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Sett fra en annen vinkel kan hver og
en av oss bidra med å sende varme
solstråler og lys inn i hverandres liv
gjennom måten vi møter hverandre
på. Vi vet jo hvordan vi selv liker å bli
møtt av andre, og da bør vi vel også
gjøre det samme mot vår neste: Med
åpent blikk, et vennlig smil, en hyggelig bemerkning og gode ord, eller en

Mariann Hovda

Når jeg blir kjent med nye mennesker presenterer jeg meg som KFUKKFUM’er.
Ofte svarer folk da: ”Jeg har min
barnetro, men jeg går ikke i kirken.”
Hvorfor sier de det? Føler de at de må
forsvare seg? Målet på om man er en
god kristen eller ikke går ikke ut på
antallet kirkebesøk. Jeg får lyst til å
rope det ut. Gud spør ikke om du og
jeg er god nok. Han bruker de folkene
han har. Han er nødt for det. Han har
ingen andre. Hvis jeg ikke står i min
tjeneste så blir det tomt på min plass.
Gud har ikke en reserve-Mariann å
sette inn. Det er bare én Mariann for
Gud, og en Pål og en Anne og en Per
osv. 1.Kor.12.5: ”Det er forskjellige
tjenester, men Herren er den samme.”

Gud har en plan med mitt liv og ditt
liv. En god plan. En plan som gir
glede og mening. Her om dagen stod
det i avisa at de som deltar i frivillig
arbeid er lykkeligere. Jeg forstår den.
Det er meningsfylt å få lov til å stå
i en tjeneste. Kan du tenke deg noe
verre enn å føle at ting er meningsløse?
Min inngangsport ble KFUK-KFUM.
I den foreningen fant jeg Jesus. Jeg
fant mening. Jeg fant oppgaver og jeg
fant en mann som jeg fikk lokket til å
flytte fra Lillehammer til Kråkerøy.
Det er ikke alltid lett å se hva Gud
vil at vi skal gjøre. Jeg skal prøve å
gjenfortelle en historie som jeg fikk
fortalt gang på gang når familien til
Ole Jens var samlet rundt kaffebordet.
Dette her skjedde i 1920-årene på
Vestlandet. På den tiden hadde man
ikke medisiner mot vrangforestillinger.
Det kom et ektepar til legen.
De hadde fem barn. Han var helt sikker på at han hadde et misjonssenter
inne i hodet som måtte ut. Mannen
hadde fått det for seg at han var kalt

www. fredrikstad.kirken.no/kråkerøy
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god klem. Slike solstråler som vi kan
strø rundt oss, viser at vi ser hverandre
, noe som virker oppmuntrende,
inspirerende og livgivende. Det koster
så lite, men kan bety så mye.
Apostelen Paulus skrev til sine ukjente
venner i Rom at de skulle kappes om
å hedre hverandre. I den nye oversettelsen står det at vi skal sette de andre
høyere enn oss selv. La oss være rause
med hverandre og våge å gi hverandre
gode ord og ros når det er fortjent, og
det skjer ofte hvis vi har øye for hverandre. Da vil det gå mot lysere tider
mellom menneskene også, akkurat
som i naturen. Lykke til!

Andakt

Gravlundskontoret:

Menighetssenteret:
Menighetspedagog:
Kari Jenseg

DET GÅR MOT LYSERE
TIDER…..

nettopp for å minne hverandre på at
vi går lysere tider i møte, at solen får
bedre tak og at dagene blir lengre og
mørket må vike. Selv om vi opplever
det hvert eneste år, er det alltid som
noe nytt og livgivende når våren kommer etter vinterens mørke.
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til å reise ut og starte et misjonssenter
i Afrika. Kona var dypt fortvilet. Hun
ville ikke klare det med fem barn å ta
vare på. Legen måtte improvisere og
bruke sin legeautoritet og kreativitet
for alt det var verdt. Så tok legen en
lommelykt, lyste inn gjennom øynene
til mannen og sa følgende: ”Du det
misjonssenteret du har inni hodet er så
lite at det holder at dere blir i Norge
og jobber for misjonen her” Og sånn
ble det.
Både mannen med misjonssenteret, jeg
og alle andre har en plass i Guds rike.
Vi er like viktige. I vers 22 i kapittel
12 står det: Tvert imot! De delene av
kroppen som synes svakest, nettopp
de er nødvendige. Vi står i hver vår
tjeneste. Om den er liten eller stor, det
spiller ingen rolle. Noen vier hele sitt
liv til misjon. Alle kan ikke det. Noen
må holde samfunnet og familiene i
gang også. Jo, vi trenger et kristent
fellesskap. Alle trenger et sted å tro
sammen med noen. Kirka er et godt
sted å gjøre akkurat det. Men jeg tror
ikke Gud teller kirkebesøkene våre.

TEKST: KNUT EDVARDSEN

Morgan Berg

– VÅR NYE STIFTPRAKTIKANT

Kråkerøy menighet vil i nær
framtid – antagelig i begynnelsen av mars – få et nytt ansikt
å bli kjent med! Bak dette
ytre vil vi finne en forholdsvis
ung mann ved navn Morgan
Berg, som i juni vil være ferdig
med sine teologistudier ved
Menighetsfakultetet i Oslo.

Morgan er født i Stavanger, men flyttet til Sarpsborg som barn, og hadde
sin barneår der – inntil han som tolvåring fulgte med familien til Arendal.
Der ble han boende i mange år før
han havnet i ”Tigerstaden” Oslo, hvor
han ble - mer eller mindre - boende
fram til i dag.
- Men, sier han, det er Arendal jeg
regner som ”min” by, selv om mine
foreldre i dag er tilbake i Sarpsborg.
- Og hva førte deg til Oslo den
gang, og hva har du bedrevet fram til
du tok fatt på teologistudiet? undrer
jeg. Kan det muligens ha noe med
kjærlighet å gjøre..?
Siden dette er et telefonintervju, hører
jeg svak humring i øret…
- Jo, på et vis, svarer han.
Kjærligheten til sang og musikk!
Jeg hadde den gang en ganske habil
sangstemme, og vurderte å utdanne
meg innen sang, men det ble det
dessverre ikke noe av. Men siden jeg
fortsatt var stor tilhenger av sang og
klassisk musikk, og Oslo også var på
mange måter kulturens ”hovedstad”,
med operaen og konsertsaler, var det
naturlig for meg å bli der. På spørsmålet om hva jeg har bedrevet, kan du
skrive at jeg har hatt en del småjobber
fram til studiene tok til.
Morgan forteller imidlertid at han –
tross alt – fikk utløp for sin trang til
å synge ved at han fikk synge en seks

unge og gamle, men jeg må nok innrømme at det å kanskje kunne bidra
i menighetens ungdomsarbeide på en
positiv måte er noe jeg gleder meg
litt ekstra til. Ellers ser jeg selvfølgelig
fram til å møte staben og alle medarbeidere, og selvfølgelig å bli kjent
med hele Kråkerøy menighet, så langt
det lar seg gjøre. Jo… også må du få
med at jeg – om det går an å si det
sånn – ser fram til å forrette begravelser. Det ser jeg på som et slags privilegium. Det å få møte de pårørende
gjennom samtale, og å få muligheten
til å trøste. Å få være en som deltar i
den sorg det er å miste noen.
Det går mot slutten av vår telefonsamtale. Morgan er som dere skjønner
fortsatt i Oslo, men gleder seg til å
komme til Kråkerøy menighet – en
menighet han selv ønsket sterkt å
komme til.

års tid i Oslo Domkor, og at han,
blant de store mesterne innen klassisk
musikk, nok velger seg Wagner –
komponisten for ”de store formater”.
Kristendom Grunnfag tok han fatt
på i 2006, og teologistudiene i 2010.
Under tiden har han vært vikarprest
på Sunnmøre, i Geiranger og Hellesylt
der, og i Heimdal i Sør-trøndelag –
steder som hver for seg har gitt ham
mange gode minner og – ikke minst
- god erfaring.
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- Jeg visste jo litt om Steinar Ekvik
fra før gjennom hans sønn som er en
god venn av meg, og tenkte at det
ville vært stas å få arbeide sammen
med en slik kapasitet. Det var nok
den største grunnen til at jeg så gjerne
ville til Kråkerøy
- Med tanke på sangstemmen,
undrer jeg. Menigheten kan kanskje
vente seg litt ”ekstra” de gangene
du kommer til å messe under gudstjenesten, da?
Atter en gang høres svak humring i
telefonen. Morgan Berg er sikkert en
beskjeden herremann…
- Tja, vi får se, svarer han. Jeg kan
i hvert fall love å gjøre mitt beste. Vi
sees.
Dermed er samtalen over. Og vi –
vi kan bare glede oss til han kommer!

Morgan kan også se tilbake på en tid
som utvekslingsstudent i U.S.A., hvor
han blant annet oppholdt seg i nærheten av Chicago, og i Miami, hvor
han ble godt kjent med hva tjenesten
som sykehusprest innebærer.
- Og nå ser du fram til å tjenestegjøre i Kråkerøy menighet. Hva gleder
du deg mest til?
- Jeg har vel ingen direkte ”favorittområder” jeg her og nå kan peke ut,
svarer Morgan. Jeg liker å omgås både
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TEKST: MAGNE HENRIKSEN

Sommertid er leirtid!

Kirkevalget 2015

LEIR OG SOMMER ER SYNONYMT.
NÅ ER DET PÅ TIDE Å PLANLEGGE SOMMERENS LEIROPPLEVELSER!

KIRKEVALGET 2015 HOLDES SAMTIDIG MED VALG TIL FYLKESTING
OG KOMMUNESTYRER 13. OG 14. SEPTEMBER 2015.

Vi har to utpregede sommerleirsteder i
vårt nærområde og som er mye brukt
av barn, unge og voksne på Kråkerøy.
Sauevika leirsted på Vesterøy eies av
Normisjon og det er Acta som driver
leirstedet og har planlagt sesongen.
Tjellholmen leirsted ligger på en egen
øy utenfor Sand på Asmaløy eies av
KFUM/K og har et vidt leirprogram
for sommeren 2015.

Kråkerøy menighet er godt
i gang med forberedelsene.
Nominasjonskomitéen er valgt
og består av Odd Andersen,
Svein Mentzen og Silje Hulås
Karlsen. Du kan stemme på
kirkevalget i de samme lokaler
som til kommune- og fylkestingsvalg. I menighetsrådet på
Kråkerøy er det 10 medlemmer
inklusive sokneprest og daglig
leder som sekretær.

Begge stedene frister med et vell av
friluftsaktiviteter som fotball,
volleyball, natursti og selvsagt bading
i deilig saltvann slik du bare får det
i Hvalerskjærgården. Alt dette i god
miks med bibeltimer, andakt og sosialt
samvær med andre. For ikke å glemme opplevelsen av å spise alle måltider
i en stor sal omgitt av venner og hvor
praten går livlig. Slike ting som gir
gode minner!
Påskestart på Sauevika
Allerede i påsken starter leirsesongen
på Sauvika. Da med Påskeaction som
er fra åttende klasse og oppover. Fra
slutten av juni og til august går det
slag i slag med Tenleir, Sommerleir 1,
2 og 3, Minileir og to Familieleire.
På Minileir kan du reise barn med
voksne. Fra barna er i andre klasse
til de går ut av barneskolen er det
Sommerleirene som passer best, mens
Tenleiren er for de som går i åttende
klasse og oppover.
Sauevika ligger på Vesterøy, men det
er ikke bilvei ut til leirstedet. I stedet
hentes man med båt fra brygge på
Spjærøy og fraktes over Skjelsbusund
til leirstedet.
Du finner informasjon om leirene på
Sauevika på nettsidene til normisjon
(www.normisjon.no/ostfold) og på

SAUEVIKA: Herligste sted på jord…synges det i leirsangen. Mange er enige i nettopp det og
tilbringer deler av sommeren her ute.

Facebook ved å søke opp Sauevika
leirsted.
Klar for innrykk
Tjellholmen leirsted har også sin egen
gruppe på Facebook hvor det legges ut
informasjon om leirer og aktiviteter og
hvor deltakerne på leirene kan poste
innlegg og bilder.
Bestyrer Birgit Johannessen legger opp
til to dugnader på leirstedet i påsken
for å gjøre skjærgårdsperlen klar. I fjor
ble det anlagt ny fotballbane og kanoene er klare til bruk.

Det er Familieleir i begynnelsen
av juni før det dukes for den store
Tjellholmendagen den 14 juni. Her
vil biskop Atle Sommerfeldt delta i år.
Senere er det Trialeir og K-helg for
damer i alle aldre før sesongen avsluttes med ungdomsleir i midten av
oktober.
Mer informasjon og påmeldingsside
for leirene finner du på
www.kfuk-kfum.no/kalender.

Hva innebærer det å være med i
menighetsrådet?
Ulike mennesker med ulike meninger
samles i menighetsrådet for å gjøre
kirken tydelig, synlig og relevant i
lokalsamfunnet vårt.
Medlemmene har ulik utdannings- og
yrkesbakgrunn og mange er også aktive på andre arenaer i lokalsamfunnet.
Menighetsrådet leder menighetens
virksomhet. Som medlem i menighetsrådet kan du ha stor innflytelse på
de oppgavene og utfordringene vi har
i vår menighet. Arbeid spenner over
mange temaer – bl.a. miljø og rettferdighet, gudstjeneste, musikk, misjon,
barne- og ungdomsarbeid, samt jus og
økonomiforvaltning. Noen eksempler
på menighetsrådets ansvarsområder:
Trosopplæring blant døpte mellom
0 og 18 år, diakonalt arbeid (kirkens
omsorgstjeneste), gudstjenester,
kirkemusikk, ofringer, utleie av
kirken, uttalerett ved ansettelser av
prest, prost og biskop, samarbeid med
frivillige, langsiktig planlegging av
menighetens arbeid.

I den kommende valgperioden,
2016-2019, står kirken overfor bl. a.
viktige oppgaver som
Sentralt:
- Skal kirken tilby vigsel av
likekjønnede par?
- Hva skjer etter skillet mellom stat
og kirke?
- Hva skal kirken mene om politiske
spørsmål?
Lokalt:
- Trygge menighetens økonomi.
- Restaurering av kirken.
Vil du ha makt i kirken?
Vet du om noen andre som burde få
innflytelse på kirkens utvikling?
- Du bidrar til å holde lokalkirken
levende.
- Du blir en del av et kristent
fellesskap
- Du gjør en viktig jobb for fellesskapet
- Du kan sørge for et trygt og godt
fritidstilbud for barn og unge
- Du får innblikk i og påvirker de
demokratiske prosessene i kirken
- Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet

TJELLHOLMEN: Stedet mange av Kråkerøys
barn, unge og voksne har et sterkt og kjært
forhold til.
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- Du kan sørge for at din kirke er en
åpen og inkluderende kirke
- Du kan påvirke aktivitetstilbudet i
nærmiljøet ditt
Hva kreves av deg?
For å kunne stille til valg må du være
medlem av Den norske kirke, altså
døpt, og du må minst fylle 18 år i
år. For at velgerne skal få vite mest
mulig om kandidatene må du gi en
presentasjon av deg selv og din bakgrunn når det gjelder arbeidserfaring
og interesser. Det er også viktig å si fra
om hvilke saker og arbeidsområder du
vil prioritere i menigheten din.
Hvor mye arbeid innebærer dette?
Menighetsrådet møtes 10-11 ganger
i året. Antall møter kan avhenge av
hvilke og hvor mange saker som er
aktuelle i menigheten. Medlemmene
velges for fire år. Som medlem i
menighetsrådet får du mulighet til å
fremme saker du selv synes er viktige,
og påvirke kirkens arbeid på Kråkerøy.
Lykke til med valget!

TEKST / FOTO: KARI JENSEG

Karneval i kirka!

Over: En ridder med hjemmelagde i
nstrumenter.
Øverst til høyre: De voksne syntes også det
var gøy å lage masker.
Til høyre: Pippi og dronningen lader opp til
karnevalgudstjenesten.
Under: En liten leopard var også med.

Karnevalgudstjenesten ble en fest og glede for både store og små.

Søndag 15. februar var det
fastelavn og vi hadde karnevalgudstjeneste i kirka for
aller første gang.

Prest Ole Hauglum startet med å forklare litt om bakgrunnen for karneval
og hvordan det var tenkt knyttet opp
mot gudstjenesten. Hele menigheten
fikk utdelt rytmeinstrumenter og ble
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utfordret til å hjelpe Unn Birgitte og
trommis Jens med musikk underveis. Så kom barna (og noen voksne)
veltende inn i fargerike kostymer.
Sammen med klovnen Kristoffer bidro
de til å lage fest og glede – og snu opp
ned på det hele.
Og hva syns nå menigheten om dettepåfunnet? Her er er lite utdrag fra en
e-post vi mottok «fra to eldre menighetsmedlemmer» neste dag:
«Hvilken gledelig overraskelse! Fra
første stund ble det en fest og glede
- vakker pantomime av klovnen
Kristoffer fra først til sist, - og den var
samstemt med presten Ole - så varmt
og nært og ingen slagside. Sterk var

sekvensen «Guds gave til deg» - samspillet var nydelig. Klovnen Kristoffer
ga oss hele nattverden i et veldig sterkt
intenst kroppspråk - det ga glede og
takknemlighet og høytid, og stillheten
i forsamlingen var så en kunne høre
den berømmelige knappenåla!»

Forberedelsene er igang: Små og store lager
rytmeinstrumenter til karnevalgudstjenesten.

Det var en flott og fargerik inngangsprosesjon
med Ragnhild Holte som førte an.

Gikk du glipp av gudstjenesten?
Vi vil etter hvert legge ut noen
klipp på You Tube. Følg med på
nettsiden.
Se flere bilder på s. 10
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Kirkeringen 2014
I alt kom inn på Julemessen kr. 31 500
og ved loddsalg		
kr. 29 000
til sammen
kr. 60 500
Kirkeringen takker alle givere, lodd
kjøpere og messebesøkende for deres
medvirkende til det flotte resultat som
kommer til nytte i menighetsarbeidet.

Til høyre: Utvalget av flotte håndlagde produkter var som vanlig stort på Julemessen.
Under: – Og det var ikke bare damene som
bidro til det store utvalget. Mannfolka var også
representert.

Heldige vinnere fra loddsalget var:
Juleduk
Islender
Hjørnehylle
Juleløper, brodert
DAB radio
Monopolspill
Gavekort Butterfly
Blomst
2 CD’er
Fyrstekake

Hæge Aasmundstveit
Laila Høili
Anne Regine Føreland
Jan Henrik Ilebæk
Hæge Aasmundstveit
Hæge Aasmundstveit
Marit Wilsted
Alexandra Kimmell
Inger Jacobsen
Jorun Wennersberg

Øverst: Kid Sing bidro med sang og musikk.
Over: Fint samspill mellom prest og klovn.
Til venstre: Klovnen Kristoffer demonstrerer
motsetninger for presten Ole Hauglum.
Nederst til venstre: Ballongslipp under
resesjonen.
Under: Kirken var vakkert og fargerikt pyntet
med fastelavnsris.
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Årets medarbeiderfest i Kråkerøy menighet 2015.
Torsdag 29.01. gikk menighetens medarbeiderfest av stabelen med ca. 80 deltakere.
Staben og menighetsrådet serverte deilig kyllinggryte med ris og salat til,
og kaffe og kaker senere på kvelden.
Kirkeverge Kavli kåserte over temaet
”De gode gjerninger redder verden.”
Han hadde tilbrakt 20 år i sitt arbeidsliv
med Røde Kors, noe som hadde satt
sitt sterke preg i hans sinn. Fellesrådets
leder Leif Holt ga oss sine kveldstanker
mot slutten av kvelden.
Men det viktigste var den gode atmosfære og samtalen rundt bordene. Unn
Birgitte ledet oss i sangene ved pianoet
og Erik Skauen, lederen i menighetsrådet, sydde det hele sammen til en
hyggelig kveld med sine treffende bemerkninger og lune kommentarer. Det
vakte munterhet da han åpnet med å si
at i menigheten kan jeg love dere mye
søndagsarbeid, og den som kommer til

oss som frivillig og midlertidig medarbeider, får fast jobb med en gang! For
i Kråkerøy er det behov for mange
frivillige i menighetsarbeidet, lød det.
Vi fikk oppleve ” de ansatte” i et
fornøyelig opptrinn med tre lag, satt
sammen av to og to personer, hvor
bakmannen i svart var armene til
personen foran uten å kunne se noe.
Sammen skulle de løse tre oppgaver
hver. Det ble mye plunder når de skulle
legge fem brev i konvolutter og sette
adresselapp på, og dessuten bygge en
kirke slik tårnagentene gjør, og til slutt
skulle de fylle en fastelavnsbolle med
krem og melis og spise den attpåtil. Det
ble et morsomt skue, med mye søl.
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En inspirerende kveld for alle som
kunne være til stede.

Leif Holte og Steinar Ekvik med fastelavnsbollen.

TEKST / FOTO: CRISTOPHER PEATTIE

Flere enn 8 av 10 av ungdommene
i Kråkerøy konfirmerer seg i kirken!

eller være gruppeleder på leir. Det er
mye som konfirmanter skal oppleve
og lære.
Tilhørighet til kirken, og kunnskap
om tro og fellesskap er noen viktige
mål med konfirmasjonsarbeidet vårt
i Kråkerøy menighet. Gjennom konfirmanttiden lærer konfirmanter at de
er Guds barn, at de er elsket av Gud,
og at kirken er et godt og trygt sted å
være. Fellesskap og opplevelse skjer
når vi er på leir, når vi leker sammen
og spiser sammen. Kunnskap om kristen tro skjer når vi lærer av hverandre,
samtaler, leser fra bibelen og jobber
i grupper. En opplevelse av Guds
nærvær skjer i gudstjeneste og når vi
har avslutning i kirken med sang og
lystenning. Tilhørighet skjer over tid,
når konfirmantene begynner å kjenne
seg hjemme i kirken sin! Noen temaer
som blir tatt opp på undervisning er:
• Bli kjent med kirkerommet
(vandring i kirkerommet)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gudstjenestens ulike deler
Tro
Kirken som et hellig sted/hus
De 10 bud
Urettferdighet (temakveld med
Kirkens nødhjelp)
Påske (påskevandring)
Hva skjer etter døden
Bønn
Identitet

Årets konfirmantkull ble presentert for menigheten.

KONFIRMASJON ER I GANG:
Søndag 1. februar feiret vi presentasjonsgudstjenesten i Kråkerøy menighet! Målet med en presentasjonsgudstjeneste er mer enn å presentere årets
nye konfirmantkull for menigheten.
Målet med en slik gudstjeneste er (å
vise? bekrefte?) at de tilhører kirken
sin,og å understreke at både vi og
konfirmantene er elsket og velsignet
av Gud. Vi hører også til Gud! Det
står skrevet fra Jesaja: ”jeg har kalt
deg ved navn, du er min!” Slike gudstjenester setter fokus på bekreftelse og
tilhørighet! Vi bekrefter at konfirmantene hører til kirken sin og er en viktig
del av menigheten vår! Men hva slags
betydning har konfirmasjon i dag for
nordmenn og for folk på Kråkerøy?
Konfirmasjon ligger øverst på lista når
det gjelder arbeid blant barn og unge
i Norge. Her er noen få tall som viser

mengden, bredden og ringeffekten av
konfirmasjon i det norske landskapet.
KONFIRMSJON PÅ
LANDSBASIS:
Cirka 41.000 ungdommer konfirmeres hvert år i Norge. Det betyr ca.
80.000 foreldre, 200.000 – 300.000
faddere og nærmere hele 500.000 –
600.000 mennesker som påvirkes av
konfirmasjon i Norge hvert år når
man inkluderer familie, faddere,
søsken og øvrig familie og venner.
KONFIRMASJON PÅ
KRÅKERØY:
Pr i dag sitter vi med 79 konfirmanter
på Kråkerøy, og i fjor hadde vi 85%
oppslutning. I løpet av konfirmasjon
får konfirmanter 67 timers undervisning. Kjernen av konfirmasjonsopplegget er en 5 dagers sommerleir på
Hvaler i slutten av juni.
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I fjor var det totalt 4 lønnede medarbeidere i tillegg til kateketen som var
med på å gjennomføre sommerleiren,
og hele 55 frivillige som var med på
konfirmasjonsopplegget. Frivillige
innebærer alt fra å koke suppe, hjelpe
til med fasteaksjon, kjøre vannsport
på leir, jobbe dagvakt eller nattevakt
på leir eller å hjelpe med undervisning
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•
•
•
•

Hvem er Jesus
Vandring gjennom bibelen
Etikk og misjon
Veien videre

En stor takk til alle som støtter menighetens arbeid blant barn og unge.
Husk å be for konfirmantene våre.

BLOMSTERBILDENE ER UTLÅNT AV FOTOGRAFEN EGIL MICHAELSEN. HANS NETTSTED FINNER DU PÅ WWW.MARKBLOMSTER.COM

Noen vårblomster i naturen
En nydelig naturbukett
når vi dem skuer under ett
en god, harmonisk symfoni
hvor hver og en har sitt å si.
De har jo vidt forskjellig skrud
skapt av vår fargeglade Gud
i gult og blått, i hvitt og grønt
poserer vårens blomster skjønt
og pynter opp langs vei og sti
som menneskene ferdes i.
De er til glede skapt og gjort,
men vi må ikke gå for fort
om vi vil nyte synet av
den planterikdom Gud oss gav.
Da må vi stanse opp og se
hva vår natur kan kle seg med
av fargeprakt, i stil og form
hvor spennvidden er helt enorm.

En liten hvit en titter frem
se, snøklokken ved isens brem
mens vinteren er på retur
i skog og mark, i stein og ur
med håpet om den nye vår
og om at kulden snart forgår.
Dens vakre klokkeform i hvitt
blir et symbol som sier sitt
om mørketid og kuldegys
som må gi tapt for sol og lys.
Vi plukker noen med oss hjem
og i vår vase setter dem,
på bordet i den lune stue,
i ly av peisens varme lue,
dens glade budskap når vårt sinn
om årstiden som snart vil inn
og lar oss i vårt indre se
forvandlingen som da vil skje
når all naturen våkner opp
og jorden skyter knopp for knopp,
forteller den oss uten ord
buketten på vårt stuebord.
Ja, tenk at også blomster kan
få talens bruk i glass og vann!

men med den kraft den fikk på jord:
”Jeg vil i all beskjedenhet
fortelle noe alle vet,
fra kanten av min sølepytt,
forkynner jeg at alt blir nytt!
Nå kommer våren med sin kraft
og fyller alt med liv og saft!”
Et strålende eksempel på
å se det store i det små!
Når snøen smelter smått om senn
så skjer det om og om igjen
at skogen blåner på et vis
hepatica (et) nobilis
slik kalles blåveis på latin
tenk, den er favoritten min,
med kronblader så himmelblå
og mange lyse knopper små
pent leverformet blad i grønt
er vårtegnet helt underskjønt!
Det er jo slik med blåveisen,
vi bør helst ikke plukke den,
men bare nyte synet av
det knallblå ,vakre blomsterhav
som lyser opp en liten stund
i skog og mark på kalkrik grunn.
For om vi lar dem stå i fred
så kan vi fortsatt regne med
år etter år at vi får se
dem vokse frem på samme sted,
det vakreste av alle tegn
på vårens ankomst i vår egn.

Mens hvitveisen med drakt så pen
i krone hvit og uskyldsren
den dukker fram og vokser lett
i gresset står den tett i tett.
Dens vakre kronblad fint i krans
når solen skinner uten stans,
men lukker seg i dårlig vær
slik menneskene ofte er.
Den har et følsomt blomstersinn
som villig slipper lyset inn,
men blir det kaldt og surt og vått,
har hvitveisen det ikke godt.
Da bøyer den sitt hode ned
mens kronbladene følger med.
Den trives best med skyfri himmel
da tindrer den i talløs vrimmel
som stjernedryss i mark og eng,
en svanedunhvit blomsterseng.

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON 2015:

I kriser er vann kritisk
Klimaendringene fører til flere og verre katastrofer, og truer
menneskers tilgang på rent vann. I høst overlevde Muhammed
og familien så vidt den dramatiske flommen i Pakistan.

Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon 2015:

Det er de fattigste som rammes hardest av klimaendringene, enten det er
i tyfon på Filippinene, tørke i Etiopia
eller flom i Pakistan.

Du kan hjelpe!
I kriser er vann kritisk. Derfor
er vann noe av det aller første
Kirkens Nødhjelp stiller med i
katastrofer. De sørger for rent
vann og mulighet til gode sanitærforhold der alt er ødelagt. Samtidig
jobber de sammen med folk i
utsatte områder for å forebygge
den neste naturkatastrofen.
Kirkens Nødhjelp jobber i tillegg
med å påvirke politikere og andre
beslutningstakere til å stanse klimaendringene. Kirkens Nødhjelp
trenger din hjelp for å hjelpe.

En av dem som nylig har fått merke
dette på kroppen, er Muhammed
Irsdad. Han er gift og har 3 barn,
og bor i landsbyen Basti Riaz Abad i
Pakistan. En morgen, tidlig i oktober,
kom flommen til landsbyen. Og den
kom brått.
- Vannet kom i stor fart fra kanalen,
og jeg måtte ta med familien og løpe i
trygghet. Vi løp til nærmeste landevei,
som ligger litt høyere enn resten av
landsbyen. Slik berget vi livet, forteller
Muhammed.
Ble syk av vannet
Familien ble boende på denne
landeveien uten ly i over en måned,
ventende på hjelp. Da flommen kom,
hadde de ikke tid til å ta med verken
husdyr eller eiendeler. Huset ble fullstendig ødelagt og husdyrene druknet.

- Vi har aldri opplevd flom i landsbyen før, det er noe helt nytt, sier
Muhammed.
Flommen hadde store konsekvenser
for Muhammeds familie. Tidligere
jobbet Muhammed som sikkerhetsvakt og hele storfamilien var avhengige av inntekten hans. Etter flommen
måtte Muhammed være sammen med
familien og han mistet derfor jobben.
I tillegg har flommen gjort at drikkevannet er forurenset.
- Datteren min på to år har blitt syk
av å drikke vannet etter flommen. Det
er så vidt vi hadde råd til å betale for
medisinene hun trenger for å overleve,
forteller han alvorlig mens kona holder datteren tett inntil seg.
Kirkens Nødhjelps partner Sunghi var
en av de første organisasjonene som
kom til Basti Riaz Abad. De skal gi
Muhammed og landsbyen nye håndpumper, latriner, hygieneutstyr og
sikre at landsbyen igjen får trygt vann.

Noe for ditt barn?

22.-24. mars går Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon 2015 av
stabelen.
Dette er menighetenes egen
aksjon. Ditt bidrag gjør det mulig
for Kirkens Nødhjelp å være der
med rent vann når katastrofen
rammer. Derfor håper vi du vil
støtte fasteaksjonen, enten ved å
stille som bøssebærer eller med
penger i bøssa. Vi oppfordrer deg
også til å bruke stemmen din i
fasteaksjonens klimakampanje og
slik bidra til å stoppe klimakrisen.

AKTIVITETSOVERSIKT VÅREN 2015

BABYSANG: hver onsdag kl.10.30 – 12.00. Kurs 1 slutt: 18.mars, kurs 2: 8.april – 3.juni
AGENT FOR RETTFERDIGHET (2006-kullet): 25.februar

Så kommer tussilagoen
en hestehov vi kaller den,
små soler strødd langs grøftekant
som mange barnehender fant
på veien hjem til mamma’n sin
og plukket en bukett så fin.
Et vakkert syn med duft av vår
der solrund, lysende den står
til fryd og glede for vårt øye
med lydløst budskap fra det høye:
Dens stemme klinger uten ord,
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Vi kunne ha nevnt mange fler’
men har ei spalteplass til mer....
da gjenstår det for meg å si
at den natur vi lever i
med all sin underfulle prakt
og livskreftenes sterke makt,
er en bekreftelse for meg
på Skaperen som skjuler seg.
Han viser seg for den som tror
i all naturens verk på jord.
Alt står jo i Guds skaperhånd
fordi Han ville ha det sånn.

KRØLLEKVELD (1-, 2- og 3-åringer): 20.mars og 24.april

Tormod Torp

VELG! (for 2001-kullet): 14.juni (heldagsopplegg)

BOK & BOLLE: dato kommer (se nettside)
KID SING (4 – 8 år): 26.februar, 12. og 26.mars, 6.april (opptreden!)
TWEEN TIME (5.-7.klasse): 20.mars, 24.april, 29.mai
PÅSKEKLUBB (2008-kullet): 5., 12. og 19.mars
PÅSKEVANDRINGER (barnehager og 2.klasse): 17.-20. & 25.-26.mars
FASTEAKSJONEN (2006-kullet med konfirmanter): 24.mars
BARNAS PÅSKEGUDSTJENESTE (for alle): 2.påskedag, 6.april kl.18
HELT FØRSTEKLASSES (2009-kullet): uke 16, 17 og 18 (man, tirs, ons avhengig av skolekrets)
TIERN – GRATULERER MED DÅPEN! (2005-kullet): 30. og 31.mai
BROTTET FAMILIEGUDSTJENESTE, GRILLING OG LEKER (for alle): 31.mai kl.11 i Brottet på Hvaler
FIBER JUNIORLEDERKURS (2002-kullet): 22.-24.juni (dagtid)
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Velkommen til Kråkerøy kirke!

Slekters gang
1/15

Gudstjenester i tiden framover
- Alle begynner kl. 11:00, hvis intet annet står -

En stor takk til Kristin!

DØPTE
07.12.14
Viktor Leander Karlsen-Moum
14.12.14
Vetle Midtbø Holte
25.12.14
Henrik Eikeland
04.01.15
Millie Kindahl Kleven
18.01.15
Nikoline Schrøder Antonsen
25.01.15
Sofie Øberg

01.03.15

2. søndag i fastetiden

Ekvik Dåp

Det er en typisk onsdag på menighetssenteret. Klokken
er snart halv-elleve. Mens babyer og mammer (og noen
pappaer) strømmer inn i Storesalen står Kristin Reknes
på kjøkkenet og steker stabler med nydelige vafler, trakter
kaffe og gjør klar til servering.

08.03.15

3. søndag i fastetiden

Mentzen Nattverd

Spol tilbake en drøy time: Kristin kommer inn, smiler,
slår av en hyggelig prat. Med seg har hun hjemmelaget
vaffelrøre. Hun finner frem vaskebøtte og klut og går i
gang med vask av babysangmattene. Så setter hun frem
barnestoler, tørker over bordene, setter frem servise og
bestikk – hele tiden med et smil om munn og en hyggelig
kommentar til alle som stikker hodet inn i salen.

02.04.15 kl 18.00 Skjærtorsdag
			

Mentzen Nattverd Kveldsmat etter
gudstjenesten

03.04.15

Langfredag

Ekvik

05.04.15

Påskedag

Morgan Berg Dåp og nattverd

I flere år har Kristin Reknes vært med oss som frivillig og
sørget for at vi kan gjennomføre babysang ukentlig her på
huset. Arbeidet hun har gjort har vært en stor avlastning
for oss ansatte – det tar tid å gjøre i stand og rydde opp
etter babysangen. Kristin har nå fått ny jobb og kan dessverre ikke bidra på dagtid lenger. Tusen takk for den fabelaktig innsatsen du har gjort – vi savner deg!

08.02.15
Pernille Engen
Ella Pauline Evenrød
Mikkel Antonsen Lillehjem

DØDE

Vi trenger også en ny «Kristin» som kan hjelpe oss å
holde tilbudet gående. Er det deg? Ta kontakt snarest!

Astrid Venberget		1921
Ragnhild Marie Halvorsen		1931
Ann-Mari Bergmann Johannessen		1958
Mary Pettersen		1925
Astri Synøve Ovesen		1927
Ruth Elise Andreassen		1918
Inger Stensvik		1926
Vigdis Anita Halvorsen		1952
Per Harald Forsberg		1950
Kjell Walther Brynildsen		1921
Bjørn Arntzen		1929
Inge Stene		1952
John Oskar Pettersen		1930
Knut Arthur Olsen		1946
Jens Johan Jonassen		1919
Harald Olav Sørensen		1946
Turid Magdalene Hansen		1938
Grete Johansen		1927
Mary Alice Nygren		1921
Else Marie Andersen		1930
Solveig Marie Mintorovitch		1929
Inger Marie Johansen		1942

15.03.15 kl 18.00 4. søndag i fastetiden

Ekvik og Hauglum Nattverd

22.03.15

Maria budskapsdag

Morgan Berg Dåp

29.03.15

Palmesøndag

Mentzen Dåp

06.04.15 kl 18.00 2. påskedag
			

Barnas påskegudstjeneste Hauglum og Berg
Middag før gudstjenesten

12.04.15

2. søndag i påsketiden

Morgan Berg Nattverd

19.04.15

3. søndag i påsketiden

Mentzen Dåp

26.04.15

4. søndag i påsketiden

Ekvik Nattverd

03.05.15

5. søndag i påsketiden

Mentzen Dåp

10.05.15

6. søndag i påsketiden

Ekvik og Peattie Nattverd

14.05.15

Kristi himmelfartsdag

Mentzen Dåp

24.05.15

Pinsedag

Ekvik Dåp og nattverd

25.05.15

2. pinsedag

SOLLIHEIMEN Ekvik Nattverd

31.05.15

Treenighetssøndag

BROTTET Felles gudstjeneste med Hvaler

07.06.15

2. søndag i treenighetstiden

SKAPERVERKETS DAG i Gamlebyen

14.06.15

3. søndag i treenighetstiden

Ekvik Dåp og nattverd

21.06.15

4. søndag i treenighetstiden

Mentzen Dåp

28.06.15
5. søndag i treenighetstiden
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GLOMMAFESTIVAL Gudstjeneste i
bysentrum
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Småstoff

TEKST OG BILDE:

LEIE AV MENIGHETS
SENTERET
Nye og flotte lokaler i menighetssenteret leies ut til
konfirmasjoner, barnedåp, minnesamvær, bryllup, bursdagsfester m.m. Plass til 120 personer i stor sal, med
tilhørende moderne og velutstyrt kjøkken. Ikke alkohol
servering. Liten sal i underetg. med plass til ca. 25
personer – passer til barneselskap, mindre samvær m.m.

Tannlege Unni Døhlen Opsahl

Stor sal: kr. 2000,- (+ kr. 500,- ved pynting/rydding
dagen før/etter)
Liten sal: kr. 500,Ta kontakt med menighetskontoret for nærmere
informasjon

Storgaten 4, inng. Nygaardsplassen, 1607 Fredrikstad
www.leveringavsmil.no
Tlf: 69 300 800
VELKOMMEN!

Ønsker du å annonsere
i Kråkerøy Menighetsblad?
For mer info, ta kontakt med
redaksjonen på tlf. 99 56 52 62.
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