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Hjertets forstand

D

et er ikke alltid lett å forsvare
seg som troende og kirkemenneske når krasse innlegg i
mediene harselerer med religiøs tro og
troende menneskers levemåte. Det er
lett å finne frem eksempler fra historien på hvordan kirken har begått forferdelige overgrep og stått for
menneskefientlige og destruktive
holdninger.
Våre hellige bøker er jo heller ikke frie
for innslag som man kan si er lite forbilledlig. Her er innslag av overtro og
grusomhet i Guds navn. Såkalte forbilder kan ofte avsløres som umoralske
og kritikkverdige. Sett med våre øyne.

virkelighet. Opplevelsen av at noen har
rørt ved meg og gitt meg en tilleggsdimensjon til det vitenskapelige verdensbilde.
Fornuftsargumentene preller av mot
den troen som er skapt i meg fordi jeg
har møtt en virkelighet som forstand
og vitenskap ikke greier å yte rettferdighet.

Hvorfor er vi likevel troende, ganske
mange av oss?
Hvorfor kjenner vi oss likevel hjemme
i kirker og gudstjenester?

En troende filosof sa engang:
Hjertet har en forstand som forstanden
ikke forstår.
Snevrer vi virkeligheten til det forstanden alene fatter, går vi glipp av det
beste. Troens verden er en annen
dimensjon. Vi trenger annen annen
sans for å fange den inn. Troen.

Religionskritikken jeg møter i mediene
treffer som regel aldri det som er selve
kjernen og kilden til min tro: Opplevelsen av det hellige midt i min egen

Jeg tror ikke på Kirken. Jeg tror på
Gud.
Jeg sluker ikke Bibelens tekster rått.
Men jeg møter en strøm av guddommelighet og evighet i tekstene som gir
meg en ny sammenheng for mitt liv.
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Lederen har ordet

Det nye menighetsrådet tok fatt i arbeidsoppgaven de var pålagt fra avtroppende
råd - 01.11.2009. Mange spennende arbeidsoppgaver skulle løses på forholdsvis
kort tid, med hovedvekt i første omgang
på menighetens økonomi. I vår menighet,
som over landet for øvrig, må vi bruke
fantasien. sammen med klok fornuft, for å
greie å opprettholde den ønskede aktivitet innen vår menighet. Vi skal holde på
tradisjonene som forener oss, men også
være åpne for nye ideer og forsøksordninger kirken anbefaler oss å prøve ut.
Givertjenesten i menigheten vår gir også
resultater.
Arbeidsoppgaver og diskusjoner innen
rådet og blant de ansatte, har dessverre
ført til enkelte problemer som det viste
seg å være vanskelig å finne løsning på.
Dette førte til av vår konstituert leder

Ingerid Bjercke formelt ba rådet om å frita
henne fra sine verv som medlem av Hvaler Fellesråd og Hvaler Menighetsråd. Søknaden ble behandlet i Hvaler
Menighetsråds møte 20. mai og innvilget.
Nestleder Bjørn Rognlien overtar som
leder, resten av valgåret og Inger Lise
Ottersund ble valgt til ny nestleder.
1.varamnann Dag Skinnes rykker opp som
fast medlem av rådet.
Takk rettes til avtroppende leder Ingerid
for hennes aktive og iverige engasjement
for kirken på Hvaler. Jeg vet at hun har
mange positive ideer som hun ønsket å
gjennomføre, og håper at vi også i framtiden kan få benytte oss av hennes kjennskap til det lokale menighetsliv.
Sommermåneden med yrende liv og ferie-

tid blir også i år en ”ny” utfordring for vårt
arbeid innen kirken. Den tidligere aktiviteten med Kulturarrangementer vil i år bli
noe redusert, men vi vil forsøke å markere
kirken også i sommer, og så kommer vi
sterkere tilbake i 2011. Da skal vi god tid i
forveien kunne knyte til oss tidligere og
nye aktører, som finner gleden ved å være
sammen med oss å dele kunstneriske godbiter i Middelalder kirken vår.
De av oss som har anledning til å overvære gudstjenesten på søndagene har i
den senere tid opplevd hvordan ungdommen stiller aktivt oss. Det blir fort en flott
opplevelse med sang og musikk. Barnekoret smiler og synger og vi blir blanke i
øynene over gleden de utstråler. Prestene
våre gir oss innføring i den nye Liturgien
og deres prekener fører til at Gudsordet
blir fortalt på en ”forståelig” måte enten

fra prekestol eller lesepult. Samtalene i
Grenseland har også gitt aktivt og oppbyggende tilskudd for vår forståelse av
”ordet”.
Husk selv om det går mot ferietid trenger
vi kirken, og vi har alle godt av en oppbyggende stund og få med oss et ”Gudsord”,
enten på sjøen eller på tur over svabergene. Vi har lov til og ”finne oss sjøl”, til å
tenke på de gode stundene, men alvoret i
tiden og verden rundt oss skal ligge i
tankene våre.
Vi har lov til også å be ”Fader vår” selv om
det er sommer!
Vel møtt i kirkene våre i sommer å ha det
godt med deg selv og venner og familie
rundt deg!
Bjørn R.
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Forandringer i gudstjenesten
i kirkene på Hvaler

INNGANGSPROSESJON
Under forspill til første salme går klokker foran med et krusifiks. Deretter følger aktører i gudstjenesten,
dåpsfamiliene og presten.
SAMLINGSBØNN
Den syndsbekjennelsen de fleste av oss
vil huske som første ledd etter inngangssalmen, er skjøvet ut til et senere
punkt i gudstjenesten. Det er flere grunner til det. Det er ønskelig med en inngang i gudstjenesten som på en positiv
måte inkluderer fleste mulig, som gir
hjelp til å sette tydelige og talende ord
på en forventning om å møte den levende Gud som gir oss glede, tilgivelse
og kjærlighet.
Samlingsbønnen kan leses av presten.
Men oftest er den en bønn hele menigheten ber høyt sammen. Teksten står i
programmet.

Lesing i midtgang.
Hvaler menighet deltar i en stor forsøksprosess som for tiden pågår i hele
Den norske kirke. Noen menigheter er
særskilt bedt om å prøve ut deler av ny
liturgi for gudstjeneste. Andre menigheter har av eget ønske søkt om å få prøve
ut hele eller deler av ny gudstjenesteordning, med nye forslag til nattverdliturgi, dåpsliturgi, tekster som leses fra
Bibelen, nye salmer og musikk.
Hvaler menighet har i mer enn ett år
benyttet seg av forslag i det nye reformmaterialet som synes velegnet for å
gjøre gudstjenesten mer levende, mer
engasjerende og mer utbytterik for menigheten. I det følgende skal vi kort
nevne noen forandringer som er lagt

inn i den vanlige søndagsgudstjenesten.
FORBEREDELSE
Kirkeklokkene ringer. Men før de tre
avluttende slagene går prest eller klokker frem og gir informasjon om dagens
gudstjeneste, så som: Søndagens preg.
Hvilket formål man kan gi en gave til.
Spesielle aktører som deltar. Hilsen til
dåpsfamiliene. Øving på ny salme. Og
lignende.
Det henvises til det skriftelige gudstjenesteprogrammet alle får ved inngangen.
Informasjonen avsluttes med: La oss
være still for Gud i bønn.
Deretter ringes 3 slag med kirkeklokkene.

Englekoret.
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LESNINGER FRA BIBELEN
Normalt er det 3 tekster fra Bibelen
som leses. Første lesning er fra Det
gamle testamentet. Den andre lesningen
er fra det nye testamentet (utenom
evangeliene).
Klokkeren leser disse tekstene fra lesepulten. Menigheten blir sittende under
lesningene. Den lovprisningen som før
befant seg i forkant av alle lesningene,
er nå flyttet til innledningen til tredje
lesning, som er evangelielesningen.
EVANGELIEPROSESJON
Før lesningen av evangelieteksten reiser menigheten seg. Klokker og kirkeverten tenner hvert sitt levende lys på
Globen. De går deretter ved siden av
hverandre nedover midtgangen, mens
presten går etter med evangelieboken.
Under denne prosesjonen synger menigheten et lovprisningsvers. Et stykke
ned i midtgangen stopper lysbærerne og
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En del ord og vendinger er fornyet i
nattverdliturgien. Språket er modernisert. Det er anledning til å veksle
mellom flere innledende bønner. Dette
fordi nattverdmysteriet er så omfattende og mangfoldig at en innledningsbønn alene ikke makter å utsi alt det
som bor i nattverden. Vi bytter på flere
varianter for over tid å utdype flere
sider av nattverdens innhold.
En viktig nyhet er at deler av nattverdliturgien er lagt opp som veksellesning.
Menigheten tar selv noen viktige setninger i sin munn: Deg være ære for
kjærligheten som er sterkere enn døden.
Og: Han styrke oss og holde oss oppe i
en sann tro til det evige liv.
Nye ord ved utdeling av brød og vin:
Kristi kropp, livets brød. Kristi blod,
livets beger.
Mona tenner lys.
presten går forbi dem og snur seg. Så
leser presten teksten mellom lysbærerne. Når lesningen er ferdig, går prosesjonen tilbake, menigheten synger et
lovprisningsvers til, lysene settes i Globen, og presten gjør seg klar til dagens
preken.
TROSBEKJENNELSEN
Er alltid etter prekenen. Den er menighetens svar på det evangelium som nå
er forkynt.
SYNDSBEKJENNELSEN
følger nå som første ledd av en forbønns-avdeling.
Poenget med å legge syndsbekjennelsen hit, er å unngå en altfor bratt
inngang for en del mennesker i gudstjenesten. Det er også en god tanke at
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gudstjenestens tekster, forkynnelse og
salmer skal modne frem en bevisst og
konkret syndsbekjennelse i oss. Gud
viser oss kanskje noe i gudstjenestens
løp, som det nå er godt å bekjenne for
ham og legge av seg.
FORBØNN
Knyttes ofte til tenning av lys på
Globen.
VI MINNES DE DØDE
Som regel minnes vi hver søndag de
som er bisatt eller begravet i vår menighet siste uke. De døde nevnes ved navn,
alder og bosted. Det ringes deretter 3
slag med kirkeklokkene, og det bes en
bønn for de etterlatte.
NATTVERD

SITTE OG STÅ
Noe som kanskje forvirrer folk på kirkebesøk er at reglene for når vi sitter og
står er endret. Men ikke helt konsekvent. En hovedregel er at vi stå når vi
synger. Det er godt for kroppen. Samtidig er det slik at vi sitter under de to
første lesningene fra Bibelen. Det er
fordi det nye liturgiforslaget knytter an
til en hovedstrømning i internasjonal
teologi som ønsker å fremheve evangeliene fremfor det øvrige materialet i
Bibelen. Slik er det også i vår lutherske
teologi. Alt skal prøves på Jesus og det
han sa og gjorde. Han står over Det
gamle testamentet. Han står over alle
apostlene og deres brev. Derfor innrammes lesningen av tekster fra evangeliet
av lovprisning. Derfor lar vi levende lys
flankere den som leser fra evangelieboken. Og derfor står menigheten når

Presten ved alteret.
evangeliet leses.
Salmen vi synger mellom første og
andre lesning synger vi sittende. For å
gi mer ro.
FORSØKSPERIODEN
kommer trolig til å vare frem til advent
2011. Da håper vi at alle forsøkene og
de erfaringer som er gjort har gitt Kirkemøtet det bakgrunnsmaterialet det
trenger for å fatte vedtak om endelig
normer for gudstjenesten i kirkene våre.
Det spennende er å se hvor varige våre
ordninger på Hvaler blir, og hvilke nye
ordninger vi må innrette oss etter fra
den tid.
Men enn så lenge: Lykke til med å
smake på forsøksmaterialet vi benytter
på Hvaler – med et åpent sinn og positivt engasjement for å utforme en så
god gudstjenesteordning som mulig.
Øystein Spilling,
fungerende sogneprest
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Velstand gir søppel
Jeg gikk langs riksveien, en dag i mai. På
vei til butikken. Hvitveisen blomstret i
grøftekanten, men den ble helt overskygget av alt søppelet som lå der.
Plast, drikkebeger, pølsepapir, flattrykte
colabokser, ja, til og med hundebærsj
poser. For noen griser det norske folk er,
eller er det bare på Hvaler? I flere land er
det straffbart å kaste noe på gaten, i de
landene er det rent og pent. Kanskje vi
skulle prøve det samme?

med sin lille datter. Plutselig ropte hun til
den eldre mannen som gikk foran; ”Du
mann, du mistet noe.” Han snudde seg
spørrende, og jenta pekte på appelsinskallet han hadde sluppet på bakken. Han
ble sprut rød, men tok opp avfallet.
Enkelte arbeider iherdig for å få flere
turister til Hvaler. Det betyr nok mer
søppel, men burde vi ikke ta imot de med
en ren og ryddig kommune? Tenk om vi
ikke hadde Noen som ryddet etter oss.
Tenk på hvor mye søppel det ville være å
tråkke i om 5 år!
En uke etter denne handleturen som har
fått meg til å skrive, gikk jeg der igjen.
Da hadde Noen vært der og ryddet opp,
og hvitveisen dominerte veikanten, og alt
var så pent. Takk til Noen!

Jeg gikk og lurte på hva årsaken til forsøplingen kunne være, og jeg kom frem
til at velstanden hadde skylden. Vi bare
kjøper og hiver fra oss for Noen kommer
jo og rydder! Det burde ikke være nødvendig å kaste bort penger på å la Noen
andre rydde. Vi kan selv legge søppelet
vårt i en av de mange kurvene eller containerne som er plassert rundt om.
En familie jeg kjenner gikk tur i skogen

Sommersesongen har begynt. La oss
håpe at vi i dette år 2010 er så opplyst at
vi ikke lar engangsgrillen, bleier og plastposer ligge igjen på stranden, og regner
med at Noen rydder her også.
Forresten må vi vel forvente at i strandsonen, hvor Nasjonalparken har overtatt,
vil det til en hver tid holdes rent og
ryddig!!!
God sommer til alle!
Blyanten.

Den prektig kledde sommerfugl
Den prektig kledde sommerfugl
er fløyet fra Guds hånd.
Han gav den gylne ringer
og røde purpurbånd.
Han gav den gylne ringer
og røde purpurbånd.
Han lærte den å flyve høyt,
høyere enn jeg er.
Den har nok fuglens lyster,
Men ei dens dun og fjær.
Den har nok fuglen lyster,
men ei des dun og fjær.

Og alle verdens mennesker
og alle kongebud
ei gjøre kan en sommerfugl.
Det kan alene Gud.
Ei gjøre kan en sommerfugl.
Det kan alene Gud.

Tekst:Henrik Wergeland
Norsk salmebok nr.285.
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Tanker i tiden

Før, når jeg var
barn, så var alltid sommeren veldig varm og veldig lang. Sommeren før, når jeg var barn, var full av lek,
bading, lukten av timotei og blomster.
Sommeren den gang var full av besteforeldre som tok en med på turer jeg aldri glemmer. Vi reiste ikke verden rundt, nei,
bestefar tok oss med til et fiskevann. Vi
hadde med mark, fiskesnøre og kroker. Fiskestanga lagde vi når vi kom frem. Vi
hadde med soveposer, senga var av granbar
og himmelen var taket. Bestefar hadde med
meierismør og litt flesk og hjemmebakt
brød. Vi spiste fisken vi fikk, og fikk vi
ikke fisk, spiste vi stekt flesk. Lyden av
skogen i sommernatten, fisken som spratt i
vannet, stjernehimmelen og bestefars ro,
gjorde disse turene til helt spesielle opplevelser. Opplevelser som jeg alltid vil ha
med meg. Bestefar lærte meg å oppleve, se
og høre. Han lærte meg navn på fisker, dyr,
insekter, planter osv. Han lærte meg at jeg
kunne spise mye som vi fant i naturen og at
hvis vi hadde fyrtøy, salt og en god kniv så
behøvde vi ikke så mye mer for å ha en fin
tur i skog og mark.

Hva vil jeg med dette?
Ikke noe spesielt, men jeg skulle
ønske at menneskene kunne lære seg å ta
livet litt mer med ro, nyte øyeblikket og
ikke hele tiden gå å glede seg til neste dag,
neste helg, neste måned, neste sommer osv.
Nå er det endelig litt sommer når jeg skriver disse ordene. Det er 1. juni og solen
skinner og det er deilig å være menneske.
Sett deg ned på verandaen og nyt dagen,
trekk pusten og ro deg ned og bare nyt
sommeren. Utsett alt du skulle ha gjort til i
morgen. I Spania sier de ”manana, manana”, det vi ikke får gjort i dag gjør vi
morgen hvis vi får tid, betyr det.
Vi skal ikke utsette hele tiden ting til i morgen, men noen ganger er det lov, særlig når
vi har deilige varme sommerdager og ikke
minst sommerkvelder.
Tilbake til innledningen, var sommeren så
mye bedre før, var den lengre og varmere?
Den var nok ikke det. Du kan jo reise tilbake til din barndoms dal og se på den
kjempesvære bakken du sto på ski i, når
snøen lå dyp. Den var nok ikke så kjempes-

tor som du synes den gangen du var barn.
Det er vel litt av det jeg mener, som barn er
alt annerledes enn når du er såkalt voksen.
Vi husker de ”gode” tingene fra barndommen. Vi husker at det var varmt, at vi badet
og at jordbæra var mye større og mye søtere
enn de vi får i dag. Hvis vi gransker hjernen
litt mer så vil vi også huske at det regnet
den gangen også, og at vi frøs i tynne sommerklær, at vi var redde i tordenvær. Allikevel, disse minnene trenger vi ikke så mye
som de om varme, sol og bad.
Jeg synes det er fint å tenke på min barndoms sommer, den inneholder bare gode
minner og gode opplevelser.
La meg fortelle om et slikt minne og så kan
du selv tenke deg hvorfor det har satt seg så
godt hos meg.
Dette skjedde rundt 1965.
Broren min og jeg var med på hytta til tante
og onkel, utpå ettermiddagen gikk onkel,
broderen og jeg på besøk til nabohytta. Det
var hytta til ”Barbereren.” Han var frisør i
hjembygda mi. Han het Wang, men alle
kalte han ”Barbereren.” Som sagt vi gikk på
besøk, han hadde en gammel laftet tømmerhytte uten strøm. Etter en stund begynte det
å regne så vi gikk inn i den mørke hytta. Vi
spilte litt kort og andre spill. Så satte Barbereren og onkel seg inn i stua, barbereren i
sin gyngestol og onkel i stolen ved peisen.
Det ble mørkere og mørkere i hytta. Broren
min og jeg klarte ikke lenger å se kortene vi
brukte, så vi gikk inn i stua og satte oss tett
sammen i sofaen. Vi kunne ikke lenger se
onkel og Barberen, men vi hørte stemmene
deres og hva de snakket om. De hadde så
god tid så det kunne være lange opphold i
samtalen. Da var det helt stille i hytta og
helt mørkt. Vi hørte regnet tromme mot
taket og at gyngestolen knirket. Onkel fyrte
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opp i peisen så flammene kastet seg frem og
tilbake i rommet. Stemningen ble lun og koselig men også nokså trolsk, de to voksne
pratet litt igjen og lo litt. Jeg klarer ikke å
erindre hva de pratet om, bare stemmene og
latteren. Broren min og jeg kunne knapt se
hverandre i sofaen, men jeg kan huske at vi
var avslappet og at vi hadde det fint sammen. Etter hvert ble det mørkere ute og
stummende mørkt i hytta. Peisen døde langsomt ut, og da skjer det! Barbereren stapper
pipa si, finner frem fyrstikker, og fyrer opp
pipa. Det eneste lyset i hytta er flammen fra
fyrstikken som lyser opp ansiktet hans og
deretter er det kun et lys i hytta, pipa til Barbereren: Den gløder innimellom når han
patter på den. En glo som gløder voldsomt
hver gang han patter på pipa. Broren min og
jeg glemmer aldri denne opplevelsen, vi vet
ikke helt hvorfor, men det må jo ha vært noe
magisk over helle settingen denne kvelden.
Tilbake til dagens barndom, jeg ser jo daglig glade, nysgjerrige barn i barnehagen
min. De spør om alt mellom himmel og
jord. De er reflekterte og undrende, de smiler og ler og har det som alle barn burde ha:
en glad, bekymringsløs barndom.
For en tid tilbake var det pinse og vi hadde
fått en invitasjon om å delta i feiring av vår
lokale kirkes bursdag. Det var et par jenter
og en gutt som lurte på hva som ville skje i
denne bursdagen. Så vi snakket litt frem og
tilbake om kirken, Jesus og Gud og pinsefeiringen. (Du må kunne utrolig mye om alt
når du er førskolelærer!)
Da sier gutten på 5 år til meg: ”Man kan
kalle Gud hva man vil, Kristus, Festus eller
Herre Jesus”
Nyt sommeren!
Dag
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John Svedahl klarte ikke å slå seg til ro og
det endte med at han dro tilbake til Amerika og etterlot sin svenske kone på den
svenske vestkysten. Hun hørte aldri noe
mer fra han.

Hilma og søster Mina.

Hilma Svedahl
– Kvinnen bak Alaska
Hilma Wounsch ble født i 1870 som et av
10 barn i en fattig fiskerfamilie på Sødra
Hällsø utenfor Strømstad. Oppveksten i
trange kår ga henne fysisk og psykisk
styrke til å klare livet hun senere skulle
igjennom.
15 år gammel dro hun til en onkel i Amerika. Hun kom ganske alene til New
York, hvor hun tok huspost for å overleve
og lære språket. Etter noen år bestemte
Hilma seg for å søke lykken som gullgraver der mulighetene fantes – i Alaska.
Etter en strabasiøs tur med prærievogn
tvers over Amerika, havnet hun i gullgraverbyen Dawson City. Miljøet der var
tøft og rått. Her drakk man hjemmebrent
som vann, brukte skytevåpen daglig og
solgte gjerne sin beste venn for en hest.
Mange dukket under og kom aldri lenger
enn til Dawson City.

Hilma fortsatte mot ishavskysten og slo
seg ned i Nome ved Berlingstredet. Hun
hadde flakket på kryss og tvers i villmarken. Sommerstid til fots og om vinteren
med hundespann i opptil 50 kuldegrader.
En utrolig reise gjorde hun, tvers over et
kontinent.
Hilma hadde lært å skyte like skarpt som
noen jeger. Kulde og isolasjon var en
selvfølge og hun måtte jakte og fiske for
å overleve. Hun måtte til en hver tid være
årvåken ovenfor alle farer som lurte, både
fra mennesker og ville dyr. Men gull fant
hun og etter hvert ble hun en meget
velstående kvinne.
Sent i livet traff hun nordmannen og gullgraveren John Svedahl fra Trondheim.
De giftet seg i Dawson City før de dro
tilbake til Sverige for å etablere seg der.

På den tiden hadde Hilma arvet øya Långøen, og i en alder av 60 år satte hun i gang
med livsverket sitt. Den nakne øya i havgapet ble forvandlet til en oase og døpt
Alaska som et minne fra hennes strabasiøse og innholdsrike fortid. Hun var et kreativt og fantasifullt arbeidsjern av
dimensjoner. Hun utførte alle ting i sten,
skjell og sement. Det ble bygget terrasser,
templer, tårnvillaer, paviljonger, stier, sofaer og bord. Hver morgen rodde hun
hjem med rullestener i sin robåt. Det var
de mest blanktslipte og fineste hun tok.
Hun rodde til Strømstad etter sement. Det
hendte en sjelden gang hun måtte ha hjelp
fra fastlandet, men stort sett klarte hun seg
selv. Hun hadde også bygd seg et lite kryp
inn, hvor hun nøt sin ensomhet med sine
tanker og sitt håndarbeid.

Alaska

15
I 1930 bestemte hun seg for å bygge et
vertshus, i tre denne gangen som ble døpt
”Det gyldne vertshus” eller ”Golden Inn”
Etter krigen solgte Hilma sitt livsverk og
bosatte seg i et lite hus ved Dynekilen,
hvor hun plantet en rekke eksotiske trær,
busker og blomster.
I 1962 brant vertshuset Golden inn ned og
bare stenhagen sto igjen som den gjør i
dag.
Hilma Svedahl døde i 1965, 95 år gammel. Et vidunderlig monument vil bevare
hennes minne. Hun var en legende allerede mens hun levde. Under hennes arbeid
har nok hennes tanker vandret tilbake i
tiden.
Måtte senere generasjoner med ærbødighet og beundring få glede av Hilmas eventyrøy og vite å verdsette den. Og måtte
hennes navn aldri bli glemt!
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Liv og røre
i Kulturkirken!

Odd Rene og ungdomskoret.

En kjempestart på våren fikk alle
som var tilstede på konserten i Hvaler kirke lørdag 24. april. Odd Rene
Andersen var i topp-fom, ungdommene sang av full hals og kirken var
full av trampeklapp og applauser.
Vi hadde et ønske om å samle
mange ungdommer i kirkerommet.
Vi ønsket å samle Hvalers befolkning i alle generasjoner. Vi ønsket
noe som kunne gi glede og håp om
sol, vår og varme dager. Hva gjør vi
da? Jo arrangerer konsert, fyller

Arne Martin Klausen i grenseland.

kirkerommet med kjente og kjære
låter og lar ungdommene danne kor!

Populært med samtaler!

Flott ble det! Så tusen takk til alle
dere ungdommer som bidro med
sang og spill. Takk til alle dere som
var med og sponset oss. Og tusen
takk til alle som kjøpte billetter og
gjorde denne konserten mulig. Og
ikke minst, en stor hyllest til alle
dere frivillige som gjorde en kjempeinnsats!

Denne våren har vi startet opp et nytt
arrangement i regi av kirken her på
Hvaler. ”Samtaler i Grenselandet” heter
arrangementet og står i en tradisjon
som har blitt både kjært og populært
over hele Europa.

innledet til samtale på omgang i et selvvalgt tema. Innlederen hadde 30 minutter til rådighet, deretter en kort pause
etterfulgt av felles samtale med mulighet for innlegg, spørsmål og kommentarer.

Det hele startet med en professor i filosofi ved universitetet i Paris. Tidlig på
1980-tallet inviterte han med seg studenter til samtale. Møtestedet var kafe,
tidsrammen var to timer og studentene

Denne møteformen omkring viktige temaer som berører og angår oss alle har
nå blitt en trend over hele Europa, også
i vårt eget land og kjent under navnet
”Filosofikafe”.
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Ny spaltist i MB
Vi ønsker Karin Lunde Kristiansen velkommen som
vår nye, faste skribent i MB. Karin bor på Skjærhalden og er en ekte ”Hvalerkjerring”. Hun er levende
opptatt av Hvalersamfunnets ve og vel og er blant
annet aktiv i Hagelaget. Her har hun vært medlem
i 16 år, og i mange av dem lagets leder. I 24 år var
det Karin du traff blant nedstøvede bøker på
biblioteket, men damen er absolutt ikke nedstøvet
selv. Latteren sitter løst hos Karin, og hun er så engasjert at krøllene hopper når hun snakker. Karin
er mor til 4, mormor og farmor til 9 og oldemor til
3. Kreativ er hun også, hun både maler og skriver
”på kammerset.” Vi gleder oss til at hun vil dele
noen av sine tanker med bladets lesere.

Kveldstanker fra en innfødt
Folk i grenseland.
Denne møteformen er også spennende å
bruke innenfor kirken. Det er vår erfaring etter en møteserie på tre kvelder
denne våren. Det har vært mange som
har møtt opp på disse kveldene, både
fra Hvaler, Kråkerøy, Fredrikstad og
Råde. Det er med andre ord en møteform og en arena i samfunnet vårt som
er ettertraktet og etterlengtet og som
favner store deler av befolkningen.
Samtalen er det viktigste vi har. Både
for å forstå oss selv og hverandre.
Språk er en gåte og et mysterium.
Gjennom språk blir vi til. Gjennom
språk forstår vi mer av verden rundt
oss. Gjennom språk sprenger vi grenser,
bygger nasjoner og skaper verdenshis-

torie. Språket er en del av Gud.
Gjennom Ordet skapte og skaper Han,
ustanselig.
”Samtaler i Grenselandet” er et verdifullt rom. Og et rom vi ikke kan ta for
gitt. Vi er heldige som lever i et land
der vi kan komme sammen i et offentlig
rom og snakke fritt over hvilket som
helst tema. Det er en av gavene ved å
være født i Norge. Derfor fortsetter vi
med ”Samtaler i Grenselandet” også til
høsten. Kveldene er foreløpig ikke fastlagt, men en oversikt vil bli lagt ut på
kommunens nettside, neste nummer av
menighetsbladet, samt annonsert i lokalavisen. Informasjon kan også fås
ved å ringe kirkekontoret vårt.

Rundt et kaffebord på verandaen kommer praten ofte inn på ting man ikke
tenker på i hverdagen.
Denne pinsen var av de store trafikkmessig på Hvaler og noen hadde for
moro skyld tatt en telling av bilene de
møtte på vei fra Fredrikstad til Skjærhalden tidlig på ettermiddagen annen
pinsedag.
På de vel 20 minuttene talte de 252
biler.
Ja, ja. For noen år siden ville det vært
25 fulle ferger lo vi.
Hvor mange turer ville det blitt i døgnet
om vi hadde talt alle som dro hjem fra
hytta den dagen? De første fergene tok
jo ti biler.

Når natten kom begynte jeg å reflektere
over hva jeg har gjennomlevd av forandringer med byturene på de vel 65
årene jeg kan huske?
Jeg husker dagen før en lenge og nøye
planlagt bytur godt. Først måtte store
kjeler vann varmes på vedkomfyren, vi måtte jo bades må vite, og strøm
hadde vi ikke da.
Over stolryggen hang penklær fra
innerst til ytterst, undertøyet var viktig,
man kunne jo komme ut for en ulykke
og komme på sykehus…
Så var det opp i femtiden, spise under
tvang, for sommerfuglene i magen
fremmet ikke akkurat matlysten. På
med pentøyet og sløyfa i håret og av
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tiske rutete torgveskene og kurver fulle
av varer. Om bord fikk man opp strikkepinnene og praten gikk livlig om
handel og priser og om torvsalget og
sikkert mye annet..
I frukttiden om høsten hendte det nok at
noen av herrene som hadde vært på torget hadde vært innom vinmonopolet
ved brygga og kjøpt seg en liten knert
som de delte litt av med hverandre. Det
dukket nok opp noen morsomme historier i den salongen de satt har jeg forstått senere. Sosialt og hyggelig var det
i hvert fall. Alle kjente jo alle.
Ved sekstiden var turen over og vi visste det var måneder til neste gang.

gårde ned på Karvikbrygga hvor båten
hadde nattligge og derfra gikk den til
Kultorp hvor ferden startet.Båten vår
var først Kirkeø, senere Akerø.
På vei til byen med en båt som på høsten var lastet med fruktkasser fra de
store hagene og på lørdagene med frukt
og grønnsaker for torgsalg fra store og
små bruk, dunket vi av sted. Først
innom Sollibrygga, så Rom, Ed, Edholmen, Botnebrygga og Urdal før vi
kunne sette kursen mot byen. Alle steder kom det folk om bord med kasser,
kurver og vesker, det ble hilsing og
småprat og man slo seg ned.
Til byen ankom vi i nitiden og som
regel gikk turen innom Anna Olsens
kafe`på brygga hvor det vanket et smørbrød og kaffe til de voksne mens jeg

fikk melk til maten så vidt jeg husker.
Så var det handlerunden etter nøye
planlagt rute. Hvis stoff til nye klær til
meg sto på programmet var det stas, da
gikk veien til Engeset og Larsen og
mange tøyruller måtte kikkes på og studeres før valget ble tatt. Ellers diltet jeg
vel etter mor. Tror ikke det var særlig
spennende for jeg husker ikke annet
enn noe som virket som uendelige
timer i garn og brodeributikker.
På slutten av dagen derimot ble det
stas. Da bar det opp trappa på Fjordfiskkafeèn hvor vi fikk verdens beste
ertesuppe og jammen hendte det jeg
fikk en brusflaske også. Varene var
trygt anbrakt om bord før kafébesøket.
Klokka tre gikk vi om bord og så gikk
ferden hjem igjen med de karakteris-

Så etter mange år kom fergetrafikken
fra Korshavn til Tangen i gang. Da ble
det mange lange timer med fergekø. Vi
bodde i denne første perioden på Kråkerøy på grunn av arbeidssituasjonen
her ute og besøk i foreldrehjemmet var
ikke alltid like enkelt, men uansett tok
det ikke tolv timer å komme en vei. Og
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prat med kjente ble det både i kø og om
bord, så det sosiale ble opprettholdt.
Da vi flyttet tilbake først på syttitallet
var jo situasjonen blitt så fantastisk at
våre barn kunne pendle med buss og
ferge til videregående skole i byen.
Når så tunnelen kom, ja da har det altså
blitt sånn at mens jeg sitte her og skriver kommer jeg plutselig på at jeg må
en tur til byen og kjøpe litt mer maling
til en akvarell for eksempel. Hva gjør
jeg da? Jo, jeg tar på meg jakke og sko,
setter meg i bilen og kjører. På en drøy
time er jeg tilbake og kan fortsette med
mitt. Flott og praktisk, men noe er borte
for alltid. Kontakten med alle de menneskene som vi før hadde god tid til å
snakke med og le sammen med.
Den må vi sørge for å opprettholde på
annen måte ellers har noe av det viktigste i livet blitt borte underveis.
K.L.K.
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Kirgisistan i nyhetsbildet
I begynnelsen av april var det lille fjellandet i Sentral Asia i nyhetsbildet også
her i Norge. Presidenten som har sittet i
5 år, ble styrtet. Han overtok styret etter
en president som ble beskyldt for korrupsjon og å sørge for makt og posisjoner for seg og sine. Denne som har styrt
de siste årene overgikk sin forgjenger i
alt dette. Dette førte igjen til stor misnøye blant folket og i april i år var
grensen for tålmodigheten nådd. Opposisjonen mobiliserte demontranter som
i første omgang møtte motstand fra politi og militære. Demontrantene ga seg
ikke på tross av blodige gatekamper
hvor mange også døde. Presidenten
forlot hovedstaden, senere også landet
hvor han trakk seg som president. Det
er nå ei midlertidig regjering for et
halvt år før et nytt valg.
Jeg er i Norge og har hatt besøk av Gulzat som jeg arbeider sammen med i
Kirgisistan. Da vi fikk beskjed om urolighetene i landet, var vi på Ungdom i
Oppdrags senter, Grimerud ved Hamar.
Der sto alle sammen med oss! Likevel
var det vanskelig å være så langt unna
«våre» i Kirgisistan. Vi leste internettsider og all info vi kom over. Noe internettkontakt ble stengt, men vi hadde
kontakt via SMS-meldinger på tlf.
Andre dag under opprøret, fikk vi beskjed om å be om beskyttelse for bibelskolen for gjenger av opprørere var på
vei mot boligområdet hvor vi har skolen vår. Det er et område hvor mange
nyrike og parlamentsmedlemmer bor.
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Gulzat tur på Sjursholmen.

Vi var redde for at de ville ta alle over
en kam, bryte seg inn og ødelegge, så
vi mobiliserte folk til å be sammen med
oss om beskyttelse. Selv ba vi mye om
englevakt. - Og de stilte nok opp, for
opprørerne hadde plukket ut hus hvor
parlamentsmedlemmer og en bror av
presidenten bodde. Her ble det innbrudd og raseringer.
Våre venner i menigheten, bibelskolen,
Vinjaras fosterhjem, arbeiderne og
barna på Svetly Put melder om at de
har det bra. De mest urolige dagene var
skolene stengt og barna ble holdt
hjemme.

En bror av ei som arbeider på bibelskolen ble savnet den første dagen av opprøret. Ei uke senere kunne familien
identifisere ham på likhuset(!) Han
hadde merker etter slag. Familien har
hatt begravelse. Ei venninne som besøkte oss på Hvaler for 6 år siden, arbeider i nasjonalbanken. Hun forteller
at den er daglig bevoktet, arbeiderne
går i samlet tropp etter arbeidsslutt.
Gulzat er en av de første kristne blant
kirgiserne og de har ei kirkehistorie
som bare er 15-17 år. Det har vært veldig spesielt for henne å besøke Norge
og Hvaler hvor vi har ei tusenårig historie med kristendom. Vi har fått mye
med grunnlag i Guds Ord bygd inn
både i landets lover og i kulturen vår
som vi tar som en selvfølge. Gulzat’s
kommentarer og sammenligning med
eget land og kultur har gjort meg takknemlig for dette. Før hun kom hit,
hadde hun hørt om Hans Nielsen Hauge
og hans innflytelse på det norske samfunnet for vel 200 år siden. Han forkynte Guds Ord og dannet et viktig
grunnlag for en dyptgripende åndelig,
økonomisk og sosial forandring som
senere kom hele landet vårt til nytte.
Det var fint å kunne besøke Hauges
hjem i Rolvsøy. Gulzat har et ønske
om å kunne påvirke sitt eget land slik
Hauge gjorde her.
Gulzat er en pioner og ei stå-på-dame.
Hun trengte ei god pause fra alle oppgavene hun har stått i gjennom mange
år. Noen fysiske plager har tydet på
hjertefeil, og vi ønsket at hun kunne få
mulighet til undersøkelse av dette. Med
støtte fra Lions Klubbene her fikk hun

Gulzat H N Hauges Minne.
mulighet til det, noe vi er veldig takknemlige for! Det ble ikke anbefalt noen
operasjon, men beskjed om at aktivitetsnivået bør trappes ned.
Takk til hvert enkelt av dere som ber
for og støtter arbeidet i Kirgisistan!
For Svetly Put kan vi nå opplyse at det
er muligheter for å få skattefradrag på
pengegaver ved å benytte bankkonto
3000 16 27763, Ungdom i Oppdrag,
Grimerudvn. 77, 2312 Ottestad
Merk betalingen med: Prosjektnr. 316,
Kirgisistan Barnehjem og ditt personnummer.
Sett av dagen 17. juli og kom til loppemarkedet ved drengestua på prestegården! Borghild og Terje oppfordrer alle
til å ringe dem før dere tenker på å
kvitte dere med noe i forbindelse med
våropprydding. Tlf. 69 37 92 94, mobil
40 21 92 47.
Fred og glede –
Kristin Seljebakken
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er at det kan være helt vindstille dagen
etter med lysskjær på fjelltoppene, og
man føler at det nå går mot vår.

Leserbrev fra
Nora Alvilde Jensen, 5 år

REISEN TIL SVALBARD
– Longyearbyen, 78 grader nord
1.juni 2009 dro pappa til Svalbard for å
jobbe hos Sysselmann, mamma og jeg
skulle dra oppover senere. Pappa jobbet
der 5 måneder i 2008, og da var vi der i
sommerferien. Så jeg visste at dette kom
til å bli bra.
I september var jeg og mamma klar til å
dra, vi hadde tatt farvel med venner og
familie og vi gledet oss til å komme til
Longyearbyen hvor vi skulle bo. Her bor
det ca 2000 mennesker. Da vi landet på
Svalbard lufthavn var det kaldt og surt,
det var annerledes enn hjemme på Hvaler. Da forstod man fort at været på Svalbard svinger! Huset vi nå skulle bo i var
et rødt spisshus med flott utsikt over
Longyearbyen, og jeg fikk mitt eget nye
rom.
Jeg begynte i ny barnehage, og jeg fikk
fort nye venner. Barnehagen min heter
Longyearbyen Barnehage og avdelingen
heter ”Snadden”. Visste dere at snadden
er ungen til selen? I høst var alle 5åringene med på å skyte reinsdyr og så

slaktet vi det etterpå. Det er noe alle
5-åringene (Solgruppa) gjør her på Svalbard. Reindyr-kjøttet brukte vi til å lage
sodd som vi skulle selge på foreldrearrangementet, og pengene gikk til Tvaksjonen ”Care”. Vi samlet inn over
kr 17 000,- som vi var og satte inn på
postkontoret.
I oktober ble det mørkt, og solen ble
borte. Mørketiden er fra oktober til
mars. Nå fikk vi en opplevelse av at det
var natt hele tiden, og i perioder ble man
trøtt til alle døgnets tider. Jeg syntes det
var en merkelig følelse å være ute og leke
når det var helt svart, og måtte ofte spørre
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mamma om det var natten. Det var heller
ikke mange som var ute å lekte, fare for
isbjørn i mørketiden kan forekomme. De
som går på skolen får i denne perioden
skolebuss, selv om det er 5 minutter å gå
til skolen. Flere av de som bor på Svalbard synses denne perioden er vanskelig
ettersom det er mørkt hele døgnet, men vi
klarte oss utrolig bra. Denne perioden
hadde også sin sjarm.
Perioden etter nyttår har vært den mest
utrolige tiden, det å få se kreftene i været.
Hvordan kulde, vind, snø og lys preger
denne årstiden. Det å ikke kunne se en
cm foran seg når man er ute og går, det
pisker i ansiktet og du må kle deg godt.
Været på Svalbard skifter fort, det kan
være vindstille på morgenen, men så kan
det fort blåse opp og da ser du ingenting.
Utrolig hvordan været kan skifte, og da
skal man heller ikke ta noen unødvendig
sjanser. Da er det viktig å ha på seg riktig
klær, og her har vi lært at det er bare ull
som gjelder! For det er spesielt i forhold
til hvordan du må lese grader og vind, det
hjelper lite å lese gradestokken på – 20
når det er brisk bris. Men det fantastiske

I vinter har jeg gått masse på ski, det gjør
vi nesten hver dag i barnehagen. Vi har
også kjørt snøscooter og beltebil, men
noen ganger må vi snu fordi vi ikke ser
noe. Vi har også hatt masse besøk fra
fastlandet. Broren min, tanta mi og fetterne mine var her i vinterferien. Da
kjørte vi snøscooter opp på Longyearbreen som ligger ovenfor Longyearbyen.
Dette er også snøscooter-veien til Barentsburg om vinteren. Oppe på breen
fikk de oppleve en snøgrotte også. Den
går under Longyear-breen og det tar ca
30 min til du når bunnen. Nede i grotta er
det smale ganger med is på alle sider, og
flotte istapper som henger over, her renner smeltevannet om sommeren.
8. mars var det solfest her i Longyearbyen. Det er den dagen som solen kommer tilbake og da er det fest og
arrangementer en hel uke. Det første stedet solen treffer 8.mars er på den gamle
sykehustrappen, og den ligger like utenfor barnehagen min. Da samlet nesten
hele Longyearbyen seg ved sykehustrappa for å ta imot sola, og vi hadde
pyntet oss med sol-kraver og malt soler i
hele barnehagen. Det var spennende å
oppleve hvordan de feirer at solen kommer tilbake.
Nå er det april, og det er fortsatt vinter og
masse snø. Men det gjør ingenting fordi
sola skinner og varmer og det er utrolige
øyeblikk hele tiden. Du kjører innover
dalene på scooter i solskinn og klarvær,
det er hvitt rundt deg, stillheten og de
flotte fjellene som stikker opp utover i
landskapet.
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Givertjeneste – Hvaler menighet

Vi har akkurat hatt besøk fra jobben til
mamma på Hvaler, og de fikk være med
på scootertur til Fredheim. Det er en
fangsthytte som ble bygd av Nois som
var fangstmann på Svalbard på 1900
tallet. Nå er det Sysselmann som disponerer hytta, og her har også Kronprins
Håkon og Kronprinsesse Mette Marit
vært på ferie sammen med barna sine. De
fikk også opplevelsen av å se båten i
isen, det er en skute som ankrer opp når
isen legger seg, og der ligger den til isen
går. Da kan turister og fastboende dra dit,
og de kan overnatte hvis de vil. Båten
ligger ca 7-8 mil fra Longyearbyen.
Videre innover fra Fredheim ligger Von
Postbreen. Den har jeg besøkt på sommeren med båt, sammen med mamma,
pappa og søsknene mine. Da satt vi på is
flakk, og i vannet svømte seler. På Svalbard er det mange dyr, noen av dyrene
som bor her er: fugler, sel, hvalross,
isbjørn, polarrev, reinsdyr, og det er
masse flotte blomster som vokser her om
sommeren. En av blomstene heter polarflokk og den er blå lilla og veldig pen.
Utenfor barnehagen min bor det en polar-

rev, og den gir vi mat hver eneste dag.
Akkurat nå er den hvit, men i høst var
den brun og grå. Polarreven skifter farge
etter årstiden så den kan forsvinne i naturen. Pappa har sett isbjørn mange ganger,
mamma har sett det bare en gang, men
jeg har ikke sett det ennå.
Tiden går fort når man har det fint, nå er
det bare 3 måneder til jeg og mamma
skal nedover til fastlandet, Hvaler. Da
skal mamma jobbe i barnehagen igjen, og
jeg skal begynne på skolen. Pappa skal
bli her litt lengre, så da får vi muligheten
til å dra oppover på besøk igjen. Dette
har vært en utrolig opplevelse i livet, og
som man nesten må oppleve selv. Det er
vanskelig å uttrykke dette med ord og
bilder. Men akkurat nå gleder jeg meg til
lørdagen for da kommer broren min på
besøk. Det blir gøy, og da skal vi bade og
kjøre snøscooter. Jeg håper bare flyet går
etter vulkanutbruddet på Island.
Mange klemmer fra Nora Alvilde
Jensen på Svalbard, mamma og pappa
hilser også.

Hvaler menighet har mange spennende
oppgaver som stab og frivillige ønsker
å ta tak i.
Vi er inne i en spennende tid med Trosopplærings reformen som skal gi barn
og unge fra 0-18 år et tilbud fra menigheten.
Dette krever mye og alle vi som arbeider med dette har ønsker og visjoner for
Hvaler menighet i tiden som kommer.
Som alt annet krever dette både menneskelige og økonomiske ressurser.
Menigheten er avhengig av tilskudd fra
kommunen og ulike gaver/offer til
menighetens arbeid.
Menigheten har ansvaret for lønn til
Barne- og Ungdomspresten og dette er
et stort løft for en liten menighet. B/U
presten er også aktiv med i arbeidet i
hele menigheten.
Det er ikke alltid økonomien strekker
til og vi ønsker derfor å utfordre menighetsbladets lesere til å være med å gi et
godt tilbud til menigheten.
Det er opprettet en givertjeneste for
menigheten hvor man kan binde seg til
å gi en fast sum til arbeidet. Dette kan
gis i form av fast beløp pr. mnd, eller en
sum for året.
Alle som blir registrert og gir mer enn
kr.500,- pr. år får skattefritak for gaven
til menigheten (grensen oppad er
kr.12.000,- pr. år).
Noen tiltak som er i gang / skal settes i
gang dette året:

Kirkeverge Ingrid Dean.

• Dåpstreff for alle som døper sine
barn
• Hilsen til dåpsbarna
• Samling med opplegg for 6 åringer
• ”Lys våken” – tilbud til 10-12
åringer
• Sanggrupper for ungdom
•
Vi har allerede en del som har tegnet
seg som givere, men vi trenger flere.
Er dette noe du kunne tenke deg å være
med på?
Vil du være med på å bidra til det store
løftet det er å drive med barne- og ungdomsarbeid?
Har du ikke anledning til å gi penger,
men kan tenke deg å investere av din
tid som frivillig er vi også takknemlig
for det.
Ta gjerne kontakt for mer opplysninger.
Kirkens Hus T. 69 37 90 37
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Konfirmantene våre 2010

Konfirmanter i Hvaler kirke søndag 2. mai 2010.
Andersen, Ole-Stian
Anstem, Rebekka Møller
Berg, Aleksandra G.
Brusevolddalen, Thomas
Dolve, Erlend Buer
Eie, Jens Hassel
Fjellholt, Cecilie Sofie
Furuly, Yannick
Holte, Trine

Karlsen, Ole Johan
Kristiansen, Rolf-Jonas R.
Nilsen, Morten
Lina Seljebakken
Suleng, Malene
Svalund, Carl Magnus

Konfirmanter i Spjærøy kirke, lørdag 8. mai og søndag 9. mai 2010.
Alfredsen, Pål Espen
Angeland, Christian B.
Barm, Eline
Berg, Stian Georg K
Bjørvig, Linn Therese S
Breivik, Magnus
Dale, Sigrun Arentzen
Enholm, Aleksander
Eriksen, Martin Sebastian
Gjelsvik, Erlend
Gretland, Mari
Gustavsen, Henrik Hauge
Kjellsen, Kristine

Kristiansen, Marius Havstein
Larsen, Ane
Larsen, Lill-Marthe
Olavesen, Jan Martin
Pedersen, Amalie Hauge
Remme, Anne
Ruscelli, Madeleine
Sperlin, Alexander
Sperlin, Alexander
Svendsen, Eline
Thauland, Christian
Wasowski, Marcin
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Jordbærstua
Birgit Gudim Søland er
sangpedagog, freelancesanger og lektor i musikk på
Greåker videregående skole
i Sarpsborg. For tre år siden
flyttet hun og familien til
Skjærhalden. Hun er en etterspurt solist i Fredrikstad så
vel som i Oslo.
Birgit har også nylig åpnet butikk på
Skjærhalden, Jordbærstua – mote og interiør.
En tidlig formiddag like før påske var
vi innom den koselige, rødmalte butikken.
Birgit tar blidt imot. Hun er i full sving
med å gjøre alt klart og innbydende for
fastboende og ferierende som kommer
for å la seg friste av det spennende og
varierte væreutvalget denne deilige vårdagen.

-Jordbærstua er sannelig et fint navn
på butikken.
-Ja, jeg er så glad i alt som har jordbærmotiv, så navnet måtte bli Jordbærstua,
forklarer Birgit og legger til at hun har
syslet med tanken om å selge klær helt
siden de flyttet til Skjærhalden.
-Da disse lokalene her i Strandveien ble
ledige i oktober i fjor, bråbestemte jeg
meg for å starte opp. Jeg liker vakre og
praktiske klær og ting og tang, og ikke
minst er jeg glad i å treffe folk. Jeg rett
og slett stortrives sammen med mennesker, og da er jo butikk et egnet sted.
Her er det bare å stikke innom for å se
eller for å slå av en prat. Dessuten
synes jeg det er fint hvis kundene kommer med forslag og ønsker vedrørende
vareutvalget. Jeg vil gjerne ha tilbakemeldinger.
- Når var lokalene klare og varene på
plass?
-Jeg rakk akkurat å komme i orden til
julegateåpningen i begynnelsen av de-

sember. Lokalene ble ledige i oktober
som jeg nevnte. Det ble litt av en sjau å
komme i orden på såpass kort tid, men
det gikk bra takket være familiens innsats og ikke minst med god hjelp av na-

boer og venner og kjente. Jeg har møtt
mye velvilje og det setter jeg virkelig
pris på. Det var svært hyggelig å ønske
de første kundene velkommen til julehandel i min egen butikk.
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-Kan du fortelle litt om vareutvalget?
-Her er det klær for barn fra 1 ½ til 14
år, gode kvalitetsklær som varer. Det er
stort utvalg i dameklær i alle størrelser,
også ekstra store. Jeg prøver å dekke alt
fra selskapsklær til mer hverdagslige og
sporty ting. Regnkapper, sydvester og
ytterjakker hører med. Jeg har også
mye fint for herrer, og det er mye lekkert i bijouteriavdelingen. Ellers selger
jeg flotte ullprodukter fra Rørostweed
som jo er et norsk, tradisjonsrikt merke.
Her finnes det deilige ullpledd i mange
forskjellige mønstre, selvsagt også jordbærmønster! Gave- og pynteartikler,
lekre tovede vesker, puter og de populære sitteunderlagene, har jeg også i utvalget. Videre kan jeg jo nevne
badekåper, håndklær og sengesett i den
aller beste kvalitet. Ja, jeg prøver å ha
noe for enhver smak.
-Jeg holdt på med klær for en del år til-
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bake, forklarer Birgit. Det var en fordel
for meg nå å kunne kontakte leverandører som jeg kjente. Det er interessant og
spennende å plukke ut varer.
-Jeg synes det er flott å være med på å
skape tilbud og trivsel i nærmiljøet.
Etterhvert vil jeg gjøre mer på musikkfronten også. Vi holder på å innrede et
koselig musikkrom i huset vårt. Når arbeidet er ferdig, et slik rom trenger
blant annet litt ekstra lydisolasjon, og
flygelet kommer på plass, vil jeg ta
imot elever i sang. Jeg vil jo gjerne
utøve yrket mitt også her hvor jeg bor.
Det er musiker jeg er. Sangen vil og må
jeg fortsette med. Jeg trives godt som
sangpedagog, yrket jeg har hatt siden
jeg var ferdig på Musikkhøyskolen i
1991. Musikk og sang er for meg også
en kjær hobby, og nå har jeg her på
Hvaler funnet meg ennå en ny og spennende hobby, Jordbærstua.

To
aktive
jenter
Susanne Klerud Hafstad og Helene Wevling er to unge sangartister.
De er begge bosatt på Hvaler. Mange kjenner dem fra diverse konserter
og teateroppsettinger de har deltatt på.
I vinter, nærmere bestemt den 24. januar,
arrangerte de to driftige ungdommene en
stor veldedighetskonsert i gymsalen på
Floren skole på Skjærhalden. Konserten
bar tittelen ”Varme toner i vinterkulda”, og
all inntekt var tiltenkt et stort skoleprosjekt
i Kosirai i Kenya.
-Vi vil gjerne bidra på vår måte og gi en
håndsrekning til noen som virkelig trenger
hjelp, forklarte jentene..
Susanne og Helene framførte sammen og
hver for seg sanger relatert til kveldens
tema: ”å hjelpe vår neste”. De ble akkompagnert av dyktige bandmusikere og en
strykegruppe.

Spjærøy kirkes barnekor- og ungdomsgruppe var invitert og deltok med sin
avdeling.
Det ble en flott kveld med varierte stilarter
og genrer og fin musikkformidling, noe
tilhørerne visste å sette pris på.
Rotary på Hvaler var jentenes støttespillere
fra planlegging til gjennomføring av konserten. Rigging av lyd- og lysanlegg, billetter, salg av kaffe og kaker og ikke minst
utlodning, tok rotarymedlemmer seg av.
Økonomisk støtte fra noen sponsorer var
også fine bidrag.
Abel Sawe, bosatt i Fredrikstad,
men opprinnelig fra Kenya og
leder av skoleprosjektet, var selv
tilstede denne kvelden og kunne
ta i mot den flotte resulatet kvelden innbrakte, en gave på drøye
24 000 kr.
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Kulturuka – Hvaler menighet
En rekke engasjerte personer innen menigheten med tidligere sogneprest Tore
E. Thorkildsen i spissen, greide i flere
år å gjennomføre en kulturuke hver
sommer i Hvaler kirke. De fikk kontakt
med aktuelle kunstnere i tiden, og disse
hadde opptredener i kirken til menigheten og feriefolkets store begeistring. I
fjor ble dette opplegget dessverre noe
kuttet ned på, dette pga. kapasiteten vi
nå hadde innen vårt kontor og andre arbeidsoppgaver vi måtte prioritere i
sommerhalvåret. I år har vi også dessverre hatt mye sykdommen på kontoret
og menighetsrådet har konsentrert seg
om og ivareta de arbeidsoppgaver vi er
pålagt å gjennomføre. Derfor vil også i
år arrangementer innen kultur i kirkens
regi bli sterkt redusert.
Vi har bekreftet følgende arrangement:
Mandag 19. Juli i Hvaler kirke – konsert med Merete Løkkeberg Meyer og
Ken Philips.
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Torsdag 22. Juli i Hvaler Kirke – konsert i regi av Kosterfestivalen.
I løpet av høsten, månedsskifte september/oktober vil vi forsøke å arrangere
en høsttakke- konsert.
Det arbeides dessuten med et spennende oppsett hvor barn og ungdom i
menigheten vil stå for underholdningen.
Vi håper å komme tilbake ”sterkere”
sommeren 2011.
Se for øvrig annonser i lokalpressen om
aktiviteter innen Hvaler Menighet i i
løpet av sommeren.
KIRKENS HUS - vil i tiden 26. Juni til
8. August 2010 være åpent hver dag.
Den kjente Hvalerkunstneren Øyvind
Sand skal ha en salgsutstilling i lokalen
og vil selv være tilstede og male bilder
og sikkert fortelle om sine produkter.
Har du anledning, er denne utstillingen
vært et besøk i løpet av perioden.

Hvem er
dette?
Dette bildet har redaksjonen fått på
mail, med spørsmål om noen vet
hvem disse staute unge skoleguttene er? Bildet er tatt på Skjærhalden skole og nummer to fra venstre
er Kjetil Momrak, sønn av vikarprest Arne Momrak som vikarierte
i sogneprestembedet i 1946-1947.
Hvis noen av leserne klarer og finne
ut hvem det ette er, ta kontakt med

kirkekontoret eller ring Ragnar på
tlf 9706202.

Sommerens arrangement
i Frøkengården
Søndag 4. juli

Bach i Frøkengården - konsert med Ole Martin
LIsen (17.00)
Onsdag 14. juli
Åpen dag i regi av Frøkengårdens venner
Fredag 16. juli
åpent for publikum 11.00 -17.00
Lørdag 17. juli
åpent for publikum 11.00 -17.00
Søndag 18. juli
bakedag i Frøkengårdens kjøkken Ferdige brød
etter kl 12.00
Onsdag 21. juli
åpent for publikum 11.00 -17.00
Søndag 1. august åpent for publikum 11.00 -17.00
Kontaktpersoner Frøkengården
Anne May S. Olsen; 94 82 36 21
Tove Thøgersen; 90 64 78 93
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Barnesider
Sibirkatt - russisk skogkatt
Katter er koselige kjæledyr, det
synes mange. I vinter fikk elevene
i 1. klasse på Åttekanten skole
hilse på noen veldig søte, teddybjørnlignenede pusekatter.
Camilla Fjellberg, mor til en av
elevene, kom innom en tur for å
vise fram kattungen Henriette og
kattemor Jaroslava. De tilhører
rasen Sibirkatt, også kalt russisk
skogkatt, som er en sjelden rase
her i landet.

– Det er hyggelig når kattene våre
oppnår fine plasseringer, sier
Camilla og fortsetter.
– På utstillinger må pelsen være
perfekt. Såpe og vann må til i
forkant, men i motsetning til de
fleste andre katter liker sibirkatten
å bli vasket, så det går helt fint.
Deretter må de børstes og gres.

Pelsen er lang, men den er faktisk
ganske lettstelt til daglig allikevel.
Dommerne ser selvsagt også på
både vekt, bygning og lynne.
Sibirkatten er tettbygd og har stor
Både små og store lot seg snart
sjarmere av de langraggete, vakre spenst og styrke. Hva temperamentet angår så er de godlynte,
skogskattene. Kattemor selv er
forresten ikke hvem som helst, for snille og avbalanserte. Og så er de
veldig lekne og morsomme, i allehun bærer tittelen internasjonal
fall våre. De er kloke, lærer raskt
shampion og lille Henriette er
og er lette å dressere. Det er nok
blitt ”best in show” i løpet av
ikke uten grunn at de ofte er med
våren, på en utstilling i Oslo.

Frida og Henriette
i Østeuropeiske sirkustropper.
Våre katter har bl.a lært seg
hvordan de åpner terassedøra og
vindushasper kan også være
enkelt å fikse.
Vi driver jo med oppdrett av
denne rasen. Den er som sagt
fremdeles ganske sjelden i Norge,
men stadig flere får øynene opp
for den. Sibirkatt regnes for å
være allergivennlig, selv om den
har mye pels.

For noen år siden var to av kattungene våre med i en norsk TVserie, og det var morsomt syntes
vi. De to var prikk like og byttet
på å være rolleinnehavere. Mens
den ene tok seg en blund, var den
andre på ”jobb”.
I september blir det mulig å ta
vakre pusekattsjarmtroll nærmere
i øyesyn, for da arrangeres
Skandinavisk winnershow i
Mossehallen.
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Unge røster i bladet
Konfirmasjon
Søndag 2. mai, lørdag 8. mai og søndag 9. mai var
det konfirmasjoner her på hvaler. 2. mai var det konfirmasjon i hvaler kirke. Da var det 15 ungdommer
som ble konfirmert. Det var en fin seremoni, hvor
noen konfirmanter leste, og noen konfirmanter sang.
Presten holdt en fin tale for konfirmantene.
Lørdag og søndag var det konfirmasjoner i spjærøy
kirke. Dette var den første konfirmasjonen etter at det
ble pusset opp der. Det var også mye sang og lesing som ble fremført av konfirmantene. Lisa holdt en nydelig tale for konfirmantene.
8 mai. Var det også humanetisk konfirmasjon i Fredrikstad. Der var det noen
hvaler ungdommer som konfirmerte seg. Og her kommer et intervju med en av
dem.

Guro Eun Sandmo Stuestøl
Jeg hadde humanetisk konfirmasjon. Det var en
veldig fin opplevelse og seremonien var kjempe
koselig. Vi kom gående inn og satte oss ned på første
rekke, det ble sang, musikk, underholdning og en
utrolig tale! Vi fikk utdelt bilde og bevis på at vi ble
konfirmert. Det er egentlig ikke noe særlig forskjell
på før og etter jeg ble konfirmert.

Sommer 2010

Kosetur til Sauevika
Da det nærmet seg avslutningen
for dette årets konfirmantkull
måtte jo det feires med brask og
bram. Så vi dro til Sauevika fra
fredag til lørdag. Og vi rakk mang
en ting mens vi var der.
Været klarnet plutselig så det ble
grilling i strålende solskinn. Så var
det stable – kasse – konkurranse,
og seiers-kongen ble Pål Espen
Alfredsen med hele 17 kasser!
Kvelden avsluttet vi i strandkanten
med bål, kakao, marshmellows,
sang og gitar.
Tusen takk, kjære konfirmanter, for mange gode
opplevelser sammen med
dere!
Mange klemmer fra Lisa
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Fra kirkelivet
• Vil du bruke litt av din tid sammen med andre?
• Vil du treffe nye mennesker?
• Vil du være med å sette dine og andres idéer ut i
livet?
•
•
•
•
•
•
•
•

Følgetjeneste
Hjelp på sentralen
Hagearbeid
Turvenn
Handling
Bibliotektjeneste
Mødregruppe
Dataopplæring

Kontoret har åpent:
Mandag
Onsdag
Fredag

9 – 15
9 – 15
9 – 15

Du finner oss i kaféen i Hvalerhallen, på
hvaler.frivilligsentral.no eller tlf 41678085

Normisjon
05.08, 02.09, 07.10, 04.11, 02.12
Kl 18.00 på Kirkens hus,
Skjærhalden.
Velkommen

Sjøman

nsmisjo

Velkom
m

oret
Barnek
starter

n

en
13.09, 1
1.10, 08
.11, 13.
Kl 19.0
12
0 på Ki
rkens h
Skjærha
u
s,
lden.
en

Formiddagstreff
Datoer for Formiddagstreffen
- høsten 2010:

Søndre Kirkøy
misjonsforening

22.09.2010 - Asmaløy Bedehus
kl. 11.00

Søndre Kirkøy misjonsforening
29.08, 25.09, 31.10, 27.11
Kl 17.00 på Kirkens hus,
Skjærhalden. Velkommen!

27.10. 2010 - Kirkens Hus
kl. 11.00

Stoff til neste nr. av menighetsbladet sendes kirkekontoret innen 1.sept. 2010.
- Adr. Storveien 12,
1680 Skjærhalden.
epost:
post@hvaler.kirken.no

24.11. 2010 - Vesterøy Bedehus
kl.11.00
Velkommen

Strikkekaféen
26. se
Velkommen!

Sommer 2010

Vesterøy 8–23
8–21
Søndag 11–17

Folkemengdens
bevegelse

DØPT i hvaler kirke:
Amanda Sofie Kjellin Berg
Kasper Pedersen Holm
Tomine Silva
Daniel Aleksander Ellingsen
Lilja-Aurora Stang
Lucas Konglevoll Sundt
Sander Ek
Selin Adolfsen Østling
Ella Sørensen
DØPT i Spjærøy kirke:
Andreas Aasen Herikstad
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VIEDE
Otto Johannes Hæren og Cristina Irina Gheuca
Mattis Uthberg Hambo og Ida Agnete Kristiansen
Ronny Mareth og Christin Helen Rømyr
Dag Ove Steen og Gina Kristine Barkald
Haakon Forren og Elisabeth Kjølholt

Telefon
69 37 71 69

Vesterøy
DØDE
Annie Helene Bjerklund
Ole Alf Tangen
Besøk NEDGÅRDEN Søndre Sandøy
«Olsens lille butikk»

•
•
•
•

Butikk, og café
CAFÉ OLINE
Telefon 69 37 88 09
Flotte underholdBestemorshagen
ningstilbud i juli
dg
69
år
lf.
den
Alle rettigheter
, Søndre Sandøy, t
Middagsretter og småretter
God mat i hyggelige omgivelser
Dusj og vaskemaskiner
e
N
1692

•
•
•
•

Café Oline

37
88 09
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Medlem av Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

TRYGVE LIE
ASMALØY
MOBIL 97038 864

SALG AV GRUS PUKK OG JORD
GRAVING OG SPRENGING
LASTEBILTRANSPORT

Mariannes
Naturterapi
Telefon 977 07 791
Skjærhalden

Klassisk
akupunktur

• Øreakupunktur
• Akupunktur 2000

Aromaterapi

• Fysikalsk massasje av

Vask av klær, dyner, tepper etc. dusjutleie - vedsalg
Telefon 69 37 95 66

rygg, nakke og skuldre
• Koppingmassasje
• Ørelysterapi
• Timebestilling

www.hvalerasvo.no - epost: post@hvalerasvo.no

www.hvalerfjordcruise.no

SKJÆRHALDEN - STRØMSTAD
med M/S Vesleø II

26.03 - 19.06: Lavsesong 50 kr. t/r
Fredager
Avg. Skjærhalden
Avg. Strømstad

12.00
15.00

Lørdager
Avg. Skjærhalden
Avg. Strømstad

10.00 og 12.00
13.00 og 15.00

21.06 - 03.07: Alle dager - ikke søndag
Avg. Skjærhalden
Avg. Strømstad

kl.10.00 og 12.00
kl.13.00 og 15.00

05.07 - 07.08: Alle dager - ikke søndag
Avg. Skjærhalden
Avg. Strømstad

Hår - Eksperten

kl.10.00, 12.00 og 14.00
kl.13.00, 15.00 og 17.00

09.08 - 14.08: Alle dager

Dame og Herre Frisør
på Skjærhalden

Avg. Skjærhalden
Avg. Strømstad

kl.10.00 og 12.00
kl.13.00 og 15.00

20.08 - 25.09: Lavsesong 50 kr. t/r

Telefon 69 37 98 10

Fredager
Avg. Skjærhalden
Avg. Strømstad

kl.12.00
kl.15.00

Lørdager
Avg. Skjærhalden
Avg. Strømstad

kl.10.00 og 12.00
kl.13.00 og 15.00

Strømstad – Skjærhalden – Strømstad
05.07 – 07.08

Besøk gjerne min hjemmeside:
www.welcome.to/mariannes.naturterapi
e-post: maranto2@frisurf.no

Alle dager unntatt søndag
Avgang Strømstad
Avgang Skjærhalden

11.00
14.00 og 16.00

Rute ut resten av 2010 vil bli annonsert på vår hjemmeside www.hvalerfjordcruise.no
Ingen trafikk på helligdager. Overfarten tar ca. 50 minutter. Isforbehold i vintermånedene.

Telefon: +47 41 20 50 00

46

Sommer 2010

47

Sommer 2010
ASMALØY - 1684 VESTERØY
• BÅTHAVN
• KONSERVERING AV BÅTER
OG MOTORER

• KIOSK
• FERIE OG FRITIDSLEILIGHETER
Henrik Helgesen - tlf. 911 19 194
Yngvar Helgesen - tlf. 905 73 776
Havn - tlf. 69 37 75 45
www.brattesto.no

Kirkeøy Blomster

Benjamin Nordling
Vakttelefon 69 38 54 40
Fredrikstad og omegn
www.jolstad.no
Medlem av begravelsesbyråkjeden Jølstad

Hvaler

Skjærhalden

Regnskapskontor as
står til din tjeneste!
Tlf. 69 37 90 17

Kiosk - gaver - video
telefon 69 37 97 70
BYGGMESTER

BERNT SANDSTRØM

Stauder - busker - jord, torv og gjødsel
kjempeutvalg av sommerblomster

- Nybygg - Tilbygg - Restaurering
Tlf 69 37 97 34 - Mob 957 62 238

Telefon:
69 37 98 55
Velkommen til blomsterhandel
i et hyggelig miljø!

www.herfoelmarina.no1690

Herføl

tlf. 69 37 89 45
mobil 917 24 230

HERFØL HANDEL
1690 Herføl

tlf. 69 37 40 30

TLF. 69 37 94 09
MOBIL 901 82 428

DU RINGER - VI HENTER OG BRINGER!
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TOMTER
til salgs på Hvaler
Invester i sol, sjø og frisk luft

FISKEBUTIKK

Hvaler Veiservice AS
DØGNÅPENT – Hver helg fra St.Hans og hele juli 2010
SOFT IS – PIZZA
GATEKJØKKEN – SERVICE – PROPAN
TILHENGERUTLEIE
Bratte Bakke, Vesterøy
Telefon 69 37 73 14

Leiko AS
Telefon 905 75 801
post@annesbb.no
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KJØP BIL
TRYGT HOS OSS!

VESTRE HVALER TAXI
v/ Hans Sarnes

Mobil: 909 98 171

Tlf: mobil: 930 44 944
Adresse: Papper 1684 Vesterøy

SORG

En verdig gravferd fjerner ikke
sorgen, men gjør den enklere å bære.

fredrikstadbeg.no Veumvn. 51

69 31 30 62

hele døgnet

brabaat@brabaat.com
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Din lokale rørlegger
siden 1971...
Velkommen til vår
butikk med utstillinger
av bad, og stort utvalg
av baderomstilbehør.

Profitek Østfold AS
Avdeling Fredrikstad:
Spinneriveien 3
1632 Gamle Fredrikstad
Telefon: 69 32 04 07

Skjelsbu Industriområde:
1684 Vesterøy
Telefon 69 37 53 30
post.ostfold@profitek.no

Vi utfører også
gravearbeid
HVALER RØRLEGGERBEDRIFT AS
Ødegårdskilen, Vesterøy
Telefon 69 37 56 60
E-post: post@hvaler-ror.no
Nettside: www.hvaler-ror.no

ÅPNINGSTIDER:
Man-fre:10.00-16.00
Lørdag: 10.00-14.00
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Fjordfisk

- det ferskeste av det ferske

Kirkekontoret
Storveien 12, 1680 Skjærhalden
Telefon: 69 37 90 37 - Faks: 69 37 88 14
e-post: post@hvaler.kirken.no
Menighetsråd/Fellesråd
Leder: Ingerid Bjercke, Bølingshavn, 1680 Skjærhalden
Mobiltlf. 905 67 519, e-post: ingerid@bjercke.com
Menighetsrådets/Fellesrådets adresse: Storveien 12, 1680 Skjærhalden
e-post: post@hvaler.kirken.no
Sjøkroken - Skjærhalden

SJØKROKEN
Båthavna,
1680 Skjærhallen
Telefon: 69 37 80 08
Mobil: 90 70 11 40

www.fjordfisk.no

FJORDKROKEN
Utgårdskilen,
1684 Vesterøy
Telefon: 69 37 57 15

Kirkene
Hvaler kirke: Tlf. 69 37 99 12
Spjærøy kirke: Tlf. 69 37 65 50
Hvaler menighetsblad
Kirkekontoret, Storveien 12, 1680 Skjærhalden
Ansvarlig utgiver: Hvaler menighetsråd
e-post: post@hvaler.kirken.no
Kontonummer 7050.06.20976
Redaksjonskomité:
Ragnar Bjørck, Ellen Bjørnvall Viker, Bjørn Rognlien og Øystein Spilling
Layout: Bjarne Haukø, Trykk: Møklegaards Trykkkeri AS, Fredrikstad
Ansatte
Lisa Holm Johansen, barne- og
ungdomsprest,
Terje Moen, kirketjener,

mobiltlf. 954 57 722,
e-post: temo@hvaler.kirken.no

Ken Phillips, organist,

mobiltlf. 414 69 147,
e- post: keph@hvaler.kirken.no

Øystein Spilling, fung. sogneprest

mobiltlf. 909 52 282
e-post: oysp@hvaler.kirken.no

Ingrid Dean, kirkeverge/daglig leder

mobiltlf. 412 98 242,
e- post: inde@hvaler.kirken.no

Fjordkroken - Utgårdskilen

Salg av fersk fisk og skalldyr, midt i fiskermiljøet, noen få meter fra bryggekanten
Vi har utvidete åpningstider på sommeren
Gå inn på våre hjemmesider for mer informasjon

mobiltlf. 922 97 736,
e-post: lijo@hvaler.kirken.no

