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V/TRYGVE MOE

LIVSGLEDE OG 
LIVSLEDE.

I dette nummer av bladet har vi flere 
innslag som preges av livsglade samvær 
mellom mennesker. Gleden over å få leve 
er grunnleggende i menneskenes liv. Det 
er vi også opptatt av i kråkerøy menig-
het. Apostelen Paulus har jo i tre meget 
korte vers i 1. brev til Tessalonikerne 
kap.5.16-18, minnet oss om det: 
 ”Vær alltid glade, be uavbrutt, 
takk Gud under alle forhold, for det er 
Guds vilje med dere i Kristus Jesus.” 
Men like fullt er det lett å falle i grøften 

hvor gleden blir borte, mens motløshet 
og misnøye tar plass i stedet. Sjelelivet 
forkrøpler om det forblir i ensomhet og 
isolasjon. Derfor er samvær med andre 
mennesker av stor betydning både for vår 
trivsel og vår mentale helse.  Da kan det 
være lurt å lytte til kloke råd fra mennes-
ker med stor erfaring.
 Professor Tollak B. Sirnes, som 
døde i 2009, skrev mange bøker om 
mental hygiene, og han nevnte flere gan-
ger  den gode og den onde sirkel som vi 
mennesker  kan havne i, bl.a. i sin bok 
”Mennesket – bedre enn sitt rykte.” Vi 
sakser litt fra hans bok:
Den gode sirkel, skriver han, består av de 
5 k-er:
Kunnskaper, kondisjon, kjærlighet, 
kontakt og kommunikasjon.
Kontakt fører ofte til kommunika-
sjon, noe som gir flere kunnskaper. 
Kunnskaper er ofte en forutsetning  for 
kjærligheten, både til ting og mennesker. 
Kjærligheten gjør oss oppfinnsomme og 

aktive, slik at vi kommer i bedre kondi-
sjon. Dette er den gode sirkel, som vi bør 
prøve å komme inn i.
 Den onde sirkel, som nevnes som 
de fem t-er,  risikerer vi alle hver dag å 
komme i:
Trangsyn, tretthet, taktløshet, tilbake-
trekking og taushet.
Disse ordene er velkjente for de fleste, og 
de trenger derfor heller ingen nærmere 
beskrivelse.
 La oss  alle gjøre det vi kan for å 
hjelpe hverandre inn i den gode sirkel, 
hvor kontakt og kommunikasjon med 
andre mennesker gir oss luft i luka og 
mange gleder. Den engelske filosofen 
Moore mente at fellesskap med andre 
mennesker er noe av det viktigste i men-
neskenes liv. Det er han ikke alene om.
 Tenk over de 5 K- ene og hopp inn 
i den gode sirkel,skriver Sirnes. Det er 
virkelig verd et forsøk.

Tormod Torp,
redaktør

Når dette leses er vi trolig midt i faste-
tiden og vi forbereder oss til påskehøy-
tiden. For noen består kanskje forbere-
delsene mest i å sjekke skiutstyr, støvler 
og proviant til hytteferie, andre for-
bereder seg til den kristne påskefeiring 
og atter andre til begge deler. Drømmen 
om snødekte vidder i gnistrende solskinn 
og godt preparerte skispor er nok den 
ultimate påskedrøm for mange. Jo visst 
er det flott, jeg har selv mange gode min-
ner fra påskefjellet sammen med slekt og 
venner.
 Allikevel er påsken først og fremst 
kirkens høytid frem for noen annen. I 
påsken ble Guds forunderlige frelsesplan 
fullbyrdet. Gjennom hele påskeuken 
får vil følge Jesus, først i inntoget til 
Jerusalem, ridende på en eselfole, palme-
grener og Hosiannarop. Det var konge-
nes konge som kom, men ikke den kon-
gen som de jublende massene trodde. Så 
til dramatikken i Getsemanehagen, først 
med nattverdsmåltidet sammen med sine 

12 disipler og siden med pågripelse og 
forhør. Langfredag dør Guds egen sønn 
spikret opp på et kors etter å ha blitt 
pisket og hånet. Med ett falt alt i grus for 
disiplene og alle som hadde satt sin lit til 
ham, de hadde satset alt på ham, forlatt 
alt og fulgt ham. Nå var det hele ren 
fiasko. Glemt var alt det Jesus hadde for-
talt dem om at han skulle lide og dø for 
deres skyld og stå opp igjen på den tredje 
dag.  Ja, de ikke bare hadde glemt det, 
de forstod det heller ikke da Jesus fortalte 
dem det.  Så utenkelig var det at Messias, 
Guds egen sønn skulle lide og dø. 
Så på første påskedag møter vi den tri-
umferende og oppstandne Jesus Kristus, 
død og djevel er overvunnet. Jeg gle-
der med allerede til første påskedags 
gudstjeneste, kirkeårets høydepunkt. 
Gudstjenesten begynner med at presten 
roper: ”Kristus er oppstanden” og menig-
heten svarer: ”Ja, han er sannelig opp-
standen”. 
 Da Jesus gav sitt liv for oss på kor-
set, forsonte Gud seg med oss. Veien til 
himmelen er nå åpen for alle som tror på 
Jesus Kristus. Våre synder som stengte 
oss ute fra Gud har nå Jesus tatt bort. 
Trygve Bjerkrheim sier det slik i sin 
salme:

”Takk at du tok mine synder, eit høgfjell av 
synd og av skam. Du bar det på skuldrene 
dine, du skuldlause sonofferlam. So vil ved 
korset eg standa, med undring eg ser: Eg er 
fri. Eg skal ikkje døy, eg skal leva med Jesus 
til ævelig tid.”
 Jesus sier: Jeg er ikke kommet til ver-
den for å dømme verden, men for å frelse 
det som var fortapt. Til Marta sier han: 
Jeg er oppstandelsen og livet. Den som 
tror på meg , skal leve om han enn dør. 
Og hver den som lever og tror på meg 
skal aldri i evighet dø.
 Guds frelsesplan, ufattelig for vår 
forstand, et hellig mysterium. Den tilbys 
alle og kan bare tas imot i tro. Ennå er 
nådens tid, ennå kan du ta imot Guds 
gave. Det er ditt valg.

Han er oppstanden. Halleluja! Lov ham 
og pris Ham! Halleluja!
Jesus vår frelser lenkene brøt. Han har 
beseiret mørke og død.
Lov Ham og pris Ham vår Frelser og venn, 
han som gir synderen livet igjen!
Halleluja! vi skyldfrie er, Halleluja! 
Vår Jesus er her.
(afrikansk påskesalme, nr 204 i vår 
salmebok)
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Hva var vanskeligst?
-Det var å finne dokumentasjon 
fra den første tiden, fra 1800-tallet. 
Boken strekker seg fra 1840-2013. 
Lundes skoles historie begynner først 
i 1865, men jeg ønsket også å ha med 
noe fra den gang det var omgangssko-
le her på øya.

Hva synes du er viktig med en bok 
som denne?
Det er viktig for en bygd å kjenne sin 
historie. Det har noe med vår felles 
identitet å gjøre. Alle har minner og 
opplevelser knyttet til sin skolegang.
Det er mye verdi i det å øke bevisst-
heten om at vi er en del av historien. 
Noen var der før oss, andre kommer 
etter og nå er det oss. Veldig mange 
har tre eller fire generasjoner i fami-
lien som har gått på Lunde skole.Jeg 
tenker at en slik bok også er viktig 
som dokumentasjon for fremtiden.

Hvordan har responsen vært?
Mange er interessert i historie og 
spesielt om lokale forhold. Mange gir 
uttrykk for at det vekker til live gamle 
minner. Det gjør sitt til at man snak-
ker mere om det og så kommer man 
på enda flere minner som ligger gjemt 
eller annet sted i minnet.
 Folk som kommer med barna sine 
til skolen kan nå få god informasjon 
om den skolen de nå blir en del av. Jeg 
har truffet foreldre som ønsker å lese 
om skolen for barna sine samtidig som 
de selv er glad for å vite mer om den 
skolen barna nå blir en del av. Det 
gjelder også de som nylig er flyttet hit.

Kirken og skolen har hatt en lang 
historie sammen…
Det stemmer. Boken har også et av-
snitt som omtaler det. Alle prestene på 
Kråkerøy opp gjennom tiden har hatt 
kontakt med Lunde skole helt tilbake 
til Paulus Holm sin tid og frem til i 
dag. Forholdet mellom skole og kirke 
har jo endret seg med tiden, men vi 
har fortsatt et fint samarbeid mellom 

kirke og skole som er styrt og regulert 
av de ordninger som nå gjelder.

Det har vel skjedd store endringer 
bare i din tid som lærer og rektor 
ved Lunde skole?
-Det er klart. Da jeg begynte ved 
skoleårets begynnelse i august 1970 
var det 130 elever ved skolen. Da jeg 
sluttet i 2013 var elevtallet øket til 
283. Alle endringer kommer gradvis. 
Alt henger sammen og er som å se på 
en historisk linje. Ingen ting kommer 
som en bombe. Alle endringer har en 
forhistorie. Til hver av de periodene 
jeg har delt boken inn i har jeg skrevet

noe om norsk skolehistorie. Lunde 
skole har ikke levd sitt liv isolert, men 
har vært en del av den store historien 
om norsk skole.

Da takker vi i redaksjonen for praten 
og kan opplyse om at boken er å få tak 
i på Libris eller ved å henvende seg til 
skolen eller til Marit Torp direkte.
Hun sier at hun fortsatt er interessert 
i stoff og billemateriale om Lunde 
skole som kan arkiveres med tanke på 
fremtiden. Hun er takknemlig for å 
ha gjennomført dette prosjektet og det 
er også vi som kan få denne boken i 
hendene.

Vi spør om hvorfor hun tok tak i 
denne store utfordringen?
-Da jeg tok over som rektor i 1997 så 
falt det sammen med at skolen feiret 
sitt 25-årsjubileum. Da oppdaget jeg 
at historien om Lunde skole man-
glet. Da sendte jeg ut til foreldre og 
en del andre personer en forespørsel 
om de hadde noe historisk materiale, 
historier eller opplysninger om skolen 
som kunne være av interesse. Det jeg 
da fikk inn ble arkivert. Som nybakt 
rektor ble det travle dager, så jeg fikk 
ikke tid til å skrive noe bok da, men 
jeg fortsatte å samle inn stoff under-
veis og arkiverte det. Som nybakt pen-
sjonist kunne jeg ta fatt på oppgaven.

Hvordan gikk du frem?
-Jeg måtte jo spore opp mer stoff 
først. Det ble mye kontakt med 
kommunearkivet i Fredrikstad. Hver 
mandag et helt år satt jeg der og blad-
de meg gjennom tekster fra 1840 og 
oppover. Så var det å få fatt i billed-
stoff. Jeg har spurt rundt omkring hos 
privatpersoner og har også fått noe fra 
billedarkivet til Egil Haraldsen.   
 Det med bilder er ikke så lett. 
Det ble ikke tatt så mye bilder i tid-
ligere tider sammenliknet med nå. 
Det er også et skikkelig detektivarbeid 
å finne frem til navn på personer på 
noen av bildene. Jeg har også brukt 
mye tid på Østfold Fylkesarkiv og 
Riksarkivet.
 Det ble en større jobb en det jeg 
trodde i utgangspunktet. Når jeg nå 
ser tilbake på 2 års arbeid så er det 
absolutt verdt det. Motivasjonen har 

vært stor hele tiden. Første året gikk 
med til å samle stoff. Det andre året 
ble brukt til å skrive det hele ut.

Jeg har lest til sammen mellom 12 og 
15 tusen sider, noe som omtrent til-
svarer et grunnfag.

«Lunde i vårt hjerte»

Marit Torp, med boken om Lunde skole.

Bilde til høyre: Et utdrag fra boken viser et brev 
fra elevrådet på Lunde skole til Kråkerøy Kirke.

Alle som er glad i lokalhistorie knyttet til Kråkerøy, har nå en unik mulighet til å 
få tilgang til en flott bok som tar for seg historien til Lunde skole. Det er mangeårig 
rektor ved skolen, Marit Torp, som har gjort et stort arbeid med å samle historien 
til den skolen hun var ansatt ved i 43 år, de siste 16 år som rektor. Bortsett fra et år 
ved Kirkegata skole i Sarpsborg har hun hatt hele sin lærergjerning knyttet til Lunde 
skole. Ikke rart at denne skolen har fått en spesiell og stor plass i hennes hjerte!

TEKST OG BILDE: STEINAR EKVIK 
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Arvid Bøhn har en Bibel som har fått 
en litt underlig reise. Denne Bibelen 
kjøpte han helt tilbake i 1957 og den 
har vært en kjærkommen hjelp  og et 
trofast følge gjennom livet hans frem 
til nå. Utenfor Haslum kirke i Bærum 
skjedde det imidlertid et innbrudd i 
bilen i 1996 og det ble stjålet et nett 
hvor blant annet denne Bibelen lå. 
 Arvid trodde at nå var boken borte 
for alltid. Etter noen dager fikk han en 
telefon. Det hadde seg slik at i samme 
nett lå en mer moderne konfirmant-
utgave av Det Nye Testamente som 
hadde familiens telefonnummer på 
innsiden. Denne hadde i all fuktighet 
og regn svulmet opp til det ugjenkjen-
nelige, men ikke Arvids Bibel. Noen 
små skjolder kan fortsatt sees på inn-
siden av permen, men det er også alt. 
Glad fikk Arvid sin kjære gamle Bibel 
tilbake, denne boken som har fortalt 
han om en Gud han kan stole på under 
alle livets forhold. Det har Arvid opp-

levd selv, ikke minst da han ble utsatt 
for en alvorlig trafikkulykke i 1993. 
Det var så kraftig at nakkestøtta knakk 
og han fikk alvorlige skader både i 
hode og nakke. Han måtte slutte i sin 
jobb som arbeidsleder i park og idrett 
i Oslo kommune. Hukommelse, kon-
sentrasjon og ferdigheter var ikke slik 
som før. 
 Noen har sagt at tiden er Guds 
egen medisin og sakte med sikkert 
kom noe av dette tilbake. Men det var 
først som medlem av dugnadsgjengen 
ved byggingen av menighetssenteret 
vårt, at Arvid oppdaget at mye av det 
han trodde var borte for godt, kom 
tilbake. Det var mange som gjorde en 
stor og flott frivillig dugnadsinnsats 
under byggingen av menighetssenteret 
og Arvid var en av dem. Det ble på 
mange måter ekstra meningsfullt da 
det var Arvid som fikk æren av å 
klippe snora under åpningen.
 Nå har denne Bibelen til Arvid 

fulgt han gjennom snart 60 år, og han 
opplever at det budskap som befinner 
seg mellom disse permene har vært et 
trygt fundament gjennom alle dager.
 Vi takker Arvid for at han ville 
dele denne historien med oss og vi 
takker for at Arvid er til.

TEKST: STEINAR EKVIK

Bøhn’s Bibel
I flere tiår har Kråkerøy 
menighet hatt et godt samar-
beid med skolene på Kråkerøy. 
I de senere årene har det i 
hovedsak vært med barnesko-
lene, som vi har hatt et fast 
samarbeid med. 

Dette samarbeidet er ikke en del av 
kirkens trosopplæring eller dåpsopplæ-
ring. Det er heller ikke evangelisering 
eller misjon, men en del av kirkens 
samfunnsengasjement. Samarbeidet 
skjer helt og fult på skolens og KRLE-
fagets premisser, der kirken går inn 
som en faglig bidragsyter med sin 
religiøse fagkompetanse. Kirkens mål 
med dette samarbeidet er å bidra til at 
elevene opparbeider seg en best mulig 
religiøs og livssynsmessig kompetanse, 
slik at de lærer å kjenne vår kulturs 
religiøse røtter, og samtidig kan møte 

andre religioner og livssyn med respekt 
og toleranse. 

En skal ikke skrape så mye under 
overflaten i vår kultur, før en møter 
kristne forestillinger, i språk, kunst 
(litteratur, musikk, billedkunst), lover 
og tenkemåte, selv om vår kultur er 
blitt mer flerkulturell de senere årene. 
Jeg tenker ut fra et faglig og pedago-
gisk ståsted at det er viktig å kjenne 
til dette, for å kunne forstå vår kultur 
og vårt verdigrunnlag. Ved å kjenne 
til dette, kan elevene stå bedre rustet 
til å møte det samfunn og den verden, 
de skal vokse opp i, og leve i. I gjen-
nom samarbeidet med skolene ønske 
vi som kirke å være med å bidra til 
at den oppvoksende slekt, skal kunne 
forstå vår kulturelle bakgrunn og møte 
religiøse, etiske og livssynsmessige 
ytringer med størst mulig innsikt og 
respekt.

Samarbeidsplanen med skolene har 
temaer som er begrunnet ut fra kom-
petansemålene i KRLE-faget. 
2., 4., og 6. klasse er i kirken, mens 
presten eller kateketen kommer på 
skolebesøk på de andre klassetrinnene.

Følgende temaet er satte opp på de 
ulike klassetrinnene:

1. klasse. Fortellingen om Josef og 
brødrene hans 
2. klasse. Påskevandring 
3. klasse. Pinse
4. klasse. Kirkerommet og salme-
tradisjonen
5. klasse. Bibelen
6. klasse. Kunst og musikk knyttet til 
kristendommen
7. klasse. Spørretime «presten grilles» 

I fjor hadde vi også et opplegg for 
ungdomsskolen om kirkearkitektur.

TEKST: OLE HAUGLUM  

Samarbeidet med skolene

VINNERE AV 
KIRKERINGENS UTLODNING 2015:

 Juleduk: ................................. Karin Bekkevold
 Islender: ................................. Kari Mathisen
 Poncho: .................................. Arne Dahl
 Mariusgenser m/lue: .............. Bjørg Martinsen
 DAB-radio: ............................. Peder Jacob Berthelsen
 To sengesett: ......................... Berit Marstrøm
 Radiostyrt bil: ......................... Vilde og Peder Henriksen
 Maleri: .................................... Marit Bøhn Pedersen
 Trau m/nøtter: ........................ Jenny Rapp Hauge
 Finn Schjøll-vase: .................. Ruth Marit Larsen
 Gavekort fra Butterfly: ............ Anne Lise og Gunnar
 Blomst fra Guttas: .................. Heiki og Knut Aamot Karlsen
 Kransekake: ........................... Birgit Solum

Vi takker alle som støttet oss ved å kjøpe lodd og all støtte til Julemessa.
Vi fikk inn kr. 34.000,- på messa og kr. 23.000 på utlodningen.

Kirkeringen

Arvid Bøhn med sin kjære bibel.
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bygges ut med mer enn 100 enheter, 
planla den daværende kommunedels-
ledelsen at Rødsmyra skole skulle være 
skole for hele feltet. Bygget sto ferdig 
i skoleåret 2001-2002 og rommer 
seks klasserom, spesialrom for mat og 
Helse, datarom og SFO-lokaler. Det 
viste seg at Lunde skole lå mer naturlig 
til med hensyn til skolevei,så resulta-
tet ble at hele feltet ble lagt til Lunde 
skole.
 Men Rødsmyra, med sine spesi-
algrupper, hadde absolutt behov for 
arealene til sine egne elever og elev-
grupper, så det hele fikk en lykkelig 
løsning. Nybygget  hadde samme arki-
tekt som hovedbygget i sin tid, arki-
tekt Klavenes. Det står helt i stil med 
resten av skolen, noe vi er fornøyde 
med. Samtidig fikk skolen også et amfi 
mot idrettsplassen, laget av trestubber. 
Det var funksjonelt og dekorativt.

I  2012 ble hovedbygget renovert, 
og ny ledelse kom på plass. Hvilke 
tanker har du omkring fornyelsen ?
Det var veldig spennende å få være 
med på å fornye en gammel skole. 
Nytt ventilasjonsanlegg var selvsagt det 
viktigste, slik at inneklimaet ble forbe-
dret. Men nye himlinger, dører, gulv 
, gardiner, belysning og malte vegger 
betyr også mye for miljøet. 
Det var en stor omgjøringsprosess, 
som pågikk fra april til august det året. 

Småskoleklassene  og personalet som 
ble igjen på Rødsmyra, måtte holde til 
i skolens ”nybygg”, mens elevene fra 
5-7. trinn måtte fraktes med buss til 
og fra Nabbetorp skole resten av  
skoleåret. Men det gikk bra.
 Da vi flyttet inn i renoverte 
lokaler i august, kunne vi glede oss 
over  et kunstverk, malt av Kråkerøy-
kunstneren Kristin Romberg, som 
dekker hele fondveggen i personal-
rommet. Et flott og fargerikt symbol 
på den fornyelsen som hadde funnet 
sted. Vi står sammen med andre skoler 
i et nettverk, både på Kråkerøy  og i 
Fredrikstad, hvor vi gjensidig inspi-
rerer og lærer av hverandre i konti-
nuerlig utviklingsarbeid i et fargerikt 
og konstruktivt fellesskap. Fornyelse 
bygger ofte på det beste av det som 
har vært før, og slik arbeider vi også på 
Rødsmyra.

Kan du nevne viktige perspektiver 
og oppgaver skolen vil ha i årene 
framover?
Rødsmyras visjon er:  

”For barna  -  i  tiden. 
Kunnskap for livet.”

Vår skole ønsker å bidra til å motivere 
barn til læring. Klarer vi ved hjelp av 
ulike strategier å tenne gnist hos den 
enkelte elev, vil de forhåpentligvis 

finne gleden ved å lære. Vi skal være 
en skole som vil støtte og hjelpe barna 
på veien til å bli trygge ungdommer, 
som kan være  i stand til å ta riktige 
valg senere i livet. Vi må ha fokus på 
læring så vel som på det helhetlige 
menneske. Læring er en prosess, hvor 
målet er livsdyktige mennesker, som 
kjenner seg trygge både på sin egen 
og andre menneskers verdi  som like-
verdige deltakere i vårt samfunn, med 
evne til å mestre de oppgaver og utfor-
dringer de møter i sitt daglige liv.

Hvilke ønsker har du for Rødsmyra 
skole i framtiden?
Jeg ønsker at  Rødsmyra skole og 
tiden som elev hos oss, skal være noe 
alle kan se tilbake på med glede og 
gode minner. Et sted hvor de fikk 
oppleve voksne som ser det enkelte 
barn for det som det er, med alle sine 
egenskaper og muligheter. Vi ønsker 
lærere som brenner for sine elever, så 
gnistene slår over og tenner ilden i 
deres indre ,ansatte som ser potensialet 
i hver enkelt spire, og som gir dem 
gjødsel på veien, slik at de kan modnes  
og slå ut i full blomst!

Vi ønsker Rødsmyra skole lykke til 
både med jubileet og arbeidet videre 
for elevene ved skolen!

Når og hvorfor ble Rødsmyra skole 
bygget?
Tidlig på 70-tallet ble det trangt om 
plassen på Smertu skole. Det gamle 
provisoriet var jo revet,og hovedbygget 
midt i skolegården var heller ikke i den 
beste stand. Boligområdene i Fuglevik 
Vest var godt i gang, nye områder  
planlagt i Gaupefaret , Veidegrenda 
og Ulvedalsåsen. Det var derfor helt 
påkrevet med en ny skole som kunne 
avlaste Smertu. I januar 1976 kunne 
den ene parallellen ved Smertu skole 
flytte inn i nybygget. Dermed ble det 
bedre plass for de klassene som ble 
igjen på Smertu  også. 

Hva skjedde da Smertu skole ble 
nedlagt?
Elevtilveksten ved de to  skolene ble 
ikke så stor som forventet, og det 
medførte en diskusjon i det politiske 
miljø om hvorvidt det var rimelig 
å fortsette med begge, eller om de 
burde forenes  til en skole. Rødsmyra 
hadde kapasitet til å ta imot elevene 
ved Smertu, og i 1988 tok kommu-
nestyret beslutningen om å overføre 
elever og personale ved Smertu skole 
til Rødsmyra , fra det nye skoleår-
ets begynnelse i august. Med ett var 
Rødsmyra blitt en to parallellers skole 
med nærmere 300 elever.

Rødsmyra skole har vært den 
eneste skolen med svømmebasseng. 
Hvordan har det vært?
Ja, det er riktig at vi er den eneste 
skolen på Kråkerøy som har eget 
svømmebasseng, men vi har det ikke 
for oss selv alene. Alle skolene på 
Kråkerøy har hvert år faste timer pr. 
uke  til bruk i bassenget. Dessuten 
har Fredrikstad kommune avtale med 
Hvaler kommune om bruk av bas-
senget for deres skoler. I tillegg har 
vi barnehager  som bruker det, og 
enkelte andre grupper. I de ti første 
årene, til et stykke opp i åttitallet, var 
det i drift som offentlig basseng på 
kveldstid,men det var ikke regnings-
svarende i lengden, med lønn etc. til 
badevakter,så det ble det slutt på. Men 
Kråkerøy som er omgitt av vann på 
alle kanter, har stor glede og nytte av 
vårt svømmebasseng, og svært mange 
elever har fått god svømmetrening 
her. Også om kveldene er det i bruk 
av lag og foreninger. For tiden er det 
”Kongstensvømmerne”  som benytter 
det , mens deres eget basseng fornyes. 
Det er fullt belagt hele året.

Har Rødsmyra skole hatt noen spe-
sielle oppgaver samtidig som den 
har vært en vanlig barneskole?
Ja, i samarbeid med fagsjefen er vi all-
tid opptatt av rasjonell bruk av skolens 
arealer og ressurser, og til forskjellige 

tider har vi hatt for eksempel Rød 
barnehage som brukere, i den perio-
den hvor de bygde ny barnehage på 
Rød. Dessuten har vi hatt Kråkerøy 
skolesjefkontor her i flere år. Den 
såkalte T-klassen , med tilbud for 
elever med tilpasningsbehov var også 
en del av vår skole i flere år. Og da 
flyktningestrømmen fra Irak og andre 
krigsherjede områder kom, hadde vi 
en eller to innføringsklasser her, det vil 
si at elevene var her i sitt første år, for 
siden å bli flyttet til sin nærskole. 
 Vi har også gjennom mange år 
hatt spesialgrupper med forskjelli-
ge behov. Dette har resultert i at vi 
har fått økt vår kompetanse , både i 
dybden og bredden, med forskjellige 
yrkesgrupper som  barneverns-
pedagoger, vernepleiere med spesial-
utdannelse, synspedagog, audio-
pedagog og generelle spesialpedagoger. 
Å arbeide sammen med forskjellige 
yrkesgrupper er meget inspirerende og 
fruktbart, og det har hatt varig betyd-
ning for vårt skolemiljø.
 Gjennom å samordne og utnytte 
skolens arealkapasitet, har kommunen 
spart inn betydelige midler  til leie av 
lokaler, penger som kunne brukes på 
andre påtrengende formål og behov.

Når kom nybygget ved skolen, og 
hvorfor ble det bygget?
Da Holte-Buskogen–feltet skulle 

Rødsmyra skole fyller 40 år!
TEKST: TORMOD TORP

Rødsmyra skole fyller førti år 
i 2016. Derfor ringte vi til 
rektor Kari Lo Edvardsen og 
spurte om å få et intervju med 
henne. Noen dager senere satte 
vi oss ned på hennes kontor og 
stilte henne noen spørsmål om 
hva som har skjedd gjennom 
årene, og dessuten om hvilke 
tanker hun gjør seg om fram-
tiden.

Fondveggen i personalrommet på Rødsmyra skole. Malt av Kristin Romberg.
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Prestebesøk på Bjørneby 
borettslag

Mandag 4.januar var det juletrefest i 
Kråkerøy kirkeforening. Tradisjonen 
tro var storsalen i menighetssenteret i 
ferd med å fylles allerede en halv time 
før det begynte kl.19.00. Folk samlet 
seg rundt bordene og ønsket hverandre 
godt, nytt år og praten gikk over hele 
salen. Slik er det å være med i kirke-
foreningen, alltid hyggelig, med tid til 
en prat rundt bordet.

Vanligvis blir det servert kveldsmat, 
med brød og pålegg, te og kaffe, men 
på julefesten blir det servert julekake. 
Kjøkkenkomiteen sørger for at alle får 
det de trenger. En stor takk til dem 
som hver gang stiller opp og gjør kvel-
den hyggelig.
 Trygve Moe, som er leder i kirke-
foreningen, ledet møtet og kirkekoret 
deltok med vakker musikk og sang, 
sammen med sin dirigent kantor Unn 
Birgitte Van der Hagen.

Vi begynner alltid med å synge 
sammen. Et gammelt ord sier: Syng 
deg glad! Det gjør vi i kirkeforenin-
gen. Denne gangen sang vi sanger fra 
juleheftet. Når Unn Birgitte spiller,blir 
et det eget sus over det hele, stem-

mekoret og hennes lek på pianotan-
gentene smelter sammen og satte alle 
sinn i god stemning. Etter at dagens 
taler var presentert og hadde besvart 
flere spørsmål om sin livsferd, var alle 
kaffetørste, og julekake med smør og 
geitost ble servert. Spisepausen er vik-
tig, for da går samtalen lett ved bordet. 
Da selges også ”årene” hvor det er 
mulig å vinne fine gevinster som folk 
har hatt med seg til utlodning. Det 
kom inn mer enn 4 tusen kroner, som 
går direkte til menighetens arbeid. I 
pausen hender det også at Gerd Delhi 
setter seg til pianoet og tryller frem 
vakre toner på tangentene, noe alle 
setter pris på.

Dagens festtaler var Jorunn Wendel,  
pensjonert prest i Metodistkirken. 
Hun kom direkte fra Hamar, men 
var straks i fyr og flamme med en  
inspirerende tale om minner fra sin 

oppvekst og om arvesølvet som vi må 
ta vare på. Hun nevnte blant annet sin 
søndagsskolegang, hvor minneordene 
var et fast innslag, og dessuten  sin 
skoletid med utenatlæring av salmer, 
Bibelord og forklaringer, som enda 

satt fast i hennes erindring, verdier 
som fremdeles betyr mye. Hun fortalte 
også at Norges første metodist var en 
sjømann fra Fredrikstad, O.P.Petersen, 
og for mange var det nytt at hans sta-
tue står i jernbaneparken. Hun sa også 
at den interkonfesjonelle avtalen som 
ble inngått i 1997, hvor metodister og 
lutheranere kan vikariere i hverandres 
kirker, hadde vist seg verdifull.
Gerd leste også et vakkert dikt av 
Johan Sorknes , ”Adventstjerna”. Det 
handler om lyset som tennes i mørket.  
Så lyste soknepresten velsignelsen.

Da kvelden gikk mot slutten infor-
merte Trygve om at våre møter fra nå 
av vil begynne kl.18.30. For mange 
blir det liten forskjell, for de kommer 
tidlig likevel fordi det er så koselig å 
sitte ved bordene og småprate. Det er 
faktisk plass til flere, og om du vil, er 
du hjertelig velkommen hver siste 
mandag i måneden kl.18.30 til 
hyggelig og uformelt samvær.

På torsdag den21.01. var det møte 
igjen. Solveig hadde allerede dekket 
bord, pianisten satt og klunket på pia-
noet, mens beboerne kom inn i god 
tid. For den som har hatt gleden av å 
være der, er det uunngåelig å kjenne 
den gode,sosiale atmosfæren som pre-
ger forsamlingen. En av dem kommer 
bort il pianisten og legger hånden på 
skulderen og sier: ” Det er så koselig å 
høre de velklingende  tonene fra pia-
noet når jeg kommer inn. Da blir det 
så hyggelig med en gang!”  Slike gode 
og vennlige, oppmuntrende bemerk-
ninger, er det mange av i miljøet på 
Bjørneby. Det skaper samhold og sam-
følelse i fellesskapet.
 I dag vil Solveig si noen ord til 
minne om en av de trofaste beboerne, 
som nettopp har gått bort. Alle lytter 
andektig og interessert, mens  minne-
ne om henne som gikk bort, strømmer 
gjennom erindringen. Så synger vi 
”Alltid freidig når du går”. Du skulle 

ha vært der og hørt hvor vakkert de 
synger. Fra den høye sopran, med 
alt-stemmer og også enkelte dypere 
mannsrøster, stemmer de i mens 
pianisten akkompagnerer. Gjett om 
det virker inspirerende?
 Så er det tid for tale. Denne gang  
tar han fram et av de vakreste avsnitt 
i vårt Nye Testamente, fra kapittel 
15 i Lukasevangeliet. Det handler om 
gjeteren som  hadde mistet en av sine 
100 sauer. Selv om han hadde 99 gode 
sauer igjen, fikk han ikke ro, men 
måtte gå for å lete etter sauen som 
var kommet bort. Han lette og klatret 
rundt i terrenget helt til han fant den. 
Han ga seg ikke før han hadde lagt det 
utmattede dyret på skuldrene sine, og 
så bar han det ned til flokken igjen, 
uten tanke på egne anstrengelser. Slik 
er Gud. Hvert eneste menneske er like 
dyrebart for ham, spesielt om det er 
kommet bort.
 Nå ble det en liten pause hvor 

forsamlingen sang av full hals på ny, 
selv med 6 vers i sangen var det full-
tonende fra ende til annen. Så ble 
Welhavens vakre dikt ”Raad for 
Uraad” lest opp. Det handler om 
Gudmund Thorsen Storebingen, som 
var forelsket i Ingeborg  fra Fagerlien, 
men som var fattig på gods og gull, 
og derfor nesten tapte for den rike 
Knut Labeit.  Men han ga ikke opp! 
Gjennom alle vanskeligheter han 
møtte mistet han aldri motet, men 
sto på.  Da brudefølget var på vei til 
kirken og bryllupet, ble det plutselig 
stopp, da brua over elven var knust 
til pinneved av vårflommen. Knut 
Labeit lovte bort Viumåsens beste stut 
til den som kunne bære bruden over i 
flomvannet, men ingen våget spranget 
uti . ”Vade over her kan ingen,” ropte 
de. Da kom Gudmund fram og grep 
bruden: ”Jo, jeg kan,” sa Storebingen.
Knut måtte gi opp å følge etter,og der-
for fikk Gudmund  Ingeborg til slutt.
Når vi tenker på gjeteren og 
Gudmund, ser vi at ingen av dem  ga 
seg før de nådde sitt mål, avsluttet 
taleren.  Så sang vi sammen  igjen, og 
det klang så fint og høyt.
 Nå kom det deilige påsmurte 
boller på bordet, og te og kaffe ble 
skjenket i koppene. Da går praten så 
lett, og alle er opptatt av hvordan  det 
står til med hverandre, og forteller 
siste nytt om den som har vært syk og 
er blitt bedre. Det smaker så godt, og 
det er så hyggelig selskap, ja, du skulle 
ha vært der og kjent på stemningen. 
Det er rett og slett  en oppmuntring 
for de som deltar. Det er faktisk plass 
til flere, og om du skulle dukke opp en 
torsdag kl.13, eller en mandag kl.15, 
så ville du sikkert ha blitt vinket vel-
kommen inn  av  de som var der, og 
bli traktert med det som ble servert.
Det er slike treff som en blir glad av å 
være med på, tenkte jeg da jeg takket 
for meg og gikk ut av døra.

Juletrefest i Kråkerøy 
Kirkeforening

TEKST: TORMOD TORPTEKST: TORMOD TORP

Jorunn Wendel (stående) var kveldens fest-
taler.

På Bjørneby er det et trivelig og godt miljø. Mange av beboerne 
samles  regelmessig på torsdager og mandager i fellesrommet. 
Det er Gerd og Solveig som står for det praktiske med te, kaffe 
og noe å spise.  På de torsdagene hvor de møtes, pleier en av 
prestene å være med, enten Steinar eller Ole, og kantor Unn 
Birgitte spiller som regel.
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TEKST: JOSTEIN ANDREASSEN, SØGNE

Jesu kjortel skal stilles ut
Jesu kjortel – den som soldatene trakk lodd om ved korsfestelsen 
– eksisterer trolig fremdeles. Den befinner seg i Frankrike. 
Kjortelen har blodflekker som stemmer overens med dem på 
Likkledet i Torino: Samme blodtype, mange felles typer pollen 
som på Likkledet og som Sudariet i Oviedo (hodekledet som 
lå for seg selv i graven). Kjortelen har til og med pollen fra 
arter som bare fins i Israel! 

En kan følge kjortelens historie tilbake 
til ca. år 590. I år 800 kom den trolig 
til Vest-Europa fra Konstantinopel 
med keiserinne Irene. Kjortelen kalles 
på fransk La Tunique d´Argenteuil. 
Den skal stilles ut – for første gang 
siden 1984 – i perioden 25. mars til 
10. april 2016 i Paris. 
 Har du lest romanen Men jeg så 
ham dø (engelsk tittel: The Robe)? Den 
kom ut på norsk i 1947 og er også 
blitt filmatisert, med Richard Burton 
i hovedrollen. Handlingen dreier seg 
om den romerske offiseren Marcellus 
som var med på å korsfeste Jesus. Da 
soldatene kastet lodd om kjortelen, var 
det Marcellus som vant. En gripende 
og spennende bok! Men: Virkeligheten 
er faktisk vel så spennende … 
 En kjortel, en type ”lang skjorte 
med korte ermer”, vevd av ull, er opp-
bevart i St. Denis-katedralen i Paris. 
Den sies å være den samme som sol-
datene kastet lodd om – se Johannes-
evangeliet, kapittel 19, vers 23. Den 
har i 2000 år vært æret som Jesu kjort-
el. To franske vitenskapsmenn ville for
få år siden undersøke denne kjortelen 
nærmere: De to var professor André 

Marion, en fysiker ved 

det kjente optiske instituttet i Orsay 
og professor Gérard Lucotte, verdens-
berømt genetiker ved Universitetet 
Paris-Sud. De to sammenliknet møn-
steret av blodflekker på kjortelen med 
dem som fins på Likkledet i Torino. 
Resultatene var forbløffende: Infrarød 
fotografering viste at blodflekkene på 
tunikaen hadde nøyaktig samme form 
som dem på Likkledet. 
 Ved å legge dem over hverandre, 
kom vitenskapsfolkene til den konklu-
sjon at begge kledene var flekket til av 
den samme blødende mannen. Avslitte 
merker av skinnet, særlig på venstre 
skulder og nedover ryggen, viste at 
han hadde båret noe tungt mens han 
hadde kjortelen på seg, et ca. 20 cm 
bredt objekt. Var dette tverrstokken til 
et kors? Kunne denne mannen virkelig 
ha vært Jesus fra Nasaret? Det nye tes-
tamente forteller at Jesus hadde ”sine 
egne klær” på seg da han bar korset til 
Golgata (Matteus-evangeliet, kapittel 
27, vers 31). 

Her er noen andre viktige ting som de 
to vitenskapsmennene fant ut:
* Kjortelen har en gang vært helt til-
sølt med blod.
* Blodtypen er AB, det samme som på 
Likkledet i Torino (Jesu likklede) og 
Sudariet i Oviedo (Jesu hodeklede fra 
graven, se nettstedet nedenfor). 
* Vevingstype og fargestoff stemmer 
overens med Midt-Østens skikker.
* På kjortelen fins det seks arter 
av plantepollen som er felles med 
Likkledet i Torino. Sju er felles med 
Sudariet i Oviedo. Dessuten har 
kjortelen pollen fra to arter som bare 

fins i Israel. Disse fins også på de to 
andre kledene. Derfor kan vi si med 
stor sannsynlighet: På ett tidspunkt 
har alle tre befunnet seg i Det hellige 
land, de bekrefter hverandre gjensidig. 

VIL DU VITE MER? 
Besøk  www.torinokledet.no  
Her finner du også stoff om 
Likkledet i Torino (Jesu likklede) 
og Sudariet i Oviedo (Jesu hode-
klede, som lå i graven).

TEKST OG BILDE: CHRISTOPHER PEATTIE

KONFIRMASJON ER I GANG! 

Tilhørighet til kirken, kunn-
skap om tro og en opplevelse 
av Guds nærvær er noen vik-
tige mål knyttet til konfirma-
sjonsarbeidet i Kråkerøy 
menighet. Gjennom konfir-
manttid lærer konfirmanter 
om sin identitet, verden og 
ikke minst om Gud. 
      Tro modnes modnes i 
fellesskap. Gode opplevelser, 
som sommerleir, hjelper kon-
firmantene til å oppdage nye 
sider av hverandre og seg selv.

Søndag 31. januar feiret vi presenta-
sjonsgudstjenestene i Kråkerøy menig-
het! Målet med en presentasjonsguds-
tjeneste er mer en å presentere årets 
nye konfirmantkull for menigheten. 
Det står skrevet fra Jesaja: ”jeg har kalt 
deg ved navn, du er min!” Slike guds-
tjenester setter fokus på bekreftelse og 
tilhørgihet! Vi bekrefter at konfirman-
tene hører til kirken sin og er en viktig 
del av menigheten vår! Tilhørighet 
skjer over tid, når konfirmantene 
begynner å kjenne seg hjemme i kir-
ken sin!

Realiteten for mange, både ungdom 
og voksne i alle aldersfase, er at det er 
vanskelig  å beskrive hvem de er.  Vår 
tro formidler til oss en identitet – en 
forstålse om verden, hverandere og 
hver enkelt av oss. Slik skriver kjent 
amerikansk forfatter Gene Veith om 
ungdommenes identitetløshet: 
”Jeg hører til den tomme generasjon.” 
 På temalørdagen 6. februar 
hørte konfirmantene at de er skapt 
av Gud og at Gud vet alt om hvem 
de er (salmene 139). De hørte at de 

er elsket av Gud (johannes 3:16), at 
de å være døpte betyr at vi har en 
fremtid og håp i Jesus (romerne 6). 
Konfirmantene lærte også at vi feirer 
gudstjeneste hver søndag fordi vi er 
skapt til å leve i et forhold med Gud. 
At gudstjenestene er et møte sted med 
Gud og med hverandre. Vi formidler 
en identitet som konfirmantene tar 
med seg videre i livet!

Ta godt i mot årets 77 konfirmanter, 
kjære menighet. Konfirmasjonstid er 
en spennende fase av livet. De trenger 
menigheten og alt som menigheten 
står for, men menigheten trenger de 
og alt som de er. Så godt at vi har 
hverandre! Tegning av Kjortelen i Argenteuil på en 

modell. Den skal stilles ut i Paris våren 
2016, for første gang siden 1984. Blod-
flekkene på ryggen er markert med ringer 
og har samme form som på Likkledet i 
Torino. Forskere konkluderer med at de er 
flekket til av samme mann. Blodtype og 
pollenarter på begge stemmer overens. 
På begge kleder kan en se at mannen 
har båret noe tungt over skulderen 
(tverrstokken til korset?) 

De siste årene er det kommet 
flere bøker som beskriver 
vitenskapelige undersøkelser 
av Kjortelen i Argenteuil. Alle 
er fore-løpig på fransk. Her 
er den største og viktigste 
(oversatt): Likkledet i Torino 
og Kjortelen i Argenteuil. 
Hovedpunkter i en viten-

skapelig undersøkelse. Etter romanforfat-
terne, hva sier vitenskapen?
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Trivelig medarbeiderfest i januar

TEKST: TORMOD TORP.  FOTO: SIGRUN EKVIK OG MARIT TORP

Torsdagskvelden, 28. januar 
trommet staben i menig-
heten sammen frivillige med-
arbeidere til fest!

Rundt 85 deltakere satt benket rundt 
de vakkert pyntede bordene da Kristin 
Sofie ønsket velkommen til medar-
beiderfest. Med velvalgte ord uttrykte 
hun hvor viktig samarbeidet mellom 
de ansatte i staben, og alle frivillige, 
i forskjellige oppgaver, er for menig-
hetens liv. Hun slo også an tonen med 
en videosnutt som brukes i konfirman-
tundervisningen, om betydningen av 
de gode handlinger mennesker møter 
hverandre med i hverdagen. Det gode 
sprer seg og inspirerer til nye, gode 
gjerninger som skaper glede og takk-
nemlighet.

Vi har en fin medarbeidersang som vi 
synger på slike samlinger, og sokne-
presten akkompagnerte på gitar, mens 
alle sang av full hals. Chris og Steinar 
ga til beste en gjennomgang av årshju-
let av faste innslag i vår menighet, og 
viste hvilken bredde arbeidet har, fra 
tiltak for de aller minste,til det som 
gjøres for de aller eldste. Hver og en 
av oss gjør jo sin lille del,som er viktig, 
men tilsammen blir det ganske omfat-
tende, og når fram til alle aldersgrup-
per.

Da vi ankom Menighetssenteret og 
så bordene pyntet med servietter i 
blå-turkis, kjente vi feststemningen 
med det samme. Og etter hvert merket 
vi duften av deilig gryterett, med salat, 
ris og loff. Det  smakte fortreffelig, og 
alle nøt maten mens praten gikk livlig 
rundt bordene.

Snart var det tid for kveldens under-
holdningsnummer. Alle ventet spent 
på hva mon staben hadde funnet på i 
år?  Til feiende musikk toget program-

lederen, alias Kari, inn i salen i svart , 
mens tause Olea, alias Ole Hauglum, 
kom vrikkende og smilende  inn  
like bak. Det var duket for kveldens 
Jeopardy, med flere forskjellige valg, og 
med fire poengsummer  mulig til hvert 
valg. Alle spørsmålene dreide seg om 
staben denne gang. Hvor godt kjenner 
vi dem egentlig? Hvert bord fikk utdelt 
små faner med stabens navn, slik at vi 

kunne stemme på den kandidaten vi 
trodde det gjaldt i hvert spørsmål. En 
spennende halvtime begynte, og for en 
oppfinnsomhet? 
Tause Olea nikket , blunket med øyne-
ne og smilte taust hele tiden. Blant 
spørsmålene vi skulle svare på, kan vi 
nevne noen:
” Hvem har narret sine venner i barn-
dommen til på spise giftig gullregn?”

”Hvem satt bak på sykkelen og skjøt 
med luftgevær mot broren sin?”
”Hvem har konkurrert med Kong 
Olav?”
”Hvem har fått slått ut begge sine for-
tenner?”
”Hvem har seilt i badering nedover en 
krokodilleelv med slanger?”
”Hvem har svømt over elven Jordan?”
Og til sist: ”Hvem har opplevd at 
sønnen, som var langt ute i vannet på 
sydenferie , tråkket på det han trodde 
var en stein, men så viste det seg at det 
var farens bilnøkler?”
Snakker om flaks. Faren hadde mistet 
nøkkelen i vannet uten å merke det, 
og uten guttens utrolige hell, ville 
han neppe ha funnet nøkkelen  igjen.
Hvem det var? Ja, nå kan du gjette. 
Det viste seg at forsamlingen ikke var 
sikre på hvem som hadde gjort hva i 
alle spørsmålene, for avstemningen var 
ganske sprikende nesten hele tiden. 
Var det noe galt som var gjort, så 
stemte de fleste på sokneprest Steinar, 
men vi ble ofte lurt. Det var et strå-
lende underholdningsnummer, perfekt 
ledet av Kari med assistanse av tause 
Olea.

Kjøkkengjengen var hele tiden på 
ferde med å rydde opp etter oss alle 
sammen. Nå var det tid for te/kaffe og 
kaker. Igjen gikk praten livlig rundt 
bordene. Dette er jo noe av poenget 
med festene, at vi skal kunne hygge 
oss med hverandre i en uformell 
atmosfære.

Chris viste oss en flott video fra kon-
firmantleir på Tjellholmen. Det er jo 
årlig ca. 80 konfirmanter som velger 
kirkelig konfirmasjon, noe som utgjør 
ca. 85% av årskullet på Kråkerøy.
Så kom det uunngåelige åresalget med 
trekning av gevinster. Det er jo en god 
kilde til inntekt for menighetens drift, 
og folk kjøpte villig vekk. Flere kunne 
ta med seg gevinster hjem, men alle 
fikk hovedgevinsten, en hyggelig kveld 
i godt selskap.

Tiden går fort, og snart var det 
tid for å runde av for denne gang. 
Soknepresten opplyste at staben plan-
legger en medarbeiderfest også for den 
yngre garde, siden det var umulig å 
samle alle på en gang, samme kvelden.
Til sist sang vi ,akkompagnert av 

Steinar på gitar: ”Må din vei gå deg 
i møte….” Det er en irsk sang om 
velsignelse, som finnes i flere ulike 
varianter.
Hjertelig takk til staben for en flott 
kveld!
  

“Tause Olea” og programleder “Kari”  satte sitt muntre preg på festen med Jeopardy.
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Dette er en skissetekst

TEKST OG BILDE:

Slekters gang 
1/16

DØPTE
22.11.15
Benjamin Bringa Arntsen 

06.12.15
Niklas Molvær Aikio

10.01.16
Maiken Svendsen-Jensen
Anna Ingrid McCarthy

14.02.16
Vilje Marie Dahl

21.02.16
Amanda Gulbrandsen Færevik
Fabian Færevik Aasen

VIGDE
Ann Christin Aamot & Vegard Aamot
Tonje Torgan & Joakim Engebretsen
Trine Svendsen & Marius Sandstad Røising
Madeleine Mortensdatter Samuelsen & Henrik Samuelsen

DØDE
Solveign Marie Johnson  1925
Venke Haugsten Hansen  1943
Sissi Gerd Mathisen  1921
Gunhild Haugli  1923
Olaug Marylyn Gjervan  1927
Karin Marie Sundene  1920
Marit Røtnes  1950
Johanne Oluffa Strøm  1922
Inger Johanne Evensen  1922
Tordis Wang-Erlandsen  1923
Astri Marie Mentzen  1932
Torgeir Andersen  1935
Øystein Johannes Antonsen  1943
Sten-Rune Hunn  1964
Jon Erik Arntsen  1954
Per Eriksen  1950
Lars Gustavsen  1967
Ulf Støa  1935
Johnny Karlsen  1955
John T Andresen  1934
Reidar Louis Kristiansen  1938
Per Aleksaner Henriksen  1922
Terje Johansen  1941
Kjell Helgesen  1924

 

 

28.02.16 3. søndag i fastetiden Ekvik Nattverd Offer til Misjonsalliansen

06.03.16 4. søndag i fastetiden Hauglum Dåp og nattverd Kirkekaffe Offer til  
   Fasteaksjonen

13.03.16  kl 18.00 Maria budskapsdag Ekvik Nattverd  Offer til menighetens arbeid    
   Årsmøte kl 19.00

20.03.16 Palmesøndag Hauglum Dåp Offer til Kirkens Bymisjon i   
   Fredrikstad

24.03.16   kl 18.00 Skjærtorsdag Hauglum Nattverd  

25.03.16  Langfredag Hauglum

27.03.16 Påskedag Ekvik Dåp og nattverd  Offer til menighetens arbeid

28.03.16   kl 18.00 2. påskedag Barnas påskegudstjeneste Ekvik og Jenseg  Kid Sing  
   Kveldsmat  Offer til trosopplæringen

03.04.16 2. søndag i påsketiden Hauglum Dåp og nattverd  Offer til Blå Kors

10.04.16 3. søndag i påsketiden Ekvik og Flateby Nattverd Kirkekaffe  Offer til   
   Israelsmisjonen

17.04.16 4. søndag i påsketiden Hauglum Dåp og nattverd  Offer til KABB

24.04.16 5. søndag i påsketiden Ekvik Dåp og nattverd Kirkekaffe  Offer til Kirkens  
   SOS i Borg

05.05.16 Kristi himmelfartsdag Hauglum Dåp  Offer til Menighetsbladet

08.05.16 Søndag før pinse Hauglum Dåp og nattverd  Kirkekaffe  Offer til  
   menighetens arbeid

15.05.16 Pinsedag Ekvik Dåp og nattverd  Offer til  Normisjon

16.05.16 2. pinsedag SOLLIHEIMEN Ekvik 

22.05.16 Treenighetssøndag Hauglum Dåp og nattverd Kirkekaffe  Offer til IKO

29.05.16 2. søndag i treenighetstiden Fellesgudstjeneste Spjærøy kirke

05.06.16 3. søndag i treenighetstiden SKAPERVERKETS DAG  Kommandanthagen 

12.06.16 4. søndag i treenighetstiden Ekvik og Peattie Dåp  Offer til menighetsbladet

19.06.16 5. søndag i treenighetstiden Hauglum Dåp og nattverd Kirkekaffe  Offer til   
   Norges KFUK-M

26.06.16 Aposteldagen Ekvik Dåp og nattverd Offer til menighetens arbeid

Velkommen til Kråkerøy kirke!
Gudstjenester i tiden framover

- Alle begynner kl. 11:00, hvis intet annet står -
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LEIE AV MENIGHETS-
SENTERET

Nye og flotte lokaler i menighetssenteret leies ut 
til  konfirmasjoner, barnedåp, minnesamvær, 
bryllup, bursdagsfester m.m. Plass til 120 perso-
ner i stor sal, med  tilhørende moderne og velut-
styrt kjøkken. Ikke alkohol servering. Liten sal i 
underetg. med plass til ca. 25  personer – passer 
til barneselskap, mindre samvær m.m. 

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

Småstoff
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Vil du utgjøre en forskjell?

Kurs for nye frivillige til vår krisetjeneste på telefon og internett 
starter i Askim og Greåker. Vi søker deg som er over 20 år, har 
tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg. Ta kontakt i dag for mer 
informasjon. 

Send e-post til borg@kirkens-sos.no eller ring 69 100 500.

Ditt nærvær  
kan gi andre håp.

Tannlege Unni Døhlen Opsahl
Storgaten 4, inng. Nygaardsplassen, 1607 Fredrikstad

www.leveringavsmil.no
Tlf: 69 300 800
VELKOMMEN!

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




