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REDAKTØRENS HJØRNE

Kjenner du bakgrunnen
for kråkerøytalen?

Kommunistiske Parti ble nærmest
borte. Flere overvåkede har mottatt
erstatning for urettmessig overvåkning i strid med reglene.
Kommunisten
Odd
Ragnar
Kristiansen, som satt i kommunestyret i Kråkerøy, fortalte at han
nærmest ble «frosset ut».

Mange har hørt om at Kråkerøytalen er viktig for Norges
historie. Men ikke alle vet bakgrunnen. Her kommer litt
voksenopplæring:
Kråkerøytalen ble holdt på Folkvang av Einar Gerhardsen
den 29. februar 1948, som da var landets statsminister.
Han kom fra Arbeiderpartiet. Utgangspunktet var annen
verdenskrig hvor Norge sto som «vinner», bl.a. sammen
med Sovjetunionen.

Jan Erik Andersen
redaktør

Gerhardsens tale ble signalet til klappjakt på kommunistene. Etter ordre fra partisekretariatet begynte partimedlemmer i fagbevegelsen å registrere på sine kommunistiske og sosialistisk bevisste arbeidskamerater. Mange har
ettertid kalt dette en «skamplett i norgeshistorien.
Og det hele startet altså i vårt nabolag.

Spørsmålet etter krigen var om Norge skulle samarbeide
mot øst (bl.a. Sovjetunionen) eller mot vest (bl.a. USA).
Flere nordiske land ønsket en nordisk
samling. Men dette ble forpurret ved at
Sovjet ble enig med Finland om et forsvarssamarbeid. Mange fryktet at
Sovjet ville tvinge Norge til det samI Jobb Fredrikstad
men. Samtidig gjorde Sovjetstøttede
styrker kupp i Tsjekkoslovakia.
Mobil:
45 97 44 39
Einar Gerhardsen ønsket å markere i
E-post:
hvilken retning Norge burde samarbeii-jobb-fredrikstad@bymisjon.no
de.
I løpet av togturen til Fredrikstad la han
derfor bl.a. følgende setninger til i talen
sin:
«Hendingene i Tsjekkoslovakia har hos
de fleste nordmenn ikke bare vakt sorg
og harme – men også angst og uhyggestemning. Problemet for Norge er, så
vidt jeg kan se, i første rekke et innenrikspolitisk problem. Det som kan true
det norske folkets frihet og demokrati –
det er den fare som det norske kommunistpartiet til enhver tid representerer.
Den viktigste oppgaven i kampen for
Norges selvstendighet, for demokratiet
og rettssikkerheten er å redusere kommunistpartiet og kommunistenes innflytelse mest mulig.»

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

Talen ble opptakten til en omfattende
overvåking av kommunister og venstreradikale i hele etterkrigstiden. Norges

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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STABENS HJØRNE
Tekst: Maria Vassli Gjærehusprest

Ellers nærmer vi oss en av
høysesongene våre: nemlig
advent og jul. Barnehagene
blir invitert på julevandring og
barneskolene på gudstjenester. Og også i år skal Kråkerøy
ungdomsskole ha konsert i
Maria Vassli Gjære
kirka siste skoledag før jul.
Det er julemesse, juleverksted og julegudstjenester
julaften og 1.juledag. Så vi har mye å glede oss til!
Og etter jul setter vi i gang med oppussing av
kirka! Det er etterlengtet og vi gleder oss til å få en
kirke som kan være vakker og praktisk også for
de neste generasjonene.

Når jeg skriver dette, er det gått litt over to uker
etter bispevisitasen i Kråkerøy menighet. Det var
intense og interessante dager, og for meg som er
forholdsvis ny var det fint å få bli bedre kjent med
Kråkerøy. Biskopen kom med flere tydelige utfordringer til oss. To av dem gikk på dåp og gudstjenesten. Andelen som døper barna sine har gått
ned de siste årene, og selv om det ser ut som om
det har stabilisert seg litt nå, vil vi fokusere på dåp
også framover.
Derfor har vi til våren planlagt to dåpsgudstjenester på lørdager, 29.2 og 24.4. Kanskje kan det
være lettere med feiring på lørdag når det er gjester som kommer langveis fra? Vi er spent på hvor
mange det er som benytter seg av muligheten.

Oppussing av Kråkerøy kirke!
I januar setter vi i gang med oppussing av
Kråkerøy kirke. Det er en etterlengtet og lenge
planlagt op-pussing, og vi gleder oss til å få et kirkerom som er litt varmer, litt vakrere og litt mer
praktisk til andre arrangement enn gudstjenesten.
På planen står fjerning av tregulvet, etterisolering,
installasjon av vannnbåren varme og nytt flisgulv.
Veggene skal også få en overhaling etter fuktskader som har utviklet seg på grunn av bruk av feil
maling. I tillegg planlegger vi å lage en barnekrok
bak i kirka.
Dette betyr at kirka kommer til å være stengt fra
midten av januar og i ca et halvt år framover. I den
perioden skal vi har gudstjenester i kapellet vårt,
som ligger rett ved kirka. Det er nylig oppusset og
vi tror det kommer til å fungere godt også til gudstjenester og bryllup.
Samtidig som vi begynner med å pusse opp kirkerommet, begynner også prosessen med å kjøpe inn

Ellen

nytt orgel. Det er utnevnt orgelkonsulent og i løpet
av 2020 håper vi å få inn anbud og inngå kontrakt
med orgelbygger. Fellesrådet har bevilget en del
penger, men sannsynligvis må vi også samle inn
noen penger selv. Vi kommer tilbake til orgelsaken
i neste nummer av menighetsbladet.

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

BISPEVISITAS
Tekst: Alf Kristian Bjørkli, sykehusprest

BISPEVISITAS i Kråkerøy menighet
I perioden 8.-13.april 2019 var biskop Atle Sommerfeldt
på visitas i Kråkerøy menighet. Kirkefagsjef Endre
Fyllingsnes og domprost Knut Erling Johansen var også
i biskopens følge. Sokneprest Maria Vassli Gjære fulgte
også alle møter. Den øvrige staben deltok litt mer etter
eget fagfelt.
Formålet med slike besøk er å føre tilsyn med og bli mer
kjent med menigheten, de ansatte og lokalsamfunnet.
Programmet var tett og svært variert. Vi startet med
nattverdgudstjeneste før biskopen møtte staben og fikk
ta en tur på gravlunden. Her fikk han innblikk i de skadene siste regnværet hadde gjort og hvordan vi må tenke
forebygging slik at skader minimaliseres ved neste ekstremvær. Dette var også blant de temaene som ble berørt
under lunsjen med kommunen.
Ungdomsskolen var den som først fikk besøk. Her hadde
elevene forberedt seg til «grill en biskop». Med lærerne
som tilhørere stilte de fine spørsmål og biskopen hadde
gode svar. Vi hadde møte med rektor der videre samarbeid stod på agendaen.
Også menighetsrådet fikk møte biskopen og høre hvilke
tanker han hadde gjort seg om utviklingen her de siste 5
årene. Ungdomsledere og klubbstyre stilte mannsterke
for å møte og samtale med biskopen og hans følge.
Visitasen ble avsluttet med en flott gudstjeneste og en
kirkekaffe der både kakene, stemningen og visitasforedraget var av høy standard.

Vi var på bedriftsbesøk hos Dignio as, som skaper gode
løsninger for helsehjelp i hjemmet. Værste as presenterte
sine planer for videreutvikling av det gamle FMV-området. Deretter hadde vi hyggelige møter med NAV, på
Bjørneby og en trivelig kulturhistorisk vandring med historielaget som ansvarlig for både historien og løypa.
Det er mange studenter på Kråkerøy, så høyskolen var
også en naturlig samtalepartner. Videre besøkte vi
Buskogen barnehage og under lunsjen med frivillige kom
Smertulia barnehage hit og sang for oss. Tusen takk!
Kråkerøy mixed Y`s men club åpnet sin klubbkveld for
oss og vi hadde en interessant kveld med fokus på å bli
kjent med en muslim og med det arbeidet «Dialogforum
Østfold» driver.
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YRKET SOM FORSVANT

Yrke: Orgelbelgtreder: Egil Holte
Forklaring: Et orgel må ha luft for at pipene skal lage lyd. Luften pumpes
fra en belg, en stor rund «pumpe» (Akkurat som en kjempeluftmadrasspumpe). For å pumpe brukte trederen en lang stang på flere meter som trederen førte opp og ned. Inntil belgen ble elektrifisert i 1947 i Kråkerøy
kirke, var en fast treder ansatt. Vi kjenner ingen aktive belgtredere lengre,
men vi ringte Egil Holte, som opplevde belgtredere i sin barndom:

Hallo, er det orgelbelgtrederkjenner Egil Holte? Kan du beskrive de største
utfordringene?
Richard Wagners Bryllupsmarsj fra Llohrengrin og Bachs Toccata og fuge i
D-moll. De krevde mye luft. Da måtte belgen strutte som en kjempehard ball før organisten startet.
En feriebelgtreder startet på Toccataen med en belg som liknet ei lefse. Det kunne ikke gå bra.

Det gikk ikke bra?
Nei, han kom et stykke inn i Fugen, så var det brått slutt. Men den var postludiet i et bryllup, så folk
var mer opptatt av Bruden og brudepikene. Skal jeg forresten fortelle deg en ting?
Ja, må du, så
I de senere årene stiller forskere spørsmål om det i virkeligheten er Bach som laget Toccata og fuge i Dmoll. Spesielt Codaen er ulik Bach….Hva tror du?
Vi takker Egil Holte, kanskje mer forvirret enn før vi ringte.

BBBBBBBBBBB

Viktigheten av å dele
Vi oppfordrer alle våre følgere til å hjelpe oss med å gjøre Kråkerøy
menighet mer synlige i sosiale medier! Dette kan man gjøre ved å dele,
kommentere og like mest mulig av oppdateringene som legges ut!
Konkurransen om synlighet på Facebook tiltar mer og mer. Tendensen går også i den retning at de som har
sider (slik som menigheten din), må betale for å i det hele tatt være synlig i folks nyhetsfeed. Det gjelder dessverre også for de som har likt eller følger siden.
Fremdeles kan man imidlertid gjøre en del for å synliggjøre ens egen side og det som publiseres der, gjennom
såkalt organisk rekkevidde – det vil si ubetalt rekkevidde. Oppdateringer som oppnår høy popularitet kan
fremdeles nå ut til en god del, uten at en må betale for det. men det krever at vi gjør en felles innsats!
Facebook «belønner» oppdateringer på visse måter:
•
Oppdateringer som deles mye er best når det gjelder organisk rekkevidde. Derfor: Del oppdateringer du får fra menigheten (Gå gjerne inn på Facebook-siden deres innimellom og del/kommenter/lik
nye oppdateringer.)
•
Kommentarer er nest best. Derfor: Kom gjerne med en kommentar til innlegget, eller tagg en annen
som kan ha interesse av å se det.
•
Reaksjoner er nest, nest best

Derfor: Lik eller velg andre reaksjoner på oppdateringen.
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TRADISJONER
Tekst og foto: Inger-Torill Solberg

Julekrybba i kirken

Like sikkert som at julen nærmer seg, like sikkert er det
at julekrybba i Kråkerøy kirke settes fram. Den har blitt
en hyggelig tradisjon som både barn, unge og eldre gleder seg over.
I følge kapellan Ole Hauglum er det cirka 20 år siden den
kom på plass første gang. Det var etter en idé fra soknepresten selv, men som resten av staben raskt sluttet seg
til.

referanse til jul. Men da uten Jesusbarnet, forteller Unn
Birgitte van der Hagen på forespørsel. Om en nevenyttig
person føler seg kallet til å lage en Josef, hadde nok det
sikkert vært et velkomment bidrag til julekrybba.

Egil Jørgensen lagde stallen. Mens krybben er av eldre
dato, er Jomfru Maria gitt av en tidligere klesbutikk i
Fredrikstad – mest sannsynlig er det fra Stene R. Men
Josef, stakkar, blir hvert år leid av dekoratøren Per
Hagen. Jesusbarnet er en nydelig dukke som oppbevares
sammen med resten av Når stjernen tennes i stallen er det
virkelig drømmende julestemning i kirken.
Det ser så fredelig og vakkert ut, og de de fine avstemte
fargene gjør krybben magisk.
Foruten å skape stemning i julehøytiden kommer også
mange barnehagebarn innom kirken og beundrer krybben. Selve krybben blir også brukt aktivt som rekvisitt
ved påskevandringer med barnehagene og skolene som
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ET MALERI FORTELLER HISTORIE
Tekst: Svein Skahjem.

Et maleri forteller historie 2
Forrige artikkel tok for seg brakka, losjen og
Globos historie. Denne gangen skal vi se på Røds
bruk og ikke minst kjøpmann Jacobsen.
Fra begynnelsen av 1800-tallet sank barnedødligheten i Norge. Det var flere årsaker til den utviklingen. Først og fremst bedre kosthold med bl.a.
innføring av poteter. Dernest kukoppevaksinen
som nærmest utryddet den farlige sykdommen. I
tillegg fikk vi lang fredsperiode som ga grunnlag
for bl.a. handel. Dette førte til det nærmest ble
overbefolket på landsbygdene i Norge.
Hva skulle disse store barnekullene gjøre av seg?
Gårdsbruk ble delt opp, husmannsplasser ble ryddet og unge mennesker begynte etter hvert å flytte til industriområder som fra midten av 1800-tallet dukket opp ikke minst ved utløpet av Glomma.
Dampmaskinen gjorde at teglverk og sagbruk ble
anlagt i stort antall. Tusenvis av unge mennesker
fikk muligheten til utkomme og en bedre framtid
enn fattigdommen på humannsplassene innebar.
Særlig etter 1860 da sagbruksvirksomheten ble frigitt, åpnet det seg store muligheter.
Også Kråkerøy kom med i denne utviklingen ved
at det ble startet opp to sagbruk, Bjørnebysaga på
Smertu og Normannsaga på det som senere fikk
navnet Glombo, men som het Røds bruk til 1928.
På maleriet ser vi ikke bruket som lå til venstre,
men vi ser brakka som var bygd for bruksarbeiderne.
Lastehandler Otto Chr. Normann i Fredrikstad
tok i 1872 kontakt med gårdbruker og grunneier
Jacob A. Rød om kjøp av en tomt på
Ballastholmen. Kontrakt ble undertegnet 20.11.
samme år. Året etter etablerte han firmaet «Otto
Chr. Normann & CO». Deretter begynte arbeidet med å få satt opp nødvendige bygninger slik at
bruket kunne starte opp. Om det var kostnadene
som ble for store, eller markedsutsiktene som sviktet, kjenner jeg ikke til. Uansett ble det i desember
1874 opprettet et «Uansvarlig Interessentskab» ved
navn «Røds Brug». Otto Chr. Normann sikret seg
3/9 av aksjene i selskapet. I mai 1875 overtok det
nye selskapet tomtene, kaiene og arbeiderboligene
i tillegg til at firmaet forpliktet seg til å oppføre en
dampsag.
I løpet av sommeren 1875 sto bruket klart til produksjon. En del av de opprinnelige boligene i
området ble kjøpt opp for at nytilsatte arbeidere
fikk bosteder.

Johan Jacobsen med eka og varer

Konjunkturene utviklet seg svært dårlig for trelast
fra midten av 1870-årene, og allerede i 1881 måtte
eierne pantsette «Dampsagen, Tomter, Sporvei og
Inventarium,
Contorbygg,
Arbeiderbolig,
Maskinhus og Fuldmægtigboligen» for 100 000
kroner. Otto Chr. Normann trakk seg ut i 1885 og
i 1888 gikk bruket konkurs. En av grunnene var
dessuten at bruket ikke hadde høvleri. Ny eier ble
J. N. Jacobsen som også eide bruket på Gressvik.
Under 1. verdenskrig ble det igjen vanskelig å drive
bruket med fortjeneste, og i 1918 ble det endelig
nedlagt. Standard Skibsbyggeri fikk kjøpt tomtene. Dermed var brukets historie over. En
bedrift som hadde gjort at det hadde vokst fram et
tettsted på den såkalte Rødsholmen. Det kan nevnes at Standard gikk konkurs før firmaet egentlig
kom i gang. De rakk å sette opp «Bygget» som vi
gjerne kalte den store produksjonshallen.
Nederst til venstre bildekant, ser vi kjøpmann
Johan Alfred Jacobsen i eka si. Han har kommet
fra byen med varer som han skal selge i butikken
sin på Glombo. I 1862 ble han født på en gård i
Toftedal i Dalsland. Da han var fire år, bestemte
foreldrene seg for å flytte til Norge.
Først bodde de noen år i Rolvsøy før de mellom
1875 og 1879 kom til Røds Bruk. Johan var en tid
til sjøs og la seg opp penger. Da han kom tilbake
i 1896, hadde han tilstrekkelig med kapital til å
bygge seg eget hus med butikklokale. Våren 1897
startet han derfor opp som kjøpmann. Samme året
giftet han seg med Mathilde Svenson fra Vårvik i
Dalsland. Huset og butikken ble gradvis bygd ut.
Kanskje det hadde sammenheng med at det med
årene ble født 10 barn, ni jenter og en gutt.
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ET MALERI FORTELLER HISTORIE
Tekst: Jan Erik Andersen

– Røds bruk
Johan A. Jacobsen drev butikken helt til han døde
i 1940. Enka, Mathilde Jacobsen overtok da driften.
Hun utvidet med hjemmebakeri av finbakst, kaker,
wienerbrød, loff, vørtekaker m.m. Da hun ga seg i
1945, overtok døtrene Aagot,
Else og Selma butikken. De drev til 1959 da
Asbjørn Engdal overtok. Butikken ble nedlagt i
1973.
Johan A. Jacobsen var engasjert i politikken og satt
i skolestyre og kommunestyre, først for Venstre og
senere for Høyre. Han var også en ivrig kirkegjenger. Når han skulle til kirken på søndag, stilte han
gjerne barna spørsmålet: «Hvem vil bli med i dag?».
Det var frivillig om de ville bli med. Datteren Inger
studerte teologi etter å ha tatt artium i Fredrikstad.
Hun var ganske sikkert den første på nordre
Kråkerøy som studerte. I mange år var hun engasjert i norsk misjon i Israel og var bosatt der. Det
er blitt sagt at prost Schiørn hjalp Inger Jacobsen
med økonomisk støtte til utdannelsen. Jacob
Jacobsen, den eneste sønnen, drev butikk i Bydalen
i mange år. Han tok også artium, antagelig som
den første på Glombo. Han var ellers i mange år en
ivrig
medhjelper
på sommerleirene
på
Tjeldholmen. Han var frivillig kokk.

Familien Jacobsen i 1910. Fra venstre bak, Stina Svenson, Mathildes
mor, Mathilde med Else på armen og Johan. Foran fra venstre:
Aagot, Johanne, Selma, Jacob, Sally og Anna.

Datteren Sally ble lærer og var ansatt på Lunde
skole.
Mange av døtrene var ellers svært engasjerte i kristelig ungdomsarbeid på Glombo. De drev søndagsskolen og yngres arbeid, YAP. I det hele tatt
gjorde denne familien seg svært gjeldende i lokalmiljøet og satte mange spor etter seg. Siden disse
døtrene var ugifte, ble ungdomslokalet gjerne
omtalt på humoristisk vis som «Klostret».
Neste gang skal vi bevege oss ut til Langøya og se
hva skjuler seg av historie på det som en gang var ei
øy.

Velkommen til julemesse 2019
på Kråkerøy menighetssenter
Tid: Lørdag 23.november kl 11:00- 14:30
Vi selger gode hjemmelagde produkter:
Håndarbeid, julekaker, syltetøy og mye mer.
Loddsalg - flotte gevinster!
Salg av julegrøt, kaffe og kaker
ALLE inntekter går til barne- og
ungdomsarbeidet i menigheten
Arrangør: Kirkeringen
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JAKTEN PÅ JULESTEMNINGEN
Tekst:

Torunn Bjørnstad Båtvik Foto: WT

Forventningene til jula varierer. Mens noen gleder seg uhemmet, prøver andre på ulikt vis å hoppe over hele
julefeiringen. Kan hende gjør det godt med en fest fylt av lys og varme midt i en råkald og mørk tid, men selve
julegleden - leter vi etter den på feil sted?

Jakten på julestemningen
Jeg hengte i stua ei knallrød gardin,
men ute var søle og regntungt og klin.

Butikkene bugner og folk er som gale.
De lemper i vogna alt de kan betale.

Så slo jeg på TV en kveld rett før jul,
der dalte kun smånisser ned i et skjul.

Folk handler til midnatt hver eneste kveld,
- vil kjøpe en gledelig jul til seg selv.

Så åpnet jeg postkassa - ønsket meg brev.
Det var kun forretningsstanden som skrev

*
Jeg dreier rundt låsen for verden der ute
og sprayer litt plast-snø på nyvaska rute.

- om knalldyre gaver og glitter og stas.
Jeg hev det i søpla, tenk kjøpe slikt fjas!

Jeg baker no'n kaker og steker litt gris,
så feirer vi jula på gammeldags vis.

*
Men dagene går, og jeg blir med på festen.
Jeg reiser til byen, blir revet med – nesten.

Det er jo en nesten slik jul vi vil ha.
Vi blir litt for mette – vi er nesten gla' .

GAVE TIL MENIGHETSBLADET?
Setter du pris på bladet du nå holder i hånden? Er det fint at du 4 ganger i året får et
blad som forteller hva som har skjedd eller skal skje i kirken din? Eller liker du best de
andre artiklene om Kråkerøy før og nå?
Uansett hva du liker best – så er det slik at å lage et blad koster. Alle som skriver og
deler ut bladet gjør det uten vederlag, trykking koster. Vi vil derfor sette pris på om du
kan gi en gave/frivillig kontingent for 2019 på giroen som ligger ved.
Eller du kan bruke vipps. Vårt vippsnummer er 13831 (Kråkerøy sokn)
–husk å skrive menighetsblad som melding før du sender penger.
Takk for ditt bidrag!
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GLIMT FRA VÅR VAKRE NATUR 5
Tekst og foto: Jan Ingar Båtvik

Finnes fortsatt bittergrønn på Kråkerøy?
Kråkerøy er blomsterøya på folkemunne, og det
er riktig at det fins mange blomsterplanter på
øya. Noen av dem er riktig sjeldne også, som
bittergrønn. De fleste er ute av sesong nå som
vinteren og frosten herjer ute i naturen. Skal
planter vokse på våre breddegrader, må de være
tilpasset et slikt klima. Visne planter kan være
vanskelig å kjenne igjen, men bittergrønn er
fortsatt like grønn. Dette ser vi også hos tyttebær og enkelte bregner, de har grønne blader
også om vinteren.
Bittergrønn er en spesiell plante. For det første
er den svært sjelden og rødlistet som sterkt truet
i Norge. For det andre krever den skygge hele
året, dvs at skogen må skaffe skygge for den
samtidig som den ikke tåler så mye tråkk. Den
tåler ikke at andre arter blir for nærgående heller da den er ganske konkurransesvak.
Resultatet blir at den gjerne finnes i kanten av
skogstier hvor skogen har stått i lang tid. Slike
skoger har vi få igjen av på Kråkerøy da det
flere steder hogges temmelig uhemmet uten
tanke på vårt felles ansvar for å ta vare på sjeldenheter for våre etterkommere. Det finnes rykter om bittergrønn flere steder på Kråkerøy,
men personlig kjenner jeg ikke til om den fortsatt finnes på øya. Bittergrønn i Østfold er kjent
fra Torsnes, Halden, Sarpsborg og Hvaler i dag,
men fantes tidligere på et 30-talls lokaliteter.
Utenfor Østfold er den svært sjelden da arten
bare er kjent i SØ-Norge.

Bittergrønn er lett å kjenne igjen med sine rosa blomster og vintergrønne, blanke blader. Den skal være kjent fra Kråkerøy, men finnes den på øya fortsatt tro?

Bladene hos bittergrønn ligner tyttebærblader,
men er mer taggete, og langt mer skinnende,
men begge er altså vintergrønne og kan påvises
hele året om ikke snøen blir for påtrengende. På
sensommeren er den lettest å kjenne med sine
oppsiktsvekkende, rosa
blomster som alltid
nikker. Disse tåler ikke
sollys inn i blomstene
da pollenet lett tørker
ut. I fruktstadiet står
kapslene rett opp i håp
om å spre frøene lengst
mulig. Faktisk en utrolig vakker plante! Er
det noen på Kråkerøy
som vet hvor den fortsatt kan finnes på øya Når blomstringen er over dannes
tro? I så fall hører jeg kapsler med ørsmå frø som
planta strekker så høyt den kan
gjerne fra dere.

Man må bøye seg ned for å se nærmere på de vakre blomstene hos
bittergrønn. De nikker nesten alltid da blomstene tåler dårlig direkte
sollys inn i blomstene.

for at vinden skal spre frøene og
arten videre.
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Biskopen var på Kirkerot teklubben
Det var spennende for barna på kirkerotteklubben da biskopen kom på besøk. Flere
av barna hadde mange spørsmål til han;
Hva er en biskop?
Hvorfor har du sånne klær?
Er det store korset ditt av ekte gull?
Går du alltid med korset på deg?
Biskopen forklarte barna hva som var jobben hans og litt om klærne sine. På spørsmålet om han alltid brukte korset svarte
han ja og fikk i retur spørsmål om
han hadde det også når han sov? På det
svarte han nei. Siden barna var litt i tvil om
korset til biskopen var av ekte gull fikk ei av
jentene lov til å ta bitetesten, og hun kunne
konstatere at det ikke var et sjokoladekors!

Max viser frem
arbeidstegningen
til
barnekroken som
de har laget og
forteller hva
barna har kommet frem til.

Kirkerotteklub
ben avsluttet
dette året med
å dra på
Kirkerotteteater og så
forestillingen
«Kirkerottene
og Lea Mus»

Barna i kirkerotteklubben har denne høsten
jobbet med utformingen av den nye barnekroken som skal lages i forbindelse med
oppussingen av kirken, og de presenterte
arbeidstegningen for biskopen.

Her er noe av det vi har g jort denne måneden ☺
Krøllekveld –
Mathea spiller på
tromme

Tema død og sorg på Tweeen-time.
Samling med Herman Midtsjø i
kapellet.
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Henrik på babysang

Førjulsakti vitet
Menighetspedagog
Hanne Sveum Holm

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

FINN 5 FEIL
Jesus ventet på dem på stranda med nystekt
brød og fisk.
De to bildene er nesten like. Finner du de fem
feilene på det nederste bildet?
Send svaret inn til hasv@fredrikstad.kirken.no innen 09.12 og en av de heldige vinnerne får en sekk fylt med overraskelser.
Premien må hentes på menighessteneret
hos Hanne.
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Hva skjer
i vinter
Krølle
22.11 kl. 16.00-17.30
Alder: f. 2018/2016
−
Lysvåken
30.11 – 01.12
Alder. f. 2008
−
Juleverksted
6.12 kl. 18.00 – 20.30
Alder: For alle
−
Tween-time - julebord
20.12 kl. 18.00 – 20.30
Alder: 6-7 klasse
−
Kirkerotteklubb
13.01 kl. 16.00-17.30
Alder: f. 2016/2015/2014
−
Krølle
31.01 kl. 16.00-17.30
Alder: f. 2018/2016
Tween-time
31.01 kl. 18.00 – 20.30
Alder: 6-7 klasse
Kirkerotteklubb
10.02 kl. 16.00-17.30
Alder: f. 2016/2015/2014

GRACE OG NÅDENS KILDE – FORENET I DÅP PÅ FILIPPINENE.
Tekst og foto: Svein Helge Rødahl, ambulerende sjømannsprest i Sørøst-Asia, 2007-2010

Hva kan forene mennesker med høyst forskjellig
bakgrunn, alder, kjønn, kultur, språk…? Her kommer et eks. på det fra en ambulerende sjømannsprests minnebok

livet å møte en ung kvinne på den andre siden av jorden – og for mange av kvinnene et tryggere liv økonomisk og med mulighet til utdannelse, hus og hjem
mm. Og, kjærligheten, den har sine veier.
For det andre var det flott å se hvordan gudstjeneste
og dåp ble fellesnevner for personer som ellers ikke
hadde så mye felles. For de unge kvinnene var kristentro, gudstjeneste og dåp noe kjent og kjært. For
de norske mennene ikke fullt så kjært kanskje (?),
men likevel kjent. Det gjorde at i gudstjeneste-feiringen kunne de sammen erfare noe godt og viktig
for livet. Ikke minst når de skulle få bære sine barn
til dåp, da ble de forenet om en hellig handling. Det
var sterkt å se.

Stemningsbilde fra Sørkina-havet.

En vesentlig del av oppgavene jeg hadde som
Ambulerende sjømannsprest i Sørøst-Asia var å
samle norske og deres familier til gudstjeneste, for
eksempel på Filippinene som var ett av de åtte landene som var mitt ”sogn” de tre årene jeg langpendlet til Asia fra Kråkerøy. Gudstjenestene ble feiret i
puber og barer, restauranter og resorts, og noen få
ganger i kirker. Alltid en sterk opplevelse når disse
rom ble gjort om til steder for de hellige handlinger.
Forsamlingen var norske menn i godt voksen alder
sammen med sine unge, filippinske kvinner med
barn, øvrig familie og venner. Filippinene er et
katolsk land så gudstjenestefeiring var kjent og til
glede å få være med på – også vår lutherske variant.
Det var mye å lære for en prestemann fra Norge:
For det første om egne fordommer. Livet er ikke A-4
for alle, det betyr at jeg måtte revurdere tanker om
alder, kjærlighet og relasjoner. For mange av disse
godt voksne mennene jeg møtte ble det en ny start i

Grace bærer sin lille jente til dåp.

Overstrømmende glede
Et glimt fra en slik dåpsfeiring – og felles livserfaring: Dumaguete på øya Negros Oriental, sør på
Filippinene en desemberdag for 10 år siden. Fire barn
skal bæres til dåp i en julegudstjeneste på en restaurant med vakker utsikt til Sørkina-havet. Men før
det var det dåpssamtaler.
I en av dem gikk samtalen sin gang sammen med foreldreparet, en ung kvinne fra enkle kår i en fjellandsby ikke langt fra der vi var og en røslig nordlending
i godt voksen alder. Og den lille – som skulle døpes.
I samtalens løp forsto jeg at det var noe den unge
mor ikke fikk seg til å si og jeg spurte barnets far:
”hva er det, det virker som om noe ikke er i orden?”
Da viste det seg at denne kvinnen ikke var døpt,
uvanlig i dette landet.

14

GRACE OG NÅDENS KILDE – FORENET I DÅP PÅ FILIPPINENE.
Tekst og foto: Svein Helge Rødahl, ambulerende sjømannsprest i Sørøst-Asia, 2007-2010

Grunnene til det var at hun kom fra en svært fattig
familie som ikke hatt råd til å betale presten for dåp
og at det hadde vært tvil om hvem som var faren
hennes – og uten far, ingen dåp. Hun ønsket nå så
inderlig å bli døpt – var det mulig at jeg kunne døpe
henne? Dåpssamtalen ble utvidet til også å gjelde
dåp av henne – med gjennomgang av den kristne tro
og andre formaliteter som måtte til. Da jeg svarte ja
til å døpe henne ble hun overstrømmende glad!
Dåpsdagen kom, fire barn ble båret til dåp, og til
sist sto Grace, for det het hun - nåde, fram for å bli
døpt og mens tårene rant ned i dåpsfatet/nådens
kilde ble hun døpt i Faderens og Sønnens og Den
hellige Ånds navn. Det var ei signa stund, en smak
av himmel på jord, der bardisken var gjort om til
nådebord og restauranten til et hellig rom der Guds
nåde ble gitt til både liten og stor. ”Amazing grace!
How sweet the sound – Å nåde stor og underfull!”
Og, størst av alt, i dåpen blir vi alle forenet med vår
Herre og Frelser.

Grace blir døpt – i nådens kilde.

BBBBBBBBBBB

Dåpslørdager våren 2020
Har du tenkt at søndag er en litt upraktisk dag å ha dåp?
Lørdagene 29.februar og 25.april Kl.1100 blir det mulighet for dåp i
Kråkerøy. Det blir gudstjenester der dåpshandlingene står i fokus.
Vi vet at mange har familie og venner som har lang reisevei og håper dette
kan være med og gjøre det lettere å arrangere dåp.
Våren 2020 skal Kråkerøy kirke pusses opp, så gudstjenestene blir i kapellet
nedenfor menighetssenteret.
Meld deg på som vanlig på våre nettsider: www.kirken.no/krakeroy.
Hvis du har spørsmål, er bare å ta kontakt med
Linda Gjemsø (ligj@fredrikstad.kirken.no) eller
Maria Vassli Gjære (margja@fredrikstad.kirken.no)
eller ringe kirketorget på 69 95 98 00.
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ERLING JOHANSEN VILLE FYLT 100 ÅR I ÅR
Tekst/foto:

Tekst fra Aftenposten 15.aug. 1976

Erling Johansen
Den 24. november i år ville Erling Johansen fylt 100
år. Mange som leser Menighetsbladet har opplevd
Erling. I den anledning er det skrevet mye og
mange peker på Erling Johansens betydning. En av
de som verbalt har skildret Erling best er Rie
Bistrup som i Aftenposten den 15. august 1976
intervjuet rørleggeren. Selv om Bistrup bruker De
og Dem, kan vi kjenne igjen Erling uhøytydelige og
sosiale væremåte.
breie, og folka i salen holdt på å sovne. Endelig tok
han opp klokka fra vestlomma. Da lød en røst fra
salen: Se ente på klokka, 'a gett, se heller på kall'endern.

Her er noen utdrag:
Han er blitt et begrep, denne Erling Johansen, på
samme måte som Stabbur-Nilsen og Arnardo. Alle
jordnære i sitt joviale omfang, men med sans for
eventyr, og en evne til å finne nye veier. Johansen
begynte å grave, og ble statsstipendiat i arkeologi
uten å ha noen akademisk grad. En slags arkeologiens Askeladd. Han har gravd, og han har funnet:
gull og smykker, borger og hustufter, pilespisser og
kokekar. Han er like interessert i en stenalderøks
som et smykke av pureste gull. Det er ikke selve
tingen som er interessant, men den sammenhengen
den kan settes inn i, som forteller noe om vår historie.
Det er noe opprinnelig og trygt over Erling
Johansen også. Han er robust og kraftig med håndtrykk som en smed. Dessuten har han hyggelige
tykke L'er. Østfold-dialekten slår igjennom, og han
prøver ikke å pynte på den, som så mange andre.

- Men var ikke De rørlegger?
- Joda, jeg fikk min fagutdannelse, og arbeidet som
rørlegger. Men arkeologien slukte meg med hud og
hår. Det ble ikke tid til kraner og rør. – Som rørlegger kunne De levd ubekymret, økonomisk sett. –
Det kan jeg nå også. Jeg er ikke så kravstor. Vi bor
på Kråkerøy, og er omgitt av natur. Når verden går
meg imot, kan jeg gå i skauen og lete, akkurat som
Asbjørnsen gjorde når han gikk i stå med eventyra
sine. Han hadde forresten fiskestang, Asbjørnsen.
Jeg har nok med spaden min.
Det er en svimlende
følelse når du bretter tilside torva og noe ligger
der og blinker i sola. Du
har lyst til å rope hurra,
og undertiden gjør du det
også. Jeg tror en beholder mye av barnet i seg
når en graver. En har
drømmen i seg, og mister
ikke evnen til å fantasere
og fabulere. En vet aldri
hva neste spatak kan bringe.

- Jeg synes at dialekten er pen jeg, sier Johansen,
og er blå i blikket. – Men mange synes at vi snakker ille stygt. Jeg kan'te skjønne at folk fra andre
kantær av landet ska' yppe seg. Døm sier at Østfold
er flatt og kjedelig, og at vi er noen trøtte typær.
Hadde jeg hatt mer temperament, hadde jeg tent på
alle pluggane mer enn en gang.

- Hva er det som er typisk for østfoldingene?
- Vi synes sjøl at vi er uhøytidelige og romslige.
Dessuten har vi humør og sans for humor. Det er
vanskelig å bringe oss ut av fatning. Akkurat som
trøndera. Vi er laga ta leire. Joda, vi er tålmodige,
men det kan bli for mye for vårs også. Du har vel
hørt historien om han Oslo-karen som var på foredragsturné. Han snakka og snakka i det vide og

- Men at De har tålmodighet til å sitte slik i dager
og uker.
- Jeg er østfolding, vet du, humrer Johansen, – og
vi har flegma som passer. Naturen er ryggraden i
min arkeologi. Jeg kan se på et landskap hvilke
muligheter det er for bosetting.
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Det er noe eget ved naturen. En finner sin plass, og
fornemmer at en har fordømmade kort tid her på
jorda. Du ser på en skjegget gran, og sier til deg sjøl
at du blir gammel og stubbete sjøl også.

om områder som ligger 160 meter over havet i dag,
vannet sto der tidligere. En må bruke hue og ha
kartlagt alt på forhånd. Likevel er det så spennende
at det grøsser i en.

- Kunne De klare Dem som stenaldermann?
- Om jeg kunne. Johansen gnir seg i nevene og blir
rent lyrisk i stemmen: – Først gjelder det å finne sitt
bosted. Jeg ville gå frem på samme måte som en
naturelskende campingturist gjør i dag, og lete etter
en bekk med ferskvann, helst ved en odde ned mot
sjøen. Så ville jeg finne frem noen skinn, som kunne
bli til telt. Flint har jeg, og har laget mange flintøkser i min tid. Det skulle nok bli en råd med både
jakt og fiske. Og jeg kan lage ild, om det så skulle
bli nødvendig å bruke flintsten.

- Kråkerøy-mannen var han en overraskelse?
- Han var nok det da han kom for dagen. Skjelett
fra stenalderen er uhyre sjeldne. Kråkerøymannen
hadde forresten holdt seg forbausende godt.
Tanngarden var nokså nedslitt, det skulle tyde på
at han har spist mye hard kost. Ellers var han 172
centimeter høy, antagelig i 60-års alderen, med en
hjerne som målte 1852 kubikk. Vår hjerne er
gjennomsnittlig bare 1450 kubikk, men det er som
kjent kvaliteten som teller.
- Har De aldri vært fristet til å beholde noe av det
De har funnet?
- Aldri et øyeblikk. Stoltheten er nettopp å gi det
fra seg. Det er en kilde til landets historie, og en må
arbeide med det for øye at det er resultatene som er
det endelige mål.

- En stenaldermeny, kan De komponere den?
- Med største fornøyelse. Som forrett, ville jeg
anbefale skalldyr, østers eller blåskjell. Forresten,
la oss være litt mer eksklusive og heller velge
strandsnegler, Littorina littorea. De er eventyrlig
gode. Deretter vil jeg foreslå ørret stekt på pinne og
så rype eller årfugl. Til dessert bringebær eller blåbær.

- Det er vel æresbevisning dette at De er blitt statsstipendiat på livstid uten å ha tatt noen eksamen.
- En kan vel ikke se det annerledes. Og jeg er både
glad og takknemlig for å få rote i jorda og stelle
med mitt.
- Det minner meg forresten om en historie fra
Sovjet-Samveldet. Vi var på en vitenskapelig kongress i Tiflis, som ble avsluttet med en fin bankett
eller noe lignende i russisk stil. Der ble det talt og
drukket og talt igjen. Omsider reiste den russiske
verten seg og sa at
man kunne mene
hva man ville om
systemene i øst og
vest, men innenfor
vitenskapen eksisterte det i hvert fall
fullt demokrati.
- Sjefsforskeren på
fakultetet vi hadde
besøkt i dag var
opprinnelig blikkenslager.
Da
spratt professor
Knut Fægri opp og
sa: I vår delegasjon har vi en statsstipendiat som er
rørlegger. Og der satt jeg da, som en Vestens triumf, ler Johansen.
Ex rørlegger. Nå statsstipendiat.”

- Og hva skulle man drikke dertil?
- Kildevann så klart og så sprudlende friskt at du
får vann i øynene bare du tenker på det.
- Tør De virkelig spise skjell og skalldyr i dag?
- Hørt slikt hysteri. Jeg spiser blåskjell så ofte jeg
kan. I går kveld var jeg ute og henta e' halv bøtte
som jeg fråtsa i meg. Det er bare å ta båten og røske
med deg riva i farta. Det er mye god mat i blåskjell,
det er ikke farlig å spise skjell bare vannet er rent.
En behøver ikke være stenaldermann for å ha det
prima.
Norge har holmer og skjær, vidder og fjell. Du
møter ikke mennesker bare du tråkker litt utafor
allfarvei. Vi har det så fint her i landet at vi skulle
skamme oss hvis vi klager. – Strandloven må nok
settes i kraft, men skal vi ikke være såpass gode
venner at vi kan dele. Det er opp til oss alle å forvalte de verdier som omgir oss. Vi lever noen små
år her på jorda. La oss ikke glemme det.
- Og nå skal de dukke ned og finne de første bosteder i Norge.
- Ja, i all ubeskjedenhet så skal jeg det. Men det er
et godt stykke arbeid, og en skal ha flaks i tillegg til
tålmodighet. Jeg har vært i indre Østfold og sondert terrenget flere ganger. Vi må konsentrere oss
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UNGDOMSTUR
Foto:

Jenny Puronne

Konfirmantpåmelding er i gang
Forberedelsene til neste års konfirmantkull er godt i gang og mange har
meldt seg på, men det er ikke for sent
om du ikke har registrert deg.
Konfirmantene 2020 starter med
kick-off dag og presentasjonsgudstjeneste første helgen i februar og har
samlinger jevnt og trutt frem mot
Sommerleir på Tjellholmen i Juni.
Konfirmasjon er for deg som vil leke,
utforske, kritisere og undre deg
gjennom de store og de små spørsmålene som virkelig betyr noe. Så om du
ikke har meldt deg på enda. Gå inn på
https://kirken.no/krakeroy og meld
deg på.

VI SYNGER SAMMEN I KRÅKERØY
•
•
•
•
•
•

Babysang (0-1 år)
Småbarnssang (1-4 år)

vi starter onsdag 8. januar
vi starter torsdag 9. januar kl. 1700 og hver uke
fram mot påske
Kid sing (4-8 år)
øver på torsdager kl. 1730 - 1815
Tween Sing (8–14 år)
øver på onsdager kl. 1500 - 1545
Prosjektkor (litt voksne) torsdager mellom 14. november og 12. desember
Vi synger julen inn i Kråkerøy kirke søndag 15. desember kl. 1700
Allsangkvelder
16/1 – 27/2 – 5/3 og 29/3
Er du nysgjerrig? Ta kontakt med kantor Unn Birgitte van der Hagen på mail
ubvh@fredrikstad.kirken.no

Lik og del Kråkerøy menighet på Facebook og Instagram
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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.

Det er vanskelig å forstå. 50 år etter.
Tekst:

Jan-Erik Andersen

Tidligere kunne en gutt ikke bare gå bort til ei jente
og ta henne i handa. For å vise at han likte henne
godt og vise for all verden at de hørte sammen.
Det var nærmest steget før de skulle forlove seg.
Nei, oppdaget du ei jente som var godt over
gjennomsnittet pen og mye over gjennomsnittet
kjekk og god til å lage mat, måtte du nærme deg
med forsiktighet.

Likeledes, dersom du uheldigvis plasserte deg sjøl i
ytre ring, og oppdaget at jenta sto i indre, hadde du
elleve vers i manøvrere deg inn i riktig ring.
Trøsten for de fleste var sangen «så går vi rundt om
en enebærbusk». Ikke bare hadde den mange vers.
I tillegg var alle opptatt av å henge opp, vaske og
skylle tøy. Her var det utallige muligheter til å
bevege seg mellom ringene.

Du måtte ha en plan. Og samtidig måtte du handle
raskere enn de andre med den samme planen.
Spørsmålet var i all enkelhet; hvordan kunne du på
en naturlig måte få fysisk kontakt med et hunkjønn, uten at jenta og allmennheten synes du var
for påtrengende.
Dessuten lå jo mulighetene for avslag der, dvs. at
jente egentlig ikke ønsket å ha noen berøring med
deg. Altså måtte du ha muligheter for en naturlig
retrett, uten at nederlaget skjedde i all offentlighet.
Løsningen på utfordringene er like genial, som
enkel: Juletrefest.

Denne historien har dog en sørgelig ende:
Jeg får noen ganger besøk av ungkaren Ove (kanskje et fingert navn). Vi trodde i mange år at han
skulle gifte seg med Helga.
Det trodde han også. Så med optimistiske, lange
steg beveget han seg innover mot innerste ring.
Oves manøver stoppet dessverre ved tiende vers:
«Så gjør vi så når vi skurer vårt gulv.»
Kombinasjonen av at 60 mennesker plutselig setter
seg på huk, kombinert med en forelsket kråkerøyværing på full fart innover, er forutsigbart:
Han tok med seg flagg, lys og kuler i fallet.
Og Helga.

Ryktene sier at tidligere var det så mange på fest at
forsamlingen dannet tre ringer rundt treet.
Ytre og indre ring gikk mot klokka, midtre med.
Spør ikke meg hvorfor det var sånn, men ett år
begynte en fersking i midtre ring å gå motsatt vei.
Julefesten ble i mange år etter kalt «da alle gikk i
samme retning,» eller som de gamle sa: Det året vi
gikk i mølje.

Helga er i dag er gift med en fra Langøya fra midtre ring.
Ove ser vi i Kirken noen ganger. Flere har visstnok
hørt ham synge på hjemveien:

Så gjør jeg så når jeg hjematt går
hjematt går
hjematt går……………

Tilbake til saken: Dersom du fikk plass ved siden
av et hunnkjønn som du likte, kunne du som premie holde henne i hånda i elleve vers av «Et barn er
født i Betlehem».

Miljøvern
Maten står for en tredjedel av miljøbelastningen.
Jeg foreslår et triks for å gjøre rester delikate og
synlig. Kjøp glasskåler i flere størrelser, en plastfolie - dispenser og en sprittusj. Så får du orden
i kjøleskapet og rester blir ikke glemt. Mariann Hovda
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DØPTE
22.09.19
Filip Krister Michelsen
Georg Storm Bjørge
06.10.19
William Lie
20.10.19
Sofia Othilie Marsell
Ada Skjerden Meyer Kjell

DØDE
Frøydis Grøndal
Else-May Sundbye
Bjørg Moen
Eli Sylta
Jorun S Høistad Karlsen
Kjell Karlsen
Jarle Johan Wærnes
Geir Harald Johannessen

1944
1931
1931
1952
1965
1936
1928
1943

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

Redaksjonen i
menighetsbladet
ønsker alle våre
lesere en riktig
God Jul og et
Godt Nytt År!
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Velkommen til Kråkerøy kirke!
Gudstjenester i tiden framover
- Alle begynner kl. 11:00, hvis intet annet står 17.11.2019
24.11.2019
01.12.2019
08.12.2019
15.12.2019
15.12.2019 17:00
22.12.2019
24.12.2019 11:00
24.12.2019 14:00
24.12.2019 16:00
25.12.2019 12:00
05.01.2020
12.01.2020
19.01.2020
26.01.2019
02.02.2020
09.02.2020

23.søndag i treenighetsstiden
Domssøndag Kristi kongedag
1.søndag i adventstiden
2.søndag i adventstiden
3.søndag i adventstiden
3.søndag i adventstiden
4.søndag i adventstiden
Julaften
Julaften
Julaften
Juledag
Kristi åpenbaringsdag
2.søndag i åpenbaringstiden
3.søndag i åpenbaringstiden
4.søndag i åpenbaringstiden
5.søndag i åpenbaringstiden
Såmannssøndag

16.02.2020
23.02.2020
01.03.2020
08.03.2020
15.03.2020 18:00
22.03.2020
29.03.2020

Kristi forklarelsesdag
Fastelavnssøndag
1.søndag i fastetiden
2.søndag i fastetiden
3.søndag i fastetiden
Maria budskapsdag
4.søndag i fastetiden

Gjære Dåp og nattverd
Gjære Dåp og nattverd
LYS VÅKEN Hauglum Kirkekaffe
Gjære Dåp og nattverd
Gjære Dåp og nattverd
«Vi synger julen inn» Kirkekaffe
Hauglum Dåp og nattverd
Vassli Gjære
Vassli Gjære
Vassli Gjære
Høytidsgudstjeneste v/Gjære Nattverd og dåp
Vassli Gjære Dåp Julefest etter gudstjenesten
Hauglum Nattverd og dåp
Hauglum Nattverd og dåp Kirkekaffe
Hauglum Nattverd og dåp
Gjære/Djupang Presentasjon av konfirmanter
Karnevals-gudstjeneste for små og store
Hauglum Nattverd
Hauglum Nattverd og dåp
Hauglum Nattverd og dåp
Vassli Gjære Dåp og nattverd
Hauglum Nattverd og dåp
Vassli Gjære Nattverd Årsmøte kl 19:00
Vassli Gjære Dåp og nattverd
Vikar Nattverd

Karnevalsgudstjeneste 9.februar
9.februar kl.11.00 er det karnevalsgudstjeneste i
Kråkerøy! Det er en gudstjeneste tilpasset både
små og store. Vi får besøk av en klovn. Før gudstjenesten blir det karnevalsverksted, og etterpå
blir det kirkekaffe med karnevalspreg. Barn og
voksne er velkommen med eller uten kostyme.
Følge på nettsidene våre for mer informasjon.
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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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Hei du som er 11år (født i 2008)
Natt til første søndag i advent inviterer vi deg til LYSVÅKEN, overnatting
i kirken. LYSVÅKEN skal feires sammen med 11-åringer over hele landet!

N Å R ? Vi samles fra lørdag 30/11 kl. 17:00 til etter
gudstjenesten på søndag 1/12.
H V A ? Det blir mye spennende som skjer: tacofest, lek,
musikk og dans, aktiviteter, hobbyoppgave og mye
mer…. og sist men ikke minst: overnatting i kirken.

HAR DU MELDT DEG PÅ?
Påmeldingsskjema og info finner du på:
www.kirken.no/krakeroy
PÅMELDINGSFRIST 25/11
!

Den
D E N norske
N ORSKE
kirke
K IR K E

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

Kråkerøyvn. 148, 1675 Kråkerøy • 69959800 •
www.kirken.no/krakeroy
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