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Hallo!

MENIGHETEN PÅ NETT:
www.kirken.no/krakeroy
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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

KIRKEVALGET
Tekst: Alf Kristian Bjørkli, sykehusprest

Det nye menighetsrådet i Kråkerøy
Etter valget den 8. og 9. september fikk Kråkerøy menighetsråd
denne sammensetningen.

Herman Midtsjø

Elisabeth Pagander
Austrheim

Ola Linqvist
Nødtveidt

Kjersti LangliJørgensen

Siri Haraldsen

Anne Elisabeth Brun
Andersen

Hans Ingvald Røed

Kjell Seth
Rennesund

Varearepresentanter ble: Øyvind Navestad, Anne Karin Andersen, Ragnhild Hofgaard, Kari-Anne
Bydal Sørensen og Yvonne Flage

Ønsker du å lære mer om

Efeserbrevet?

Kråkerøy Normisjon og Lunde KFUK/KFUM inviterer til
felles gjennomgang av et spennende verk.
Tidligere sokneprest Svein Helge Rødahl er vår veiviser
Ta med Bibel/NT.
Vel møtt til følgende kvelder:
Torsdag 10. okt. kl 19.00 - Lunde bedehus.
Torsdag 14. nov. kl 19.00 - Kråkerøy menighetssenter
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LITT OM GLOMBO OG RØD VELFORENING
Tekst og foto: Inger-Torill Solberg

Litt om Glombo og Rød Velforening
Hvert år arrangerer denne driftige velforeningen St.Hans- hygge for store og små
på Glombo brygge. I år overvar jeg feiringen sammen med en lokal beboer.
Eldre og yngre var samlet ved krakker og
bord mens bålet knitret og flammet. Her
var det mulig å få kjøpt grillmat, kaker og
annet spiselig. Været var greit og alle så ut
til å kose seg.
- Utlodning er en viktig del av feiringen.
Det er spennende å vite om man vinner
samtidig som det gir tiltrengte penger til
kassa.
Glombo Brygge var nyrestaurert i 2018 og
er også utstyrt med nye leke-og klatreapparater, i tillegg til egne grillplasser. De
fleste krakkene er plassert rundt den vesle
vassestranda. Selv om Glommavannet Glombo brygge har blitt en nydelig plass
ikke er av den aller beste kvalitet, er det
likevel fullt mulig å ta et lite bad her. Strømmen ser Velforeningen har en ganske lang historie, og skal
ikke ut til å være så strid heller, men man bør være siden 1950-tallet vært deleier i Fjellheim
OBS.
Samfunnshus. Det er også her foreningen har sine
møter.
Bryggeplassen ble satt i stand etter at foreningen I dag er det May Britt Venberget som er leder og
fikk bruksrett av Fredriksborg eiendom. hun har med seg sju medhjelpere i styret. Det har
Velforeningen har siden jobbet hardt for å få dette blitt sving på sakene. Ragnhild Hofgaard var leder
til et koselig grøntområde for lokalområdet. Ved fra 1999-2015, og det er fra henne jeg innhenter
god hjelp av penger fra Sparebankstiftelsen DNB, flere opplysninger. Hun forteller at i flere år at
Fredrikstad Kommune og Lions, har foreningen driften var litt stille og at brygga var blitt forsøplet,
ordnet opp med leie av maskiner og dugnader for å slik at folk sluttet å gå dit. - Men vi kan utrette mye
få denne plassen til det flotte området det har blitt. når lokalsamfunnet støtter det, sier hun.
I tillegg til sommerens feiring arrangerer velforeningen hvert år juleverksted for barn. I den siste tiden
har de også ordnet med stien som
fører til lekeplassen Myra i Anton
Davidsens vei. Men alt koster penger - og ønsket er flere medlemmer.
Da det er denne medlemsavgiften
som bestemmer mye av foreningens
drift.

Mange ville handle i de oppsatte bodene
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ET MALERI FORTELLER HISTORIE
Tekst: Svein Skahjem.

Et maleri forteller historie –
I 1993 malte Erling Andreassen
området ved Glombo brygga og
«Brakka». Siden jeg vokste opp i
Bjørneklova, knytter jeg mange
barndomsminner ikke minst til
området ved brygga.
Den første bebyggelsen nord på
Rødsholmen, var
plassen
Ballastholmen. Bygningen sees
som et hvitt hus like over hustaket på «Buntehuset», dvs. det
hvite huset (var egentlig grønt)
midt på bildet. Plassen ble ryddet tidlig på 1700-tallet og lå
under gården Nordre Rød.
Navnet kom av at det antagelig
lå
like
ved Søndre
Kjerringholmen som ble kalt
Ballastholmen før den endret
navn til Huth-holmen. På samme
måte
fikk området fra
Ballastholmen og sydover med
årene navnet Huth, etter den
samme holmen. Tidlig på 1800tallet ble nåværende bygning
satt opp til erstatning av et ca.
100 år gammelt hus. I 1865
bodde skipsreder og husmann
Jens Michelsen på plassen. En
litt uvanlig kombinasjon, men
det betød bare at plassen ikke
var skilt ut fra gården. Han eide
bygningene, men ikke grunnen. I
1875 ble den skilt ut som eget
bruk. 1947 kjøpte Signora og
Carstur Jensen Ballastholmen
og de bodde der i min oppvekst
med barna Dagfinn og Wenche.
Like
på oversiden av
Ballastholmen lå «Holmeløkka»
som vi kalte den. Det var en av
våre mange fotballplasser. Et
problem var at ballen lett kunne
forsvinne ned mot elva.
Øverst til venstre
troner
«Kikkut» der vognmann Anton
Jensen bodde med sin familie.
Navnet fikk eiendommen etter
beliggenheten der man kunne se
utover elva mot Søsterøyene.

Anton hadde hester og påtok seg
forskjellige
kjøreoppdrag.
Hestene gikk ofte og beitet ute
på «Fesus». Et av oppdragene
hans var å tømme doene for
folkene i brakka. Før Anton
Jensen eide «Kikkut», bodde
Karl og Selma Nygren der en tid.
De hadde begge jobbet hos
Kiær på Ekheim der de ble
kjent. I 1918 døde Karl Nygren
bare 38 år gammel. Det var midt
i «spanskesyken». Selma satt da
igjen med seks små barn. Fem
gutter og en jente. Datteren
druknet ute på Fesus kun noen
får år gammel. Da satt hun igjen
med de fem guttene hvorav tre
var psykisk utviklingshemmede
pga. rhesus minus.
Til høyre ser vi «Losje Oscar
Nissens Minde» som midt på
1950-tallet ble ombygd og utvidet og ble «samfunnshuset
Fjellheim».
Vi som vokste opp i området
etter krigen, har alle hatt stor
glede av alt det som foregikk på
Fjellheim. Selv glemmer jeg ikke
en gang et besøk av et russisk
donkosakk-kor. Jeg minnes at
politiets svarte folkevogn var
parkert i nærheten, og jeg
mener at alle som kom til konserten ble avfotografert. Kanskje
finnes mitt portrett i en eller
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annen mappe! Det var midt
under den kalde krigen og man
skalv av frykt for «spionasje»
som en 12 år gammel gutt
kunne finne på. Jeg opplevde
det spennende å få være med på
å skrive boka om Fjellheim da
stedet på mange måter var en
viktig del av mine yngre år.
Som for så mange andre i min
generasjon.
Det som i 1912 ble losje, var
opprinnelig en militær vaktstue
innenfor festningsmurene på
Cicignon. Bygningen ble bygd
omkring 1737. Ved hjelp av en
omfattende dugnad ble bygningen tatt ned, fraktet på pram
til Glombobrygga, og deretter
kjørte man stenene opp til byggeplassen. Fram til 1940 var stedet et viktig møtelokale for
lokalbefolkningen på Glombo,
eller Røds Bruk som det het den
gang. Etter krigen kom det i
gang et omfattende dugnadsarbeid som gjorde at Fjellheim så
dagens lys i 1957.
«Arbeiderbarakken»
eller
Brakka som folk sa, er dominerende i bildet. Etter at Røds bruk
kom i gang med produksjon i
1875, var det viktig å sikre boliger til de ansatte. Antagelig sto
brakka klar til å motta familier
allerede året etter.

ET MALERI FORTELLER HISTORIE
Tekst: Jan Erik Andersen

– Glombobrakka
10. januar 1876 ble den nemlig
brannforsikret. Den inneholdt
16 rom og kjøkken, dvs. 16 leiligheter. Hver leilighet var på 41
kvm. Mot øst ble det satt opp et
stort bryggerhus og et skur.
Dessuten 4 doer for
4 og 4
familier. Senere ble det satt opp
plankegjerde rundt det hele.
Etter forholdsvis kort tid ble det
nødvendig å opprette skolelokaler i brakka siden bruket var
pålagt skole når det var minst 30
arbeidere med familier. Mot
nord ble det satt av rom til skolelokale. Det ble da 14 leiligheter igjen.
Den første læreren var lærer
Ingvald Nilsen. Han gikk av
med pensjon i 1911 og min
bestefar, Ingebrigt Skahjem fikk

først et vikariat før han ble fast
ansatt. Det ble en skolestrid da
han
var
medlem
av
Arbeiderpartiet, og det var borgerlig flertall i kommunestyret.
Det ordnet seg først da bestefar
måtte love ikke å drive aktiv
som politiker. Det hadde hadde
også kommet en lov i 1909 som
forbød skolestyrene å ta politiske
hensyn ved ansettelser.
Skolen i Brakka ble nedlagt i
1913 og slått sammen med Rød
skole som holdt til på Hyggelien.
Med årene flyttet stadig flere og
flere familier ut av brakka da de
gjerne fikk bygd seg egne hus.
Brakka ble da stående uten
beboere, og i 1983 ble den fredet. Året etter brant den, og planene om rehabilitering kom derfor aldri på tale.

Den hvite huset på maleriet, ble
kalt «Buntehuset». Det var eid
av bruket og visstnok stedet der
man buntet sammen lister ol.
I neste artikkel vil jeg skrive mer
om historie knyttet til maleriet.

Ønsker du å
annonsere
i Kråkerøy
Menighetsblad?
For mer info, ta kontakt
med Linda Gjemsø
Tlf. 69 95 98 31 ligj@fredrikstad.kirken.no

Kråkerøys eldste møtedeltager ?
I Kråkerøy menighet er det
mange mennesker med høy
alder som stiller opp på våre
arrangementer, også et antall
som har rundet 90 års merket.
På
Kråkerøy
Normisjons
Formiddagstreff den 3. juni deltok vårt medlem Elisabeth
Hermansen, som fylte 97 år den
1. juni 2019. Det spørs om ikke
det er aldersrekord for deltagelse på arrangementer i menigheten.
Elisabeth,
med
pikenavn
Kristoffersen, er en ekte
Kråkerøyjente, født og oppvokst på nordre Kråkerøy i en
søskenflokk med 3 jenter og 4
gutter.

De sju første skoleår ble
gjennomført på Smertu skole.
Elisabeth giftet seg med en bergenser og tilbrakte 42 år i
Bergen uten at det har påvirket
dialekten. Etter at hun ble enke,
flyttet
hun
tilbake
til
Fredrikstad, hvor hun nå igjen
snart har bodd i 20 år. Nå er
hun beboer på Soliheimen. Her
trives hun godt og fullroser
både betjeningen og alle tantebarna med familier som besøker
henne ofte.
Elisabeth er for øvrig søster til
en av Kråkerøy's mest kjente
krigsseilere, Knut Kristoffersen,
etter krigen mangeårig kaptein i
rederiet Fred Olsen.
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Av Leif A. Andersen

INDUSTRIHISTORIE PÅ KRÅKERØY
Tekst: Widar Thorbjørnsen

Keramikken
De som er oppvokst på
Kråkerøy har vel kanskje
hørt om Keramikken?
De
fleste
forbinder
Kråkerøy Keramikk med
rokokko-inspirerte vaser
med gulldekor, såkalte
”tivolivaser”, men KK var
så mye mer enn det.
Bedriften ble startet i 1945
”Tivolivase” Foto: WT
på Kråkerøy av kjøpmann
Ragnvald Marensius Søland. Virksomheten
holdt til på Bjølstad i Værsteveien. Før 2. verdenskrig hadde Søland etablert «Duen»
næringsmiddelfabrikk som produserte saft,
geleer, syltetøy, og lignende. Dette ser vi ofte
spor av i Kråkerøy Keramikks produksjon av en
del objekter som er merket «Duen».
Keramikkfabrikkens virksomhet ble etter hvert
omfattende, og det var mange ansatte. Det ble
produsert pynte- og brukskeramikk som urner,
vaser, boller, fat, terriner, hånddreide te-serviser, lysestaker, askebegre, figurer og lignende.

Et utvalg fra produksjonen. Flotte retroobjekter i dag. Foto: WT

Bedriften knyttet på femtitallet til seg Sergey
Mintorovitch fra Den Kongelige Porcelainsfabrik i København. To unge kunstnere sto for
dekoren, og Sergey Mintorovitch var kunstnerisk sjef og tegnet alle nye modeller. Og fra
denne tiden så ble det produsert mye keramikk
av høy kunstnerisk kvalitet og som vi i dag
betegner som “retro”, og det er ingen tvil om at
det meste som ble produsert fra ca. 1950 og
fremover må krediteres Sergey Mintorovitch.
Kråkerøy Keramikk eksporterte også en del
produkter, først til Sverige og etterhvert også til
USA og Kanada.
Med ett enkelt
Google-søk kan
man i dag finne
KK-produkter til
salgs
både
i
England, USA og
Kanada.
Fabrikken eksisterte i kun 20 år,
fra 1945 til 1965 da
den ble nedlagt
men det er helt
utrolig hva de
rakk å produsere i
løpet av disse 20
årene.

Staben samlet utenfor keramikken, antagelig tidlig på 50-tallet.
Foto fra Vera Mintorovitch

Fra 1950 tok man i bruk en ny type hvit leire
som råstoff. Bedriften fikk etter hvert navnet
Kråkerøy Porselen- og Kunstfajanse, og man
gikk i stor grad over til å støpe produktene. Det
ble brukt både håndmalt og trykt dekor.
Dessuten ser man en utstrakt bruk av gull på
kanter, hanker og lokke-knapper.

Foto: Mats Linder/Samler & Antikkbørsen
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MISA CAMPESINA - ET MINNE FOR LIVET
Tekstog foto: Svein Helge Rødahl, sogneprest på Kråkerøy 1993-2003

”Misa Campesina – hvilken opplevelse!” Slik lød
det i Kråkerøy menighetsblad i juni 1995 etter årets
konfirmantopplegg var over. Det samme delte
Wenche Marie Mortensen og jeg ved hennes sykeseng i sommer. Vi så tilbake på denne gode opplevelse vi hadde delt – og som fortsatt fylte oss med
glede. Det ga en glede som bar også i møte med livs
truende sykdom.

og godt. Hennes kollegaer på skolen, Olav, Kari,
Jorid m.fl., og rektor Jan Arntsen, gjorde sitt til at
dette kunne bli gjennomført med den kvalitet det
fikk. For meg står dette kirke-skolesamarbeidet
som noe av det mest givende jeg har opplevd i min
prestetjeneste. Det var et djervt samarbeid, gjort
mulig ved at vi i menigheten møtte lærere som var
trygge på seg selv og det de sto for – og foreldre
som raust ga sitt ja til en spennende satsing. Her
gjennomførte kirkelige og borgerlige konfirmanter
noe enestående sammen!

I fremføringene av ”Misa Campesina” deltok konfirmanter og elever
fra Kråkerøy med solo- og korsang, musikk, lesning, dans og drama.
For mange av dem for første gang.

Misa Campesina, nicaraguansk bondemesse/gudstjeneste, uttrykker klage, kamp, lovprisning og tro
- ”Du er en Gud for vår hverdag!” Tema for konfirmantåret ble da ”Tro for livet”. Dette folkelige
trosuttrykk fra våre søsken i Central-Amerika ble
uttrykt av våre unge i solo- og korsang, musikk, lesninger, dans og drama. Naturlig nok knyttet til
vennskapskontakten med Patzun i Guatemala, ved
bruk av drakter og andre kulturuttrykk fra våre
venner – og besøk på konfirmasjonssøndagen!
Spesielt var det at konfirmantopplegget ble et samarbeid med hele 8. klassetrinnet på Kråkerøy ungdomsskole. Undervisning i musikk, norsk, religion
mm ble preget av opplegget og elevene var med på
å øve inn Misa Campesina som en musikal fremført
i Kråkerøy kirke, Røde Mølle i Fr.stad og i kirken i
vår vennskapsby i Sverige, Karlskoga. Over 1000
overvar fremføringene og responsen var overstrømmende. Overskuddet gikk til helsearbeid i
Guatemala, og konfirmantene/elevene satt igjen
med opplevelser som har satt dype og gode spor –
det forstår jeg når jeg møter dem som var med.
Wenche var svært viktig i dette, sammen med kantor Lars Tomtum gjorde hun det musikalske mulig
9

Så kunne vi, bare dager før Wenche sovnet inn, dele
dette gode minne om et kulturuttrykk om en tro for
livet, en tro som gir håp når vi mennesker er som
mest sårbare og svake. Disse ord er en stor takk til
Wenche og for det hun og hennes kolleger betydde
for vår menighet både gjennom Misa Campesina og
Inkululeko (året etter), og for det hun og resten av
KorLuren har betydd for Kråkerøy menighet!

Wenche Marie Mortensen, midt i bildet av KorLuren i Kråkerøy kirke,
var sammen med sine kolleger ved 8.klassetrinnet ved Kråkerøy ungdomsskole helt avgjørende for gjennomføringen av ”Misa
Campesina”.

Helt førsteklasses dag
På skolens planleggingsdag i august var alle
1 klassingene invitert til «Helt førsteklasses
dag» på Menighetssenteret. Det var spente
og forventningsfulle barn som kom kl. 08.00
om morgenen til frokost.
De undervisningsansatte hadde laget et
program for dagen, men barna fikk lov å
være med å påvirke innholdet.
Vi startet med å snakke om hva de tenkte
om det å begynne på skolen, om de gruet
eller gledet seg og om de kjente noen fra
før.
Kråkerøy kirke ligger ikke langt fra
Holtevarden og dette er et fantastisk sted å
gå på tur til. Det var masse spennende å se
på bl.a en stor gravrøys.
Vi grillet pølser og koste oss før vi gikk tilbake.
Søndagens prekentekst ble bestemt sammen med barna og de ønsket «Den barmhjertige Samaritan». Etter å ha lest bibelfortellingen snakket vi om hvordan den fortellingen ville ha vært i dag hvis Jesus skulle
ha fortalt den og barna kom med mange
gode forslag.
Da barna skulle være medliturger på gudstjenesten, måtte det øves inn sanger, bevegelser og dramaprekenen.
Det var spennende å la barna alene holde
prekenen, men dette klarte de med glans.
Formidlingen fra barna nådde frem til både
barn og voksne.
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Velkommen til Krøllek veld for barn
i alderen 1-3 år.
En fredag i måneden er det Krøllekveld/en sang – og
lekegruppe for de minste barna som bor på Kråkerøy.
Her er det fokus på å fremme språklig og motorisk
utvikling hos barna ved å synge, lese, dramatisere og
dans. Det hender ofte at barna må lete etter Krølle for
han liker å gjemme seg.
Påmelding og mer informasjon på nettsiden.
Har barnet ditt behov for tilrettelegging, ta kontakt.
www.kirken.no/krakeroy
Datoer: 20.09, 25.10 og 22.11
Tid: kl.16.30 - 17.30 (mat serveres fra
16.00-16.30, gratis)
Sted: Kråkerøy menighetssenter
Kontakt; Hanne S. Holm,
hasv@fredrikstad.kirken.no

Høstakti vitet

Menighetspedagog
Hanne Sveum Holm

69 95 98 35 / 99 40 81 77
hasv@fredrikstad.kirken.no
11

Hva skjer
til høsten?
Kirkerotteklubb
09.09 kl. 16.00-17.30
Alder: f. 2016/2015/2014
−
4 års-bok samling
18.09 kl 16.00 – 17.30
Alder: f. 2015
−
Gudstjeneste for små
og store
Utdeling av 4 års bok
11.00-12.00
12.30 – 13.00 skattejakt i
kirken
−
Kirkerottene
Besøk av biskop Atle
Sommerfeldt
08.10 | kl. 16.00 – 17.30
Alder: f. 2016/2015/20 14
Kirkerotteteater
Glemmen kirke
Krølle
25.11 kl. 16.00 - 17.30
Alder: f. 2018/2016
Tween-time
25.11 kl. 18.00 – 20.30
Alder: 6-7 klasse

IDRETTEN PÅ KRÅKERØY
Tekst: Jan Erik Andersen

Kråkerøys største idrettsbragd
gjennom alle tider?
Menighetsbladet synes det er riktig og
viktig å minne om høydepunktet til
Kråkerøy IL, 45 år etter. Foreningen
har i mange år drevet barne- og ungdomsarbeide som få andre kan vise til.
I likhet med mange andre frivillige på
øya, gjennomfører Kråkerøy IL et forebyggende arbeid som redder mange fra
andre negative aktiviteter som vår tid
fører med seg.
Klubben deltar med 31 herrelag og 6
kvinnelig og disponerer 44 trenere.
Imponerende, uansett i hvilken målestokk du måler.
Derfor fortjener klubben all den ros
og positiv omtale den kan få.
Menighetsbladet bidrar med sitt lille:
Heia KIL.

Hva er Kråkerøys største idrettsbragd gjennom alle
tider? Muligens Mette Bergmanns innsats i diskos eller
brytermiljøet rundt Roger Skauen. Noen vil også
nevne Erik Viks plasseringer i hoppbakken. Men uansett vil Kråkerøy ILs seier over Vålerengen den 19. juni
1974 henge høyt. Kampen var annen runde i cupen og
Vålerengen var et av de beste lagene i Norge.
Det var så mye folk til stede at Vålerengen lurte på om
det var bygdedag.
Den gamle høyrebacken på FFK, Kjell Andreassen
trente Kråkerøy. Han var vant til store oppgjør og mye
folk. Bl.a. var han med på FFKs cuptriumfer i 1961 og
1966.
«Vi la ikke opp noen spesiell plan», fortalte
Andreassen, «vi tok dem på innsatsen.» Andreassen
spilte selv midtstopper.
Ca 2 000 så kampen, og det skapte trafikkork både før
og etter kampen. Veinettet på Kråkerøy var ikke bygd
for å tåle så mye trafikk.
28. juni var det på’n igjen. Denne gang en tredje runde
kamp. Mot Sarpsborg og med like mange tilskuere.
Og med like stor trafikk kø. Men denne gang tapte
dessverre Kråkerøy.

Ett av de mange lagene i ungdomsavdelingen: Kråkerøy IL Jenter
15 år J-15 (2004)
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SPORSNØ
Tekst/foto:

Torunn Bjørnstad Båtvik

Dagene blir kortere. En ny vinter venter. Om denne vinteren kommer til å preges av store snømengder eller
av sludd og regn, gjenstår å se. Vi blir vel heller ikke enige om hva som er best. Men et tynt melisdryss av lett
snø kan i alle fall lyse opp vintermørke dager på så mange slags måter.

Sporsnø
En natt faller snøen så stille
Om morgen finner jeg spor
av lettbent og sky liten hare
Å, måtte den sporsnøen vare!
Så ser jeg at skogen er ikke så død som jeg tror.

Å Gud, send meg sporsnø i livet,
om bare en sjelden gang!
Så ser jeg at Du går ved siden
Så ser jeg Ditt avtrykk i tiden.
Jeg trenger et Guds-spor i snøen, for veien er lang.
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NOTISER
Tekst/foto:

Kirsten Brandsæther/Linda Gjemsøe

JULEMESSE!
Årets julemesse går av stabelen på
Menighetssenteret den 23.11.19
og vi åpner kl 11.00
Mye fint å få kjøpt - håndarbeide,
kaker m.m. Kafe med julegrøt, saft,
kaffe og kaker. Kl. 14.30 er det trekning
av forhåndssolgte lodder. Velkommen!
Inntekten av arrangementet går til
Kråkerøy Menighet.
Hilsen oss i Kirkeringen

SJEFEN GÅR AV
Tekst:

Jan Erik Andersen

Dersom du skal bli «kjendis» på Kråkerøy, er ikke menighetsrådet plassen. De fleste kjenner søster Ruth fra 50-åra, bussjåførene
Willy og Robert fra 60 åra, doktorene Karlsen og Hovland i 70
årene. Eller Sven og Ragnar og Oddvar på bensinstasjonene. Og
skoletannlegen. Uten vannborr, men med kvikksølv. For ikke å
snakke om Erling.
Men hvem satt i Menighetsrådet? Det er det ikke mange som vet.
Derfor blir de heller ikke allment takket av, selv om de utfører
viktig arbeid som berører de fleste av oss.
Etter 16 år i Menighetsrådet går leder Kristin Sofie Johansen av:
«Jeg tenker på alt det gledelige jeg har opplevd», sier hun engasjert. « Å sitte i Menighetsrådet er sosialt, du treffer mange hyggelige mennesker og får mange muligheter til å påvirke. Vi har fått et fint
Menighetssenter, gravlunden vår er blant de mest velholdte og kirkens ansatte gjør en kjempejobb. 25
ungdomsledere er aktive i Kråkerøy menighet og trosopplæringen går som aldri før. Vettu hvor mange
konfirmanter vi hadde i fjor? Nei. Ikke? Jeg tenkte meg det! 79!»
«Menighetsbladet takker for innsatsen og følget. Godt jobba, Kristin!»
Kanskje nå at folk vil huske deg litt om 20 år, sammen med Ole, Petronella og Magnus? Og Svein?
Og hans «Har ein drøm».
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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.

Døgnet da det var ulvefrykt på kråkerøy
Tekst:

Jan-Erik Andersen

26. juni 2013 var en solfylt dag på øya (det kan du
sjekke på yr.no). Barna hadde nettopp gått til sommerferie. Flere hadde allerede dratt på ferie og var
lykkelig uvitende om dramaet som utspilte seg på
Kråkerøy.
I løpet av dagen ringte en dame til Fredriksstad
Blad. Hun kom hjem fra en sykkeltur.
Og meldte at hun så en ulv.
Frykten bredte seg på øya. Noen kuttet ut kveldsturen og andre passet godt på barna. En dame
meldte at hun hang vasken inne. En herre i
Ulvedalsåsen slapp ikke ut rasekatten.
Frykten kunne fortsatt over i den 27. juni. Frykter
har en tendens til å øke i omfang hver dag. For ulv
kan sammenlignes med fisk. De blir større og større etter hvert som tida går.
Henrik Wennersberg Schrøder, «ulven»Topsy og Sigmund
Wennersberg
Foto: Stein Ove Korneliussen.

Hadde det ikke vært for hyggelige Sigmund
Wennersberg. Dagen etter ringte han til
Fredriksstad Blad. Han forklarte han at «ulven»
antagelig var hunden hans, som var med og hentet
avisa.

Mest glad? Antagelig katta i Ulvedalsåsen som
slapp ut i solskinnet.

Bispevisitas i uke 41
I tidsrommet 8.-10. oktober 2019 kommer biskop
Atle Sommerfeldt til Kråkerøy menighet på visitas. I disse dagene skal han bli kjent med
Kråkerøy menighet og våre aktiviteter og med
lokalsamfunnet Kråkerøy. Det blir et tett program fra morgen til kveld og staben gleder seg til
dette. Det blir åpne arrangementer hver dag, så
følg med på annonsering på nett og i media. Vi
nevner spesielt et spennende foredrag onsdag
9.10. kl 19:00 og visitasgudstjenesten søndag
13.10. kl 11:00 med påfølgende kirkekaffe og
biskopens visitasforedrag. Velkommen til å være
med!
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SLEKTERS GANG 3 /19
DØPTE
09.06.19
Lias Iven Tharaldsen
16.06.19
Sander Renè Lindgren
23.06.19
Martin Aker
Kelly Elouise Goloran Olsen
Mille Malena Danielsen
11.08.19
Saga Nordby Humlekjær
Matheo Omberg Sinding
Ebba Brynhildsen
Mathilde Homstvedt Hagestande
25.08.19
Isaac Sahlin-Tomtum
Magnus Aleksander Arnesen
01.09.19
Sara Aleah Albertsen Karlstad

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

VIGDE
Åshild Henriksen & Marius Haltli
Johanne Djupang & Camilla Melleby

DØDE
Sidsel Holm Ingebrigtsen
Ingeborg Olea Jørgensen
Trygve Johansen
Kjell Gunnar Nordhaug
Kai Jonny Julsen
Kristian Erlandsen
Turid Bergner Reinertsen
John Island
Hans-Erik Thorvaldsen
Tormod Vadla
Harlad Huth
Erna Synnøve Stafsengen
Berit Kirsten Nilsen
Grete Sofie Jørgensen Anmarkrud
Knut Berge Jensen

1958
1931
1920
1930
1943
1944
1929
1959
1954
1929
1934
1937
1928
1965
1929
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Velkommen til Kråkerøy kirke!
Gudstjenester i tiden framover
- Alle begynner kl. 11:00, hvis intet annet står -

15.09.2019
22.09.2019
29.09.2019
06.10,2019
13.10.2019

20.10.2019
27.10.2019
02.11.2019
kl 14:00

03.11.2019
10.11.2019

17.11.2019
24.11.2019
01.12.2019
08.12.2019

Rødahl Nattverd Kirkekaffe
Vingårdssøndag
15.søndag i treenighetsstiden Gjære og Holm Dåp 4 årsbok
Høsttakkefest Kirkekaffe
16.søndag i treenighetsstiden Mentzen Nattverd
17.søndag i treenighetsstiden Hauglum Dåp Nattverd
18.søndag i treenighetsstiden Visitasgudstjeneste v/biskop Atle
Sommerfeldt, domprosten og menighetens prester. Nattverd, andre ansatte
og prosjektkoret deltar. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe med biskopens visitasforedrag
19.søndag i treenighetsstiden Gjære Dåp Nattverd
Gjære Nattverd Kirkekaffe
Bots- og bønnedagen
Gjære vi tenner lys for de som har gått
Minnegudstjeneste
bort det siste året. Før gudstjenesten
er det åpen kirke og mulighet for å ta
en kaffekopp og en prat på menighetssenteret.
Hauglum Dåp og nattverd
Alle helgens dag
22.søndag i treenighetsstiden 123-gudstjeneste for små og store
Gjære og Holm Nattverd Babysang
deltar Kirkekaffe
23.søndag i treenighetsstiden Gjære Dåp og nattverd
Domssøndag Kristi kongedag Gjære Dåp og nattverd
LYS VÅKEN Hauglum Kirkekaffe
1.søndag i adventstiden
Gjære Dåp og nattverd
2.søndag i adventstiden

Kirke og Middag
Høsten er på vei og hverdagenes gleder overtar for feriefølelsen. Vi håper at
KoM (kirke og middag) er en hverdagsglede dere vil være med å dele. Vi serverer
middag, byr på aktiviteter, sosialt fellesskap og «skumrings» for alle generasjoner
følgende dager:
26.spetember - 24.oktober – 21.november.
Maten serveres kl 16:30 og vi avslutter kl 18:00. VELKOMMEN!
17

widart@online.no
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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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Fredag 15. november er alle 8 åringer (født 2011) invitert
til Tårnagentdag (08.00-16.30) på
menighetssenteret og gudstjeneste
søndag 17. november.
I løpet av denne dagen skal barna løse oppdrag og mysterier, knekke hemmelige koder, utforske kirken og få besøke
kirketårnet.
For mere informasjon besøk vår hjemmeside;
www.kirken.no/krakeroy.

MISJONSMESSE PÅ KRÅKERØY
BEDEHUS 2019
NMS arrangerer sin årlige messe på
Kråkerøy bedehus tirsdag 12. november
klokka 17. 00.
Av programmet nevnes:
Varesalg (mat, lys, julekort, syltetøy, kaker)
Basarbord, åresalg, lokal utlodning
Andakt ved Bjørn Sverre Lie
Velkommen!

Strikkeglede
Strikkekafé med vaffel og prat kl 11:00 følgende datoer:
16.september, 21.oktober, 18. november

KoS (Kirke og Strikk) med prat
og noe å bite i kl 19:30 følgende
datoer: 24.september, 22.oktober
og 26.november
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