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Historiker Svein Skahjem har i en menneskealder fortalt
om andres oppvekst. Nå forteller han om sin egen.
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REDAKTØRENS HJØRNE

Bankansatte er greietross alt.

Derfor måtte jeg på nytt ta fri
fra jobben og rette blikket og
entusiasmen mot pass-kontoret. Ikke kontoret på Grålum
fordi der var det fullt, men til
Ski. Jeg bestilte for sikkerhets
skyld
også
time
på
Lillehammer.

Bankansatte er hyggelige folk. Jeg kjenner flere.
Grunnen til at jeg nå kommer inn på bankområdet,
er at jeg for en stund siden fikk beskjed om at jeg
måtte møte i banken for å identifisere meg. Ellers
ville de stenge kontoen min.

Jan Erik Andersen
redaktør

Pass-damens åpningsreplikk var ventet:
«Skal du ha pass, må du ha legitimasjon»
Men jeg er ikke dum.

Så jeg tok fri fra jobben for å vise meg fram. Men
det var ikke meg banken var mest interessert i. Det
var passet mitt.
«Vi trenger jo å vite hvem du er», sa damen i banken.
Ikke for å imponere, men i pungen hadde jeg et
blått Visa-kort uten bilde fra banken, et Eurocard
uten bilde fra banken, et grått Visa-kort med bilde
fra banken og et grått Visa-kort uten bilde fra banken. Og et førerkort med bilde. Et Europeisk helsetrygd og et medlemskort fra NAF. Og av en eller
annen merkverdig grunn; et medlemskort i Arsenal
fotball-klubb.

For å bevise at jeg fremdeles var meg, og for å få
mitt etterlengtet pass, så jeg kunne gå tilbake å legitimere meg i banken, la jeg fram den lengste rekke
av legitimasjon som pass-kontoret i Ski hadde opplevd (og som du nå kjenner): Bankens blå Visakort uten bilde, bankens Eurocard uten bilde, bankens grå Visa-kort med bilde og bankens grå Visakort uten bilde. Og et førerkort med bilde. Et
Europeisk helsetrygd og et medlemskort fra NAF.
Og av en eller annen merkverdig grunn; et medlemskort i Arsenal fotball-klubb.
Dermed fikk jeg mitt pass slik at banken kunne
godkjenne at jeg var meg.
Men jeg skjønner godt at sjefen min ble litt forvirret da jeg ba om fri for tredje gang.

MENIGHETENS ÅRSMØTE
15.3.2020
Vi samles til kveldsgudstjeneste kl 18:00.
Etter gudstjenesten, ca kl 19:00 er det kirkekaffe og årsmøte.

Så det var med stor optimisme jeg ble ført videre
inn til han som skulle godkjenne at jeg fremdeles
var meg.
Hans åpningslinje var deprimerende. Han var
totalt uinteressert i mine fire bankkort. At han ikke
var interessert i Arsenal, skjønner jeg godt.
Han sa: «Kan jeg få se passet ditt?»
Men som alle lesere nå vet, jeg hadde ikke noe pass
der jeg sto i banken. Bare bankens egne bankkort i
alle regnbuens farger.

Det blir vanlige årsmøtesaker og mulighet for å samtale om arbeidet og veien
videre. Vi planlegger også å vise en bildeserie om status for rehabilitering av kirken. VELKOMMEN!
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STABENS HJØRNE
Tekst: Maria Vassli Gjærehusprest

Oppussing av Kråkerøy kirke!
ENDELIG er vi i gang!
6.januar 2020 startet rehabiliteringen i Kråkerøy
kirke. Dette har vi venta på, lenge! Vi gleder oss
over oppstarten, vet at det blir mye arbeid og noen
utfordringer. Kirketjener Geir er svært involvert i
prosessen og har et stødig blikk på våre ønsker
underveis. Samarbeidet med bygningssjefen hos
kirkevergen, arkitekt og hovedentrepenør Lasse
Holst AS er godt. På byggemøtene, ca annenhver
uke, er både sokneprest Maria og daglig leder
Linda med. Bildene taler for seg selv - om en
omfattende prosess og uvanlige aktiviteter i kirken
vår.
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SNART ER DET VÅR
Tekst og foto: Anne Karin Andersen

Det går mot vår. «Sjefen» på gravlunden ved Kråkerøy kirke,
Kjell Brevik, har et par råd til oss:

Det er på tide å rydde etter vinteren. Bar og kranser bør ryddes bort. Det er satt opp egne kasser hvor disse kan kastes.

Gravlykter bør tas inn. Når gresset begynner å gro for alvor,
er det fare for at lyktene kan bli skadet av gressklipperen.
Det klør nok i gartnerfingrene til Kjell. Han har flere prosjekter på gang. Det skal etableres en minnelund på Kråkerøy gravlund. Jeg visste ikke hva en minnelund er, så jeg måtte google
for å bli litt klokere.
En minnelund er graver i felt med felles minnesmerke hvor det
er anledning til å sette opp navn og årstall på fødsel og død for
den gravlagte (Norsk forening for gravplasskultur).
På Kråkerøy er det tenkt at en bit av fjellet skal skjæres av og
poleres. Så vil et messingskilt festes med plass til navn og årstall på den avdøde.
Også på gravlunden på Kråkerøy tenkes det på sommerfugler
og insekter. Blomsterenga fra i fjor er tenkt utvidet. Mer om
Kjell Brevik har en bakgrunn som både landskapsgartKjells
råd og prosjekter følger senere.
ner og steinsetter. Det siste fikk han god bruk for da
handikap-inngangen til kapellet skulle lages.

Hovdas Miljøverntips
Mye energi går med til å lage varmt vann.
Et enkelt grep er å skylle av oppvasken med
kaldt vann.
Slikkepott fungerer også fint. Men det
finnes andre løsninger til glede for mange.
F.eks. Lola og Nemi.
Mariann Hovda

Ellen

Ulf

Cathrine

Jarle

Bjørnar

David

Terje

Vi dekker hovedsakelig Fredrikstad, Rolvsøy, Borge, Torsnes, Østre Fredrikstad,
Kråkerøy, Spjærøy, Hvaler, Gressvik, Onsøy og Råde.

Tlf. 69 31 30 62 Hele døgnet.
Veumveien 51, 1613 Fredrikstad
post@fredrikstadbeg.no

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

LIVET ER FULLT AV SMÅ OG STORE OPPTURER OG NEDTURER
Tekst og foto: Tormod Torp og Olaug Fremme

NUMMERETS OPPTUR: Tormod Torp- Sammen med barnebarn
Et av våre barnebarn kom en sommerdag for et par år siden hjem til oss
sammen med to fettere! Vi jobbet sammen i hagen et par timer og satte oss
deretter ned for å spise litt. Da tok hun et eple fra fatet og en fruktkniv, og
vips, så hadde hun skåret ut en svane!
Vi så beundrende på henne over at hun så raskt kunne trylle frem en flott
svane av et eple!
Slike opplevelser er noe av det fineste besteforeldre får del i! Barnebarn som
kommer og prater og hjelper oss, og i tillegg viser oss sine kunster av forskjellige slag, alt etter deres alder og utviklingsnivå. Besteforeldre er jo det
beste publikum! Vi beundrer og heier på våre barnebarn for alt de gjør, og
er så takknemlige når de kommer og gleder oss med sitt nærvær. De som hittil bare har vært foreldre, har
virkelig noe å glede seg til! Og det fineste er, at når de vil hjem igjen til sine foreldre, så sitter vi tilbake
med hodet fullt av glade minner i vår erindring! Og de gode minner er helt likt fordelt mellom hver og en
av dem, så forskjellige som de er, men like dyrebare for sine besteforeldre alle sammen!
Snakk om fantastisk skaperordning.

NUMMERETS NEDTUR: Olaug Fremme-Parkeringsbot
Den følelsen når jeg oppdager at jeg har fått parkeringsbot! Utenfor Coop
Ekstra på Kråkerøy er det gratis, men jeg glemte å trekke billett, og jeg som
ALLTID gjør det....
Bare at det har vært en lang dag og jeg skulle BARE innom å hente en
pakke...
Og så fikk jeg bot, og den oppdaget jeg akkurat da jeg hadde kjørt ut på
Kråkerøyveien og satt på vindusviskeren... bare at bota som jeg akkurat
oppdaget fløy avgårde, og jeg kunne ikke akkurat hoppe ut av bilen der og
da...så jeg snudde og parkerte og så fant jeg meg selv virrende rundt i mørke
og regn og lette etter bota, og vinden ulte rundt øra, og brått skjønte jeg at
den bota var fløyet minst til Glomma. Da kjørte jeg hjem. Takk for i dag

BBBBBBBBBBB

Konfirmanttiden har startet
Lørdag 1. februar sparket vi i gang konfirmanttiden for 2020. Over 80 konfirmanter og
25 ungdomsledere fylte menighetssenter med liv, latter, og læring. Det ble en dag hvor
konfirmantene ble kjent med husene og med oss som skal være ledere for dem i konfirmasjonstiden.
Dagen etter, søndag 2. var det presentasjonsgudstjenester. Vi hadde 2 gudstjenester
med kapellet fylt til randen av konfirmanter, foreldre og andre. En utrolig trivelig
gjeng som jeg gleder meg til å få mer tid sammen med.
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TRADISJONER
Tekst og foto: Inger-Torill Solberg

Litt om monumentet over Værstekællane ved gangbrua på Kråkerøy

Monumentet Værstekællæn er beliggende på sørsiden av gangbrua, på Fredrikstad kommune sin
grunn.
Den høytidelige avdukingen fant sted 5. desember i
2009, med de fleste aktører og bidragsytere tilstede.
Før denne tid hadde en gruppe innen Fredrikstad
Rotary jobbet iherdig i 3-4 år med prosjektet.
Bjørn Kindem-tidligere FMV-ingeniør var selve
motoren i systemet, ifølge John. L Jones, som sammen med Trond Brynhildsen og flere andre i den
oppnevnte arbeidsgruppa, sto på for å realisere
dette. Ikke minst med finansieringen som de fikk
via innsamlede midler både fra Værste, privatpersoner og andre. Tilsammen hele 2.3 millioner kroner.
Sammen med arbeidsgruppa var kunstneren Birthe
Marie Løveid en viktig brikke i utformingen.
Monumentet har form som en verkstedhall, der
sveisere og kranarbeidere er i full sving. Flere i
gruppa ble brukt som modeller og ble laget i kryssfiner, forteller Jones.
Det nesten spektakulære »lysshowet« var Løveid
sin ide, og sammen med monumentet er dette virkelig blitt en stor berikelse for byen.

Monumentet er 7,2 meter høyt, bredden er 8,7 meter på
bakken og 7 meter i toppen. Åpningen i midten er 1,9
meter.
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BARNDOMSMINNER
Tekst og foto: Svein Skahjem.

Barndomsminner fra Langøya
Det har skjedd store endringer på Langøya de
siste årene. Der det tidligere var skog (riktignok
forholdsvis tynn) og jorder, er det i dag nye boligområder. Det startet på 1950-tallet med utbygging av et jorde like på oversiden av ”Søndre Røds
bukt”. Det fortsatt ved Gyteskjær før Jegerveien
ble bygd ut. Dernest kom områdene ved
Tankodden og til sist mot Treskjær. Tidligere
hadde det vært langt mer spredt bebyggelse på
Langøya.
Men hvordan var det da jeg vokste opp på 1950tallet? Langøya kom tidlig til å bli et område jeg
vanket mye. Det var først og fremst badingen i
Enhuskilen på «Langøyasiden». Tidvis badet vi
også ved Treskjær, skjønt det var mer vanlig før
krigen. Vi sluttet å bade der etter at vi fant en død,
illeluktende gris i vannkanten. Senere oppdaget vi
Glufsa som ble et svært populært badested. Der
var det en forutsetning at vi var flinke svømmere
pga. strøm i elva.
Det var likevel fotballen som trakk meg oftest til
Langøya. Fotballkampene fant gjerne sted på løkke
like syd for Roy Larsen. Der utspant det seg kamper som kunne vare i timesvis og først ble avbrutt
ved mørkets frambrudd. Jeg glemmer fortsatt ikke
hvordan vi valgte lag. De to antatt beste guttene
valgte annenhver gang. Som regel sto det igjen et
par som ingen valgte. Det var fordi vi så på dem
som lite egnet. De ble da fordelt mer tilfeldig, men
alle kom med.

Fra en av mine badeturer til «Langøyasiden» i Enhuskilen. 1951.

Midt på 1950-tallet tok Roy Larsen initiativ til å
arrangere olympiade. Det kan ha vært i forbindelse med olympiaden i 1956.
Påmeldingen skjedde ved butikken til Alf og Signe
Edvardsen. Det oppsto et problem da jeg ikke
bodde på Langøya, men det løste seg da jeg var
villig til å betale de ørene det kostet å melde seg
på. I tillegg var jeg god kamerat med «guttæne»
fra Langøya. Mange av dem gikk også i klassen
min på Rød skole. Dessuten var jeg nok ingen farlig konkurrent når det gjaldt langrenn eller hopp,
men desto større favoritt på skøyter.
Hoppbakken lå i skråningen ned mot isen.
Fortsatt husker jeg godt mine mindre vellykket
svev som medførte flere fall, men uten at min deltagelse i olympiaden ble hindret av skader. Løypa
for langrenn gikk langs kilen ut mot badestedet og
tilbake mot sommerfjøset til Lille-Enhus og derfra
ned til startstedet ved isen. Igjen ble det ingen suksess. Fortsatt husker jeg blodsmaken jeg hadde i
munnen etter å ha startet i et altfor høyt tempo. På
skøytebanen derimot tok jeg det igjen. Min klassekamerat, Henrik Willy Andresen var en av mine
farligste konkurrenter, men jeg husker å erindre at
jeg vant denne delen av konkurransen. Premien var
et par sorte skolisser som jeg stolt tok med meg
hjem.

Om sommeren var det en del feriegjester på hyttene på Langøya. På en av hyttene var det fire-fem
brødre som vi særlig fryktet. Spesielt når vi fra
nabo-områdene utfordret «guttæne» fra Langøya
til krig. En slagmark jeg husker var nede ved
Gyteskjær. Da kom de fryktede brødrene i
ledelsen av «Langøyagjengen». Det ble skutt med
piler, og i noen av pilene var det festet spikre.
Heldigvis ble ingen skadet i disse slagene.
Om vinteren var det skøyteis på begge sider av
Langøyaveien. Vi kunne gå enten i bukta ved
Kråkerøy Verk, eller fra veien og helt ut til
Enhuskilen. Like ved den gamle veien fra Langøya
mot Enhus hadde vi om vintrene en måket bane
for lengdeløp og bandy. Jeg ser for meg fortsatt
mine aller første skøytetak som ble tatt like ved
huset til toller Eriksen. Frøydis Arnfløtt hadde gitt
meg skøytene sine som riktignok var litt for store,
men det gikk bra. Dette ble min hovedinteresse
mange vintrer framover.
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BARNDOMSMINNER
Tekst: Jan Erik Andersen

Vinteren ellers var en farlig tid. I bukta ved
«Støperiet» som vi gjerne kalte Kråkerøy Verk,
samlet det seg ofte isflak om vinteren. De kom
drivende inn fra Vesterelva. Det var om å gjøre å
finne et flak som var stort nok og dermed kunne
brukes som flåte. Vi hoppet ut på flak som hadde
drevet inn til land. Ved hjelp av plankebiten ble det
å padle rundt inne i bukta.

(maleren) det. Han sto ved iskanten ute ved
Rødholmen og prøvde fiskelykken. Det han ikke
oppdaget, var at isen plutselig sprakk opp og han
hadde havnet på et kjempestort isflak. Det begynte å drive utover mot Søsterøyene og retretten var
umulig. Heldigvis ble han oppdaget, antagelig av
en som sto på et trygt sted. Erling ble reddet av at
det kom en slepebåt, kanskje før han hadde havnet ved Skagen. Det ble et stort avisoppslag med
bilde av den godeste Erling på flaket.

De modigste kunne også bevege seg ut mot elva,
men det var risikabelt på grunn av strømmen Det
kunne fort skje at et flak plutselig sprakk opp og
delte seg i to. Da var det å være snarrådig og finne
ut hvilket flak man skulle fortsette på. Kan ikke
huske at noen falt i vannet. Selv kunne jeg ikke
svømme på den tida, og da var jo denne leken
egentlig livsfarlig. Heldigvis fikk aldri min mor
vite om sønnens livsfarlige virksomhet.

Hver 17. mai startet barnetoget på toppen av
Langøyabakken. En gang spurte jeg min mor om
grunnen til at toget startet nettopp der og ikke
lengre ute. Hun fortalte at da hun vokste opp,
var det en grind på toppen av bakken, like ved
«ho Marie på Langøya «som vi sa. Grunnen var at
kuene på Lille-Enhus gikk og beitet utover mot
neste grind som var ved kiosken. Derfor startet
toget ved grinda, og det fortsatte man med lenge
etter at kuene var borte og dermed også grinda.
Jeg hadde opprinnelig tenkt å ta for meg sider ved
Langøyas eldre historie, men det ble for fristende
først å skrive om egne opplevelser. Neste artikkel
vil derimot dreie som om øyas spennende historie, eller «den lange øen» som den jo opprinnelig
het.

I det samme området ved bukta skadet jeg meg
alvorlig en vinter. En gutt i området (unngår å
navngi ham) hadde stjålet bensin fra en snekke
som lå på land. Bensinen ble fylt over i en pøs som
ble plassert på isen. En som hadde fyrstikker,
tente på. Plutselig sprang den første gutten fram
og sparket til pøsen. Den fløy gjennom lufta og
traff meg i ansiktet. Lua tok fyr og fortsatt husker jeg flammene jeg så før jeg fikk lukket øya.
Resultatet
ble
brannskader
i
ansiktet og besøk av
dr. Henrik Larsen
som kom jevnlig og
smurte meg inn.
Det skjedde i februar, og jeg var hjemme fra skolen i tre
uker.
Til alt hell fikk jeg
ingen varige skader
i ansiktet eller øya.

Når det lå is ytterst
i Enhuskilen, var
det ofte at mannfolk sparket eller
syklet ut på isen for
å fiske. En vinter
gjorde
nettopp Erling Andreassen malte slik det kunne se ut ved Sundlia. I min barndom kunne det være langt mere
Erling Andreassen vann der.
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OM LIVSMOT OG LØVETANN
Tekst:

Torunn Bjørnstad Båtvik

Gjennom livet møter vi vel alle både minnerike oppturer, tunge nedturer og en mengde ganske vanlige hverdager. Og det er vel sånn et liv skal være. Men nå, når det går mot vår og dagene blir lysere, kommer i alle
fall et dikt om håp.

Om livsmot og løvetann
Vi krongler oss fram gjennom livet,
på en vei som blir til mens vi går.
Vi oppdager nye mål underveis,
og ser mål som vi slett ikke når.
Vi drømmer så mange slags drømmer, det er jo så mye vi vil!
Med krefter og intensjoner legger vi bredsida til.
Og skjæra flyr lavt og med nye kvister i nebbet.
Iblant triller livet så hastig
at vi knapt nok ser hvor hen det bærer.
Iblant henger tungsinn og tåke så tett
at vi knapt verken ser eller lærer.
Så møter vi folk langsmed veien med albuer spisse og harde.
De haster ifra oss med påtatte smil, og vi står der så skremte og váre.
Men kvister som bøyer seg, klarer seg best når det blåser.
Iblant ramler dagene sammen.
Vi står der så lamme og tomme
med tusen av gråsvarte Hvorfor
mot en framtid vi knapt vil skal komme.
Så trekker vi pusten og spør oss hvor veien fra nå av går hen,
så strekker vi livet mot lyset og kommer på bena igjen.
Og vipene kommer i flokker tilbake fra Syden.
Som vann der det finnes lekkasje
alltid vil finne en vei,
slik pipler det alltid fram livslyst til slutt,
selv om sorgen var vanntett og seig.
For livet er trassig på jorda - så lenge som drømmen er størst.
Og løvetann vokser i alle slags bed, helt uten å spørre først,
og hvisker om lyspunkter bortenfor dagen i morgen.
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Potterpåske
Det er nye ting på gang i Fredrikstad, og
påsken 2020 arrangerer vi for første
gang «Potterpåske». Fra palmesøndag
ettermiddag og 2 døgn fremover blir
Domkirken til vår lokale Galtvort. Det
blir overnatting i kirken, film-maraton
med alle filmene, eliksirtime i kjelleren,
tryllestavmakeri, rumpeldunk-kamp i
parken mm. Dette er for alle, både deg
som er litt nysgjerrig på Potter, deg som
ikke kan fordra at du er en GOMP eller
allerede vet hvilket hus du hører til i.
Finn frem kostyme og kom! Følg med
på nettsidene for mer info og påmelding når det nærmer seg.

TID FOR ÅR ETS B ASAR
Onsdag 18. mars er det basar
på Bedehuset på Lunde.

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

Fo r m idd a g:
Basaren åpner klokka 11.00.
Andakt og sang ved Svein
Helge Rødahl.
Det serveres formiddagsmat.
Formiddagstrekning

Besøksadresse:
Losjeveien 2
1604 Fredrikstad

kirkensbymisjon.no

Har du behov for hjelp - og vil støtte
Kirkens Bymisjon i Fredrikstad?
Vi tilbyr følgende tjenester:
Ɣ Rydding og bortkjøring fra hus, leilighet, garasje, lager eller byggeplass
Ɣ Hagearbeid - gressklipping - luking - klipping av hekk/busker og trær
Ɣ Trenger du hjelp til gravstell - vår/sommer/høst og vinter
Ɣ Bortkjøring av hageavtall og annet avfall
Ɣ Frakt/kjøring av varer/materialer til eller fra hus og hytte
Ɣ Flytteoppdrag
Ɣ Rengjøring/vask av hus og leilighet
Ɣ Annet forefallende arbeid
Ɣ Snømåking
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
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Et t er m id da g :
Basaren åpner klokka 17.00
Sang av Vigmund Gundersen
Djupang
Kveldstanker ved Kirsten
Brandsæther.
Trekning pågevinster

Karnevalsgudstjeneste
Søndag 09.02 var tid for karneval igjen.
Hvert år har vi karnevalsgudstjeneste og
på denne gudstjenesten er klovnen
Kristoffer alltid med som medliturg.
Kristoffer kan ikke prate, men han kan
tegn og så har han mange hemmeligheter.
Denne gudstjenesten er litt utenom det
vanlige, og den passer for alle aldre.
Barnefamilier ble invitert til karnevalsfrokost med påfølgende maske- og instrumentverksted. Det var et flott sambatog
under inngangsprosesjonen hvor barn
sang og danset sammen med klovnen,
presten, kateketen og kantor.

Her er noe av det vi har g jort siden sist ☺
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Vinteraktivitet
Vinteraktiv
itet

Menighetspedagog
H a n n e S v e u m H o lm
69 95 98 35 / 99 40 81 77

Vinterakti vitet

Menighetspedagog
hasv
e d r ik s ta d .k ir k e n .n o
Hanne Sveum Holm

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

HvaHvskjer
?
a skjer?
FINN
FEIL
FINN 5
5 FEI
L
David var gjetergutten som Gud valgte til konge over
ael. gjetergutten
De to bildene ersom
nesteGud
n likevalgte
. Finner til
du konge
de fem
DavidIsrvar
eilene pDe
å bild
under? er nesten like. Finner
over fIsrael.
toetbildene

du de
fem feilene på bildet
under?
Send svaret inn til has
fredrikstad.kirken.no innen 09.03 og
en av de heldige vinnerne får en sekk fylt med overraskelser.

SendPrsvaret
emien måinn
hentetil:
s på hasv@fredrikstad.kirm e n ig h e s s te n e r e t h o s H a n n e .
ken.no innen 09.12 og en av de heldige
vinnerne får en sekk fylt med overraskelser. Premien må hentes på menighetssenteret hos Hanne.
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Småbarnsang
åbarns
ang
(annenSm
hver
torsdag)
(annen hver torsdag)
Alder:
1-3
27.02
| kl. år
Alde−r: 1-3 år
!
Fredagsklubb
Fr e d a g s k l u b b
kl.
06.18.00
03 | kl. 18–.0020.30
– 20.30
Alde6-7
r: 6-7klasse
klasse
Alder:
!
Kirke−rottekino
09.03 | kl. 16.00-17.
17.30
Kirkerottekino
Alder: 4-5 år
09.03 kl. 16.00-17.30
Alder:
Mini4-5
klubbår
27.03 | k−
l. 16.00-17.
17.30
Alder: 1-3 år
Miniklubb
27.03 kl.
Fre16.00-17.30
d a g s k lu b b
27.
03 | kl. 11-3
8.00 –år
20.30
Alder:
Alder: 6-7 klasse
−Påskeverksted
Fredagsklubb
02.04 | kl. 17.30 – 19.00
27.03 Alkl.
18.00 – 20.30
d e r: 7 å r (1 k la s s e )
Alder: 6-7 klasse
Tril−
le g r u p p e
15.04 | kl. 10.30 – 12.00
SmPåskeverksted
å b a rn s re ld re s o m e r e m m e.
02.04 kl. 17.30
– 19.00
Ki
r
k
e
r
o
t
t
e
k
l
ubb
Alder: 7 år (1 klasse)
04.05 | kl. 16.00-17.
17.30
Alde-r: 4-5 år
Trillegruppe
15.04 kl. 10.30 – 12.00
Småbarnsforeldre som er
hjemme.
Kirkerotteklubb
04.05 kl. 16.00-17.30
Alder: 4-5 år

HEDERSPLASSEN
Tekst: JEA Foto: Fredriksstad Blad

Erkemenighetslederen i Fredrikstad slutter
Du vet helt sikkert at Kråkerøy har et eget menighetsråd. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne av soknet.
En representant fra hvert menighetsråd i
Fredrikstad (10 stk) danner sammen med en representant fra kommunen og kirkevergen et fellesråd.
En viktig oppgave for fellesrådet er å ivareta
arbeidsgiveransvaret for de ansatte i menighetene,
og koordinering av arbeidet med å utvikle felles
mål og strategier for arbeidet i menighetene.
Dersom du velges som leder i Fellesrådet, har du
kommet så høyt det er mulig som «sivil» i Kirken i
Fredrikstad.
Den siste perioden er vervet bekledd av Leif Holt
fra Buskogen. Etter ryktene på en utmerket måte.
«Belønningen» er et bilde i Menighetsbladet, i dette
nummer kalt «Hedersplassen».

Klubbstyret
De er kanskje ikke de mest synlige eller de som
gjør så mye ut av seg selv, men de er ryggraden
i klubbkveldene vår og har stor betydning for
ungdomsarbeidet i menigheten. Første fredag i
måneden er det klubbkveld på menighetssenteret og her samles for tiden rundt 30 ungdommer
for å spise, prate og ha det gøy.

Det kjøres ulike temaer hver gang f.eks.
Halloween, julebord, chill og spill, Hawaii, OL
etc. Klubbstyret velges for hvert år og står for
planlegging og gjennomføring av klubbkveldene sammen med ungdomsarbeider Ola. Det er
en utrolig fin gjeng som gjør mye gøy og har du
ikke vært der enda, anbefaler jeg å ta en tur
innom. I mars skal vi på vinterleir så neste mulighet er fredag 3. april.
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GLIMT FRA VÅR VAKRE NATUR 6
Tekst og foto: Jan Ingar Båtvik

Vipa er på vei tilbake også i år, men det blir stadig
færre av denne vakre og folkekjære fuglen.
Vipa er en vakker fugl som mange av oss ser
etter i tidligere aprildager. Ut i mai har mange
dannet par og har allerede valgt seg ut en reirplass med sine fire egg. Vipa ser ikke ut til å lære
fra fjorårets negative resultat, men prøver seg
optimistisk i år igjen. Bestanden går nemlig ganske dramatisk ned da færre og færre lykkes med
å få fram flygeferdige ungekull.
Gjennom århundrer har vipa lært seg å hekke
der det går beitedyr. Den er så kraftig i stemmen
slik at den kan advare storfe, hest og sau, som
kommer for nær reiret, så resolutt at hekkesesongen gjerne blir vellykket. Men kraftig stemme gir lite inntrykk på folk i traktor med
musikk i ørene og hvor det er kunstgjødslete
enger, korn- eller potetåkre som vipa kan ha
valgt som reirplass i mangel av beitemark.

Det første vi ofte ser av vipa på våren er at den leter etter mark på
kald, pløyd jord hvor frosten så vidt er gått.

De fleste viper overvintrer i England og lenger
sør i Vest-Europa. Mat, hvor mark er populær
kost, synes ikke å være vanskelig og skaffe for
vipa, men vellykket hekking blir det færre og
færre som lykkes med i dagens landbrukspraksis. De som synes å lykkes best
har valgt seg hekkeplass i strandenger og kystnære områder,
men her fins farer av mange slag
hvor sultne måker og forvillete
mink truer små vipekyllinger.

Reiret plasseres tryggest nær stranda, helst der det går beitedyr.

Nå fins det sikkert grunneiere som vet om sine
vipereir og som forsøker å ta hensyn til at vipa
også ønsker seg unger som vil kunne klare seg
selv etter hvert. Det har vi mennesker til felles
med vipa. Likevel viser det seg at bestanden går
tilbake mer enn 30 % på 10 år i enkelte områder. Vipa er derfor nasjonalt rødlistet som
sterkt truet, ganske dramatisk for en så folkekjær art som denne.

Her ringmerkes to vipeunger. De har alt begynt å få den karakteristiske fjærtoppen i bakhodet.

Jeg er spent på å se hvor mange viper som klarer seg i våre nærområder inneværende sesong.
Så får vi håpe det aldri blir stilt på vipas
mjauende sang og elegante fluktoppvisninger
over våre jorder, enten den er dyrket eller beitet.
15

MENIGHETENS MISJONSPROSJEKT I MALI OG SENEGAL
Tekst og foto: Anne Brun Andersen

I desmber 2016 inngikk Kråkerøy menighet en avtale med Normisjon om å støtte et av deres prosjekter
i Mali og Senegal. Avtaleperioden går fram til
31.12.2020, så det er kanskje på tide at prosjektet
blir omtalt i Menighetsbladet. Etter 2020 er det selvfølgelig anledning til å fornye avtalen. Gjennom
avtalen har menigheten forpliktet seg til to kirkeofringer i året til prosjektet og til forbønn under
gudstjenester. Men gjennom kjennskap vokser lysten til innsats. Derfor vil vi nå spre kunnskap om
land og folk og om hvordan det arbeides gjennom
prosjektene her i menighetsbladet, men også på
menighetens samlinger, blant annet i forbindelse
med kirkekaffe.
Normisjon er medlem av ”Samarbeid menighet
misjon (SMM)”. Her i Borg bispedømme er derfor
Normisjon en av flere misjonsorganisasjoner som
møtes jevnlig med biskopen og en representant for
bispedømmerådet. Formålet med samarbeidet er å
få til misjonsavtaler med så mange menigheter som
mulig, samt at organisasjonene blir kjent med hverandre og med ledelsen i bispedømmet.

Kråkerøy
menighet
valgte
prosjektet
”Menighetsbygging og evangelisering i Mali og
Senegal”. Vi vil komme tilbake med mer stoff om
dette i senere menighetsblader, men de som vil vite
mer allerede nå, kan gå inn på Normisjons nettsider
(Normisjon.no) og klikke på ”våre prosjekter”.
Dessuten har misjonær Therese Glendrange en
blogg der hun deler små og store nyheter fra arbeidet med oss: Ghttps://www.normisjon.no/vare-prosjekter/mali/glendrangeposten.blogspot.com.
I dette nummeret av menighetsbladet vil vi skrive litt
om landene Mali og Senegal i Vest-Afrika. Begge var
franske kolonier med en lang felles historie. I 1959
ble de slått sammen til Føderasjonen Mali, men i
1960 valgte de å gå hver sin vei og bli de to selvstendige landene Mali og Senegal.

Befolkningen i Mali bor i landområder som ligger
på grensen mellom ørken og savanne. Det gjør dem
utsatt for tørke med alle de problemene det medfører. I tillegg preges landet av politisk ustabilitet, stadige angrep fra terrororganisasjoner og høy grad av
analfabetisme og arbeidsløhet. Mange landsbyer har
også store problemer med unge menn som vil reise
over havet og tjene penger i Europa. Som vi vet, er
det en svært farlig reise, og det er mange som ikke
kommer fram. Mali er et gjennomgående muslimsk
land og bare vel 1% av befolkningen er kristne.
Normisjon gir hjelp til menighetsbygging og lederopplæring. De har også i samarbeid med lokale ildsjeler startet opp prosjektet ”Ikke reis over havet” i
en av landsbyene der de har kontakter. I Senegal der
både befolkning og forhold ellers har mye til felles
med Mali, startet Normisjon arbeid i 2014.

I Kråkerøy menighet er vi så heldige å ha Kirsten
Brandsæter som sammen med ektemann Egil har tilbrakt 10 år i Mali, og vi har spurt henne hvordan det
var å leve der.
”Det kunne jo være ganske varmt der. Den høyeste
temperaturen vi opplevde var 49,5 grader. Det var
egentlig stor forskjell på regntid og tørketid. I regntiden var det nokså jevnt varmt hele døgnet. I tørketiden var det svært varmt om dagen, men det kunne
bli ned til 5 grader om natta.
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MENIGHETENS MISJONSPROSJEKT I MALI OG SENEGAL
Tekst og foto: Anne Brun Andersen

gjestfrie folk, så vi ble
alltid budt noe å spise
når vi besøkte dem. Da
var det om å gjøre å forsyne seg forsiktig, for vi
visste jo hvor knapt det
kunne være med mat. Vi
måtte jo også lære fulani
for å kunne ha fellesskap
med dem.
Administrasjonsspråket i
Mali er fransk, så det
hadde vi også lært oss.
Vi forstår at å leve i Mali
byr på en del utfordringer som vi ikke har her,
men det høres absolutt ut
som om det er både spennende og lærerikt. Vi ser
fram til å lære mer om Mali i tiden framover”.

Og slike variasjoner var jo ikke husene våre bygd
for, så da frøs vi. Til å begynne med bodde vi i jordhus. Men Egils oppgave var jo nettopp å bygge hus
til misjonærene, så han brukte all sin kløkt for å få
bedre tilpassede hus til oss av sement. Han bygde
dem med rikelig av ventilasjonsmuligheter. Men
varmen var en ting, de store støvstormene som innledet tørketiden var egentlig det verste. Da var det
støv overalt. Ellers var husene enkle, vi hadde innlagt vann, men det var ikke noe strømnett. Vi kokte
på gass og hadde solcellepanel. Vi hadde også et eget
aggregat som Egil brukte når han sagde til treverket
som skulle brukes i husene. Da pleide jeg å skynde
meg å ta fram strykejernet.
Når det gjaldt maten, var det vanskelig å få tak i
grovt mel og grønnsaker. De måtte vi dyrke selv.
Men det var knapt med mat, ikke alltid like lett å få
tak i. Fulanierne som vi arbeidet blant, er svært

BBBBBBBBBBB

Velkommen til kirkeforeningen
Vi har gleden av å ha en sterk og livskraftig kirkeforening på Kråkerøy. Vi holder møtene
våre i menighetssenteret. Det er rundt 50 mennesker som møter opp, og vi har fortsatt
plass til enda flere.
Møtedagen er siste mandag i måneden og vi starter kl. 18.30. I løpet av et par timer har vi
fått med oss et interessant foredrag, sang og musikk, et hyggelig kveldsmåltid, noen oppbyggelige tanker, utlodning og ikke minst opplevelsen av samhold og godt fellesskap. Det
er et godt tegn at mange møter opp i god tid for å få tid til en hyggelig prat.
Vi tilstreber å ha et variert program, så temaene på foredragene varierer alt fra lokalt
stoff, historie og samfunnsliv og tro og kirkeliv. Når dette Menighetsbladet går i trykken
har vi allerede hatt et par møter, men det gjenstår en interessant kveld 30.mars.
Da kommer Endre Fyllingsnes som er ansatt ved bispekontoret og forteller om sitt møte
med Israel.
27.april får vi besøk av Plankekoret og Jan Henrik Ihlebæk vil gi oss glimt fra sitt liv
som journalist.
25.mai får vi besøk av Svein Skahjem som skal fortelle om Kråkerøys første store lokalhistoriker Alfred Jensen.
Har du tid og lyst til å møte opp så er du hjertelig velkommen!
Steinar Ekvik
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DROP-IN-DÅP
Foto:

Jenny Puronne

Velkommen til årets Drop-in-dåp

Sokneprestene Børre Aamodt Sneltorp (fra venstre), Maria Vassli Gjære og Kristin Winlund er klare for Drop-in-dåp i Glemmen kirke lørdag
formiddag 21. mars. Foto: Brian Kristoffersen-Fait

For tredje år på rad inviteres det til Drop-in-dåp i
Fredrikstad. Det skjer lørdag 21. mars fra klokken
11 i Glemmen kirke.

Lav terskel
Forhåndspåmelding kan gå til sokneprest i
Glemmen Børre Aamodt Sneltorp, telefon
90102486 eller e-post: boas@fredrikstad.kirken.no.
- Påmelding er bare dersom du selv ønsker det. Som
navnet antyder, skal terskelen for å møte opp være
lav. Det er bare å stille uanmeldt. Om du har spurt
noen om å stille som faddere på forhånd, bør de
også være med til dåpen. Men dersom du ikke har
fått noen til å være med, er det selvfølgelig bare å
møte opp likevel, sier Sneltorp.

Gamle Glemmen var først ute, og i fjor sto
Domkirken for arrangementet.
- Erfaringene så langt har fortalt oss at dette er et
tilbud vi bør holde på. Begge gangene har et tosifret
antall blitt døpt - barn, ungdom og voksne, sier
sokneprest Børre Aamodt Sneltorp.
”Dåpen og nåden er gratis”
Det eneste som kreves er at den som døpes ikke er
døpt tidligere.
- Vi er ikke der for å granske hjerter og nyrer, men
vi vil gjerne formidle hva dåp betyr. Det er en hellig handling, fortsetter presten.
Sneltorp tror at en utradisjonell feiring kan gjøre
det lettere å nå inn til dåpens kjerne.
- Å delta i dåpen koster ikke noe. Akkurat som
nåden er gratis, fastslår Børre Aamodt Sneltorp.

I gledens tegn
Det blir enkel bevertning i menighetssalen. – Alle er
velkommen dit også. Det kan gjøre godt å møte
andre med samme formål. Dagen står i alle fall i
gledens tegn. Og vi blir mest glade sammen, slutter
presten.
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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.

Kråkerøy er full av kunstnere vi kanskje ikke
kjenner
Tekst:

Jan-Erik Andersen

Vi oppdager stadig verk av (amatør?) kunstnere vi
ikke har hørt om. Det kan være naboen eller hun
du gikk i klassen sammen med barneskolen.
Vi vil i Menighetsbladet etter hvert nevne flere.
Den første er Ragnar Sørlie.

Reinert Wennersbergs 60-års dag. 1955 var et tragisk år for Wennersberg.
Tre måneder etter brannen kom bestefar Edward
Wennersberg ut for en stygg ulykke i bakkehellingen ved Buskogen. Han og eldste sønn Reinert
hadde i forbindelse med oppbyggingen av gården
vært avgårde med hest og henger for å hente noe
treskeverk på Begby.
I bakkehellingen løsnet treskeverket og veltet over
bestefar. Livet stod ikke til å redde og han døde av
klemskadene kort tid etter ulykken.

Han skriver selv om maleriet:
Wennersberg Gård. Slik det så ut før den tragiske
brannen i mai 1955 hvor alt av dyr og bygninger
gikk med. Et bilde jeg malte i 1986 (basert på gamle
fotografier fra min bestemors fotoalbum) og gitt til
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SLEKTERS GANG 1 /20
DØPTE
20.10.19
Sofia Othilie Marsell
Ada Skjerden Meyer Kjell
12.01.20
Emil Brynhildsen Stene
26.01.20
Haakon Maina Andersen
09.02.20
Amanda Fredh Horsrud
Albert Svellingen Tendal
Linnea Gundrosen
16.02.20
Lydia Sofie Liverud

Selskapslokale i vakre omgivelser.
^ĞůƐŬĂƉƐůŽŬĂůĞŝǀĂŬƌĞŽŵŐŝǀĞůƐĞƌ͘
• Kapasitet 50 gjester
x
<ĂƉĂƐŝƚĞƚϱϬŐũĞƐƚĞƌ
• Oppgradert kjøkken og toaletter.
x
KƉƉŐƌĂĚĞƌƚŬũƆŬŬĞŶŽŐƚŽĂůĞƩĞƌ͘
• Ny stor veranda på 65m²
x
EǇƐƚŽƌǀĞƌĂŶĚĂƉĊϲϱŵϸ
• 2 Partytelt m/ kapasitet 80 pers.
x
ϮWĂƌƚǇƚĞůƚŵͬŬĂƉĂƐŝƚĞƚϴϬƉĞƌƐ͘
• Gassgrill (plategrill)
x
'ĂƐƐŐƌŝůů;ƉůĂƚĞŐƌŝůůͿ
x
^ƚŽƌŚĂŐĞ • Stor hage
<ũƆŬƆǇ'ƌĞŶĚĞŚƵƐdůĨϵϴϬϯϯϳϳϬ
Kjøkøy
Grendehus Tlf 980 33 770

DØDE
Sissel Tove Aspeng
Tore Fjeld
John Erik Dahl
Roar Pettersen
Tone Kristin Holskil
Tom Freddy Bakkehaugen
Henrik Roger Engen
Finn Roger Magnussen
Sverre Josef Stafsengen
Otto Herberth Nymo
Else Mary Arnesen
Astrid Marie Martinsen
Erik Steinar Pinnerød
John Yngvar Bergmann
Gerd Aas Johansen
GretheSofie Andersen
Bjørg Kirsten Kristiansen
Lilly Helene Karlsen
Gerd Helene Hansen
Inger Johanne Mathisen

1940
1941
1951
1960
1942
1953
1944
1964
1935
1943
1933
1935
1944
1932
1940
1951
1930
1927
1926
1929
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Velkommen til Kråkerøy kirke!
Gudstjenester i tiden framover
- Alle begynner kl. 11:00, hvis intet annet står 01.03.2020
08.03.2020
15.03.2020 18:00
22.03.2020
29.03.2020
05.04.2020
09.04.2020 18:00
10.04.2020
12.04.2020
13.04.2020
19.04.2020
25.04.2020
26.04.2020
03.05.2020
10.05.2020
21.05.2020
24.05.2020
31.05.2020
01.06.2020
07.06.2020
14.06.2020

1.søndag i fastetiden
2.søndag i fastetiden
3.søndag i fastetiden
Maria budskapsdag
4.søndag i fastetiden
Palmesøndag
Skjærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2.påskedag
2. søndag i påsketiden
????
3. søndag i påsketiden
4. søndag i påsketiden
5. søndag i påsketiden
Kristi himmelfartsdag
Søndag før pinse
Pinsedag
2.pinsedag
Treenighetssøndag
2.søndag i treenighetstiden

Vassli Gjære Dåp og nattverd
Hauglum Nattverd og dåp
Vassli Gjære Nattverd Årsmøte kl 19:00
Vassli Gjære Dåp og nattverd
Rødahl Nattverd
Barnas påskegudstjeneste Gjære og Holm
Rødahl Nattverd Kveldsmat
Vassli Gjære
Vassli Gjære Dåp og nattverd
Solliheimen Vassli Gjære
Rødahl Dåp og nattverd
Dåpsgudstjeneste Vassli Gjære
Vassli Gjære Nattverd Kirkekaffe
Rødahl Dåp og nattverd
Rødahl Dåp Nattverd Kirkekaffe
Speiderhuset Vassli Gjære
Vassli Gjære Dåp
Vassli Gjære Dåp og nattverd
Solliheimen
Vassli Gjære Nattverd
Rødahl Dåp og nattverd Kirkekaffe

BBBBBBBBBBB
Hvem eier Kråkerøys
eldste bil?
I fjor kåret vi Kråkerøys eldste katt.
I år ønsker vi å finne ut: Hvem eier
Kråkerøys eldste bil som fremdeles
er i kjørbar stand? Send inn bilde av
bilen (og gjerne eieren) til jea@medietilsynet.no.
Vi er veldig interessert i bilens historie. Hvor gammel er den? Er du eneste eier? Opplevde du noe morsomt med bilen? Har du vært på virkelig langtur? Har den
vært lunete, dvs. stoppet i tide og utide? Osv, osv. Vinneren får en gratis bilvask på Shell
Kråkerøy.
21
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Ønsker du å annonsere
i Kråkerøy Menighetsblad?

VIVO BOKHANDEL
– en verdibasert bokhandel
tlf: 69 15 14 69
epost: torp@vivobokhandel.no
Velkommen til handel med mening!

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

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

Tannlege Unni Døhlen Opsahl
Storgaten 4, inng. Nygaardsplassen, 1607 Fredrikstad
www.leveringavsmil.no

Tlf: 69 300 800
VELKOMMEN!
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Til deg som er født i 2013 (og de voksne i familien)!

Til deg som er født i 2013 (og de voksne i familien)!

Lag påskepynt og ta med hjem!
Bli med på påskeverksted! Har du lyst til å lage masse forskjellig påskepynt? Vil du høre påskeLag påskepynt og ta med hjem!

fortellingen,
påskesanger, leke
på masse
påskeeggjakt?
Hørespåskepynt?
det deilig ut med
Bli
med påsynge
påskeverksted!
Harpåskeleker
du lyst tilog
å gå
lage
forskjellig
Vil
du
høre
påskefortellingen,
synge
påskesanger,
leke
påskeleker
og
gå
på
påske-snacks og gul saft? Da må du ta med deg en voksen og komme til
påskeeggjakt? Høres det deilig ut med påske-snacks og gul saft? Da må du ta med
Kråkerøy
menighetssenter
02.04.2020,
kl. 17.30-19.00
deg
en voksen
og komme
til
Kråkerøy menighetssenter 02.04.2020, kl. 17.30-19.00
Påmelding: Påmelding skjer på nettsidene. Gå til
Påmelding:
PåmeldingPåmeldingsfristen
skjer på nettsidene.
Gå til31.mars.
www.kirken.no/krakeroy.
www.kirken.no/krakeroy.
er tirsdag

Påmeldingsfristen er tirsdag 31.mars
Dette blir
veldig
koselig
måtemåte
å forberede
påsken sammen!
Dette
blirenen
veldig
koselig
å forberede
påsken sammen!

Vi starter
med høytlesning,
sangstund
og påskelek.
fortsetter vi
Litt om
omopplegget:
opplegget:
Vi starter
med høytlesning,
sangstund
og Så
påskelek.
Såmed påskefortsetter
vi med
påskegodsaker
(også for tilknyttet
de voksne)
og hobbystasjoner
tilknyttet
godsaker (også
for de
voksne) og hobbystasjoner
de forskjellige
dagene i påsken.
de forskjellige dagene i påsken. Det er lagt opp til at dette skal være en hyggelig
Det kreativ
er lagt oppstund
til at dette
skal væreog
en barn
hyggelig
og kreativ stund for voksne og barn sammen.
og
for voksne
sammen.

Materiell:
er gratis
å delta
på verkstedet,
og vi
alt hobbymateriellet. Alt
Materiell: DetDet
er gratis
å delta
på verkstedet,
og vi ordner
altordner
hobbymateriellet.
dere lager av pynt, kan dere ta med hjem samme dag.

Alt dere lager av pynt, kan dere ta med hjem samme dag.
Velkommen!
Velkommen!
Med vennlig hilsen,

Med vennlig hilsen,

Den norske
kirke

Kråkerøyvn. 148, 1675 Kråkerøy - 69 95 98 00
www.kirken.no/krakeroy
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