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Takk for meg!
Jeg har nå fungert som redaktør for
Kråkerøy menighetsblad i fire år og 16
nummere av bladet.

Det er en hel valgperiode. Jeg syntes det
var betimelig å sette strek, nå som sokneprest Steinar Ekvik har takket av, og vi får
en ny sokneprest, som kanskje kunne tenke
seg å gjøre egne valg av folk til oppgaver,
slik at hun kunne stå mer fritt til å velge.
Jeg har naturligvis sagt meg villig til å bidra
videre som medarbeider i bladet, dersom
det skulle være interesse for det.

Kristiansen, som har ivaretatt vår layout
på en eksemplarisk måte, i et inspirerende
samarbeid i hele perioden.
Takk også til leserne av bladet som har
fulgt oss gjennom årene med kommentarer og tilbakemeldinger. Det har vært
en lærerik periode i fire av mine år som
pensjonist.

Men nå gjenstår å takke for samarbeidet i
redaksjonen og med staben gjennom fire
år. Spesielt vil jeg rette en takk til Sidsel

Andakt
med nedsatt funksjonsevne og de har lært
meg mye, de har vært min lærer!
Hanne Holm,
menighetspedagog

Til ettertanke!
«David fikk ikke lov til å konfirmere seg»
sa min venninne til meg. Hæ?? Jeg trodde
jeg hadde hørt feil. «De hadde ikke mulighet til å legge til rette for han». David,
den flotte gutten som har så mange gode
egenskaper, han ville ha vært en ressurs i
konfirmantgruppen. Menigheten så kun
merkelappen med diagnosen!
Jeg jobbet på denne tiden som spesialpedagog og synes det var utrolig trist at
David og hans familie møtte på mennesker
som ikke ville engasjere seg i han og hans
utfordringer. For det er det alt handler
om, å engasjere seg, ha nestekjærlighet og
tørre å møte det ukjente med åpne armer.
Jeg har også hørt historier fra familier som
har opplevd at det har kommet blikk eller
«hysj» mot barnet deres når de har vært på
gudstjenester. Når kirken ikke har et inkluderende miljø for mennesker med funksjonsnedsettelse er vi med på å ekskludere
en gruppe mennesker fra kirken, og disse
menneskene opplever også at et fellesskap
som er rundt/i kirken blir tatt fra dem. Jeg
har jobbet i mange år med barn/ungdom

I Bibelen møter vi mange mennesker
som har opplevd, ikke mislykket integrering, men heller vellykket ekskludering.
Bartimeus (Lukas 18: 35-43) nektet å
underkaste seg ekskluderingens lover.
Til tross for at alle hysjet på ham, ropte
han, av sine lungers fulle kraft, om og om
igjen». Jesus stoppet opp, hysjet ikke på
den blinde mannen, men ba han komme
til seg. Allerede der behandlet Jesus
Bartimeus som alle andre. Det var en selvfølge for Jesus at Bartimeus kunne gå, og
komme til ham, selv om han ikke kunne
se. Jesus brøt med datidens holdninger, og
møtte disse menneskene med respekt og
tok de med inn i Guds rike og fellesskap.
Han handlet slik at Bartimeus og mange
andre i hans situasjon ble integrert, som
fullverdige mennesker og han talte imot all
form for ekskludering. Han lot menneskene han møtte få delta, være med, som
fullverdige mennesker. Det er viktig at vi
anerkjenner hverandre, at vi alle er gode
nok akkurat sånn som vi er? For Jesus så
ikke folks merkelapper. Han så folk med
Guds øyne. Hver enkelt med unik verdi.
Unik og skapt av Gud i hans bilde. Jeg kan
tenke meg at Jesus var en behagelig fyr å
henge med.
I Kråkerøy menighet kan konfirmantene
som har behov for tilrettelegging velge selv
om de ønsker å konfirmere seg i Kråkerøy
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og få tilretteleggingen der, eller de kan
velge å være med i en egen gruppe for de
som trenger tilrettelegging som er for hele
Fredrikstad. Her blir det tilrettelagt for
hver enkel deltager ut ifra hver enkeltes
behov. Vi har erfaring med at noen foreldre er usikre på hvilket tilbud som er
best for barnet deres. Det er derfor mulig å
prøve begge deler en liten periode. De kan
også følge undervisningen i den tilrettelagte gruppen og så konfirmere seg sammen
med konfirmantene i den menigheten
de hører til. Jeg er med i den tilrettelagte
konfirmantgruppen og i mai ble de konfirmert. Det var en stor dag for dem og de
var utrolig stolte. Jeg anbefaler alle å gå på
disse gudstjenestene!
Jeg tenker ofte på David og blir trist,
han fikk ikke tilbud om å få en velsignelse en gang… Tenk om han
bare hadde bodd i Fredrikstad….
For oss som jobber i kirken og for alle
som er på gudstjenester er våre holdninger
avgjørende for menneskers møte med kirken og den kristne tro. Det er de mange
små kjærlighetshandlingene som skaper
et inkluderende og trygt fellesskap. Og i
de fellesskapene møter vi Guds kjærlighet
gjennom hverandre - den kjærligheten som
ikke ser merkelapper, men unike mennesker med uendelig verdi.

TEKSt: Anne Brun Andersen

Bli kjent med den nye
soknepresten vår!

KIRKENS SOS I BORG

Menighetsbladet har hatt en prat med den nye soknepresten
vår, Maria Vassli Gjære. Foreløpig er hun prest i Fræna,
men i løpet av august er hun på plass på Kråkerøy.

Kirkens SOS har døgnåpen tjeneste på
telefon og internett. 67 frivillige medarbeidere er der, når natten blir for
tung og du trenger noen å prate med!
Kulepunktene under viser hva som er
fokus i arbeidet.

Maria er født og oppvokst på
Kongsberg og bodde der til hun dro
hjemmefra for å studere. Vi spør
henne hva hun tror har vært med på
å forme henne som menneske. Da
nevner hun først og fremst foreldrene
sine. Gjennom sin praktiske kristne
tro lærte de oss barna å bruke tid på
andre og å vise omsorg, sier hun. Blant
annet var de avlastninghjem for to
barn med Downs syndrom fra Maria
var ganske liten. Men kontakten med
kirke og bedehus har også vært med
på å forme henne.
- Hva gjorde at du valgte presteyrket?
- Det har vært en tydelig kallsopplevelse, det vokste fram en overbevisning om at det var den veien jeg
skulle gå. Men jeg studerte psykologi
i halvannet år og lærte meg tegnspråk
i et år før jeg var klar til å begynne
på teologistudiet. Det at jeg jobbet i
Døvekirken i Oslo i studietiden, ga
meg menighetserfaring og gjorde meg
trygg på prestekallet.
-Du har vært prest i noen år. Hva synes
du om prestetjenesten så langt?
- Det er et stort privilegium å få jobbe
som prest, det er utfordrende og krevende, meningsfylt og givende.
Vi spør hva hun mener er det viktigste
hun gjør som prest. Da svarer hun:
Det viktigste er å skape rom og steder
der mennesker kan møte Gud og hverandre. Og hvordan gjør man det?, spør
vi.- Jeg tror at gudstjenesten er viktig,
sier hun. Liturgien, prekenen, alt skal
peke på Gud , være med å åpne opp
for Guds tilstedeværelse så mennesker
kan møte Gud der de er i livene sine.

Det er målet med alt vi gjør i kirken,
at folk kan se Guds handlinger i verden. Hun legger til at hun er glad i å
møte mennesker, glad i gudstjenesten
og i sykehjemsandakter, noe av det jeg
liker best med prestetjenesten er at jeg
kan bruke hele meg i møte med mennesker i alle livets situasjoner.
- Hvorfor valgte du Kråkerøy?
- Dere hadde en spennende utlysningsannonse. Dessuten har familien min
hytte på Hvaler, så jeg har vært på en
del gudstjenester både på Kråkerøy og
Hvaler om sommeren.
- Ser du noen spesielle utfordringer her
hos oss?
- Ja, jeg har hørt at dere ønsker å satse
på småbarnsfamilier, så det blir jo
spennende. Det er sikkert andre utfordringer også, men nå gleder jeg meg
til å bruke tid på å bli kjent med dere
først.

Noen må våke i verdens natt… (NoS 738)

Vi spør Maria om hun vil karakterisere
seg selv. Hun tenker en stund, men så
sier hun at det vil hun ikke. Da spør vi
om hva hun gjør på fritiden, og da får
vi svar, mange svar. Hun liker å lese,
hun tror også at lesingen har vært med
på å forme henne. Så har hun alltid
et strikketøy som hun holder på med.
Sang og musikk er viktig for henne.
Tilslutt nevner hun friluftsliv; turstier
og kajakk. Det ser virkelig ut som om
hun kan møte oss Kråkerøyfolk på
mange av våre arenaer. For egen regning kan vi tilføye at hun virker åpen
og lett å komme i kontakt med og
være sammen med.
Så da er det bare å glede seg til hun
kommer. Det skal være innsettelsesgudstjeneste 26. august. Maria håper
at hun får treffe riktig mange av oss
da, så det er bare å merke seg datoen.

I 2017 besvarte Kirkens SOS i Borg
164 850 telefonsamtaler og 512 SOSmeldinger på nett. Nesten 1000 samtaler handlet om selvmord, over 3000
om psykiske problemer, og ca 2000
om ensomhet, relasjonsproblemer/
konflikter.

Utgangspunkt
• Livet er en gave fra Gud.
• Alle menneskers likeverd

Kirkens SOS er kun mulig fordi:
• Frivillige gir tid og krefter
• Gaver og tilskudd

Visjon
• Omsette Jesu nestekjærlighet i
praksis gjennom å gi tid til, ha tro
på og fremme håp for mennesker i
krise.

Har du lyst til å bli en frivillig,
ring 69 10 05 00
Har du lyst til å gi en gave kontonummer 1145 11 33170

Særpreg
• Frivillighet – du møtes av frivillige
medarbeidere som lytter
• Åpenhet – du møtes med åpenhet
og respekt
• Tilgjengelighet –  er det
alltidFOR
noen
HER
der når du trenger det (Vi er her –
alltid!)
• Anonymitet – du trenger ikke å
presentere deg.

I 2017 fikk Kirkens SOS i Norge frivillighetsprisen 2017. Her er juryens
begrunnelse:
Årets vinner har i en årrekke bidratt
til å skape et varmere samfunn,
og har
HER FOR
utvilsomt berørt mange enkeltmenneskers liv.
Vinnerens frivillige innsats er meget
Ulf
omfattende og Ellen
den store etterspørselen

DU overtok stafettpinnen i 2014 - i en tid
hvor vi sårt trengte en ny redaktør!
Takk for ditt engasjement og vilje til å
lage et godt produkt som vi vet blir lest av
mange av øyas innbyggere.
Takk for den tiden du har lagt ned i dette
arbeidet!
Takk for at du har delt så villig av dine
tanker og av din kunnskap!

Ellen

Ulf

Ellen
Ellen
Bjørnar

Ulf

UlfCathrine

Bjørnar

Cathrine

HER
FOR
HER
FOR

Cathrine

Vi er takknemlige for at du har vært en
god redaktør og levert et godt blad
gjennom fire år!
I forrige nummer av Kråkerøy menighetsblad skrev du i redaktørens hjørne om at
ALT HAR SIN TID! For oss er det nå tid
for å si en stor TAKK til deg for innsatsen
og tiden du har gitt og vi er glade for at du
ønsker å bidra videre i redaksjonen!
Vi ønsker deg alt godt og Guds velsignelse!

HER FOR

Ellen

Ellen

Cathrine

I dette nummert hvor du er redaktør for
Kråkerøy menighetsblad for siste gang
vil vi takke deg for den innsatsen du har
gjort!

HER FOR

HER FOR
HER FOR

Vi ønsker vår nye sokneprest hjertelig
velkommen til Kråkerøy!

Tusen Takk Til Tormod Torp!

etter vinnerens tilbud viser tydelig at
virksomheten dekker et behov i samfunnet. Vinneren viser oss frivillighetens
unike verdi. Ikke bare ville det vært
svært kostbart for det offentlige å gjøre
jobben vinneren gjør - det ville trolig
vært umulig å erstatte vinnerens aktivitet med en offentlig tjeneste.
Vinnerens arbeid er livsviktig, og høyst
aktuelt og relevant i det samfunnet vi
lever i, der mange kan oppleve ensomhet. Troen på at møtet med et likeverdig
medmenneske er den beste måten å
hjelpe andre på står sentralt. De omtrent
tusen frivillige sørger for at noen er
til stede når du trenger noen å snakke
med - uansett når du trenger det. De
besvarer nærmere 200 000 henvendelser
i året og gjør en uvurderlig innsats både
for enkeltpersoner som får hjelp, og for
samfunnet forøvrig,
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Vi dekker hovedsakelig Fredrikstad, Rolvsøy, Borge, Torsnes, Østre Fredrikstad,
Terje
Kråkerøy, Spjærøy, Hvaler, Gressvik, Onsøy og Råde.
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TEKSt: Ole hauglum. Foto: Anne karin andersen

TEKSt/foto: Hanne holm sveum

Oppussing av gravkapellet.

En ”Helt førsteklasses” gjeng
fem- og seksåringer!
” Helt førsteklasses” er ett av flere
trosopplæringstilbud som menigheten tilbyr barn og unge fra 0-18
år. Førskolearrangementet gikk av
stabelen i april og mai på Kråkerøy.
16 ivrige og spente fem og seks åringer
fra Lund, Rødsmyra og Rød skolekrets
møtte opp på første samling i uke
16 på menighetssenteret. Kråkerøy
menighet stilte med menighetspedagog
og 8 ungdommer fra Kråkerøy som
deltok som en del av sin Ledertrening.

Det siste halvåret har gravkapellet på Kråkerøy vært
steng på grunn av oppussing,
og kirken har vært brukt til
begravelser. Utvendig er det
få endringer å se på kapellet,
men dørene er blitt reparerte,
malte og isolert bedre. Men det
er i all hovedsak innvendig at
kapellet er blitt pusset opp.

Første skoledag er en viktig milepæl
i livet. Trygghet, nestekjærlighet og
gode vennskap var derfor sentrale tema
med Bibelsk forankring for samlingene
våre. Boken «Min kirkebok 6» satt
rammene for opplegget.

Det er blitt lagt nytt gulv. Det er lagt
vannbåren varme i gulvet, med flotte
granitt fliser oppå. I tillegg er det
også satt opp noen radiatorer, for å gi
nok varme på enkelte steder. Vannet
varmes opp ved hjelp av strøm, men
på sikt, når det legges et nytt og tilsvarende gulv i kirken, er det snakk om
et varmepumpesystem, som forsyner
både kirken og kapellet. Dette er en
mye billigere og mer miljøvennlig
måte å varme opp byggene på. I tillegg
er det en svært komfortabel varme.
Arkitekten som har vært inne i oppussingsprosjektet, har tegnet inn et tre i
gulvets mønster. Det er ikke så enkelt
å se når det kommer stoler på plass og
det pyntes med blomster. Men midtgangen er her tenkt som stammen på
treen. Det blir ikke nye stoler. Stolen
som var i kapellet var fult brukbare og
skal settes inn igjen. Veggene er malt
og taket er vasket, rommet er ventilert
og det er kommet egen inngang for
rullestolbrukere. Det er også installert
et nytt elektronisk orgel, med høyttalere bak over inngangsdøren.
Finsnekkerne har også gjort sitt til
at det er blitt et vakrere og funksjonelt rom. I den ene sidearmen er det
satt opp hyller og skap ved siden av
spillepulten. Ved inngangen er laget
et flott bord. Framme vil vi beholde

de to syv armede lysestakene, og på
sikt vil det komme opp et bilde på
endeveggen. Alt dette gjør kapellet
til et vakrere og mer funksjonelt rom
for gravferd og kremasjon – både for
kristne og for andre typer seremonier.
Det som også er gjort med kapellet,
men som ikke er synlig for folk flest er
at bårerommet i kjelleren er utbedret
og pusset opp.
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I klubbsamlingene har barna sunget,
lekt, laget vennskapsbånd og trykket
sin egen t-skjorte. Tenk så gøy å ha
en t-skjorte hvor det står” Jeg er helt
førsteklasses” på! Vi hadde også en”
hemmelig hule” hvor barna fikk høre
en bibelfortelling.
Mye av det vi har jobbet med vises
frem under skolegudstjenesten
19.august kl 11.00. Vi tar på oss
t-skjortene, synger sanger vi har øvde
på, og gleder oss til første skoledag
sammen.
Vi ønsker derfor alle velkommen til
en” Helt førsteklasses” Barnegudstjeneste. Her deler vi også ut” Jeg er
helt førsteklasses” t-skjorter helt gratis

I løpet av juni regner vi med å kunne
ta det nyoppussede kapellet i bruk.
Vi ser fram til det og håper at det vil
bli et godt rom på alle måter – og ikke
minst for de pårørende som skal ta
farvel med sine kjære og ofte er i en
sårbar situasjon. De skal møtes med
respekt og varsomhet. Det håper og
tror jeg at det nyoppussede kapellet
også vil bidra til.
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Noah Stene Andersen

til alle som skal begynne på skolen.
Dette er menighetens måte å si ”lykke
til på første skoledag” til alle fem- og
seksåringer på Kråkerøy!

TEKSt / foto: Magne Henriksen

Populære Chris vinker farvel
Visste du at Chris Peattie er oppkalt etter Christopher Robin i fortellingene om Ole Brumm?
Det forklarer faktisk en hel del.

«How lucky I am to have
something that makes saying
goodbye so hard.» Ole Brumm.
Dette er et av favorittsitatene
Chris trekker frem når vi gjør
avskjedsintervju med ham for
menighetsbladet. Han legger
bak seg ni år i Kråkerøy
Menighet som kateket og mange
hundre konfirmanter har satt
varige spor hos ham - og han
hos dem. Når dette leses er han
på plass i hjembyen Calgary i
Canada.

mer. Ungdommer liker alt dette og de
MÅ ha klare rammer. Det kunne jeg
gi dem fordi de kjente seg igjen i meg.
Leir leir leir
Konfirmantoppslutningen på Kråkerøy
er unikt høy i norsk sammenheng. Det
har jevnt over vært en oppslutning på
94-95 % av ungdomskullet og det siste
konfirmantkullet som Chris hadde
ansvaret for var rekordstort med 107
konfirmanter. Han er sikker på at konfirmasjonsleiren er et stort trekkplasteret og som får så mange til å velge å
konfirmere seg i kirken.
-Ungdommene vil ha opplevelser
og det får de til gagns på leir. På leir
kobler vi hodet med hjertet. Mye kan
skje på leir og ingen andre steder.
Jeg tror på det vi har fått til med vårt

Vi møter ham et par dager før avreise
over en stor kopp kaffe i sentrum av
Fredrikstad, en by han har blitt glad i
og som har gitt ham mange gode opplevelser. Nå søker han nye.
Han forstår at endel stiller spørsmål
ved at han bryter opp og reiser, så la
oss få svar på det spørsmålet aller først:
-Dette er ikke snakk om en livskrise eller et oppbrudd. Jeg føler at jeg
vil. Jeg er sikker på at det vil bli ende
måtte gjøre dette og at det er noe som
godt, smiler han.
venter på meg der.
Han utdyper: -Jeg elsker å se tv-proIdentitet for konfirmantene
grammet «Great designs» som handChris tok over jobben i Kråkerøy
ler om mennesker som bygger sine
menighet etter Tormod van der Hagen
livsverk i form av bygninger og hus.
og mener selv at han kom til dekket
Ektepar, venner og familie som går
bord.
gjennom tykt og tynt sammen og står
-Jeg gikk bare rett inn i
last og brast med drømmen. De bygger noe og de
«We will be friends opplegget Tormod hadde
laget og det var et opplegg
kjemper hardt for å lykkes. forever, wont we»,
jeg allerede kjente godt.
På slutten er de glade for
asked Piglet.
Dette var rundt påske i
Even longer,
å ha fått det til. Jeg ser
Pooh
answered”
2009.
på livet som mitt «great
design» - et liv skal bygChris satte umiddelbart
ges av opplevelser og de
sitt eget preg på jobben og møtte
opplevelsene må du skape selv og du
konfirmanter og andre med hjertelig
må kjempe hardt for å oppnå det du
8

smil, solid håndtrykk og en sjarmerende brytning av canadisk-norsk språk.
Mange mener han raskt opparbeidet
seg en slags idol-status blant de unge
på Kråkerøy. Chris var mannen de
likte å være med og som likte å være
med dem.
-Jeg var fast bestemt på å være Chris
som er kateket og ikke kateket som er
Chris – ser du forskjellen, spør han.
-Jeg tror mange konfirmanter kunne
kjenne seg igjen i den personen jeg
var. Jeg var på leting etter en identitet
i et fremmed land, jeg stilte spørsmål
om hvem jeg var. Jeg er ingen mørkemann eller trussel og jeg gir rom
for det uforutsigbare. I tillegg har jeg
humørsvingninger og liker klare ram-

Peoples person
Jeg er komfortabel med de grå feltene
Chris har sett det som sin viktigste
i livet. Jeg har heller aldri vært oppoppgave i menigheten å skape gode
tatt av å bygge store kirker, men store
relasjoner. Nå er han klar for andre
mennesker.
oppgaver, men vil fortsatt jobbe med
mennesker i en eller annen form. Han
Når Chris skal trekke frem ett enkelt
setter menneskets frihet til å velge
minne fra disse årene snakker han om
høyt.
det å ikke la andres oppfat“Nobody normal
-Vi skal ikke ha en forning av deg hemme deg eller
ventning om at alle skal ever accomplished
din utvikling og identitet.
anyting meaningful
delta. Kirken og fellesHan henter fram en ung
in this world.”
skapet skal være der når Jonathan Byers, Stranger
konfirmant som ikke bare
den enkelte trenger det
Things
hadde det enkelt, men som
og det må være tilpasset
kom til Chris på leir og sa
alles ulike behov. Jeg har lagt vekt på
med tårer i øynene: «Folk kaller meg
å møte mennesker slik de er. I løpet
både det ene og det andre og setter
av disse årene har jeg gått fra å se det
mange klistremerker på meg, Chris,
meste sort hvitt til å være oppmerksom men jeg har ikke noe tro på det lenger.
på de mange grånyansene.
Jeg tror på meg selv!»

leiropplegg på Kråkerøy og det ville
vært katastrofalt, mener jeg, om det
opplegget blir endret på. Her sørger
vi ikke bare for gode opplevelser for
årets konfirmanter, men vi rekrutterer
også gode ungdomsledere som blir
med i menighetsarbeidet i årene som
kommer.
Ikke alle tåler å håndtere 100 ungdommer over flere dager på konfirmasjonsleir, men Chris har elsket disse dagene
over alt. Her opplever han at ungdommene har lavere skuldre og er åpne for
det som skjer.
-Det beste komplimentet jeg får er når
de sier: «Dette var bedre enn jeg hadde
tenkt det skulle bli!»

Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

Telefon 03024 - fonus.no
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TEKSt / foto: Anne karin andersen

FULL FART I KRÅKERØY
MENIGHET
Meningen var å skaffe seg en oversikt over hva de holder på
med borte i kirken og på menighetssenteret på andre ukedager enn søndag. Nå har jeg selv en fortid som kirkelig ansatt,
men det begynner å bli lenge siden. Ting har skjedd underveis. Derfor har jeg invitert meg selv til en samtale med Linda
Gjemsø, som er daglig leder i Kråkerøy Menighet. Hun vet.

Godt humør og humoristisk sans er sikkert
godt å ha med seg når du har ansvar for en
gruppe 6. klassinger fra lørdag til søndag
Linda Gjemsø på kontoret.

Da jeg stikker nesen på innersiden av
døra på menighetssenteret, kjenner jeg
på en hektisk og livlig aktivitet. Et
stabsmøte er akkurat avsluttet. Folk
kommer og går, telefonen ringer,
beskjeder blir sendt videre. Jeg får en
stol å sitte på og en kopp kaffe foran
meg. Gjestfriheten er det ikke noe å si
på.
Midt oppi alt det prøver Linda å skaffe meg en oversikt over hva som har
skjedd den siste uka. Hver dag ...
Samtidig leter hun i arkivet etter bilder
jeg kan bruke i reportasjen min. Hun
begynner på å fortelle om trosopplæringen som krever mange ressurser.
- Onsdag er det babysang, sier Linda.
De holder på syv ganger og det er to
til tre kurs i året. Så er det 1,2,3-guds-

tjeneste i november. Krøllekveld er det
3-4 ganger, tårnagenter i november og
LYSVÅKEN første helg i adventstiden.
Lenger kommer ikke Linda, for telefonen ringer. Noen vil bestille dåp og
menighetssenteret til selskap etterpå.
Da dette er fikset, prøver vi å ta opp
tråden igjen.
- Tween-time, påskeklubb og førsteklasses for dem som skal starte i første
klasse til høsten, ramser Linda opp. Nå
har jeg ramlet litt ut. Jeg spør om jeg
kan ta noen bilder av personalet som
er til stede denne dagen. Linda forteller på innpust at det er fem ansatte til
stede i dag, og på utpust får hun samlet dem i trappen til noen bilder.
Dersom det hadde vært lyd til bildene,
så ville dere forstått at dette er mennesker som trives sammen. Også når

Forventningsfulle 6. klassinger samlet til «LYS VÅKEN» i adventstiden

7. klasse, får de «grille» presten (de
får stille presten vanskelige spørsmål).
Andre ganger kommer elevene hit.
De lærer om kirkebygningen, symboler, kirkekunst og kirkemusikken. Få
det med! Og dermed er Linda i gang
med å ramse opp ulike møtepunkter:

Stabsmøter, salmemøter, menighetsrådsmøter, planleggingsmøter. Hun
fortsetter med at kirkekoret øver hver
torsdag, og at de trenger nye stemmer.
Og er du strikkeglad, kan du være
med på strikkekafé hver tredje hver

tredje mandag i måneden. Men der
ringer telefonen.
- Hallo, det er Linda. Har du glemt
igjen kakefatet ditt? Du finner det på
kjøkkenet. Det er bare å komme.
Vi er her, vettu!

De ansatte som var til stede denne dagen: fra
venstre organist Unn Birgitte von den Hagen,
daglig leder Linda Gjemsø. Bak fra venstre
menighetspedagog Hanne Hanne Holm,
kateket Vigmund Gundersen Djupang og
kirketjener Geir Tvete

de blir trengt sammen i trappa, i varmen, med nok å gjøre – bare fordi en
menighetsbladskriver fikk en fiks idé.
Som en sa:
- Legg merke til at mange kirkelig
ansatte har en rask gange. Det er
neppe tilfeldig!

Kirken pyntet til påskevandring. Når skolebarna kommer til kirke, får de
se en frise som viser dem hva som skjedde på de ulike dagene i påsken.

Hanne og en gruppe barn er samlet rundt døpefonten i anledning av
utdelingen av Min Kirkebok.

Men plutselig stopper Linda opp.
Og siden det heller ikke ringer noen
telefon, tenker hun høyt:
- Kirke- skolesamarbeid er også viktig.
Dette et tilbud for alle klassetrinn.
Noen ganger drar presten på besøk
til skolene. Når de er kommet til
5. september starter et nytt kurs i babysang. Vi samles på menighetssenteret onsdager klokka
10.30. Først synger vi og så spiser vi vafler. Påmelding: www.kirken.no/krakeroy
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Kristine Sofie Kristiansen, Cornelia Narten,
Sigurd Lie Søvold og Andreas Lorentzen
har gjennomført ledertreningen og fått sine
kursbevis

Konfirmantundervisning på tirsdag, onsdag
og torsdag. Undervisningen avsluttes i koret
i kirken.
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Små og store samlet til innsats for Kirkens
Nødhjelp

TEKSt/Foto: Anne Karin Andersen

Speiderhuset på Strålsund 60 år
- Et velvillighetens hus -

Dette er litt av historien om hvordan Speiderhuset i Strålsundparken ble til.
I 60 år har det vært drevet organisert barne- og ungdomsarbeid der. I årene mellom 2003
og 2012 hadde Buskogen Barnehage et tilbud om naturbarnehage med Speiderhuset som
base. Mange spennende og morsomme oppdagelser har vært gjort i og rundt Speiderhuset.
I jubileumsåret øker aktiviteten, blant annet gjennom arrangementene til den
nystartede foreningen Speiderhusets venner.

Hvem er brukere av huset?
Speiderne fra Norges KFUM-speiderforbund og roverne bruker huset som
utgangspunkt for sine aktiviteter. Fra
2009 kan jenter også delta.
Speiderhuset har også vært tilhold
for guttelaget, konfirmantarbeid og
ungdomsklubbarbeid.
Fra 2003- 2012 var det naturbarnehage på Speiderhuset
Speiderhusets venner (støtteforening)
arrangerer dugnader og temasamlinger på Speiderhuset, noen av dem
er i samarbeid med Lunde KFUK/
KFUM ( KåeM-kultur)
Det er også mulig å leie Speiderhuset
til private selskap.
Reidun og Svein Helge Rødahl hadde med seg barnebarna Sofia (10) og Daniel (7). Det ser ut
som om bestefar har noe å lære bort…

60 årsjubileet
til Speiderhuset
vil bli feiret
8. desember
kl. 17

Guttelaget ble stiftet i 1935 med
Birger Holme som leder. Ti år senere
ble de innmeldt i Norges KFUMspeiderforbund. Nye medlemmer kom
til og behovet for et eget hus økte.
I 1954 ble tomt skaffet, byggekomite
nedsatt og dugnaden var i gang.
Speiderhuset sto klart til å innvies 30.
august 1958.

Etter denne starten har det ikke vært
bare en, men to utvidelser. For ei lita
gruppe var dette en tøff oppgave å
stå i. Men alle gode krefter arbeidet
i samme retning. Speiderforeldre og
andre interesserte gjorde en formidabel
frivillig innsats. Mange i dugnadsgjengen hadde helt nødvendig fagkunnskap. Vareleverandører som satte
pris på idealisme, solgte til «speider-

pris». Entreprenøren som verdsatte
idealisme og gledet seg over ungdomsarbeid, strakk seg langt så huset kunne
ferdigstilles.
Da huset sto ferdig i 2003 var det
gjeldfritt. Speiderhuset i Strålsundparken kan kalles et velvillighetens
hus.

Martin Johannes er på dugnad på speiderhuset. Her henger han på veggen med malerkosten.

Speiderhusets venner og KåeM-kultur har samarbeidet om flere arrangementer det siste året.
Her forteller lokalhistoriker Sven Skahjem
hvordan det var å vokse opp på Bjørnevågen
for 75 år siden.

Kort historikk om
Speiderhuset:
•

Kilde: Arne Viggo Høydahl

Speiderhusets Venner har
blant annet som mål:
• Å sikre drift av Speiderhuset i
	Strålsundparken og videreføre
speiderarbeidet og barne- og
ungdomsarbeidet på Kråkerøy.
Speidertroppen Lunde KFUKKFUM bruker Speiderhuset som
base for sine aktiviteter.
	Speiderhusets venner ønsker i
tillegg å legge til rette for annen
virksomhet som kan tjene lokalsamfunnet.

23. januar 1954 ble det opprettet
en byggekomite.
	Grunneier John Johnsen foreslo
en tomt i Strålsundparken.
•

30. august 1958 ble Speiderhuset innviet. I 1974 kom den 		
første utvidelsen med ny inn		
gang, kjøkken og garderobe.

•

1 2003 var det siste tilbygget
klart. Da hadde Speiderhuset fått
større sal, nye sanitærforhold, 		
nytt kjøkken og garderobe.

•

Samme år kunne Speiderhuset
koble seg det kommunale vannog avløpsnettet.

•

Eirik Johnsen viser «speiderferdigheter».
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Til venstre: Per Thore Stensvik og Jørn
Christen Jonsen har brukt mange dugnadstimer på Speiderhuset det siste året.
Solveig van der Hagen og hunden Kaisa trives
sammen på familiedag på Speiderhuset.
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Gnistrende og litt vemodig avskjed
med Chris Peattie!
Avskjedsgudstjenesten søndag 15. april,med vår svært
avholdte kateket,Chris Peattie, ble innholdsfylt, gnistrende
og samtid preget av vemod.
Kirken ble fylt av uvanlig mange unge
mennesker, som alle var møtt fram for
å ta avskjed med sin leder, som snart
setter kursen for sitt hjemland Canada,
etter 9 år i Kråkerøy menighet.
Prekenteksten fra Johannes evangelium i kapittel 10, handlet om den
gode gjeter. Det er jo Mesteren selv,
Jesus, som er den gode gjeter, men
det passer også godt på Chris, som har
vært leder for våre konfirmanter og
unge gjennom ni år. Etter prekenen
fikk vi et vakkert innslag med sang av
Sofie Jacobsen og Ola Nødtveit som
akkompagnerte på gitar.
Etter gudstjenesten kom de fleste ned
til kirkekaffe i vårt menighetssenter
for å takke Chris for strålende innsats
,og for å ønske ham lykke til videre i

livet. Det ble en feststund med tårer i
øyenkroken. Det gjorde inntrykk at så
mange unge deltok hele veien.
En rekke representanter ønsket å si
noe til ham og om ham, og budskapet
var nesten likelydende. Chris har vært
en usedvanlig god kateket, som har
inspirert og begeistret konfirmanter og
unge med sin forkynnelse om at Gud
elsker oss akkurat slik som vi er.
Det startet med menighetsrådets leder,

Kristin Sofie Johansen,som selv har
vært trofast deltaker på sommerens
konfirmantleire. Deretter Fellesrådets
leder, Leif Holt, så konstituert sokneprest Ole Hauglum fra staben som
takket for godt samarbeid. Hanne,
vår nye menighetspedagog, hadde et
morsomt oppsett med glimt fra det
arbeid Chris har gjort i Kråkerøy:
Hun viste en rekke bilder fra forskjellige arrangementer, ledsaget av en sang
som heter «You are loved!», til stor
begeistring fra salen. Det var jo nettopp essensen av det Chris har prøvd
å få fram i sitt arbeid. I tillegg hadde
Hanne laget et album med alle bildene, som han fikk overlevert.
Daglig leder Linda Gjemsøe talte
også vakre ord og overrakte en rekke
symbolske gaver, blant annet en bok
om det norske språket, og en ransel
med det rare i. Ola Nødtveit hadde et
fornøyelig «Vil du bli millionær-opplegg, som han vred om til «Vil du bli
Chris?» Vi fikk mange spørsmål om
Chris med fire svaralternativer. Bare
ett lag klarte 12 rette.
Fra den unge garde hadde både
Herman, Jonah og Sondre ordet, og
alle var enige om at Chris har betydd
mye for dem. Han bryr seg om sine

Vigmund Gundersen Djupang
ble innsatt ved gudstjenesten
27. mai. Han ble ønsket
velkommen av både menighetsrådsleder, domprost og
representant for fellesrådet.

unge medarbeidere, og alle har merket
hans gode hjertelag og dype empatiske interesse for hver og en. Dessuten
mente de at han må fortsette å jobbe
med mennesker, for det er han virkelig
flink på.
Også vår nylig pensjonerte sokneprest,
Steinar Ekvik, fikk ordet, og han samlet trådene med å gi uttrykk for at vi
vet at når noen går, kommer nye som
fyller oppgavene etter dem, men like
fullt er det riktig å si at Chris har vært
enestående flink i sitt arbeid med vår
ungdom.
Det ble naturligvis også traktement
med te, kaffe, saft ,is og kransekake til
alle. Praten gikk rundt bordene, men
en ting var samtlige enige om: Chris
har gjort en forskjell! Da Chris fikk
ordet til slutt, ga han klart uttrykk
for at det ikke var han selv, men hele
fellesskapet av unge medarbeidere som
skaper det gode miljø. Når jeg reiser,
må dere fortsette å skape det gode
miljø vi har her på Kråkerøy,sa han.
Han takket for alle gode ord, men slo
fast at det er han som har fått mest
gjennom samarbeidet, både blant de
unge, og i staben i vår menighet.

Domprost Knut Erling Johansen brakte en
hilsen fra prostiet.

Vigmund Gundersen Djupang ved lysgloben og klar for sin nye tjeneste i Kråkerøy menighet.

Kateket Vigmund Gundersen Djupang og
daglig leder Linda Gjemsø.

En gruppe konfirmanter deltok også under gudstjenesten.

Mange ble glade da Unn Birgitte
og Chris valgte å sette punktum for
samlingen med å synge velsignelsen
som duett. Da var det nok noen som
kjente tårene i øyet og takknemlighet
i sinnet.
Tusen takk for strålende innsats
gjennom 9 år, Chris! Lykke til i
Canada!
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Innsettelse av vår nye kateket.
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Slekters gang
2/18

Småstoff

DØPTE

Menighetsrådet forlenger
arbeidsavtalen med ungdomsarbeider Ola

Velkommen til Kråkerøy kirke!
Gudstjenester i tiden framover
- Alle begynner kl. 11:00, hvis intet annet står -

11.03.18
Julian Eggen Ystgaard Sagplass
Lukas Emilian Nilsen
Lykke Victoria Andersson
Josefine Klund-Hansen
Andreas Lia
Mathilde Filippa Andreassen
25.03.18
Vilja Johannessen
Maximilian Holmeset
Jonas Blom Olrud
Erling Andreas Aronsen
08.04.18
Casper Finstad Fredriksen
Vebjørn Søland Flatner

Ola Nødtveidt har siden 15.9.17 vært ansatt i en
10% - stilling som ungdomsarbeider i menigheten vår.
Opprinnelig skulle dette arbeidsforholdet avsluttes 30.6.
I sitt møte 15.5.18 besluttet menighetsrådet å forlenge
avtalen med 1 år. Ola har gjort en flott innsats og
menighetsrådet ønsker å styrke arbeidet blant de unge
på øya. Og her er Ola, sammen med vår nye kateket,
en nøkkelperson.

22.04.18
Thord Viljar Høidal Undrum
20.05.18
Liam Jacobsen
Ingrid Åsmul Kristiansen

Ola er født og oppvokst på Kråkerøy og han gikk på
Glemmen vgs - media/kommunikasjon. I dag studerer
han ved Universitetet i Oslo på lektorprogrammet.
I framtiden har han kanskje lyst til å bli lærer ….?
Eller jobbe i kirken med ungdom…. ?.
Og utdannelsen han tar nå, kan brukes til mye.

DØDE
Reidun Syversen 		1928
Aage Jamissen		1940
Jens Alfred Holmen		1927
Egil Øyvind Skauen		1933
Johan Anton Jørgensen		1934
Karly Meidel Leirvåg		1918
Sovleig Andersen		1931
Bjørnar Johansen		1952
Lise Grini		1964
Marit Johanne Nyquist		1947
Terje Harald Johannessen		1948
Sissel Elin Matre Eikeland		1955
Birigitte Billington 		1933

24.06.18		
St.Hans
				

Fellesgudstjeneste Kråkerøy kirke Hauglum Nattverd 		
Kirkekaffe

01.07.18		

Aposteldagen

Felleskirkelig gudstjeneste Glommafestivalen

08.07.18		

7. søndag i treenighetstiden

Vikar dåp og nattverd

15.07,18		

8. søndag i treenighetstiden

Fellesgudstjeneste Spjærøy kirke Hummel

22.07.18		

9. søndag i treenighetstiden

Fellesgudstjeneste Kråkerøy kirke Hummel

29.07.18

Olsok

Fellesgudstjeneste Hvaler kirke Hauglum Nattverd

05.08.18		

11. søndag i treenighetstiden

Fellesgudstjeneste Kråkerøy kirke Vikar Dåp

12.08.18		

12. søndag i treenighetstiden

Fellesgudstjeneste Hvaler kirke Vikar

kl 18:00

19.08.18		
13. søndag i treenighetstiden
Fellesgudstjeneste Kråkerøy kirke Skolestartgudstjeneste
				Hauglum og Holm Kirkekaffe
26.08.18		

Vingårdssøndagen	Hauglum Innsettelse ny sokneprest Dåp Kirkekaffe

01.09.18

kl 10:30/12:30/15:00

Konfirmasjon Hauglum og Djupang

02.09.18

kl 11:00/13:00 15. søndag i treenighetstiden

Konfirmasjon Hauglum og Djupang

09.09.18		

16. søndag i treenighetstiden

Vassli Gjære Dåp Kirkekaffe

16.09.18		

17. søndag i treenighetstiden

Vassli Gjære Nattverd

23.09.18		

18. søndag i treenighetstiden	Haglum og Holm Høsttakkefest og 4-årsbok Kirkekaffe

30.09.19		

19. søndag i treenighetstiden

Vassli Gjære Dåp

07.10.18		

20. søndag i treenighetstiden

Vassli Gjære Nattverd

Ola ble konfirmert i Kråkerøy kirke i 2013. Chris var
konfirmantleder og fikk Ola med på ledertrening etter
konfirmantåret. Og siden har han vært aktiv i menigheten. Han har vært ungdomsleder, vært med på konfirmasjonsleirer og han sitter i klubbstyret.
Ola liker veldig godt jobben, for han synes det er et
viktig at ungdommen etter konfirmanttiden kan ha et
møtested. Og menigheten har alltid behov for flere
unge som ledere inn i trosopplæringstiltak for barn.
Klubbkveldene som ungdommene har, er med på å
bygger relasjoner. I tillegg er Ola opptatt av musikk, han
spiller gitar og synger. Ofte sammen med kjæresten sin,
Sofie.

Rettelse
I nr.1 2018 ble det trykket en rettelse til en tidligere
artikkel om Kråkerøy kirkeforening. Det gjaldt spørsmål
om hvem som var med fra begynnelsen. Redaktøren kom
der i skade for å trykke en setning som kunne gi inntrykk
av at sekretæren i Kirkeforeningen hadde feilinformert.
Det var ikke riktig. Det var redaktørens feil.

Staben setter pris på samarbeidet med Ola og vil gjerne
takke for det du har bidratt med og vi gleder oss til
videre samarbeid!
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Vivo bokhandel

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

Tannlege Unni Døhlen Opsahl

Mat til hverdag og fest!

Alt innen catering, Snitter, Koldtbord,
selskaper, minnestunder

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

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

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
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Tween Time kick-off
21.september kl.18.00—
20.30!
Dette må du få med deg! Klubbkveld med
leker, konkurranser, deilig mat, quiz og
skumringsstund. Tween Time er åpent for
alle i 6.-7.klasse! Gratis!
Påmeldingsfrist 19 september kl14.00
Enten du har vært med før eller du er helt ny til Tween Time, må du melde deg
på! Siden vi har matservering er det viktig å vite hvor mange som kommer. Meld
deg på via nettsiden: www.fredrikstad.kirken.no/krakeroy.
Fredager i høst: 21.09 26.10, 16.11. Alle samlinger er på
menighetssenteret kl.18-20.30. Velkommen!
Kontakt: Hanne S. Holm, menighetspedagog
hasv@fredrikstad.kommune.no

Tween Time kick-off
21.september kl.18.00—
20.30!
Dette må du få med deg! Klubbkveld med
leker, konkurranser, deilig mat, quiz og
skumringsstund. Tween Time er åpent for
alle i 6.-7.klasse! Gratis!
Påmeldingsfrist 19 september kl14.00
Enten du har vært med før eller du er helt ny til Tween Time, må du melde deg
på! Siden vi har matservering er det viktig å vite hvor mange som kommer. Meld
deg på via nettsiden: www.fredrikstad.kirken.no/krakeroy.
Fredager i høst: 21.09 26.10, 16.11. Alle samlinger er på
menighetssenteret kl.18-20.30. Velkommen!
Kontakt: Hanne S. Holm, menighetspedagog
hasv@fredrikstad.kommune.no

