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Søndag 13.09 og mandag 
14.09 foregår årets kirke-
valg. Det er noen endringer 
i forhold til tidligere valg 
som det kan være lurt å 
merke seg.

I år er det kun to valgkretser. 
Stemming foregår i Rød skoles 
gymsal og i Lunde skoles gymsal. 
På søndag er lokalene åpne fra 
kl. 16:00 til 20:00 og på mandag er 
åpningstidene fra kl. 09:00 til 20:00.

Alle som er medlemmer av DNK, skal 
nå ha mottatt valgkort for kirkevalget. 
Dettte er det fint om du tar med deg 
når du skal stemme. Det kan være at 
noen ikke har mottatt valgkort, det er 
fullt mulig å stemme allikevel. 
Har du legitimasjon eller kjenner 
funksjonærene, så er ikke det noe 
problem å få stemme allikevel.
Det er tre lister å forholde seg til ved 
årets valg. Hvit liste er for menighets-
rådsvalg.

Så er det to lister for valg av leke 
medlemmer til bispedømmerådet, 

det er Mangfoldig folkekirkes liste og 
Åpen folkekirkes liste. Begge disse 
listene er grønne. Her skal man velge 
kun en av listene. Det står forklaring 
på listene om hvordan eventuelle 
endringer kan  utføres på den enkelte 
liste. Listene kan leveres inn og slik 
som de er uten endringer. 

Valgfunksjonærene i valglokalet kan 
svare på spørsmål dersom det er noe 
du lurer.

Møt frem, bruk stemmeretten! 

KIRKEVALG 2015

Daglig leder: 
Linda Gjemsø
Tlf. 69 95 98 31
E-post: 
ligj@fredrikstad.kirken.no

Menighetskontoret:

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.
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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 
jubileum, dåpsfest, minne-
samvær osv, ta kontakt med 
menighets kontoret på telefon 
69 95 98 31.

Gave til Menighetsbladet:

Ønsker du å bidra til en gave 
til Kråkerøy Menighetsblad, 
kan dette gjøres til konto: 
0530.26.62500

Menighetens ansatte:

Menighets-
informasjon:

KRÅKERØY MENIGHET
– domkirkens prosti
 i Borg bispedømme
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Steinar Ekvik
Tlf. 69 95 98 32
E-post: 
stei@fredrikstad.kirken.no
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Gravlundsformann:
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Andakt

ROGNEBÆR OG 
KRISTENTRO
Utenfor vinduet i skrivehulen min står 
en høstmoden rogn. Store klaser med 
rød-oransje bær blir snart til glede for 
trosten. Men de blir ikke til glede for 
reven, lærte vi da jeg var liten. Høyt 
henger de og sure er de, var revens 
dom over bærene. Han klarte ikke å 
hoppe opp til dem.

Gjennom årene som prest og sjele-
sørger oppdaget jeg at slik reven taklet 
rognebærene, slik takler altfor mange 
det å kalle seg troende. 

Jeg har kjent mange som var over-
bevist om at de ikke var fromme og 
gode nok for Vår Herre. Dypt i rygg-
margen visste de at det å kalle seg 
bekjennende kristen, ikke var deres 
greie. Det hang for høyt. Og hvem 
kan forresten bevise at det fins noen 
Gud? Så - høyt henger kristennavnet, 
og surt er det. Men hadde grenen med 
rognebærene blitt bøyd ned til den 
frustrerte Mikkel, ville kanskje his-
torien blitt en annen.

Det jeg prøvde å vitne om for frustrer-
te venner, - med vekslende hell, - var 
at slik jeg leser Bibelen, så er grenen 
med kristennavnet faktisk blitt bøyd 
ned. Ettersom vi ikke klarer å hoppe 
opp til Guds kvalitetskrav, bøyde Gud 
det hele ned til vårt nivå. Vi kom ikke 
opp, derfor kom Han ned.

Det høythengende kristennavnet får 
vi nå lagt i hånd og munn i kirke-

rommet. Der bøyes mysteriet å høre 
Herren til, ned til deg i vin og brød.
I nattverden møtes jeg av to Guds 
under. Det ene er at Jesus - med sin 
redningsaksjon fra krybbe til kors 
og tom grav - møter meg med kjær-
ligheten som er sterkere enn døden. 
Det andre er at Den oppstandne vil 
komme under huden på lille meg med 
all sin nåde. 

For å sitere Herren selv: Jeg er livets 
brød. .… Den som spiser av dette 
brødet, skal leve til evig tid. 
(Joh 6, 48-51)

Geir Harald
Johannessen

OBS: NYE TELEFONNUMMERE!  Gjelder fra 1. aug. Les mer på s. 8
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TEKST /FOTO: CHRIS PEATTIE

Overskriften for oss i konfirmasjons-
tiden er «LOVED» at vi er elsket av 
Gud! Høydepunktet for konfirman-
ter er uten tvil SOMMERLEIR, et 
5-dagers opphold på Tjellholmen 
leirsted der en stor del av undervisnin-
gen finner sted. På Tjellholmen er det 
flott natur og skjærgård som innbyr 
til bading, vannaktiviteter, opplevelser 
og fellesskap. Sommerleiren er kjer-
nen i konfirmantopplegget vårt der vi 
skaper et godt og trygt sted for konfir-
manter. Konfirmasjonsleir er et godt 
sted å være!

Helt siden 1736, når konfirmasjons-
undervisning var pålagt av kongen, var 
målet å skape et sted for Gud i hver-
dagen. Gjennom undervisning fikk 
konfirmanter en helhetlig opplæring 
om kristen tro og verdier. 
I senere tid, selv om det har skjedd 
mye forandringer på konfirmasjons-
fronten, har målet med undervisning 
vært helt den samme som alltid. Vi vil 
at hver konfirmant skal kunne få både 
kunnskap og en opplevelse av det å 
være elsket av Gud. Konfirmasjon har 
en ramme på 60 timer og undervis-

ningsmetoder tar mange forskjellige 
former - gruppesamtale, lek, felles-
skap, aktiv deltagelse i gudstjeneste-
ne våre, fasteaksjon og ikke minst 
SOMMERLEIR :-) Det å tilby en 
sommerleir som en del av konfirma-
sjonsundervisningen er en utrolig flott 
måte for oss å treffe målet vårt på.  
Dette er konfirmanter enig i ifølge 
tilbakemeldingene vi får år etter år. 
På evalueringsskjemaer, der konfir-
manter skal gi et terningkast 1-6 
(1 er svært uenig og 6 er svært enig) 
får vi følgende tilbakemeldinger:

Leiren som helhet traff forventningene 
mine – terningkast 5-6

Jeg synes det var lett å komme i 
kontakt med ungdomsledere 
– terningkast 5

Jeg synes leiren fungerte godt 
– terningkast 4-5

Jeg er fornøyd med min tid som 
konfirmant – terningkast 5

Jeg kunne tenke meg å bli ungdoms-
leder neste år – terningkast 4-5

Noen utfyllende kommentarer fra 
konfirmanter:

Veldig morsomt, og jeg likte det veldig 
godt. Undervisningen var utrolig bra.”

”Jeg synes at leiren kanskje kunne vært 
litt lengre........”

”Jeg synes undervisning var bra og ikke 
alt for kjedelig.”

”Vi våknet litt for tidlig på morgenen.”

”Synes det var en fantastisk opplevelse og 
minner som jeg vil ta med meg. Hadde 
gjerne gjort dette igjen.”

”Jeg synes denne konfleiren var en mor-
som, lærerik og veldig koselig opplevelse.”

”Det var ikke kjedelig”

”Har vært superkoselig :-) litt trist å 
reise hjem!”

”Litt tettpakka program inni mellom, 
men alt i alt ble bra til slutt og jeg er 
fornøyd alt i alt.”

”Leiren er nok sommerens høydepunkt.”

”Lærte mer om meg selv og min tro.

Jeg er helt overbevist om at gode ting 
skjer mens vi er på leir! En sommerleir 
gir konfirmanter en flott opplevelse 

og minner for livet! Men noe som er 
enda større og viktigere er at på leir så 
skapes et sted der konfirmanter kan 
være sammen med hverandre og Gud!

(Flere bilder fra konfirmantleiren på de 
neste sidene!)

KONFIRMASJONSLEIR 
– et godt sted å være

Og han (Jesus) 
sa til dem: 
«Kom med meg 
til et (ensomt) 
sted, hvor vi kan 
være alene, og 
hvil litt!» 
Markus 6,31
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Nytt telefonsystem på 
menighetskontoret!

Fra 1.8.15 har vi fått nytt telefonsystem på menig-
hetskontoret. Hver enkelt ansatt har fått nytt tele-
fonnummer. Dersom du vet hvem du skal snakke 
med, ringer du direkte til vedkommendes telefon-
nummer. Se oversikt side 2.

Telefonen til menighetskontoret (sentralbordet) blir 
borte og erstattes av et felles telefonnummer for kir-
ken 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.

Hva skjer’a?..................................
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- Det er viktig at aktive kirke-
medlemmer deltar. Vel så vik-
tig er det at de som ikke er så 
ofte i kirken stemmer.

Biskop Atle Sommerfeldt snakker seg 
varm om årets kirkevalg. Han håper 
på økt oppslutning i landets mest 
folkerike bispedømme. For fire år 
siden brukte 10,8 prosent stemme-
retten. Nå håper han på større delta-
gelse blant Borgs drøye 420.000 
kirkemedlemmer.

Nettsted med viktig informasjon
Appellen er at ”alle som bruker kirken 
og som har bruk for kirken” engasjerer 
seg. På nettstedet www.kirkevalget.no 
finnes viktig informasjon. Kirkevalget 
består av menighetsrådsvalg og bispe-
dømmerådsvalg. 
De sju som velges til bispedømme-
rådet skal også representere Borg på 
Kirkemøtet, som er kirkens øverste 
representative organ. Kirkevalget.no 
gir oversikt over kandidater og spørs-
mål om hva de mener.
Valget går parallelt med årets kom-
mune- og fylkestingsvalg 13. og 14. 
september. Det er første kirkevalg 
etter grunnlovsendringene fra 2012, 
som endret relasjonene mellom kirke 
og stat.
- Jeg vil ikke nøle med å si at dette er 
århundrets aller viktigste kirkevalg, 
sier Sommerfeldt.
I perioden 2016-2020 venter avgjø-
rende beslutninger om kirkens profil 
og organisering. Biskopen viser til at 
kirken i 2017 overtar en rekke opp-
gaver fra staten. Blant annet arbeids-
giveransvar for 1600 medarbeidere og 
økonomiforvaltning av to milliarder 
kroner. 

”Mer aktiv og synlig”
Sommerfeldt gløder for innholdet i 
kirkens motto ”Mer himmel på jord” 

og håper at valget gir engasjement 
for å gjøre kirken enda mer aktiv og 
synlig i lokalsamfunnet. Han nevner 
viktige temaer som dåp, konfirmasjon, 
klima, omsorg og helse.
Mediene er opptatt av at det er to 
lister til årets bispedømmevalg. Åpen 
folkekirkes liste utfordrer nomina-
sjonskomiteens liste.
- Hva synes du om at det er to konkur-
rerende lister?
- Vi arbeider med å utvikle hvordan 
3,8 millioner medlemmers valg av 
beslutningstagere skal skje best mulig. 
Her er stort mangfold i oppfatninger. 
Slik det bør være i kirken. En måte å 

gjøre dette på er å ha flere lister. 
Det blir spennende å se hvordan valg-
prosessen fungerer.
- Hvordan vil det virke på valgdeltagel-
sen?
- Jeg håper på økt oppmerksom-
het og bredere mobilisering, sier 
Sommerfeldt som legger til at hver 
stemme teller. 
Det er forholdstallsvalg og ikke som i 
Storbritannia der ”The Winner Takes 
It all”. Kandidatene får sin plass i 
bispedømmerådet etter beregninger fra 
fordelingen av antall stemmer på de 
to listene. Velgerne kan også føre over 
navn på begge listene.

”Vi har århundrets viktigste 
kirkevalg”

BISKOP ATLE SOMMERFELDT HÅPER PÅ STERKT ENGASJEMENT:

Dukketeateret med rottene som 
sniker seg inn i kirken både engasje-
rer og utfordrer barna. De to rottene 
møter kirken og budskapet som for-
midles der med undring og humor. 
Teaterstykket som spilles i år lar oss 
bli kjent med Kattunge og historien 
om ”Den barmhjertige samaritan”.

I Fredrikstad får vi besøk av kirke-
rottene søndag 25. oktober kl 13.30 
i Glemmen kirke. Alle fire- og fem-
åringer er spesielt invitert, og får sin 

egen gratisbillett til forestillingen til-
sendt i posten. For andre er inngangs-
pengene kr 50,- eller maks 150,- for 
en familie. Teateret passer for barn 
fra tre til seks år, og varer cirka 40 
minutter. Dette blir tredje gangen 
Kirkerottene kommer til Fredrikstad, 
og de har fått mange beundrere her. 
Det er bare å forberede seg på rotte- 
invasjon igjen!

Kirkerottene har også sin egen 
hjemmeside: www.kirkerottene.no, 

der det går an å bli bedre kjet med 
dem og se en smakebit av teateret.

TEKST: KARI JENSEG

Rotteinvasjon i kirken!

«KIRKEROTTENE OG KATTUNGE» 
er navnet på forestillingen som nå skal ut på 
veien og inn i mange av landets kirker. 
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Dette er en skissetekst

Dette er en skissetekst

Dette er en skissetekst

TEKST OG BILDE:

Bildetekst

Slekters gang 
3/15

DØPTE

23.04.15 Ullevål sykehus
Håkon Hedlund Andersen

14.06.15
Sander Ruud Lindvig
Alexander Gjerdsbakk-Hansen
Mari Helene Kvist
Ada Krag-Rønne

21.06.15
Aurora Gundrosen
Thilde Øiseth
Christoffer Johannes Dalen-Berg
Felix Holth Johannessen

12.07.15
Ellinor Nygren

16.08.15
Kristin Elisabeth Goloran Olsen
Philip Pinnerød

23.08.15
Sofie Olsen Elkjær
Alexander Bjørklund Martinsen
Mali Elisabeth Hauglum Jensen

DØDE

Gerd Alis Mosgaard 1942
Bjørg Bekkevold 1932
Aase Lund 1927
Inger Karin Sofie Pedersen 1936
Anne Sofie Johansen 1934
Edith Antonie Sørensen 1923
Torbjørg Othilie Borge 1922
Anne marie Helgesen 1935
Inger Johanne Magnussen 1919
Gerd Lund Kristiansen 1924
Ruth Christine Gulichsen 1924
Synnøve Viola Kristiansen 1931
Håkon Hedlund Andersen  2015 
Ullevål sykehus 23.04.15

Øistein Johannessen 1951
Lars Gustavsen 1967
Gunnar Helmuth Jensen 1947
Egil Jørgensen 1932
Frank Eriksen 1931
Ragnar Sverre Hansen 1940
Jan Arild Finstad 1931
Hans Martin Nylenna 1960
Øyvind Waldemar Pettersen 1946
Kjell Gunnar Karlsen 1940
Asbjørn Engdal 1927

DØDE

Erik Jacobsen 1937
Rolf Jensen 1943
Lars Ivar Børresen 1976
Arne kristian Jensen 1932
Finn Oddvar Haug 1934
Kai Ronald Hansen 1954   

 

 

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

20.09.15 17. søndag i treenighetstiden Ekvik Dåp Kirkekaffe. Prekentekst                 
   Matt 5,10-12. Offer til trosopplæringen 

27.09.15 18. søndag i treenighetstiden Hauglum  Nattverd. Prekentekst Matt 8,5-13  
   Offer til Bibelleseringen

04.10.15 19. søndag i treenighetstiden Hauglum  Dåp og Nattverd. Kirkekaffe   
   Prekentekst Joh 7,14-17 Offer til Norsk   
   misjon i øst.

11.10.15 20. søndag i treenighetstiden Ekvik. Dåp og Nattverd. Prekentekst           
   Mark 10,2-9 Offer til Menighetsfakultetet

18.10.15 21. søndag i treenighetstiden Hauglum Nattverd.  Offer til trosopplæringen

25.10.15 kl 18.00 Bots- og bønnedag Hauglum Prekentekst Luk 18,9-14.    
   Offer til De fire diakoniinstitusjonene

01.11.15 Allehelgensdag  Ekvik Dåp og nattverd. Prekentekst              
   Matt 5,13-16. Offer til Institutt for sjelesorg

08.11.15 kl 18.00 24. søndag i treenighetstiden Ekvik Nattverd. Prekentekst Kol 1,24-29.     
   Offer til Kirkens sosialtjeneste.

11.11.15 kl 17.30   Tårnagentgudstjeneste Hauglum, Peattie,   
   Jenseg. Prekentekst Luk 19, 1-10.

15.11.15 25. søndag i treenighetstiden Hauglum Dåp. Prekentekst Matt 14,22-34   
   Offer til menighetens eget arbeid.

22.11.15  Domssøndag/Kristi kongedag 1-2-3 gudstjeneste Jenseg og Ekvik. Kirkekaffe.  
   Offer til menighetspedagogstillingen.

29.11.15 1. søndag i adventstiden Lys våken gudstjeneste. Hauglum.     
   Kirkekaffe. Offer til Redd barna

06.12.15 2. søndag i adventstiden Hauglum  Dåp. Prekentekst Joh 16,21-24   
   Offer til Menighetsbladet

13.12.15 3. søndag i adventstiden Ekvik Kidsing m/Lucia nattverd Kirkekaffe.  
   Prekentekst Joh 5,31-36.      
   Offer til Stiftelsen Kirkens familievern. 

Velkommen til Kråkerøy kirke!
Gudstjenester i tiden framover

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

16

Innkommet i offer
DATO  FORMÅL  BELØP
03.05.15 KABB (Kristent Arbeid Blant Blinde) 2.935,00
10.05.15 Kirkens SOS i Borg 3.506,00
14.05.15 Den Norske Israelsmisjon 2.162,00
24.05.15 Normisjonen 5.190,00
14.06.15 Menighetsbladet 5.194,00
21.06.15 Den indre Sjømannsmisjon 4.249,00
05.07.15 Tjellholmen leirsted 2.995,00
12.07.15 KRIK 2.616,00
26.07.15 Eget arbeid 3.661,00    

DATO  FORMÅL  BELØP
01.03.15 Sorg og omsorg i Fredrikstad 5.893,00
08.03.15 Misjonsalliansen 3.005,00
15.03.15 Eget arbeid 5.480,00
22.03.15 Fasteaksjonen 4.622,00
29.03.15 Kirkens Bymisjon i Fredrikstad 3.107,00
05.04.15 Eget arbeid 6.481,00
06.04.15 Trosopplæringen 1.519,00
12.04.15 Blå Kors 4.110,00
19.04.15 Bibelselskapet 4.379,00
26.04.15 Eget arbeid 4.735,00     



18 19

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 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!




