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Men okse der og
asen sto!
Frans av Assisi levde i det praktfulle
landskapet i Assisi i Italia for syv
hundre år siden. Han var en rik forretningsmannen som i en kraftfull
visjon foran et bilde av den korsfestede
Kristus ble kalt til å selge alt han eide
og vie sitt liv til å fornye kirken og
vandre med fattige og utstøtte. Hans
usedvanlige følsomhet ga ham et særlig nært forhold til alt levende. Han
levde et liv i fattigdom, bønn, faste
og selvutslettende omsorg for syke og
utstøtte.
Men også Frans kunne oppleve
Guds fravær og avstand. En kald vinterdag sto han barbent og nedtrykt i
den kalde snøen og ropte i fortvilelse
til et mandeltre: «Snakk til meg om
Gud!» Og mandeltreet svarte Frans
ved å springe ut i full blomst. «Se,
Frans», sa mandeltreet uten ord, «Gud
er tilstede i alt levende og hele skaperverket». I fortvilelsens mørke gir Gud
menneskene hele tiden tegn på sin
livskraft i naturens under.
Julenatt i Betlehem synliggjør at
Gud, alt levendes opphav og opprettholder, er i skaperverket når Gud fødes
i det lille barnet, fødes av en kvinne
og med dyrenes matfat som sin første
seng. «Men okse der og asen stod, og
så den Gud og Herre god» synger vi i
«Et barn er født i Betlehem». Det lukter stall av det verset!
Bildene av julenatt i kirkene på
Frans sin tid var svært stiliserte og
fremstilte ofte Jesu fødsel i et kongelig palass. Men julenatts budskap
er at Gud kommer til alminnelige
menneskers hverdagsliv og gjorde bøndenes, tjenestefolkenes og dyrenes liv

guddommelige. Dette er bakgrunnen
for at Frans lagde den første julekrybben i en grotte i bergveggen, med
levende husdyr. Og folk strømmet til
og kunne gå frem til Jesusbarnet i sine
arbeidsklær og med buskapen sin, slik
gjeterne gjorde den første julenatten.
Slik løftet Frans Gud i Jesus inn i folks
og husdyrenes hverdag.
Dyrenes deltagelse i den første
julenatt forteller at Guds komme
til verden synliggjorde Guds aktive forhold til og beskyttelse av hele
skaperverket, og alt det som her
finnes. Skapelsen er Guds verk og i
skaperverket kan vi se avtrykkene av
Guds storhet og finstemte følsomhet.
I en tid der vi overmannes av lyd og
menneskeskapte sanseinntrykk, gir
trærnes stille eksplosjon av liv, solstrålenes tause lys i mørketiden og
kattens maling på fanget ved peisen
nærkontakt med den levende Gud.
Barnet i krybben med sauer, okse og
asen uttrykker det Johannes beskriver
i sitt juleevangelium: «Han var i
begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til
ved ham, uten ham er ikke noe blitt
til». Da måtte alle være tilstede
i Betlehem den natten.
	Å savne Gud i hverdagen slik
Frans gjorde, er gjenkjennbart.
Julekrybben gir oss et svar vi kan
hvile i og som Johannes formulerer
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så presist: «Ingen har noen gang sett
Gud, men den enbårne, som er Gud,
og som er i Fars favn, han har vist oss
hvem han er». Måtte vi få nåde denne
julehøytiden til å se at julekrybben er
vårt mandeltre.
Velsignet julehøytid og fred på jord!

TEKSt: hanne holm

Smertulia barnehage gjør Kråkerøy
hyggeligere
1. desember er Gnist og glededagen. Dagen ble
markert i Smertulia barnehage på Kråkerøy
ved at de gikk rundt i nabolaget og satte små
lykter med et koselig lapp hvor det stod «Det
vakreste lyset som finnes, er det som tennes i
øynene på en du gjør glad» på trappene. Så da
naboene kom hjem fra jobb/skole ble de møtt
med en nydelig lykt som strålte imot dem.

Smertulia barnehage hadde planlagt
denne dagen lenge ved at de i november har laget lykter, små kort og snakket om hva de skal gjøre med disse
lyktene og hvorfor.
Barnehagen er med i et prosjekt
i samarbeid med SOS-barnebyer
hvor fokuset er å lære barna om egen
påvirkningskraft og det å være noe for
andre. Lyktene ble et konkret symbol
på dette. Det at barna lærer tidlig å
løfte blikket slik at man ser at vi alle er
en del av en større helhet gir perspektiv og grobunn for viktige refleksjoner.
Barna lærer også om at det å gjøre

Vesle Ala (10 uker) startet livet i en flyktningleir i Nord-Irak.
Heldigvis har hun storesøster Jyan (5). Sammen med Kirkens
Nødhjelp gir vår menighet rent vann og psykososial støtte til
familier som har overlevd IS’ herjinger.
Ala ble født på helsesenteret i Kabarto,
og mamma Nahla hadde en tøff fødsel. Men alt gikk bra, og nå ligger
den ti uker gamle babyjenta og sutter
fornøyd på smokken i trevogga si.
Familien har det bra i leiren, men
drømmer om en bedre fremtid.
- Alt jeg ønsker for familien min er at
vi skal slippe å være på flukt og leve i
trygghet, sier Nahla.

andre glad faktisk er noe veldig bra!
Den som har det bra på innsida gjør
gjerne noe godt på utsida.
Fredag 1. desember fikk undertegnede være med når alle «smålysnissene»
satte ut lyktene. Barna lister seg inn og
setter lyktene ned og oppe i lykten ligger det en liten lapp med en beskjed.
Der står det at lykten kommer fra
Smertulia, og at det er veldig fint om
du tenner den hver dag kl. 18.00 for å
skape lys og glede i nærmiljøet.
Smertulia barnehage er et godt eksempel på at det ikke er så mye som skal

K-kveld
Torsdag 30. november inviterte menigheten til K-kveld for aller første gang.
Dette er et konsept der målet er å bli
kjent med andre i menigheten på tvers
av generasjonene. Mange av oss deltar
på aktiviteter for vår situasjon, men
her kan alle møtes. Til sammen var vi
17 som møtte opp. Etter en liten presentasjon av tanken bak gikk de yngste
med menighetspedagog Hanne og fikk
høre juleevangeliet og hobbyaktivitet.
De litt større barna gikk med kantor
Unn Birgitte for å synge sammen.
De voksne ble igjen rundt bordene,
sammen med daglig leder Linda, for
å bli kjent og snakke om hva en slik

Et barn er født

samling kan fylles med. Staben fikk
tips og gleder seg til å utvikle konseptet. Uansett øvrig innhold avsluttes
alle K-kvelder med «skumrings» i
kirken og felles kveldsmat.
Det er planlagt 2 K-kvelder i vårsemesteret, så følg med på nettsiden
vår og Facebook. Der kommer
datoene og påmeldingsmulighet.
VELKOMMEN til neste K-kveld!

hadde jeg lekene mine. Jeg hadde
mange ting. Så kom IS, og vi måtte
flykte, forteller Jyan.
Da IS angrep jesidiene 3. august 2014,
ble rundt 100.000 mennesker drevet
på desperat flukt i eget land. Jyans
familie klarte å flykte opp på Sinjarfjellet. Nå er de blant de 28.000 jesidiene som har funnet trygghet i flykt-

vende tilbake og bygge en ny fremtid i
ruinene, trengs det en stor innsats fra
det internasjonale samfunnet.
Det er et stort behov for vann, strøm,
skoler og sykehus. Kirkens Nødhjelp
er i gang med å sikre rent drikkevann
i flere byer, og jobber også med psykososial støtte til menneskene som har
overlevd IS´ brutale herjinger.

til, før vi kan lyse opp for andre.
Akkurat som en liten gnist tenner ild,
vil et hei, et smil, en klem eller noen
vennlige ord tenne gledens flamme i
hjertet til noen rundt oss.

KåeM kultur
ønsker velkommen
til god, gammeldags
julefest!
Sted: Lunde bedehus
Tid: 27. desember 2017 kl 18.00
• «Hva skjedde i 2017».
	En multimedial framvisning
• Kaffe, kaker og gang rundt juletre.
Ta gjerne med litt julebakst til 		
kakebordet
• Musikalske innslag
• En veteran forteller om julefest
på Bedehuset «i gamle dager»
• Andakt ved Ole Jens Hovda.

La flere fylle fem!
I julen feirer vi Jesus som ble født i en
stall for 2000 år siden. Vår menighet
ønsker også å løfte frem barna som
fødes i fattigdom eller på flukt fra krig
og katastrofe i vår verden i dag. De
fem første leveårene er de aller mest
sårbare i barns liv, og særlig tilgang
til rent vann er avgjørende for at barn
skal overleve.
Jyan (5) og resten av familien måtte flykte da IS angrep Sinjar i 2014. I tre år har dette teltet vært
hjemmet deres. F.v. Adam (7), mamma Nahla med Ala (10 uker), Jyan og pappa Naif.

Savner sykkelen
Storesøster Jyan (5) passer godt på
lille Ala. Hun var bare to og et halvt
år den augustdagen for tre år siden da
IS kom og tok hjemmet hennes. Den
dagen da familien måtte flykte opp
på Sinjar-fjellet og ingenting ble det
samme igjen.
- Jeg savner sykkelen min. Hjemme

ningleiren Kabarto i Nord-Irak.
Her har Kirkens Nødhjelp sikret rent
vann og gode sanitærforhold for flyktningene siden 2014.
Bygger en fremtid
IS er nå drevet tilbake fra Nord-Irak,
men igjen ligger jesidienes hjembyer i
grus. For å gi jesidiene mulighet til å

	Alle hjertelig velkommen!
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Søstrene Jyan (5) og Ala (10 uker) bor sammen med familien sin i flyktningleiren Kabarto
i Nord-Irak.
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Sammen med Kirkens Nødhjelp
bidrar vår menighet til at flere barn får
en tryggere start på livet. På julegudstjenesten håper vi du vil gi en gave til
dette arbeidet. Husk å ta med kontanter til kollekten eller vipps til 2426!

TEKSt: Jon Albert Ihlebæk

En sjømannsprestfamilie feirer jul
i Hamburg
Adventskransen
I tiden før jul har mange adventskrans
i hjemmet sitt, - men vet vi hvor den
har sin opprinnelse?
	I inngangspartiet på sjømannskirken i Hamburg blir det hvert år hengt
opp en adventskrans laget av granbar,
ca 1 meter i diameter. Stor syntes vi,
men egentlig liten i forhold til den
opprinnelige kransen som første gang
ble hengt opp på en diakoni-institusjon i Hamburg.
”Hvordan lyse opp hverdagen for
fattige foreldreløse gutter?” - tenkte
pastor Johann Wichern i 1839 og
plasserte 4 store lys på et kjerrehjul,
dekket hjulet til med granbar og tente
så et lys for hver søndag gjennom
adventstiden, med ønske om å lette og
skape lys forventning hos de foreldreløse inn mot jul.
Siden har adventskransen gått sin
”seiersgang” over den kristne verden.
Familien min ble kjent med adventstradisjonen da vi bodde noen år i
Hamburg på 1980-tallet, og vår eldste
sønn, Andreas - gikk på barneskolen
som Dr. J. Wichern en gang hadde
startet.

”Farende folk” – som besøkte sjømannskirken, stoppet alltid opp i

Prestefamilien på vei om bord i M/S Trans Fennia på julaften.
Ei tante, som besøkte familien, var også med.

undring ved den overraskende store
kransen som hvert år ble hengt opp
i inngangspartiet i sjømannskirken i
Hamburg.
«Weihnachtsmarkt» - julebasar i
sjømannskirken
Fra midten av november forsterker
lukten av «gløgg» eller «Glühwein» seg
over alle tyske torg og markedsplasser.
Tyskerne elsker ”Weihnachtsmarkt”
- julemarked. Ikke noe syntes å virke
mer eksotisk enn å gå til de nordiske
sjømannskirkenes julebasarer. Det
var fra dette kontinentet at ”polarlufta” kom, og kanskje også nissen.
Basar er slitsomme og morsomme
døgn i november for stabene ved sjømannskirkene verden over, – men viktige dager for den økonomiske basis
og driften av utenlands-kirkene.
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I løpet av 4 dager var omlag 13 000
tyskere innom Den norske sjømannskirken for å kjøpe geitost, lusekofter,
norsk laks eller lodd i håp om vinnerlykke for en reise med Hurtigruta,
- for å nevne noe. Hele den norske
kolonien stilte opp og bidro, år etter
år - med entusiasme, håndarbeider etc
til økonomisk suksess for kirken sin i
Hansabyen ved Elben.
Juledagene
Hvis ”nordatrekken” var kald nok kunne det bli hvit jul i Hamburg.
Vi opplevde det.
Julaften bærer mange forventninger i seg, også ved sjømannskirkene. Man vet aldri helt hva som skjer.
Vi var alltid spent på om det var norske skip i havn på julaften, eller andre
skip med nordmenn om bord.

Noen kapteiner var flinke og ga tidlig beskjed – ”vi vil være i Hamburg
på formiddagen – men går ut igjen
om kvelden på julaften”. Det var en
tydelig beskjed med ønske om besøk
om bord. Staben ved sjømannskirken
og familiene deres forsøkte å bøte på
forsterket savn som mange sjøfolk fikk
i forhold til egen familie når høytiden
nærmet seg.
Julaften om bord
Med ønske om å bidra til julekveld
om bord, pakket jeg bilen med elektronisk orgel, julegaver, aviser, trykket
opp norske julesanger og forberedte
juleandakt – dessuten ville kona mi
og to sønner bli med for å lage litt
«familiejul om bord» sammen med
besetningen. M/S Trans Fennia var
et fraktefartøy med papir til det tyske
avismarkedet. Om bord var det pyntet
til jul, god lukt nådde oss med det
samme vi steg om bord. Lunchbordet
bugnet – «velkommen om bord – vi
spiser først, tar programmet etterpå det er bare å forsyne seg».
Vårt besøk var en liten håndsrekning fra sjømannskirken til noen
av dem som var hjemmefra i jula.
Kona mi, Turid – var organist og
inviterte til sang på kjente julemelodier. Trauste og barske norske sjøfolk
kastet blikk til hverandre – og det
så ut som de stilltiende ble enige seg
imellom; «vi synger med den stemmen
vi har.» Taket løftet seg ikke, men
sinnet åpnet seg hos alle sammen.
Kapteinen sa at det ville bli vanskelig å
glemme denne julaften. Vi som besøkte dem glemmer det heller ikke.

Julekveld
Noen dro hjem igjen etter gudstjenesten – andre ble sittende utover
kvelden. Hotel Norge i Hamburg
spanderte ribbe og sørget for at alle
skulle få nok til middag, pluss alt som
hørte med, og det var mandel i riskremen. Det nyttet ikke med noe
annet. Tradisjoner forsterker seg i
utlandet.
Ved langbordet under middagen
i kirken, ble jeg sittende ved siden av
en trailersjåfør. Han fortalte at han på
julaften – året før, hadde overnattet
alene i traileren lenger sør i Tyskland.
«Ikke en gang til», sa han. «I dag har
jeg kjørt langt for å komme hit», – og
så fortsatte han – ”jeg har også ringt
til kollegaene mine – i år drar vi til
Hamburg”. Ut over kvelden «toget det
inn» ytterligere 27 uanmeldte trailersjåfører. – Alle fikk ribbe.
	Gjennom julehelgen ble det etter
hvert mange som fant veien til kirken.
Ved sjømannskirken ble det alltid en
jul med utstrakte hender – ikke bare
til nye og fremmede i gang rundt juletreet, men på ulikt vis til mennesker som kom forbi ”i livets gang”.

Julegudstjeneste
Tilbake på sjømannskirken hadde
den øvrige staben besøkt andre båter
– og husmor og assistent hadde rigget i stand til julaftengudstjeneste.
Folk kjørte langt julekvelden for å
overvære Sjømannskirkens julegudstjeneste, 230 stoler var satt fram.
Adventskransen var tent og møtte
dem som kom med påminnelse om at
”hvert lys vi tenner bringer bud; – når
Jesus kommer ser vi Gud”.
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Arbeidet ved sjømannskirken
appellerte til hele familien, og det ble
flere sjømannskirker på oss etter hvert,
– og vi erfarte gang på gang at det å
leve med utstrakte hender ikke var
ensbetydende med bare å gi, men også
å motta mye.
”Den som åpner seg – risikerer å få
mye godt tilbake”.

Fra en sjømannsprests ”dagbok” i
Hamburg, – Jon Albert Ihlebæk, nå
Domkirken i Fredrikstad.

TEKSt: Hanne holm
foto: anne karin andersen

TEKSt / foto: anne karin andersen

Lys Våken!

KM-KALAS på speiderhuset
4. november 2017

L ørdag 2. desember ble menighets-

Det var mørkt og regnet øste ned denne lørdagskvelden. Som arrangør bekymrer du deg da for
om alle påmeldte orker å ta ut på en slik kveld
og finne fram til Speiderhuset på Strålsund.
Men her dukket alle de 63 påmeldte opp, og vi
fikk en veldig hyggelig kveld sammen!

huset fylt med 48 forventningsfulle
6.klassinger. Disse 11-åringene gjorde
seg klar til en begivenhetsrik dag.
I tillegg hadde de med seg soveposer
og utstyr for å overnatte i kirken
og å være med på «Lys Våken»gudstjenesten på søndag.
Det hele begynte kl. 15.oo.
De fikk være med på leker og gøy i
Blomsterøyhallen, på menighetssenteret laget de sine egne adventskranser, de lærte en helt egen «Lys
Våken-dans» og det var høy stemning
under taco-festen. Det å overnatte i sin
egen kirke er en helt spesiell opplevelse
og ga disse unge menneskene en flott
mulighet til å bli kjent i kirken sin.
De deltok aktivt også på gudstjenesten
med mye av det de hadde øvd på i
løpet av helgen
At dette tiltaket kalles «Lys Våken»
henger selvsagt sammen med at de

får anledning til å overnatte i kirken.
På temasamlingene handlet det om at
Gud også er lys våken og vil være et
lys og en veiviser for oss gjennom livet.
I tillegg til flere fra staben var det det
med flere dyktige ungdomsledere som
var gruppeledere og instruktører, og
det var voksne frivillige med både som
nattevakter og med innsats på kjøkkenet. Et slikt arrangement krever mye
både når det gjelder forberedelser og
selve gjennomføringen, men belønningen er å se så mange blide og fornøyde
6.klassinger.
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Kirsten Eggen spile nøkkelharpe, tolvstrenget
gitar og sang for oss.
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Konfirmantene i Kråkerøy kirke 2017
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50 år!

foreningens inntekt. Tvertimot ble
det delt ut blomster. Alle hadde fått
et loddnummer, og Trygve trakk som
han pleier å gjøre på møtene. 12 vakre
blomster kunne hentes på bordene
etter festen av dem som vant.

TEKSt: tormod torp / Foto: Anne Karin Andersen

Steinar Ekvik avsluttet med å takke
alle fremmøtte, og spesielt takket
han Trygve Moe for hans store innsats på flere felt i menigheten og
for de 16 siste årene som formann i
Kirkeforeningen.

Jubileumsfest i Kråkerøy kirkeforening!
I år er det femti år siden Kråkerøy kirkeforening ble startet.
Paulus Holm var fremdeles sokneprest, og blant de ivrige
initiativtakere var Søren Monsen, Arne Tørner Lindebø,
Ottar Johansen og kirketjener Erling Berg med flere.
Noe av meningen var å skape et lavterskeltilbud i menigheten for
mennesker på Kråkerøy som kjenner seg interessert i kirken vår.
Solveig Severinsen holder beretningen som ble
laget til Kirkeforeningens 50 årsjubileum.

Styret hadde på forhånd dekket bordene til ca.80 gjester, vakkert pyntet med
fargerike servietter, vakre blomster og
levende lys, og en halv times tid før
festen skulle begynne, var det nærmest
fullt allerede, med den kjente gode og
stemningsfulle atmosfære med prat og
latter rundt bordene. Vi merket også
duften av nykokt kaffe fra kjøkkenet,
hvor festkomiteen med Ingrid og
Magne Solgaard, Marit Torp og Arvid
Bøen forlengst var i full aksjon.
Kveldens møteleder var soknepresten
selv, Steinar Ekvik. Han åpnet presis
kl.19.00 med å ønske velkommen til
50 års jubileumsfest. Tidligere sokneprest Svein Helge Rødahl ble ønsket
spesielt velkommen som kveldens
festtaler. Og dessuten var Gunnar
Monsen invitert ,som sønn av Søren
Monsen, til å komme med en hilsen.
Bethelteamet, som så ofte har gledet
oss med sin sang og musikk var også
med på festen og satte preg på den.
De ble bedt om å synge etter møte–
lederens innledende orientering og ga
til beste flere sanger.
Kirkeforeningens sekretær, Solveig
Severinsen, leste deretter en ti minutters orientering om historien fra
starten i 1967 og fram til i dag. Flere
navn ble trukket fram, og viste tydelig
at mange mennesker har hatt glede av
å delta i dette arbeidet gjennom årene.

Siden et av motivene var å skape et
lavterskeltilbud, valgte de å ha møtene på Folkvang, men har også hatt
møtene andre steder, som for eksempel Solliheimen. Noe av hensikten
har også vært å samle inn penger til
forskjønnelse av kirkelokalene. Blant
annet har kapellet fått mye utstyr. Det
skal også ha vært kjøpt inn et fotoapparat til Kråkerøy menighetsblad.
Det sosiale fellesskapet har vært en
viktig del av arbeidet, og det merkes
også i dag, hvor folk gjerne møter opp
minst en halv times tid før det begynner, rett og slett fordi det er hyggelig
å prate sammen. De siste 16 årene har
Trygve Moe vært leder, og han har
gjort et flott arbeid, slik også tidligere ledere har ønsket å gjøre. Gunnar
Monsen fikk ordet før bespisningen,
og han ga en fornøyelig orientering
om foreldrenes og andres sterke engasjement til beste for kirken vår.
Så var det tid for servering.
«Stormtroppene», som soknepresten
kalte festkomiteen,( og det var treffende, for de sprang frem og tilbake og
serverte alle sammen) kom inn med
smørbrødfat, kaffe og te. Dessuten ble
mineralvann servert. Men snittene blir
satt til livs, går praten rundt bordene
og stemningen stiger. Vi fikk også
beskjed om å holde av plass til marsipankaken, som ble servert fra kjøkke-
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nets trillevogn, i rekordfart. Stor takk
til festkomiteen og styret som hele
kvelden tjente oss som satt til bords.
Etter pausen var det festtalerens tur.
Svein Helge denne kvelden med hekseskudd og ville sitte på en «barkrakk»
mens han holdt talen. Han fortalte
at han hadde sittet på mang en barkrakk i sin tjeneste som internasjonal
prest i Asia. Han tok utgangspunkt
i 50 år. Da er det faktisk jubelår i
følge det Gamle Testamente ,sa han.
I Mosebøkene delte man inn tiden i
sabbatsår hvert 7.år hvor jorden skulle
ligge brakk og hvile, og hvor fattige
kunne sanke det de fant av vekster
helt fritt. Men etter sju sabbatsår, som
til sammen blir 49 år, kommer det
femtiende året, som ble kalt for jubelår. Da skulle gjelden slettes ,slaver få
fri, slik at alle kunne begynne på nytt.
Mesteren selv, antydet jo noe av det
samme i Lukas 4.kapittel, hvor han
snakker om et nådens år, sa han.
Vi må lære å dele med hverandre,
i stedenfor å gjøre som den rike
bonden, som ville beholde alt for
seg selv, og vi vet hvordan det gikk.
Tankevekkende tale fra vår tidligere
sokneprest.
Etter festtalen kom Bethelteamet med
en ny avdeling vakre sanger. Takk til
dem for alltid velvillighet.
Denne gang ble det ikke solgt årer til

Heldigvis rakk han ikke å avslutte før
Kristin Sofie Johansen, menighetsrådets leder, kom opp og ville si noen
ord. Hun ville tenne et lys for alle som
har vært med i de femti forløpne år og
for alle tilstedeværende. Hun hadde
minner fra sin far, Ottar Johansen,
som sirlig klippet ut av avisen alt som
kom om foreningen og limte det inn
i referatprotokollen. Først da kunne
soknepresten avslutte med Fadervår og
velsignelsen.
Vi tror alle som fikk være til stede
gikk hjem med en god følelse av at
Kråkerøy kirkeforening, der er det
godt å være med!

Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

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

Bedehuset på Lunde
- Et hus for tro og liv

Bedehuset på Lunde, Fredheim
fyller 125 år i år. Bedehuset er
det eldste forsamlingslokalet på
Kråkerøy og fortsatt i bruk.
I en periode før Kråkerøy kirke
var ferdig, ble bedehuset også
brukt som gudstjenestelokale.
14. oktober ble det arrangert
jubileumsfest på bedehuset.

125 år!

I dette
stille øyeblikk
Unn Birgitte deltok med sang og musikk.

Bildet er hentet fra bygdeboken: "Kråkerøy – en østnorsk kystbygd".
Fotograf er Halvdan Bjarne Johnsen

Mange var inne på den betydningen
bedehuset hadde hatt i deres liv og
hvordan det har vært med på å forme
deres liv fra de startet på søndagsskolen og videre gjennom barne- og
ungdomsarbeid til de ble voksne.
Irene Wenås Holte formulerte det
slik: - Bedehuset er et sted hvor tro og
liv hører sammen og hvor mennesker
får oppleve Guds ord som en kraft og
hvor alle er like viktige.

GJESTE

Solveig Holte, Marit Bech og Kirsti Holt sørget
for bevertningen

OLE PE

T

DAG
R: SVEIN

NSEN
TER HA

H AU G E

CHYLIE

gitar

r
tromme

VELKOMMEN TIL JULEKONSERT!

Alexander Hermansen, Cathrine Iversen og Dagfinn Klausen
TOMB KIRKE, 20.12.
HÆRLAND KIRKE, 21.12.
KRÅKERØY KIRKE, 22.12.

Billetter kr. 325,Barn (t.o.m.12 år) 175,- (inkl. avgift)
Ticketmaster.no • tlf. 815 33 133
Selges også ved inngangen

kl. 18.30 Alle steder
Kvinneforeningen (NMS) ble stiftet i 1879. Bildet eies av Harald Thoresen og sto på trykk i
Kråkerøy historielags årsbok for 2016

Irene Wenås Holte holdt tale på jubileumsfesten

Vinnere i Kirkeringens høstutlodning 2017
Juleduk:........................
Islender:........................
DAB radio:....................
Ostesett:.......................
Serveringsbolle:............
Bamse:.........................
Spill:..............................
Kransekake:..................
Gavekort fra Butterfly:...
Blomsterdekorasjon:.....

Sunniva Adam
Tove Mathisen
Marit Vilsted
Astrid
Ole Jakob Ihlebek
Solveig Huth
Simon Hallingstad
Marianne Torud
Grete Anmarkrud
Nora Bodahl Johansen

Det kom inn kr. 23.270,- på utlodningen og kr. 32.250,- på messa.
Vi takker alle som kjøpte lodd og alle som handlet eller hjalp til på messa.

Noe leven på galleriet skulle det ikke være!

Denne ble brukt til å trekke vinnerlodd når det
var basar på bedehuset
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Egil Holte delte minner fra sitt liv på bedehuset.
Onkel Jens drev søndagsskole, og du skulle
være veldig syk for å slippe å gå på søndagsskole.

Jens Anders Holte har lang fartstid på bedehuset. I mer enn 40 år har han sittet i ulike
styreverv på bedehuset.

For Kirkeringen
Synnøve Adam Andresen
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Slekters gang
4/17

Hva skjer 'a
Vinter 2018

DØPTE

Januar:

01.10.17
Ella Ruud Lindvig
08.10.17
Maja Elisabeth Ree Berge
Mali Kanstrup
22.10.17
Ola Raastad Brenne
Tuva Bangor Lyshaug
Josephine Skallebakke Torvanger
12.11.17
Maja Skjerden Meyer Kjell
Aksel Christian Westeng Selmer
Ebba Traaholt Nilsen
19.11.17
Aline Aurora Aamot
Fride Hilmarsen Cumming
Ella Marie Gjerløv-Kristiansen
Billie Henriksen
Kamilla Kaland Fjellstad
Leander Bjørthun

2. søndag i advent	Hauglum Dåp

10.	Oppstart babysang
17. Babysang
24. Babysang
26. Krøllekveld 16.00-17.30
26. Tween-time 18.00-20.30
31. Babysang

17.12.17

kl. 17:00

3. søndag i advent

Vi synger julen inn Ekvik Kirkekaffe

24.12.17

kl. 11:00

4. søndag i advent - julaften

Solliheimen Hauglum

24.12.17

kl. 14:00

4. søndag i advent - julaften	Hauglum

24.12.17

kl. 16:00

4. søndag i advent - julaften	Hauglum

25.12.17

kl. 12:00

Juledag	Ekvik Nattverd Kirkekoret

Februar:

01.01.18

kl. 12:00

Nyårsdag Jesu navnedag

4. Presentasjons-gudstjeneste for
konfirmantene
7. Babysang
7. K-kveld
11. Karnevalsgudstjeneste
14. Baysang
14. Superhelt-kveld
16. Krølle-kveld 16-17.30
16. Tween-time 18.00-20.30
28. Babysang

07.01.18 		

Kristi åpenbaringsdag	Ekvik Dåp og nattverd

14.01.18		

2. søndag i åpenbaringstiden	Hauglum Dåp

21.01.18		

3. søndag i åpenbaringstiden	Ekvik Dåp Kirkekaffe

28.01.18		

Såmannssøndagen	Ekvik Nattverd Kirkekaffe

04.02.18		

Kristi forklarelsesdag

Presetasjonsgudstjeneste Peattie/Hauglum

11.02.18		

Fastelaven

Karnevalsgudstjeneste Hauglum/Holm Kirkekaffe

18.02.18		

1. søndag i fastetiden	Ekvik Nattverd

25.02.18		

2. søndag i fastetiden	Hauglum Dåp

04.03.18		

3. søndag i fastetiden

Felles gudstjeneste Domkirken

Avskjedsgudstjeneste Ekvik Nattverd Kirkekaffe

7. Babysang
14. Babysang – avslutning
20. 	Fasteaksjon – innsamling til kirkens
nødhjelp 17.00
22. Påskeverksted
Påskevandring for barnehagene

Silje Viktoria Andersen og Patrick Andrè Gunnersen

DØDE
Inger Marit Vegard			
Margot Synnøve Holmen			
Trine Lise Elvegaard			
Elisabeth Olga Karstensen			
Ella Mathisen			
Kari Synnøve Fjellhøy			
Solfrid Moen			
Eva Helene Hansen			
Liv Anita Contech Eriksen			
Britt Irene Andersen			
Rønnaug Mathisen			
Alis Kristine Marhisen			
Marin Nikolai Kristensen			
Tor Albrektsen			
Jan Okken Halvorsen			

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

10.12.17		

Mars:

vigde

Velkommen til Kråkerøy kirke!

1926
1929
1967
1930
1924
1932
1933
1940
1945
1940
1930
1928
1935
1945
1964

Maria med Jesusbarnet. Malt av den finske kunstneren Kerstin Frykstrand.
Trykket med tillatelse fra Norges kristelige skoleungdomslag
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”Å leve med en kronisk sykdom”
Vi tilbyr informasjon om psoriasis, andre hudsykdommer og psoriasis artritt. Ønskes ytterligere
informasjon, kontakt en av våre tillitsvalgte i PEF
Fredrikstad.
Leif Jørgensen, tlf. 955 59 389
leif.joerg@gmail.com

Mat til hverdag og fest!

Tannlege Unni Døhlen Opsahl

Liv Skovdahl, tlf. 481 86 232
liv.skovdahl@pefnorge.no

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

Alt innen catering, Snitter, Koldtbord,
selskaper, minnestunder
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

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
Tlf. 69 95 98 31
E-post: ligj@fredrikstad.kirken.no
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TEKSt / foto: hanne Holm

Tårnagenter!
Fredag 10. november var det fullt hus og
stormende jubel på menighetssenteret.

Det var planleggingsdag på skolen og
42 åtte-åringer fylte huset med liv og
stort engasjement fra kl. 08.00 om
morgenen til kl.16.30 om ettermiddagen. Å være agent innebærer å ha et
oppdrag. Hovedoppdraget til tårnagentene er å bli godt kjent med kirken
sin. Alle fikk utdelt hvert sitt agentkort
med navnet sitt på når de kom.

Etter å ha spist frokost var de med
på forskjellige aktiviteter. De var på
symboljakt i kirken. Det var stor stas
å klatre helt opp i tårnet og bli kjent
med andre rom i kirken. To unge
instruktører lærte dem en egen tårnagentdans som ble innøvd til glade
og fengende rytmer. Barna laget og
dekorerte sin egen kirkemodell som de

fikk med seg hjem og det ble jobbet
med fortellingen om Sakkeus.
I tillegg til fire personer fra staben var
det flere voksne frivillige med både
i kirken og på kjøkkenet. Gjennom

dagen hadde vi også med oss 16 ungdomsledere som gjorde en kjempeinnsats.
Midt på dagen ble det servert agentlunch før dagen ble avsluttet med kakao og boller. På vei ut av døren etter
endt tårnagentdag var det hyggelig å
høre kommentarer som:
«Dette var skikkelig gøy!» og som en
sa: «Dette var bedre enn forventet!»
På familiegudstjenesten to dager senere
var det nærmere 20 av tårnagentene
som var med å fremførte tårnagentdansen for over 200 som var til stede i
kirken.
Målet for et slik tiltak er å gi barna
et eieforhold til sin egen kirke, hjelpe
dem til å få en følelse av tilhørighet og
at de får anledning til å bli kjent med
flere som arbeider i menigheten og
andre frivillige, som de forhåpentligvis
kommer til å møte igjen ved en annen
anledning.

