
Den grense-
sprengende
Og de tok ham ned
og bar ham
til hva de trodde
var hans siste hvilested
de glemte
at Evighetens Sønn
kan ikke
stenges inne
i et gravkammer
på denne jord

        Andreas Lund
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Mysen Barnegospel 30 år

www.eidsberg.kirken.no
Vi fortalte om kirkens hjem-
mesider i sist nummer av 
Kirkekontakten. Dessverre 
byttet vi rekkefølgen på 
ordene. Riktig søkeradresse 
er: www.eidsberg.kirken.no

Innsettelsesgudstjeneste 16. mars
Ved gudstjeneste i Eidsberg kirke søndag 16. mars kl. 17.00 
blir Elisabet Yrwing Guthus innsatt som prost i Østre Borge-
syssel prosti. Biskop Helga Haugland Byfuglien vil være til 
stede. Menighetsrådene i Eidsberg inviterer til kirkekaffe 
på Kirkeby Grendehus etter gudstjenesten.

 Tekst : Kari K. Undeland

Prost Elisabet Yrwing Guthus og kantor Vidar Hansen forbereder seg til innsettelses-
gudstjeneste.

Barnegospelen har blitt voksen! - I alle fall hvis en regner årene koret har 
bestått. Nå skal barna feire med jubileumskonsert.

Medarbeiderfest i 
Trømborg menighetshus
Torsdag 07. februar arrangerte kirkestaben fest for 70 
frivillige medhjelpere. Gjestene koste seg med god mat, 
flott pianospill, en liten sangkonkurranse, et overras-
kende sanginnslag fra tre avtroppende ledere i Eids-
berg kirkes barnekor og god tid til en hyggelig prat.

Elisabet Yrwing Guthus startet 01. mars sin tjeneste i Østre 
Borgesyssel prosti. Hun har kontorplass på Eidsberg kirke-
kontor, men hele prostiet vil være hennes arbeidsområde. 
Prosten bistår biskopen i hennes embetsutøvelse ved bl.a. å 
lede prestetjenesten i prostiet og gi ansatte og kirkelige råd, 
faglig veiledning, råd og støtte.

Innsettelsesgudstjenesten legges denne gang til ettermid-
dagstid. Det skyldes at prestene i prostiet har ønske om 
å delta i gudstjenesten. Kantor Vidar Hansen vil dirigere 
Eidsberg kirkes barnekor og et prosjektkor som er sammen-
satt for anledningen. Blåsere fra Rakkestad-oktetten vil spille 
sammen med organist Bendik Eide.
Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe i grendehuset. Det vil 
bli anledning til å komme med en hilsen til prosten.

Marit Udahl, Toril Reinfjord og Marit 
Greger overrasket både vertskap og 
gjester med en munter sang.

Kontortid i påskeuka
Kirkekontoret vil være 
stengt mandag 17.mars  
– onsdag 19. mars ( påske-
uka). Ved begravelser eller 
andre viktige hendelser/
behov kan man ringe 
908 79 560.

Mange benyttet anledning til å hilse på den nye prosten, 
- Elisabet Yrwing Guthus som holdt et innlegg om frivillig 
arbeid i menigheten. Hun fikk også anledning  til å fortelle 
litt om seg selv og sin yrkeserfaring. 

Det er mulig å se på bilder fra samlingen på hjemmesiden 
(www.eidsberg.kirken.no)

26. april er det stor konsert i 
Festiviteten, da markerer jubi-
lanten sine 30 spreke år. Mysen 
Barnegospel ble nemlig startet 
26. april 1978. Arne Pedersen og 
Rannveig Brandsrud var to av 
ildsjelene som samlet sang-
glade barn på Betania i Mysen. 
Dirigentene har skiftet og barna 
har blitt voksne, men nye barne-
stemmer har alltid kommet til, 
og koret har bestått som en vital 

institusjon i nærmiljøet. I dag 
har koret fast band med dyktige, 
unge musikere og de eldste 
sangerne får være med i danse-
gruppe om de har lyst. Dagens 
dirigent Marianne Jacobsen kan 
love ”full trøkk” fra omkring 40 
barnestemmer i Festiviteten den 
siste lørdagen i april, og under-
streker at både voksne og barn i 
barnegospelen gleder seg.

www.eidsberg.kirken.no
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HVA ER ET MENNESKE ?
”Mennesket  (Homo sapiens) er en art av slek-
ten Homo, av menneskefamilien (Hominidae) 
som igjen sammen med aper og halvaper 
danner pattedyrordenen Primater”.

Ja, så står det i min utgave av Aschehougs 
konversasjonsleksikon. Og det er sikkert 
sant. Det er også sikkert sant at de viktigste 
biologiske kjennetegn bl.a. er den oppreiste 
gang, hjernens høye utvikling, den nakne 
hud og leggens og fotens form. Det er heller 
ingen grunn til å trekke i tvil det vitenska-
pen har funnet ut om menneskets historie 
fra apemennesker for ca. 500 000 år siden til 
det såkalte moderne menneske for 30 000 – 
35 000 år siden.

Men stemmer dette med Bibelen? Nå er ikke 
de to skapelsesfortellingene i henholds-
vis 1. Mos. 1 og 2 alternativer til moderne 
naturvitenskap. Deres betydning ligger på 
et annet plan. De forteller at det er Gud som 
er himmelens og jordens skaper, om Hans 
vilje med skaperverket, og i særdeleshet om 
menneskets plass. Men faktisk er det her 
noe som stemmer: Det står at mennesket 
(hebraisk: adam) ble skapt av jord (hebraisk: 
adama). Det betyr at kroppen vår står i or-
ganisk sammenheng med alt det skapte.  At 
det døde menneske blir til jord igjen, er en 
gammel og allmennmenneskelig erfaring. 
Som vi sier ved jordpåkastelsen:” Av jord er 
du kommet, til jord skal du bli!”.

Men så sier  vi riktignok en ting til:” Av 
jorden skal du igjen oppstå!”. Da er det klart 
at mennesket må være noe mer enn et 
høytstående pattedyr. Bibelen forteller at 
til tross  for all likhet med og sammenheng 

med andre skapninger står mennesket i en 
absolutt særstilling: Gud har skapt mennes-
ket i sitt bilde! Det vil si at mennesket skulle 
ha evnen til å leve i fellesskap med Gud, 
få ansvar for å forvalte naturen, og ha en 
udødelig sjel. Mennesket er både en kropp 
og et åndsvesen.

Det gjenstår likevel et problem: For å si 
det svært så enkelt, så mener biologene at 
en gang for umåtelig lenge siden hoppet 
våre forfedre ned fra trærne i Øst-Afrika og 
begav seg ut på savannen, og der utviklet 
de etter hvert den oppreiste gangen og de 
andre biologiske kjennetegnene. Mens de 
som ble stamfedre til apene ble igjen oppe 
i trærne. Men når ble da mennesket ”men-
nesket skapt i Guds bilde”?

Jeg tror ingen kan svare på det. Men jeg har 
en personlig teori. Mennesket er ikke bare 
Homo sapiens, det vitende menneske, det 
er også Homo religiosus, det religiøse men-
neske! Faktum er at vi kjenner ingen gamle 
kulturer – for så vidt ingen nye heller – uten 
en eller annen form for religion. Og da kan 
vi kanskje si at der religionen begynner, der 
mennesket begynner å påkalle Gud, eller 
guder, der har  vi mennesket skapt i Guds 
bilde! Når det skjedde er det umulig å vite, 
men det er i alle fall svært lenge siden!        

Konklusjon: Vi aksepterer biologenes svar 
på hva et menneske er. Det er ingen grunn 
til å motsi dem. Men vi supplerer biologien 
med Bibelen. Og fordi vi tror på en Gud som 
har skapt oss i sitt bilde, og som ble men-
neske i Jesus Kristus, så har vi også  basis for 
tro på og kamp for menneskeverd og men-
neskerettigheter.

Henrik Wergeland sa det slik:” Menneske, 
husk at du er støv! Menneske, husk at du er 
mer enn støv!”

Les for øvrig Salme 8 i Bibelen!

Kirkekontakten
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Kasserer: Kirkevergen
Bankgiro: 1020.07.12205
Redaktør: Jens Erik Undrum 
Produksjon: Reprolink Østfold AS 
Trykkeri: Nr1 Trykk 
Menighetsbladet innlest på kassett, 
henvendelse til Bjørg Tveit, Østerengvn. 21, 
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Kirkekontoret er åpent:
tirsdag:    10.00 - 15.00
onsdag - fredag 08.00 - 15.00
Prest treffes:
tirsdag - fredag 10.00 - 12.00
eller etter avtale 
kirkekontoret@eidsberg.kommune.no

Elisabet Yrwing Guthus, prost
arb: 69 70 22 67  mob: 415 48 989
elisabet.yrwing.guthus@eidsberg.kommune.no

Alexander Borch, vikarprest  
arb: 69 70 22 62  mob: 997 20 418
alexanderborch@yahoo.no 
    
Rolf Ertkjern Lende, kapellan   
arb: 69 70 22 64 priv: 69 89 55 11 mob: 905 69 680
rolf.ertkjern.lende@eidsberg.kommune.no 

Øystein Sjølie, kapellan   
arb: 69 70 22 63 priv: 69 89 03 96
oystein.sjolie@eidsberg.kommune.no 

Jens Erik Undrum, kirkeverge
arb: 69 70 22 65 priv: 69 89 22 53 mob: 908 79 560
jens.erik.undrum@eidsberg.kommune.no 

Unni Hauer, sekretær 
arb: 69 70 22 61
unni.hauer@eidsberg.kommune.no

Solveig K. Tjernæs Vormeland, ungdomsdiakon 
arb: 69 70 22 66 priv: 69 89 98 99  mob: 982 20 299
solveig.tjernes@eidsberg.kommune.no

Anita Lislegaard, menighetspedagog 
arb: 69 70 20 22 priv: 69 89 28 25mob: 928 22 738
anita.lislegaard@eidsberg.kommune.no

Elisabeth Riiser Dankel, menighetspedagog
arb: 69 70 20 22 mob: 901 30 233
elisabeth@dankel.no

Vidar Hansen, kantor
arb: 69 70 22 66 priv: 69 22 45 75 mob: 908 25 119 
vidar.hansen@eidsberg.kommune.no

Odd Volen, organist, Trømborg
priv: 69 81 41 20 mob: 932 38 877 
oddvolen@online.no

Bendik Eide, organist
mob: 922 52 674
mic-eide@online.no

Kai Nikolaisen, kirketjener/kirkegårdsarbeider 
Trømborg og Mysen
priv: 69 89 72 73 mob: 480 54 438

Arild Bekkevold , kirketjener i Mysen kirke/ 
kirkegårdsarbeider på Mysen nye kirkegård
priv: 69 82 67 53 mob: 988 01 520

Arne Gulbrandsen, kirketjener/kirkegårdsarbeider Hærland
priv: 69 88 45 90 mob: 915 53 342

Knut Klaveness Heidelberg, kirketjener Mysen
priv: 69 88 93 35 mob: 975 88 189
knut@heidelberg.no

e-mail adresser til menighetene:
eidsberg.menighet@eidsberg.kommune.no
mysen.menighet@eidsberg.kommune.no
herland.menighet@eidsberg.kommune.no
tromborg.menighet@eidsberg.kommune .no 

Eidsberg kirkekontor, 
Ordfører Voldens vei 3, 1850 Mysen

tlf:  69 70 22  61 faks: 69 70 22 60

NYTT FRA KIRKEVERGEN
Kirkekontakten
Øivind T. Reymert ga seg som 
redaktør for Kirkekontakten 
til nyttår. Det har ikke vært så 
lett å finne noen til å ta over 
denne oppgaven. Foreløpig 
vil kirkevergen ha redaktøran-
svaret. 
Det kommer noen nye spalter 
denne gangen. Tre tidligere 
redaktører (Sigmund Nakkim, 
Trond Degnes og Øivind T. 
Reymert) har sagt seg villige 
til å skrive  kommentarspalten 
”Apropos” 
I tillegg vil menighetsråd 
og Menighetens Barnehage 
komme mer regelmessig med 
nyheter/informasjon fra sine 
aktiviteter.

Nyansatt organist
Fra 15.01.2008 er Bendik Eide 
fast ansattt i 40 % organiststil-
ling. Han vil spille i gudstjenes-
ter i Hærland og Mysen, ved 
vielser og enkelte andre kirke-

lige handlinger. Vi vil komme 
med nærmere presentasjon 
av Bendik i neste nummer av 
Kirkekontakten.

Jordkasse 
Kirkegårdsarbeider ved 
Hærland kirkeanlegg, Arne 
Gulbrandsen, har laget en 
jordkasse der oppgravd jord 

til grav blir lagt. Vanligvis blir 
jordmassen lagt i haug inntil 
graven og dekket med matte. 
Jordkassen vil skåne gressmat-
ten og forenkler påfyllingen 
etter begravelsen. Jordkassen 
blir også dekket med matter. 
Dette er en uvant ordning hos 
oss og vi ønsker tilbakemeldin-
ger om praksisen.

Tro & Tanke
 Gunnar Hasselgård
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Andakt

Birger Fossum

Påskeuken begynner påske-
dag. Før det har vi den stille 
uke.  I den er skjærtorsdag 
og langfredag viktige dager. 
Men påsken begynner først 
med påskedag. 

 Påskedag er selve dagen 
– oppstandelsens dag - 
søndagen. Med Jesu seier 
over døden bryter den nye 
tid inn – evigheten åpnes 
for oss her og nå. 

 Fra oppstandelsen av er 
Jesus ikke lenger bundet til 
tid og rom – han sitter ved 
Faderens høyre hånd og kan 
være hos alle sine. Faderens 
høyre hånd er over alt. 

   På Det teologiske Me-
nighetsfakultet var det i sin 
tid en oppslagstavle med 
et bibelsitat for dagen. Et år 
vi kom tilbake til fakultetet 
etter påske, kunne vi lese på 
tavlen: «Han er ikke her, han 
er oppstanden.» 

 Ordene var hentet fra et 
av evangeliene – engelen sa 
dem til kvinnene som kom 

til graven påskemorgen. 
Slik sett skulle ordene være 
gode nok.  Men det som er 
riktig å si i den tomme gra-
ven, blir ganske feil andre 
steder. 

 ”Han er ikke her» - jeg 
syntes det var en bedrøvelig 
påskehilsen. Nettopp fordi 
han er oppstanden, er han 
hos oss. Teksten på oppslag-
stavlen ble da også byttet. 

 Vi skal si: «Han er her, 
fordi han er oppstanden.»  
Ikke bare i påsken, men 
alltid når vi samles i Hans 
navn. Vi synger gjerne om 
det på familiegudstjeneste, 
og det er et av de fineste 
salmeversene jeg vet: 

Jesus, Guds Sønn, død på et kors 
for alle, for oss, lever i dag. 
Ja, han er her, ja, han er her. 
Herren vår Gud vil vi takke.

  Birger H. Fossum

 Tekst og foto: Rolf Ertkjern Lende

Jesus lever og er hos oss

Nr. 1 – Mars. 2008 – 12-årg.

SIDEN SIST
Det har hendt mye siden sist. 
Vi har hatt basar og salgs-
messe for Fredagsarbeidsstua. 
Ved begge anledninger kom 
det inn en pen sum penger. 
Førjulskvelden 13.desember 
ble en stor suksess. Lokalet 
var sprengt, det kom over 100 
gjester, men likevel fikk alle 
julegrøt og kaffe og kaker. 
Hyttemusikken sang og spilte, 
og resten av programmet ble 
også godt mottatt. Arrange-
mentene på Velferdssenteret 
julaften og 3.juledag samlet 
mange som hygget seg, men 
det var litt færre enn ventet.

MØBELSALG
Vi får stadig inn møbler, bl.a. 
dødsbo, og må av og til ha 
ekstrasalg på lørdager fordi 

lagrene blir for fulle. Men det 
aller meste blir solgt, så vi tar 
med takk i mot mer. Det er 
særlig yngre mennesker og 
innvandrere som benytter seg 
av muligheten til å få fine mø-
bler for en billig penge, men 
også mange andre.

UTEARBEID
Det er blitt minimalt med 
snømåking denne underlige 
vinteren, men det har vært en 
del etterspørsel etter strøsand. 
Og så er det en viss etterspør-
sel etter ved. Men der har vi 
en god del på lager, så kom 
og kjøp, kjære pensjonister! 
Kanskje en ide å lagre litt til 
høsten?  Veden er for stør-
stedelen fra den skogteigen 
vi fikk av Inger Narvestad og 
Lasse Skattum, og for en del fra 
kommunen. Vi har også en del 
felte trær som venter på oss i 
Kirkefjerdingen, og som Johan 
Kristian  Ruud har gitt oss. Så 
”guttane” har mye å gjøre med 
å kappe, kløyve og pakke. Og 
så driver Trygve Kongtorp, Pet-
ter Opsahl og Erling Dingtorp 
med reparasjoner og vedlike-
hold av verktøy og redskap.

GODE HJELPERE
Vi har nå registrert 103 hjel-
pere. Ikke verst! Men vi tren-

ger flere hjelpere til praktisk 
utearbeid. Både kvinner og 
menn kan melde seg!  En av 
våre mest aktive hjelpere er 
Trulte Kristiansen (Hun heter 
egentlig Astrid), som svært 
mange Eidsberg-jenter husker 
fra gym.timene på realskolen/ 
gymnaset/videregående. Som 
pensjonist står hun på for 
fullt. Hun har lenge ledet en 
populær turgruppe, nå driver 
hun i tillegg med mosjons-
gymnastikk på dagtilbudet 
på mandager. Er med i en le-
segruppe sammen med Karin 
Torp og Inger Grete Hokkholt, 
og sammen med Inger Grete 
er hun også på arbeidsstua 
på onsdager. Der er riktignok 
Inger Grete sjefen.
Karin er som kjent også en av 
dem som betjener kontoret. 
All honnør til de tre som her 
er nevnt! Og til alle de andre 
100 !

FREDAGSARBEIDSSTUA
Fredagsarbeidsstua fortsetter 
med Gunvor Korterud som 
leder, og har god oppslutning. 
Så nå er det arbeidsstue både 
onsdag formiddag og fredag 
ettermiddag. Har du lyst til å 
være med, så bare kom, eller 
ring 69 89 22 06 for nærmere 
opplysninger.

PÅ PROGRAMMET
Det som kommer først nå, er 
årsmøtet 26.februar. Referat 
derfra kommer i neste nr. av T & 
B. 13. mars blir det hyggekveld, 
og 22.mars har vi den tradisjo-
nelle hyggekvelden på påske-
aften. Da kommer Misjons-
sekstetten fra Marker, og Åshild 
Mysen skal lese. Vi minner også 
om ”Getsemane-minnestund” 
ved Olaf Niltveit skjærtorsdag 
på Velferdssenteret.
Loppemarkedet blir 26.april, 
Datoer for turene til som-
meren har vi også: Turen ”for 
alle” 12.juni, for brukerne av 
dagtilbudet 17.juni, den går til 
Einarbu, og for hjelperne 14.au-
gust. Mer om alt dette senere.

INSTITUSJONSBESØK
Av og til noen av damene våre 
med seg kaffe og kaker og 
lager hyggesamvær på Fossum 
og Edw. Ruuds. Nå i februar var 
noen fra Hyttemusikken med 
til Fossum, og Fellesmusikken 
fra Trøgstad og Båstad var med 
på Edw. Ruuds. De som bor der 
møter opp, og setter tydelig 
pris på besøkene.

TIL SLUTT
Til slutt nevner vi at det nå er 
ledige plasser på dagtilbudet 
mandag, tirsdag og fredag fra 

kl. 10.00 og utover. Vi starter 
med frokost, og så er forskjel-
lig underholdning og sosialt 
samvær. Vi henter og bringer. 
Bare ring 69 89 22 06.
Dessuten minner vi om at vi 
gjerne vil ha flere medlemmer. 
Årskontingenten er kr 15o. 
Ring kontoret, så får du tilsendt 
giroblankett.

Og så pålegger Odd Bekkholt 
redaktøren å si en hjertelig 
takk til alle som gir møbler, 
lopper, gaver eller på andre 
måter støtter Frivillighets-
sentralen. Og det gjør vi mer 
enn gjerne: Takk skal dere ha ! 
Tusen takk !

HELT TIL SLUTT
Vi ønsker alle brukere, hjelpere 
og medlemmer en riktig god 
påske

Ansv. For dette nr. 
Gunnar Hasselgård

Organ for
FRIVILLIGHETSSENTRALEN
i Eidsberg

TRØSTE 
& BÆRE

BIBLER TIL 5 KLASSINGENE 
I HÆRLAND OG TRØMBORG !

Søndag 20. januar fikk 15 
stolte elever ved Trømborg 
skole hver sin kornaksbibel 
til odel og eie fra Trømborg 
menighet, og den 27. januar 
skjedde det samme i Hærland 
kirke. Der var det 22 stolte 
barn som fikk hver sin bibel. 
Oppslutningen var meget 
god i begge kirker, men de 
som ikke kunne komme, fikk 
biblene når presten kom på 
besøk i skolen, og på skolen 
er også bildene tatt! Det er 
tradisjon å dele ut bibler til 
5. klassingene, og slik ble det 
også i år. 

Før gudstjenestene var pre-
sten på skolebesøk og for-
talte om denne spesielle bo-
ken som har betydd og betyr 
så mye for så mange. Mange 
bibler fra forskjellige språk 
ble vist fram. Vi kan nevne 
kinesisk og russisk som pre-
sten ikke kunne og heller ikke 
lærer og barna, men på norsk 
gikk det bra! Jesus leste gam-
le testamentet på hebraisk og 
det demonstrerte presten for 
barna! En fin tradisjon med 
utdeling av Guds ord til barna 

vil vi fortsette med og vi sier 
lykke til med skattejakten i 
Guds ord til dere 5. klassin-

ger, lærer og foreldre! Presten 
var imponert over hvor mye 
barna kunne om Bibelen!

5. klasse Herland skole

5. klasse Trømborg skole
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Hvem er ansvarlig for gudstjenesten?
Det blir ofte sagt at gudstjenesten er prestens og kantorens an-
svar. Eller sagt på en annen måte: Det er de som har en spesiell 
funksjon i gudstjenesten som har ansvar for at en gudstjeneste 
skal oppleves som inspirerende og vellykket. Men er det slik?

Når vi feirer gudstjeneste, er det Gud som tjener oss - og vi som 
tjener Gud. Men det er alltid Gud som begynner. Han tjener 
oss gjennom ord og sakrament. Men uten vårt svar, uten at 
vi tjener han i tilbedelse og lovsang, blir det ikke et «møte», 
og ingen gudstjeneste. De som feirer gudstjeneste, er derfor 
deltakere. Det er m.a.o. gudstjeneste når mennesker møtes for 
å møte Gud. Gudstjeneste er derfor fellesskap – fellesskap med 
hverandre, og fellesskap med Gud. 

Et problem i denne sammenhengen er at vi lever i ei tid der vi 
hele tiden skal konsumere og «underholdes». (Vi sitter tilbake-
lent i sofaen og ser på fjernsynet). Denne holdningen tar vi lett 
med oss inn i gudstjenestesammenhengen: Vi vurderer guds-
tjenesten ut fra «nytte», eller ut fra rollen som passive tilskuere. 
Målt med «underholdningsmål» faller gudstjenesten 
igjennom. Men vi er sammen om gudstjenesten. Vi er
 sammen ansvarlige for at gudstjenesten blir tilbedelse 
og til Guds ære. 

Kantorens hjørne

Dette sier biskop Helga Haug-
land Byfuglien som var tilstede 
da medarbeidere i kirkens tros-
opplæring var samlet til fagdag i 
Hærland 8. februar. Formålet med 
samlingen var å fokusere på over-
grepsproblematikk i forhold til 
trosopplæringen.

Bruke øynene
Mange barn som utsettes for 
overgrep får en endret væremåte. 
De kan bli tristere og få søvnvan-
sker, få en urolig væremåte eller 
vise en mer seksualisert atferd.

 – Barn trenger noen som kan se 
forbi den vanskelige væremåten 
deres. Noen som tør å spørre på 
nytt om hvordan de virkelig har 
det. Vi har så lett for å kategori-
sere menneskene vi møter, også 
barna. Men vi må våge å se på 
tvers av båsene. Og den virkelige 
omsorgssvikten er fortielsen.
Dette sier Berit Sivertsen Sørvig, 
som er psykologspesialist ved 
Kirkens Ressurssenter. Hun presi-
serer også at en voksen som har 
blitt oppmerksom på en forbry-
telse har plikt til å melde fra. Dette 
gjelder også i overgrepssaker, og 
rette instans er barnevernet. 

Likevel er det viktig for et barn 
som har greid å betro seg til en 
voksen om overgrep, at barnet 
føler at ingenting skjer bak ryg-
gen til han eller henne det gjel-
der. Overgrepsutsatte barn har 
et enormt behov for kontroll, og 
hjelperen må fortelle alt, og bli 
enig med barnet om hva som kan 
være klokt å gjøre. Man må ikke 
lokke ungene til lå betro seg ved 
for eksempel å love at dette skal 

jeg ikke gå videre med. Noe av 
det viktigste for barnet er å vite at 
mamma og pappa blir ivaretatt.
- Vi må ikke handle uklokt og for-
hastet. Det meste av det vi kom-
mer borti har pågått over tid, sier 
Sørvig og understreker at over-
grepene skal stoppes.

Ressurssenter
Stiftelsen Kirkens Ressurssenter 
mot vold og seksuelle overgrep 
har til hensikt å skape større 
åpenhet og økt kunnskap om 

overgrep og krenkelser. De an-
satte der vet at den som er ut-
satt for overgrep føler seg lurt, 
gjort usynlig taus og avmektig. 
At overgrepet er et maktmis-
bruk og svik og påfører den 
utsatte skam og skyld. Ressurs-
senteret har nylig gitt ut et hef-
te som heter ”Hva kan vi gjøre 
for barna?” der en kan lese mer 
om emnet. Kirkens Ressurssen-
ter vil legge til rette for og bryte 
ned hindringer for møte med 
den gode Gud.

Barn og overgrep
- Kirken skal være et trygt sted for alle. Barn, unge og voksne skal bli møtt med respekt. De 
har en forventning om å bli sett, hørt og ivaretatt, og det ønsker vi at de skal få bekreftet. 

Tekst og foto: Kari K. Undeland

Kirken vår trenger å ruste seg bedre for å møte denne 
alvorlige og ubehagelige delen av virkeligheten. Det 
er helt nødvendig å øke kompetansen når det gjelder 
ulike former for overgrep.

Helga Haugland Byfuglien, biskop

Overgrep skjer –men skal ikke skje. Kirken er 
imot overgrep, tar stilling og vil støtte den som 
trenger det.

Kirkens Ressurssenter mot vold og 
seksuelle overgrep

Hva er Kirkens Ressurssenter ?
- Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep er et  
 kirkelig tilbud til mennesker som har vært utsatt for overgrep  
 og krenkelser.
- Et kompetansested på traumer og overgrepsproblematikk for  
 enkeltmennesker, kirke og samfunn.
- Ressurssenterets tverrfaglige stab kan kontaktes av enkelt 
 mennesker for samtaler individuelt eller i grupper, eller av  
 menigheter for kurs eller foredrag.
- Adresse: Lovisenberggaten 7a, 0456 Oslo. Telefon: 23 22 79 30. 
- E-post: post@kirkens-ressurssenter.no  
 Hjemmeside: www.kirkens-ressurssenter.no

ER DET SANT 
-  at bare ingen oppdager mitt 
juks så er det greit….?
-  at en løgn på forsikringsmel-
dingen er å være smart?
-  at å snyte på skatten bare er 
å vise litt oppfinn-
 somhet….?
-  at tiltalte som nekter å for-
klare seg om sannheten gjør   
noe klokt og lurt…?
- at det meste er greit bare 
man kommer unna med det,  
 bare man ikke blir tatt..??

HVA GJØR slike holdninger 
med vårt indre liv, våre indre 
kvaliteter, med vår verdighet, 
vår selvrespekt, vår moral? 
Er det bare frykten for å bli 
avslørt som holder oss fra de 
onde handlingene? Jeg er 
redd at det blir for dårlig. At 

det blir for magert grunnlag å 
leve på.
Noe av det verste man kan 
være i vår tid er visst å være 
moralist.
En Moralist kan jo være 
betegnelse på en hyklersk, 
selvhøytidelig bedreviter som 
vet veldig godt hvordan andre 
bør leve, og stadig påpeker 
det, - og det kan naturligvis 
bli ganske uspiselig. (Noen for-
veksler visst dette med å være 
en kristen, dessverre!)

MEN ER vi i ferd med å kaste 
moralen ut med moralisten? 
Er vi så engstelige for å kalles 
moralister at vi ikke tør å stå 
for at noe er rett og noe er galt 
i det hele tatt?
Hva er det da som skal hjelpe 
oss til de gode handlingene?

Skal jeg ha sykkelen min i fred 
utenfor huset er det ikke nok 
at det er forbudt å stjele den. I 
tillegg må de fleste være enige 
i det og praktisere at ditt er ditt 
og mitt er mitt.. Det må finnes 
en slags felles verdibase som vi 
deler. Ellers må vi alle leve bak 
høye murer og piggtråd…

HAN VAR glad for at han var 
tatt av politiet, mannen jeg 
møtte som hadde levd som 
tyv over noen år. Bortforkla-
ringene når han plutselig 
hadde mye penger var blitt til 
mange løgner og uærlighet 
overfor nære mennesker. Et 
falsk liv med sine nærmeste. 
Frykten for å bli avslørt og tatt 
av politiet gjorde det også 
vanskelig å slappe av og glede 
seg over livet. Smerten over å 

vite at dette var uærlige pen-
ger gjorde det tungt å møte 
seg selv i speilet, for ville han 
egentlig være slik??
Arrestasjonen ble en befrielse. 
Alle kort på bordet satte ham 
fri til å sone sin straff og gjøre 
opp for seg. Kriminaliteten 
avslørte for ham at han var 
blitt en han ikke ville være. 
Det gode livet harmonerte 
dårlig med løgn, falskhet og 
forstillelse.

DET ER ikke godt for men-
nesket å leve i konflikt med 
seg selv og egne verdier. Det 
er heller ikke godt for oss som 
samfunn å leve slik.
Det gode livet handler kanskje 
om de gode, gamle verdiene:
Å leve sant, åpent og ærlig, å 
leve oppreist, å være rettskaf-

fen og omsorgsfull, å dele 
både av våre penger og våre 
tanker og våre liv....
Dette er å styres innenfra. 
Dette er å ha et levende verdi-
bevisst indre ståsted.

NÅR VI er innenfra-styrt som 
den vi vil være og med hva 
vi vil stå for, da er det mulig å 
være mer i balanse med seg 
selv. Og faktisk også med vår 
Himmelske Far.
Han har kalt oss til et sant og 
godt liv.
Og der sannheten finnes der 
finnes også Guds kjærlighet 
og nåde…

- så hvem vil vi være?   
  
Sigmund N

Å STYRES UTENFRA ELLER INNENFRA…???
Hvem vil jeg være? – og du, hvem vil du være?

Apropos! Sigmund Nakkim

Ekspertise: Erfarne forelesere. 
Fra venstre:Elisabeth Torp, Benedikte 
Ericson, Berit Sivertsen Sørvig og 
Helga Haugland Byfuglien.

Viktig tema: Laila B. Andresen og Anne 
Ca. Degnes var to av tilhørerne på kirkens 
fagdag der temaet var overgrepsproble-
matikk i møte med trosopplæringen.
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PÅSKE FRA DAG TIL DAG
PALMESØNDAG

500 år før Kristus skrev profeten Sakarja (9.9): 
”Rop høyt av glede, Sions datter, bryt ut i 
jubel, Jerusalem! Se, din konge kommer til 
deg. Rettferdig er han, og seier er gitt ham; 
ydmyk er han og rir på et esel, på den unge 
eselfolen.” Palmesøndag gikk dette i oppfyl-
lelse. Jesus red ned Oljeberget og inn i Je-
rusalem på et esel. Folket tok palmegreiner 
og viftet med dem og det var stor jubel og 
forventning. Men på veien gråt Jesus over 
byen (Lukas 19.41). Han hadde vært der før 
og ikke blitt tatt imot. Nå jublet folket for 
kongen. Men det skulle bli annerledes. 

Palmesøndag kan kalles PORTEN TIL PÅSKA. 
Kongen kommer, han som er en annerledes 
konge. 

SKJÆRTORSDAG
I dagene etter palmesøndag bodde Jesus 
i den lille byen Betania øst for Oljeberget, 
men han gikk inn til Jerusalem om dagen. 
Skjærtorsdag bad han disiplene om å dra inn 

i byen og lage i stand  påskemåltid. Om kvel-
den gikk de til bords. Da tok Jesus et vaskefat 
og begynte å vaske disiplenes føtter. En mer-
kelig oppgave for en konge. Slik jeg gjør, skal 
også dere gjøre, sa Jesus.

Så spiste de påskemåltid slik jødene allerede 
hadde gjort det i mer enn 1000 år. Men Jesus 
gjorde noe helt nytt denne kvelden. Brødet 
og vinen er MEG, sa han. Og når vi feirer natt-
verd, er det fellesskap med Jesus.
Sent på kvelden gikk Jesus og disiplene til 
Getsemane - hagen. Jesus visste at han skul-
le dø, og han kjempet og var redd. ”Men ikke 
som jeg vil, bare som du vil, Far”, sa han til 
Gud. Disiplene sov.
Så kom soldatene og tok Jesus til fange. Pe-
ter, lederen for disiplene, fulgte etter langt 
bak for å se hvordan det gikk. Kanskje Jesus 
ville gjøre et under og bli fri.  Den natten fikk 
Peter spørsmål tre ganger om han kjente Je-
sus. Han nektet tre ganger. Og tidlig på mor-
genen gol hanen. Jesus hadde sagt til Peter 
at han kom til å svikte ham før hanen gol. Pe-
ter gikk ut og gråt bittert. Men dermed er vi 
allerede over på en ny dag.

LANGFREDAG
Etter forhør hos øverstepresten ble Jesus 
sendt videre til Pontius Pilatus som var ro-
mer og øverste myndighet i Jerusalem. Sa-
ken mot Jesus var merkelig for Pilatus, men 
den endte med at han gjorde som folket 
krevde: han frigav drapsmannen Barabbas 
og overga Jesus til korsfestelse.
Jesus ble korsfestet kl 9 om morgenen. Øverst 

på korset hadde Pilatus satt en plakat med 
innskriften JESUS FRA NASARET, JØDENES 
KONGE. Etter seks timer døde Jesus, kl 3 på 
ettermiddagen. Nå var det like før den store 
påskesabbaten. Den begynte da tre stjerner 
var synlige på himmelen fredag kveld. Da 
skulle ingen arbeide, og det ble travelt med 
å få Jesus ned fra korset. Derfor ble han lagt i 
en grav like i nærheten.  

PÅSKEDAG
Så var ikke Jesus konge likevel! Det må ha 
vært konklusjonen for alle som hadde trodd 
på Jesus. Mange ventet at Jesus skulle ta 
makten og styre landet.

Påskedagen kommer med den utrolige mel-
dingen om at Jesus lever. Graven er tom, og 
vennene hans får møte ham, en etter en.
Så er han konge likevel, og en mye større 
konge enn noen hadde forestilt seg. Han 
har makt til å tilgi synder og gjøre rotete og 
ødelagte liv nye. Han er til og med sterkere 
enn døden og vil være vår konge både nå og 
i evighet. 

Bildene er fra ”Graven i hagen” i Gordons 
Golgata i Jerusalem. Og modellen av graven 
i Mysen kirke. 

Velkommen til påskas 

gudstjenester og samlinger! 

Og les beretningen selv, 

f.eks i Johannesevangeliet 

kapittel 13 og 18 til 21. 

God påske!

Tekst og foto: Øystein Sjølie

Mandag 14.januar-08 fikk vi 
storfint besøk i Menighetens 
Barnehage, avd. Hærland.  En 
tiur kom flyende og valgte å 
bli på besøk hos oss.  Både 
barn og voksne gjorde store 
øyne da denne storfuglen 
gikk rundt blant lekende 
barn.  Nysgjerrig tittet den på 
barna som lagde kaker og an-
dre godbiter.  Og selv om den 
var heller kresen i matveien, 
ble den i alle fall servert uttal-
lige sølekaker.  
Tiuren ble hos oss i tre da-
ger, og vi har foreviget dens 
besøk hos oss med bilder 
sammen med barna.  
Likevel er vi godt fornøyd 
med at Thorbjørn Tveter kom 
med håven sin og hjalp oss 
med å fange den foran øy-

nene på en gjeng spente bar-
nehagebarn.  Barna var alle 
enige om at tiuren uansett 
ville få det bedre i skogen 
hvor han kan «leke» med de 
andre tiurene.
 
Etter besøket har vi fått mu-
ligheten til å lære oss om 
Norge sin storfugl.  Barna 
har sammen med de voksne 
undret seg over fuglen, og 
sammen innhentet opplys-
ninger og faktaopplysninger 
om tiurer og deres liv (pro-
sjektarbeid).  Vi føler oss pri-
vilegerte i bygdebarnehagen 
i Hærland - der den ligger i 
naturskjønne omgivelser ved 
Lundebyvannet - som fikk 
et slik storfint besøk og unik 
mulighet til å lære om tiurer!!

Tiurbesøk i barnehagen

I Eidsberg menighet  er det flere fine 
barneaktiviteter
EIDSBERG KIRKES BARNEKOR
Eidsberg kirkes barnekor har fått nye ledere. Marit 
Udahl, Marit Greger og Toril Reinfjord, ønsket nå å 
slutte som ledere.  Tusen takk for flott innsats!!

Kantor Vidar Hansen har tatt på seg det musikalske 
ansvaret, han får med seg et ”styre” Bestående av fem 
mødre til barn i koret til å hjelpe seg. Disse er: Catrine 
Nilsen, Ellen Biltvedt, Laila B.Andresen, Anne B. Mysen 
og May Ellen Kåsa.  
Dette er flotte damer, så dette blir bra. Koret øver 
hver tirsdag i Kirkestua, ca 18 sanglade barn møter på 
øvelsene. Siste tirsdag i måneden er det litt kos og over-
raskelse på øvelsen. Etter jul har det begynt noen nye 
barn, men koret ønsker seg enda flere sangglade barn. 
Aldersgrensen er fra 2.kl. 

DIPTI BARNEFORENING  
Barneforeningen har nå ca 15 medlemmer, det er 
samling første lørdag i måneden  kl. 12.00 -13.30. 
(1.mars og 5.april før sommerferien) i Kirkestua. Det 
er ingen aldersgrense, alle barn er velkommen, gjerne 

sammen med en voksen. På samlingene er det andakt, 
en formingsaktivitet, utlodning, boller og saft.
Pengene vi får inn på utlodningene sender vi til Normi-
sjonsarbeidet som Kristin og Erik Bøhler  driver i Nepal.

Leder: May Ellen Kåsa
FREDAGSKLUBBEN
Her samles ca 30 barn fra 5. til 7.kl siste fredag i måneden 
kl. 19.00-21.30. De som vil fra 7.kl utgjør styret for Fre-
dagsklubben, sammen med lederene. Hver kveld har sitt 
eget tema/opplegg, det være seg Karneval , Beat for Beat, 
Tryllekveld m.m. Klubbkvelden starter som oftes med en 
andakt. Det er også åpen kiosk. 
Møt opp – her det futt og fart! Samlingene før sommer-
ferien er :
29/2, 28/3, 25/4, 30/5.
Ledere: Marit Udahl, Gyda H. Horgen, Ida Mandt, Lars 
Kåsa og Eva Nicolaisen

Litt av ”livet” i Eidsberg menighet
Tekst: May Ellen Kåsa  Foto: Jan Thore Kjeve

NYTT FRA MENIGHETSRÅDENENYTT FRA MENIGHETSRÅDENE

Eidsberg - Mysen - Herland - Trømborg
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SLITU 
KAROSSERIVERKSTED

TLF. 69 89 44 76

Det er rørlegger´n det kommer an på...

BRODERI - BUNADER - GARN
Postgiro 5 62 71 46 - Bankgiro 611.05.10357

GRAVSTENER OG SKULPTURARBEIDER
Handverk av høy kvalitet bygget på 5 generasjoners erfaring

JOHANSEN MONUMENTHUGGERI A/S
Skjebergv. 206, 1743 Klavestadhaugen. Tlf 69 16 36 33

Ring oss og vi kan sende katalog, eller kontakt 
vår representant: Rakkestad Begravelsesbyrå a/s

TLF. 69 89 48 89

Alt i glassarbeid
Det er vi som kan bilglass

75 år i glassmesteryrket er vår garanti og styrke

Stålveien 1
Rakkestad

vakttelefon:

69 22 11 83 

Sponesv. 1, 1850 Mysen
Tlf. 69 89 67 50

Tlf. 69 89 88 60 - Fax 69 89 17 46
www.hssmysen.no

•	 Frontruter	skiftes
 (Gratis utlån av bil)
•	 Reparasjon	av	steinsprut
 (Gratis v/kasko/delkasko)

•	 Vi	kan	hente	og	bringe											
 din bil kostnadsfritt
•	 Lang	erfaring
 - kvalitetsarbeid

FRONTRUTESKADE?

Gravmonumenter • Skifer • Granitt
1940 Bjørkelangen Tlf.: 63 85 40 40 - Fax: 63 85 40 41

Pennestrøket 17,1850 Mysen

Indre Østfold Nettkatalog
Søketjeneste på nett over næringsdrivendeog organisasjoner

Postboks 185, 1801 Askim

www.indreostfold.net

Tel.: 69 89 23 61

Fra barnehagen
I en barnehage satt ungene og 
tegnet. En jente satt ivrig og 
tegnet på et ansikt, da førsko-
lelæreren kom bort og lurte på 
hva eller hvem hun tegnet. ” 
Jeg tegner Gud”, sa jenta. ”Men 
ingen vet hvordan Gud ser ut”, 
svarte læreren. ”De vil om et 
øyeblikk”, var svaret fra den lille.

Hjelp å få
Diakoniutvalget i en menighet 
rykket inn følgende annonse i 
menighetsbladet:
Ikke la bekymringene ta livet 
av deg. 
La menigheten hjelpe deg!
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Innleveringsfrist til 
neste menighetsblad:
18. april  2008   

Kontakt kirkevergen
69 70 22 65

Sendes/leveres:
Kirkekontakten, Eidsberg kirkekontor, 
Ordfører Voldensv. 3, 1850 Mysen
eller med e-mail: 
kirkekontoret@eidsberg.kommune.no

Parkettgulv
Belegningstein

Sentralstøvsugere
Skyvedørsgarderobe

Takstoler
Verktøy
Listverk

Pynteklosser

Vinduer
Dører

Takstein
Leca

Isopor
Isolasjon

Innvendig panel
Kledning
Reisverk

Vi har stort utvalg i bl.a.:
Våre 6 store 

lastebiler 
m/kran 

leverer over 
hele Østfold.
Kontakt oss 
for tilbud.

GUDSTJENESTER

DØDE

DØPTE
Eidsberg:
Birk Olav Heller
Tommy Alexander Sand Koller
Torstein Mysen
Jenny Mysen
Kaisa Johannessen Bodal
Olivia Martinsen Enersen

Mysen:
Madeleine Desiré Andresen
Eline Kulseth Jørgensen
Isak Vatvedt
Marthe Sofie Jacobsen

Hærland:
Aurora Eline Degnes

Trømborg:
Mari Glørud Smestad

Eidsberg:
Signe Marie Andersen
Anna Bjørnstad
Arne Otto Langebrekke
James Donald Ferguson
Signe Marie Finstad

Mysen:
Juul Petter Grefslie
Inga Marit Berg
Randi Gunhilda Bråthen
Johanne Marie Owrum
Inger Astrid Nybraaten Eriksen
Ella Pauline Smerkerud
Gerd Wenche Jacobsen
Aslaug Cecilie Steen
Walter Helmer Kjeve
Anne-Mari Fredsvold

Hærland:
Martha Alfrida Buer Nygård
Hildur Hagen
Anna Frogner
Anskar Aarnes
Ruth Emma Myrvang

Trømborg:
Kenneth Arne Martinsen
Ole Anders Filtvedt

Innehaver Leif Håkon Krog

www.bbsmaalenene.no 24 timers vakt telefon: 924 36 357

Eidsberg 69 89 99 93
Askim 69 81 75 25
Marker 69 81 21 48

Barnehageplasser fra høsten 2008
Er det aktuelt å søke barnehageplass barnehageåret 2008/2009? 
Søknadsfristen er 15. mars 2008. Menighetens Barnehage er en av 
barnehagene du kan søke om plass for barnet ditt.

Barnehagen vil fra barnehageåret 2008/2009 ha 3 avdelinger. Avde-
lingene er plassert på forskjellige steder i kommunen og har heldags 
– og korttidstilbud for barn i alderen (1,5) 2 – 6 år.

•	 Avdeling	Hebron	i	Hebron	bedehus	ved	Eidsberg	stasjon
•	 Avdeling	Hærland	i	Hærland	bedehus	nær	Lundebyvannet
•	 Avdeling	Trømborg	i	Trømborg	Menighetshus.

 Åpningstid
•	 Heldag:	kl	6.45	–	17.00
•	 Korttid:	2	eller	3	dager	i	uken	fra	kl	08.15	–	14.15.

Vi har små og oversiktlige forhold som gjør det lett for barna å bli kjent 
og føle seg trygge. 
Beliggenheten gir gode muligheter for turer i skog og nærmiljø. 

Som menighetsbarnehage har vi en klar kristen forankring. Vi ønsker 
det skal prege måten vi er sammen på og de holdningene vi formidler.
Kulturarven står sentralt hos oss. I barnehagen vår er det like naturlig 
med bibelhistorier som med eventyr. Begge deler er verdifulle fortel-
linger som vi gjerne gir videre til barna. 

Vi jobber aktivt for å ha et godt språkmiljø i barnehagen, og vi arbei-
der for å skape et fellesskap der vi er omsorgsfulle og gjør gode ting 
mot hverandre samtidig som den enkelte tør hevde egne behov og 
meninger.

Prosjektarbeid med utgangspunkt i barnas interesser er en arbeids-
form barnehagen nå har tatt i bruk. Barn og voksne undersøker, 
utforsker og finner svar sammen. De voksne forsøker å være lydhøre 
for barnas interesser og lar barna få medvirke på barnehagens inn-
holdsområder.

Søknadsskjema om plass i barnehage sendes til Eidsberg kommune.
Barnehagene i Eidsberg praktiserer samordnet opptak, det vil si at det 
søkes på felles skjema og at søkeren der prioriterer barnehagene de 
søker på. Søkere kan søke elektronisk på skjema som ligger under Eids-
berg kommune eller det kan fylles ut papirutgave som kan skrives ut fra 
nettet eller fåes i barnehagene, servicekontoret eller familiesenteret.

16.03.08 – Palmesøndag.
Eidsberg kirke kl. 17.00:   Innsettelsesgudstjeneste for prost  
   Elisabet Yrwing Guthus.

20.03.08 – Skjærtorsdag.
Eidsberg kirke kl. 19.00:   Kveldsgudstjeneste med nattverd.
Hærland kirke kl. 19.00:   Kveldsgudstjeneste med nattverd.
Mysen kirke kl. 19.00:   Kveldsgudstjeneste med nattverd.

21.03.08 – Langfredag.
Mysen kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste.
Trømborg kirke kl.11.00:   Gudstjeneste med nattverd.

22.03.08 – Påskeaften.
Mysen kirke kl.23.00:   Påskenattsgudstjeneste.

23.03.08 – Påskedag.
Eidsberg kirke kl. 11.00:   Høytidsgudstjeneste med nattverd
Mysen kirke kl. 11.00:   Høytidsgudstjeneste.
Trømborg kirke kl. 11.00:   Høytidsgudstjeneste.

24.03.08 – 2. påskedag.
Hærland kirke kl. 11.00:   Høymesse.

30.03.08 – 1. søndag etter påske.
Eidsberg kirke kl. 11.00:   Familiegudstjeneste. 2. klassinger og  
   6-åringer deltar.
Mysen kirke kl. 11.00:   Familiegudstjeneste. 2. klassinger  
   deltar.

06.04.08 – 2. søndag etter påske.
Mysen kirke kl. 11.00:   Høymesse med nattverd.
Trømborg kirke kl. 11.00:   Familiegudstjeneste. 2. klassinger  
   deltar. 
   Menighetens årsmøte etter 
   gudstjenesten.

13.04.08 – 3. søndag etter påske.
Hærland kirke kl. 11.00:   Høymesse med nattverd.
Mysen kirke kl. 11.00:   Babysanggudstjeneste.

20.04.08 – 4. søndag etter påske.
Eidsberg kirke kl. 11.00:   Høymesse.
Mysen kirke kl. 11.00:   Høymesse med nattverd.
Trømborg kirke kl. 11.00:   Familiegudstjeneste. 6-åringer og  
   barnehagen deltar.

27.04.08 – 5. søndag etter påske.
Hærland kirke kl. 11.00:   Høymesse.
Eidsberg kirke kl. 11.00:   Kveldsgudstjeneste spesielt for  
   konfirmanter med foreldre.

Torsdag 01.05.08 – første mai og Kristi Himmelfartsdag.
Mysen kirke kl. 11.00:   Høymesse.

04.05.08 – 6. søndag etter påske.
Eidsberg kirke kl. 11.00:   Høymesse med nattverd.
Mysen kirke kl. 11.00:   Høymesse med nattverd.

ENDRINGER I GUDSTJENESTELISTA KAN FOREKOMME

Se  vår hjemmeside  www.eidsberg.kirken.no

SORGFORUM
Vi tilbyr sorgsamtale første torsdag i 
måneden kl.18.00 i dagligstua på 

Palliativ enhet
Løkentunet i Askim.
Kontakt: diakon Jan Mathisen, 
Telefon: 69 81 97 20
         Sorg og Omsorg i Indre Østfold

Aktivitetskalender:
18.03  kl. 19.00  Pasjonskonsert, Eidsberg kirke
23.03, kl. 09.30  Påskefrokost, Trømborg menighetshus
02.04, kl. 19.00  Årsmøte, Eidsberg menighet,  
 Eidsberg kirkestue
06.04, kl. 12.30  Årsmøte, Trømborg menighet, 
 Trømborg menighetshus
12.04  kl. 17.00  Konsert, Eidsberg kirke : Askim Storband  
 og Moss kammerkor
13.04  kl. 19.00  Konsert, Eidsberg kirke: Stokstad/Jensen  
 Trad.Band
19.04  kl. 12.00  Lunsjkonsert, Mysen kirke

VIGDE
Hærland:
Lene Marie Bråthen og 
Jonny Oddvar Hammersborg

Eidsberg:
Lillan Terese Eggen og
 Tom Erik Jakobsen.

UNGDOMSKLUBBEN
KA DU TRUR søker ledere!

Du kommer deg mye ut i skog og mark
 – vintertur og sommertur. 

Har du lyst til å være med?
Ta kontakt med Solveig Vormeland, 982 20 299



K i r k e k o n t a k t e n

Fra drøm til virkelighet handler 
om at mange barn og unge lever 
under vanskelige forhold. De 
opplever krig og terror og kan ikke 
få oppfylt drømmene sine. Ting og 
opplevelser som vi her i Norge tar 

for gitt, kan ikke alle mennesker 
regne med. 
Mange drømmer om å få gått fer-
dig skole og skaffe seg en utdan-
nelse. Dette kan være vanskelig 
fordi skolen er bombet i stykker 
eller fordi det ikke er voksne igjen 
til å forsørge familien, så ungdom-

mer må ut i arbeid for å skaffe 
penger til mat for småsøsken. Her i 
Eidsberg har vi det stort sett godt, 
derfor ønsket vi at en større del av 
konfirmanttiden dette året skulle 
ha fokus på de som ikke har det så 
greit. Kanskje vi kan hjelpe noen til 
å få oppfylt sine drømmer?

Konfirmantene har vært en-
gasjert i  ulike grupper. Vi har 
hatt kor, drama, dans, lyd og lys 
som direkte har vært engasjert 
i forestillingen. Så har vi hatt en 
vedgruppe som har kappet og 
kløyvd ved og puttet i sekker. Nytt 
i år er en standgruppe, vi har vært 

i Mysen sentrum og fortalt om 
aksjonen og samlet inn penger. 
For å dokumentere det hele har 
vi hatt en film/fotogruppe. De har 
tatt bilder og film av det de andre 
har gjort.
Det er mulig å se flere bilder på 
www.eidsberg.kirken.no

6 årsklubb:
Vi startet først på Mysen og tema 
for denne samlingen som bildet 
er hentet fra er ”Første skoledag – 
om å være ensom og redd.” 
Alle barna skal begynne på skolen 
til høsten og det er spennende å 

møte noen andre barn som er like 
gamle.
Vi har også vært på oppdagelses-
tur i kirken, lest fra 6 årsboka ”Tre 
i et tre”, lært en ny sang, lekt, spist 
boller og blitt godt kjent.

På 6 årsklubbene har vi dette året 
med oss ungdommer som har 
praksis. De er med på lederkurs 
(ULK) og skal være med å obser-
vere, lære og gjennomføre deler 
av klubbkveldene.

Fra venstre: Heidi Jacobsen, Alma Rogde Thomassen, Ella Frøshaug Lie, Emilie Westby, Emil Raddum (ungd.leder), 
Johanne Buer (leder), Sofie Lundeby, Ola Narvestad Maurtvedt og Preben Skadsheim (ungd.leder) 

Ingrids 

kirkerotter

I november sendte vi ut en dvd 
om Kirkerottene til alle 5 åringer 
i Eidsberg. Vi har fått en fin teg-

ning fra Ingrid Dahl fra Hærland 
som har tegnet kirkerottene 
Vesle og Fredo. 

PROSJEKTPERIODEN GÅR INN I SLUTTFASEN

I løpet av forsøksperioden  har stadig 
nye menigheter kommet med - i takt 
med bevilgningene fra Stortinget. Nå er 
hver fjerde menighet her i landet med i 
forsøket. I tillegg er de fleste kristne ut-
danningsinstitusjonene samt de kristne 
barne- og ungdomsorganisasjonene 
med i prosjektet. Stortinget bevilger nå 
125 millioner kroner til prosjektet.

En sammensatt forskergruppe på 10 
personer hvor ulike fagområder som 
sosialantropologi, teologi, religionspe-
dagogikk og sosiologi er representert, 
har hele tiden fulgt prosjektet og laget 
sine ”underveis-rapporter”. Sommeren 
2008 skal forskergruppa  levere sin 
sluttrapport. Denne – sammen med 
rapportene fra forsøksmenighetene, 

vil igjen danne grunnlaget for den 
nye Trosopplærings-planen som skal 
behandles på Kirkemøtet i 2009. Målet 
er at alle menigheter her i landet skal ha 
en lokalt forankret trosopplæringsplan 
som skal gi en systematisk og sammen-
hengende trosopplæring for alle døpte 
fra 0 til 18 år.

Eidsberg har siden oppstarten høsten 
2005 satt i gang en rekke tiltak knyt-
tet til bestemte aldersgrupper. Hvert 
semester har vi både utvidet tiltakene 
ved å inkludere flere menigheter og 
trappet opp ved å prøve ut nye tiltak i 
planen vår. Det sist utprøvde tiltaket er 
kirkecampen i Eidsberg kirke. Alle tiltak 
evalueres og rapporteres inn til ”Størst 
av alt”. Rapportene er tilgjengelige for 
alle på www.stortsavalt.no. En viktig 
verdi i prosjektet er å dele erfaringer. Re-

formen forutsetter også en stor grad av 
frivillig innsats, og at det skal arbeides 
tverrfaglig. Målet med hele reformen 
er å gi barn og unge en rettmessig og 
fullverdig plass i kirken. Det skal godt 
gjøres for Kirkekontaktens lesere å 
unngå å legge merke til at det skjer 
mye i kirkene våre for tiden hvor barn 
og unge deltar. Mange har også bidratt 
med sin frivillige innsats.

I desember og januar gikk vi igjennom 
alt vi har gjort, erfart og oppdaget. Det 
var et stort og omfattende arbeid hvor 
mange deltok. 

Men reformen er vedtatt, og vi vil fort-
sette utviklingen og opptrappingen av 
prosjektet i årene framover. Det gjenstår 
fortsatt en god del før reformens mål-
setting er oppnådd.

Fra drøm til virkelighet
Fastetiden går mot slutten og i år har vi hatt et stort prosjekt. Alle 
konfirmantene har jobbet fram mot fasteaksjonen fra starten 

av februar. I år har vi brukt tittelen til fasteaksjonen som tittel på 
forestillingen vi har hatt med konfirmantene.

 Tekst: Solveig K.T. Vormeland

I februar, mars og april måned er vi i full sving 
med 6 årsklubber i alle 4 kirkene. 

Da Stortinget vedtok trosopplæringsreformen i 2003, ble det samtidig opprettet 
et 5-årig forsøks - og utviklingsprosjekt – ”Størst av alt” - hvor menigheter rundt 
i hele Norge skulle bidra med sine forsøk basert på en prosjektplan. Erfaringene 

skulle danne grunnlaget for en systematisk og sammenhengende trosopplæ-
ringsplan for alle døpte fra 0 til 18 år. Eidsberg prestegjeld kom med som pro-
sjektmenigheter i 2005. Vårt lokale prosjekt heter ”Å lære er å oppdage”.

 Tekst: Elisabeth Riiser Dankel

Elisabeth Riiser Dankel, Øystein Sjølie 
og Anita Lislegaard


