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Vi har et menighetsblad 
vi er veldig stolte av! 
Det er mange menigheter 
som har sett seg nødt til å 
legge sitt ned, men vi ønsker 
å fortsette!  

Vi har dyktige frivillige som utgjør 
redaksjonen, men vi sliter med øko-
nomien! Det viser seg at bladet har 
stor betydning for svært mange. Det er 
hyggelig å få tilbakemeldinger fra men-
nesker på øya vår som kommenterer 
at de synes innholdet er interessant og 
variert. Vi forsøker å fylle menighets-
bladet med en blanding av informasjon 
og reportasjer om hva som skjer i 

menigheten og annet lokalt stoff som 
også fanger interessen til oss som 
bor her. Responsen vi får tyder på at 
bladet blir lest. Vi har et stort korps av 
bladbærere, som trofast sørger for at 
bladet kommer frem til postkassene 
fire ganger i året. 

Menighetsrådet har et vedtak på at 
vi ønsker å opprettholde utgivelsen 
av bladet, selv om vi går med et stort 
underskudd. Og underskuddet er vår 
hodepine. Utgifter til layout og trykking 
ligger rett i overkant av kr. 20.000,- pr 
blad. Det vi har av inntekter er kr. 
33.250,- i annonse- inntekter og pr. i 
dag har vi mottatt kr. 6.700,- 
i gaver fra enkeltpersoner. Det betyr 

at vi i dag får inn ca. halvparten av det 
det koster. Derfor er vår oppfordring: 
Vil du være med på å gi et bidrag til 
driften av menighetsbladet vårt, 
så tar vi imot små og større beløp på 

Kontonr. 0530.26.62500

Vi er kontinuerlig på jakt etter virk-
somheter som vil annonsere i bladet 
vårt. Vi har plass! Sitter du slik til i ditt 
daglige virke at dette kan være av 
interesse, vil vi gjerne komme i kontakt 
med deg. Det er aldri hyggelig å be 
om penger, men hvis du ser verdien i 
å ha et menighetsblad på Kråkerøy så 
er vi takknemlige for ditt bidrag!

Menighetsbladet - VÅR STOLTHET OG HODEPINE -

TEKST: STEINAR EKVIK

Daglig leder: 
Linda Gjemsø
Tlf. 69 95 98 31
E-post: 
ligj@fredrikstad.kirken.no
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Post- og besøksadresse:
Kråkerøyveien 148, 
1675 Kråkerøy

Kirkens servicetorg:
Tlf. 69 95 98 00

Givertjeneste til Kråkerøy 
Menighet – konto: 
1040 61 01377

Kontortid:
Tirsdag - torsdag 10-13.
Fredag 10-12.

Gravlundskontoret:

Post- og besøksadresse:
Kråkerøyveien 148, 
1675 Kråkerøy
Mobil: 95 91 47 53

Menighetssenteret:

Du kan bidra til menighets-
senteret ved å støtte 
Givertjenesten:
konto nr. 1638.06.14638 
Kråkerøy Menighet.
Ønsker du å leie senteret til 
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VÅREN, LYSET OG LIVET.
Vi er inne i noen av årets vakreste 
måneder, mai og juni, da dagene 
øker,solen får tak og mørket viker. 
Samspillet mellom lys og mørke pågår 
hele tiden,hele året rundt. Men det 
er spesielt i disse tider at vi merker 
hvor godt det er å kjenne lysets kraft i 
naturen. Ja, også for menneskene betyr 
lyset veldig mye.

Når Jesus brukte lyset som bilde på 
seg selv,var det lett å forstå, fordi 
virkningene av solen og lyset føles så 
godt for menneskene. Han,som selv er 
Ordet fra Gud, vil være en lykt for vår 
fot og et lys på vår sti hver eneste dag 
året rundt. Etter hvert som årene går, 
får vi også merke at lyset får oss til å 
se bedre, noe vi sjelden tenkte mye på 
da vi var barn og unge. Jo bedre lys, 
dess bedre ser vi. Og jo bedre vi ser, 
dess lettere får vi øye på vår neste og 
hverandre og blir oppmerksomme på 
at menneskene omkring oss faktisk er 
en del av våre liv.

Alle trenger å bli sett, både barn ,unge 
og gamle. Den bekreftelse vi både gir 
og får av hverandre, viser at vi alle er 

en del av hverandres liv, og at måten 
vi møter hverandre på, har betydning 
for den enkeltes selvfølelse. Kaster jeg 
solskinn inn i andres  liv og tilværelse, 
eller kommer jeg med gråværsskyer? 
Bringer jeg lykke og glede, eller er jeg 
årsak  og grunn til det motsatte?
Jeg husker så godt at min mor sa til 
meg og brødrene mine da vi var   
gutter: ” hvis du prøver lykken å 
hente, så må du lenge vente, men om 
du søker lykken å bringe, da kommer 
den til deg på englevinge.”
For min egen del har kan jeg bare 
bekrefte at det stemmer. La oss leve for 
hverandre  i de små daglige ting,slik 
som det står om Mesteren fra Nasaret 
at han gikk omkring og gjorde vel!
Lykke til!

Tormod Torp,
redaktør

OBS: NYE TELEFONNUMMERE!  Gjelder fra 1. aug. Les mer på s.16

sidseloglars
Comment on Text
Denne teksten er rettet.

sidseloglars
Comment on Text
Har rettet telefonnummer, som nå er nummeret til Linda Gjemsø. Se også på side18.
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En av de første dagene mine på 
Kråkerøy, fikk jeg sitte på med en 
bekjent fra boligen jeg leide i  
Buskogen og ned til kirken. Hjem 
igjen hadde jeg planer om å gå. 
Jeg var ukjent i område, men noen 
hadde fortalt meg at det fantes en 
sykkelsti gjennom skogen. 

Da jeg skulle gå hjem, hadde det ruk-
ket å bli mørkt. Heldigvis visste jeg 
nøyaktig i hvilken retning jeg skulle 
gå. Jeg måtte gå gjennom kirkegården 
på venstre side av kirken. Da ville jeg 
nå den sykkel-stien som ville ta meg 
hjem. Kirkegården jeg skulle passere 
var bekmørk. Jeg lurte på hvordan 
jeg skulle komme meg gjennom den. 
En liten lommelykt jeg hadde fått 
av kirkeforeningen ble redningen. 
Lommelykten lyste opp en vei gjen-
nom den bekmørke kirkegården. 
Dermed ble lommelykten et symbol 
på hvordan det ikke skal mer til enn 
nettopp et lite lys til for å lyse opp i 
mørket. Jeg vil med dette trekke en 
parallell til Jesus Kristus som er ver-
dens lys. 

På samme måte som lommelykten 
lyste opp stien for meg gjennom kir-

kegården, kan Jesus Kristus lyse opp 
stien foran føttene våre. I bibelen står 
det skrevet: ”Ditt ord er en lykt for 
min fot og et lys for min sti”. (Sal 
119,105). Jesus Kristus er dette ordet 
som lyser opp stien for oss. Vi kan 
alle som ønsker det få hjelp av Jesus 
Kristus til å gå på opplyste stier. 
Selv de gangene vi kjenner det er 
mørke rundt oss. Om vi merker det 
eller ikke, så kan Jesus gå med oss dag 
etter dag gjennom livets gode og ikke 
fullt så gode dager. Det vi trenger å 
gjøre, er å strekke oss mot Jesus, Han 
som strekker seg mot oss. Og målet 
har vi allerede framfor oss, som er å 
nå det evige livet som han gir oss i 
frelsen. 

I vår vandring fram til det evige målet, 
kan Jesus lyse opp stien for oss. Han 
hører oss når vi ber. Ingenting kan 
skille oss fra Han. Jesus står der for 
alle og er som lommelykten som lyser 
opp stien for våre føtter. Så er min 
bønn ar Jesu velsignelse må hvile over 
livet ditt og at Hans fred er med deg 
dag etter dag. 

Etter fem uker med prestepraksis 
i Kråkerøy menighet sitter jeg 
igjen med mange inntrykk. Jeg 
fikk bli kjent med en menighets-
stab som viser bredde innen 
personlighet og begavelse. 
Måten hver enkelt i staben jobber 
på enten alene eller sammen har 
lært meg mye. Selve Kråkerøy er 
en plass jeg har blitt svært glad i. 
Med dens mange variasjon opp-
lever jeg øya som rik på kultur 
og natur. 
 Jeg er takknemlig for         
Kråkerøy kirke som gudstjeneste-
sted. Mennesker jeg fikk møte 
har satt spor i meg som vil være 
med meg inn i livet og tjenesten 
jeg nå går inn i som prest i 
Ålesund. Takk for alle enkelt- og 
felles møtepunkter jeg fikk ha 
med mennesker på Kråkerøy. 
Framfor noen vil jeg takke min 
tilrettelegger i praksisen, sok-
neprest Steinar, som både la til 
rette for en variert og innholdsrik 
praksis og alltid var der når jeg 
hadde behov for enten å få svar 
på praktiske ting eller de gange-
ne det var godt å få lettet hjerte. 
På snarlig gjensyn.

Morgan Berg

Andakt 
VED MORGAN BERG, STIFTSKAPELLAN TAKK!

Kirkemøtet 2015
Det årlige kirkemøtet er den norske 
kirkens ”storting”. Her samles ca 115 
delegater fra hele landet i en uke for å 
drøfte og vedta viktige anliggender for 
kirken. Det er de valgte bispedømme-
rådsmedlemmene i hvert bispedømme 
som  utgjør kirkemøtet.
 Fordi vi er i gang med å løse opp 
de 500 år gamle båndene mellom 
kirke og stat, hadde årets kirkemøte 
oppe svært viktige saker. Det behand-
let kirkens grunnlag, behovet for 
lovgiving når det gjelder kirkens nye 
stilling og undervisningstjenesten. 
Diskusjonene rundt disse sakene var 
grundig og saklig, men heldigvis uten 
de store uenighetene. Det viktigste var 
vel at kirken skal ha samme grunnlag 
som tidligere: trosbekjennelsene som 
er felles for alle kristne kirkesamfunn, 
og Confessio Augustana som er spesi-
ell for de lutherske kirkene. Slikt må 
man vedta på nytt når kirken løsrives 
fra staten.

Andre saker, som kanskje berører oss 
mer i det daglige, var regler for bruk 
av kirkehuset, og når det skal ringes 
(og ikke ringes) med kirkeklokkene. 
Kirkemøtet så også på status og fram-
drift for liturgireformen som er i gang. 
En gledelig begivenhet var oppret-
telsen av en sørsamisk menighet 
lokalisert i Trøndelag og Nordland 
og lagt under Nidaros bispedømme. 
Menigheten har vært et prøveprosjekt 
og har allerede rukket å få mer enn 
400 medlemmer. Foruten å gi sørsa-
mer en samisk kirkelig tilhørighet, kan 
det nok ikke vurderes høyt nok hva 
denne menighetsopprettelsen bidrar 
med for å holde det sørsamiske språket 
levende.
 I september i år skal det velges 
nye delegater til bispedømmeråd og 
kirkemøte. For første gang stilles 
det to lister i vårt bispedømme; den 
”vanlige” lista som er satt sammen av 
nominasjonskomiteen, og en alterna-

tiv liste som har samlet utelukkende 
kandidater som vil jobbe for kirkelig 
vigsel av homofile. Kirken har, i likhet 
med majoriteten av kristne kirker i 
verden, tradisjonelt sett på ekteskapet 
som en ordning for to av ulikt kjønn. 
Bakgrunnen for den alternative listen 
er  striden  om hvilket ekteskapssyn 
kirken i framtiden skal ha. Holdninger 
til og meninger både om homofil 
vigsel og andre viktige saker for kir-
ken går for øvrig på kryss og tvers 
i de to listene .Det vil derfor være 
sakssvarende for oss som skal være 
med og bestemme hvem som skal ta 
viktige avgjørelser for kirken de neste 
fire årene, å lese kandidatenes selv-
presentasjon nøye før vi bestemmer 
oss. Kandidatlister med selvpresenta-
sjon og CV ligger for øvrig på Borg 
Bispedømmeråds hjemmeside.

Anne Brun Andersen, medlem av og 
kandidat til nytt bispedømmeråd.

Like før jul hadde Alexander 
Hermansen og Cathrine Iversen jule-
konsert i Kråkerøy kirke.
Konserten begynner etter hvert å bli 
en tradisjon og i fjor var det mange 
kråkerøybeboere som tok turen innom 
kirken i en travel førjulstid.
Som sagt under konserten går over-
skuddet av konserten til beboerne på 
Soliheimen, så 23. februar i år var 
det tid for gratiskonsert. Da stilte 
Alexander og Cathrine opp med nyde-
lig kake og «någåt attår» til kaffen, i 
tillegg til sine vakre røster. 
Frammøte på Soliheimen var upå-
klagelig og beboerne koste seg 
med mye vakker og god mat og 
drikke i pausen. 

Konsert på Solliheimen
TEKST OG BILDE: OLE HAUGLUM
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Valgkort sendes ut til alle som er oppført i medlemsregiste-
ret som stemmeberettigede medlemmer (døpte medlemmer 
fra det året de fyller 15 år – dvs født i 2000 eller senere) 
innen 10.august.Skulle du ikke få valgkort, og mener å 
være medlem med rett til å stemme, ta kontakt innen 
1.sept, så manntallet kan rettes opp.

Spørsmål vedr manntallet kan rettes til kirkevergekontoret 
69 36 78 30 i tidsrommet 10. august -1. september.

Forhåndsstemming skjer ved Kirkevergekontoret, 
Nygaardsgt.28, 1606 Fredrikstad  i tidsrommet 
10. august -11. september kl. 09.00 -15.00.

Kirkevalget skjer samtidig med kommune og fylkestings-
valget søndag 13. september 16.00 - 20.00. 
og mandag 14. september kl.09.00 -20.00. 
Kirkens valglokale ligger i umiddelbar nærhet av kommu-
nens valglokale, på Lunde skole og på Rød skole.

Slik stemmer du ved valg av menighetsråd:
Nominasjonskomiteens kandidater er satt opp på valglisten 
i prioritert rekkefølge.
• Du kan levere stemmeseddelen uten endringer.
 Alle kandidatene på stemmeseddelen får da én stemme  
 hver.

Vil du endre på stemmeseddelen kan du:
•  Gi inntil tre kandidater en tilleggstemme ved å sette 

et kryss i ruten til venstre for navnet til kandidaten. 
Kandidaten får da to stemmer.

• Tilføye inntil tre navn på stemmeseddelen. Disse kan 
ikke gis tilleggstemme. Kandidaten får da én stemme.

 Øvrige kandidater får én stemme hver ved 
 opptellingen.
Andre endringer vil ikke telle med i valgoppgjøret.

Spørsmål vedr. kirkevalget kan rettes til kirkeverge- 
kontoret 69 36 78 30, eller dere kan se 
www.kirkevalg.no og www.fredrikstad.kirken.no 

Kirkevalget 2015
DU HAR MULIGHETEN TIL Å VÆRE MED Å VELGE NYTT MENIGHETSRÅD 

I KRÅKERØY SOKN OG NYTT BISPEDØMMERÅD FOR BORG BISPEDØMME.

KANDIDATLISTE, KRÅKERØY MENIGHETSRÅD

PRESENTASJON AV KANDIDATENE

Nr. Kandidatens navn Alder Evt. adresse/yrke/stilling

1. Kristin Sofie Johansen 49 Tørkopp 25, 1679 Kråkerøy  

2. Kjersti Langli - Jørgensen 52 Tangen 3, 1676 Kråkerøy 

3. Hans Ingvald Røed 56 Enhuusveien 6, 1679 Kråkerøy 

4. Elisabeth Pagander Austrheim 38 Skuteveien 5, 1673 Kråkerøy   

5. Anne Sønsterud 65 Solhjulet 6, 1671 Kråkerøy 

6. Leif Holt 71 Buskogen 25, 1675 Kråkerøy 

7. Kenneth Hansen 38 HO Torgersensvei 19, 1675 Kråkerøy

8. Karen Kristin Andreassen 57 Fjellveien 23, 1678 Kråkerøy

9. Siri Haraldsen 42 Langøyfaret 16, 1679 Kråkerøy

10. Svein Mentzen 61 Vraktangen 10, 1676 Kråkerøy

11. Asbjørn Barth Hauge 67 Olavesåsen 2, 1675 Kråkerøy

12. Odd August Andersen 66 Svingen 3, 1671 Kråkerøy

1.  KRISTIN SOFIE JOHANSEN (46) - SYKEPLEIER. 

Hvorfor sa du ja til å værer med i menighets-
rådet?
En levende folkekirke for alle aldersgrupper. En 
kirke med plass til alle – en kirke som representerer 
et mangfold. Raushet og bredde. Ved å være med 
i menighetsrådet får jeg mulighet til å bidra og får 
kjennskap til menighetens liv og arbeid.

Hvilke yrke har du?
Jobber som nattsykepleier i kommunehelsetjenesten ved Fredrikstad 
korttidssenter. Jobber i prosjekt for Utviklingssenter for sykehjem i 
Østfold. Har vært i menighetsråd i Kråkerøy i noen perioder tidligere.

5.  ANNE SØNSTERUD (65) - JORDMOR. 

Hvorfor sa du «JA» til å være kandidat? 
Jeg er glad i gudstjenesten med hele dens innhold. 
Derfor ønsker jeg at mange flere skal få oppleve 
dette fine fellesskapet i gudstjenesten.
 
Hva vil du spesielt være opptatt av 
i menighetsrådet?
Det er viktig at det fortsatt satses mye på barnear-

beid, slik at barna lærer om Jesus og om Bibelens innhold.

6.  LEIF HOLT (71) - PENSJONIST. 

Hvorfor sa du «JA» til å være kandidat? 
Være med på og forme fremtidens kirke.
 
Hva vil du spesielt være opptatt av 
i menighetsrådet?
Jeg vil arbeide for at Kråkerøy menighet skal være 
en god menighet å komme til og som en føler seg 
sett og inkludert i.

7.  KENNETH HANSEN (38) - ADVOKAT.

Hvorfor sa du «JA» til å være kandidat? 
Går inn i min andre periode i MR. Ønsker å bidra til 
alt det positive som skjer i menigheten.
 
Hva vil du spesielt være opptatt av 
i menighetsrådet?
Opptatt av at kirken og menigheten er attraktiv for 
barnefamilier og yngre krefter. Ønsker å jobbe for at 

Kråkerøy menighet styrkes ytterligere i lokalsamfunnet.

2.  KJERSTI LANGLI-JØRGENSEN (52) - SYKEPLEIER. 

Hvorfor sa du «JA» til å være kandidat?
Jeg har tidligere vært to perioder i menighetsrådet 
på Kråkerøy. Det var lærerikt og interessant.

Hva vil du spesielt være opptatt av 
i menighetsrådet? 
Kråkerøy menighet er viktig for meg , og jeg ønsker 
å gjøre mitt for at den skal fortsette å være en 

moderne og inkluderende menighet. Sånn privat brenner jeg litt ekstra 
for kirkekoret.

3.  HANS INGVALD RØED (56) - DROSJEEIER, GÅRDBRUKER. 

Hvorfor sa du «JA» til å være kandidat? 
Det er den vanlige kvinne og mann som «bærer» 
menigheten.

Hva vil du spesielt være opptatt av 
i menighetsrådet?
Mer lokal myndighet til MR, særlig vedrørende 
økonomi, ansettelser og menighetens lokaliteter.  

Og kirken bør satse mer på breddetiltak, særlig for barn og ungdom.

4.  ELISABETH PAGANDER AUSTRHEIM (38) - LÆRER. 

Hvorfor sa du «JA» til å være kandidat? 
Jeg synes det er hyggelig å kunne gi noe tilbake til 
menigheten.
 
Hva vil du spesielt være opptatt av 
i menighetsrådet?
Jeg ønsker at Kråkerøy menighet skal være en 
menighet for alle. En inkluderende menighet, med 

tilbud og aktiviteter for alle aldersgrupper.

8.  KAREN KRISTIN ANDREASSEN (57) - HJELPEPLEIER.

Hvorfor sa du «JA» til å være kandidat? 
Jeg vil gjerne være med å bidra til at Kråkerøy 
menighet skal være et godt fellesskap for mennes-
ker i alle aldre.
 
Hva vil du spesielt være opptatt av 
i menighetsrådet?
Jeg er opptatt at barn og unge skal finne et godt fel-

lesskap. Diakoni er også et viktig område for menigheten.

9.  SIRI HARALDSEN (42) - SENIOR-INGENIØR.

Hvorfor sa du «JA» til å være kandidat? 
Spennende oppgave. Det har vært morsomt å 
bidra til frivillighet i menigheten, og dette vil gi mer 
kunnskap om hva som ligger bak det enkelte arran-
gement.
 
Hva vil du spesielt være opptatt av 
i menighetsrådet?

Arbeidet blant barn og unge- trosopplæringsarbeidet.

10.  SVEIN MENTZEN (61) - PREST.

Hvorfor sa du «JA» til å være kandidat? 
Jeg er interessert i å være med på å forme 
Kråkerøy kirke i tiden fremover. Når kirken blir en 
folkekirke isteden for en statskirke mener jeg det er 
viktigere enn noen gang.
 
Hva vil du spesielt være opptatt av 
i menighetsrådet?

Jeg ønsker å være med på å bidra i det frivillige arbeidet som foregår 
i Kråkerøy kirke. Jeg er opptatt av gudstjenestens form og funksjon og 
ikke minst av den liturgiske musikken. Her ønsker jeg å kunne påvirke 
valgene.

11.  ASBJØRN BARTH HAUGE (67) - PENSJONIST.

Hvorfor sa du «JA» til å være kandidat? 
Jeg er glad i kirken og tenkte at  jeg nå hadde 
mulighet for å bidra til menighetens oppgaver.
 
Hva vil du spesielt være opptatt av 
i menighetsrådet?
Vil gjerne at flere skal bli kjent med og delta i guds-
tjenesten og andre aktiviteter i menigheten.

12.  ODD AUGUST ANDERSEN (66) - PENSJONIST.

Hvorfor sa du «JA» til å være kandidat? 
Det var ikke planen, ønsket var flere unge kandidater 
på lista. Men jeg har et engasjement for kirken og 
har vært aktiv i ulike sammenhenger i mer enn 50 år.
 
Hva vil du spesielt være opptatt av 
i menighetsrådet?
Det har de siste årene vært gjort et stort arbeid med  

trosopplæring for aldersgruppen 1-18  år. Dette må vedlikeholdes og 
styrkes. Diakonalt arbeid ønsker jeg mer satsning på og at flere kan 
delta ved gudstjenestene i vår kirke.
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Det siste skoleåret har speiderne 
vært med på mye gøy som blant 

annet fisketur, klatring, fuglekasse-      
bygging, sopptur, stjernekikking,         
kirkesafari i Kråkerøy kirke, første-
hjelp og strandrydding. Det gjenstår 
både kunstprosjekt og kanopadling før 
sommerferien gjør sitt inntog. I tillegg 
er det kretsbannerkonkurranse med 
tur til Tjellholmen leirsted på Hvaler 
sammen med andre speidergrupper fra 
kretsen 12.-14. juni. Det gleder vi oss 
veldig til!

Så hva handler egentlig speidern 
om?
I speideren lærer du å kle deg etter 
været - og å grave deg ned i tide der-
som du glemte å sjekke værmeldingen.
I speideren tenner du bål - og får fuk-
tige bandasjer dersom du blir litt for 
ivrig.
I speideren lærer du å pakke tursekken 
- og å bruke kart og kompass for å finne 
veien hjem hvis du går deg bort.
I speideren får du mange nye venner - 
og tilgivelse hvis du har dummet deg ut.

Kanskje speidern er noe for deg 
også fra høsten av? 
Ring 92 22 94 65 eller send epost til 
magneskaarn@yahoo.no om du vil 
vite mer eller være med på neste 
samling.

Hilsen oss lederne: 
Jørn, Trond, An Doan, Kjell Reidar, 
Magne og Tormod

TEKST: TORMOD VAN DER HAGEN

Speiderliv på Kråkerøy!

Lunde KFUK-KFUM 
speidergruppe består av rundt 
20 jenter og gutter mellom 7 
og 15 år som sammen med 
en gjeng voksne ledere er 
på utflukter i skog og mark 
annenhver torsdag.  I tillegg 
til dette er det noen over-
nattingsturer, som kanskje 
er noe av det artigste. 
Om man ikke sover under 
åpen himmel og blir spist opp 
av mygg, så klart... 
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En dag i måneden var det barnemi-
sjon på bedehuset på Lunde. Så ble 
det triaklubb og etter hvert ungdom-
sklubb på Glombo. De voksne fortalte 
oss om Jesus, og de gjorde det på en 
sånn måte at det ble en selvfølge for 
meg å be til Gud. Jeg trodde på det de 
sa og jeg fant trøst i troen hvis jeg var 
lei meg. 
 I tenårene ble det litt flaut å være 
kristen, så det var ikke alltid at jeg 
innrømmet at jeg var det. I perioder 
kunne jeg ikke kalle meg kristen heller 
for jeg trodde ikke. Jeg tenkte at jeg 
snakker jo bare med meg selv egent-
lig og den fortellingen om Jesus jo 
kan egentlig like gjerne være en god 
roman? Jeg tvilte og trodde annenhver 
gang. 
 Heldigvis hadde jeg venner som 
likte å snakke dypt om sånne viktige 
ting. Vi kunne sitte sammen hele 
natten og prate. Jeg var 16-17 år. 
Jeg hverken røyka eller drakk, men 
tok meg den friheten til å være ute 

sammen med venner til klokken seks 
og syv på natten. Det var ikke popu-
lært hjemme, men jeg gjorde det like-
vel. Jeg følte at jeg måtte ha med meg 
disse nattsamtalene. 

Jeg var ofte sint på Gud i tenårene. 
Jeg syntes at han hadde gjort en dårlig 
jobb da han laget meg. Jeg var fryk-
telig misfornøyd med meg selv. Både 
inni og utenpå var det mye feil. Jeg sa 
det samme som Job: «Jeg forbanner 
den dagen jeg ble unnfanget.» Det 
hadde vært så deilig å slippe å leve. 
Livet var mer slit enn glede. 
 KFUK – KFUM ble viktig. 
Da jeg skulle hoppe ut av reiret valg-
te jeg å bli ett-åring og jeg kom til 
Havøysund. Det var tre timer i buss 
fra flyplassen og 1,5 timer med båt før 
vi var kommet fram til Havøy. Jeg var 
nå menighetsarbeider på heltid. Der i 
Havøysund traff jeg mennesker som 
gav meg følelsen av å være verdifull. 
Jeg ble sett og hørt og jeg følte at jeg 

hørte til. Tvilen min var nesten borte. 
Jeg hadde andakter på speideren, på 
søndagsskolen og på klubben. Jeg fikk 
mer og mer kvaler at den typen: Er 
denne andakten holdbar teologisk? 
Jeg søkte på bibelskole. Jeg måtte lære 
mer.  Det ble ikke noe bibelskole, 
men jeg traff en teologistudent som 
jeg giftet meg med, og vi snakker mye 
teologi. Jeg ble sykepleier og jeg job-
ber i KFUK-KFUM på fritiden uan-
sett hvor jeg bor. 

Når jeg i dag ser tilbake skulle jeg 
ønske at jeg den gangen visste at jeg 
skulle få det så bra som jeg har det nå.
Jeg sier Kjære Gud jeg har det godt 
inni meg hver dag. Jeg takker Gud for 
at han skapte meg slik som jeg er. Joh 
3.16 For så høyt har Gud elsket ver-
den at han ga sin Sønn, den enbårne, 
for at hver den som tror på ham, ikke 
skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud 
elsker alle, også Mariann. Jeg har mye 
å takke for. 

Vi var tre søsken. Vi sang ”Kjære Gud jeg har det godt” 
hver kveld. Det var ingen som bad oss om å gjøre det. 
Vi likte det. Vi hadde lært det av mormor. 

TEKST OG BILDE: MARIANN HOVDA

Min troshistorie

Nå ja, som fordums mannskorsanger 
er det jo hyggelig å vite at man kan-
skje har bidratt til å ”røre” et og annet 
kvinnehjerte en eller annen gang, 
noe som muligens blir vanskeligere 
og vanskeligere etter tilgangen på 
mannskorsangere å dømme. Kråkerøys 
eneste gjenværende mannskor er – så 
vidt jeg vet -  i trøbbel med hensyn til 
rekrutteringen.
 Kråkerøy Mannskor kan nok ennå 
en stund røre et og annet hjerte med 
sin sang, men det begynner å røyne 
på. De trenger rett og slett flere stem-
mer!
    Slik har det imidlertid ikke alltid 
vært. Hele tre mannskor hadde i sin 
tid tilhold på øya vår. 

Mannskoret Vekteren, som ble stiftet 
1931, og som fikk sitt faste tilholds-
sted på Misjonshuset, talte på det 
meste 33 medlemmer, og det under 
krigen! Dirigent var Johannes Skauen, 
før Arne Andersen tok over noen få år. 
Deretter – i 1943 - overtok Asbjørn 
Skauen dirigentrollen – en rolle han 
hadde i over 40 år inntil koret ble 
oppløst en eller annen gang under 
siste halvdel av 1980-årene.
     Det andre mannskoret var 
Glombokameratene. Det ble stif-
tet i 1933, og hadde sitt utspring i 
mannskvartetten Varden fra samme 
sted, altså Glombo, som navnet til-

sier. Dirigent var blant andre Birger 
Hansen, og koret hadde i 1953 16 
medlemmer. Også dette koret er 
for lengst oppløst. Det siste – og 
det eneste gjenværende – er derfor 
Kråkerøy Mannskor som nok hadde 
sin storhetstid under ledelse av 
Trygve Sørebø. Da talte de hele 50 
medlemmer.
 Koret  - som ”så dagens lys” (av 
alle steder) i A.L.-svingen på Smertu 
-  ble så formelt stiftet 31.januar 1946.
I dag sliter det altså med rekrutterin-
gen, og ønsker seg derfor flere sanggla-
de menn fram mot 70- års jubileet 

våren 2016! Dirigent i dag er Steinar 
Hermansen, og øvelsene finner sted 
mandager på Kråkerøys Menighetshus 
fra kl. 18.30 – 21.00.

Er du mann og liker å synge? 
Møt opp da vel!

TEKST:  KNUT EDVARDSEN

Kråkerøy og mannskor 
 ”Jeg blir alltid litt rørt når jeg hører og 
ser mannskor”, sa en dame til meg en gang. 
”Det å se staute, alvorlige mannfolk synge 
av full hals gjør noe med en…”

Også i år inviteres det til friluftsguds-
tjeneste i Gamlebyen første søndag 
i juni. Dette blir en gudstjeneste 
for både barn, ungdom og voksne. 
Speidere og barnekoret P-Kids fra 
Metodistkirken i Fredrikstad og 
Petrikirken vil delta, sammen med 
blant andre Gamlebyen barnegospel 
og konfirmanter fra Kråkerøy. 
Også i år får vi besøk av et svensk 
voksenkor, LITO-Kören fra Varberg. 

Vi håper mange av de faste kirke-
gjengerne legger turen til Gamlebyen 
denne søndagen. Kommandanthagen 
er et flott sted å samles både til guds-
tjeneste og til kirkekaffe i det fri. I år 
er tidspunktet flyttet en time frem til 
kl.12.

På «Skaperverkets dag» gjør vi naturen til 
kirkerom og legger opp en gudstjeneste som 
har appell både til barn og voksne.

FRILUFTSGUDSTJENESTE FOR BARN OG VOKSNE I KOMMANDANTHAGEN I GAMLEBYEN 

I SAMARBEID MELLOM METODISTKIRKEN OG DEN NORSKE KIRKE.

«Skaperverkets dag» 7. juni

Mannskoret Vekteren 1943.
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Helt siden tidlig i mars har trafik-
ken vært ganske stor, i hvert fall i 
Nøkledypet Båthavn, som jeg har 
”orkesterplass” til. Det samme har sik-
kert vært tilfelle også andre steder.
Slipemaskiner, skrapelyder og trafikk 
til og fra havna har kunnet høres 
daglig – bare avbrutt av et uventet 
snøfall noen dager før påske. Snø som 
imidlertid i løpet av få dager forsvant. 
Så var det på’n igjen! Presenninger av 

og på. Gammelt bunnstoff av, og nytt 
bunnstoff på…
Polering, innsetting av diverse oljer 
og lakkering (i hvert fall for de få som 
er stolte eiere av en trebåt av et eller 
annet slag.)
 Jo, aktiviteten har vært stor lenge 
i Nøkledypet, og antall båter på van-
net har økt fra uke til uke. Kranbilen 
har hatt nok å gjøre både på Isegran-
siden og på Kråkerøy-siden de aktuelle 

fredager og lørdager den har vært til 
disposisjon.
 Det som slår meg er at båtene blir 
større og større… og at det blir flere 
og flere seilbåter. Av trebåter finnes 
det kun en og annen innimellom, 
men er gjerne da også en fryd for øyet. 
Det tror jeg vi alle er enige  i når vi 
ser bildet under…

En av dem som nærmest daglig er 
å finne på havneområdet er Kai 
Johnsen. Han er vaktmester, og der-
med også en slags ”alt-mulig-mann” 
i Nøkledypet Båthavn, noe han mer 
eller mindre har vært i snart 20 år.
Kai kan fortelle at Nøkledypet 
Båtforening er en – etter forholdene 
– ganske stor forening med hele 250 
båtplasser fordelt på begge sider av 
kanalen som skiller Isegran fra Krå-                          
Og etterspørselen etter båtplasser er                                
formidabel - og ventelista dermed 
lang.

Videre forteller han om et svært godt 
miljø ihavna, og ikke minst inne på 
båtforeningens klubbhus – ja, man 
kan vel si året rundt. Ellers skryter han 
av dugnadsånden som rår blant med-
lemmene når det er behov for det.
Og behov er det jo iblant. Særlig om 
høsten når krybber og annet materiell 
skal gjøres klar for opptak. Da gir 
man hverandre med glede en hjelpen-
de hånd. Eller etter vinteren,
og is og elendighet har forandret på 
både akterfester og kanskje endog 
selve brygga…

For ikke å snakke om når sommeren 
nærmer seg, og ting og tang skal stues 
vekk og plassen gjøres så innbydende 
som mulig. Jo, det er nok å gjøre både 
for vaktmesteren og også for medlem-
mene iblant.
   - Også har vi jo vaktordningen vår 
da, uten at jeg skal gå nærmere inn på 
den, sier Kai.

Det gode miljøet får jeg et eksem-
pel på når jeg tar en tur innendørs i 
foreningens – vi kan vel si klubbhus 
– ytterst mot  Glomma. Her er det 

småbord og stoler som i en kafé, og 
rundt ett av dem finner vi fem mann-
folk i hyggelig samtale. Kaffe kan hen-
tes på trakteren på disken, og utsikten 
til Glomma som flyter forbi er ikke å 
forakte. Jo, her skjønner jeg det går an 
å trives!
 -Og hva samtaler man så om i en 
båthavn? undrer jeg. Det er vel kan-
skje helst båt og sjøliv det går på?
 - Selvfølgelig blir det en del båts-
nakk, men like ofte aktuelle ting vi 
har lest om i avisa eller sett på T.V., 
sier Johnny Johannessen og snur seg 
mot sidemannen.

 

- Og gjerne fotball… eller annen 
idrett når det er aktuelt, svarer han. 
Med andre ord: Samtalen, eller disku-
sjonen om man vil, kan i grunn gjelde 
hva som helst, men aldri slik at ”tem-
peraturen” blir for høy. Vi er saklige 
”kællær”!
 Og båtfolk er de alle fem. Jeg 
avtaler med en av dem å møte ham 
ytterst på Isegran-siden
om en halv times tid for en liten prat 
ved båten hans om sjølivets gleder.
      Når jeg kommer dit står han på 
dekket av ”Smertujenta”. Morten 
Pedersen, stolt eier av en Dufour 34, 
og altså med det klingende  navnet 
Smertujenta – et navn som kan gi 
mang en Smertu-gutt et nostalgisk 
”kick”. Smertujenta var nemlig en 
av hestene på Smertu gård hvor 
Morten trådte sine barnesko, og var 
en populær ”dame” på løkkene langs 
Nøkledypet på femti- og seksti-tallet.
 En tur til Strømstad og Koster 
er allerede tilbakelagt så langt i år, 
men mange – og sikkert også lengre 
– ligger foran. Sommerseilasene går 

nok helst langs svenskekysten, for-
teller han, men tar det helst som det 
kommer. Kanskje setter han seil mot 
Sørlandet. Hvem vet. Det kan skje 
mye på tre uker. Han og kona Helene 
liker seg helst alene… ja, også hunden 
da, selvfølgelig, men treffer gjerne 
hyggelige folk når de har fortøyd.
   - Å seile hvor man vil - uten å plan-

legge for mye - gir en frihetsfølelse 
man ikke vil være foruten, avslutter 
Morten.
   Og jeg – jeg sier god sommer både 
til Morten og til dere alle!

Det har lenge vært ”liv og røre” rundt om i øyas båthavner i 
år. For de fleste kanskje tidligere enn ellers om årene, siden 
vinteren slapp taket forholdsvis tidlig. 

De våknet tidlig til liv i år, 
BÅTFOLKET.  

TEKST OG FOTO: KNUT EDVARDSEN

Vaktmester Kai Johnsen

Samlet rundt bordet, fra venstre: Terje Simensen, Johnny Johannessen, Svein Gretland, Ole 
Petter Jacobsen og Morten Pedersen
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Men det er vel noe de fleste 
Kråkerøy-boere sikkert vet, i 

hvert fall om de har levd her en stund. 
Det kanskje ikke like mange vet er 
at Holtevarden en periode også har 
”huset” et annet landemerke ved siden 
av gravrøysa på toppen - et landemer-
ke som sammen med flere av samme 
slag i sin tid var viktig for Norges sik-
kerhet: Den optiske telegraf!

Det var franskmannen Claude 
Chappe som i 1792 oppfant et sinn-
rikt varslingssystem som skulle erstatte 
de eldgamle vardebrannene og de 
nyere flaggsignalene. Systemet skulle 
primært benyttes når en fiende truet 
landet, men var nok litt mindre påli-
telig enn man skulle ønske. Bare to år 
senere ble det derfor videreutviklet av 
en svenske ved navn Abraham Nicolas 
Edelcrantz.
 Systemet var mekanisk, og besto av 
en ganske høy tremast med tverrgå-
ende bjelker hvor det var festet opptil 
ti klaffer laget av jern. Klaffene var 
malt sorte, og var  90x60 cm store, 
og kunne stilles – ved hjelp av tau – i 
en mengde forskjellige  stillinger som 
kunne avleses i en såkalt kodebok. Og 
det var ikke få koder disse ti klaffene 
kunne frembringe.
 Disse mastene - som det ble en del 
av etter hvert - ble plassert på de høy-
este punktene rundt om i landskapet 
med en slik avstand mellom dem at 
signalene kunne leses ved hjelp av 
kikkert, og gjentas – helt til de nådde 
fram til nærmeste hovedkommando.

Da Norge først på 1800-tallet ble 
truet med krig både fra Sverige og 
England, ble  den optiske telegrafen 
– eller ”klaffetelegrafen”, som den 
også ble kalt, aktuell også her på ”ber-
get”, men da i en litt annen versjon 

enn den forrige. Omgjøringen sto en 
offiser og landmåler – kaptein Ole 
Ohlsen for, og besto i at i stedet for ti 
klaffer ble det montert kun seks på to 
tverrbjelker. Disse kunne - ved å stå 
i sine forskjellige stillinger -  gi 229 
ulike signaler eller koder.  I 1807-08 
ble det derfor opprettet en ”linje” 
mellom Fredrikstad og Kristiania, 
som allerede året etter ble utvidet med 
Hvalerøyene, og da også Kråkerøy.
”Østre linje”, som vi kan kalle den, 
siden det også var en ”vestre”, skulle 
gå på østsiden av Oslofjorden med 
første mast stående på Skjelsbuveten 
på Vesterøy. Den skulle så sees 
fra Holtevarden på Kråkerøy, så 
Møklegårdsveten i Onsøy, så et sted 
i Mosseregionen, deretter Drøbak 
(Oscarsborg), så Nesodden, for så 
å ende opp på Akershus Festning i 
Kristiania.
 Dette kan selvfølgelig høres litt 
eventyrlig ut, men vi må huske på at 
landskapet nok ikke var så trebevokst 

som i dag, men var helst nakne fjell-
rabber hvor de 8 til 16 meter høye 
mastene var godt synlig mot him-
melen. Det heter at på en dag med 
god sikt kunne en melding sendt fra 
Skjelsbuveten ta én til to timer før den 
nådde Kristiania og festningen der. 
Ikke dårlig det!

Etter hva jeg vet har entusiaster reist 
en kopi av den historiske telegra-
fen både på Hvaler og i Stavern, og 
sikkert andre steder også. Fotoet på 
denne siden er imidlertid av den i 
Stavern, nærmere bestemt den på 
”Signalen” -  det 75 meter høye fjellet 
like nordvest for Stavern sentrum.
I Norge holdt klaffetelegrafen stand til 
1814, mens den i Sverige var i bruk 
helt fram til 1881!

Holtevarden og ”Klaffetelegrafen” 
TEKST: KNUT EDVARDSEN

Visste du at på toppen av Kråkerøys høyeste fjell – Holtevarden, eller også 
Holteknipen – med sine 67 m.o.h., finnes en stor gravrøys fra bronsealderen? 

Og visste du at fra toppen av den – en klar vinterdag – kan du se helt til 
Telemark og Gaustatoppen der?
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Slekters gang 
2/15

DØPTE

01.03.15
Maria Øhrn
Hanna Finstad
Olivia Torgan Engebretsen
Alvilde Aker-Øvrebø
Ronja Lugg 
Emilie Vedal Moen

29.03.15
Anton Sebastian Olsen

19.04.15
Astrid Helene Wiborg
Ylva Mathilde Lundestad Undheim

03.05.15
Hermine Tofte-Hansen
Emrik Forsetlund

DØDE

Irene Hansen  1924
Synnøve Stensvik  1921
Jenny Hauge  1921
Grethe Birgit Høifødt  1924
Karin Sofia Grendal  1926
Helene Marie Nilsen  1911
Berit Malmstrøm Kristiansen  1932 
Ragnhild Widnes  1931
Ingeborg Helene Johannesen  1920
Hanne Kristin Karlsen  1959
Reidun Elisabeth Westgård  1939
Fred Olav Berntsen  1945
Hjalmar Ræstad  1921
Erik Arntzen  1948
Kai Grandahl  1954
Ragnar Martin Arntzen  1933
Bjørn Tormod Edvardsen  1936
Ottar Reinholdt Johansen  1939
Øistein Eriksen  1950
Osvald Arnold  Løland  1930
Johannes Smehaug  1935

 

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  Kursbevis til ungdomsledere 

21.06.15 4. søndag i treenighetstiden Mentzen  Dåp

28.06.15 5. søndag i treenighetstiden GLOMMAFESTIVAL Gudstjeneste i   
   bysentrum

05.07.15 Aposteldagen Mentzen  Dåp og nattverd

12.07.15 7. søndag i treenighetstiden Hummel  Dåp og nattverd

19.07.15 8. søndag i treenighetstiden FELLESGUDSTJENESTE I     
   HVALER KIRKE

26.07.15 9. søndag i treenighetstiden Hauglum  Dåp og nattverd

02.08.15 10. søndag i treenighetstiden FELLESGUDSTJENESTE I    
   SPJÆRØY KIRKE

09.08.15  kl 19.00 11. søndag i treenighetstiden Ekvik Nattverd

16.08.15 12. søndag i treenighetstiden Ekvik /Jenseg Skolestartmarkering  Dåp   
   Kirkekaffe

23.08.15 13. søndag i treenighetstiden Hauglum  Dåp

30.08.15 Vingårdssøndagen Ekvik Dåp Kirkekaffe

05.09.15  kl 10.30  Hauglum/Peattie  Konfirmasjon

05.09.15  kl 12.30  Hauglum/Peattie  Konfirmasjon

05.09.15  kl 15.00  Hauglum/Peattie  Konfirmasjon

06.09.15  15. søndag i treenighetstiden Hauglum/Peattie  Konfirmasjon

06.09.15  kl 13.00 15. søndag i treenighetstiden Hauglum/Peattie  Konfirmasjon

13.09.15 16. søndag i treenighetstiden Ekvik/Jenseg/Peattie 4-årsbok og    
   høsttakkefest  Kirkekaffe

20.09.15 17. søndag i treenighetstiden Ekvik Dåp Kirkekaffe

Velkommen til Kråkerøy kirke!
Gudstjenester i tiden framover

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

NYTT TELEFONSYSTEM!
Fra 1.8.15 får vi nytt telefonsystem på menighets-
kontoret. Hver enkelt ansatt får nytt telefonnummer. 
Dersom du vet hvem du skal snakke med ringer du 
direkte til vedkommendes telefonnummer. Se oversikt 
side 2.

Telefonen til menighetskontoret (sentralbordet) blir 
borte og erstattes av et felles telefonnummer for kirken i 
Fredrikstad, Kirkens servicetorg. Her vil de svare på alle 
henvendelser, uansett menighet. Og de kan koble deg 
videre til «rette vedkommende» når det trengs. Vi håper 
med dette å gi bedre service med mer åpningstid enn 
dagens.

Kjøp sommerbøkene hos oss!
BOKBORDET på menighets- 
senteret er fornyet! Mange
nye bøker! Fast pris: kr 20/10. 
Selvbetjening. Det er bare å 
komme innom når det er åpent – 
menigheten trenger inntekter!
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TEKST OG BILDE:

Ønsker du å annonsere 
i Kråkerøy Menighetsblad?

For mer info, ta kontakt med 
Linda Gjemsø på tlf. 69 95 98 31.

LEIE AV MENIGHETS-
SENTERET
Nye og flotte lokaler i menighetssenteret leies ut til 
 konfirmasjoner, barnedåp, minnesamvær, bryllup, burs-
dagsfester 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. 

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

Småstoff

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

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

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.

sidseloglars
Comment on Text
Har rettet telefonnumer.




