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Å tale er sølv, men å tie  
er gull.

Det finnes mange gode ordtak som kan 
lære oss mye om hvordan vi bør leve som 
mennesker og medmennesker. Et av dem 
er nevn i vår overskrift: Å tale er sølv, men 
å tie er gull. Men er det et ordtak som det 
er verd å følge i enhver sammenheng og 
til enhver tid? Er det virkelig slik at det er 
bedre å tie enn å tale? Til det er det umulig 
å svare enten ja eller nei. For det er riktig å 
si både JA og Nei på en gang.

Det er jo opplagt riktig å tie,eller holde 
munn,når noen har vist oss tillit og fortalt 
oss noe i fortrolighet. Det er naturligvis 
også rett å tie når man ikke har noe å si! 
Forfatteren Rudyard Kipling skrev en gang: 

«Mennesket er den eneste skapning som 
spiser når han ikke er sulten,drikker når 
han ikke er tørst og snakker når han ikke 
har noe å si.» Der ga Kipling oss et nyttig 
synspunkt. Tungen er kanskje det organet 
vi mennesker har størst vanskeligheter 
med å styre,og vi kan derfor med fordel 
tenke oftere over når det er på tide å holde 
munn. Et ord kan jo være en pil, og er det 
først sagt, er det ikke mulig å få det usagt.
På den annen side kan et ord i rette tid 
være både til trøst, oppmuntring og glede. 
Jeg tror de fleste har opplevd hvor godt det 
kan føles å høre ekte godord, akkurat når 
man trengte det som mest.

Derfor  er det opp til oss selv, i den situ-
asjon vi til enhver tid befinner oss i, å 
velge om det er best å si noe, eller om det 
er best å tie. Det forutsetter at vi har en 
type mental beredskap i møte med andre 
mennesker, en evne til innlevelse i andre 
menneskers psyke, og dessuten en vilje til 
å tie eller tale, alt etter det vi føler er best i 
forhold til den vi står overfor der og da.
Jeg tror vi ville få et varmere samfunn hvis 
vi våget å være mer rause med hverandre, 
og gi ros når noen har gjort, eller sagt noe, 

til glede for andre, i stedet for å forbigå det 
i taushet.

Goethe sa en gang at i forhold til dyktighet 
og overlegenhet er det bare kjærligheten 
som kan redde oss. Misunnelsen stikker 
så dypt i oss mennesker, og er dessuten så 
vanskelig å få øye på i eget sinn, at vi lett 
kan komme til å tie, i stedet for å tale, når 
vi har grunn til det, av ren og skjær misun-
nelse. Jeg vet ikke om det er riktig, men jeg 
har hørt at kvinner i syklubb eller kaffe-
slabberas, kan snakke i munnen på hver-
andre hele tiden, og når de kommer hjem 
vet alle hva alle har sagt. Det tror jeg ikke 
menn klarer. Der får man ordet etter tur. 
Vi mennesker er forskjellige, men nettopp 
derfor er det av betydning at vi forsøker å 
bevisstgjøre oss selv på hvor viktig det er å 
våge å si noe når det kan være til lærdom, 
trøst, oppmuntring eller glede for hver-
andre, og ellers lære oss å tie, slik at andre 
også kan komme til.

Psykiateren Tollak B.Sirnes skrev i en av 
sine bøker at det tar 7 år å lære å snakke, 
og 70 år å lære å tie.
Lykke til!

Tormod Torp,
redaktør

Kjærlighet og klokskap  
hører sammen.
Filipperne 1,9 
Paulus sier: ”Dette ber jeg om, at deres 
kjærlighet må bli mer og mer rik på inn-
sikt og dømmekraft.”

Kan man være snill og velmenende men 
dum? Kan man handle i kjærlighet, men 
med lite innsikt og dømmekraft? Ja, sier 
Paulus, dere skal være snille, men dere har 
et behov for en stadig økende kunnskap og 
stadig bedre evne til å vurdere hva som er 
godt. 

Som ung gikk jeg til en prest. Noe hadde 
skjedd, og jeg hadde det vondt. Ja, sa han 
jeg kan sette opp time på onsdag, så tar vi 
en prat. Han var snill og velmenende, men 
manglet innsikt og dømmekraft nok til å 
oppdage min akutte smerte. Jeg gikk ikke 
tilbake til ham.

Som barn ville jeg på ned på isen på 
Vansjø. Alle de andre barna skulle gå på 
skøyter. Har noen voksne undersøkt isen? 
spurte min far. Jeg visste ikke. Han kunne 
ikke sjekke isen og sa nei. Jeg var sint. Min 
far var klok og ansvarlig. Han forvaltet 
kjærlighet med god dømmekraft. Han ville 
være sikker! 

Paulus er i fengsel i Roma da han skriver 
sitatet over til vennene sine i Filippi. 
Han har det ikke bra og han vet ikke om 
han ønsker å leve eller dø. Da skriver han 
sterkt om glede og kjærlighet. Kanskje 
det er ensomhet og juling i fengselet, som 
sammen med møtet med Jesu nåde og 
omsorg gir han den innsikt og visdom om 
glede og klok kjærlighet, som brevet er 
preget av.

Ofte blandes frihet og kjærlighet. Vi blir 
irritert når det settes grenser for oss. 
Kjærlighet handler ofte om å sette en tyde-
lig grense. Det er mye offentlig omsorg i 
lavere fartsgrense eller i en lav promille-
grense ved bilkjøring. Dette er også omsorg 
gitt med årelang innsikt i hvordan dette

kan skade oss. Det er regler laget med god 
dømmekraft som vil gi oss gode liv.
Den danske komikeren Eddie Skoller ble 
engang spurt om hva som skaper god 
humor. Han svarte: – du må bedømme 
situasjonen. «Timingen», at replikken kom-
mer på riktig sted akkurat i riktig øyeblikk. 
I bibelen omtales visdom som en god 
handling gjort i riktig tid. Den som er klok 
«timer» riktig. Det handler om å lese tiden, 
forstå situasjonen man står i. Bonden er 
opptatt av tiden. Er det tid for å treske nå? 
Er det tid for å så? Å treske om vinteren er 
i beste fall dumt. Jesus underviste mye om 
dette. Det holder ikke bare å bygge et fint 
hus. Stedet huset settes på er viktig. Fjell 
er bedre enn sand. Det må plasseres med 
innsikt og dømmekraft. 

Mange undrer seg over korset. En handling 
som for oss bekrefter alvoret verden og 
mennesket står i, men også en handling 
som bekrefter at vi er verdt å elske og verdt 
å ta vare på. Var det nødvendig? Med 
innsikt og dømmekraft handlet Gud. Det 
kostet, men det var åpenbart nødvendig og 
han gjorde det for oss, for han vil oss vel!

Andakt
V/LINO LUBIANA
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TEKST: ATLE SOMMERFELT

Per Lønnings tid som biskop i Borg fra 
1969 til 1975 var en helt usedvanlig 
rik periode der han utfoldet hele sitt 
register og helt unike begavelse.I løpet 
av de 6 årene han var biskop i Borg 
utga han 8 bøker og skrev eller over-
satte 11 salmer som er i salmeboken av 
2011. Han lanserte begrepet ”minitas” 
som betydde at de omfattende biskop-
pelige visitasene ble supplert med kor-
tere besøk slik at det nye bispedømmet 
fikk møte sin biskop og han fikk inn-
føring i livet i Akershus og Østfold.

Per Lønning var den første MF-
biskopen som ordinerte kvinner, 
prestestudenter ble rekruttert til som-
mertjeneste blant turistene i skjærgår-
den, lagde forsvarsskrift for naturister 
og hadde vinkjeller i bispegården, 
han representerte Den norske kirke i 
Kirkenes Verdensråd og var en stadig 
deltager i det offentlige ordskiftet. Da 
Stortinget vedtok loven om selvbe-
stemt abort i 1975, gikk han av som 
biskop i Borg. Han begrunnet avskje-
den med skuffelsen over at de statlige 
myndighetene i et land med statskirke 
ikke tok kirkens argumenter i abortde-
batten på alvor. Han kunne ikke lenger  
identifisere seg som embedsmann i en 
slik stat.

Per Lønnings prekensamling fra tiden 
i Borg har tittelen ”Gud går her på 
jorden” – en tittel hentet fra en salme 
av den svenske salmedikteren Tore 
Littmarck. Der utfordret han datid-
ens ”intellektuelle” som fant det håp-
løst ufornuftig og gammelmodig å 
se Gud som en meningsfull realitet i 
atomalderen. Det var som forsvarer 
av troen på Gud på et forståelig språk 
i det offentlige rom Per Lønning ble 
et ankerfeste for de av oss som daglig 
måtte begrunne i skolegården hvordan 
vi kunne fastholde en kristen tro. I 

min oppvekst i Osloområdet var vi en 
liten minoritet. Kunne Per Lønning 
fastholde Gudstroen, kunne enhver 
skoleelev også gjøre det uten å bli fra-
dømt vettet. En mann som hadde to 
doktorgrader da han var 31 kunne i 
alle fall ikke idiotforklares.
Per Lønnings visjon som biskop i 
Borg gikk lenger en til å fastholde 
Guds eksistens. Han insisterte på at 
Gud kunne gjenfinnes også i vår tids 
hverdag. Prekener og salmer fra tiden i 
Borg viser hvor dypt han involverte seg 
i samtidens livsfølelse og tolket denne 
i lyset fra Guds virkelighet. Lønnings 
tekster fra Borg-tiden viser hans nærhet 
til menneskets virkelighet den gang, og 
de er høyaktuelle også for oss i dag:

” Å Gud for jord og alter, 
stig ned og se vår nød!
Hvor vettløst vi forvalter 
vår verden og dens brød!
Vi velger gull og kaos; 
profittens perleport.
Ta ikke dommen fra oss, 
men ta vårt vanvidd bort.

Fra selvopptatte gåter, 
fra løgn i munn og penn,
for lette talemåter 
som trøster travle menn,
fra lov som bare lammer, 
fra motløshetens bud,
fra overflodens jammer 
– befri oss, Herre Gud!

Før jordens slekter sammen, 
hvert folk og samfunnslag,
og tenn den gode flammen 
som varsler: Det er dag!
I hellig håp og harme 
før oss på felles vei:
én ætt, én ild, én varme, 
ett hellig folk for deg!””
(1972 - Norsk Salmebok 263)

I Lønnings teologi og kirkelige praksis 
var kristelige foreninger  - han var selv 
formet av KFUM - og bedehus viktige. 
Men det var gudstjenesten, sakramen-
tene og den økumeniske kirke som var 
ankerfeste. Han var en ledende teolog 
og kirkemann i det som fra slutten av 
1960-tallet utviklet seg som en ny kir-
kelighet. Den tok opp i seg samtidens 
frigjøring fra konvensjoner og stivnede 
fellesskap og gjorde kirke og kristen tro 
relevant og nærværende. Hans store 
nattverdssalme fra 1973 uttrykker en 
storslått økumenisk visjon for kirken 
og skaperverket: ”Som korn fra vide 
åkrer utover verden spredt, slik la din 
kirke samles, vår Gud fra hvert et sted, 
så vi til ett forenes i himmelrikets fred” 
(1973 – NoS 601). Med det satte han 
et varig preg på kirken i Borg bispe-
dømme.

Per Lønning var uhyre begavet og  
innflytelsesrik. Det betød ikke at livet 
var en sammenhengende dans på roser. 
I 1962 mistet Per og Ingunn Lønning 
sin 4 måneder gamle Audun, noe som 
skapte en eksistensiell krise og fordy-
pede studier i Skriften og kirkens tra-
disjon. Det ga hans forkynnelse og sal-
mer en grunntone av eksistensiell nød 
som nok kunne være vanskelig å få øye 
på når polemikeren og formulerings-
kunstneren Lønning var på sitt heteste, 
men som var tydelig nok for dem som 
lyttet. I boken ”Vandring gjennom 
fasten” delte han sine refleksjoner som 
for mange av oss fortsatt er noe av det 
ypperste som er skrevet om kristen tro 
i vårt land.

Per Lønnings pilegrimsvandring her i 
vår verden er til ende. På vegne av Den 
norske kirke i Borg uttrykker jeg takk-
nemlighet for den delen av vandringen 
som fant sted her hos oss. Jeg lyser fred 
over Per Lønnings minne.

Per Lønning, Borg bispedømmes første biskop, døde 21. august. 
Med dette er sluttstrek satt for en person som i perioder var Den norske kirkes 

viktigste og mest tydelig røst i kirke og samfunn.

Minneord Per Lønning

Det norske
misjonsselskap
Det norske misjonsselskap 

kommer til Kråkerøy 
Bedehus på Lunde med sin 
messe,torsdag 3. november 

kl.17.00.
Det blir salg av diverse varer, 
utlodning og kaffe og kaker.

Kveldens taler er Bjørn Sverre 
Kolshus, og Kråkerøy kirkekor 

synger (ca. kl. 18.30).

Hjertelig velkommen!

Hans Nielsen Hauge 
i Kirkeforeningen

Hans Nielsen Hauge vokste opp på 
Hauge i Rolvsøy og var eslet til å 
følge i farens fotspor som bonde. Men 
den 5. april i 1796, fikk han en sterk 
opplevelse mens han var på jordet.
Der fikk han et kall om å forkynne 
Jesus i Norge. Dette kallet fulgte han 
gjennom alle de trengsler som møtte 
ham. Han ble forfulgt av både kirke 
og stat, prester og lensmenn for sin 
tros skyld. Men den ilden som brant 
i ham ,spredte seg raskt overalt hvor 
han kom.

Professor i teologi, Berge Furre, 
mente at det moderne Norge startet 
med Hans Nielsen Hauge, sa Svein 
Høiden. Han så alltid muligheter 
der han kom, ikke bare til å forkyn-
ne evangeliet, men til å sette i gang 
arbeid og virksomhet til beste for 

mennesker og samfunn i de vanskelige 
år rundt århundreskiftet  1700-1800. 
Han drev med handel, skrev bøker, 
startet boktrykkerier og papirmøller, 
kjøpte skuter som fraktet varer langs 
kysten mot Nord-Norge og tilbake 
igjen. Han gjorde det ikke alene, 
men brukte unge kvinner og menn 
som han hadde tillit til og satte dem 
i gang.

Det gikk bare åtte år fra han fikk 
kallet i 1796 til han ble arrestert og 
satt i fengsel i 1804, men da hadde 
hans budskap spredt seg i hele landet. 
Selv mens han satt fengslet i ti år, ble 
han brukt til å sette i gang saltkokerier 
langs kysten, i en tre måneders 
permisjon.men ble deretter satt inn 
igjen i fengselet.

Da han ble løslatt etter ti år i Norges 
største justismord,var hans helse 
stertkt svekket, men troen hadde han 
fremdeles. Da hans venner ba om et 
testamente som de kunne bygge videre 
på om han ble borte, fikk de kun to 
ord: «Følg Jesus!»
Slik startet han sitt nye liv i 1796, 
og slik avsluttet han også sitt liv med 
dette enkle vitnesbyrd.

Takk til Svein Høiden for et interes-
sant og inspirerende kåseri om Hans 
Nielsen Hauge.

Denne kvelden var viet til Hans Nielsen Hauge, en av Norges 
store sønner. Svein Høiden ga oss et inspirerende kåseri om 
hans liv og virke. 

TEKST/FOTO: TORMOD TORP
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1. Vi formidler en identitet:
Konfirmasjonstiden mer enn bare 
gode minner, en markering og tradi-
sjon. Selv om konfirmasjon innebærer 
disse viktige elementer er konfirma-
sjon så mye, mye mer. I løpet av kon-
firmasjonstiden får konfirmantene en 
bekreftelse (godkjenning, validering, 
affirmasjon, aksept) på at de er skapt 
av Gud og at Gud vil dem vel. 
Hver og én er “loved by God” og har 
verdi.  Det største spørsmålet for oss 
mennesker er: hvem er jeg? 
Kirken prøver å gi ungdommer et 
svar. I løpet av konfirmasjonstiden 
formidler vi en identitet som Guds 
barn. At vi er elsket av Gud kan vi 
ikke velge bort. Men valget for oss er 
om vi vil la den realiteten forme oss 
og den person du og jeg er i dag og 
den person vi kommer til å være i de 
dagene som kommer.

2. Vi gir god opplevelser:
På konfirmasjonsleir – som ble holdt i 
slutten av juni - skaper vi et trygt sted, 
der konfirmantene kan være seg selv, 
senke skuldrene og oppleve at Gud 
finnes. Dette er ikke alltid så lett. Det 
kreves ressurser – staben, ungdoms-
ledere, tid og penger. Det kreves ener-
gi. Det kreves planlegging. Selv om 
leiren er krevende tror vi at sommerleiren 
gir en fin ramme for å arbeide med 
konfirmasjonstidens temaer på en god 
og variert måte. Sommerleiren er selve 
kjernen i konfirmant-opplegget vårt. 

3. Vi bekrefter:
Konfirmasjon er en “bekreftelse” at 
konfirmantene er elsket av Gud. 
Overskriften for konfirmasjonstiden 
i Kråkerøy menighet er “Loved!” 
De skal gå gjennom en spennende og 
komplisert verden. Vi ønsker våre kon-
firmanter Guds velsignelsen over livet. 

Konfirmasjon på Kråkerøy 
– gode opplevelser

SOMMERENS KONFIRMANTLEIR

TEKST/ FOTO: CHRISTOPHER PEATTIE   FOTO: KRISTIN SOFIE JOHANSEN

Etter 65 timer med undervisning, aktiv deltagelse i guds-
tjenestene våre og en 5-dagers sommerleir ble 79 ungdommer 
konfirmerte første helgen i september. Kråkerøy kirke hadde 
5 gudstjenester. Til sammen kom nesten 1600 personer inn 
gjennom kirkens dører. Når det gjelder trosopplæring er det 
klart at konfirmasjon er den største vi gjør. Så hva opplever 
konfirmantene?

Mat til hverdag og fest!
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Jeg er datter av foreldre som var ansatt 
i Sjømannsmisjonen – MÅKEBARN 
ble vi kalt. Jeg var med på alt fra å 
steke vafler, framføre dokketeater 
til å lese tekster ved gudstjenestene i 
sjømannskirken. Det var nyttige erfa-
ringer å ta med seg inn i stillingen som 
menighetspedagog, der arbeidsopp-
gavene er svært varierte og hvor det å 
kunne improvisere på kort varsel er et 
klart pluss. 

Jeg er skuespiller og teaterpedagog. 
Det er nok en litt uvanlig bakgrunn 
for en kirkelig ansatt. Men for fem år 
siden var jeg på jakt etter en annen 

type arbeid, og da planen for tros-
opplæring kom i 2011, ble jeg i fyr og 
flamme. Det er en utfordrende plan 
som gjennom ulike tiltak gir et bredt 
tilbud til barn og unge i aldersgrup-
pen 0-18 år. Jeg har likt å stå i hele 
denne prosessen med å organisere og 
legge til rette for de ulike aktivitetene. 
Skaffe seg oversikt, hjelpere, sørge for 
at alle vet hva de skal gjøre og at alt 
nødvendig utstyr er der det skal være. 
Planer har vi lagt. Noen måtte vi etter 
hvert revidere. Når du har arbeidet 
med dette en stund, kan det komme 
til syne nye sammenhenger og nye 
muligheter. Men det koster. Til tider 

har 80% av arbeidstiden min gått til 
administrasjon. Likevel har det vært 
spennende og krevende.

Lyspunkter og gleder har det vært 
mange av. LYS VÅKEN er et tilbud 
til 11 åringene om å få tilbringe nat-
ten til første søndag i advent i kirken. 
Etter at Lys våken ble arrangert i 
2011, fikk jeg en telefon fra en mor. 
– Her er det blitt sådd en spire, sa 
hun. Ungene gleder seg til at noe 
mer skal skje. På den måten kom 
BETWEEN TIME til som et tilbud 
til aldersgruppen 12-13 år. 

Men det er også tilbud som jeg har 
ønsket å tilby og som jeg håper kan bli 
virkelighet i framtiden. Jeg tenker da 
først og fremst på barnefamiliene. Det 
hadde vært fint å gi dem en mulighet 
til å komme sammen til kveldsmat 
og bli kjent med hverandre gjennom 
aktiviteter og samtaler for både store 
og små. Det ville gi en mulighet til å 
utvikle et samlende miljø som kunne 
være starten på noe nytt. Det er den 
STORE planen som jeg ikke har 
kommet i havn med. Men jeg har tro 
på den.

Jeg føler at jeg har utviklet meg 
enormt disse årene. Jeg har blitt møtt 
med tillit og har fått bruke meg selv 
og min bakgrunn i jobben. Det er jeg 
svært takknemlig for. Nå går jeg tilba-
ke til en sammenheng der jeg skal være 
teaterpedagog for barn 1-10 år. Ved 
siden av skal jeg fortsette å være skue-
spiller. 2. desember er det premiere på 
«En julefortelling «av Charles Dickens 
på Parkteateret i Moss. Til neste år 
det 500 år siden reformasjonen og jeg 
skal være med i et nyskrevet stykke av 
Thor Rummelhoff, og jeg vil fortsette 
å ta oppdrag for Kirkerottene.

Kari Jenseg og et knippe ungdomsledere i aksjon 
under årets fasteaksjon «SUPERHELT». Dette er et 
tilbud for barn i alderen 9-11 år. Her lærer de hvordan 
de være superhelter ved å sørge for at mennesker i 
verden får tilgang til rent vann.

Samtale med Kari Jenseg

TEKST/FOTO: ANNE KARIN ANDERSEN

Kari Jenseg hadde sin siste 
arbeidsdag fredag 26. august. 
Her forteller hun om tiden som 
menighetspedagog i Kråkerøy 
Menighet gjennom de siste 
fem år.
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Som sekretær i Rådet for anvendt 
medieforskning i 23 år, møter jeg sta-
dig interessant forskning som første-
mann. Som mer eller mindre uregel-
messig deltaker på «bakerste benk» 
i Kråkerøy kirke, er radaren derfor 
også stilt inn på forskning om kirke-
lige spørsmål. Sinnet ble derfor vekket 
når journalist og redaktør Magnhild 
Landrø skulle undersøke hvordan folk 
benytter menighetsblader i landet vårt.

På Kråkerøy er vi til tider bortskjemt 
med menighetsblader av god kvalitet. 
Sogneprest Paulus Holm la listen høyt 
i 60 årene. Bladet var nesten som 
en lokalavis å regne og ble lest av de 
fleste. Siden har mange lagt ned en 

beundringsverdig innsats, og det vir-
ker som om bladet er i god stand. At 
redaktøren er en utmerket rektor fra 
Søndre Kråkerøy, borger for disiplin 
og orden.

Landerøs undersøkelse viser at 80 pro-
sent av de som får bladet i postkassa 
på landsbasis, leser store deler av inn-
holdet.

Dersom tallene er representative for 
Blomsterøya, leses vårt menighetsblad 
av flere enn Fredriksstad Blad og 
Demokraten. Redaktør Svendsen i 
FB er antagelig misunnelig bare 
ved tanken. 
Tar vi vare på den muligheten? 

Det første spørsmålet som naturligvis 
dukker opp er kanskje litt ubehagelig: 
Hvem lager vi menighetsbladet for? 
Lager vi bladet for alle beboere på 
Kråkerøy? Eller bare for de som er 
interessert i kirken? 

Jeg kan tenke meg to svar på dette 
spørsmålet: 
«Det har vi neimen ikke diskutert 
noen gang, det må vi se på». 
I så fall kan det hende at menighets-
rådet har en sak?
Eller: «Kråkerøy kirke er åpen for 
«alle». Og det er menighetsbladet vårt 
også!»

I en artikkel i Vårt Land 1. oktober 
2013 kommer kommunikasjonsråd-
giver, journalist og skribent Helge 
Værland med noen tanker om det 
siste:
«Jeg tror den generelle feilen er at 
menighetsbladet i første rekke hen-
vender seg til aktive kirkegjengere. 
Et slikt blad er menighetens bredeste 
informasjonskanal og når ofte ut til 
hele lokalsamfunnet. Dette må gjen-
speiles i kommunikasjonen. 
La menighetsbladet bli en inspirerende 
informasjonskanal. Evangelisering 
bør forbeholdes andre arenaer og 
kanaler.»

Landerøs undersøkelse støtter opp om 
et slikt utspill: Folk vi lese om men-
nesker, for 73 prosent av leserne betyr 
det mye å kunne gjenkjenne folk på 
bilder. 
- Åtte av ti sier at de liker å lese inter-
vju med folk fra nærmiljøet og 82 
prosent liker historisk stoff.

- Navnelister over døde, døpte, vigde 
og konfirmanter er det mange som 
leser, spesielt kvinner. 
- Under halvparten synes det er prak-
tisk å finne navnene på de kirkelige 
ansatte i bladet. 
- 25 prosent synes bladets andakt er 
interessant.

Synes du tallene var overraskende? 
Ikke jeg. Jeg har alltid vært mest 
interessert i det nære, i det super-
lokale. Som andre medier har be-
grenset plass til å dekke. Bilder og 
tekst fra arrangementer i vår kirke 
hører naturlig hjemme her. Dersom 
det er et bilde av naboen min som 
vant Alshusmesterskapet i fisking, vil 
jeg garantert gripe tak i bladet. Eller 
som redaktøren i Grefsen menighets-
blad, Talefoten, sier det i Vårt Land: 
«Vi vil skape identiteten i lokalsamfun-
net, vi har begynt å kalle oss lokalblad. 
Vi har omtrent lik mengde lokalstoff 
og forkynnende menighetsstoff.” 

Tilslutt vil jeg gi ros til de som lager 
vårt menighetsblad. Godt jobba! 
To lærere og en prest i redaksjonen 
støtter undersøkelsen om at bare 32 
prosent av menighetsbladene har med-
arbeidere med journalistisk erfaring.
Jeg føler meg også litt delaktig, i og 
med at jeg er gift med fotografen. 
I sommer benyttet vi en hel søndag 
med å finne balderblå, som motiv for 
et fint forsidebilde. Noen søndager er 
balderbråfrie. Jeg prøver å få gjennom-
slag for dette: Ta prestekrage i stedet. 
De er det flere av og ingen merker 
forskjell.

Takk for at du leste dette numme-
ret av menighetsbladet. Det neste 
kommer om et kvartal. I mens er du 
velkommen til et uregelmessig treff på 
«bakerste benk».

TEKST: JAN ERIK ANDERSEN (MEDIETILSYNET)  FOTO: ANNE KARIN ANDERSEN

STRIKKEKAFÉ
på Menighetssenteret kl.11.

Mandag 17.oktober.
Mandag 21.november.
Mandag 19.desember.

Nye deltakere 
ønskes velkommen!

KRANSESALG
Søndag 30. oktober 
etter gudstjenesten.

JULEMESSE
Lørdag 12. november kl.11 

på Menighetssenteret.
Inntektene av våre aktiviteter 

går til trosopplæringen og 
konfirmantarbeidet.

Kirkeringens 
høstaktiviteter!

Siden jeg har vært ansatt i Medietilsynet i 28 år, synes redaktøren av dette 
tidsskriftet at jeg burde kvede noen ord om menighetsblad i allmennhet. 

MENIGHETSBLADET –
For de få eller for de mange?
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Etter fullført konfirmasjon får konfirmanter i Kråkerøy Menighet et tilbud 
om å være med på et år med ledertrening. De som gjennomfører leder-
treningen får muligheten til å være som ungdomsleder på neste års 
konfirmantleir. I løpet av perioden er ungdomslederne med på blant annet:

• Weekender
• Høstleir
• Kurs
• Klubbkvelder
• Praksis i egen menighet.

Mye moro har de vært med på, men det har også vært alvor og utfordrin-
ger på veien. Vi håper de har hatt opplevelser og erfaringer de kan ta med 
seg videre i livet. For dem av oss som har fått oppleve ungdomslederne på 
nært hold, har de vært en kilde til inspirasjon, håp og glede. Denne flotte 
gjengen var samlet til gudstjeneste i Kråkerøy Kirke 12. juni, hvor de fikk 
ta imot kursbeviset etter fullført ledertrening. 

Ungdomslederne fikk sitt 
kursbevis!

TEKST/FOTO: ANNE KARIN ANDERSEN
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25.09.16  19. søndag i treenighetstiden Høsttakkefest 4 årsbok Ekvik og Peattie Kirkekaffe  
    Offer til KFUK/M-speiderne

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

09.10.16  21. søndag i treenighetstiden Hauglum Dåp og nattverd  Kirkekaffe 
    Offer til Norsk Misjon i Øst

16.10.16  22. søndag i treenighetstiden Hauglum Dåp og nattverd Offer til menighetens   
    arbeid

23.10.16  23. søndag i treenighetstiden Ekvik Dåp og nattverd  Kirkekaffe Offer til Den  
    evangelisk-lutherske kirke i Jordan og Det Hellige  
    Land

30.10.16  Bots- og bønnedagen Ekvik Nattverd Offer til De 4 diakoni-institusjonene

06.11.16  Alle Helgens dag Hauglum Offer til Institutt for sjelesorg

13.11.16  26. søndag i treenighetstiden Ekvik Nattverd Kirkekaffe Offer til Redd Barna

20.11.16  Domssøndagen/ Kristi kongedag Ekvik Dåp og nattverd Offer til menighetsbladet 

27.11.16  1.søndag i advent Hauglum/Peattie LYS VÅKEN Kirkekaffe 
    Offer til trosopplæringsarbeidet i menigheten

04.12.16  2. søndag i advent Ekvik Dåp Offer til menighetens arbeid

11.12.16  3. søndag i advent Hauglum Dåp og nattverd Offer til «Kirkens  
    familiearbeid»

18.12.16 kl 18.00 4. søndag i advent «Vi synger julen inn» Ekvik Kirkekaffe

24.12.16  kl 11.00 Julaften Solliheimen  Ekvik

24.12.16  kl 14.00 Julaften Ekvik Offer til misjosnprosjektet i Mali

24.12.16  kl 16.00 Julaften Ekvik Offer til Kirkens Nødhjelp

25.12.16  1. juledag Hauglum Offer til NMS

Velkommen til Kråkerøy kirke!
Gudstjenester i tiden framover

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

Slekters gang 
3/16

DØPTE

12.06.16
Anja Lindbøl
Ole Jørgen Hensmo
Leo Hardy Larsen
Emil Adolfsen
Jens Midtbø Holte

26.06.16
Sverre Sagen Julsen
Håkon Aker
Sanna Tegneby-Sand
Per Erik Solgaard

10.07.16
William Baardsen

14.08.16
Philip Oleander Hoel Bergli
Amina Kamilla Sestøl-Arnesen

28.08.16
Leah Helen Johnsen Bendiksen

11.09.16
Sigrid Helene Wiborg

VIGDE

Lene Elisabeth Strøm og Øystein Elgheim
Sandra Larsen og Kristian Aasheim Ossletten
Linda Christin Smaadal og Odd Roger Eriksen
Marie Jønsson Kristiansen og Øystein Iversen 
Margrethe Bjørkli og Anders Ruud
Camilla Bjerkelund  og Terje Sydseter

DØDE

Malene Haraldsen 2016
May Reidun Vik Olsen 1941
Ella Olava Arnesen 1927
Gudrun Abrahamsen 1929
Karin Johanne Våtevik 1931
Kari Elise Henriksen 1940
Inger Marie Stavem 1931
Else Martha Lundberg 1945
Bergljot Alise Magnussen 1922
Gerd Elisabeth Gøransson 1926
Birgit Johanne Brøvig Solum 1930
Karin Amalie Sørebø 1916
Anne Marie Sandersen 1919
Åse Andersen 1926
Kirsten Johansen 1930 
Karin Helgesen 1926
Hans-Georg Selander Hansen 1983
Bjarne Aslak Pettersen 1926
Thomas Mathisen 1978
Egil Frank Arnesen 1943
Kjell Oddvar Moen 1929
Jan Sigurd Karlsen 1931
Asmund Botten 1924
Bjørn Brevik 1944
Jens Yngvar Hauglin 1947
Leif Bjørn Hansen 1930
Ragnar Storm Hansen 1925

Småstoff

Leie av menighets-
senteret
Nye og flotte lokaler i menighetssente-
ret leies ut til  konfirmasjoner, barnedåp, 
minnesamvær, bryllup, bursdagsfester 
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.

Husk årets julemesse!
Vi minner om at menighetens 
julemesse finner sted i 
Kråkerøy menighetssenter, 
lørdag 12. november.
Sett av datoen og kom!
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Tannlege Unni Døhlen Opsahl
Storgaten 4, inng. Nygaardsplassen, 1607 Fredrikstad

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

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

Kontakt oss på tlf 69 32 62 50 eller mob 977 85 487 
for en hyggelig prat.

Se vår hjemmeside www.torgetslille.no eller 
facebook: www.facebook.com/torgetslille

E-post post@torgetslille.no       
Adresse: Gressvik torg 16 1621 Gressvik

Alt innen catering, Snitter, Koldtbord, 
selskaper, minnestunder 




