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AlT hAR sIN TId.
i dette nummer av bladet har vi avskjeds-
intervju med vår gode sokneprest gjennom 
14 år. Slik er livet. Alt har sin tid. Det 
er en av de grunnleggende betingelser i 
tilværelsen. Fra den spede begynnelse i et 
nytt bekjentskap, gjennom gode år med 
samarbeid og fellesskap, hvor man har lært 
å sette pris på hverandre og de egenskaper 
den enkelte representerer, og når man så 
har blitt vant til det, kommer oppbruddet 
og endringen. Det gjelder jo i alle livets 
forhold, for eksempel  i den enkelte fami-
lie, hvor to mennesker gifter seg og setter 
bo. Ofte kommer barna til, en eller flere, 
mens dagene flyr og årene går. Plutselig en 
dag er barna blitt store og vil ut av redet. 

Foreldrene sitter tilbake i hjemmet med 
gode minner fra barndom og oppvekst, 
men noe er ugjenkallelig forbi. Vi kunne 
nevne område etter område i vårt samfunn, 
hvor vi må gjøre de samme erfaringer av 
endring. 

Det er noe av livskunsten å kunne tilpasse 
seg den uopphørlige endring som finner 
sted , både i og omkring oss ,i livet.
helt vesentlig er det å gripe dagen vi har 
og leve der. nyte samvær og fellesskap 
mens vi har det, og når endringene kom-
mer i form av flytting til andre steder, eller 
nytt arbeid, eller andre forhold som gjør 
at mennesker skilles, kunne slippe taket 
i det som var, og samtidig gripe tak i det 
nye som kommer, er en konstruktiv måte å 
takle livets utfordringer på.
Forfatteren Arne garborg skrev en gang 
noen linjer:

Lov er sett for mann og møy
vil du leva, må du døy.
Vil du vinne livsens heppe,
må du rolig livet sleppe!

å ta imot de goder og opplevelser livet gir 
oss, er noe av det som gjør livet rikt, festlig 
og innholdsfylt, men det er like viktig å 
kunne slippe taket når det uunngåelige 
skjer, uten å stritte imot det vi ikke kan 
gjøre noe med. Den tyske eksistensfiloso-
fen, Martin heidegger, bruker begrepet 
«gelassenheit» som en viktig del av men-
neskets mentale helse. Det er også brukt 
av andre livskunstnere lenge før hans tid. 
garborgs verselinjer gir et godt bilde av 
hva gelassenheit innebærer. 

Menneskelivet  har tre perspektiver: 
Fortiden, nåtiden og framtiden. hvis vi 
fortaper oss for mye i det som var, eller 
drømmer for mye om det som kanskje vil 
komme, vil dagen i dag lett bli borte mel-
lom hendene våre.

La oss ta vare på erindringens gode minner 
om tiden som gikk, og la oss leve i håp om 
gode framtidsperspektiver, men la oss først 
og fremst leve i dag! Lykke til!

AllE KAN sITT FAdERvåR.
Det er noe som nærmest er å regne som 
allemannseie. For meg er det for eksempel 
bønnen «Fader vår». Jeg lærte den selv 
som barn hjemme,på søndagsskolen, det 
var pensum i kristendomsundervisningen, 
og alle barn kunne denne utenat. Selv om 
tidene har forandret seg, er det fortsatt 
slik at enten det heter kristendomsunder-
visning,KrL, rLe eller hva myndigheter 
måtte finne på av ulike betegnelser også i 
fremtiden, er det fortsatt den bønnen som 

alle kan. Vi bruker den i kirkens liturgi 
enten det er dåp, konfirmasjon, bryllup 
eller begravelse. Jeg synes det er flott at 
denne fantastiske bønnen fortsatt er alle-
mannseie.

Først vender vi oss til gud, og så vender 
gud seg til oss. Om alle hadde bedt denne 
bønnen hver dag og prøvd å leve etter 
den,så tror jeg den er én av de tingene som 
kan gjøre verden litt bedre. At vi ikke skal 
bli fristet til det onde, men gjøre godt mot 
hverandre. At vi kan være takknemlige for 
det daglige brød, som betyr at vi får det 
nødvendige vi må ha for å leve. Men én av 
disse bønnene betyr mye for menneskelige 
relasjoner i hverdagen : « og tilgi oss vår 
skyld, slik vi også tilgir våre skyldnere».

Det er ikke tvil om at vi mennesker gjør 
mange feil, igjen og igjen. Både gjennom 
ord og handlinger kan vi komme til å 
såre andre mennesker, uten at vi egentlig 
mener det eller er klar over det. Da er det 
så viktig å kunne tilgi hverandre. Bibelen 

forteller mange historier om tilgivelse, for 
eksempel beretningen om den bortkomne 
sønnen,der broren ikke syntes han for-
tjente noe bedre enn det han selv hadde 
stelt i stand, men faren tok imot ham og 
tilgav ham. eller hva skal vi si til disippelen 
Peters spørsmål om hvor mange ganger 
han skulle tilgi, om sju ganger var nok 
, og svaret fra Mesteren var  : « ikke sju 
ganger, men sytti ganger sju !» Det var 
ganske voldsomt, for det krever så mye av 
oss. i bunnen sier svaret oss at vi alltid skal 
tilgi hverandre, og for en øvelse det er ! 
Men har du selv blitt tilgitt, vet du hvilken 
befriende følelse det er etter et knugende 
mørke. Det frigjør krefter, og mennesker 
blir glade i sinn og hjerte. Vi bevarer og gir 
hverandre god helse gjennom tilgivelsen. 
Det er mye kjærlighet i tilgivelse, tole-
ranse og erkjennelse av at livet har mange 
fasetter. Som alminnelige mennesker i en 
alminnelig hverdag, må vi prøve å bruke 
vår tid til å dele litt av glede og godhet 
med hverandre.

andakt

Marit Torp
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Mange hadde møtt opp denne søn-
dagen. noen hadde også kommet 
langveis fra. For denne søndagen 
markerte ikke bare slutten på 12 år 
som sogneprest på Kråkerøy, men det 
var også en avslutning på nesten 40 
års prestegjerning.

Derfor var denne søndag preget av 
både takknemlighet og noen tårer. 
Flere var i sine hilsener inne på 
Steinar ekviks egenskaper som for-
kynner, formidler og sjelesørger, men 
også hans evne til å se og inkludere 
mennesker rundt seg. Domprost Knut 
erling Johansen pekte i sin hilsen inne 
på, at Steinar ekvik har vært en uredd 
og frimodig medarbeider som sier det 
han mener, når han mener det er nød-
vendig. noen var også innom Steinar 
ekviks humoristiske sans og hans 
evne til selvironi som hadde vært både 
forløsende og kontaktskapende i hans 
virke som prest.

TEKST: TorMod Torp / foTo: MariT Torp TEKST/foTo: annE Karin andErSEn

avskjed med Steinar ekvik

Da klokken var slagen, grep soknepres-
ten mikrofonen , og den tradisjonelle 
medarbeidersang kom opp på veggen. 
Akkompagnert av piano og gitar sang 
alle av full hals om betydningen av 
samarbeidet mellom fast ansatte og fri-
villige medarbeidere, og om hvor vik-
tig det er at hver og en ,med sine evner 
og egenskaper, er viktig for helheten, 
en innholdsrik og flott sang.

Før maten fikk vi en orientering om 
menighetens mange forskjellige aktivi-
teter og tiltak. Både babysang, kidsing, 
krøllekveld, tårnagenter , Lys våken, 
konfirmantundervisning og en rekke 
andre tiltak, som alle er uttrykk for 
den trosopplæring kirken nå har som 
en av sine oppgaver, ble gjennomgått. 
Det er en formidabel innsats som lig-
ger bak alt dette, noe som ikke hadde 
vært mulig å gjennomføre uten et godt 
samarbeid mellom kirkens ansatte og 
hele gruppen av frivillige medarbeide-
re. Det er gode grunner til at man av 
og til stopper opp og tenker over hvor 
mye fint som er i gang, men det gir 
ikke grunn til å hvile på sine laurbær, 
for utfordringene og oppgavene møter 
oss nye hver uke, så det er bare å stå på 
fortsatt. Men vi er alle glade for at det 
er så god aktivitet i vår menighet.
etter den fyldige orienteringen, ble de 
servert nydelig kyllinggryte med ris og 
grønnsaker og loff. Praten gikk rundt 
bordene, mens staben ilte til med ser-

vice. Det tar jo litt tid å servere såpass 
mange, men alle fikk nok å spise og 
hygget seg sammen.
Så var det tid for konkurranse: 
«Vil du bli misjonær» kalte de den. 
hvert bord fungerte som et lag, og vi 
fikk en mengde spørsmål. Blant annet 
om når kapellanen, Ole hauglum 
begynte i Kråkerøy. De fleste trod-
de 1995, mens kapellanen selv sa 
1996. etter nærmere gjennomgang 
ble det forklart at han ble ansatt i 
1995, men tiltrådte i mars 1996. 
Konkurransereglene som Chris og Ola 
forkynte, var strenge og ga korte fris-
ter, men vi kunne hente hjelp hos sok-
nepresten, sa de, eller ringe til en venn, 
men kun innenfor ett minutt. Det ble 
ganske hektisk aktivitet rundt bordene 
etter hvert, men vi kom i mål.

Deretter ble te og kaffe servert, med is 
og kransekake. Det smakte godt. når 
man drikker kaffe eller te, går samta-
len ustanselig, og det gjør tiden også,  
Snart var det tid for å avrunde festen.
Sokneprest Steinar hadde kveldstanker 
hvor han stilte spørsmålet:» hvilket 
syn har du på deg selv?» hvordan vi 
betrakter oss selv, og hvordan andre 
mennesker ser på oss, kan ha stor 
betydning for vår selvfølelse. Men 
enda et spørsmål er vesentlig ,sa han. 
«hvordan ser gud på oss mennesker?» 
Det er avgjørende for hver og en av oss 
at vi i guds øyne er uendelig verdiful-

le, akkurat slik som vi er. Sammen blir 
vi et fargerikt og funksjonsdyktig hele. 
Vi må hjelpe hverandre til å bli glade 
for å være akkurat den vi er skapt til å 
være, avsluttet han.

Unn Birgitte og Chris avsluttet 
kvelden med å synge velsignelsen med 
Unn Birgitte ved pianoet. en utrolig 
vakker avslutning.Alle var enige om 
at det hadde vært en flott fest.

Menighetens årlige medabeider-
fest ble, som alltid, en hyggelig 
fest med mer enn 60 gjester i 
menighetssenterets store sal. 
Soknepresten med sin stab var 
vertskap, og de hadde pyntet 
bordene vakkert med vårgrønne 
servietter i glassene da vi an-
kom. Allerede det å komme inn 
i et festpyntet lokale, hvor hver 
enkelt gjest blir ønsket vel-
kommen inn, gjør sitt til å slå 
an en hyggelig tone for kvelden.

Medarbeiderfesten, 25. januar 2018
Søndag 4. mars holdt sogne-
prest Steinar Ekvik sin avskjeds-
gudstjeneste i Kråkerøy kirke. 
Det var en fullsatt kirke som 
tok avskjed med sin avholdte 
sogneprest gjennom de siste 
14 år.
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Yndlingsmaleriet til Steinar 
Ekvik henger på veggen på 
prestekontoret. Det er en kopi 
Rembrandts "Returen til den 
fortapte sønn". Bildet uttryk-
ker stor glede og omsorg.

- et fantastisk bilde. Og for et for-
bilde for oss som kirke. Det handler 
om betingelsesløs kjærlighet. en åpen 
favn og med mye glede. Vi har mye å 
lære av innholdet i dette bilde og der 
historien er hentet fra. ikke minst om 
den fulle tilgivelse. 

Sokneprest Steinar ekvik er i ferd 
med å avslutte sin 40 år lange og svært 
varierte prestegjerning. Søndag 4. 
mars blir han pensjonist. Det gjør han 
uten stort vemod. han gir seg mens 
han fortsatt har krefter i kroppen til 
en aktiv pensjonisttid. ikke minst 
sammen med familien.
 - takknemligheten for det jeg har 
vært med på som prest, er større enn 
vemodet, sier ekvik og legger straks til:
 - Det skal bli deilig å "tømme 
hue" for plikter og ansvar. For det har 
en prest.

Soknepresten synes han har vært 
igjennom en bra arbeidsøkt og er glad 
for at han ikke har mista spiriten.  
Allerede i 2. gym var han klar på hva 
han skulle gjøre her i livet. Det ble 
teologi på Menighetsfakultetet og som 
25-åring ble han kapellan i Krogstad 
i Ski kommune. etter syv år bar det 
til Bærum som residerende kapellan. 
Der ble han i 11 år – og da var han 
embedsmann – før han  gikk inn i en 
ny og annerledes tjeneste som ledende 
sykehusprest på radiumhospitalet.
Fra 2004 har han virket i Kråkerøy 
menighet.

 - Jeg har virkelig hatt en flott tid 
her. Omgitt av gode kolleger og ikke 
minst dyktige frivillige medarbeidere. 
Det betyr så mye for en menighet å 
ha folk som bidrar. Jeg føler også at 
jeg har vært godt mottatt i Kråkerøy-
samfunnet. å møte folk i bygda i deres 
hverdag har vært en god opplevelse for 
meg. Også som vanlig innbygger på 
øya har jeg hatt og skal forhåpentlig 
fortsatt ha en fin tid. Jeg setter virkelig 
pris på lokalsamfunn som dette. Og 
Kråkerøy er jo så klart definert. Det er 
vann rundt hele . Vi bør ikke lure på 
hvor grensene går, sier han.
 - Så er jeg lykkelig over at jeg fått 
slippe opprivende konflikter. i stedet 
har jeg kunne bruke tiden til arbeidet 
i menigheten.

Apropos konflikter. Det kunne han 
nok ha taklet. Og kanskje konflikter 

ikke oppstått nettopp fordi han kan 
mye om dem. For før ekvik kom til 
Kråkerøy hadde han bygget opp en 
solid kompetanse ut over teologien. 
han har studert konfliktløsning og 
ledelse ved universiteter i USA og har 
pastoral-klinisk videreutdanning, også 
fra USA. Utdanning i sjelesorg, for å 
si det enkelt.
 - Denne bakgrunnen har gitt 
meg gode redskap i det daglige. Livet 
består jo av glede og sorg. Det må vi 
stå i. Samtidig har det gitt meg mange 
interessante oppgaver. Jeg har fått reise 
land og strand rundt med foredrag og 
kurs i så å si alle sammenhenger. På 
langt nær ikke bare i kirkelig sammen-
heng. Det er blitt bøker av det også. 
- Ja, han har skrevet 10 bøker om 
disse sterkt menneskelige og ofte van-
skelige temaene. tårer og smilebånd 
er kanaler ut til livet, mener ekvik.

han fikk virkelig prøvd seg da han 
hadde mennesker i menigheten som 
omkom i Scandinavian Star-ulykken 
i 1990. 
 - en sterk opplevelse, det må 
jeg si. Jeg var i haslum menighet da 
katastrofen rammet. å være hjelper i 
det sorgarbeidet, er noe jeg aldri kom-
mer til å glemme.

Det bør ikke herske tvil om at Steinar 
ekvik er en fremstående representant
i norge på dette feltet. På å en av 
veggene henger det to æresbevis-
ninger. i 2000 fikk han Karl evangs 
pris. evang var i sin tid helsedirektør 
i norge og det er Statens helsetilsyn 
som utgir prisen for fortjenstfullt 
helseopplysningsarbeid.

 - Du er den eneste presten som 
har fått den prisen?
 - Ja, og det er bra at prester også 
regnes med. For meg er det viktig at  
kirken har en stemme ut i samfunnet. 
Fordi kirken har noe å tilby.
       - Frelseopplysning og helseopp-
lysning har alltid gått hånd i hånd 
i Kirken, sa ekvik i et stort intervju 
med tidskriftet Den norske legefore-
ning kort tid etter at han fikk denne 
prisen. Og han la til:

      - Diakonien er en umistelig del av 
det Kirken skal drive med, og å ta vare 
på folks helse og frelse er to sider av 
min prestegjerning. en sjelesørger skal 
vite noe om menneskesinn og følelser.
Ved siden av diplomet fra Statens 
helsetilsyn henger Kongens fortje-
nestemedalje. Den fikk han i 2016 
og begrunnes med alt det ekvik har 
bidratt med ved siden av full preste-
gjerning i Kråkerøy.
Vi siterer fra begrunnelsen;
"Den første boken «Skolen i møte 
med elever som sørger» (1991) ble 
en viktig del av grunnlaget for lokale 
beredskapsplaner. ekvik har i tillegg 
holdt over 1000 foredrag gjennom 
disse årene, ved siden av sin preste-
gjerning. han har i lang tid arbeidet 
publikumsrettet for å kvalifisere 
menigheter, prester, skoler og lærere 
med å se de sørgende. ekvik har hatt 
særlig oppmerksomhet på barna.
ikke dårlig attest for en prest.
 - Forkynnelse og sjelesorg og sam-
taler med folk, det har jeg likt. Jeg har 
ønsket å være en bygger. etter fattig 
evne forsøkt å formidle krevende ting 
på en enkel måte – på et språk som 
alle forstår. ikke høytravende og inte-
lektuelt.

 

- Du har et humoristisk gen, også, 
det har jeg selv opplevd flere gan-
ger. Som under felles allsangkveld i 
Domkirken.. Du ledet, og latteren 
runget?
 - Jeg har godt humør og helt fra 
studietiden så følte jeg for å skape god 
stemning. Det skjedde rundt leirbål 
eller i andre sammenhenger. For meg 
er det viktig med en fin sameksistens 
mellom alvor og humor.

når han nå ser tilbake er det særlig 
en serie arrangementer på Båthuset på 
isegran, han ser tilbake på med stor 
glede.
 - Det var så hyggelige kvelder. 
Der kunne vi synge alt fra "Love me 
tender" til "Store gud". Sånt synes 
jeg er herlig. Det er viktig med møte-
steder utenfor kirkebygget. Og det var 
ordentlig populært, minnes ekvik.

 - Vi har ikke statskirke lenger. 
hvordan opplever du det?
 - Vi skal fortsatt være en folke-
kirke – ikke en sekt. Profilen må være 
preget av det. Vi må være en kirke for 
alle som ønsker å ha en kirketilknyt-
ning. Samtidig må vi ikke bli utyde-
lige om hva vi står for. Jeg tror folk 
flest vil ha en tydelig kirke. Jeg ønsker 
ikke en kirke som forlater budskapet, 
sier soknepresten.

Alt tyder på at Steinar ekvik har 
vært en godt likt prest. Folk som står 
menigheten nær, sier det. han blir 
berømmet som en flott predikant. 
Som en uttrykte det  " Om søndagen 
var han i storform". hans evne til å 
vise omsorg trekkes også spesielt fram.
Det er nok heller ikke tilfeldig at han 
medvirket i 50 nesten timelange pro-
grammer i nrK østfold for noen år 
siden. Programmer om alle slags tema-
er formidlet gjennom en trygg stemme 
i samsnakk med reporter Finn Børge 
Stenbek. Det var mange gode tilba-
kemeldinger også der. ekvik har også 
holdt en rekke andakter på nrK P1.

Forts. neste s.

TEKST / foTo: Jahn h. ihlEbæK

– Jeg har forsøkt å være prest 
med hode og hjerte

STeINar eKvIK BlIr PeNSJoNIST:
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Fredag 4. februar var kirken full da 
de unge møtte opp sammen med sine 
familier og vi var sammen om en flott 
gudstjeneste da årets kull ble presen-
tert for menigheten. Alle har vært til 
en enkeltsamtale som gir oss den før-
ste muligheten til å bli litt mere kjent 
med hver og en. nå er undervisningen 
i full gang. tirsdag, onsdag og tors-
dag samles de forskjellige gruppene i 
menighetssenteret fra kl. 14 til 16. Da 
blir de tatt imot med et enkelt varmt 
suppemåltid etter endt skoledag, før 
vi dukker inn i de forskjellige temaene 
som undervisningen leder dem inn i. 

Det har også vært holdt to kurskvelder 
for konfirmantforeldre og bestefor-
eldre hvor menighetssenteret har vært 
godt besøkt. Alt tyder på at vi også i 
år har en flott gjeng med ungdommer 
som både er motiverte og en glede å 
være sammen med. Frem over våren 
vil de ulike gruppene også være med 
å gjøre tjeneste ved gudstjenester i 
kirken. Vi håper på en flott fortsettelse 
frem mot sommeren og en flott kon-
firmantleir, før den avsluttende festen 
første helg i september.

TEKST: STEinar EKviK  / foTo: annE Karin andErSEn

Konfirmantkullet 2018 i full sving
I år er det igjen et stort kull med konfirmanter i Kråkerøy menighet. 
80 unge mennesker har i år meldt seg inn som konfirmanter hos oss. 

 - Mange menigheter sliter med 
oppslutningen til gudstjenestene?
 - her har vi nesten vært bort-
skjemte med besøket. Selvfølgelig 
svinger det gjennom kirkeåret – det 
er naturlig. enkelte ganger opplever 
vi fulle hus. Særlig når det er dåp og 
konfirmasjon og andre begivenheter. 
Det blir flotte samlinger. Men menig-
hetsoppslutningen kan ikke bare måles 
gjennom oppmøtet på gudstjenestene. 
Det skjer nemlig så mye positivt mel-
lom mandag og lørdag. her på menig-
hetshuset er det aktiviteter nær sagt 
hver eneste dag. Med familier unge og 

eldre. Samlinger som tidligere var på 
misjonshuset eller bedehusene, eller 
i andre i andre lokaler, er flyttet hit. 
Menighetshuset er blitt en stor ressurs.

 - Du slutter. hva ønsker du deg 
for framtiden?
 - yngre krefter må slippe til. Vi 
to som er her nå drar jo på årene. Jeg 
synes det hadde vært bra om det ble 
ansatt en prest som treffer yngre gene-
rasjoner. Og som tar den diakonale 
oppgaven alvorlig. Som greier å møte 
hjertene til folk. Det er viktig å ha 
noen som kan være med å hjelpe unge 

i sin livstolkning, mener jeg. 
Steinar ekvik brenner også for lokal-
menighetene og er redd for en eventu-
ell fremtidig regionalisering av kirken.
 - De frivillige medarbeiderne. 
De som tar i et tak. Stiller opp. Slike 
mennesker er uvurderlige. i den sam-
menheng har lokalmenigheten sin 
styrke. identiteten knyttes til menig-
heten. Jeg opplever jo det selv. Det å 
få være prest i et lokalsamfunn er så 
flott. La oss håpe at det også blir slik i 
fremtiden. 

TEKST: ingEr-Torill SolbErg

i november 2017 var det klart for 5. 
utgivelse av historielagets årbøker. 
Fra den spede begynnelse i 2013 med 
færre sider og bilder - har vi nå fått ei 
årbok vi synes vi kan være stolte av.  

i boka finnes både gammel og ”ny” 
historie.  For det som skjer i dag - er 
på en måte historie i morgen. Mange 
sitter kanskje på gamle bilder og histo-
rier fra øya som vil gå tapt om de ikke 
bringes videre. 

årboka distribueres gratis til med-
lemmer, men er ellers til salgs for 
kr.100,-. Kråkerøy Blomster, Shell 
og Butterfly har solgt disse for oss, og 
skal fortsatt ha eksemplarer igjen. eller 
det er mulig å kontakte undertegnede. 
i 2017 fikk Kråkerøy historielag også 

sin egen hjemmeside med adresse 
Kraakeroyhistorielag.com dessuten 
egen Facebook -profil. Det er roger 
Kjellvik som ordner med hjemmesi-
den og undertegnede som prøver å 
holde orden på Facebooksiden. 

Dette året fyller vi 40 år . i mai 1978 
fant noen ildsjeler på at det var på 
tide at Kråkerøy  fikk sitt eget histo-
rielag.  William Jansen tok det første 
formannsvervet, som i de første årene 
hadde mange fra læreryrket i sitt styre.
Vi har vanligvis seks – syv møter  i 
året, inkludert vårtreff og julemøte. 
Medlemsmøtene holdes på gamle 
Smertu skole. Vil du vite mer om vår 
nære og eldre historie er du hjertelig 
velkommen. På programmet står også 
kaffe med mer og utlodning.

litt om Kråkerøy historielag  

bildet viser inger Torill Solberg og 
grete nygren rognes 
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Da Steinar Ekvik etterfulgte 
Svein Helge Rødahl, hadde 
menigheten i en periode tid-
ligere domprost Per Hovland 
som vikar. Men i april 2004 
kom han og startet sin virksom-
het i Kråkerøy menighet den 
18.april, første søndag etter 
påske.

Vi husker godt at deres tre sønner, 
som på den tiden hadde flyttet hjem-
mefra, kom opp midtgangen i hvite 
skjorter, med jakkene over skulderen. 
Det ble en minneverdig dag både for 
Sigrun og Steinar, og menigheten vår.
han hadde allerede 19 års erfaring 
som menighetsprest ,hvorav  de 16 
i haslum menighet i Oslo, da han i 
1997 søkte og fikk jobben som syke-
husprest ved radiumhospitalet, hvor 
han var til han begynte som sokneprest 
her på Kråkerøy. han visste at han 
ikke skulle bli pensjonist som sykehus-
prest, og slik ble det.

i 1990 skjedde en tragisk ulykke med 
fergen Scandinavian Star, som kom i 
brann. tre av de forulykkede kom fra 
haslum menighet. Skolen ba sokne-
presten om en skriftlig veiledning som 
kunne brukes når elever døde. Det ble 
til boka « Skolen i møte med elever 
som sørger». Og dermed var forfatte-
ren Steinar ekvik i gang. etter hvert 
har han skrevet 5-6 bøker, og  han 
har dessuten medvirket i flere andre. 
han har også med i bagasjen et fordy-
pingsstudium i sjelesorg ved Stanford 
University i USA. Så han kom godt 
rustet til Kråkerøy. 

Sigrun fikk straks jobb som lærer ved 
Lunde skole, hvor hun fortsatte sitt 
arbeid som pedagog til hun gikk av 
med pensjon. Utover det var hun hele 

tidens sokneprestens trofaste støtte i 
arbeidet.Prestefamiliens kontaktflate i 
Kråkerøy ble større gjennom det utro-
lig gode samarbeid de hadde også seg 
imellom. 

Som sokneprest har han sine rutine-
messige oppgaver, som gudstjenester, 
dåp, med dåpssamtaler, vielser, begra-
velser, andakter og besøk i diverse 
foreninger  og institusjoner, sykebesøk, 
ja, alt vi kan tenke oss at en prest  blir 
ønsket som deltaker i. Men i tillegg 
til disse regelmessige oppgaver, har 
han også vært ressursperson i sjelesorg. 
han har hatt jevnlige artikler både i 
Vårt Land og Fredrikstad Blad, og har 

dessuten en periode vært leder i styret i 
institutt for sjelesorg ved Modum Bad.
en av bøkene hans heter «Se meg!»  
Der forteller han om Zulufolket i 
Afrika, som hilser hverandre med 
«sawubona!» Det betyr «Jeg ser deg!» 
noe av det første han gjorde, var å 
ta kontakt med skolene på Kråkerøy, 
blant annet rødsmyra skole. Der 
deltok han en kveld hvor de ansatte 
fikk et uforglemmelig møte med den 
nye soknepresten. Fortellingen om 
Zuluene som møtte hverandre med 
«sawubona!» satte merker i personalet 
og slo an an tone som fortsatte å virke 
i ettertiden.

Sokneprestens evner som foredrags-
holder førte til at han på fritiden ble 
etterspurt langt ut over Kråkerøy 
menighet. hans erfaring med sjelesorg 
i kritiske faser av menneskelivet, var 
det mange som ønsket å lære noe om. 
Og han reiste villig land og strand 
rundt for å dele med andre av sin 
kunnskap og sine erfaringer.
ganske raskt etter at han hadde 
begynt sitt virke i Kråkerøy, så han 
behovet for et menighetssenter, knyt-
tet til kirken.han tok kontakt med 
foreninger og bedehusmiljøene med 
tanke på mulig samordning, og tan-
kene ble etter hvert til virkelighet. i 
2007 ble det første spadestikket tatt 
av ordfører Ole haabeth. i januar 
2009 kunne det nye menighetssen-
teret tas i bruk. en utrolig innsats og 
dugnad gjennom flere år gjorde det 
mulig. i dag er alle glade for at vi har 
vårt moderne menighetssenter like 
i nærheten av kirken vår. et annet 
initiativ han kom med, var å flytte 
konfirmasjonen fra mai til september. 
Det skjedde i 2008. i haslum hadde 
menigheten gjort dette tidligere, med 
stort hell. Da kunne konfirmantopp-
læringen avsluttes med en flere dagers 
leir i juli, noe som gir en utmerket 
mulighet til kommunikasjon og tri-
velig samvær over tid. Det viste seg å 
bli en suksess også i vår menighet. På 
Kråkerøy, hvor ungdommen hittil har 
valgt  kirkelig konfirmasjon i mellom 
80 og 90 % av de unge, har det vært 
fruktbart.

han har også lagt vekt på menighetens 
internasjonale engasjement som en 
del av menighetslivet. For eksempel 
var han og Sigrun med på en tur til 
Monchegorsk i Murmansk region 
i russland , hvor Kråkerøy Mixed 
ysMen`s club har en vennskapsklubb 
og vennemenighet. Dessuten blir vårt 
vennskap med Patzun i guatemala 
og kristne venner der og vår kristne 
vennemenighet i Mali regelmessig 
tatt med i kirkebønnene. Det gjør 
oss bevisste på at vi står i en stor og 
verdensvid sammenheng i den globale 
kristne menighet i verden.
Kirken har som alle andre offentlige 
virksomheter årlige budsjetter, som 
stadig ser ut til å bli mindre, mens 
oppgavene øker. ny organisering i 
prostier og menigheter er nødvendige 
tiltak for å få budsjettene til å henge 
sammen. På Kråkerøy har vi fått et 
tettere samarbeid med hvaler menig-
het hvor prestene skifter på å holde 
gudstjenester hos hverandre når beho-
vet for vikartjeneste oppstår. Siden 
prostiet ikke lenger har vikarprest, må 
menighetsprestene dekke hverandres 
ferier og studiedager innbyrdes. På 
hvaler er sokneprest grete hummel 
alene, mens vi på kråkerøy har to 
prester. Sokneprest Steinar ekvik har 
vært den som leder dette samarbeidet 
mellom Kråkerøy og hvaler menig-
heter.

i 2014 hadde vi et minneverdig til-
felle av fellesgudstjeneste i Brottet på 

Spjærøy. Steinar skulle ha gudstjeneste 
det den søndagen, og samtidig hadde 
vi et besøk av mange venner fra Sæby 
den helgen. De skulle reise straks 
etter gudstjenesten, men syntes det 
var interessant å få delta i en guds-
tjeneste i friluft i Brottet. Da søndag 
morgen kom lå et veritabelt regnvær  
tungt over oss. Det var rett og slett et 
skybrudd. Alle trodde at friluftsguds-
tjenesten ville måtte avlyses, men sok-
nepresten ønsket å  prøve. Vi utstyrte 
oss med det vi hadde av regntøy og 
paraplyer da vi satte oss i bilene. tro 
det, eller ei. Da vi kom til Brottet og 
gudstjenesten skulle begynne, skinte 
sola, og det ble en fantastisk opplevel-
se av fellesskap der ute. Det glemmer 
vi aldri.

Vi må også nevne de mange samlin-
ger for frivillige medarbeidere som 
er avholdt gjennom årene. Der har 
Steinar vært en aktiv deltaker med 
morsomme opptrinn og tankevekken-
de innlegg. han verdsetter høyt den 
frivillige innsats som er i menigheten, 
og den årlige festen er en måte å vise 
stabens takknemlighet på.

Forts. neste s.

fra jubileumsgudstjenesten 20. mars 2011
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TEKST: TorMod Torp / foTo frEMSKaffET av MEnighETSrådET vEd linda gJEMSø

Sokneprest Steinar ekviks 
tjeneste i Kråkerøy menighet.

fra medarbeiderfesten i 2013

Steinar og ole



Kråkerøy Kirkeforening har også fått 
nyte godt av vår gode sokneprest. 
hans morsomme historier og tanke-
vekkende andakter setter alle stor pris 
på. 

Søndag 13.mars i 2016 skulle menig-
heten ha sitt regelmessige  årsmøte. 
Dokumenter var sendt ut ,og guds-
tjenesten holdt som vanlig. Da vi kom 
inn i menighetssenteret hvor årsmøtet 
skulle holdes, merket vi en litt ukjent 
aktivitet, idet vi så byens ordfører og 
domprosten fra bispedømmet. etter 
hvert skjønte vi at det skulle finne sted 
en overrekkelse av Kongens fortje-
nestemedalje. Vår sokneprest  var av 
hans Majestet tildelt kongens fortje-
nestemedalje for sin virksomhet langt 
ut over det å være menighetsprest. 
Dette hadde foregått i all hemmelig-
het, og hovedpersonen visste ingen-
ting, heller ikke vanlige medlemmer 
i Kråkerøy menighet. Like fullt var 
det tilfelle, og velfortjent var det også. 
Så årsmøtesakene ble raskt behandlet 
etter feiringen av vår gode sokneprest 
den dagen.

Kråkerøy kirke har i årevis stått på 
tur for renovering, men store og 
nødvendige arbeider ved Fredrikstad 
Domkirke har først måttet gjennom-
føres. Det er en sak hvor soknepresten 
har engasjert seg mye. Derfor føles det 
vemodig at vi kanskje får renovering  
nå i 2018, akkurat når han selv skal gå 
av med pensjon. Det hadde vært hyg-
gelig om han kunne ha fått den siste 
tiden i sitt virke i en fornyet Kråkerøy 
kirke. Men han selv har nok ikke 
tenkt så mye på det. Den fornyelsen 
vår sokneprest har vært, og er, opptatt 
av, er den åndelige fornyelse for hver 
og en av menighetens barn, unge og 
eldre som er en del av det levende liv.
når han nå går av med pensjon fra 
mars av, kan vi se tilbake på 14 års  
virke i Kråkerøy. i en tid med store 
spenninger i den norske kirkens liv, 
har soknepresten vært som et fyrtårn, 
dypt festet i kirkens lære og bekjen-
nelse , med et åpent blikk for det som 
rører seg i dagens samfunn med tanke 
på å nå flest mulig med det evange-

lium han har brukt hele sitt liv på å 
forkynne:
i Johannes evangelium 3.16 sammen-
fattes det slik: «For så høyt har gud 

elsket verden, at han ga sin Sønn, den 
enbårne, for at hver den som tror på 
ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig 
liv.»
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Som sønn av to kirkemusikere, Vigdis 
Djupang gundersen og Svein erik 
gundersen, har Vigmund tilbrakt mye 
tid i kirken - gjerne på kveldstid og i 
helger når jevnaldrende hadde fri. 

han tenker ikke så mye over det. 
– Det var sånn det måtte være, sier 
han.

etter videregående skole startet 
Vigmund opp med to års skolegang på 
bibelskolen i Staffelsgate. han fortelle-
rat det var her han traff sin kone. etter 
det fulgte musikkstudier på universi-
tetet i Oslo og deretter fem års utdan-
nelse ved Musikkhøgskolen. Siden det 
er sang som er hans instrument, er han 
utdannet vokalpedagog. etter endt 
utdannelse arbeidet han som utøvende 
sanger, men han hadde også undervis-
ningsoppdrag. Senere har Vigmund 
utdannet seg til kateket.

en viktig grunn til at Vigmund søkte 
kateketstillingen på Kråkerøy, er det 
rike konfirmant- og ledertrenings-
arbeidet som allerede er i gang her. 

han er opptatt av kontinuitet og 
sammenhenger hvor barn og unge 
kan vokse og utvikle seg videre i. Det 
er viktig å skape møteplasser som er 
annerledes enn de hverdagslige, mener 
han. her tenker han da på weekend-
turer og leirer. Dette er arbeidsformer 
som stadig vekk er aktuelle.

Vigmund vil at kirken og menig-
hetsarbeidet skal være et sted hvor 
det er naturlig å stikke innom – og at 
alle som kommer til gudstjeneste skal 
kjenne at det har betydning for guds-
tjenestelivet - at de kommer.

Vekommen til oss, Vigmund!

TEKST/foTo: annE Karin andErSEn

vigmund djupang gundersen er vår nye 
kateket.

Vigmund Djupang Gundersen heter vår nye kateket. 
Han starter opp i Kråkerøy menighet i mai. Da har han bak 
seg ti år som ungdomsarbeider, sivilarbeider og kateket i 
Domkirken, Glemmen og Gamle Glemmen menigheter. 
Han har også i en periode vært sekretær for Ungdomsrådet 
i Borg Bispedømme. Vigmund bor med kone og to døtre i 
Buskogen på Kråkerøy.

hils på vår nye kateket!

Menighetspedagog hanne holm ser frem til å 
jobbe sammen med sin nye kollega.

opplæring i Tegn til tale
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Kråkerøy mixed y´s Men Club og 
råde y´s Men Club møttes i Kråkerøy 
kirke denne dagen, da årets distriktsle-
der er fra øya her. 
time of Fast, forkortet til tOF, er et 
prosjekt som går ut på at du selv sløy-
fer et måltid mat og gir pengene det 
koster til mennesker som trenger det 
mer enn deg selv. Offeret denne dagen 
, som ble på fire tusen kroner, gikk 
uavkortet til dette formålet.

Kråkerøy yMC støtter spesielt Patzun 
y´s men Club i guatemala gjennom 
prosjektet. Patzun yMC ble stiftet for 
6 år siden med Kråkerøyklubben som 
fadderklubb, og vi har hele tiden støt-
tet dem i deres oppbygning. De lever 
i et samfunn der nesten hver familie 
har opplevd at én av deres egne er blitt 
drept eller er forsvunnet, gjennom en 
borgerkrig som varte i 30 år. De mer-
ker fortsatt ettervirkningene av denne 
mørke tiden. Men selv om de har lite 
selv,klarer de å hjelpe dem som har 
enda mindre. en gave fra oss gjør at 
de kan hjelpe enda flere.

i fjor skrev de til oss fra Patzun : 
«takk for at dere har vært eksempler 
for verden og for oss, at dere har støt-
tet oss på de første skritt på denne 
stien, selv om vi snubler i steiner på 
veien. Dere har sådd et frø i Patzun, 
og dette vil gi frukt i sin tid. Må gud 
velsigne dere.»

et av målene i vår organisasjon er å 
kunne vokse som mennesker, slik at vi 

kan se utover oss selv og hjelpe dem 
som trenger det mest.

y´s men er i høyeste grad en interna-
sjonal  bevegelse. Derfor har vi venn-
skapsklubber i andre land, der vi lærer 
mennesker å kjenne gjennom andre 
kulturer. Vi tror at dette er en vei til 
fred, mennesker som kjenner hver-
andre, sloss ikke. Vi har våre venn-
skapsklubber i Danmark og russland, 
men har kontakt med mange andre 
på kryss og tvers, da vi deltar på kon-
venter både i eget land, i europa og 
ute i verden forøvrig, og blir stadig 
kjent med nye nasjoner. i vår bevegel-
se er det store muligheter for kontakt 
med andre kulturer. er vi på reise ut 
i verden, er det mange som kontakter 
klubber og medlemmer i andre land. 
Du får venner for livet.

tOF er ikke det eneste prosjektet i 
y´s Men. Vi har mange prosjekter, og 
organisasjonen har samlet inn ganske 
mye til roll Back Malaria, hjulpet til 

med gjenoppbygging etter tsunami-
katastrofer, støtter en rekke tiltak i 
samarbeid med yMCA og Fn og har 
bidratt mye til skolebygging og skole-
gang i fattige land.

i norge har vi samarbeidet og støttet 
kristent barne-og ungdomsarbeid, 
tensing, leirarbeid, speiderarbeid og 
trosopplæring, her gjennom sam-
arbeid med KFUK-M, speiderbeve-
gelsen, kirken og frivillighetsarbeid. 
På det lokale plan er det opp til den 
enkelte klubb å finne sine nærprosjek-
ter. Vi utfører eksempelvis dugnad på 
tjellholmen leirsted på hvaler, som er 
godt kjent av våre mange konfirman-
ter etter hvert. 

Vår organisasjon er åpen for alle som 
har lyst til å arbeide på denne måten, 
i et godt nettverk i en internasjonal 
ramme. Det er bare å ta kontakt med 
oss på Kråkerøy Menighetssenter der 
vi har våre møter.

Y´s Men International er en verdens-
omfattende humanitær organisasjon 
med klubber i over 70 land og med 
30 000 medlemmer. Organisasjonen 
arbeider kontinuerlig for å hjelpe 
andre mennesker i vanskelige livssi-
tuasjoner og med å spre budskapet 
basert på Jesu Kristi lære. Den 21. 
januar 2018 feiret Y´s Men i Østfold 
sin internasjonale kirkedag, samtidig 
som det ble markert over hele 
verden.

Søndag 11. februar var faste-
lavnssøndag. I Kråkerøy kirke 
samlet små og store – med 
og uten kostyme – seg til 
karnevalsgudstjeneste. 
Her er et knippe prinsesser, 
feer, klovner, dinosaurer, 
spidermenn og andre...

foTo: annE Karin andErSEnTEKST: MariT Torp, diSTriKTSlEdEr i øSTfold Y´S MEn 2017-2018

Y´s Men´s Internasjonale kirkedag Karnevalsgudstjeneste!

Y´s Men i møte med russiske venner i St.petersburg januar 2018.
arbeidsspråket i YMi er engelsk.

Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

Telefon 03024  -  fonus.no



Småstoff

17

 

11.03.18  4. søndag i fastetiden hauglum Dåp

18.03.18  kl 18:00 Maria budskapsdag hauglum  årsmøte kl 19:00 

25.03.18  Palmesøndag Meberg hansen  Dåp

29.03.18  kl 18:00 Skjærtorsdag Meberg hansen  nattverd  Kveldsmat

30.03.18  Langfredag  Pasjonsgudstjeneste Meberg hansen 

01.04.18  Påskedag hauglum nattverd

02.04.18  kl 18:00 2. påskedag Barnas påskegudstjeneste  hauglum Kveldsmat

08.04.18  2. søndag i påsketiden Vikar Dåp

15.04.18  3. søndag i påsketiden hauglum  nattverd Avskjed med Chris Peattie Kirkekaffe

22.04.18  4. søndag i påsketiden hauglum Dåp

29.04.18  5. søndag i påsketiden Vikar nattverd

06.05.18  6. søndag i påsketiden hauglum Dåp

10.05.18  Kristi himmelfartsdag Vikar nattverd

13.05.18  Søndag før pinse Vikar nattverd Kirkekaffe

20.05.18  Pinsedag hauglum Dåp

21.05.18  2. pinsedag Solliheimen hauglum

27.05.18  treenighetssøndag hauglum nattverd

03.06.18  2. søndag i treenighetstiden Skaperverkets dag i gamlebyen

10.06.18  3. søndag i treenighetstiden Vikar  Dåp

17.06.18  4. søndag i treenighetstiden Vikar  Dåp

24.06.18  St.hans Vikar nattverd Kirkekaffe

velkommen til Kråkerøy kirke!
Gudstjenester i tiden framover

- alle begynner kl. 11:00, hvis intet annet står -

Slekters gang 
1/18
dØPTE

10.12.17
ingrid Marie hiller- Brimi
Alexander hov Dyndale
tobias Aarvik-Storhaug

07.01.18
Jenny Karlsen gjøstøl

14.01.18
Live holøs eikaas
Ludvik holth Johannessen

21.01.18
Astrid Marie Svellingen tendal

25.02.18
Sander Ophaug
Jacob theodor Arntzen

dØdE

torunn ileby Andersen   1967
Anne Bager Carlsen  1962
tore Johan Sjursen  1939
nils rolf Brynhildsen  1952
Josefine engen Bugge  1923
Martha Karine gabrielsen  1928
helge Asbjørn Knive  1931
grete Svendsen  1930
Mai-Lis Paulsen  1949
Bjørn tindlund  1932
Bjørn Louis Kristoffersen  1935
reidun Dilling  1947
ragnhild Marie Jakobsen  1918
Mildred Ulla Sofia Appelgren  1928
rolf Strand  1926
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Rettelse om Kråkerøy 
Kirkeforenings 50-års jubileum, 
menighetsbladet nr.4-2017:

i siste nummer av Kråkerøy Menighetsblad har det 
sneket seg inn en grov feil vedr. Kråkerøy Kirke-
forenings 50 års jubileums beretning som jeg ikke kan 
la være å bemerke, og som bør rettes i første nummer 
av menighetsbladet i 2018. Jeg tror imidlertid ikke 
at den som har skrevet teksten, er skyld i feilen. 
Vedkommende har nok fått feil informasjon fra sekretæ-
ren. i 1967 bestod Kråkerøy Menighetsråd av følgende 
personer: Sogneprest Paulus holm, formann Søren 
Monsen, Olav henriksen, Arne tørner Lindbø, Maggi 
Jacobsen, egil Jørgensen og Fritz Simonsen. Og jeg er 
nok den eneste gjenlevende av menighetsrådet fra  1967. 
Menighetsrådet var i sin tid stemt for å danne en kirke-
forening på Kråkerøy, med et «lavterskel» tilbud. 
ingen av oss hadde noen erfaring med kirkeforeninger. 
ø. Fredrikstad menighet hadde derimot drevet en kirke-
forening noen år. Og vi innhentet foreningens formann, 
Ole hjelle, for å gi oss informasjon om hvordan deres 
forening ble drevet. Vi skjønte snart at møtene ikke 
burde legges til noen av våre bedehus, og valget ble der-
ved Kråkerøy Arbeiderpartis lokale Folkvang. 
Det lokalet var praktisk og lå sentralt til med mange 
parkeringsplasser. Oppslutningen om foreningens møter 
var meget stor fra første møtedag. Vi la stor vekt på 
å innhente dyktige foredragsholdere, kåsører og gode 
sang- og musikkrefter til våre arrangementer. Og den 
aller første foredragsholderen var  sokneprest Karsten 
Andresen fra rakkestad. Som senere ble sokneprest på 
Kråkerøy. Vi hadde også flere andre  dyktige lokale og 
folk utenfra som foredragsholdere på våre møter. 
Blant dem stortingsmann  egil Aarvik.  Ottar Johansen 
og erling Berg kom med senere og var således ikke blant 
stifterne av kirkeforeningen. Dette bare som en liten ori-
entering om hvordan Kråkerøy Kirkeforenings start var.
 
Med vennlig hilsen Fritz Simonsen

Restegarn ønskes!
Strikkeglade damer lager plagg til 
sykehuset Okhaldunga i nepal. har du 
restegarn til overs,kan det leveres på 
Kråkerøy Menighetssenter.
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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!

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

Alt innen catering, Snitter, Koldtbord, 
selskaper, minnestunder 

Ønsker du å annonsere 
i Kråkerøy Menighetsblad?

For mer info, ta kontakt med linda gjemsø
Tlf. 69 95 98 31

e-post: ligj@fredrikstad.kirken.no

Mat til hverdag og fest!




