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TENN LYS I MØRKET!
Så er vi atter en gang kommet til
desember, og vinterens mørke ruger
over landet vårt. La oss nå gjøre det
vi kan for å tenne lys for hverandre.
Tenk så hyggelig det er når vi kommer
til bords, enten hjemme hos oss selv,
eller som gjester hos andre, og husmoren tenner lysene på bordet før måltidet. Det sender varme gnister av glede
langt inn i hjertet hos de som får del
i det. Ved juletider er det jo så utrolig
mange oppfinnsomme mennesker

som tenker, planlegger ,handler eller
produserer og lager noe som de vil
glede andre mennesker med. Givergleden stråler i øynene på folk, og alle
kjenner på gleden ved å gi, og ved å få.
Noe av det viktigste vi kan gi hverandre er helt gratis. Det koster ikke
noe, men har uendelig stor verdi for
dem det gjelder. Et ekte smil ,for
eksempel, kan skape langvarig glede
i et annet menneske. Eller et vennlig
ord og en hyggelig kommentar når det
passer. kompliment til noen du verdsetter høyt, er alltid kjærkomment.
Dessuten er tid en viktig ressurs.. Gi
av din tid til dine barn, dine foreldre,
din ektefelle, venner og andre mennesker du møter i din hverdag. Mange
av de fineste opplevelsene vi får i livet,
skjer fordi mennesker er villige til å gi
hverandre av sin tid.

Mesteren sa at Han er verdens lys, det
sanne lys ,som kom til jorden for å for
hvert menneske. Men han sa også at
vi er verdens lys, som skal gi gjenskinn
av det store lyset, både i våre liv, med
våre ord og i våre handlinger. Det ser
vi i praksis mye av ved juletider. Men
egentlig er vi lys hele året gjennom.
Hva gjør vi med lyset vårt? Er vi rettet
mot hverandre, rede til å gi?
Apostelen Paulus skrev i sitt brev til
Efeserne i kapittel 2.10:”
For vi er hans verk, skapt i Kristus
Jesus til gode gjerninger, som Gud
på forhånd har lagt ferdige for at
vi skulle vandre i dem.” Da tenner
vi lys for hverandre. Da tennes også
gleden i eget sinn.
Lykke til og God Jul!

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

Menighetssenteret:
Du kan bidra til menighetssenteret 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
menighetskontoret 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

Julegranen i Holmelia
– ET VAKKERT LANDEMERKE I VINTERMØRKET!
Når vinteren er som mørkest, da
tenner menneskene lys rundt seg. I
vinduer og på bord setter vi stearinlys
i stakene og tenner dem for å glede oss
selv og hverandre. Det gjør noe med
oss når vi ser lysene skinne i vinduene
bortover. De tenner håp i mørket og
minner oss om lysere tider som skal
komme.
På Luciadagen,den 13.desember,
tennes en stor julegran i Holmelia
på Kråkerøy. Du kan se den når du
kommer kjørende eller gående på
Kråkerøyveien fra Hvaler mot Femdal,
og du vil også få øye på den om du
kommer på Kråkerøyveien fra Kirken
og Holtesletta. Fra begge vinklene står

den som et vakkert, lysende landemerke og glitrer og skinner i mørket. Helt
uten lyd eller ord sprer den sitt glade
budskap om lyset som skinner i mørket og forteller om det håp menneskene har levd med i to tusen år. Helt til
den 13.dag Jul, de Hellige tre kongers
dag, kaster treet i Holmelia sin glans
over landskapet i vinterens mørkeste
uker.
Utallige mennesker passerer forbi
,både den ene og den andre veien,
og ingen kan unngå å kjenne gleden
over det glitrende juletreet som preger
Holmelia i den tiden. En stor takk til
de som holder tradisjonen ved like og
på den måten gleder sine medmennes-
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ker på Kråkerøy ved å minne om lyset
som skinner i mørke, det sanne lys,
som opplyser hvert menneske, og som
kom til jorden julenatten for mer enn
to tusen år siden….

TEKST: BISKOP ATLE SOMMERFELDT

TEKST: KNUT EDVARDSEN

De tre vise menn

Gud er hos oss.

– eller hellige tre konger

En av våre fine juleskikker er at vi henger en lysende
stjerne i vinduet. I de mørke juledagene er stjernen synlig på
god avstand og gir mørke vinduer et vennlig inntrykk.

I mitt barndomshjem var stjernen også
en markør som viste at i dette hjemmet lot vi stjernen lede oss til det store
underet i stallen i Betlehem. I den stallen ble Gud født som menneske. Der
tok jorden himmelen i favn når Maria
vugget barnet i søvn. For å sitere Alf
Prøysen: «Den fyste gong hu skinte så
laga hu ei bru, imellom seg og himmel`n og ei krybbe og ei ku»
Julefortellingene i Det nye testamentet
knytter stjernen til tre vise menn. Det
sies ikke noe annet om dem enn at de
kom østfra. Noen mener de kom fra
Petra i Jordan, et av de viktigste knutepunkter mellom øst og vest, nord og
sør. Gavene de brakte med seg; gull,
røkelse og myrra, viser at de kom fra
et sted med vidstrakte handelsforbindelser. Gavene markerte at hele verden
var med på vandringen til Betlehem.
Andre mener de kom fra Iran fordi
kunnskapen om å lese stjernetegn var
mest utviklet der. Den iranske zoroastrismereligionen la særlig vekt på
kunnskapsdannelse basert på tyding av
stjernetegn.
Fortellingen sier at vismennene dro ut
på vandring fra trygge og kjente omgi-

velser, ledet av en stjerne. De vandret
til et folk de ikke tilhørte, et folk som
hadde en tro vismennene sto utenfor.
Deres vandring startet som en leting
etter en kraftfull konge som skulle
herske over sitt folk. Vandringen førte
dem vekk fra maktens palasser og inn
til en konge født i en stall av en ugift
tenåringsmor.
For meg representerer de tre vismennene den lengsel som ligger dypt nedlagt
i de aller fleste mennesker gjennom
alle tider og på alle steder. Det er en
lengsel som ikke tilfredstilles av makt,
penger, prestisje og godt omdømme
hos naboer og kolleger. Det er en
lengsel etter helhet, akseptering og
helbredelse. Denne lengselen gjør
menneskeheten til et folk på vandring,
som søker styrke og stillhet midt i en
tilværelse som ofte har islett av uro,
bekymring og nød slik dikteren Eivind
Skeie beskriver det i salmen «Vi er et
folk på vandring» (Norsk Salmebok
618). Betlehemstjernen leder oss dit.

Maria og Jesusbarnet. (Stoffbilde fra Hvaler
prestekontor.)

sendt til jødefolket, men kom til hele
menneskeheten for å vise oss alle at
Gud er hos oss. Gud er ikke lukket inne i de båser og grupperinger
vi måtte finne tjenelig og naturlig.
Stjernen forteller oss at Gud er større
enn alt vi kan forestille oss. Stallen
og krybben viser oss at Gud oppsøker
hver og en av oss der vi er, og slik vi
er, med Ordet om nåde og kjærlighet.
Julestjernen i vinduene våre uttrykker
at stjernen har stoppet også over våre
hjem, og forteller at Gud er tilgjengelig for oss. I vår livsvandring under
Betlehemsstjernen kan vi hvile i tillit til
at Gud ledsager oss hele tiden. Da kan
vi synge de gode julesangene med full
røst og tenne de mange lys og stjerner i
vintermørket. Gud er hos oss.

Gud lar vismennene fra en annen
kultur, med et annet språk og annen
religion bli ledet av en stjerne til
Jesu føderom. Jesus ble ikke bare

SETT AV SØNDAG 13. DESEMBER!
Dette blir en hyggelig førjulsgudstjeneste for både store og små. I denne
storfamiliegudstjenesten blir det Lucia-tog hvor Kid-sing, Tweens, Kari
menighetspedeagog og Unn Birgitte kantor deltar med sang. Formidlingen
legges opp slik at det kan passe for alle generasjoner. Etter gudstjenesten
er alle velkommen til å kose seg med lussekatter på menighetssenteret.
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I Matteusevangeliets kapittel
2, vers 1 og utover, leser vi:
”Da Jesus var født i Betlehem
i Judea, på den tid Herodes
var konge, kom noen vismenn
fra østen til Jerusalem og spurte: Hvor er jødenes konge som
nå er født? Vi så hans stjerne
da den gikk opp ved morgengry, og er kommet for å hylle
ham.”
Tross at tre-tallet ikke nevnes i
Bibelen, har man antatt at de var tre,
ettersom det ble overrakt tre gaver til
Jesubarnet: gull, røkelse og myrra.
Disse tre er derfor den kristne tradisjonens tolkning av de østerlandske
stjernetyderne Matteus omtaler i sitt
evangelium. Vi kan lese om at det
tidlig oppsto en rik legendedannelse rundt dem, og de fikk navnene
Kaspar, Melkior og Baltasar.
Videre leser vi at de på sin lange reise
for å finne Jesubarnet først kom til
kong Herodes i Jerusalem, men måtte
reise videre til Betlehem før de fant
barnet der. Matteusevangeliet forteller
videre om de vise menn som gikk inn
i stallen, fikk se barnet og falt på kne.
Så åpnet de sine skrin og bar frem
gull, røkelse og myrra – gaver som har
blitt tolket ut fra Jesus’ senere liv: gull
fordi han var konge, røkelse viste til
hans prestegjerning og myrra til lidelse
og død. Det er forresten verd å merke
seg at i middelalderen avbildes Kaspar,

konge av Persia, som en hvit mann i
60-årene, Melkior, konge av Nubia,
som en ca. 40 åring med rødbrun
farge i ansiktet og Baltasar, konge av
Saba, som en afrikaner i 20-årene.
Går vi enda mye lengre tilbake – til
Italia fra sent på 500-tallet, finner vi
i S. Apollinare Novo i Ravenna en
veggmosaikk som viser de tre vise
menn kledt i østlige drakter med fint
mønster, edelstener og hermelinpels.
På hodet bærer de frygiske luer – et
hodeplagg som frygerne i Lilleasia bar
i oldtiden, som ble overtatt av grekerne, og derfra brakt videre i Europa.
Frygiske luer var kjegleformede toppluer av myk tekstil, med øreklaffer og
foroverbøyd topp, og ble i europeisk
kunst gjerne båret av folk fra orienten.
Det hevdes at de frygiske luene
vismennene har på seg ble brukt av
astrologer som drev med stjernetydning – noe som jo passer godt inn i
vår oppfatning av de tre som lot seg
lede av stjernen fram til Betlehem og
stallen med barnet.
De tre vismennene var de første
ikke-kristne som tilba Jesus, og svært
tidlig i den kristne æra ble de derfor
favorittobjekter i kristen kunst. Det er
funnet et bilde av dem malt på veggen
i en katakombe tidlig på 100-tallet.
Legenden forteller at De hellige
tre konger senere ble døpt i Persia av
den hellige apostelen Thomas og viet
til biskoper. De skal ha feiret julen
sammen i år 54 og dødd like etter.
De tre vismennenes minnedag, eller
hellige tre kongers dag, er 6. Januar.
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DE HELLIGE
TRE KONGER
av Knut Edvardsen 2015

De hellige tre konger
kom alle ifra fjerne land,
de hadde tydet stjernene
og skjønt at spådommen var sann:
En konge skulle fødes
og stjernen ville vise vei…
Nå så de den ved morgengry
i vest et sted- og frydet seg.
De hadde reist i uker,
for barnet ville de jo se.
Og myrra, røkelse og gull
var gaver som de hadde med.
Og stjernen – den gikk foran
og lot dem finne rette sti
som førte til Herodes’ by,
Jerusalem. Der stanset de!
Der spurte de om barnet,
men ingen kunne gi dem svar
Men stjernen som nå lyste sterkt
fortalte at de nå var nær.
Bak åsen – litt der framme
lå byen som het Betlehem,
dit skyndet de seg alle tre.
Mon hva der ville møte dem?
Der fant de fram til stallen
som strålte under stjernens skinn.
De skjønte de var kommet rett,
slo støvet av og trådte inn.
Der fant de ham de søkte,
og hentet sine gaver fram,
og satte dem ærbødig ned,
og falt på kne og hyllet ham.

Den såkalte «Vennekretsen» forsto
raskt at noe var skjedd og dørene hos
oss var åpne for dem som måtte trenge
hjelp. Noen ble til nød med på «Betel»
hvor vi hadde funnet vårt åndelige
hjem, og de som var mest kjent i bybildet og som var avskrevet som håpløse tilfelle, ble til manges glede frelst!

TEKST OG BILDE: LISE KARLSEN

Lise Karlsen og
Evangeliesenteret
S

nart får vi feire Jul! Den største
begivenhet i menneskehetens 		
historie, Verdens Frelser, ble født.
«Til Jesus kan du komme med din
smerte. Med alt det som ingen andre
kan forstå»………. synger vi i en sang,
og det er helt sant.
Mange mennesker bærer på smerter
og sår i sine liv og prøver å løse tingene, mest for å få ting på avstand med
alkohol og andre stimuli, narkotika
og piller. Det kan også være familieproblemer av forskjellige slag som gjør
at man prøver lettvinte løsninger, og
problemene blir større.
I mitt liv har det vært både oppturer
og nedturer. Vokste opp på Oslos
østkant som enebarn til foreldre som
var yrkesaktive. Mor var frisørdame og
fotomodell. Far var fengselsbetjent og
fotballtrener. Om de fulgte opp sine
aktiviteter og gjøremål, så var alkoholen tilstede i alle ledige stunder, helger,
ferier og høytider. Det som for dem
skulle være hyggestund, endte som
regel med krangel og bråk og snakk
om skilsmisse. Jeg gråt meg ofte i søvn
og ble et utrygt barn. Jeg ble etter
hvert mer hardhudet og forsto at dette
var en del av livet – også flere hadde
det som jeg i vårt nabolag.
Jeg hadde noen heftige ungdomsår
men traff han som skulle bli mannen
i mitt liv på en restaurant i Oslo som
het Saras telt en mai dag . Han var
Reisende (av taterslekt)og kom rett
fra et fengselsopphold, spaserende rett
inn i mitt liv. Vi bosatte oss i en hytte
han selv hadde bygd i Eidsvoll og etter
hvert fikk vi tre barn i sammen.
Den første tiden hadde vi det veldig
godt og følte at vi var som skapt for
hverandre. Ludvig arbeidet som blikkenslager og fikk masse jobber med

flere ansatte og vi fikk ny bolig, noe
som ikke ble den siste. Ludvigs foreldre var kristne og hadde ofte husmøter og jeg hørte at de la frem
Ludvig og Lise i sine bønner, noe som
gjorde meg utrygg og redd for å miste
en kontroll jeg ikke hadde. Kunne
ikke tenke meg å bli en Kristen, selv
om jeg alltid hadde trodd på Jesus,
grått og bedt til Ham.
Alkoholen ble mer og mer en gjest
i vårt hjem, noe som førte til stadig
flytting fra sted til sted, og barna våre
måtte byttet skole flere ganger.
Vi hadde som mange vært i Spania
hvor det var intens festing og bare
ufred, noe som førte til advokatbesøk for min del, og han sa vi burde
komme til samtale.
Barna var på skolen og jeg hadde tatt
en stor dose beroligende for å fortelle
hvor jeg hadde vært og at vi skulle
møte for drøfting av skilsmisse. Ludvig
kom ikke med noen kommentar, gikk
bare inn på soverommet og det ble
veldig stille en god stund. Plutselig
ble et skudd avfyrt og så et til. Jeg var
som paralysert der jeg satt og kunne
ikke røre meg. Hvor lenge det varte
før Ludvig kom gående ut og i mot
meg vet jeg ikke? Min første tanke
var at han ville skyte meg først og så
seg selv. Heldigvis endte det ikke slik,
han ville heller vi skulle ta turen hjem
til foreldrene og be om råd, noe jeg
bare samtykket til. Neste dag tok vi
barna i bilen og kjørte de 15 milene
til Eidsvoll hvor svigerfororeldrene
mine bodde. Og i det vi kjører inn
på gården, kommer «Vina» svigermor
ut med utstrakte hender og et stort
spørsmål om noe hadde skjedd i går
kl.15.00, for da måtte hun bøye sine
kne og be til Jesus for oss? Vi ble bedt
inn, og Ludvig fortalte om hva som
hadde skjedd, hvorpå hun sier: du skal
6

Lise Karlsen og hennes avdøde mann, som
grunnla arbeidet de driver

ikke dø i synden, du gutten min, men
ut å tjene Jesus!
Det hun sa, virket så fjernt for meg og
uvirkelig. Dagen etter satt Ludvig og
jeg på bakerste benk i et lite møtelokale i Eidsvoll og følte oss som de
to største syndere i denne verden og
lyttet til budskapet om Jesus som kom
for å redde det tyven hadde forårsaket
i våre liv, han som stjeler, myrder og
ødelegger, nå var det et nytt tilbud
med nytt liv og overflod av liv.
Vi fikk bøye våre kne der ved bakerste
benk og ble bedt for av menighetens
eldste, da opplevde vi en ny fødsel
i våre liv! En fred som overgikk alt
annet av hva jeg hadde opplevd i
denne verden fylte mitt indre der vi
satt oss inn i svigerfar sin bil for å
kjøre hjem til barna, svigermor og
middagen som ventet.
Også nå, kommer «Vina» ut på trammen og nærmeste roper, «Jeg vet det,
jeg vet det» Av alle mine senere erfaringer så vet jeg og forsto at «Vina» var
i mange samtaler med vår Far.
Hjemme igjen skulle vi begynne å
leve dette nye livet. Ikke så vanlig for
oss å spise frokost samlet, noe vi følte
vi burde gjøre nå. Visste ikke helt
hvordan vi skulle begynne dagen før
Monika, datteren vår begynner å synge
«Å, du som metter liten fugl, velsigne vår mat o Gud» og en atmosfære
fylte hjemmet vårt. Barna forsto at
noe stort og godt hadde hendt og ville
gjerne oppleve det samme som oss,
hvorpå de gikk inn i stua vår og bøyde
sine kne Monika 10 år, Kai 9 år og
Vera på 3. Hele vårt hus, hadde blitt
frelst!

Vi fikk en større bolig etter hvert hvor
det var en carport, noe som ble gjort
om til en liten bolig hvor guttene
kunne få bo. Før bodde de inne med
oss, og det ble i trangeste laget. Det
gikk en tid på denne måten og Ludvig
reiste med Evangeliet ,som hans mor
hadde sagt. Jeg hadde tjeneste som
hjelpepleier på et sykehjem. En dag
fikk vi et budskap om en kjenning
hadde blitt drept i et drikkelag, noe
som gjorde oss trist. Han var en mann
i sin beste alder, og sist vi møtte ham
var i et kristent møte hvor han sang
så vakkert om Jesus. Igjennom denne
hendelsen, kjente vi igjen kallet til å
hjelpe mennesker som hadde som problem som det vi hadde hatt. Tanken
om en gård på landet ville vært helt
topp, men hvordan skaffe midler og
hvor?
Under et sommerstevne kommer en
Pastor og forteller han vet om en gård
på Hadeland som er til salgs, han vet
det for menigheten han betjener, ligger i det ene huset. Vi reiser til Roa på
hjemveien, og Ludvig kjente til stedet
som en tidligere Lensmannsgård men
det hadde vært garveri etter det. Vi
hadde fått et ord fra Jesus, alt er mulig
for den som tror. Vi hadde 20 kroner i
lomma etter ferien og ingen kroner på
bok. Eieren lurte på hva vi ville med
en så stor gård, hvorpå vi fortalte våre
planer om å hjelpe alkoholiserte og
rusmisbrukere som var uteliggere med
et hjem for en periode. Han syntes
veldig godt om dette og slo av 100
000 på kjøpesummen som var 650
000, raskt regnet så hadde vi 100 000
+ 20 kroner.Vi fikk restbeløpet finansiert i lån i et forsikringsselskap ved at
tidligere venner tegnet forsikring der,
hele 40 personer bidro. Mange var
også med og pusset opp boligen som
hadde stått tom i noen år, og 2. juli
1983 ble dørene åpnet for å ta i mot
de første beboerne. Julen ble feiret, og

guttene fikk pakker og kost seg med
deilig mat. Alt gitt oss av mennesker
som ønsket å støtte. En gris ble partert
og lagt i fryseren med medisterdeig
og pølser, det manglet ingen ting. Jo,
en manglet denne julen og det var vår
egen sønn Kai, han forulykket på sin
motorsykkel 17. oktober bare 17 år
gammel. Alle savnet vi ham som var
snill og god. Snekkerlærling som han
var, lagde han skap til gutta som de
kunne ha på rommene sine. Vi var en
stor familie på Roa denne julen som
trøstet hverandre så godt vi kunne.
Kai, som var en gutt på 17 år, hadde
lagt igjen et budskap i sykebilen til
helsepersonalet som kunne fortelle at
han hadde sagt ”kjære Jesus” hele 3
ganger.
Det har blitt mange julefeiringer på
Evangeliesenteret, hvor vi har vært
samlet om midtpunktet Jesus Kristus.
Ikke bare i julen, men hver dag er
Han med oss. Og det er trygt og godt
å legge hver dag i Hans hender.
Vi overtok en gammel skole på Kløfta
hvor vi kunne ha 12 personer. Huset
var fullt, snøen lavet ned og det var
sprengkaldt ute og det nærmet seg jul.
Fryseboksen var nesten tom, vi kunne
se bunn. Vi hadde heller ikke mye på
konto. Det som var der måtte brukes
til strømregninger og andre nødvendige utgifter. Det var sent på kvelden,
og det banker på ytterdøren. Vi jobbet
sent på kontoret denne kvelden, og en
av beboerne gikk for å åpne for en noe
frossen dame og viste henne til oss.
Hun satte seg og fikk en kopp kaffe
så hun fikk varmen igjen i kroppen.
Full av bekymring kunne hun fortelle
at hun bodde opp i Trysil, og like ved
gården hun bodde var det en eneboer i
en hytte som hadde det helt grusomt.
Hun hadde gitt han noe varm mat
noen ganger, men hadde ikke kapasitet til å gjøre dette hver dag. Hun sa
alkoholen var hans trøst, han var aldri
bråkete. Hun hadde en gang kokt en
kjempestor kjele med ertesuppe som
han skulle ha. Den hadde nok blitt
spart litt for lenge, for da han skulle
varme opp resten måtte han fjerne
muggen som hadde lagt seg oppå.
Hun kom med en bønn til oss om at
han måtte få være hos oss i julen, for
som hun sa: ”det vil ikke bli noen jul
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for oss hvis vi vet at han sitter i den
lille kalde hytta alene. Vi har bedt
ham hjem til oss men han takker nei.
Vi har hørt at dere hjelper sånne med
problemer, og da lurte jeg på om han
kunne få komme hit.” Vi så på hverandre, visste at huset var fullt og hvor
lite mat som var igjen, og det var som
noen sa til oss: fortell denne damen
at det ikke er av uvilje men pga fullt
hus og ikke mat. Hun stråler opp og
sier: ”Hvis det kan ordne seg om dere
får mat i huset, kan han få plass da?”
Ingen av oss greide å si nei. Vi kunne
vel få inn en seng til, og det skulle vel
mye til at det kom noen kontroll nå i
høytiden, så vi sa ja, han får komme.
”Nå reiser jeg hjem og forteller mannen min dette, nå blir han glad, så
slakter han sikkert en oksekalv og kjører til dere. Vi driver med oppdrett av
okser, forstår dere. Vi har også en hel
del høner som skal slaktes ned fordi de
produserer ikke så mye egg lenger.”
Det gikk noen dager, og så kom eneboeren i en lastebil med kalv og høner.
Bestyrer fikk mannen i dusjen og fant
frem klær i fra lageret, trimmet skjegget som rakk han til livet og
han fremsto som en helt ny skapning.
Dagen etter satt alle guttene ute på
tunet og ribbet høner.
Ordet i Esaias:58. 7. vers
Min bønn til foreldre og foresatte,
skån dine barn for alkohol. Barn ser
den forandringen som skjer og blir
utrygg. Julen er for at vi skal minnes
vår Konge og Frelsers fødsel. En velsignet jul!
Evangeliesenteret har ekspandert og
det har blitt flere hjem, bibelskole,
videregående skole og folkehøyskole.
Flere unge mennesker dropper ut av
skolen tidlig i sitt møte med rusen,
så etter endt rehabilitering gir vi også
muligheter for utdannelse .Det er også
tilbud om nedtrapping for dem som er
på LAR. Det sendes også faste sendinger på TV Visjon Norge.
Med vennlig hilsen
Lise Karlsen, Konsulent/ Gründer
Evangeliesenteret, Østerbo
Kontonummer:9791 10 88588
1764 Halden

TEKST /FOTO: CHRISTOPHER PEATTIE

Ungdomstur til Taizé
FAKTA OM TAIZÉ:
Økumeniske munkeorden med
over 160 brødre over hele verden.
Ligger ca. 90 km nord for Lyon
og 2000 km sør for Fredrikstad.
Grunnlagt i 1940 av Brother Roger.
Over 100000 ungdom fra hele
verden besøker Taizé hvert år.

FAKTA OM TUREN VÅR:
Et samarbeidsprosjekt mellom
5 menigheter i Fredrikstad.
13 ungdommer og 4 voksne.
Over 4200 km busstur.
Overnatting på Sjømannskirken
i Hamburg.

Det er høstferie (uke 40) og 17 personer skal reise til et sted som heter
Taizé. Det er grytidlig på lørdag og
alt er klart. Kl. 06:00 står bussen klar
for avgang utenfor Glemmen kirke.
Ungdommer og ansatte fra Kråkerøy,
Glemmen, Borge, Domkirken og
Gressvik samles og er klare for en
”opplevelse for livet.” Vi er spente på
og forventningsfulle til at denne turen
skal gi oss litt åndelig påfyll og samtidig bli kjempegøy! Vi er på mange
måter pilgrimer på reise.
Men det å være pilegrim innebærer
mer en å bare dra på tur. Ordet pilgrim betyr ”fremmed.” Et veldig passende ord på mange måter fordi det er
nettopp det vi er. Vi er litt fremmed
- fremmed for hverandre. Men iløpet
av turen så kommer vi til å bli godt
kjent med hverandre. Vi er kanskje
også litt fremmed for Gud og vi søker
litt åndelig påfyll. Derfor er vi pilgrimer. Vi satser på at noe skal skje med
oss under turen, at vi skal komme oss
litt nærmere. Målet med turen er å
komme nærmere Gud, hverandre og
seg selv. Når man er pilgrim så skjer
det noe med hver og én underveis.

Kateketen på Glemmen, som var også
en del av turen vår, skrev følgende om
en typisk dag på Taizé:
Kl. 08:15 Klokkene ringer sammen
til morgenbønn og ca. 600 mennesker
strømmer til kirkerommet. Det er enkelt
innredet. Noen trebenker uten ryggstøtte langs veggene, men de fleste sitter
på gulvet og i trappene. Det er plass til
over 4000 her, så det er relativt romslig
nå, men det føles ikke som vi er få. Vi
har ikke spist siden 19:30 dagen før
og nattverden, på fastende mage, blir
dagens første måltid.
Etter morgenbønnen er det kø til frokostservering. Vi får utdelt det samme
hver dag. En liten 12cm lang fersk
baguette, 2 stenger mørk sjokolade, en
pakke smør og en kopp te eller kakao.
Tallerken og bestikk får vi ikke, så
smøret dras utover med innpakningspapiret, eller en av sjokoladestengene.
Så er det tid for bibeltime og gruppesamtaler. Smågruppene settes sammen
tilfeldig så hos oss er det ungdommer
både fra Tyskland, Spania, Belgia og
Frankrike, foruten oss. Praten går livlig på ulike språk i hytt og vær og når
det ikke er mer å si tar vi noen leker.
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Kl. 12:20 Er det tid for formiddagsbønn, klokkene ringer, vi samler oss
på gulvet og musikken som Taizé er
blitt kjent for bølger gjennom forsamlingen. Rolig, stillferdig og meditativt.
Etter dette er det lunsj, den er varm,
men for liten for de fleste og kun
vegetarmat. Hvis noen ikke spiser opp
sin porsjon er det alltid en i gruppen
som tar resten. Til lunsj drikker vi
springvann. Det er rikelig kloret og
noen dager gir lukten oss følelsene
av å innta måltidet i Kongstenhallen.
Vannet er helt ufarlig, men smaker
ikke spesielt godt.
Etter lunsj har ungdommene fritid
og noen timer med ulike arbeidsoppgaver. Det kan være alt fra dovask til
matlaging, men sjelden har jeg sett
større arbeidsglede. Ikke fordi oppgavene er spesielt spennende, men
fordi kollegiet er uslåelig. Det sies at
musikk er et universelt språk, men det
er sannelig latter også og den er det
mye av.
Kl. 17:00 er det «Afternoon-tea» Det
er verken mer eller mindre spennende
enn det det høres ut som men det er et
fint samlingspunkt, en god mulighet

for å ta pulsen på hvordan det går med
ungdommene våre og det går bra.
De har tilsynelatende ubesværet gått
inn i denne hverdagen som er så
annerledes og funnet ut av de trives i
den.
Når en 16-åring, tydelig overrasket
over seg selv, plutselig kommer på at
hun ikke har sjekket facebook på 3
dager og en annen ikke har brydd seg
om å sminke seg så sier dette noe om
at vi har et annet fokus her. Og det
begynner å bli en sammensveiset gjeng
vi har med oss nå. Med felles opplevelser og felles referanserammer. De er
glade sammen og har omsorg for hverandre og nøler aldri med å vise det.
Når de selv skal beskrive fellesskapet
så bruker de ord som «folk jeg er glad
i» og «familie».

kjente for oss. Det synges og leses på
mange språk. Det er aldri noen preken, men alle tidebønnene har stillhet
etter lesningen, minst 10 minutter.
Torsdag kveld er vår siste tidebønn
i Taizé, Ungdommene sitter lenge,
hos flere av dem, også de «småbarske»
guttene, renner tårene nedover kinnet.
Mange blir sittende lenge den kvelden. Jeg forstår dem for jeg kjenner på
litt av den sorgen selv, over å forlate
Taizé. Det er ikke det at det ikke blir
godt å komme hjem, men Taize er
et sted jeg vil være. Det er et nærvær
her som jeg vil være en del av. Det
er umulig å sette fingeren på hva det
konkret handler om, men det er et

Kl. 19:00 Er det middag. Samme
mengde og samme type mat som
lunsj, men med en yoghurt eller lignende som dessert. Det er lite proteiner i maten her og man er sulten igjen
etter 2 timer. Jeg synes det er rart at
ingen klager. Hadde jeg servert dette
på en leir ville de sannsynligvis rømt
første kvelden, men her går det greit.
Litt galgenhumor om mengde og
mangel på kjøtt osv. men alltid med
et glimt i øyet. Og halvspiste middagsporsjoner mottas med glede av de som
har litt større energibehov.
Kl. 20:30 ringer klokkene igjen. Det
er på tide med kveldsbønn. Dette
er dagens lengste gudstjeneste og
varer alt fra 50 min til 2,5 timer.. litt
avhengig av hvor lenge man vil bli.
Liturgien og sangene begynner å bli
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sted det er godt å være og man har
lyst til å bli. Kanskje er dette litt
av det de følte, de som vi leser om i
bibelen, som søkte til Jesus og bare
ville være med ham. Det er vemodig å
forlate kirkerommet den kvelden.
Gjennom en uke i fikk muligheten til
å se sammenhengen mellom opplevelsen av fellesskap med Gud i bønn
og ettertanke på den ene siden, og
opplevelsen av fellesskap og solidaritet mellom mennesker på den andre
siden. Vi er pilgrimer som har fått en
smak av fred og ro i en verden som er
såret av terrorisme, vold og isolering.
Slik går vi videre som pilgrimer langst
livets vei.

Konfirmantene i Kråkerøy kirke 2015
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TANGENTER/ORGEL:
Dagfinn Klausen

FIOLIN:
Philippe Benjamin Skow

MED ALEXANDER HERMANSEN OG CATHRINE IVERSEN
TIRSDAG 22. DESEMBER KL. 18.30

BILLETTPRIS: kr. 290,- / Barn under 12 år: kr. 150,BESTILLING: Fredrikstad kino, tlf. 69 30 60 90 / www.fredrikstadkino.no
Alexander Hermansen og Cathrine
Iversen er velkjente artistnavn i
Østfold og Fredrikstad. Alexander
dyrker en frodig karriere som visesanger, entertainer, trubadur og låtskriver. Og står bak forestillinger som
«Cornelis cabaret», «Alexanders ark»
og mye mer. Cathrine Iversen er fast
vokalist i den verdenskjente gruppa
Secret Garden, og er ellers mye brukt
freelance sanger og vokalist i ulike
sammenhenger.

året, er den blitt en hyggelig tradisjon
for mange! Duoen Hermansen/Iversen
byr på varme og tradisjonelle julesanger, egenkomponerte låter og gåsehudfremkallende duetter. Og publikum får selvfølgelig gode og rørende
historier servert, i kjent Alexander
Hermansen stil! Med seg på laget
har de musikalsk ansvarlig Dagfinn
Klausen, på piano/keyboard.
Overskuddet av konserten går til
Solliheimen sykehjem.

Når konserten «Jul på Blomsterøya» i
Kråkerøy kirke nå arrangeres på tredje
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Konserten byr på:
- tradisjon og julestemning
- våre kjæreste norske og svenske
julesangskatter
- egenskrevne sanger
- latter og noen tårer
- ekte juleglede
Alexander Hermansen (sang)
Cathrine Iversen (sang)
Dagfinn Klausen (piano/ keyboard)
Gjesteartist av året er Philippe
Benjamin Skow- en fremadstormende
dansk fiolinist, høyt anerkjent og mottager av utallige hederspriser.

VALGOPPGJØR

VALGRESULTAT

BISPEDØMMERÅDSVALGET I BORG 2015

MENIGHETSRÅDSVALG 2015,
KRÅKERØY SOKN

VALG AV LEK KIRKELIG TILSATT MEDLEM
1. Runar Godø, Fredrikstad kirkelige fellesråd
159 stemmer
Varamedlem
1. Gunnlaug Brenne, Trøgstad kirkelige fellesråd 		
141 stemmer

Valgrådet har vedtatt valgoppgjøret for valg til nytt Borg
bispedømmeråd for perioden 2016-2020. Kirkens medlemmer har valgt syv leke medlemmer fra listene til Åpen
folkekirke og Mangfoldig folkekirke-nominasjonskomiteens
liste. Det er valgt ett lek kirkelig ansatt medlem blant de
ansatte i fellesrådene i Borg bispedømme og sekretariatet til
Borg bispedømmeråd. Det er valgt en prest blant de tilsatte
prestene i Borg bispedømme. Biskopen er fast medlem av
bispedømmerådet. Det opplyses også om at kandidat på
Åpen folkekirke Line Halvorsrud ikke lenger er valgbar
som lek kandidat til bispedømmerådet da hun har fått stilling som lek kirkelig ansatt.

STEMMETALL

STATUS

Kristin Sofie Johansen

859

Fast medlem

Elisabeth Pagander Austrheim

843

Fast medlem

Siri Haraldsen

839

Fast medlem

Kjersti Langli-Jørgensen

834

Fast medlem

Leif Holt

834

Fast medlem

Kenneth Hansen

813

Fast medlem

Karen Kristin Andreassen

811

Fast medlem

Hans Ingvald Røed

804

Fast medlem

VALG AV PREST
1. Marta Botne: 55 stemmer
Varamedlem
Svein Skarholm: 43 stemmer

Odd August Andersen

801

1. varamedlem

Anne Sønsterud

795

2. varamedlem

Svein Mentzen

783

3. varamedlem

Asbjørn Barth Hauge

782

4. varamedlem

Totalt avgitte stemmer 186 stemmer, ingen ble forkastet.
Valgdeltakelse ble 72 %.

Kjell Rennesund

2

5. varamedlem

Astrid Kragh-Rønne

1

xxxxxxx

Totalt avgitte stemmesedler 335, 13 ble forkastet da de
var uten følgeskriv. Totalt antall stemmeberettigede 453.
Valgdeltakelse på 75 %.

VALG AV LEKE MEDLEMMER
Det er totalt avgitt 56 977 stemmer fordelt på:
- Åpen folkekirke
34 363, av disse var 24 013 urettede og 10 350 stemmer
rettede lister.
- Mangfoldig folkekirke- nominasjonskomiteens liste
22 470, av disse var 13 242 urettede og 9 046 stemmer
rettede lister.

VALGDELTAKELSE VED VALG AV LEKE
MEDLEMMER
I Borg bispedømme har 14 % av medlemmene avgitt stemme til til valg av leke medlemmer til Borg bispedømmeråd.
Dette er en økning på 57 % fra valget i 2011.

144 stemmer ble forkastet, det utgjør 0,25 % av
stemmene.
MANDATFORDELING
Åpen folkekirke				
Mangfoldig folkekirke- nominasjonskomiteens liste

KANDIDATNAVN

Detaljerte opplysninger om valgresultater fra de ulike sokn
og de ulike valgene offentliggjøres så fort de er klare.
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PERSONER VALGT INN I BISPEDØMMERÅDET:
(stemmetall angir listestemmer + personstemmer)
ÅPEN FOLKEKIRKE
Karin-Elin Berg

37578

MANGFOLDIG FOLKEKIRKE NOMINASJONSKOMITEENS LISTE

Marianne Skadal

37390

Anne Enger

26108

Solveig Julie Mysen

36142

Anne Elisabeth Brun Andersen

25001

Maja Andresen Osberg

36046

Erling Birkedal

24498

Varamedlemmer:

Varamedlemmer:

Pål Antonsen

35654

Lasse Thorvaldsen

24279

Trine Britt Nordstrøm

35158

Anne- Kari Raaen Skardhamar

24057

Rolf Henning Reikvam

35153

Bjørn Solberg

23770

Kjetil Hafstad

34994
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Speiderhuset i Strålsund på
Kråkerøy
I Strålsundskogen ved Femdal på
Kråkerøy ligger Speiderhuset som ble
satt opp på dugnad av ivrige unge
menn og gutter en gang i 50-60-årene.
Ideen var å skape et tilholdssted for
gutter i oppvekstalderen som ville
bli speidere. Der det ligger, midt i
den vakre Kråkerøynaturen, er det
et ypperlig utgangspunkt for turer i
skog og mark, for studier av blomster, som det finnes 760 arter av på
Blomsterøya,for undersøkelser av treslag og annet vi finner i skogsterreng.
Her kunne guttene trene på førstehjelp,knuter og stikk og oppleve sosialt
fellesskap blant speidervenner.
De voksne lederne var seg bevisst at et
helt menneske består av ånd, sjel og
legeme, og at alle tre må pleies og tas
vare på,øves og trenes for at mennesket skal bli funksjonsdyktig som en hel

personlighet. Speiderloven gjaldt og
inngikk i det løftet speiderne avla over
flagget da de ble tatt opp som speidere
i troppen. Speiderbønnen ble sunget:
Kjære Far i høye himmel….
Å leve med en himmel over seg er et
privilegium med høy verdi, og det
lærte de både i møter og på speiderleire hvor de lå i telt eller under åpen
himmel.
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Etter mange år ble det bygget et
tilbygg med en stor sal til fellesarrangementer. Det er fremdeles speideraktivitet på huset, men det er plass
til mye mer og andre aktiviteter. For
den eller de som måtte ønske å bruke
speiderhuset til positive aktiviteter, er
det bare å ta kontakt med Arne Viggo
Høidal i Holmelia.

Velkommen til Kråkerøy kirke!

Slekters gang
Dette
er
en
skissetekst
4/15
TEKST OG BILDE:

Gudstjenester i tiden framover
- Alle begynner kl. 11:00, hvis intet annet står -

Dette er en skissetekst
DØPTE

DØDE

30.08.15
Josefine Alida Brevik Aleksandersen
Jørgen Sundbye-Johansen

Ellen Marie Johnsen
Inger Bergljot Jahren
Hanne Sofie Østeby
Sonja Sverdrup Thygeson
Ragnhild Marie Bergmann
Inger Kristin Aase
Helene Josefine Bråten
Gerd Marie Nærvik Pedersen
Wilhelm Jarl Johansen
Jean Henry Mathisen
Villy Appelgren
Kjell Robin Hansen
Tom Ingar Hagen
Roar Johansen

Dette er en skissetekst

20.09.15
Mathea Oliv Hansen
04.10.15
Emil Bye Solberg
Oscar Moe-Brynhildsen
Ebbe August Tharaldsen
11.10.15
Philip Rebni
Ada Johanne Ekeli Valen
Valentina Oline Stensvik
Fanny Holm Erlandsen

1926
1917
1953
1926
1932
1952
1915
1937
1914
1936
1941
1939
1975
1935

01.11.15
Emil Erfjord Marthinsen
Ylva Celine Hartig Paulsen
Emil Stokstad
Leikny Noelia Nysted-Wevling
15.11.15
Vetle Homstvedt Hagestande
Iver August Monefeldt

Bildetekst

Innkommet i offer
DATO
09.08.15
16.08.15
23.08.15
30.08.15
05.09.15
06.09.15
13.09.15
20.09.15
27.09.15

FORMÅL
NKSS - skolelaget
Lønn menighetspedagog
Menighetsbladet
Gå ut senteret
Menighetens ungdomsarbeide
KFUK/KFUM-speiderne
Trosopplæringen
Bibelleseringen

BELØP
860,00
6491,00
2450,00
4858,00

DATO
04.10.15
11.10.15
18.10.15
25.10.15
01.11.15
08.11.15
11.11.15
15.11.15

7460,00
5893,00
5280,00
3217,00
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FORMÅL
Norsk misjon i øst
Menighetsfakultetet
Trosopplæringen
De fire diakoniinstitusjonene
Institutt for sjelesorg
Kirkens sosialtjeneste
Trosopplæringen
Menighetens eget arbeide

BELØP
3446,00
4288,00
3053,00
1931,00
7598,00
1700,00
5658,00

29.11.15
1. søndag i adventstiden
			

Lys våken gudstjeneste. Hauglum og Chris Peattie.
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.

20.12.15 kl 18.00

Vi synger julen inn. Hauglum.

4. søndag i adventstiden

24.12.15 kl 14.00 og kl 16.00
			

Julaften. Hauglum. Prekentekst Luk 2, 1-20.
Offer til Mali og Kirkens Nødhjelp.

25.12.15 kl. 12.00 1. juledag
			

Høytidsgudstjeneste. Ekvik. Dåp og nattverd		
Prekentekst Joh 1,1-14. Offer til NMS.

03.01.16

Kristi åpenbaringsdag

Ekvik. Dåp og nattverd. Prekentekst 2. Kor 4, 1-6.

10.01.16

2. søndag i åpenbaringstiden

Hauglum. Dåp og nattverd. Prekentekst Joh1, 29-34.

17.01.16

3. søndag i åpenbaringstiden

Ekvik. Nattverd. Prekentekst Joh 1, 15-18.

24.01.16

Såmannssøndag

Ekvik. Dåp og nattverd. Prekentekst Matt 13, 24-30.

31.01.16
Kristi forklarelsesdag
			

Presentasjonsgudstjeneste. Hauglum og Peattie 		
Kirkekaffe.

07.02.16
Fastelavenssøndag
			

Karnevalsgudstjeneste. Hauglum og Kari Jenseg.
Kirkekaffe. Offer til Redd barna.

14.02.16

1. søndag i fastetiden

Ekvik. Dåp og nattverd. Prekentekst Matt 26,36-45

21.02.16

2. søndag i fastetiden

Hauglum. Dåp og nattverd. Prekentekst Jes 55, 1-7.

28.02.16

3. søndag i fastetiden

Ekvik. Nattverd. Prekentekst Luk 22, 28-34.

06.03.16
4. søndag i fastetiden
			

Hauglum. Dåp og nattverd. 					
Prekentekst Joh 6, 24-36.

13.03.16 kl. 18.00

Maria budskapsdag

Ekvik. Nattverd. Prekentekst Luk 1, 39-45.

20.03.16

Palmesøndag

Hauglum. Dåp. Prekentekst Joh 12, 1-13.

24.03.16

Skjærtorsdag

Hauglum. Nattverd. Prekentekst Joh 13, 1-17.

25.03.16

Langfredag

Hauglum. Tekst Mark 14, 26-15, 37.

27.03.16

Påskedag

Ekvik. Dåp og nattverd. Prekentekst Joh 20,1-10.

28.03.16 kl. 18.00 2. Påskedag
			

Barnas påskegudstjeneste. Ekvik og Jenseg. 		
Kveldsmat etter gudstjenesten.

03.04.16

Hauglum. Dåp og nattverd. Prekentekst 1 pet 1, 3-9.

2. søndag i påsketiden
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Småstoff

Vil du utgjøre en forskjell?

LEIE AV MENIGHETS
SENTERET

Tannlege Unni Døhlen Opsahl

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

Ditt nærvær
kan gi andre håp.

Nye og flotte lokaler i menighetssenteret 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

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.

VIVO BOKHANDEL

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

Ønsker du å annonsere i Kråkerøy Menighetsblad?
For mer info, ta kontakt med Linda Gjemsø på tlf. 69 95 98 31.
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