du får ansvar for å være beredt i 1
uke, 1-2 ganger i året. Vi vil gjerne få flere å dele denne
oppgaven med. 

4. Arrangement for barn og unge:   
I høstsemesteret vil vi trenge praktisk hjelp på noen
arrangementer for barn og unge. 
November Tårnagentdag den 13.
Lys våken den 28.og 29.

5. Tweentime: 
Fredager 17.30 – 20.00
August September     Oktober       November
Fredag 28.  Fredag 11.      Fredag 30.   Fredag 27.

6. Kirkekaffe:
Vi har en gjeng som sørger for at vi har kirkekaffe
noen søndager. De dekker på, koker kaffe og setter
frem kjeks og/eller kaker og vasker opp. Oppmøte
10.15. Vi vil gjerne blir flere, og ha kirkekaffe oftere!
September     Oktober      November      Desember
Søn 19.09       Søn 04.10    Søn 08.11 Søn 12.12

Søn 25.10    Søn 29.11.

7. Gudstjenestemedarbeider:
Hver søndag er det gudstjeneste, denne høsten feires de
i kapellet. I tillegg til de ansatte er det frivillige som er
kirkevert og klokker. Vi trenger flere som vil ha en
aktiv rolle noen få søndager i året.
Hvis du tror dette er noe for deg – eller du har noe
spørsmål TA KONTAKT MED:

Linda Gjemsø Tlf 95878595:ligj@fredrikstad.kirken.no

Kristin Sofie Johansen Tlf 98820751:kristinsofiejohan-
sen@gmail.com

Du trenger ikke møte på alle arrangementene, men alle
monner drar.
Dersom du allerede vet om noe du kan hjelpe med –
send mail nå!

Frivillig medarbeider i Kråkerøy menighet? En sjanse til å gjøre en
innsats og bli kjent med andre hyggelige mennesker.
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Utbedring av kirken og kirke-
rommet har stått på agendaen i
mange år. Granittkirken som ble
oppført etter tegninger av arki-
tekt Olaf Nordhagen og påbe-
gynt i 1909, ble ferdigstilt i 1911.
Men den siste store restaurering-
en av kirken ble utført i 1951.
Derfor var det stor glede da
Kråkerøy Menighet endelig fikk
den bevilgningen som gjorde for-
bedringer og reparasjoner mulig.
Det er entreprenør Lasse Holst
As som står for oppussingen,
mens Egil Norli As står for snek-
ker - og tømrerarbeidet. Samtidig
skal forhåpentligvis antall sitte-
plasser i kirkerommet økes. 

Da det har lenge vært svært gulvkaldt i kirken var
planen ble å erstatte det gamle tregulvet med terra-
kottafliser og vannbåren varme. I denne forbin-

delsen kom Kråkerøykunstneren Tor Lindrupsen
inn i bildet.

Lindrupsen som bor i Trolldalen, har bodd på
Kråkerøy siden 1987. Han er ingen novise innen
kirkekunst. I følge Wikipedia - er han en norsk bil-
ledkunstner som har utført en rekke oppdrag i det
offentlige rom. Både innen kirkekunst og andre
bygninger. I tillegg er han både grafiker og skulptør
og lokalt er han mannen bak utsmykningen av
rundkjøringene på Rolvsøyveien. 
Han er også kunstneren bak flere altertavler og har
hatt mange andre oppdrag. I tillegg har han illus-
trert en rekke bøker. Lindrupsen forteller at han
alltid har drevet med tegning og maling og at det
aldri var noe alternativer til dette. Han jobber all-
tid med flere ting på en gang og er hele tiden på
leting etter nye uttrykksformer så vel som nye opp-
drag.

I dette spesielle oppdraget har kunstneren tatt
utgangspunkt i livstreet som allerede er malt i kort-
aket. Han har tenkt at et rotskudd fra dette treet 
bringes videre nedover midtgangen. - Selve utsmyk-
ningen begynner forsiktig ved inngangen og man
blir ledet framover i rommet, sier han.
Terrakottaflisene har innfelte motiver av lys og
mørk stein.

NY KUNST I KIRKEN ETTER RESTAURERINGEN 
Tekst og foto: Inger-Torill Solberg

Foran den stengte kirken. Tor Lindrupsen viser fram en skisse av de symbolene som vil prege
midtgangen i kirken



Vidar Lauritzen er byggeplassleder for de som
jobber med rehabiliteringen av kirka vår. Han har
jobbet i 35 år i murerfaget og drev eget firma i 30
år. 

Hva betyr det å være byggeplassleder? Det er en
spennende og interessant jobb. Jeg setter pris på å
være med å ta vare på kulturarven vår. Det er mitt
ansvar at vi gjør tilfredsstillende og faglig godt
arbeid.  Og så skal jeg «holde styr på» de som job-
ber her, sørge for at alle lover og forskrifter over-
holdes og at vi har utstyret og materialene vi treng-
er. 
Har du vært med på rehabilitering av kirker før?
Ja for 25 år siden, da jeg hadde eget firma, var jeg
med på å rehabilitere Kampen kirke i Oslo. Jeg har
også vært med på mye annet antikvarisk arbeid, 
bl a på Stortinget.
Hvordan skiller antikvarisk arbeid seg fra «vanli-
ge» byggeprosjekt? Det er interessant og morsomt
å se de gamle håndverkstradisjonene. Jammen var
det mange dyktige folk da også!
Hvordan trives du i prosjektet her på Kråkerøy?
Jeg trives godt, er storfornøyd. Utfordringer i job-
ben hver dag og mange gode kollegaer!

I et så stort prosjekt kan det vel skje at noe går galt
– har det skjedd her? Nei her har alt gått fint.
Ingen skader, ingen uhell og ingen har fått virus.
Alle trives godt i prosjektet.

Er det noe du vil si til de som leser bladet?
Ja-  bruk den fine nyoppussa kirka ofte!

Kirke og strikk (KOS)

Vi møtes til en sosial samling, med eller 
uten strikketøy. Det blir kaffe, noe å bite i, 
garnlotteri og tanker for kvelden. 
Og kanskje litt allsang? 

Vi møtes tirsdager kl.19.30-21.30 i under-
etasjen på menighetssenteret. 
I høst er det følgende datoer: 
1.september, 6.oktober,3.november og 
1.desember. 

Alle er velkomne.
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BYGGEPLASSLEDEREN



Langs den stien vi  nå skal vandre, skjuler det seg
mange  historiske spor som jeg i min barndomsår
visste lite om. La oss starte  med bakgrunnen for
stien. Etter at Røds bruk ble anlagt midt  på 1870-
tallet, trengte folk på Røds  bruk, Glombo (fra
1928) en vei til byen. De  kunne  gå  gjennom
Bjørneklova (Normannveien) der det gikk en sti
helt  inne ved fjellsiden mot nord. Da kom de  forbi
Sorgenfri (senere Ekheim) og kunne da enten ta
veien forbi Nybrottet mot Åsgård, gjennom skogen
til Rødsmyra eller veien  (Rødsveien) mot Bjølstad.

En annen  mulighet var også stien som startet ved
Skjoldveien 4 og som gikk over fjellet ned  mot
Åsgård.  Denne stien  ble svært viktig etter at  Røds
bruk gikk konkurs  i 1916 og endelig ble nedlagt i
1918. 
Hvor skulle nå arbeidsfolka  på Glombo  finne
arbeid? En mulighet var Kråkerøy Verk som startet
opp nettopp i 1916 . En annen  mulighet  var FMV
som på den tiden  var en bedrift i sterk vekst. Begge
disse fikk etter hvert arbeidere fra det gamle bru-
ket.
For å komme til FMV, kunne  man enten ro  fra
Glombobrygga, eller man  brukte den gamle stien
forbi Åsgårdsvarden. For dem som  arbeidet på
FMV, var stien i bruk  i mine  barneår  på 1950-tal-
let og kanskje  også noe lenger. 

Der Skjoldveien krysser  mot Glomboveien, ligger
et  funkishus hvor James Larsen og  familien
bodde.  Noen meter  nord for  huset, starter  stien.

I dag er det svært vanskelig  å finne den da det nær-
mest er grodd igjen. Et morelltre  kan vise  vei!
Stien går gjennom  kratt og skog, følger tidvis også
en liten bekk. Stien blir  bredere og tydeligere etter
hvert som vi kommer opp i høyden. Etter en stund
har vi Åsgårds-varden på  venstre side. 
Det var ikke bare  arbeidsfolk som brukte stien. Et
besøk på Åsgårdsvarden  var  nemlig vanlig søn-
dagsutflukt særlig for folkene i Bjørneklova.
(Normannveien). Fra  min barndom husker jeg
mange turer dit hvor  mamma  hadde  med drikke
og mat. Fra toppen var det  fantastisk utsikt nær
sagt alle  veier. Mamma  kunne  huske at en gang
hun var der, så  hun at de nede på Fesus tok  opp en
gutt (Arnesen) som var druknet. Det gjorde sterkt
inntrykk på henne. Hun kunne også fortelle at dat-
teren til Selma Nygren også druknet  ved Fesus,
eller Møla som stedet også ble  kalt. 
Noen meter på nordsiden av selve toppen,  ligger
restene av en bronseladerrøys. Det er blitt fortalt at
gutter  i  området en gang etter krigen  ødela det
meste av grava  ved  å  trille stenene ned i  ei  kløft
like  ved.
Vi går  ned til stien igjen og  kommer til en stor
dam. Det var fjøsdammen som sørget for  spring-
vann til driftsbygningen på Åsgård. I dag er dam-
men i ferd med  å  bli gjengrodd. Selv har  jeg fak-
tisk badet i dammen uten å få blodigler på meg.
Det sies at det  hadde vært helsebringende.

Etter å  ha  gått litt lengre, dukker det opp en mer-
kesten  like ved stien. Der står det FMV og et nr. Da
FMV  kjøpte  opp  en stor del av  området syd  for
verkstedet,  (verkstedets storhetsperiode  på 60-tal-
let?) ble det hele gjerdet inn og markert med stener.
Vi  guttunger  klarte  likevel uten problem å
komme  oss under gjerdet flere steder og fortsatte
våre  turer til  Åsgårdsvarden.
Etter en stund  møter vi den gamle  «hovedveien»
fra Åsgård mot Ekheim. Det var en vei som
Kiærfamilien  brukte til  ferjestedet da den  antage-
lig var den korteste. Like  ved der  stien møter
veien, lå søpleplassen til Kiær. Det var spennende
som gutt å lete  i haugen der det kunne dukke  opp
mye  rart. En tid  trodd  min mor at jeg kom til å
satse  på søplebransjen siden jeg stadig dro med
meg noe fra søpla til Kiær. 
Følger vi  veien/stien  mot Ekheim, kommer vi fordi
Nybrottet som var stedet der stenhoggingen fant
sted. Ordet er svensk  for  brudd, og det  kom  jo av
at de aller fleste stenhoggerne  kom fra Sverige.

BARNDOMSMINNER
Tekst og foto: Svein Skahjem.

På gjengrodde stier 2

Til venstre for  boligen begynner  stien over til FMV.
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Tidligere  var det  mulig  å gå helt ned til 
løkka bak Ekheim, men i dag er det satt
opp  gjerde et stykke på oversiden av
jordet. Skiltet viser at det er «EKHEIM
GAARD» og dermed også stengt for
almenheten. Den er selvsagt greit. 
Til slutt vil jeg komme  med en historie
fra da jeg var ca. 10 år.  I den alderen
fikk jeg ei klokke av min onkel.
Riktignok var den brukt, men  likevel
var det stort for  meg. Under  lek net-
topp i dette området, klarte  jeg å miste
klokka.  Dette fortalte  jeg på skolen, og
Torbjørn Syversen i min klasse, kunne
da fortelle at hans  far  hadde funnet ei
klokke på stien mot F.m.V. Han arbei-
det der og brukte stien nærmest daglig.
Det viste seg at jeg hadde  mistet klokka
nettopp  på stien,  og  han  hadde til alt
hell funnet den.
Ellers er det merkelig  hvor godt man
husker  området der man fartet for 60-65
år siden. Mye  i naturen  kjenner jeg
nemlig godt igjen,  og  minner kommer
snikende  inn. Minner om en fantastisk
oppvekst  på nordre delen av øya vår.
I neste artikkel vil jeg vende tilbake til
Langøyas  historie og se også på den eld-
ste  veien dit ut. Pynten må jo også
omtales.

BARNDOMSMINNER
Tekst og foto: Svein Skahjem.

På gjengrodde stier 2

Restene av  en bronsealderrøys like  ved Åsgårdsvarden.

I Jobb Fredrikstad

Mobil:
45 97 44 39
E-post:
i-jobb-fredrikstad@bymisjon.no

Besøksadresse:
Losjeveien 2
1604 Fredrikstad

kirkensbymisjon.no

Vær vennlig å ta kontakt med oss på e-post: i-jobb-fredrikstad@bymisjon.no eller
mobil: 45 97 44 39 | sentralbord nr. 69 61 01 19

Har du behov for hjelp - og vil støtte
Kirkens Bymisjon i Fredrikstad?
Vi tilbyr følgende tjenester:

Rydding og bortkjøring fra hus, leilighet, garasje, lager eller byggeplass

Hagearbeid - gressklipping - luking - klipping av hekk/busker og trær

Trenger du hjelp til gravstell - vår/sommer/høst og vinter

Bortkjøring av hageavtall og annet avfall

Frakt/kjøring av varer/materialer til eller fra hus og hytte

Flytteoppdrag

Rengjøring/vask av hus og leilighet

Annet forefallende arbeid

Snømåking

9
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Barns medvirkning i Kråkerøy menighet  

Barns medvirkning er et av de grunnleg-
gende prinsippene i Barnekonvensjonen og
en sentral del av det å anerkjenne barn som
selvstendige individer.

Vi som jobber med undervisning i Kråkerøy
menighet er opptatt av barns medvirkning
og at det skal ligge i bunnen av vårt arbeid
med barn og unge. Vi ansatte har ansvar for
å legge til rette og oppmuntre til at barn og
unge kan få si sin mening og at deres
mening blir tatt på alvor. Vi ønsker at barna
skal få delta aktivt i planleggingen og vur-
deringen av trosopplæringstiltak de deltar i. 
Tanken om barns medvirkning bygger på
tanker om barn som subjekt, likeverdighet
og respekt for hverandre, og at voksne ser
den enkelte barnet, dets interesser og prøver
å få tak i hva barnet mener og lar det bli
gjeldende. Medvirkning handler om å bli
spurt, bli lyttet til og akseptert.  

Kråkerøy kirke holder å bli pusset og det skal
bli en helt ny barnekrok. Barna i alderen 3-5
år har vært med i prosessen på hva de ønsker
skal være i barnekroken og de laget en
arbeidstegning av resultatet de kom frem til. 

Menighetspedagog
Hanne Sveum Holm

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

Det er torsdagsklubb 1 gang i måneden og første klubbkveld er torsdag 25. september. 

Program: samlingsstund,middag for hele familien, formingsaktivitet / lek
Er det behov for tilrettelegging så ta kontakt med menighetspedagogen Hanne Holm som har lang 

erfaring som spesialpedagog. Velkommen :)

Torsdag 25. sept kl.16.00-18.00, Torsdag 22. okt kl 16.00-18.00, Torsdag 19. nov kl 16.00-18.00

Påmelding til hasv@fredrikstad.kirken.no  innen mandag 21. september

Torsdagsklubb for deg som går i 1– 4 klasse.
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Fredag 13.november er det planleggingsdag
for skolene og da inviterer vi deg som er 8 år

(2012-kullet) til å tilbringe dagen i 
Kråkerøy kirke! 

Vi starter kl 08.00 og holder på til 17.30.
Hold av datoen og følg med i postkassa. 

Agentbrev  kommer;)

Vil du bli med på noe spennende og går 
i 6 klasse?
Da kan du være med på dette:

• Overnatte
• Spise taco og annen god mat + godteri
• Leker/konkuranser
• Sang/musikk/dans og spennende 

bibelfortellinger
• Gudstjeneste søndag som du er med 

å lage
• Sporlek i mørket
• T-skjorte

Hva skjer i høst?
Miniklubben

28.08 kl. 16.30-17.30  
Alder: f. 2019/2017 

−
Fredagsklubben  

28.08 kl. 18.00-20.30   
Alder: 6-7 klasse

_ 
Kirkerotteklubben  
07.09 kl. 16.00-17.30  
Alder: f. 2017//2015

-  
Miniklubben

11.09 kl. 16.00-17.30  
Alder: f. 2019/2017

-
Fredagsklubben  

11.09 kl. 18.00-20.30   
Alder: 6-7 klasse

-
Torsdagsklubben

24.09 kl. 16.00-18.00  
Alder: 1- 4 klasse

-
Utdeling av 4 års  bok

04.10 kl.  11  
Alder: f. 2016

-
Kirkerotteklubben  
12.10 kl. 16.00-17.30  
Alder: f. 2017/2015

-
Torsdagsklubben

22.10 kl.16.00-18.00  
Alder; 1-4 klasse 

-
Miniklubben  

29.10 kl. 16.30-17.30  
Alder: f. 2019/2017

-
Fredagsklubben

29.10 kl. 18.00-20.30  
Alder: 6-7 klasse

-
Kirkerotteklubben  
02.11 kl. 16.00-17.30  
Alder: f. 2017/2015

-
Torsdagsklubben

19.11 kl. 16.00-18.00  
Alder: 1-4 klasse

-
Miniklubben  

27.11 kl. 16.30-17.30  
Alder: f. 2019/2017

-
Fredagsklubben

27.11 kl. 18.00-20.30  
Alder: 6-7 klasse

Det er torsdagsklubb 1 gang i måneden og første klubbkveld er torsdag 25. september. 

Program: samlingsstund,middag for hele familien, formingsaktivitet / lek
Er det behov for tilrettelegging så ta kontakt med menighetspedagogen Hanne Holm som har lang 

erfaring som spesialpedagog. Velkommen :)

Torsdag 25. sept kl.16.00-18.00, Torsdag 22. okt kl 16.00-18.00, Torsdag 19. nov kl 16.00-18.00

Påmelding til hasv@fredrikstad.kirken.no  innen mandag 21. september

Torsdagsklubb for deg som går i 1– 4 klasse.



Barndoms-
venner

Endelig tar jeg meg sammen.
Jeg skulle besøkt deg før.

Det varer en stund før du åpner.
Det er innestengt der bak din dør.

Jeg unnskylder meg og forteller
om unger og arbeid og plikt.
Da sukker du stille og tenker:
Ja, den som fikk ha noe slikt.

Jeg burde ha tatt med no`n blomster,
no´levende, frodig og pent.
Din stue er ryddig, men livløs.

En hjemmehjelp har gjort det rent.

Jeg snakker om mann og om unger,
om venner i sør og i nord.

Da smiler du blekt og forteller
om din gamle og skrøp`lige mor.

En gang ganske tidlig i livet
ble lykke og helse fordelt.

Mens jeg mottok dager i medvind,
ble du livets tålmodige helt.

Så kjører jeg veien til mine,
men i tankene, der modnes orda:
Det forplikter å kjenne hverandre

- å være samtidig på jorda.
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HØSTTANKER
Tekst: Torunn Bjørnstad Båtvik 

Høsten er over oss, og en litt annerledes høst blir det nok. Vi oppfordres til å holde større avstand enn før.
Restriksjoner, manglende nærhet og karantener krever sitt. Men det hindrer oss ikke i å se oss om.



GLIMT FRA VÅR VAKRE NATUR 8
Tekst og foto: Jan Ingar Båtvik

Nå som vinteren nærmer seg er de aller fleste
insekter i ferd med å avslutte sin sommersesong
under våre himmelstrøk. Naturen kan synes
brutal som tar livet av mer enn 95% av flygende
insekter når frost og snø preger klimaet vårt.
Insekter flest overlever vinterens depresjon som
egg eller larver i jord eller i bunnen av tjern og
bekker. Mange må ligge frostfritt mens andre
har frostvæske innenbords og tåler mange
minusgrader. 

Det fins unntak fra slike livssykler.
Dagpåfugløye og neslesommerfugl er slike unn-
tak. Det har forresten ikke vært mange dagpå-
fugløyer i år. Det er neslesommerfugl som har
dominert de fargerike, brune sommerfuglene.

Begge artene er av de første sommerfuglene vi
oppdager på våren, da de har overvintret som
voksne individer (imago). Kanskje har de over-
vintret i et vedskjul eller på et loft og dukker
fram igjen i mars når vårsola har varmet dem
opp til flygeferdig tilstand. De ble klekket utpå
sensommeren året før. Nå vil de ut for å legge
egg på brennesler som er deres vertsplante. 

Utpå sensommeren vil larvene forvandles til
voksne sommerfugler via et puppestadium.
Denne forvandlingen fra egg til larve og puppe
før imago, er et av naturens store undere, like

fasc inerende
hver gang. Det
er denne høst-
generasjonen vi
opplever i disse
dager, indivi-
der på vei til et
g j emme s t e d
innendørs i håp
om å overleve
vinteren. De er
særlig friske nå
i sin iver for å
suge nok suk-
k e r h o l d i g
næring, mens
de om våren
ofte er ganske
fillete etter vin-
terens straba-
ser. 

Rart å tenke på at en ganske vanlig sommerfugl
som dagpåfugløye ikke var kjent her i landet før
1899, altså en temmelig nyinnvandret art i vår
natur, mens neslesommerfuglen har vært her
‘bestandig’.

Begge artene har lignende larver. De har også begge brennesle
som sin favorittplante på larvestadiet. Som imago er det blomster
med søt nektar de foretrekker.

Dagpåfugløye har store øyeflekker på alle fire vingene, egnet til å 
skremme fiender som tror den er mye større med slike øyne.  

Neslesommerfugl er lysere brun og typisk
med tverrstripene på forvingene. Begge
artene spiser seg opp nå før vinterdvalen.

Vakre sommerfugler på vei til vinterdvalen
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Som å være i en film, sa vi ofte da vi besøkte for-
skjellige strøk i New York. Det stemte veldig godt
da vi ved en av våre mange kjøreturer i Brooklyn
kom over en bokhandel i det ultra-ortodokse, hasi-
diske jødiske miljøet i 14. Aveny i Borough Park i
Brooklyn, Pinters Hebrew Bookstore.  Fascinerende,
annerledes og spennende.

Brooklyn er den mest folkerike bydelen i New York
City med 2,6 millioner innbyggere. Her bor det et
mangfold av folkeslag og ditto antall språk (800 i
NYC), de mest kjente gruppene er vel de ortodokse
jødene – hasidisk og sefardisk, arabisk/muslimsk,
russisk, polsk, spansk/latin-amerikansk, italiensk,
kinesisk osv. Her var det mange norske som slo seg
ned i Bay Ridge-området før/etter 2. verdenskrig,
«Lapskaus boulevard» var et kjent begrep, nå
hovedsakelig kinesisk. Det er fortsatt en del norsk-
amerikanere/norsk-ættede der som sjømannskirken
har kontakt med. Vi var altså på tur i ett av de orto-
dokse, hasidiske miljøene i Brooklyn, Borough Park.
Også mange i Williamsburg og Crown Heights. Det
anslås over 1,5 millioner jøder i New York, 200.000
(+?) ortodokse i Brooklyn.

Språket de bruker er yiddish (et eget språk jødene
fra Øst Europa tok med seg til USA – blanding av
tysk, polsk, russisk/slavisk, hebraisk) + hebraisk og
engelsk. De kjennetegnes med sine svarte klær, men-
nene med krøller ved ørene og kalott/kipa eller store
hatter, særlig ved høytidene, og kvinnene med
parykk og konservativ klesstil (godt tildekket).
Strenge regler for livsførsel og trosutøvelse. Mye
kunne vært fortalt om det, men det får være en
annen gang.

Vi, Reidun og jeg, kjørte i 14. aveny og så en masse
bøker på et bord utenfor en butikk. Stopp!, lød det
gjensidig og vi fikk parkert og gikk litt nølende inn i
butikken – vil vi slippe inn eller er det bare for orto-
dokse jøder? Menn i svart bekledning
(dress/frakk/hvit skjorte - uten slips) og med kalott
eller hatt på hodet så nysgjerrig på oss. De anser jo
oss som goyim, hedninger, og urene – heft mtp at de
selv blir urene ved å komme bort i oss, og må da
gjennom renselse, og vi, vi var annerledes. Men
butikk er butikk. En litt yngre mann var in charge og
lurte på hvem vi var og hva vi ønsket.

Vi kom i hyggelig prat og siden jeg nettopp hadde
deltatt i studier av jødedommen stilte jeg en del
spørsmål som tydeligvis ble oppfattet som innenfor.
Vi ble bedt med opp en trapp til et lite rom i 2. etg.
der det satt en liten, gammel mann med svært så
typisk utseende og bekledning. Han satt og skrev
sirlig bibeltekster/bønner på hebraisk på små skrif-
truller – legges i bønnekapslene/tefillin de ortodokse
jødene bruker festet til armene og på pannen når de
ber. 

ORTODOKS JØDISK BOKHANDEL I BROOKLYN, NEW YORK.
Tekst og foto: Svein Helge Rødahl
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Bokhandleren i Brooklyn

Pinters Hebrew Bookstore
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Det ble en interessant samtale der vi
fikk spurt mye, inntil den gamle man-
nen spurte hvilken synagoge vi hørte
til. Vi måtte da medgi at vi ikke var
jøder, men norske lutheranere/kristne.
Da var samtalen og audiensen vennlig
over og vi klatret ned i butikken igjen,
men en god opplevelse var det.
Butikkinnehaveren var svært interes-
sert i oss og vårt og vi fortalte om den
norske sjømannskirken på Manhattan
og ønsket ham hjertelig velkommen
dit.

Vu besøkte denne butikken flere ganger
og har kjøpt mye, både bøker og annet.
Å gå omkring i dette overfylte og skikkelig rotete
lille lokalet har vært en sann svir for en boknerd og
teolog, utrolig spennende! Vårt første besøk i denne
bokhandelen var 2003/4 – og div. besøk fram til
2007 da vi reiste hjem fra tjenesten i NY. Siste besøk
i NY var i oktober 2018 og jeg tok da en tur utom
vår venn i bokhandelen i 14. aveny i Brooklyn. Han
lyste opp da han så meg og sa på sin yiddish-engelsk

«Where have you been so long?» og vi fikk en ny,
hyggelig samtale. Litt handel ble det også…

Siden disse besøk har jeg lest mye om yiddish og de
ortodokse jødenes tro og trosutøvelse. Mye å lære,
ikke minst som bakgrunn for og forståelse av vår
kristne tro som på mange vis står på skuldrene av
den jødiske tro. Ærbødighet og takknemlighet har
vi grunn til.

VENNSKAP I 35 ÅR!
Tekst og foto: Svein Helge Rødahl, kasserer i vennskapsgruppa.

Jødisk skolebuss i samme strøk

Babysang
I menigheten vår har vi lang tradisjon for baby-
sang på onsdagene, med gode tilbakemeldinger.

Helt siden 2009 har vi tilbudt rusling, rasling,
tralling, vugging og mammatrening hos oss.
Stemmebruk sammen er et viktig verktøy i sam-
spillet mellom foreldre og barn. Dette er et kurs
der vi ønsker å oppfordre foreldrene til å bruke
sin stemme som den er, slik at barnet knyttes
nærmere emosjonelt uavhengig av ferdigheter.

Etterpå får alle vafler og kaffe/ te eller kakao.

I vår ble rutinene noe endret, og vi serverer ikke
vafler hos oss nå i høst, men tralling og vugging
kan vi få til med en drøy meters mellomrom.

Vi ønsker derfor alle foreldre med spedbarn fra
ca 3 mnd velkomne til høstens første babysang-
samling onsdag 2.September kl 10:30-12:00.
Deretter blir det sangsamling hver onsdag tom

11.november utenom uke 40, da det er høstferie.

Ta med eget teppe og et rytme-egg, eller noe som
likner. 

Påmelding er ikke nødvendig, men vi registrerer
navn og telefonnummer for påminning om sam-
ling.

Unn Birgitte van der Hagen, kantor på Kråkerøy



 
 

 
 

 
 

 
  

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 3 /20

DØPTE 

14.06.20
Dorothea Topaas Buvarp
05.07.20
Aksel Westlund Kirkeng
Viktor Aarvik-Storhaug
02.08.20
Jenny Almås Moen
Tidemand Moen-Vegsgård
22.08.20
Sivert Finstad
Clara Milla Hellestad
Maya Lili Anna Hellestad
23.08.20
Iver Andreas Stenli-Semb

VIGDE

Sølvi Kristin Sjøholt & Geir Løvnes
Linn Tonje Onsaker & Aleksander
Hollup
Cecilie Stensland  & David Josefsen

DØDE

Jorunn Adele Holte 1929
Ivar Andersen 1933
Nora Rigmor Håkonsen 1928
Kent Egil Brobakken 1970
Agathe Lovise Slaatsveen 1949
Marius Monkvik Amundsen 1995
Inger Elin Wiklund 1941
Eivind Ragnhildtveit 1944
Erik Mathisen 1929
Knut Roald Ingerø 1947
Anne Marie Bjerkeli 1934
May Lillian Berg 1947
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30.08.2020
06.09.2020
13.09.2020
20.09.2020
27.09.2020
04.10.2020
11.10.2020
18.10.2020
25.10.2020
31.10.2020
01.11.2020
08.11.2020
13.11.2020 16:45
15.11.2020
22.11.2020
29.11.2020
06.12.2020
13.12.2020
13.12.2020 17:00
20.12.2020
24.12.2020 11:00
24.12.2020 14:00
24.12.2020 16:00 
25.12.2020

Rødahl Dåp
Ingen gudstjeneste i kapellet.
Gjære Nattverd    
Hauglum  Nattverd Kirkekaffe
Gjære  Dåp og nattverd
Hauglum Nattverd  Høsttakkefest 4-årsbok
Gjære Nattverd
Gjære Nattverd
Gjære Nattverd  Kirkekaffe
Åpent kapell. Musikk og mulighet for lystenning 
Gjære Nattverd
Hauglum Nattverd  Kirkekaffe
Tårnagenter
Hauglum Nattverd
Hauglum Nattverd
LYS VÅKEN Gjære Nattverd Kirkekaffe
Gjære Nattverd
Hauglum Nattverd
«Vi synger julen inn» Kirkekaffe
Gjære Nattverd
Solliheimen
Hauglum Nattverd
Hauglum Nattverd
Hauglum Nattverd Dåp
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Velkommen til Kråkerøy kirke!
Gudstjenester i tiden framover

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

13.søndag i treenighetstiden
Vingårdssøndag
15.søndag i treenighetstiden
16.søndag i treenighetstiden
17.søndag i treenighetstiden
18.søndag i treenighetstiden
19.søndag i treenighetstiden
20.søndag i treenighetstiden
Bots- og bønnedagen
Reformasjonsdagen
Allehelgensdag
23.søndag i treenighetstiden

24.søndag i treenighetstiden
Domssøndag
1.søndag i advent
2.søndag i advent
3.søndag i advent
3.søndag i advent
4.søndag i advnet
Julaften
Julaften
Julaten
1.juledag

Kirke og middag (KOM).
Middagsservering på tvers  av alder. 

Middagen servers på menighetssenteret fra kl.16.30. 
Det blir aktiviteter for barna, og kaffe og te til de 

voksne etter middagen. 
Vi avslutter med en kort samling i kapellet med sang, 

lystenning og en liten andakt kl.17.45. 

I høst er det kirke og middag 24.september, 22.oktober og 
19.november. Det er gratis  mat og du er velkommen alene 

eller sammen med hele familien!
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macpapir@altiboxmail.no



Ønsker du å annonsere
i Kråkerøy Menighetsblad?

For mer info, ta kontakt med 
Linda Gjemsø

Tlf. 69 95 98 31    
ligj@fredrikstad.kirken.no
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Tannlege Unni Døhlen Opsahl
Storgaten 4, inng. Nygaardsplassen, 1607 Fredrikstad

www.leveringavsmil.no

Tlf: 69 300 800

VELKOMMEN!

Bokmiljø
-en annerledes bokhandel

Sulfatveien 4, Torp

tlf 69 15 14 69

torp@bokmiljo.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
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Innsamlingsaksjon

Mye spennende skjer i kirken nå!  Vi gleder oss til å ta i bruk den rehabiliterte kirken. 
Kråkerøy menighet finansieres ikke fullt ut av det offentlige. Menighetsrådet har fått

ansvar for innsamling til de nye stolene og til utsmykking i gulvet. 
En stol koster 3 500 kr og målet er å samle inn til 60 stoler.
En kunstnerisk utsmykking i det nye gulvet er under arbeid. 

Et vakkert motiv utformet av kunstner Tor Lindrupsen. 
En flis koster 2 300 kr

Dette er et stort løft for menigheten og DU inviteres med dette til å bli med 
på spleiselaget. 

Gave: 
1. Vipps til 13831 - Kråkerøy sokn. Merkes «stol» eller «flis». 

Husk personnummer for skattefradrag.

2. Betal med kort, se www.kirken.no/krakeroy   
Trykk på den grønne knappen merket «BIDRA» 

(ikke mulig å registrere personnummer for skattefradrag.)

Kråkerøy menighet har en dyktig ungdomsarbeider 

i Ola L Nødtveidt.
Han har 20 % stilling, men tenk om han fikk mulighet for å jobbe dobbelt så mye! Han
er klar, men er vi klare? Vi har et aktivt ungdomsmiljø og mange der har flotte tanker
og ideer om flere aktiviteter. 

Flere lag/foreninger i distriktet har sett verdien av et godt miljø og er med som givere
allerede. Vil du også bli med og støtte opp om dette?  Vi planlegger å ha ungdomsar-
beider i flere år og da er fast givertjeneste viktig. 

Synes du det er viktig at ungdommene har et godt miljø å tilhøre etter konfirmasjonsti-
den? Her finnes et inkluderende miljø der tenåringen din kan høre til i mange år. 

1. Fast givertjeneste:  www.kirken.no/krakeroy  Trykk på den grønne knappen 
merket «BIDRA» Her signerer du med  bankID og gaven gir skattefradrag.

2. Gave: 
2.1. Vipps til 13831 - Kråkerøy sokn. Merkes «ungdomsarbeider». Husk person

nummer for skattefradrag.
2.2. Betal med kort, se www.kirken.no/krakeroy  Trykk på den grønne knappen 

merket «BIDRA» (ikke mulig å registrere personnummer for skattefradrag.)

Ønsker du å annonsere i Kråkerøy Menighetsblad?

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


