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Er vi smittefarlige?

Med disse ordene i overskriften tenker 
jeg ikke på sykdom og smitte. Der har vi 
gode hygieneregler som vi alle prøver å 
følge etter beste evne for å unngå å spre 
sykdommer unødig.
Jeg tenker på begeistringens smitte, den 
som kan slå over fra et menneske til et 
annet som en gnist fra et bål og tenne 
ny ild i andre mennesker. Vi har nok 
alle sammen gode opplevelser og min-
ner fra våre egne liv, om mennesker vi 
møtte og om hvordan de virket på oss.
Den engelske forfatteren Oscar Wilde, 
skrev en gang: « noen mennesker skaper 
glede hvor enn de kommer,  andre når 

de går…..» Med denne uttalelsen tenkte 
han nok  på hvordan vi påvirkes av andre 
menneskers tilstedeværelse.
Eller  skuespilleren Robin Williams: 
«Jeg pleide å tenke at det verste i livet var 
å ende opp alene. Det er ikke sant. Det 
verste i livet er å ende opp med mennes-
ker som gjør at du føler deg alene!»
Det er liten tvil om at vi mennesker 
virker på hverandre når vi møtes. 
Spørsmålet er egentlig: Hvordan virker 
jeg selv på mine medmennesker?
Er jeg smittefarlig?

Har jeg en indre begeistring og glede 
som smitter over på andre? Slik opplever 
vi jo barna, og særlig barnebarna,for de 
som er så heldige å ha dem. De kommer 
til oss med åpent sinn og åpne blikk, 
med smittende latter og stor livsglede, 
Det er nesten uunngåelig å bli smittet av 
barnas sprudlende livsglede.
På den annen side har nok de fleste fått 
oppleve møter med mennesker som nær-
mest dreper livsgleden i sine omgivelser. 
Hva er det som skjer?

Hvorfor klarer noen mennesker å tenne 
glede i vårt indre når vi møter dem,mens 
andre virker som lyseslukkere?  Og til 
meg selv: Hvordan virker jeg på de men-
neskene jeg møter daglig? Er jeg selv en 
lyseslukker og en gledesdreper? Eller slår 
min egen glede over livet gnister over i 
dem jeg treffer på og skaper varme og ild 
også i deres indre?

Jeg husker Ten Sing-presten Kjell 
Grønner, som i min ungdom en gang 
sang en strofe i et TV-program som 
brente seg fast i meg. Han holdt hånden 
fram med pekefingeren rettet mot publi-
kum, og med langfinger, ringfinger og 
lillefinger naturlig krummet inn mot seg 
selv. Så sang han:
«Når du vil peke finger mot de andre, 
husk,da peker tre av fingrene mot deg.»
Tenk om vi kunne være tre ganger så 
mye opptatt av hvordan vi selv burde 
te oss overfor andre, enn vi er opptatt 
av andres atferd mot oss selv. Det ville 
være et godt utgangspunkt for et varmere 
samfunn.

Tormod Torp,
redaktør

Spirekraft
På en kald og våt søndag i april sto fire 
mennesker på trappa utenfor den norske 
kirken i Stockholm, Kronprinsesse Märthas 
Kirke. Klokken var bare noen minutter 
over ti og gudstjenesten skulle først begyn-
ne klokka elleve. Derfor var kirkedøren 
stengt. Så der sto vi og visste ikke helt hva 
vi skulle gjøre.

Nå slapp vi å vente lenge. Noen hadde 
sett oss, og et øyeblikk etter ble vi ønsket 
velkommen inn i varmen. Etter ytterligere 
noen små minutter hadde vi fått en kopp 
med varm kaffe i hendene. Det ble et 
hjertevarmt møte med den norske kirken 
i Stockholm og menneskene der. Det var 
nesten litt som om å komme hjem.
For slik er det. Kirken er ment å være et 
hjem for oss alle her i verden. Et sted der 
vi kan møtes, dele, vokse som kristne. 
Hvor vi får møte Guds rike i vann, vin 
og brød. Et rike som vokser i kraft av seg 

selv og som gjennomstrømmer alt og alle 
i omgivelsene. Et sted hvor det er en plass 
til alle og ikke bare de flinke, ressurssterke, 
veltalende. Et sted hvor vi får legge fra oss 
det som tynger og starte på nytt.

Det står visstnok dårlig til i kirken. 
Oppslutningen synker og kirken er i ferd 
med å bli utdatert som en merkverdighet 
fra fortiden. Visst er det lett å få øye på 
urett, feil, mangler, unnfallenhet i blant 
oss. De fins der og skal ikke unnskyldes. 
Men kanskje går det an å tenke to tanker. 
Vi kan vedkjenne oss det ufullkomne, og 
samtidig satse på at Guds rike eier en kraft 
i seg selv uavhengig av oss. Som vi kan 
satse alt på.

Jesus viste oss mange bilder på hvordan 
Guds rike virker. En av dem handler om 
det bittelille sennepsfrøet som vokser til å 
bli et stort tre -  tilsynelatende helt av seg 
selv. Under kulturrevolusjonen ble mange 
kirker stengt i Kina, og de kristne ble 
tvunget til å gå i skjul. Etter at kirkene ble 
åpnet igjen, strømmer det mennesker til 
kirkene. Kinas kristne øker med ti millio-
ner i året, og kan om få år bli landet med 
den største kristne befolkningen i verden.

Men vi bør ikke til Kina for å se at Guds 
rike vokser. Jeg har det siste året fått være 
med på noen av arrangementene i menig-
hetens trosopplæring. Her er det mye å 
glede seg over.

• Glade og trygge barn som får oppleve, 
ser og blir sett. 
• Ungdomsledere som tydelig føler seg 
hjemme i kirken, og som bruker tid og 
krefter for å hjelpe til.
• Foreldre som villig tar et tak for at 
barna deres skal få et positivt møte med 
kirken.
• Dedikerte ansatte som gjør sitt ytterste 
for at vi andre skal få et positivt møte med 
kirken og som har tro på dette de holder 
på med.
• Og ikke minst de frivillige i menighet 
og organisasjoner som har stått i oppgaven 
i årtier og som fortsatt stiller opp.

Listen kan gjøres lenger. Fortsatt bæres 
barn til dåpen, unge mennesker velger å 
konfirmere seg og mennesker møtes til 
fellesskap hver søndag. Det er mye å glede 
seg over i Kråkerøy menighet.
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Samarbeid mellom 
gode naboer

TEKST: STEINAR EKVIK

Noen gudstjenester blir for hele prosti-
et. Det skyldes et ønske om en bedre 
utnyttelse av ressurser og at noen 
arrangementer er det naturlig at vi 
er felles som. Enkelte ganger skyldes 
det ferie og frihelgsavvikling både for 
prester og organister, eller at det er 
opparbeidet tradisjoner på et sted som 
f.eks. Olsokgudstjenesten på Hvaler.
I sommerhalvåret er det noen som 
ønsker at enkelte gudstjenester legges 
til kveldstid slik at man kan få en hel 
dag i godværet. Noen søndager i løpet 
av sommeren er det nok at det holdes 
gudstjeneste i en av våre kirker. Med 
dagens transportmuligheter er det ikke 
vanskelig å finne veien til en kirke i 
nærheten for de som ønsker det.

FELLESGUDSTJENESTER I 
SOMMERHALVÅRET VIL BLI 
SEENDE SLIK UT:

Søndag 29. mai har Kråkerøy og 
Hvaler felles gudstjeneste i Spjærøy 
kirke

Søndag 5. juni har de fleste menig-
hetene i prostiet samlet seg om 
gudstjenesten på «Skaperverkets dag» 
som holdes som friluftsgudstjeneste i 
Kommandanthagen i Gamlebyen

Søndag 3. juli har de fleste menig-
heter samlet seg om gudstjenesten som 
holdes på bryggepromenaden i forbin-
delse med Glommafestivalen. 

Søndag 17. juli har Hvaler og 
Kråkerøy felles gudstjeneste i Kråkerøy 
kirke

Søndag 24. juli er det mulig å delta 
på kveldsgudstjeneste i Kråkerøy kirke 
kl. 18.00 eller gå til Spjærøy kirke 
kl.11.00

Fredag 29. juli kl. 18.00 har Hvaler 
og Kråkerøy felles Olsokgudstjenste 
i Hvaler kirke, med muligheter til å 
være med på det etterfølgende arrange-
mentet.

Søndag 31.juli er det bare guds-
tjeneste i Kråkerøy kirke i og med at 
det har vært olsokgudstjenete i Hvaler 
to dager før.

Søndag 7. august er det fellesguds-
tjeneste for Kråkerøy og Hvaler i 
Spjærøy kirke

Alle andre søndager er det guds-
tjenester i begge menigheter.

Vårt prosti er delt inn i fire samar-
beidsområder. Kråkerøy og Hvaler et 
av dem. I alle fire samarbeidsområdene 
driver hver menighet med å planlegge 
og utvikle sitt eget menighetsarbeid 
som tidligere. Vi ser også at det er det 
en utvikling hvor det gjøres forsøk 
med å være sammen om enkelte guds-
tjenester og tiltak som kan være til 
glede og berikelse for gode nabomenig-
heter som går på besøk til hverandre.       

Det hender jo at gode naboer går på besøk 
til hverandre. I løpet av året og spesielt i 
sommerhalvåret vil det bli noen fellesguds-
tjenester mellom Kråkerøy og Hvaler menigheter.

Noen vil nok raskt parere påstanden 
og si at den er preget av å være skrevet 
av mennesker, en høyst menneskelig 
skriftsamling, hvor det forekommer 
både feil,motsetninger og gamle hold-
ninger og oppfatninger, som ikke hol-
der mål i vår moderne tid.

Det er ikke vanskelig å forstå at det 
finnes mange oppfatninger om Bibelen 
og dens skrifter. Like fullt holder den 
kristne kirke fast ved at Bibelen er 
Guds Ord som er gitt oss. 
Den som gir seg i kast med å lese 
Bibelen, må være oppmerksom på at 
hun og han gir seg ut på en dristig sei-
las gjennom Skriftens bøker. Du kan 
få oppfylt flere ønsker på veien. Hvis 
du leter etter grusomme skildringer,for 
eksempel  av hvordan to bjørner river 
i filler 42 barn fordi de erter profeten 
Elisja og kaller ham fleinskalle, så fin-
ner du det. Hvis du søker foreldete og 
gammeldagse oppfatninger om hvor-
dan verden ble skapt på 7 dager, eller 
om at kvinner skal tie i forsamlingen,så 
finner du det også. Men hvis du er ute 
etter å få noe for din egen opplevelse 
av fred og mening i livet, så finner du 
også det.

Den gamle Kirkefar Augustin, sa at 
han opplevde Bibelen slik at når du 
begynner å lese, må du bøye deg dypt 
ned, fordi inngangen er trang  og lav, 
men når du først har begynt å bli kjent 
med Ordet, så åpner det seg en ufatte-
lig rikdom av kunnskap og visdom og 

levende ord, som griper deg og treffer 
deg akkurat der og når du trenger det. 
Men det er jo naturligvis også et tros-
utsagn. Poenget er kanskje hvordan vi 
selv vil nærme oss Bibelen. Kommer vi 
med lupe for å finne noe vi kan henge 
oss opp i, så finner vi naturligvis noe 
som passer. Men kommer du som et 
menneske som kjenner på uro i din 
sjel, stilt overfor spørsmålet om livets 
mening , og om hva som venter oss 
etter dette livet, så finner du evangeliet 
om Gud som ble menneske i Jesus 
kristus, Han som kom til oss fordi han 
elsker oss alle sammen med en uslukke-
lig kjærlighet.

Noe av det mest spennende med 
Bibelen, er at Han taler til hver enkelt. 
Her dreier det seg om 1. og 2. person, 
Gud og meg selv.  Han vil ha oss selv 
i tale, hver enkelt en. Hvis vi innser at 
vi alle er ute på banen i livets kamp, og 
at ingen av oss kan stå som objektive 
tilskuere og vurdere forholdene kjølig 
med vårt intellekt,men deltar med livet 
som innsats, ja, da kan du faktisk finne 
hjelp i Hans ord. Han sier jo selv at 
Han står for døren og banker,og hvis 
vi lukker opp, så kommer Han inn . 
Han ønsker å gi oss sin fred og sin vei-
ledning i livet og i døden.  Naturligvis 
er det et trosstandpunkt! Men det er 
jo også et hvert annet standpunkt i 
livssynsdebatten. Også en ateist, eller 
agnostiker, bygger ,dypest sett, sine 
holdninger på et sett av trosforutsetnin-
ger, akkurat som den troende kristne.

Det er opp til det enkelte menneske. 
Det er vårt eget valg, og hver enkelt av 
oss bestemmer faktisk selv hva vi velger 
å tro. Lykke til med Bibelstudiene. Du 
finner det du søker etter. 

Jesu  fortelling om Såmannen  viser oss 
hvordan Gud sår Ordet i våre hjerter. 
Noe av det han sår, faller i veikanten 
og blir straks spist opp av fuglene. Noe 
faller på skrinn jord og tørker fort ut. 
Noe faller blant tistler og torner og blir 
kvalt av det saftige ugresset. men noe 
faller også i god jord og det vokser og 
bærer frukt. Hos et hvert menneske 
finnes både veikanten,den skrinne 
jorden, tistler og torner, men også god 
jord. Spørsmålet er bare om vi lar det 
vokse i vårt indre så det kan bære god 
frukt, til glede og vekst både for oss 
selv og de mennesker vi møter på vår 
vei gjennom livet.

Kunstneren Harold Copping har på 
en fremragende måte klart å illustrere 
mange bibelske motiver.
I bildet ovenfor har han fremstilt 
«såmannen» som er ute og sår på sitt 
jorde. 
Faller såkornet i den gode jord i mitt 
indre? Eller i ditt?

TEKST: TORMOD TORP

BIBELEN 
– Guds levende Ord

“Såmannen” av kunstneren Harold Copping

Overskriften vår inneholder en sterk påstand. At denne boka,-
som egentlig består av 66 bøker, 39 i det Gamle Testamentet og 
27 i det Nye Testamentet, at disse skriftene som er skrevet til 
forskjellige tider og i forskjellige situasjoner, inneholder Guds 
levende Ord!
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TEKST OG BILDER: ANNE KARIN ANDERSEN

Klovnen Kristoffer bandt de enkel-
te leddene i gudstjenesten sammen. 
Kristoffer kan ikke snakke, så det var 
gjennom kroppsspråket han uttrykte 
seg. Men det klarte han helt utmerket.

I karnevalet byttes ofte rollene om. 
Her fikk de yngste i menigheten spille 
hovedrollen. De fikk være prinsesser, 
konger, alver, tigre eller noe annet de 
ønsket seg. De voksne fikk være litt 
barnlige der de konsentrert tygget i 
seg lakrislisser eller prøvde seg på å 
danse limbo. Vi får håpe at ryggen 
holdt for dem som prøvde seg. 

Det ble en flott opplevelse hvor vi fikk 
bruke flere sanser enn de vi vanligvis 
bruker og et flott møte mellom gene-
rasjonene.

KARNEVALGUDSTJENESTE!
Fastelavnssøndag var 
små og store, med og 
uten kostyme, samlet 
til karnevalgudstjeneste 
i Kråkerøy kirke. 
Det ble en annerledes 
gudstjeneste. 
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oss alle og Gud. Jeg er opptatt av at alle 
skal bli inkludert slik at alle får en opp-
levelse for livet sammen med oss. Leir for 
meg er minner, og jeg vil være med for å 
sørge for at alle som er på den leiren får 
med seg noe hjem de kan bære med seg 
resten av livet. Det er også viktig at vi 
gjennom leir kan rekruttere nye ledere, 
slik at miljøet vi har her på Kråkerøy 
bevares, for det er verdt å ta vare på.”

Dette er tre av 20 svar som er repre-
sentative for en tilbakemedling som 
gjør oss glade og takknemlige. Vi er 
glade i og setter stor pris på de ung-
domslederne som hører til menigheten 
vår og som gjør en så utrolig flott 
innsatts. 

       jernen og høydepunktet i konfir-
    masjonstiden er en 5-dagers 
sommerleir på Tjellholmen leirsted på 
Hvaler. En stor del av undervisning 
er lagt til leiren. Menigheten velger 
å bruke en god del resusser for at 
sommerleiren kan gjennomføres fordi 
vi ser verdien og ringvirkningene av 
en slik sommerleir. Det gjelder både 
blant deltakerne og ungdomslederne. 
Her er noen svar som ungdommer har 
gitt på spørsmålet om hvorfor ung-
dommer på Kråkerøy velger å sette av 
nesten en hel uke av sin sommerferie 
for å være med på leir som leder:

“Jeg vil være med på årets sommerleir 
fordi jeg ser på det som en sosial arena, 
samtidig som jeg ønsker å lære konfir-
mantene om hvor høyt Gud elsker 
dem :-)”

“Grunnen til at jeg vil være med på 
sommerleiren er ikke bare for å få dette 
beviset om at jeg er leder, men den fan-
tastiske opplevelsen og det super koselige 
og sosiale vi har. Har fått et sterkt bånd 
til kirken og alt rundt det, jeg liker også 
å lære hvordan lede andre og vil derfor 
sette stor pris på dette. Sommerleiren er 
absolutt mitt høydepunkt i 2016, og for-
håpentligvis I år fremover også. “

“Som konfirmant i fjor var leir ett opp-
legg jeg vurderte å ikke være med på. 
Men etter å ha blitt overbevist, kan jeg 
ikke skjønne at jeg i det heletatt tenkte 
tanken på å ikke være med. Jeg ble godt 
tatt i mot av lederne som var til stede, 
og bestemte meg så tidlig som da at jeg 
selv ønsket å være ett så godt forbilde 
som de var om jeg kunne blitt med som 
leder. Jeg har lyst til å bidra til det 
felleskapet jeg var en del av i fjor og vise 
at jeg kan være ett like godt forbilde for 
årets konfirmanter! Det må være noe 
helt annet å være på leir som leder, da 
får man ansvar og en viktig rolle i for-
hold til konfirmantene.”

“Jeg har lyst til å være med på sommer-
leir fordi jeg har så mange gode minner 
fra tidligere år. Kråkerøy Menighet har 
vært en redning for meg ved mange 
anledninger gjennom et sterkt og godt 
miljø, og ekte folk. Dette er min måte 
å gi noe tilbake til menigheten på, ved 
å hjelpe til i ungdomsarbeidet, som jeg 
mener jeg selv er ganske flink til. 
I tillegg er det viktig for meg at flere 
får oppleve det jeg har opplevd på leir. 
Det finnes garantert flere som meg der 
ute, som føler seg utenfor og alene. Jeg 
er med for å sørge for at den personen 
opplever å bli sett og hørt, verdsatt av 

K

TEKST: CHRISTOPHER PEATTIE

Mange konfirmanter på Kråkerøy deltar på sommerleir 
og mange ønsker å komme tilbake som ungdomsledre. 
Hvorfor det?

Ungdomsledere på sommerleir

Det som er delt her i menighetsbladet 
har vi fått tillatelse til å fortelle videre. 
Det var viktig for vår kateket Chris at 
fokuset ikke er først og fremst på han, 
men superheltene i denne fortellingen 
er alle de ungdommer som klarer å 
komme seg ut av vanskelige situasjo-
ner i løpet av livet. 

For noen uker siden kom en ung 
mann inn på kontoret til vår kateket 
Chris for å prate litt. Han er en typisk 
ungdom i 20-årene med en piercing 
og tatoveringer. Selv om han er ung, 
har han levd livet. Han var kun 17 år 
da han begynte å eksperimentere med 
rus. Dette miljøet førte til avhengighet 
som førte til et liv i mørke. Nå er det 
som å møte en helt fordi han klarte å 
komme seg ut av rusmiljøet og ta livet 
sitt tilbake. Han lot oss få del i hans 
livsfortelling, og til det kreves det stort 
mot.

Han fortalte at han ble introdusert 
til rus av en kompis. Han var livredd 
for å prøve. Men han var i en sårbar 
livssituasjon.  Lysten til å bli «frigjort» 
fra livets tunge byrder, stress og hver-
dagen var fristende. Han hadde lyst til 
å glemme livet litt.
Mens han rakk ut en hånd for å ta i 
mot, tenkte han: «Jeg prøver bare en 
gang»

Rusfellen er slik at den første gangen
 fører til den andre og tredje osv. 
Plutselig så går det 3 år. Han forteller 
at den første uken var ganske gøy, 
men så ble livet som et helvete. 

Alt blir ødelagt. Alle dine nære rela-
sjoner med familie og venner er knust. 
Rus og alt rundt dette miljøet begyn-
ner å forme deg og din identitet. Rus 
tar alt. All av din inspirasjon, tid og 
krefter. Statistisk sett er 90 % av rus-
misbrukere fanget for livet. Tallene er 
urovekkende! 

Så begynner denne unge mannen å 
fortelle hvordan han klarte å komme 
ut av miljøet. For det første ble han 
tatt av politiet. Etter mange timer 
hos politiet begynte han å stille noen 
viktige spørsmål til seg selv. «Skal livet 
mitt alltid være slik?» «Hva vil jeg med 
livet mitt?» 

Da var det som om han hørte Chris 
sin stemme. En stemme han hadde 
lært å kjenne gjennom konfirmantti-
den og den tiden han hadde vært ung-
domsleder. Den tanken som ble
så sterk var følgende:«Hva ville Chris 
ha sagt?» , «Hva ville Chris ha tenkt 
om livet mitt nå?» «Skal jeg skuffe folk 
som jeg er glad i?» Da var det at han 
snudde og vendte ryggen til rus og et 
liv preget av det.

Denne unge mannen var altså tidligere 
konfirmant og aktiv ungdomsleder på 
Kråkerøy. Han fikk smak av et godt 
ungdomsmiljø og fikk hørt at han har
verdi som Guds barn og en fremtid 
fylt med håp. Når han hørte Chris sin 

stemme, hørte han et liten ekko fra 
fortiden som han hadde tatt med seg 
«helt ubevisst» videre i livet. Det som 
hadde eierskap over hans identitet 
nå var ikke rus. Identiteten hans var 
formet av fellesskapet og det gode han 
selv opplevde i menigheten gjennom 
ungdomstiden. Han hadde husket at 
han har en «himmel over livet!»  
Dette er en sterk fortelling og tilbake-
melding å få, og den er ikke den 
eneste. Det gir mening til den tje-
nesten vi står i.

3 fokusområder for ungdoms-
arbeidet er: identitet, fellesskap og 
selvbilde. 
Det ungdomarbeidet som Kråkerøy 
menighet driver får betydning for 
unge liv fordi ungdommer tar med 
seg videre ting som de har lært. 
Ungdommer kommer til konfirmant-
undervisning som flasker som kan 
fylles. Jobben til Chris og andre som 
jobber med ungdommer er å fylle hver 
og én med en identitet og et selvbilde 
som Guds barn. Målet er å gi ung-
dommene et sted å høre til.

Den unge mannen som har delt 
sin historie her, skal være med på 
årets sommerleir for å snakke med 
konfirmantene om rusmisbruk.

TEKST: STEINAR EKVIK

Ringvirkninger knyttet til 
ungdomsarbeidet på kråkerøy

Denne fortellingen handler om ringvirkninger knyttet til ungdomsarbeid. 
Det viser seg hvor viktig det er å ha støttespillere og gode folk som befinner seg 
rundt oss gjennom livet - særlig i løpet av ungdomstiden. “

Skal livet mitt alltid 
være slik? 
Hva vil jeg med 
livet mitt?“

Jeg prøver 
bare én gang

8



10 11

De fleste av årsmøtets deltakere ante 
ingenting om det som skulle skje før vi 
kom inn i salen og så at både ordfører 
Nygaard og domprosten med flere 
uventede gjester allerede satt benket 
ved bordene og ventet. Man så på 
hverandre og lurte på hva som nå skul-
le foregå. Aller mest overrasket var nok 
sokneprest Steinar Ekvik, som kom 
sist inn og fikk se sine tre sønner, sine 
foreldre og sin bror og svigerinne sitte 
der i tillegg til hans ektefelle Sigrun.

Spenningen ble utløst da en dame 
reiste seg og fortalte at vi i dag skulle 
få delta i gleden over at vår sokne-
prest skulle få utdelt Hans Majestet 
Kongens fortjenestmedalje. Det viste 
seg å være en representant for Haslum 
menighet, fru Lundby, Ekviks tidli-
gere menighet, som skulle lede over-
relkelseseremonien. Hun orienterte 
om bakgrunnen for tildelingen og om 
hvem som hadde fremmet forslaget og 
dessuten flere som bisto forslaget.
Ordføreren sto for selve overrekkel-
sen,og han redegjorde for Steinar 
Ekviks store og omfattende engasje-
ment i kirke og samfunn. Etterpå 
hilste domprost Knut Erling Johansen 
fra biskop Atle Sommerfeldt, som ikke 
kunne møte. Dessuten hilste også en 
representant fra Kirkevergen. Til slutt 
fulgte menighetsrådets leder, Kristin 
Sofie Johansen, opp med en blomster-
bukett fra Kråkerøy menighet.

Vi gratulerer sokneprest Steinar Ekvik 
med Kongens fortjeneste-
medalje som han ble tildelt for sitt 
omfattende arbeid langt utover det 
en menighetsprest har å gjøre, med 
betydelig kursvirksomhet i hele landet 
knyttet til sorgarbeid ikke minst blant 
barn og ungdom. I tillegg til det ble 
det lagt vekt på hans litterære produk-

sjon av bøker og avisartikler gjennom 
mange år, og dessuten for arbeidet 
blant  de som ble rammet av ulykken 
på ”Scandinavian Star”, hvor mer enn 
150 mennesker omkom. I de senere 
år har han også ledet arbeidet ved 
sjelesorginstituttet på Modum bad, 
som ble innstiftet i Dr. Einar Lundbys 
navn. Det er i disse dager innlemmet i 
Modum bads Nervesanatorium.

Så fulgte kaffe og et stykke marsipan-
kake til alle, i anledning utnevnelsen.
En gruppe av årets konfirmanter 
hadde en fremføring hvor de fortalte 
om hvorfor de valgte å konfirmere 
seg. Det var flott gjort. Etterpå  leste 
menighetsrådets leder, Kristin Sofie, 
gjennom årsmøtedokumentet.
Det var nesten ingen som grep ordet. 
Rapporten ble klappet gjennom 
nesten uten kommentarer.

Kveldens overraskelsesmoment og den 
hyggelige og velfortjente tildelingen av 
Kongens fortjenestmedalje, satte oss 
alle i en høytidsstemning, hvor hver-
dagen ble satt litt til side. Slik ble også 
årsmøtet avsluttet til den fastsatte tid 
og alle gikk hjem med en gode følelse 
av at Kråkerøy menighet er et godt 
sted å være.

Kråkerøy menighets årsmøte 2016
TEKST: TORMOD TORP.  FOTO: SIGRUN EKVIK

Søndag 13. mars var det årsmøte i 
Kråkerøy menighet. Det startet med 
gudstjeneste kl.18 og ble direkte fulgt 
av årsmøtet i Menighetssenteret. 
Det var utarbeidet et fyldig dokument 
om det som foregår på alle aldersnivå-
er i menigheten, og dessuten rapporter 
fra alle stabens ansatte. Det var klart 
for et hyggelig møte hvor årsmøtets 
deltakere kunne glede seg over det 
gode arbeid som foregår kontinuerlig 
i Kråkerøy menighet.

Ordfører Nygaard overrakte Kongens fortjenestemedalje til Steinar Ekvik

Steinar Ekvik med Kongens fortjenestemedalje

5.  juni inviterer prostiets menigheter 
i Den norske kirke og Metodistkirken 
til «Skaperverkets dag». Gudstjenesten 
begynner kl. 11 og skjer i 
Kommandanthagen i Gamlebyen.  

- Vi opplever at Kommandanthagen 
er et flott sted å samles, sier diakon 
Ann Christin A. Nicolaysen, som 
leder arbeidet med å forberede guds-
tjenesten. - Hagen er vakker og intim, 
og i Gamlebyen er det også flere forbi-
passerende som kan stikke innom. 
Gudstjenesten skal hjelpe oss til å se 
Guds skaperverk både som en gave 

som kaller på  vår takknemlighet og 
lovprisning, og som en oppgave som 
utfordrer oss til å engasjement for 
naturen og livsmiljøet. Gudstjenesten 
blir lagt opp både for barn og voksne. 
Musikere og kor med barn og voksne 
deltar. Og konfirmanter fra Kråkerøy 
skal bidra på gudstjenesten – både på 
prekenformidling og som ministranter.
Ta gjerne med nistekurv for picnick 
i hagen etter gudstjenesten. Hvis 
været er for dårlig til å feire guds-
tjeneste utendørs, holdes den i Østre 
Fredrikstad kirke.   

Bli med å fyll Kommandanthagen 
med gudstjenestefeirende mennesker 
5. juni!

SKAPERVERKETS DAG 2016
FRILUFTSGUDSTJENESTE SØNDAG 5. JUNI I KOMMANDANTHAGEN I GAMLEBYEN 

Knut Edvardsen døde 8. mai, 71 år 
gammel. Han har hele sitt liv bodd på 
Kråkerøy og vært knyttet til  kirke og 
foreningsliv der. 

Knut var en sosial person og trivdes i 
møte med mennesker, en egenskap 
som preget hans arbeidsform både 
som bygningsarbeider og kirketjen-
er. Det var mange mennesker som 
kom innom Domkirken for å snakke 
med Knut, men som nok ikke fant sin 
plass på søndag kl 11.00. Knuts lune 
væremåte og humor skapte tillit og 
gjorde at en følte seg velkommen når 
han sto i kirkedøra. Han var uhøytide-

lig, og det skulle ikke gjøres forskjell 
på folk.  17 år i som kirketjener gjorde 
Knut til en institusjon i Domkirken. 
I kirken fikk han også bruke sin 
kunstneriske åre. Han skrev flere 
salmer og dikt og betraktninger fra 
kirketrappa. Og han trivdes med sam-
arbeidet med organister og prester.

Knut  vokste opp på Smertu på 
Kråkerøy som nest yngst av 4 søsken. 
Det var  en oppvekst preget av fri 
utfoldelse med Isegran, Nøkledypet, 
skog og skjærgård på kort avstand. 
Han var med i ungdomsforeningen 
på Kråkerøy misjonshus og i musik-
klaget spilte Knut fiolin. Her var et rikt 
ungdomsmiljø hvor også Aud som ble 
hans trofaste kone, var med. Et aktivt 
kristent engasjement  vokste frem i 
disse årene og en kristen tro har vært 
en viktig bærebjelke hele livet. Knut 
var med i mannskoret ”Vekteren” fra 
slutten av tenårene til koret ga seg på 
slutten av 80-tallet, og etter det var 
han aktiv i mannsforeningen på 
Kråkerøy misjonshus.

Knut var redaktør i Kråkerøy 
menighetsblad i en årrekke. Han 
ønsket at bladet også skulle ta opp 
forhold utenom de rent menighets--

messige. Han hadde en uhøytydelig 
og humoristisk stil. Etter at han ble 
pensjonist har han igjen blitt bidrags-
yter til menighetsbladet. 

Men Knut skrev også salmer. ”Jeg vet 
om et sted”, ”Stå opp og gå ut” og den 
vakre og ettertenksomme ”Julesalme”  
er alle enkle små perler som vil leve 
lenge og bli sunget mye. Kråkerøys 
tidligere organist Vidar Hansen har satt 
melodier til flere av Knuts salmer. Når 
vi tenker på at Vidar også samarbei-
der med salmedikteren Eivind Skeie, 
forstår vi enda bedre verdien av det 
Knut har skrevet.
Familien var viktig for Knut og Aud, 
særlig  den nære familien på 3 barn 
med ektefeller, 6 barnebarn og 2 old-
ebarn. Savnet etter en god og trofast 
ektefelle, far, bestefar, og oldefar vil 
være stort. Knut var der alltid.

Vi lyser fred over Knuts gode minne.

Anne Brun Andersen 
og Odd A.Andersen

(teksten er forkortet/redigert av 
redaktør)

Minneord om Knut Edvardsen.

FOTO: BENTE PAUS
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FADDERGAVE: 
Medlemskap i Dåpsklubben Tripp Trapp

Det å være fadder for et barn er en 
oppgave som ikke avsluttes når dåps-
handlingen er over, men som for 
mange betyr livsvarige bånd. Som fad-
der lover man å bidra til at barnet skal 
lære om den kristne tro. Et medlem-
skap i Dåpsklubben Tripp Trapp kan 
være et godt alternativ som fadderga-
ve. Det mener Anne Line Tufteland 
Kroken, prest i St Jacob menighet i 
Bergen, som gav det til sitt fadder-
barn.  Hun er fadder for Peder (1 år) 
og da han ble døpt  våren 2015, var 
medlemskap i Tripp Trapp-klubben 
gaven fra henne.  

Gjør relasjonsbyggingen lettere
- Dåpsklubben bidrar positivt i fad-
derrollen ved at den gir informasjon 
og opplæring om den kristne tro 
gjennom Peders barne og ungdomstid. 
Det er lettere å drive trosopplæring 
hvis man har materiale og informasjon 
å henvise til. Det gjør også relasjons-
byggingen mellom meg og han lettere 
fordi vi har bøker vi kan lese sammen, 
forteller Anne Line. Dåpsklubben 
sender ut 3 pakker i året med bøker 
og annet materiell. Kroken forteller 
videre: 
- Dåpsklubben gjør det lettere å utfø-
re det oppdraget som jeg har lovet å 
gjøre. IKO har mange fine måter å 
synliggjøre budskapet på og gjennom 
materialet i Dåpsklubben blir det mer 
levende. Hadde jeg kun hatt Bibelen 
å forholde meg til ville det vært van-
skelig. 

Viktig med kunnskap om religion
Dåpsklubben Tripp Trapp gir ut 
materiell som forteller om ulike deler 
av samfunnet. Blant annet har den 
kritikerroste boken Akim løper vært 
en av bøkene. Den handler om barn 

på flukt og er veldig samfunnsaktuell i 
den flytningssituasjonen vi står i nå. 
- Det er viktig for et barn å få vite noe 
om det samfunnet og den religionen 
man er en del av. Det å få kunnskap 
om den kristne tro gir kunnskap om 
religion, og når man har begreper om 
sin egen tro er det lettere å være i dia-
log med andre religioner, sier Kroken. 

Kvalitetssikringen av gaven gjør 
IKO
I IKO-Forlaget er det flere som 
jobber med utvelgelsen av bøkene 
og materialet barna mottar gjennom 
Dåpsklubben, og nettopp det trekker 
Kroken frem som en av de viktigste 
grunnene til at hun valgte et medlem-
skap for sitt fadderbarn: 

-  Jeg slipper ta den jobben med å 
kvalitetssikre gaven  fordi jeg vet at 
IKO gjør en grundig jobb og har en 
god teologi, og derfor er jeg trygg 
når jeg hjelper foreldrene med tros-
opplæringen for Peder, forteller 
Kroker. 

Fint at ting går av seg selv
Som avslutning spør jeg hvordan det 
påvirker henne i hverdagen og da ler 
hun mens hun forklarer at: 
- Nesten det beste er jo at det går av 
seg selv. Fadderbarnet mitt får kon-
tinuerlig gode gaver, jeg stresser ikke 
med handlingen og det er gaver som 
gir større mening. For eksempel sier 
badeboken Arken noe om at Gud 
beskytter barn og det er jo det jeg vil 
at Peder skal vite. 

TEKST: MARTA BJØRNØY LALIM

Barnas påskegudstjeneste 2016

Det åpnet med fellessang hvor prose-
sjonen med Kidsing kom inn først og 
gikk opp over det flotte påsketeppet 
som dekket gulvet i midtgangen. Vi 
fikk høre flere korsanger av Kidsing, 
og menigheten klappet og ga velfor-
tjent applaus.

Kari ledet barna fram i koret for å 
komme til Jesu grav og se, men da de 
kom fram var graven tom.En engel sa 
at han hadde stått opp fra de døde. Et 
fint opptrinn. Steinars preken ble en 
samtale med barna omkring fire store 
påskeegg. Et av dem hadde et esel 
inne i seg, symbolet på Jesu inntog i 
Jerusalem på palmesøndag. Det neste 
hadde et håndkle og såpe, som fortal-
te om fotvaskingen på Skjærtorsdag 
kveld. Her ville Jesus vise disiplene at 
vi skal tjene hverandre, i stedet for å 
herske over hverandre. Det var jo sla-
vearbeid å vaske føttene den gang.

I det tredje egget lå det et kors til 
minne om hva som skjedde på 
Langfredag. Det fjerde egget var tomt, 
og det var symbolet på at graven var 
tom og at Jesus sto opp fra de døde. 
Dette ble visualisert gjennom opptrin-
net med Kari og barna, som, i likhet 
med kvinnene tidlig Påskemorgen 
vandret mot graven med sin salve 
for å salve Jesu legeme. Da de kom 
fram, etter å ha snakket om hvordan 
de skulle få bort den store og tunge 
stenen foran åpningen, ble de redde 
da de så at stenen var rullet bort, og at 
graven var åpen. Da de gikk inn, så de 
at den var tom og at bare likklærne lå 
igjen. En engel fortalte dem at han var 
stått opp og lever. Da skyndte de seg 
tilbake glade og forskrekket og fortalte 
det til disiplene.

Mot slutten av gudstjenesten var det 
en vandring rundt i kirken for å se 
på forskjellige stasjoner som var satt 
opp, og samtidig var det nattverd ved 
intinksjon,som betyr at alle som vil, 
får en oblat, som symboliserer Jesu 
legeme, og så dyppes den i vinen før 
den føres til munnen.

Da vi skulle synge utgangssangen 
«Oppstått er Jesus», kom Steinar fram 
med et stort påskeegg, større enn de 
andre, og dette egget, sa han, kan jeg 
love dere ikke er tomt. Han gikk foran 

ut av kirken, og ved utgangen fikk alle 
som ville, ta godteri fra egget og i hån-
den fikk alle en påskelilje.
Så gikk vi til menighetssenteret for å 
spise sammen. Der var det dekket til 
måltid med deilige rundstykker og 
brødskiver, med eggerøre, skinke, ost 
og syltetøy. Praten gikk rundt bordene 
og det var veldig hyggelig. En utbytte-
rik og koselig opplevelse sammen med 
barna var det. Takk til alle som deltok, 
og takk til Kidsing, organisten, Kari og 
Steinar som hadde opplegget.

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

2. Påskedag kl.18 hadde vi barnas påskegudstjeneste i Kråkerøy kirke. 
Sokneprest Steinar Ekvik og menighetspedagog Kari Jenseg, Kidsing og mange flere deltok. 

Sogneprest Steinar Ekvik med godte-egget!Kidsing i prosesjon opp kirkegulvet.
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TEKST: MARIT TORP

Endelig blir det sykkel- og gangsti 
for barna fra Buskogen og Alshus
Både skolens ledelse, elevene og 
foreldrene på Lunde skole er 
glade for at veien nå kommer !

Mange har nok registret at store arbei-
der for tiden er på gang langs fylkesvei 
455 på Kråkerøy, veien som går forbi 
Buskogens nordre del ved avkjørsel 
til Kallera og videre mot Alshus og 
utover til Lunde .Den gamle veien har 
vært både trang og farlig, og det har 
vært risikabelt å ferdes der til fots eller 
på sykkel.

Saken er ikke ny. Lunde skole og 
Foreldreutvalget (FAU) har tidligere 
beskrevet mange usikre trafikkpunkter 
i kretsen med tanke på utbedringer for 
våre skolebarn ,som hver dag skal begi 
seg på skolevei både om morgenen og 
ettermiddagen.

I den oppdaterte Trafikksikkerhets-
planen fra 2010 i regi av Statens 
Veivesen, kunne vi lese om «Varsel 
om oppstart av reguleringsarbeider 
for gang- og sykkelvei langs fylkesvei 
455». Som vi skjønner : ting tar tid. 
I dag skriver vi 2016. Men det er 

ofte et møysommelig planarbeid som 
ligger til grunn i forkant av det første 
spadetak, og det skal tas hensyn til 
foreliggende reguleringsplaner.

Byggeleder Einar Uno Henriksen i 
Statens Veivesen, sier at saken ble ved-
tatt i 2013 og at de arbeidet konkret 
med forberedelsene gjennom 2015. 
Det  fysiske arbeidet startet i april 
2016. Byggekostnadene vil beløpe seg 
til ca. 20 millioner kroner og er bereg-
net ferdig i 2017.

Selv om arbeidet for tiden forårsaker 
bilkøer og venting på grunn av 
sprengning og utgravinger, tåler vi 
det veldig gjerne når vi ser at det blir 
resultater av det. 

Rektor på Lunde skole Hanne Lothe 
og FAU-leder Stian Jensvoll, er begge 
storfornøyde med tanke på de for-
bedringer som her kommer. Det er 
lenge etterlengtet av elever og foreldre. 
Det er da vi roper HURRA på barnas 
vegne, og vi hilser flere lignende tiltak 
velkommen.

Kirkekoret jubilerer!
Kråkerøy kirkekor feirer i år sitt 75årsjubileum. Dette vil vi gjerne 
at flest mulig skal få med seg, derfor ber vi dere sette av datoen  
søndag 2. Oktober kl 18.00, som er Søndag før høstferien. 
Vi vil markedsføre det som en «Syng med oss»-kveld, der vi både 
plukker opp perler fra tidligere års korvirksomhet til salmer fra 
Salmeboka fra 2013.

Kom og syng med oss, allsang gjør godt!

Foto: Marit TorpOffentlig saksdokument
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Dette er en skissetekst

TEKST OG BILDE:

Slekters gang 
2/16

DØPTE
06.03.16
Noah Strand-Eriksen

20.03.16
Filip Madshaven Michaelsen
Gabriella Eliassen

03.04.16
Sofie Aurora Børseth

17.04.16
Hermine Arefjord

05.05.16
Celine Fredh Horsrud
Jonathan Norli Railo

15.05.16
Mie Cecilie Baltzersen 
Lukas Lervik-Johansen
Oliver Westerlin

22.05.16
Mathias Sævold Høistad
Embla Kristoffersen

DØDE
Anne Marie Andreassen  1939
Grete Astri Karlsen  1941
Gerd Synnøve Buskoven  1924
Turid Hansen  1924
Inger Irene Johansen  1925
Lizzie Skaarberg  1926
Olav Andre Møller  1974
Sondre Lundh Erlandsen  1992
Pål Bjerke Svendsen  1958
Jens Smith-Sivertsen  1938
Erland Hans Olavesen  1923
Kjell Wang-Erlandsen  1927 
Sverre Normann Pettersen jr  1947
Hans Ove Daniel Gansmoe  1952
Knut Edvardsen  1944
Ragnar Ivar Rapp  1931
Jørn vilsted  1946

 

 

29.05.16 2. søndag i treenighetstiden Fellesgudstjeneste Spjærøy kirke. Joh 3,1-13 

05.06.16 3. søndag i treenighetstiden SKAPERVERKETS DAG. Kommandanthagen. 
   Mark 10,13 -16. Offer til menighetsbladet.

12.06.16 4. søndag i treenighetstiden Ekvik og Peattie. Kursbevis til ungdom – VELG. Matt 9, 35-38.

19.06.16 5. søndag i treenighetstiden Hauglum. Dåp og nattverd. Kirkekaffe. Matt 18,12-18.  
   Offer til Norges KFUK-M.

26.06.16 Aposteldagen Ekvik. Dåp og nattverd. Mark 3, 13-19.  
   Offer til menighetens arbeid.

03.07.16  7. søndag i treenighetstiden GLOMMAFESTIVAL

10.07.16  8. søndag i treenighetstiden Hauglum. Dåp og nattverd. Mark 12, 28-34.  
   Offer til Tjellholmen leirsted.

17.07.16  9. søndag i treenighetstiden Hauglum. Fellesgudstjeneste med Hvaler. Luk 6, 36-42.  
   Offer til KRIK.

24.07.16  kl. 19.00 10. søndag i treenighetstiden Hauglum. Nattverd. Mark 11, 25-26.      
   Offer til menighetens arbeid.

31.07.16 11. søndag i treenighetstiden Ekvik. Dåp og nattverd. Joh 8, 31-36.      
   Offer til NKKS (skolelaget).

07.08.16 12. søndag i treenighetstiden Fellesgudstjeneste Spjærøy kirke. Joh 4, 27-30 + 39-43. 

14.08.16 13. søndag i treenighetstiden Ekvik  Dåp og nattverd. Joh 15, 13-17.  
   Offer til «Gå ut senteret» i Hurdal.

21.08.16 Vingårdssøndag Skolestartgudstjenenste, Ekvik og Jenseg. Leker på kirkebakken.    
   Kirkekaffe. Offer til trosopplæringen i menigheten.

28.08.16 15. søndag i treenighetstiden Hauglum. Dåp og nattverd. Joh 15, 9-12.     
   Offer til Kirkens fengselsarbeid.

03.09.16  kl. 10.30/12.30/15.00 Konfirmasjon. Hauglum og Peattie.      
   Offer til menighetens ungdomsarbeid.

04.09.16  kl. 11.00/13.00        
  16. søndag i treenighetstiden Konfirmasjon. Hauglum og Peattie.      
   Offer til menighetens ungdomsarbeid.

11.09.16 17. søndag i treenighetstiden Ekvik. Dåp og nattverd. Mark 5,35-43. Offer til menighetsbladet.

18.09.16 18. søndag i treenighetstiden TÅRNAGENTER. Hauglum og Jenseg.     
   Offer til trosopplæringen i menigheten.

25.09.16 19. søndag i treenighetstiden Høsttakkefest. 4 årsbok. Ekvik og Jenseg.     
   Offer til KFUK/M-speiderne.

02.10.16  kl. 18.00 20. søndag i treenighetstiden «Syng med oss» Kirkekoret 75 år. Ekvik.     
   Offer tilMenighetsfakultetet.

09.10.16 21. søndag i treenighetstiden Hauglum. Dåp og nattverd. Kirkekaffe. Luk 12, 13-21.  
   Offer til Norsk misjon i øst.

16.10.16 22. søndag i treenighetstiden Hauglum. Dåp og nattverd. Luk 10, 25-37.     
   Offer til menighetensarbeid.

23.10.16. 23. søndag i treenighetstiden Ekvik. Dåp og nattverd. Kirkekaffe. Matt 24, 35-44.   
   Offer til den evangelisk-lutherskekirke i Jordan og det hellige land.

30.10.16 Bots- og bønnedagen  Ekvik. Nattverd. Luk 15, 11-32.      
   Offer til de 4 diakoni-institusjonene.

Velkommen til Kråkerøy kirke!
Gudstjenester i tiden framover

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

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.

Skolestartsgudstjeneste 
søndag 21. august
Vi vet at almanakkene fylles fort opp og mange 
langtidsplanlegger. Derfor vil vi allerede nå minne 
om skolestartgudstjenesten 21. august i forbindelse 
med at så mange begynner på sin skolekarriere. 
I løpet av april har 37 flotte 6-åringer vært med på 
tre kveldssamlinger på menighetssenteret. Dette 
leder frem til denne gudstjenesten som legges sp-
esielt opp for denne gruppen som nå begynner på 
skolen. Det blir leker på kirkebakken etterpå hvis 
været tillater det. Det er selvsagt mulig å være med 
på gudstjenesten selv om man ikke har vært med 
på samlingene i april. Dette blir en gudstjeneste 
som passer for alle generasjoner. Denne dagen 
blir det godt med folk i kirken og vi håper å se deg 
også der! Inntil da får dere ha en god sommer!
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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!




