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Kråkerøy kirke - fornyelse.

Denne gang har vi valgt et forside-
bilde hvor Kråkerøy kirke sees innen-
fra. Det er tatt på galleriet under en 
julaftens gudstjeneste av en fotograf fra 
Fredrikstad blad. Grunnen til at vi har 
valgt det, er at kirken vår står foran en 
oppussing, forhåpentlig i 2017. Vi har 
ventet lenge på tur, men andre presse-
rende fornyelser og oppdateringer har 
måttet prioriteres. Men hvis det nå slår 
til i 2017, vil det interiøret vi ser på 
forsidebildet bli betydelig endret etter 
at arbeidet er gjennomført. Derfor 
synes vi det kan være hyggelig å bevare 
et bilde av det interiøret som kirken 
har hatt i mangfoldige år, og som 
mange av oss har blitt  glade i.

Kråkerøy kirke er jo ikke så gammel, 
men for den som har lært å bli glad 

i den, er det noe eget når man kan 
sette seg ned i kirkebenken og opple-
ve atmosfæren vi møter der. Nå må 
jeg skynde meg å tilføye at jeg, for 
min del, ikke anser tak og vegger eller 
utstyr ellers som avgjørende for min 
opplevelse i kirken.Akkurat som man, 
uten sammenlikning for øvrig, kan si 
at det vesentlige ved et badekar ikke er 
design eller utstyr, men tomrommet i 
det,siden det er dette, som , gjør at det 
kan fylle sin funksjon, er heller ikke en 
endring i kirkens interiør avgjørende 
for min opplevelse i kirkerommet, selv 
om det kan ta tid å vende seg til nye 
omgivelser.

For egen del vil jeg si at den stunden 
jeg kan sitte i stillhet og meditere før 
gudstjenesten begynner, er av stor 
verdi for meg. Når jeg ser frem mot 
koret, hvor Vigelands flotte glassma-
lerier av Kristus og Matteus, Markus, 
Lukas og Johannes, de fire evengelis-
tene, lyser i formiddagssolen, blir jeg 
beveget. Riktignok kan jeg ikke se alle 
på en gang, ettersom de er plassert i en 
halvsirkel, men Mesteren selv og hans 
yngste apostelvenn, Johannes, kan jeg 
se. Av og til må jeg likevel sette meg 

på den andre siden for å se Lukas også. 
En gang jeg gjorde det, kom en av de 
gamle kirkegjengerne bort til meg etter 
gudstjenesten og spurte hvorfor jeg 
satte meg akkurat der, og ikke der hvor 
jeg pleide. Da han fikk svaret, tror jeg 
han forsto hvorfor jeg gjorde det. Men 
hver sin lyst. Noen sitter alltid  på 
samme plass, mens andre kan flytte på 
seg. Det vesentlige er jo at vi kan føle 
oss hjemme i lokalet og oppleve det 
som min egen kirke. 

Når vi nå står foran en stor forandring, 
vil det sikkert bli til det bedre for oss 
alle med en mer tidsmessig innredning. 
Det vil vi sikkert også vende oss til. 
Men nettopp derfor kan det jo være 
hyggelig å bevare et minne på forsiden 
av menighetsbladet av hvordan det en 
gang så ut der inne. 

Vi ønsker menigheten lykke til med 
fornyelse i 2017. Vi håper alle sammen 
at det snart er vår tur. I mens ønsker 
redaksjonen alle sine lesere en velsignet 
julehøytid og et riktig godt nytt år.
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redaktørens hjørne

julekonsert i Kråkerøy kirke!
   22. deSeMBer

Tormod Torp,
redaktør

det startet som jul på Blomsterøya i Kråkerøy Kirke for 4 år siden, nå har det blitt en liten turné 
i tre av Østfolds kirker under overskriften ”I dette stille øyeblikk” - men produktet og ensemblet 
er heldigvis det samme! Cathrine Iversen, alexander hermansen og dagfinn Klausen byr deg 
på skandinavisk julemusikk - på både tradisjonelt og utradisjonelt vis. 

Konsertene er kjent for sin lune og varme stemning, og 
selvfølgelig den gode musikalske kvaliteten. hvert år har 
trioen med seg en gjest, alltid på et høyt nivå. I år toppes 
alle topper av legendariske Steinar ofsdal. hans bak-
grunn fra folkemusikken og hans mange instrumenter 
vil garantert prege årets musikalske uttrykk. 

ensemblet gleder seg stort til konserten i Kråkerøy 
kirke. For dem er dette høydepunktet på deres 
konsert-turné.
Velkommen til ”I dette stille øyeblikk” 
i Kråkerøy Kirke.
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Lyset fra Gud
I mitt barndomshjem var det levende 
lys på juletreet. De skjelvende små 
lysene ble høytidelig tent når vi skulle 
begynne å gå rundt treet og synge jule-
sanger. Selv jeg som var minst forsto 
at de små flammene krevde varsomhet, 
for å hindre at treet og huset skulle bli 
forvandlet til en askehaug.
 Senere ble det elektriske lys. De 
lyste hver dag og hadde mistet stea-
rinlysenes skjørhet. De trengte ikke 
varsomhet og var ikke skjelvende og 
urolige. De elektriske lysene levde ikke 
på samme måte, de var kunstige.

å tenne lys er et av den verdens-
vide kirkes mest brukte uttrykk for å 
søke kontakt med Gud og det hellige. 
Lysene hører ikke bare julen til. 
Dåpsbarn får et lys i dåpsgave fra 

kirken. I de fleste kirkerom er det 
nå mulig, også hos oss, å tenne lys i 
glober eller kasser slik vi har lært det 
av våre katolske og ortodokse søsken. 
På gravstedene tennes det lys stadig 
oftere.
 Lystenning er tilgjengelig for alle. 
Det krever ingen ordrik bekjennelse. 
Bare denne enkle overgivelse av en 
tanke, en bønn til noe eller noen som 
er større enn oss og utenfor vår hver-
dag og vårt strev. 
 Gravstedene er lyst opp av lys 
i den mørke julenatten. På en særlig 
inntrykksfull måte knyttes forbindel-
sen mellom slekters gang og den utro-
lige fortellingen som formidles inne i 
kirkerommet. I kirkerommet møtes vi 
av Guds lys for oss og til oss.

Fortellingen hører vi i kirkerommet 
under julegudstjenestene: Gud som 
er helt annerledes og større enn vårt 
«vesle vett», som Ivar Aasen sier, ble 
menneske. Gud forsto at vi ikke kan 
forstå hvordan Gud er uten å se og 
høre en røst vi kan gjenkjenne. Gud 
så våre lengslers lys og tente sitt lys for 
oss julenatt, midt i vår verden og i vårt 
mørke, for å vise oss hvem Gud er.

Gud kom som et spebarn, skjelvende 
og sårbart, men levende. Varsomt må 
Josef ha løftet ham opp og lagt ham 
i krybben, husdyrenes matfat, slik at 
Maria kunne få svøpt babyen i den 
kjølige natten. Denne kvelden var 
Guds lys i verden mer som et skjelven-
de stearinlys på mitt barndoms juletre, 
enn en strålende og kraftfull sol som 
menneskene ikke kan nærme seg, slik 
vi hører om i Det gamle testamentet. 
Når Gud er kommet som et spebarn, 
kan vi alle nærme oss og la oss berøre 
av varmen fra Guds lys. Vi kan ha til-
lit til at Gud er med oss i all vår sorg, 
nød og glede. Et av navnene barnet 
fikk forteller oss det: Immanuel – Gud 
er med oss.

Gud er kommet til oss som vår bror 
og deler våre kår. Vi kan se hvem Gud 
er og finne veien til livets evige kilde. 
Så stor er julenatt. Så stort er det lille 
barnet som ble født denne natten. 
Jesus er lyset Gud tente for oss for å 
vise oss hvem Gud er og hvor Gud er 
å finne.

andakt  

Atle Sommerfeldt
Biskop

Alle barn trenger trygge og gode opp-
vekstforhold. I år går inntektene av 
omvendt adventskalender til å gi de 
mest utsatte barna et hjem. Dette gjø-
res ved å gi direkte støtte til familier, 
slik at de kan gi barna sine en trygg 
oppvekst. Barn kan også få et nytt 
hjem i en SOS-familie.

Elevene på 6.trinnet på Rød skole på 
Kråkerøy har i år meldt seg på SOS-

barnebyers omvendt adventskalender. 
Jeg samlet noen av dem til en liten 
samtale om hva de tenker er nødven-
dig for at barn skal få en trygg barn-
dom. Dette er noe av det elevene sier:
- Alle barn trenger noen som bryr 
seg om dem, sier William. Barn tren-
ger foreldre for å vokse opp.
- Det må være veldig ensomt å 
ikke ha en familie, mener Synne. Jeg 
tenker på jenta med fyrstikkene. hun 

som ikke hadde noen mor og frøs i 
hjel på nyttårsaften. Jeg gråt da jeg 
hørte det første gang.
- Even tenker at det må være van-
skelig å ikke ha noen til å ta seg av deg 
når du blir syk. Da trenger jo barn å 
bli passet på, få mat og medisiner og 
sånn.
- Armita synes det må være spesielt 
vanskelig for foreldreløse barn og se på 
andre barn som har familie.
- Synne tenker at arbeidet til SOS-
barnebyer kan være med på å gi barn 
så gode venner at de blir som familie.
- De blir familie, sier Armita. Så 
kanskje barna kan få nye minner og 
glemme det vonde.

TEKST/ foTo: AnnE KArin AndErSEn 

Omvendt adventskalender flytter fokuset fra å få til å gi i 
adventstiden. Mange skoler har byttet ut den tradisjonelle 
pakkekalenderen med en utgave hvor barn hjelper andre barn. 
I fjor deltok 70 000 av landets elever til å samle inn 3,5 
millioner kroner til SOS-barnebyers arbeid.

omvendt adventskalender
– gI, I STedeT For å Få
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tore vokste opp i etterkrigstiden, som 
sønn av kirketjeneren i Glemmen 
kirke. De bodde i Apenesgaten, like 
ved det som nå er torvbyen. I de før-
ste årene etter krigen var det fremdeles 
rasjonering på mange varer, og vanlige 
familier hadde det ikke flust, verken av 
det ene eller det andre. Folk var nøy-
somme, men ikke gjerrige, sa han. 

Det er stor forskjell på det å være nøy-
som, og det å være gjerrig. De fleste 
familier hadde det trangt etter krigen, 
slik det også var i kirketjenerens fami-
lie. Da han hadde fått tomt og skulle 
bygge hus, gravde han ut hele tomta 
med spade, for hånden, uten noen 
klage, for slik var det for de fleste. 
Det var også de færreste som hadde 
bil den gang, men tores far hadde 
fått tak i en Marmon, en stor og tung 
bil hvor det var plass til mor og far 
og tre barn. En dag de hadde vært på 

familiebesøk, streiket bilen da de var 
på hjemveien. heldigvis var det ikke 
så langt hjemmefra. Ved Glemmen 
videregående, som det heter i dag, var 
det slutt. hele familien måtte ut for å 
dytte bilen resten av veien. Det føltes 
som en Canossagang, mintes tore. 
Folk sto og så på, og de som passerte 
med kjøretøy, vinket og ropte, men 
ingen hjalp til. 

han fortalte også at han en morgen 
hørte vakker salmesang gjennom vin-
duet. Da han kikket ut, så han en 
uteligger som sto og vasket seg i kirke-
gårdens vanntrau mens han sang «Blott 
en dag, et øyeblikk…» han hadde med 
seg alt han eide: en gammel sykkel og 
to poser på styret. Det var alt. Moren 
til tore ga ham en god matpakke, for 
han gjør ingen fortred,sa hun. Siden 
ble han bare kalt for «Blott en dag».
Vi kjente oss godt igjen i tores beret-

ning fra femtiårene, som han fortalte 
så levende om. Men Glemmenguttene 
hadde mer å komme med. De sang og 
spilte flere gamle sanger sammen.

Det var en trivelig kveld som vi gjerne 
skulle ha unnet flere å være med på.
tiden fløy fort, men det ble også tid 
til en hyggelig prat ved bordene mens 
vi spiste det gode måltid som kjøkken-
komiteen hadde laget for oss.

en glemmengutt forteller…

TEKST/ foTo: Tormod Torp

Mandag 31. oktober fikk Kråkerøy Kirkeforening besøk av Tore 
Thorkildsen og Olav Ruud. Tore, som har vært sokneprest på 
Hvaler, skulle fortelle fra sin oppvekst i gamle Glemmen kom-
mune, samtidig som de skulle synge og spille for oss. Det ble en 
hyggelig kveld, som alltid, i Kirkeforeningen.

Tore prest  forteller historier fra sin oppvekst.

Kråkerøy 
kirkekor
omtale ved 75-årsmarkering 
søndag 2. oktober 2016 

«Leid milde ljos» var Korets aller 
første innøvde sang den 18. septem-
ber 1941, under ledelse av Søren 
Gangfløt, da vel 20 år gammel. Den 
gangen var det ikke fast sangtilknyt-
ning til Kråkerøy kirke, bare av og til 
mindre grupper og «hjelpesangere». 
Men det fantes faktisk en del korvirk-
somhet omkring i lag og forsamlinger. 
Søren Gangfløt var da også engasjert 
i ungdomskoret på Lunde. Samtaler 
med klokker harald holte førte til at 
de ville trekke dette koret mer med. 
De ble enige om å starte Kråkerøy 
kirkekor; og første øvelse var 4. juni 
1941 og da møtte det 35 medlemmer!
 I Krigens dager var koret sikkert et 
viktig sosialt samlingspunkt for mange 
unge mennesker. Mange ble kjærester 
og ektefeller. Sekretæren skrev «logg-
bok» for koret og noe av dette materi-
alet er tatt vare på og ligger i en boks 
i arkivet på Fredrikstad kommune.På 
90-tallet gikk man over til noe enklere 
årsberetninger.
 Koret har vært velsigna med 
dyktige organister/kantorer som diri-
genter og musikalske ledere i alle år: 
Naturligvis har det vært salmer og 
koraler som har vært hovedsaken, en 
også andre sjangre har vært med.
I Gangfløts tiårsperiode sang koret 
bl.a. «hallelujakoret» fra  G.F. 
händels oratorium «Messias». 

Guttorm Skauen skrev flere motetter 
som koret framførte, god iørefallende 
musikk som vi fikk en smakebit av i 
motetten « Den blinde tigger».
 Lars tomtum hadde hånd om 
koret i 12 år og fikk, i en periode med 
få sangere, opp antallet ved å danne 
prosjektkor en avgrenset periode. 
tomtum kunne dessverre ikke delta 
denne kvelden, men han er en opti-
mistisk fyr som gav koret både shantys 
og gregorianikk.
 Vidar hansen var med oss hele 
kvelden og deltok både ved orglet og 
som dirigent til et av sine egne verk; 
«Jeg vet om et sted» med tekst av 
Knut Edvartsen. Arrangementet var 
imidlertid laget av tore Erik Mohn 
etter melodi fra Vidar selv.
 I 2007 kom Unn Birgitte som 
fortsatt dirigerer koret, og med henne 
fikk koret «ungdommens friske pust» 
inn. Vi har vært med på «Fulani-
messe» i Oslo konserthus, vi har 
fremført «Stjerna fra øst» sammen 
med Moskva balalaikaorkester og 
Geirr Lystrup i 2009. høsten 2013 
sang koret «Sommerlandet» av Eivind 
Skeie/Geirr tveit. Men fortsatt er det 
Gudstjenestemusikken som «ruler».

Ordet er blitt sådd gjennom tekst og 
tone, og vi vet at ordet ikke venter 
tomt tilbake. Vi har fått være med å 

så, og Gud vil vanne og gi vekst; han 
alene skal ha æren!
 I dag er koret veldig sårbart igjen. 
Jeg vil derfor oppfordre de som mener 
at et kirkekor er viktig og vil være 
sammen i muntert lag å komme og 
synge en ny sang for herren!

Vi møttes en lys og mild okto-
berkveld i Kråkerøy kirke for 
å feire at Kråkerøy kirkekor 
har vært til 75 år i år. Alle 
startet med å synge «Navnet 
Jesus» som inngangsprosesjon. 
Den salmen er kåret til år-
hundrets salme på 1900-tallet.

TEKST: pEr KriSTiAn LøKKEviK 

November måned er ensbetydende 
med innskrivning av nye konfirman-
ter. Det knytter seg stor spenning til 
dette hvert år. hvor mange unge på 
Kråkerøy vil velge å konfirmere seg i 
kirken? Gjennom flere år har vår kate-
ket, Chris Peattie, sammen med stab 
og frivillige, drevet et godt arbeid som 
mange unge har vært glade for. 

I år har vi et stort årskull, så vi for-
ventet at det kunne bli en god del 
som meldte seg på. Det strømmet på 
med ungdom og vi står i dag med et 

rekordstort kull på 103 konfirman-
ter. En så stor oppslutning gjør at 
Kråkerøy menighet ligger helt i topp-
skiktet i landet når det gjelder opp-
slutning i prosent.

Vi ringte raskt til tjellholmen leirsted 
og ble beroliget med at de kunne ta 
imot et så stort antall konfirmanter på 
leir sammen med alle lederne som vi 
har med. De hadde nettopp gjennom-
ført en utbygging av romkapasiteten 
som gjorde at dette ikke ble noe pro-
blem. Nå er kateketen i full gang med 

inndeling i grupper og annen planleg-
ging for at alle skal ha det så bra som 
mulig. Vi kommer til å sette inn det 
vi har av ressurser for å få dette til. 
Det betyr at allerede nå kan vi se at på 
de fem konfirmasjonsgudstjenestene 
som kommer i september blir det 20 
konfirmanter på to av dem og 21 på 
de tre andre. Det må fordeles jevnt 
for å få plass til alle som vil følge sine 
respektive den dagen. Vi gleder oss og 
er takknemlig for den tilliten som blir 
vist oss.

TEKST: STEinAr EKviK

rekordstort konfirmantkull
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Martin Luther vokste opp i den 
romersk-katolske kirke med dens 
Maria - tradisjon og  dyrkelse av 
Guds mor som preget det religiøse 
liv på den tiden. Og han bevarte i 
hele sitt liv dyp respekt for Maria 
og hennes lovsang, som vi finner i 
Lukasevangeliet i  første kapittel. 
Denne lovsang kalles Magnificat, 
etter begynnelsesordene på latin. 

Nevøen til kurfyrst Fredrik den vise 
av Sachsen, kurprins Johan Fredrik, 
ønsket at reformatoren skulle skrive 
om Marias lovsang. Det ville Luther 
gjerne gjøre, blant annet fordi han 
satte stor pris på fyrstefamiliens støt-
te i hans arbeid. Men den enorme 
arbeidsbyrde som lå på ham, gjorde 
det vanskelig å sette av tid til annet 
enn akkurat det som daglig dukket 
opp og krevde svar og handling. I 
mars 1521 hadde han begynt å skrive 
og fikk ferdig ca. en tredjedel. Men så 
ble han innkalt til Riksdagen i Worms 
i april, og måtte legge det fra seg.
 Etter at han var lyst fredløs av 
keiseren og satt i bann av paven, 
sørget kurfyrste Fredrik den vise for at 
han ble bortført til et hemmelig sted, 
like etter at han hadde krysset grensen 
til Sachsen på hjemveien. han ble ført 
til borgen Wartburg, hvor han ble 
sittende som «Junker Jørg» i mange 
måneder. Dette ble gjort for å beskyt-
te ham mot fiendene. Mens han satt 
der i borgen, fortsatte han og fullførte 
utleggelsen av Magnificat, som ble 
sendt til trykken i Wittenberg i juni, 
og deretter sendt til den 17 år gamle 
kurprins Johan Fredrik.

til forskjell fra den katolske oppfat-
ning av Maria, som opphøyer henne, 
like til himmelen, tegner Luther et 

bilde den unge jenta, hvor hun opp-
høyer Gud,herren, og ikke seg selv.
han sier at det fantes mange unge 
jenter med høyere status, for eksempel 
yppersteprestenes døtre, som like gjer-
ne kunne blitt Guds mor, jenter som 
i sin fine stand aldri kunne ha tenkt 
seg å bruke Maria som sin tjenerinne 
en gang. 

Gud valgte altså en uanselig ung pike, 
født av fattige foreldre i Nasaret i 
Galilea, i stedet for å bruke de som 
hadde posisjon, ære, penger og makt i 
samfunnet til å føde sin Sønn. 
Det kommer så tydelig frem i første 
strofe av lovsangen, hvor Maria lov-
priser den allmektige Gud for at han 
har sett til sin ringe tjenerinne. hun 
er ikke fokusert på sine egne fortrinn 
i det hele tatt, men bøyer seg for 
herren i ydmyk tilbedelse av ham.
 Dette er den røde tråd i Luthers 
oppfatning av Maria. Slik blir hun et 
eksempel på hvordan Gud handler 
i forhold til menneskene. Det som 
i menneskenes øyne synes smått og 
simpelt, bruker Gud og gjør det stort, 
og det som menneskene setter høyt, 
rikdom, anseelse ,status og makt, gjør 
han til intet.   
 
For den som har lyst til å lese mer om 
dette, finnes Magnificat i den fire-
bindsutgaven av Luthers verker,som 
ble utgitt på Gads forlag i fire bind i 
Danmark i 1964, hvor jeg har hentet 
den,men sikkert også andre steder.
 Illustrasjonsbildet er et julekort-
motiv, utgitt av Lagsbevegelsen i sin 
tid. Det er malt av den finske kunst-
neren Kerstin Frykstrand. Det er tryk-
ket med tillatelse fra Norges kristne 
student- og skolelag.

Marias lovsang. 
MagNIFICaT. MarTIN luTher.

TEKST: Tormod Torp

For den som har bodd i det samme 
huset i nesten hele sitt voksne liv, blir 
hjemmet veldig kjært. Kanskje man 
flyttet inn i sin ungdom, etter at man 
giftet seg, og fikk dermed oppleve 
familielivet nesten fra starten, i samme 
bolig. Etter hvert kom barna, og det 
endrer jo familielivets karakter.
 Men rammen og omgivelsene er 
de samme. Som årene går, blir man 
sterkere og sterkere knyttet til hjem-
met, og når barna i sin tur flytter ut 
og får egne hjem, sitter alle minnene 
igjen i veggene for foreldrene som blir 
igjen.

Slik har Astrid og trygve Moe hatt 
det i mer enn førti år i sitt hjem i 
ødegården. I deres åpne og gjestfrie 
hjem har barna vokst opp og flyttet 
ut. Familie og venner har fått gleden 
av å delta i hyggelige samvær gjennom 
årene. Men selv om man trives i sin 
enebolig, kan det være gode grunner 
som taler for en endring og fornyelse i 
eldre år. Slik har det også gått i fami-
lien Moe.
 Da de flyttet til sin nye leilighet 
like ved Lunde skole,i oktober, ble vi 
invitert inn for å se på den nye leilig-
heten, og da stilte vi samtidig noen 
spørsmål til dem.

Når dere bodde så fritt og deilig,
med stor overbygd terrasse, og med 
en innholdsrik hage med blomster, 
frukttrær og drivhus, hvorfor kom 
dere på ideen om å flytte i leilighet?
– Du har rett i at vi har hatt det veldig 
fritt og godt her i alle år,og vi har triv-
des godt både med huset og hagen.. 
Men årene går, og vi blir ikke yngre. 
Da OBOS skulle starte opp med et 
nytt boligfelt, bokstavelig talt i vårt 
eget nærmiljø,tenkte vi at nå må vi 
smi mens jernet er varmt. Dermed slo 
vi til og fikk den leiligheten vi ønsket 
oss.. Allerede nå har vi fått erfare hvor 
lettstelt og enkelt det er i vår nye lei-
lighet, og med kort gangavstand til 
butikk, frisør og buss. Det kan jo bety 
mye når vi blir eldre.I motsetning til 

mange andre som har flyttet, er vi så 
heldige å ha beholdt både det gode 
nærmiljøet og menigheten vi setter så 
stor pris på. Det var viktige momenter 
å ta med seg i prosessen.

Men det betyr vel å miste gode 
naboer også?
– Nei, det gjør vi ikke. For det første 
er ikke avstanden til ødegården stor, 
og dessuten har flere naboer slått følge 
med oss og flytter hit de også. 
Allerede etter de første ukene på en 
ny adresse har vi hatt mange hyggelige 
treff merd gode naboer og venner. 
Vårt ønske er at vi sammen kan gjøre 
vårt nye hjem til et godt sted å stikke 
innom.

Vil dere anbefale et skifte for 
andre også?
– Det kommer helt an på hvordan den 
enkelte familie opplever sin boligsitua-
sjon. Men det vi kan si, er at ingen 
bør være engstelig for å flytte på seg 
når situasjonen endrer seg. Fornyelse i 
syttiårene har flere positive sider som 
kan anbefales for de som tenker på et 
bytte,men vent ikke for lenge.

Etter en deilig kopp med te og kaffe 
og Astrids deilige bakverk, kunne vi 
bare konstatere at både menneskene 
og atmosfæren i det nye hjemmet var 
den samme. Men alt var bare blitt så 
mye lettere…. og derfor var det verd å 
gjøre byttet.

Fornyelse i 70-årene!

TEKST: Tormod Torp

MARIAs LOVsANG

Min sjel opphøyer herren,
og min ånd fryder seg i gud,

min frelser.
For han har sett

til sin ringe tjenerinne.
og se, fra nå av skal alle slekter

prise meg salig.
For store ting har han 

gjort mot meg,
han, den mektige;

hellig er hans navn.
Fra slekt til slekt

varer hans miskunn
for dem som frykter ham.

han gjorde storverk 
med sin sterke arm;

han spredte dem
som bar hovmodstanker 

i hjertet.
han støtte herskere ned

fra tronen
og opphøyet de lave.
han mettet de sultne

med gode gaver,
men sendte de rike 
tomhendte fra seg.

han tok seg av Israel
sin tjener,

og kom i hu sin miskunn
slik han lovet våre fedre,
abraham og hans ætt,

til evig tid.
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TEKST/foTo: AnnE KArin AndErSEn

Kråkerøy ungdomsskoles 
julekonsert

 – SyNger Så KIrKeTaKeT Truer Med å leTTe

Kråkerøy Ungdomsskole har en tra-
disjon som går flere tiår tilbake. Siste 
dag før juleferien samler alle elevene 
seg til kirken til julekonsert. Det er 
blitt en tradisjon som ikke bare sko-
lens nåværende elever tar del i. Nei, 
elever som for lengst har gått ut fra 

ungdomsskolen kommer gjerne til-
bake for å få med seg julestemningen 
og konserten. Det ryktes til og med at 
noen tidligere elever, til tross for nye 
fraværsregler i den videregående sko-
len, planlegger å få med seg konserten 
21. desember klokken ti.

På en regntung og grå fredagsmor-
gen i november startet prøvene til 
konserten. Ikke så mye julestemning 
ute altså, men det lot ikke til å prege 
engasjementet og oppmerksomheten 
innendørs. Det er elever på åttende-
trinn som hvert år er aktører og her 
var det fullt trøkk fra første tone. 
Lærer Bjørnar Olsen, som har hoved-
ansvaret for konserten, ga elevene en 
(usminket) versjon av hva som ventet 
dem fram til 21. desember. her kre-
ves oppmerksomhet og hardt arbeide, 
men også litt humor og latter i blant.

Kantor Unn Birgitte Van der hagen 
setter stor pris på samarbeidet mel-
lom ungdomsskolen og kirken. hun 
framhever særlig Bjørnar Olsen og de 
andre voksne ved skolen som klarer å 
holde motivasjonen og engasjementet 
oppe helt fram til jul. Det krever både 

oversikt over hele gruppa og blikk for 
den enkelte. hvis Bjørnar er fornøyd, 
kommer gullslipset fram på slutten 
av konserten. Det knytter seg derfor 
forventning til om gullslipset kommer 
fram i år også…
Unn Birgitte gleder seg like mye hvert 
år til sang så kirketaket truer med å 
lette. Det gjør jeg også. Jeg har fått en 
invitasjon til å få være med på jule-
konserten.
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Vi leide en minibuss siden vi er så 
heldige å ha egen bussjåfør blant våre 
medlemmer. Asbjørn hauge satt bak 
rattet på hele turen. Stemningen var 
god allerede fra starten , og vi øvet 
på en sang vi skulle synge felles. Alle 
sang med så det ljomet i bussen. Når 
vi er på tur til Sæby, stopper vi van-
ligvis midtveis på håby, for eventu-
elle behov , eller en pust i frisk luft. 
Men snart var vi igang igjen, og vi 
kom ombord i fergen i rimelig tid før 
avgang. da vi kom til Fredrikshavn, 
måtte vi som var passasjerer i bussen 
gå gjennom en svær landgang før vi 
kom på bakkenivå. Det førte til at sjå-
føren ikke visste hvor vi var, og heller 
ikke fant oss. Men i mobiltelefonens 
tid kan man jo ringe til hverandre, og 
på den måten fikk han samlet oss i 
bussen.

Ved åttetiden om kvelden, da det alle-
rede begynte å mørkne, kom vi fram 
til møteplassen ved Sæby kirke.Der sto 
våre vertskaper og vinket blidt til oss. 
Etter velkomstklemmer og noen ord, 
leste Willy Farsinsen opp listen over 
hvem som skulle bo hos hvem, og der-
med satte vi oss i bilene med bagasjen 
og dro hjem hver til sitt vertskap. Det 
ble en veldig hyggelig kveld, hvor nye 
opplevelser og gamle minner ble for-
talt  mens vi spiste deilig kveldsmat. 
Dessuten fikk vi vite hvordan våre 
danske venner tenkte seg opplegget for 
besøket. Etter morgenmat, hvor alle 
skulle smøre med seg frokostpakke, 
møttes vi på nytt ved kirken. Der ble 
vi delt i to grupper. Den ene skulle 
først til et ravsliperi, og deretter  til 

minibyen «Sæby». Den andre gruppen 
skulle gjøre omvendt. Det var satt av 
1 time på hvert sted. På ravsliperiet 
møtte vi en erfaren mann som viste 
oss masse forskjellige typer og størrel-
ser av rav. Det finnes jo rav i flere far-
ger, gule, brune, kirsebær - og cocnac-
farget rav. Dersom det lå dy eller 
insekter inne  i ravklumpen, var det 
en fordel med hensyn til ravets verdi. 
han fortalte flere morsomme historier 
om ravfangst. Blant anne hadde en 
trålfisket fått en 8 kg stor ravklump i 
trålen. Den kunne vi se i museet der. 
Noen av damene kjøpte seg et rav-
smykke til erindring og glede før vi 
gikk.

I minibyen Sæby, har en gruppe pen-
sjonerte håndverkere satt seg som ml 
å skape en miniby  i størrelse 1/10. 
De har laget mange hus allerede, blant 
andre Sæby kirke som bildet viser. 
Den gamle Sæby gaard er også nett-
opp ferdigstilt. et fantastisk skue for 
den som har sett gården i virkelig-
heten. Der hadde de brukt 12000

takstein på taket, alt laget i minifor-
mat av håndverkerne. Det er virkelig 
et besøk verd å komme dit.
 Så dro alle til lunsj i en flott eple-
hage hvor vi kunne spise matpakken 
og prate sammen i det pene været. 
Etter pausen dro vi hjem for å slappe 
av i et par timer før det bar av sted til 
kirken hvor vi skulle innlede festen 
med en samling. 
 Etter gudstjenesten gikk vi ned 
til menighetshuset like ved. Det blåste 
såpass, at damene måtte ordne håret 
før vi gikk inn i festlokalet. Der var 
det dekket bord til alle gjestene, mer 
enn hundre til sammen. Vi ble plas-
sert med fargekoder, slik at dansker 
og nordmenn ble plassert ved samme 
bord. Det var naturligvis flere fine 
taler, både fra den danske regions-
leder, og dessuten en god tale fra vår 
leder Svein Mentzen. Vi sang også 
den vennskapssangen vi hadde øvet 
på i bussen (se bildet). Våre danske 
venner disker alltid opp med nydelig 
mat, og det fikk vi denne gang også. 
Etter måltidet var det underholdning 

og sang og en fin lysbildemontasje 
om ysMen. Da vi reiste tilbake etter 
festkvelden, var alle enige om at det 
hadde vært en flott jubileumsfeiring.

Etter morgenmaten på søndag dro 
vi til kirken igjen, denne gang i 
Fredrikshavn. Etterpå så vi en kunst-
utstilling i et siderom hvor også Finn 
Jakobsen var representert. han er en 
av våre venner i Sæby y`s Men-klubb. 
Etter en hyggelig avslutningsfrokost 
gikk vi til bussen, tok farvel med ven-

nene og satte kursen for fergeleiet.  
Det ble en flott hjemtur, hvor alle 
satt på toppdekket i strålende sol 
under hele overfarten, uten en sky på 
himmelen. Vel hjemme sitter vi alle 
sammen med minner om en flott 
samling blant gode danske venner nok 
en gang, hvor enda en vakker perle er 
tredd inn på den kjede vi bærer med 
oss i vår erindring av fellesskap som 
tindrer og gnistrer til stadig inspira-
sjon i våre liv. 

Lørdag den 3. desember skal Kråkerøy 
Mixed y`s Men`s club`feire sitt 25 års 
jubileum i Kråkerøy menighetssenter. 
hvis du som leser dette har lyst til 
å bli med i vårt lokale,nasjonale og 
internasjonale vennskapsarbeid, er det 
bare å sende en mail til redaktøren, 
eller andre medlemmer av klubben 
vår, så er du velkommen til å bli med-
lem. Vår organisasjon er helt åpen, og 
hvem som helst kan melde sin interes-
se for deltakelse. hjertelig velkommen 
skal du være!

Kråkerøy ysMen på 
jubileumstur til Sæby

TEKST: Tormod Torp / foTo: STEinAr EKviK

TEKST: Tormod Torp   

I helgen fra 9. - 11. september reiste 16  for-
ventningsfulle medlemmer av Kråkerøy Mixed 
YsMen`s club til Sæby for å delta i feiringen av 
vår vennskapsklubbs 25 års jubileum.

vi synger vennskapssangen! foto: finn Jakobsen 

Sæby kirke i minibyen i Sæby. foto: marit Torp

Bjørnar Spydevold og Kari Stokke

Det var fullsatt sal og høy stemning 
da Kråkerøy kirkeforening avholdt 
sitt adventsmøte. hovedgjestene var 
Kari Stokke og Bjørnar Spydevold. 
Bordene var dekket til fest, og alle 
håpet på en virkelig festkveld. Det 
ble også oppfylt. Med Kari Stokke 
ved pianoet, en utrolig dyktig pianist 
som tryller med tangentene, og med 
Bjørnar Spydevold som solist, fikk de 
nesten taket til å løfte seg. De under-
holdt oss i to avdelinger, den første, 
før maten, hvor de plukket litt av 
hvert fra tidligere opptredener, blant 
andre et par innslag fra hvaler, og et 
fra «Fredrikstadguttane».
Bjørnar fremførte også et dikt av 
harry pæddekummen fra Greåker:
«her står jeg på fjellet i lyng og i mose 
og skuer ut over Greåker cellulose.»
Det kommer mye bra fra Greåker, sa 
Bjørnar. Samspillet mellom Kari og 
Bjørnar var i seg selv en opplevelse. 
Etter første del kvitterte Kari Stokke 
med at pianoet var utmerket. 
Etter dette ble det servert snitter og 
marsipankake, mens praten gikk ved 
bordene.
 Da pausen var over og bordene 
var ryddet, kom en avdeling med jule-
sanger. Bjørnar hadde med flere san-
ger av Knut Edvardsen, noe alle satte 
stor pris på, blant annet «Julenatt».
Bjørnar sa innimellom også at vi må 

kjempe for å beholde jula, for det er 
krefter som gjerne vil fjerne den. Vi 
vet jo at vi er på seierherrens side, sa 
han, men vi kan ikke bare sitte og la 
det skje. vi må kjempe for det vi tror 
på, mente han.

Da han sang White Christmas ble hele 
forsamlingen bedt om å synge med, 
og det gjorde vi.
han avsluttet med O helga natt!.  
Med hans fantastiske stemme og Karis 
virtuose bruk av pianotangentene ble 
det en kjempegod avslutning på deres 
opptreden.

Etterpå ble det delt ut gevinster til alle 
som var trukket ut. Kveldens møte-
leder, sokneprest Steinar Ekvik kon-
kluderte med at vi hadde fått oppleve 
en flott innledning til adventstiden i 
det uforglemmelige møtet med  de to 
eminente artistene.
Nok et hyggelig møte i Kråkerøy 
kirkeforening var over ved halvtitiden.

adventsmøte i 
Kråkerøy kirkeforening
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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  kl 12.00 1.juledag hauglum Offer til NMS

2017  

01.01.17  Nyårsdag Fellesgudstjeneste i Domkirken 

08.01.17  Jesu åpenbaringsdag hauglum Dåp og nattverd

15.01.17  2. søndag i åpenbaringstiden Ekvik Nattverd

22.01.17  3. søndag i åpenbaringstiden hauglum  Dåp

29.01.17  4. søndag i åpenbaringstiden Ekvik Dåp og nattverd

05.02.17  5. søndag i åpenbaringstiden Presentasjonsgudstjeneste Peattie hauglum

12.02.17  Såmannssøndag Ekvik Dåp og nattverd

19.02.17  Kristi forklaresesdag hauglum Nattverd

26.02.17  Fastelavenssøndag Ekvik Nattverd

05.03.17  1. søndag i fastetiden hauglum Dåp og nattverd

Velkommen til Kråkerøy kirke!
Gudstjenester i tiden framover

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

Slekters gang 
4/16
DØPTE

09.10.16 
Amelia Vinge Svendsen
Ludvig Nybakk

16.10.16
Dennins Lunner-Seth
Oscar Sætherbakken halvorsen

23.10.16
Ellinor Moe Johannesen
henrik Andreas Arnesen

VIGDE

Camilla Bjerkelund og terje Sydseter
henriette Madeleine Richardsen og Bård Sponheim
Evelina Ardaviciute og Glenn Alexander Sagheim
Ruth Marie Larsen og Reidar Kjell Andreassen

DØDE

Camilla Nøkleby Eriksen 1974
Ruth  Eli Andreassen 1926
Odlaug Rigmor Syversen  1923
tone Borghild de Ferry Ekerholt  1950
Wenche Gustavsen 1952
Natalie Danielsen tangen 1993
Anne Ingeborg Skahjem 1921
Karianne Olsen 1977
tove May hansen  1951
Eva Klara Andersen 1927
Else Olaug Karlsen 1925
Alfhild Røinas 1971
Roy Egil Larsen 1943
Per Stanley Janik 1964
Kjell torstein Pettersen 1929
Kjell tindlund 1929
hans Jørgen Sundbye 1943
Karl Oskar Olsen 1936
Odd Roar Olsen 1930
Bjarne Stein hauge 1930
thor øivind Pettersen 1948
Leif harald Carlsen 1937

Småstoff

Flott jule-
messe!
Lørdag 19. november var
det trangt på menighets-
senteret. Da dørene 
ble åpnet kl.11.00, 
strømmet mennesker i 
alle aldre inn og lokal-
ene ble fylt av blide og 
hyggelige mennesker.  
   
Kirkeringen, under sin leder Synnøve 
Adam Andresen, hadde igjen gjort en 
formidabel innsats. Resultatet ble på 
imponerende kr. 63.000,- som skal gå 
til å styrke barne- og ungdomsarbeidet 
i menigheten. hun berømmer alle de 
som har vært rause med sine bidrag 
til julemessen. her er det gitt gaver til 
utlodningen, det har vært flittige hen-
der som har strikket og sydd, her var 
opptenningsved og røyket makrell og 
ikke minst all kakebaksten som raskt 
fikk bein å gå på. Kafeteriaen disket 
opp med kaffe og kaker og grøt for de 
som ønsket det. Både praten og salget 
gikk livlig. 
        Det er tydelig at julemessen i 
Kråkerøy menighetssenter er blitt en 
tradisjon som mange ønsker å få med. 
Vi er veldig takknemlig for et flott 
resultat i kroner og øre. Vi er også 
takknemlige for at menighetssenteret på 
denne måten er et sted for trivsel, glede 
og menneskelig kontakt. 

Vi takker for alle som bidro med prak-
tisk hjelp og gaver og for alle som kom 
å la igjen både kroner og smil og som 
bidro til en hyggelig og vellykket dag! 

16



18 19

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 



Stillingen som menighetspeda-
gog og trosopplærer i Kråkerøy 
menighet er ledig. Gjennom 
flere år er det bygget opp en 
god og innholdsrik plan for 
trosopplæring i menigheten 
vår og arbeidet er godt i gang. 
tidligere har stillingen vært 
besatt av tormod van der 
hagen og de siste fem årene 
var Kari Jenseg i stillingen. De 
har gjort en solid innsats som 
er et godt grunnlag å bygge 
videre på. Etter at Kari sluttet 
våren 2016 har vi ikke lykkes 
i å få kvalifiserte søkere til 
stillingen. Det er et stort savn 
for oss. Vi vil også rykke inn 
stillingsannonsen her i menig-
hetsbladet vårt. 
Det kunne jo tenkes at det var 
noen av menighetsbladets lesere 
som kunne tenke seg å søke 
eller som kjenner noen som de 
tenker ville passe i stillingen. 
Skulle noen ikke fyller alle 
kvalifikasjonene, men synes 
stillingen og oppgavene virker 
interessante, er vi likevel inter-
essert i å høre fra dere!

Utlysningsteksten lyder slik:

Stilling ledig i Kråkerøy menighet
DEN NORsKE KIRKE     Fredrikstad kirkelige fellesråd

Arbeidsoppgaver 
	 •	 Planlegging,	tilrettelegging	og	gjennomføring	av	
  trosopplæringstiltak for 0-13 år 
	 •	 Samarbeid	med	skoler	og	barnehager	
	 •	 Samarbeid	med	og	oppfølging	av	frivillige	
  
 Ønskede kvalifikasjoner  
	 •	 Utdannelse	innen	pedagogikk	og	kristendom	
	 •	 Evne	til	å	kommunisere	med	barn	og	unge		
	 •	 Evne	til	å	arbeide	både	i	team	og	selvstendig	
	 •	 Erfaring	fra	leirarbeid	

Personlige egenskaper  
	 •	 Relevant	erfaring	og	personlig	egnethet	med	egen-	
  skaper som selvstendighet, fleksibilitet og samarbeids-
  evner vil bli vektlagt 

Vi tilbyr 
	 •	 Spennende	og	varierte	arbeidsoppgaver		
	 •	 Fleksibel	arbeidstid	med	noe	kvelds-	og	helgearbeid	
	 •	 Lønn	etter	KAs	tariffavtale,	medlemskap	i	KLP	

Annet
	 •	 Tilfredsstillende	politiattest	i	medhold	av	kirkeloven	
  § 29 må fremlegges 
	 •	 Du	må	være	medlem	av	Den	norske	kirke	
	 •	 Du	må	disponere	egen	bil	

MENIGHETsPEDAGOG 
Det er ledig 100 % fast stilling som 
menighetspedagog i Kråkerøy  menighet.

Mat til hverdag og fest!

Kråkerøy menighet har ca. 8700 innbyggere. Sentralt plassert på øya ligger 
kirke og menighetssenter. det er tre barneskoler og en ungdomsskole på 
øya. Staben består av sokneprest, kapellan, kateket, kirketjener, kantor og 
daglig leder. menigheten har god oppslutning om trosopplæringstiltakene. 
mer info finner du her: www.fredrikstad.kirken.no/kråkerøy

For mer informasjon, ta kontakt med daglig leder, linda gjemsø, 
tlf 958 78 595 
søknad med CV sendes på mail til: post@fredrikstadkirken.no


