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Vi vil hjelpe!
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Hva er 
pinse?
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Bryllupsforberedende kurs i Mysen kirke

Jazz i kirken!

 Tekst : Rolf Ertkjern Lende

Lørdag 12 april framførte Moss kammerkor 
og Askim Storband ”Norsk Jazzmesse” av 
Sigvald Tveit og Tor Edvin Dahl. Dette ble en 
flott framføring av et stort og krevende verk. 
Vel 100 mennesker hadde funnet veien og de 
ga tydelig uttrykk for at de satte pris på dette!

Søndag 13. april  spilte Stokstad Jensen 
Trad Band i Eidsberg kirke.
I en ellers kald vårkveld var det varme og 
humor inne i kirken. Publikum fikk oppleve 
en opplagt sekstett bestående av modne 
menn. Stokstad Jensen presenterte gode 
jazz-låter i tradisjonell stil. Besetningen var 
trombone, klarinett, trompet, banjo/gitar, 

kontrabass og slagverk. Vokalist var Børre  
Frydenlund. Bandet spilte med stor rutine 
og stødighet. Eldstemann fyller snart 80!

Lokale sangere
Et eget prosjekt-kor var etablert for anled-
ningen. 40 sangere fra blant annet Trøgstad, 
Mysen og Fredrikstad hadde øvd inn gospel 
og negro spirirtuals arrangert av kantor 
Vidar Hansen. Hansen var forøvrig primus 
motor for hele konserten og har samarbei-
det med Stokstad Jensen Trad Band ved flere 
anledninger.
 -   Det er artig å samle jazz-interesserte i 
kirken sier Hansen.

Publikum satte stor pris på å høre kjente og 
kjære melodier som ”Just a closer walk with 
Thee” og ”Du skal få en dag i mårå” arrangert 
for kor og trad band. Og som det ble påpekt, 
var det selvfølgelig plass til en glad variant 
av ”Down by the riverside” - ettersom en var 
så nær Glomma.

 Tekst og foto: Kari K. Undeland

11 april var  25 par invitert til et 
bryllupsforberedende kurs! 
Dette har blitt en tradisjon i 
vårt prestegjeld og vi setter 
pris på at fremmøte er nær-
mest fulltallig av de som har 
meldt vigsel i 2008. Kirkeverge 
Jens Erik Undrum, organist 
Bendik Eide og kapellanene 
Lende og Sjølie deltok fra 
kirkestaben.
Kjente og mindre kjente salmer 
ble sunget og inngangsmarsjer 
og utgangsmarsjer ble spilt og 

brudeparene kunne merke av 
på et ark hva de likte best. Det 
ble orientert om utfylling av 
papirer ved vigsel, økonomi og 
pynting og hvordan man går 
og står ved vigsel og mulighet 
for privat medvirkning fra ven-
ner og kjente!
Vi i kirkestaben gleder oss til 
å feire bryllup sammen med 
brudeparene og deres familie 
og venner!!

Men det er plass til flere, 
så bare ta kontakt både for i år 
og 2009!

www.eidsberg.kirken.no

Hyggekveld i kirkestua 
i Hærland
Fredag 11. april var det utlod-
ningsfest og hyggekveld i kapellet 
/ kirkestua. Det var Hærland 
menighetsrådet og Melleby 
Sanitetsforening som sammen 
arrangerte hyggekvelden. Dette 
ble et meget vellykket arran-
gement med over 70 personer 
tilstede. Tove Omvik Aune og 
Hans Olav Aune fra Askim sto for 
flere sanginnslag, og ellers var det 
opplesning, allsang og bevert-
ning. Kirkestua har blitt pusset 
opp de siste årene, og det er siden 
1998 blitt samlet inn kr. 430.000 
i tillegg til alle dugnadstimene 
som er blitt lagt ned av frivillige i 
Hærland. Eidsberg kommune har 
også bidratt med kr. 430.000 til re-
novering av kapellet. Det gjenstår 
fremdeles litt arbeider, og å skaffe 
visse ting som er nødvendige for 
ei kirkestue. Inntektene fra utlod-
ningen på hyggekvelden gikk til 
kirkestua, og det kom inn hele kr. 
15.000,- på denne kvelden, som 
var et meget flott resultat. En stor 
takk til alle som bidro til å gjøre 
dette til en flott kveld.

Hærland menighetsråd

Livgiveren
Han døde for å sone
hver ugjerning på jord
Han oppstod for å leve
i hvert liv på jord

Dypt inne i mitt hjerte
der lever Han sitt liv
Han deler all min smerte
og gir sitt eget liv

        Andreas Lund

Årets
konfirmanter
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HVEM SKREV ?
Evangeliene i NT er kilden til det vi vet om Jesus, 
Men hvem skrev dem? Faktisk er alle anonyme!

Vi må tenke oss at overleveringen de første ti-
årene var muntlig. Apostlene og andre fortalte og 
gjenfortalte Jesus-fortellinger og Jesus-ord, ikke 
minst fortalte de om påskebegivenhetene. Etter 
en tid ble en del skrevet ned. Det er slike overle-
veringer LUKAS refererer til når han i Luk.1 skriver 
at han har nøye gjennomgått alt fra begynnelsen 
av, ”slik vi har fått det overlevert”. Men det stoffet 
Lukas har studert, inkluderer sikkert også Markus-
evangeliet, som er det eldste.

MARKUS, eller Johannes Markus, kjenner vi fra 
Ap. gj., et par Paulus-brev, og fra 1.Pet. Han var 
en medarbeider av både Paulus og Peter, og hans 
mor hadde et hus i Jerusalem der disiplene kunne 
samles. Kanskje er han den unge mannen som 
er nevnt i Mark.14.5 (Se selv!). I følge en biskop 
Papias ( 60/70 –140/150) var Markus tolk for Peter, 
og evangeliet er antagelig skrevet i Roma mot 
slutten av Peters liv, tidlig i 60-årene. Det Markus 
har gjort, er å fortelle kort og poengtert det han 
har hørt av Peter! Med en viss rett kunne vi ha kalt 
evangeliet for ”Peters evangelium”. Det har med 
andre ord stor troverdighet. En kuriositet er at 
det bråslutter med v.8 i kap. 16. V.9-19 er et tillegg 
som dukker opp i siste halvdel av 100-tallet. Om 
Markus virkelig avsluttet sin framstilling så brått, 
eller om den opprinnelige slutten er gått tapt, vet 
vi ikke.

Evangeliet etter MATTEUS er litt mer komplisert. 
Mens Markus stort sett forteller om det Jesus 
gjorde, er Matteus mer opptatt av hva Jesus for-
kynte og lærte. Han utvider rammen, begynner 
med Jesu ættetavle, forteller om Jesu fødsel, sam-
ler lignelser og andre Jesus-ord i egne kapitler, 
for eksempel Bergprekenen i kap. 5-7, og henviser 
stadig til GT for å vise at det som skjer er oppfyl-
lelse av profetutsagn. Matteus har utvilsomt 
brukt Markus-evangeliet som kilde, men har mye 
mer stoff. Han avslutter med Jesu avskjed med 
disiplene og misjonsbefalingen,

Men hvem er denne Matteus? I følge tradisjonen 
er han identisk med tolleren Levi, en av de tolv. 
Det virker imidlertid lite sannsynlig. Evangeliet 
må være skrevet av en skriftlærd som behersker 

både gresk og hebraisk, som kjenner GT både ut 
og inn, og som er opptatt av Jesu lære. Det må 
være skrevet år 70  - 80, muligens i Antiokia. At 
det har fått navn etter en apostel som vi ellers 
ikke hører noe om, kan kanskje forklares med at 
Matteus var en sentral skikkelse i evangelistens 
miljø, eller at apostelen har etterlatt seg mate-
riale som evangelisten har brukt. Det kan i så fall 
stemme med en opplysning av den før nevnte 
Papias, om at ”Matteus skrev ned Jesu ord på 
hebraisk”. Men evangeliet slik det foreligger, er 
åpenbart opprinnelig skrevet på gresk. 

Vi er på sikrere grunn når det gjelder LUKAS. Vi 
kjenner ham både fra Ap.gj. og fra Paulus brev 
som en nær venn og medarbeider til Paulus. Han 
var en gresk lege fra Antiokia. For øvrig den enes-
te ikke-jødiske forfatter i hele Bibelen! Han skrev 
et tobinds-verk, Lukasev. og Apostlenes gjernin-
ger. At skriftene henger sammen ser vi tydelig av 
innledningene i Luk.1 og Ap.gj. 1. Begge er rettet 
til en viss Teofilos, som vi ellers ikke vet noe om. 
Han skriver antagelig fra Lilleasia, omtrent sam-
tidig med, men uavhengig av Matteus. Også han 
bruker Markus-evangeliet som kilde.

Hvis vi kan kalle Markus for fortelleren, og Mat-
teus for teologen, så er Lukas historikeren. Han 
daterer Jesu fødsel, og setter Johannes Døperen 
inn i er tidshistorisk ramme. Han har mer om 
Johannes og Jesu fødsel (juleevangeliet) og Jesu 
barndom. Han har mange av de samme lignel-
sene og Jesus-ordene som Matteus, men setter 
dem inn i en sammenhengende fortelling, bl.a. i 
en ”reiseskildring” fra Galilea til Jerusalem til den 
siste påske.

Det stoffet Matteus og Lukas har felles, men 
ikke står hos Markus, har man gjerne tenkt seg 
stammer fra en kilde som vi kaller Q (Tysk Quelle 
= kilde). Det er en ren hypotese, men den virker 
sannsynlig. Den kan kanskje kombineres med Pa-
pias notis om Matteus opptegnelser på hebraisk!

Disse tre evangeliene  har altså mye felles, men 
Matteus og Lukas har også hver for seg mye sær-
stoff. Vi kan si de forteller samme historie, men 
på forskjellige måter. Det er også mye ulikt, og til 
dels uoverensstemmelser i detaljer. Det kommer 
dels av at overleveringen til å begynne med var 
muntlig, og dermed ble det variasjoner, dels av at 
evangelistene har hatt en del ulike kilder, dels av 
forfatterpersonlighetene. Men alt dette styrker 
troverdigheten: Hadde noen diktet opp Jesus-
historien, hadde de ikke laget 3 varianter!  Og 
hos alle tre er det førstegenerasjons kristne som 
vitner om Jesus fra Nasaret, Israels Messias og 
verdens frelser!

(Neste gang: Johannesevangeliet)
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Bendik Eide, organist
mob: 922 52 674
mic-eide@online.no
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Trømborg og Mysen
priv: 69 89 72 73 mob: 480 54 438
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NYTT FRA KIRKEVERGEN
Erik Karlsen har sagt opp sin 
stilling som kirketjener/kirke-
gårdsarbeider ved Eidsberg 
kirkeanlegg pga sykdom. Han 
begynte som vikar våren 1996 
og fikk fast stilling 01.05. 1997.

Erik har vært en positiv, allsidig 
og dyktig kirketjener/kirke-
gårdsarbeider som har holdt 
kirkeanlegget i god stand. Vi 
takker for god innsats !

Vi vil få en midlertidig løsning i 
Eidsberg en periode framover. 
Per Arne Haugerud vil arbeide 
som kirkegårdsarbeider på 
tirsdager og torsdager. De 
øvrige dagene arbeider han på 
Hjelpemiddelsentralen. 
Arild Bekkevold  og Knut Hei-
delberg vil dele på kirketjener-
funksjonen. 

Cate Wang vil ha arbeidspraksis 
hos oss framover. Hun vil arbeide 
med renhold, plenklipping og 
annet forefallende arbeid på 
kirkeanleggene. 

Tro & Tanke
 Gunnar Hasselgård

Cate Wang og Per Arne Hauge-
rud sjekker gressklipper før årets 
sesong.
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Andakt

Elisabet Y. Guthus

Dette første verset i den danske 
dikter Holger Lissners pinsesalme, 
passer kanskje bedre i asfaltjunge-
len enn her ute på landet, tenker 
du kanskje. Og visst, vi som er vel-
signet med vakker natur i nydelig 
vårskrud, kan lett tenke at dette 
ikke handler om vår virkelighet. 
Men, ved nærmere ettertanke, 
tror jeg at salmedikterens måte å 
beskrive Den Hellige Ånd på, kan 
være en god tilnærming for oss 
mennesker i dag – uansett hvor 
vi bor og lever livene våre. Det er 
Den Hellige Ånds oppgave som 
males for oss med poetisk pensel 
– Ånden er sommerlys, den rører 
ved den trette,  og grunnen er at 
troen skal styrkes og gro – det er 
hva pinsens budskap dypest sett 
dreier seg om – også i vårt tid.

Gud kan vel gå an, og Jesus, han 
kan vi se for oss, men dette med 
Den Hellige Ånd, det er jo helt 
uforståelig! Ikke så rent sjelden 
kan vi som  har vår tjeneste i kir-
ken, høre noe i likhet av dette. 
Og det er ikke så rart, for det er 
ikke lett, dette med pinse og Den 
Hellige Ånd. Derfor ble jeg særlig 
glad en gang jeg hadde skriftlig 
prøve med et konfirmantkull, og 
på spørsmålet Hvilken trosartik-
kel synes du er den viktigste og 

hvorfor synes du det? , svarte en 
av konfirmantene: 

”Jeg synes at tredje trosartikkel 
er viktigst, fordi den handler om 
den Hellige Ånd som bringer 
håp, tro og kjærlighet til jorden” 
Var ikke det et flott svar! Denne 
15-åringen hadde fått med seg 
noe viktig; Den Hellige Ånd skal 
bringe håp, tro og kjærlighet til 
jorden! Troen skal styrkes og gro 
– i hver enkelt av oss og i Guds kir-
ke – i hele den verdensvide kirke 
og her hos oss i Eidsberg. 

Pinsen kalles også gjerne Kirkens 
fødselsdag. I Apostlenes gjer-
ninger i Det nye testamentet i 
Bibelen kan vi lese om hvordan 
kirken ble grunnlagt. Jesu venner 
ble ikke overlatt til seg selv etter 
Kristi Himmelfartsdag. Den Hel-
lige Ånd ble gitt dem. Den Hellige 
Ånd som Guds nærvær i verden. 
Da og nå. For å bringe håp, tro og 
kjærlighet til jorden. I dag er det 
vårt kall å bringe det glade bud-
skap videre til alle vi møter. Og 
Jesus har lovet å være med oss 
også  - like til tidens slutt! 

Velsignet pinsefeiring!

Håp, tro og kjærlighet til jorden!

ÅRSMØTE – NYTT STYRE
Det ble et fredelig årsmøte 27. 
februar. Frammøtet var litt bedre 
enn vanlig, i underkant av 40. Det 
viktigste var valg på leder og styre-
medlemmer, og her ble det forand-
ringer. Ole Vister trakk seg som le-
der etter 5 år, og ble avløst av Anne 
Trine Østby. Bjørg Lunde gikk ut av 
styret etter 10 år, og ble avløst av 
Ragnhild Bratlie. Arve Korterud ble 
gjenvalgt for 1 år. Og så ble Svein 
Østevig ny representant for kom-
munen, oppnevnt av Formannska-
pet. Styret for 2008 ser da slik ut: 

Anne Trine Østby, 
leder, valgt for 1 år
Anna Kviserud, 
styremedlem, ikke på valg
Arve Korterud, 
styremedlem , valgt for 1 år
Ragnhild Bratlie, 
styremedlem, valgt for 2 år
Svein Østevig, 
komm.representant
Odd Bekkholt, 
daglig leder, fast medlem.

Korterud skulle egentlig ha vært 
valgt for 2 år, men fikk etter eget 
ønske perioden nedsatt til 1 år. 
Han fortsetter som kasserer.

ANDRE VALG
Som varamedlemmer til styret ble 
Unni Gangnæs og Ragnar Ramstad 
gjenvalgt for 1 år, og John Sævik og 
Karl Thelle ble gjenvalgt som revi-
sorer, også for 1 år. Valgkomiteen 
består nå av Martha Olsen, leder. 
Mary Ringstrøm, Erling Dingtorp 
og varamedlem  Ragnar Nordbye.

NY LEDER
Vår nye styreleder, Anne Trine 
Østby, har vært hjelper hos oss i 
4 år. Hun har hjulpet til på Edw.
Ruuds, og fulgt pasienter til lege og 
sykehus. Hun har for øvrig en spen-
nende bakgrunn: Hun har arbeidet  
i utenrikstjenesten, både i Sørøst-
Asia. I Australia og i Europa. Hun 
har tilknytning til familien Grinna, 
og slo seg ned her på Mysen for 5 år 
siden. Vi ønsker henne velkommen 
i ledelsen, og ønsker lykke til !

BLOMSTER
Det ble naturlig nok delt ut blom-
ster og sagt mange takkens ord 
på årsmøtet: Til Ole Vister for det 
arbeidet han har utført som leder 
i 5 år, til Bjørg Lunde som har sittet 
hele 10 år i styret, til Odd Bredholt 
som har vært kommunens repre-
sentant i styret i 4 år, og til Odd 
Bekkholt som står på som daglig 
leder. Bekkholt takket alle hjelper-

ne, og presiserte at alle tjenestene 
er like viktige!

TURKOMITE
Selv om Ole Vister går av som le-
der, gir han seg ikke helt. Han fore-
slo selv at han og Inger skulle være 
turkomite. Dette ble, selvsagt, en-
stemmig vedtatt. Vi har erfart at 
disse to er dyktige turarrangører, 
så dette blir bra.

STOR AKTIVITET
Bekkholt kunne legge fram en 
særdeles omfattende årsberet-
ning. Det meste er referert her i T & 
B, men vi nevner kort at det i 2007 
har vært 4 populære hyggekvel-
der og 3 vellykkede turer, dagtil-
bud 3 ganger pr. uke og bingo og 
lesegruppe på Velferdsenteret, og 
hyggesamvær m.m. på Fossum og 
Edw. Ruud.
På Edw. Ruud er en gruppe på 
10 damer i sving med å assis-
tere ved frokost- og middags- 
servering m.m.m. Det har vært ut-
ført sosiale tjenester som følge til 
lege, sykehus, m.m. , hjelp til hand-
ling, hjelp med høreapparater og 
hjelp med skrivearbeid. Det har 
vært avholdt en kurskveld.
Og så er det naturligvis alt det 
praktiske utearbeidet, med snø-
måking, plenklipping og mye an-
net. En spesiell tjeneste har alle de 
som sitter hos alvorlig syke og dø-
ende, for å avlaste pårørende.
I tall: 103 hjelpere utførte 64 497 
arbeidstimer fordelt på 35 294 

oppdrag. Vi har 371 medlemmer 
og 202 registrerte brukere.

BILENE
Det sier litt om virksomheten at 
vi har 4 biler i sving. 2 blir brukt til 
praktisk arbeid, transport av red-
skap og verktøy og til henting av 
lopper og bruktmøbler. 2 blir brukt 
til persontransport: Til og fra dag-
tilbud og hyggekvelder m.v., dess-
uten en del kjøring for Psykiatrisk 
dagtilbud, Vitus apotek, og en del 
oppdrag for Eidsberg kommune. 
Denne kjøringa får vi betaling for.

STORE TALL
Regnskapet, som blir ført av RIN-
regnskap viste store tall. Slutt-
summen for 2007 viste en samlet 
inntekt på kr. 842.714. De største 
inntektspostene var loppemarke-
dene 167.415, og bruktmøbelsalg og 
basar 358.637. Fredagsarbeidstua 
bidro med 50.000. Utgiftene beløp 
seg til 655.578. Blant de største ut-
giftene var driften av bilene, hele 
173.000, tjenestekjøp hos Søyland 
(dagtilbudene) 82.216, annonser + 
”Trøste & Bære” 58.122, husleie og 
strøm 37.800, og telefon og porto 
21.400.
Budsjettet for 2008 er satt opp med 
en balanse på 715.000
OBS !  Fullstendig regnskap kan du 
får på kontoret på Velferdssenteret.

SIDEN SIST
Ca. 100 hadde møtt fram på hyg-
gekvelden påskeaften. Misjons-

sekstetten fra Marker deltok, 
Åshild Mysen leste, og Gunnar 
Kinn hadde påsketanker. Alle hyg-
get seg!  5. april hadde Fredags- 
arbeidsstua salgsmesse. Det var 
mye folk, og salget gikk strykende. 
Reidunn Hasselgård hadde andakt, 
og Rannveig og Synnøve sang. 
10 april var det igjen hyggekveld. 
Hvis det gikk etter programmet, 
deltok både Kornsjøteamet og 
en pensjonistgruppe fra Eidsberg 
med sang og musikk. Ragnar Ram-
stad leste, og Reidunn Hasselgård 
hadde kveldstanker.

TURER
Det blir tur ”for alle ” 12. juni, for 
brukere av dagtilbudet 17. juni, og 
for hjelperne 14. august. Planene 
er ikke helt ferdige, men bussene 
er bestilt. Vi gleder oss!

FLERE HJELPERE !
Som vi har sett, er aktiviteten stor, 
og hjelperen mange. Men vi tren-
ger flere hjelpere, i første rekke til 
praktisk utearbeid, der er vi i man-
ko, men også til diverse tjenester 
på Edw. Ruud. Har du anledning? 
Ta kontakt!
Vi ønsker alle brukere, hjelpere og 
medlemmer en riktig god påske

Ansv. For dette nr. 
Gunnar Hasselgård

Organ for
FRIVILLIGHETSSENTRALEN
i Eidsberg
Nr. 2 – Mai 2008 – 12.årg.

TRØSTE 
& BÆRE

Høytidelig innsettelsesgudstjeneste
Elisabeth Yrwing Guthus fikk en varm velkomst 
som prost i Østre Borgesyssel Prosti ved gudstje-
nesten søndag 16. mars og den påfølgende kirke-
kaffe i Kirkeby grendehus.

Gudstjenesten ble innledet med prosesjon der Eids-
berg kirkes barnekor, mange av prostiets prester. bi-
skop og prost med flere deltok. Deretter leste Hans-
Petter Hersleth, leder av Eidsberg kirkelige fellesråd, 
biskopens kallsbrev til Guthus.
En stor menighet, ca 250 besøkende, ønsket den nye 
prosten velkommen i Eidsberg kirke.  
Etter gudstjenesten fulgte mange med til kirkekaffe på 
Kirkeby Grendehus. Leder av Eidsberg menighetsråd, 
Jan-Thore Kjeve, ledet samlingen som menighetsrå-
dene i Eidsberg prestegjeld arrangerte i fellesskap.

Under kirkekaffen ble Yrwing Guthus ønsket velkom-
men til prostiet av biskop Haugland Byfuglien, ordfører 
Knut J. Herland, Åge Martinsen fra presteforeningen, 
kapellan Øystein Sjølie, Olav Nygård fra pinsemenig-
heten i Mysen, Jan Thore Kjeve for menighetsrådene 
i Eidsberg kommune og kirkeverge Jens Erik Undrum 
for kirkestaben i Eidsberg og kirkevergene i prostiet.
En representant fra Holmlia menighet,- menigheten 
Guthus hadde tjeneste ved fram til 01. mars ønsket 
også til lykke i ny tjeneste.  

Guthus takket for alle gode velkomstord og ser fram til 
å gjøre seg kjent med de forskjellige menighetene.

Gå gjennom byens lange, rette gater,
du sommerlyse Hellig ånd.

Stryk ømt henover slitte, grå fasader,
og rør de trette smilebånd,

så troen gror
og håpet bor

der dørene blir åpnet for de andre

Kom  til oss når vi frykter andres dommer,
du vårens yre skapermakt.

Forkynn at Jesus Kristus, når han kommer,
vil gi oss liv, slik han har sagt!

Så går vi ut
i tro til Gud

og lever uten frykt i nådens sommer
Eidsberg kirkes barnekor deltok med fin sang Hans-Petter Hersleth overleverer kallsbrev til Guthus

Prost Elisabet Yrwing Guthus 
og biskop Helga Haugland Byfuglien
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Leder for Menighetens Barnehage Unni-Lise Østevik har vært 
på studeietur til Kairo. Der har hun besøkt barna i Stefanus-
barnehagene. I etterkant har hun besøkt barnehagegrup-
pene i Hærland, Trømborg, Eidsberg og Mysen og fortalt om 
hva hun opplevde. 
- Jeg vil ikke overdramatisere hvordan disse barna bor, men 
legge vekt på livet i barnehagen. Samtidig vil jeg fortelle at 
disse egyptiske barna og foreldrene har svært lite penger, og 
at de tjener det lille de har på å sortere søppel, sier Østevik.

Søppel
Stefanusbarnehagene ligger i søppelbyene. De som bor der 
er en koptisk kristen minoritet. De er overlatt til et liv i søp-
pel og av søppel. De henter søppel i Kairo og kildesorterer 
den. Deretter selger de det som er sortert. Dette er eneste 
inntekten de har. Familiene bor som regel på ett rom, der 
rundt 10 personer må dele på plassen, vegg i vegg med 
husdyr som esel og griser. Mange av innbyggerne i Egypt 
vet ikke, eller vil ikke vite at det finnes mennesker som bor 
på søppelhaugene i de såkalte søppelbyene

Avhengig av støtte.
Det finnes 65 Stefanussentre i Kairo. På hvert av disse sen-
trene går det fra 150 – 400 barn i barnehage. I forbindelse 
med hver barnehage er det også legeklinikk hvor barna og 
deres familier får tilsyn av lege. På sentrene jobber helse-
personell, pedagoger, kateketer, sosionomer og assistenter. 
Assistentene blir ofte rekruttert fra søppelbyene. Alt arbeid 

drives ved hjelp av innsamlede midler. 
Personalet i Menighetens Barnehage i Eidsberg har be-
stemt  at de skal lage ulike arrangementer for å samle inn 
penger til mat og utstyr som kommer barna i  Stefanusbar-
nehagene til gode. 
- På sikt er det mulig vi blir vennskapsbarnehage med en 
av Stefanusbarnehagene, sier Østevik som gleder seg til å 
se resultater.

Vi vil hjelpe!
Barnehagebarn vil hjelpe fattige barn i Egypt

Tekst: Kari K. Undeland

”Der nede ved gressmatta ser 
dere et familiefølge som leg-
ger ned asken til et avdød fa-
miliemedlem. Løfter dere blik-
ket over på den andre siden 
av banen, kan dere se at noen 
feirer bryllup i en av VIP-losje-
ne”.  Vi er på ”the tour” – den 
store omvisningen på Man-
chester Uniteds stadion Old 
Trafford. Den engelske guid-
ens ord får oss plutselig til å 
innse at det ikke bare er spøk 
at fotball for noen er blitt en 
religionserstatning. For min 
yngste sønn, som da var 12 år, 
tror jeg nok Old Trafford opp-
levdes som hellig grunn. Han 
tilhører nemlig de ”fotball-
frelste”. Da han satt på topp-
spilleren Ryan Giggs plass i 
garderoben og senere da han 
prøvesatt klubbmanager Alex 

Fergusons tribunesete, tror 
jeg det religiøse uttrykket ”sa-
lig” var det mest beskrivende 
for det han opplevde.

Ekstatisk
Personlig lurer jeg på om noen 
har misforstått dette at Gud 
”leder oss til grønne enger”. 
Nei, det er ikke kunstgress 
han har i tankene. Vi må hel-
ler ikke ta det for bokstavelig 
at Jesus hadde 12 mann på la-
get! Mange synes det er rart at 
man må reise seg opp i kirken 
under tekstlesningene, og at 
menigheten iblant istemmer 
et ”halleluja”, men på en fot-
balltribune tar man bølgen og 
tar del i utrop med den største 
selvfølgelighet. For noen av 
de ivrigste supporterne tror 
jeg ikke det er å ta for hardt i å 

snakke om ”ekstase”, som også 
kan være et fenomen innenfor 
den religiøse sfære. 

Kultplasser?
I boka ”Rite” av fotokunstne-
ren Espen Tveit, som er en bil-
ledsamling av fotball-løkker, 
leker Tveit med tanken på at 
framtidens arkeologer vil un-
dre seg over ”disse rektangu-
lære feltene med tre stenger 
på en eller begge kortsidene, 
og de tenker at plassene må 
ha vært knyttet til religiøse 
seremonier, de må ha vært 
kultplasser. ”

”Arena for utøvelse 
av sterk tro”
Men det er langt fra barn-
dommens fotball-løkker til 
de fotballarenaer som i vår 

tid bygges både her i landet 
og ute i verden. Et operabygg 
til tre milliarder vekker forar-
gelse, men i Norge i dag byg-
ges det fotballarenaer for åtte 
milliarder. I et større oppslag 
i Aftenposten nylig kalles de 
”vår tids katedraler”. Klubben 
Stabæk bygger for eksempel 
”Fornebu Arena”, og i den for-
bindelse uttaler mediaman-
nen og Stabæk-supporteren 
Ingebrigt Steen Jensen til Af-
tenposten at ”Fornebu Arena 
blir bygget for å samle folk 
til religiøse begivenheter. 
Det skal bli en arena for utø-
velse av sterk tro. Her vil det 
bli strenge ritualer, lovsang, 
bønnerop og et sterkt felles-
skap, akkurat som i katedra-
lene”, sier Steen Jensen. Nok 
ikke uten humor og ironi.

Ingen motsetning?
I gamle dager var katedralene 
et sted for å dyrke Gud, sam-
tidig var de stolte symboler 
for byene som hadde dem. Så 
stor respekt hadde man for 
de gamle katedraler, at ingen 
bygg skulle være høyere. I dag 
kjemper klubber og sponsorer 
om å ha de største og flotteste 
fotballarenaer, og verdens bes-
te arkitekter settes til å utforme 
disse vår tids katedraler. 
For de som skulle frykte at vi 
her står overfor en type av-
gudsdyrkelse, kan kjendis-
presten Einar Gelius gi trøst: 
”For meg ligger det ingen 
motsetning i å tro på Gud og 
Vålerenga”, uttaler han til Af-
tenposten. Undertegnede må 
bekjenne at jeg er en tviler i 
dette spørsmålet ...

Katedraler i vår tidApropos! Øyvind Reymert

Glade barn på skolebenken

Styrer i Menighetens Barnehage viser hvor Egypt ligger

Menighetens Barnehage har funnet sitt eget 
hjelpeprosjekt. Barna får lære om hvordan 
fattige barn i søppelslummen i Egypt har det. 
Slikt skaper engasjement for å støtte 
mennesker i nød.
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HVA ER PINSE?

50
PINSE kommer fra PENTEKOSTE som 
betyr ”DEN FEMTIENDE” på gresk. Pin-
sedag kommer alltid femti dager etter 
påskedag.

Bygg og hvete
I det gamle Israel 
var pinsen festen 
for HVETEHØS-
TEN, den store 
k o r n av l i n g e n . 
Påsken, femti 
dager før, var 
festen for den 
første bygghøs-
ten, starten på 
innhøstningen. 
Bygget var først modent. 

Jesu først 
– og så alle folkeslag
Her er det et poeng for den kristne feirin-
gen:
Påskedags morgen gikk øverstepresten 
inn i templet med det første kornban-
det av bygget, for å takke for den nye 
avlingen. Samtidig sto Jesus opp fra 
døden. Derfor skriver Paulus: Men nå 
er jo Kristus stått opp fra de døde, som 
førstegrøden av dem som er sovnet inn.
(1.Kor.15.20)
Jesus er begynnelsen på noe nytt, snart 
får noen mennesker del i livet som Jesus 
gir. Han viste seg for sine disipler i 40 

dager etter oppstandelsen og de trod-
de på ham. Men ennå er ikke den store 
”innhøstningen” i gang. 
Så kommer pinsen: den store hvetehøs-
ten. Det er nå det hele ”tar av”, og mer 
enn 3000 kom til tro på Jesus denne 
dagen. Og siden har det fortsatt ut over 
verden og gjennom århundrene …

Den Hellige Ånd 
Hemmeligheten er DEN HELLIGE ÅND. 
Jesus hadde sagt til disiplene at han skul-
le forlate dem. Men han sa: Jeg lar dere 
ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg 
kommer til dere. (Joh 14.18). Og det var 
Den Hellige Ånd han snakket om.

Frekvensskifte
En gang gikk en fotballkamp på radio 
P1. I pausen sa de at 2. omgang gikk på 
P2. Vi måtte skifte kanal. I første omgang 
gikk Jesus synlig her på jorden. På Kristi 
himmelfartsdag (40 dager etter påske, 
10 dager før pinse) dro Jesus til himme-
len og han viste seg ikke lenger synlig. 
Men han sa: 2. omgang skjer på en an-
nen kanal: Jeg kommer usynlig, men li-
kevel helt nær!

Online med Jesus
Pinsedag kom Jesus til sine venner ved 
sin Ånd. Han er usynlig nær over hele 
verden samtidig. Vi slipper å reise lange 
veier for å finne ham. Vi kan be over alt. 
Den hellige Ånd er det TRÅDLØSE NETT-
VERKET som gjør det mulig å være ONLI-
NE MED JESUS. Dette er det samme som 
å TRO, og vi hører sammen med alle som 
tror over hele verden. For å komme på 
nettet trengs en PC. Her er også utsty-
ret klart: BIBELEN, DÅPENS VANN, NATT-
VERDENS BØD OG VIN, BØNN. Derfor: 
LEV ONLINE!

Kirkens bursdag
Pinse er også kalt kirkens bursdag. Fra 
den første pinsedagen av er nettverket 
oppe og går, og knytter sammen alle 
som tror. Kirken med stor K er jo ikke 
alle kirkehusene, men menneskene som 
lever online med Jesus, menigheten. 
Dette startet på pinsedagen.

Levende hjerter
Etter hvert begynte jødene for lenge si-
den å feire pinsen som festen for de ti 
bud. Moses fikk dem på steintavler på 
Sinaifjellet. Og det å holde budene og å 
leve som Gud vil kan være stein-vanske-
lig. Men profeten Esekiel fikk engang se 
inn i fremtiden, og Gud sa:
Jeg vil gi dere et nytt hjerte og la dere 
få en ny ånd inne i dere. Jeg vil ta stein-
hjertet ut av kroppen deres og gi dere 
et kjøtthjerte isteden. 27 Jeg lar dere få 
min Ånd inne i dere, og gjør det slik at 
dere følger mine forskrifter og tar vare 
på mine lover, så dere lever etter dem. 
(Esekiel 36.26-27.)
Pinse er at Jesus bor i oss ved sin Ånd. Vi 
får være hos ham med våre harde hjer-
ter og overgi dem til ham. Han gjør våre 
hjerter levende og varme i verden.

Les om pinsedag i Apostlenes gjernin-
ger kapittel 2

God pinse!

Tekst og foto: Øystein Sjølie

På programmet for Betania på My-
sen er noen av møtene merket MMM. 
Disse bokstavene står for Møteplass 
Mysen Menighet, og det er Mysen 
menighetsråd som arrangerer. Opp-
legget er mer uformelt enn vanlige 
møter: Først kveldsmat sammen, så 
foredrag/tale eller et annet opplegg, 
så samtale og avslutning.

30. januar var emnet ”Les Bibelen” 
ved Øystein Sjølie, og 26-mars for-
talte professor Notto N. Thelle, tid-
ligere mangeårig Japan-misjonær, 
om kristendommens møte med Øs-
tens religioner. De neste M.M.M. blir 
23.april og 28.mai. I skrivende stund 
er programmene ikke klare, men vi 
oppfordrer alle som har anledning til 
å komme. M.M.M er trivelig og opp-
byggelig !

Velkommen også til de andre møtene 
på Betania. Vi synes det er positivt 
med dette samarbeidet mellom Nor-
misjon og Menighetsrådet.

Dette skriver Nanaouna Bello fra 
Kamerun, og vi ønsker at flere skal 
få oppleve det samme. Derfor har 
Mysen menighet sitt misjonspro-
sjekt i Nord-Kamerun med tittelen; 
Muslimer blir kjent med Jesus.

I flere år var Nanaou Bello elev ved 
en koran- skole. Der resiterte  de 
koranen og lærte å skrive arabisk. 
Under klærne hadde han mange 
tryllemidler. Før hver eksamen eller 
andre utfordringer gjennomførte 
han en serie riter, og dette opplev-
de han nødvendig for å lykkes.

Gjennom kristne venner lærte han 
om kristendommen. Nå har han 
gått  til dåpsundervisning og har 

blitt døpt. Nå forteller han: «Jeg er 
trygg på at Jesus er med samme 
hva som hender. Han har gjort 
alt for meg og jeg trenger ikke å 
streve».
Det Norske Misjonsselskap støtter 
Den evangeliske kirken i Kamerun,  
og vi i Mysen menighet har tatt på 
oss en del av deres bidrag til arbei-
det blant muslimer. En prest og to 
evangelister jobber med kristne for 
å lære dem mer om  islam og hvor-
dan kommunisere med muslimer 
om kristendom. De underviser også 
på bibelskoler om det samme.

Du finner mer om prosjektet 
vårt på nettet:
eidsberg.kirken.no

NYTT FRA MENIGHETSRÅDENENYTT FRA MENIGHETSRÅDENE

Eidsberg - Mysen - Hærland - Trømborg

Pinse er den tredje store høytiden i kirkeåret. Vi begynner med advent og jul: at Jesus ble født. Så kommer påske: Jesus gir 
seg selv for oss, han er sterkere enn døden og gir oss håp og framtid. Men hva er pinse? Her er noen stikkord:

MMM 
Tekst: Gunnar Hasselgård

Mysen menighets misjonsprosjekt
«Bønnen er kjernen i livet mitt. Jeg kan be til en Gud som forstått mitt  språk og som svarer meg.»

Due og ild er symboler for den Helige Ånd. 
Da Jesus ble døpt kom Guds Ånd over ham i 
skikkelse av en due. Da Den Hellige Ånd kom 
over disiplene pinsedag skjedde det også 
synlig som ildtunger.
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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

På leir i sommer ?
20.-23.06: Tenleir, Sauevika 
20.-22.06: 2.-4. klasseleir, Sjøglimt 
23.-26.06: 5.-7. klasseleir, Sjøglimt 
24.-27.06: 5.-7. klasseleir, Sauevika 
07.-09.07: 2.-4. klasseleir, Sauevika 
14.-18.07: Familieleir I, Sauevika 
22.-24.07: Minileir, Sauevika 
25.-29.07: Familieleir II, Sauevika 
04.-06.08: 1.-4. klasseleir, Sjøglimt 

Nærmere opplysninger 
og påmelding: 
Normisjon, Region Østfold, 
St. Mariegt. 99, 
Boks 269, 1702 Sarpsborg 
tlf. 69133660/fax 69133661, 
e-post: 
region.ostfold@normisjon.no 
Se: www.normisjon.no
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Innleveringsfrist til 
neste menighetsblad:
6. juni  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

FRONTRUTESKADE? DØPTE
Eidsberg:
Emma Birkeland Hansen
Marcus Kristensen
Savannah Abrahamsen Enger
Helene Sofie Bjerke Adolfsen
Marie Linnea Ringstad
Mathea Emilie Brandsrud
Marie Ovidia Dahl
Storm-Alexander Hardy 
Karlsen
Julie-Leanda Hardy Karlsen

Mysen:
Adrian Andreas Grønnevik

Hærland:
Theodor Kilsti-Aasland

Trømborg:
Maja Hagen Østenby

Eidsberg:
Judit Småriset
Anders Kristian Riseng

Mysen:
Bård Mohrsen
Harald Kristiansen
Edith Helene Trollerud
Oddvar Kristoffer Bergersen
Hjørdis Elise Hensel
Ann-Mari Reklev
Knut Thveten
Sigrun Synøve Smaadahl
Rolf Walther Bjørnerud
Arne Karsten Nordal

Hærland:
Anna Ødegård
Harry Gunnar Hammersborg
Margit Synnøve Bingen
Synnøve Pettersen
Arne Tøften
Unni Klara Vollebekk

Trømborg:
Ingen døde.

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

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:
07. mai: 
Mysen Normisjon, møte på Betania kl. 19.00.
Johannes Moan taler, Lars Kåsa synger. Bevertning
17. mai: 
Felles 17. mai - arrangement i Trømborg menighetshus 
kl. 18.00 
20. mai: 
Felles Normisjonsmøte, Hebron, kl. 19.00.
Jens Pedersen taler 
21. mai: 
Mysen Normisjon, møte på Betania kl. 19.00.
Besøk av: Ragnar, Hans Kåre og Annvor
28. mai: 
Møteplass Mysen Menighet, Betania kl. 19.00.
Gudstjenesteverksted
03. juni: 
Formiddagstreff i søndagsskolehytta i Trømborgfjella kl. 12.00. 
ved diakoniutvalget i Trømborg 
04. juni:
Mysen Normisjon, møte på Betania kl. 19.00.
Åge Hunnestad taler, Hyttemusikken synger. Bevertning
11. juni: 
Mysen Normisjon, møte på Betania kl. 19.00.
Finn Olav Myhre taler, Asbjørn Trandem synger
18. juni: 
Mysen Normisjon, møte på Betania kl. 19.00.
Gunnar Navestad taler

11.05.08 – PINSEDAG
Mysen kirke kl. 10.00:  Konfirmasjonsgudstjeneste.
Mysen kirke kl. 12.00:  Konfirmasjonsgudstjeneste.
Hærland kirke kl. 11.00:  Høytidsgudstjeneste.
Trømborg kirke kl. 11.00:  Høytidsgudstjeneste med dåp.

12.05.08 – 2. PINSEDAG
Eidsberg kirke kl. 11.00:  Høymesse med dåp.

17.05.08
Se annonse i Smaalenenes avis.

18.05.08 – TREENIGHETSSØNDAGEN
Hærland kirke kl. 11.00:  Høymesse med nattverd.
Mysen kirke kl. 11.00:  Høymesse med nattverd

25.05.08 – 2. SØNDAG ETTER PINSE
Mysen kirke kl. 11.00:  Høymesse med dåp.
  50-årskonfirmanter.
Trømborg kirke kl. 11.00:  Konfirmasjonsgudstjeneste.
    
01.06.08 – 3. SØNDAG ETTER PINSE
Eidsberg kirke kl. 11.00:  Konfirmasjonsgudstjeneste.
Hærland kirke kl. 11.00:  Konfirmasjonsgudstjeneste.
Mysen Metodistkirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste.

08.06.08 – 4. SØNDAG ETTER PINSE
Kulevannsaga kl. 11.00:  Felles friluftsgudstjeneste.

15.06.08 – 5. SØNDAG ETTER PINSE
Hærland kirke kl. 11.00:  Høymesse med dåp og nattverd.
Tenor kirkeruin kl. 11.00:  Friluftsgudstjeneste.

22.06.08 – 6. SØNDAG ETTER PINSE
Eidsberg kirke kl. 11.00:  Høymesse med nattverd.

29.06.08 – 7. SØNDAG ETTER PINSE
Trømborg kirke kl. 11.00:  Høymesse med nattverd.

06.07.08 – 8. SØNDAG ETTER PINSE
Mysen kirke kl. 11.00.  Høymesse med dåp. 

13.07.08 – 9. SØNDAG ETTER PINSE
Hærland kirke kl. 11.00:  Høymesse med nattverd. 

20.07.08 – 10. SØNDAG ETTER PINSE
Eidsberg kirke kl. 11.00:  Høymesse.

27.07.08 – 11. SØNDAG ETTER PINSE
Trømborg kirke kl. 11.00:  Høymesse med nattverd

29.07.08 – OLSOK
Eidsberg kirke kl. 18.00:  Olsokgudstjeneste.

ENDRINGER I GUDSTJENESTELISTA KAN FOREKOMME

Se  vår hjemmeside  www.eidsberg.kirken.no

17. mai i Trømborg menighetshus
 Normisjonsforeningene i Mysen, Hærland og Eidsberg samt 
Trømborg misjonsforening har felles 17. mai - arrangement i 
Trømborg menighetshus kl. 18.00.

Misjonskvintetten fra Marker blir med oss. Randi Finstad Sand 
leser dikt. Den nye prosten vår Elisabeth Yrwing Guthus blir 
kveldens festtaler.

Det blir bevertning og utlodning.

Håper DU har lyst til og ta turen til Trømborg menighetshus ! 
Hjertelig velkommen !!!
 
Hilsen arrangementkomitén

Tur  til Søndagsskolehytta
 Tirsdag 3. juni kl.12.00 ønsker diakoniutvalget i Trømborg 
deg velkommen til formiddagstreff i Søndagsskolehytta i 
Trømborgfjella. 

Pensjonistkoret fra Rakkestad blir med og underholder. Det 
blir andakt ved Juel Lars Kvernhusengen.  Randi Finstad Sand 
vil lese dikt.

Det blir servert småsuppe med noget attåt. Du er hjertelig 
velkommen!
Trenger du skyss ring tlf.69 8970 92/957 49 565.
 
NB! Husk poletter til bommen!

Hilsen Diakoniutvalget , Trømborg

INNSKRIVING AV KONFIRMANTER 2008/2009
Det blir innskriving av nye konfirmanter i Eidsberg prestegjeld tirsdag 17 juni. I Mysen kirke og 
Hærland kapell kl.17.00, Trømborg kirke og Eidsberg kirkestue kl.18.00. Påmelding og informasjon 
deles ut på Eidsberg ungdomsskole. Tilsvarende informasjon finner du også på vår nettside: 
www.eidsberg.kirken.no  
Velkommen til innmelding og konfirmasjon 2009!

På leir i sommer ?
20.-23.06: Tenleir, Sauevika 
20.-22.06: 2.-4. klasseleir, Sjøglimt 
23.-26.06: 5.-7. klasseleir, Sjøglimt 
24.-27.06: 5.-7. klasseleir, Sauevika 
07.-09.07: 2.-4. klasseleir, Sauevika 
14.-18.07: Familieleir I, Sauevika 
22.-24.07: Minileir, Sauevika 
25.-29.07: Familieleir II, Sauevika 
04.-06.08: 1.-4. klasseleir, Sjøglimt 

Nærmere opplysninger 
og påmelding: 
Normisjon, Region Østfold, 
St. Mariegt. 99, 
Boks 269, 1702 Sarpsborg 
tlf. 69133660/fax 69133661, 
e-post: 
region.ostfold@normisjon.no 
Se: www.normisjon.no



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

Da kommunen ga oss mulighet for 
å søke om prosjektmidler, valgte vi 
i ungdomsarbeidet blant annet å 
søke om penger til lavvo og koke-
apparat. Nå er utstyret i bruk! Vi har 
allerede vært ute på to turer og har 

stor glede av utstyret. Lavvoen har 
plass til 12 – 14 personer og kokeap-
paratet (multifuelbrenner) har veldig 
god kapasitet.
Den første turen gikk til Stålsvan-
net i Trømborgfjella, vi overnattet 

og våknet til sludd og snø en tidlig 
lørdag morgen. Helga etter var vi på 
kveldstur til Igletjern med drill i lav-
vooppsetting som aktivitet. Etterpå 
ble det tomatsuppe og kaffe kokt på 
kokeapparatet.

KONFIRMANTER I EIDSBERG
KONFIRMANTER 
I MYSEN KIRKE 11. MAI
Gudstjeneste kl.10.00:
Michelle Andresen
Fanny Christin Ovrum Bodal
Henrik Berge Braaten
Robin Engjom
Andreas Fredriksen
Simen Grahnstedt
Heidi Jeanette Granberg
Bjørn Strengen Gundersen
Nora Sand Haugerud
Robin Try Heiestad
Carina Kværner Jakobsen
Kristine Nikolaisen
Magnus Nøstvedt
Camilla Yvonne Aas Pettersen
Martin Rendalsvik
Per Åsmund Reymert
Gry Annett Pedersen Ruud
Marianne Vikeby
Kevin Smerkerud Aas
Nina Aas

Gudstjeneste kl. 12.00
Vegard Bingslien
Sara Marie Ekhaugen
Christoffer Elgstøen
Ragnhild Helene Gerhardsen
Kristine Elisabeth Herland Grinna
Julie Dramstad Haugerud
Siri Dukstad Jensegg
Emilie Klerud
Eirik Brødremoen Lund
Hilde Martinsen
Kamilla Martinsen
Bendik Johnsen Molland
Jo Kristoffer Støen Nerbøvik
Stig Morten Nilsen
Rolf Magnus Olsen
Jonas Listrøm Pedersen
Roger Pedersen
Marius Karlstad Ruberg
Anders Solberg
Simen Trippestad
Charlotte Tvindesæter
Iselin Øverland

KONFIRMANTER 
I TRØMBORG KIRKE 
25. MAI 2008
Anders Dramstad
Tina Hensel Fladberg
Malin Hensel Fladberg
Ine Marie Graue
Martin Solbakken Haug
Tom Marius Johansen
Kajsa Louise Fossum Knøøs
Emili Magdalena Fossum Knøøs
Kjetil Johann Kraugerud
Hanne Irene Lindblad
Morten Emil Ruud
Thea Emilie Søreng
Espen Andreas Volden
Victoria Johansen Østenby

KONFIRMANTER 
I HÆRLAND KIRKE 
1. JUNI 2008
Isabell Cathrin Frogner
Trine Fundingsrud
Kjell Arne Frogner Graue
Thomas Løken Grønlien
Julie-Maria Haug
Henrik Haugerud
Håvard Høitomt
Hans Øyvind Indrehus
Veronica Nordby Lia
Espen Mathisen
Espen Melleby
Line Aas Sandtorp
Ida Holteberg Skjeltorp
Elisabeth Victoria Svensson
Jens Olav Vaaler
Ole Anders Vister
Vegard Vollebekk
Espen Wang

KONFIRMANTER 
I EIDSBERG KIRKE 
1. JUNI 2008
Tony Usea Bjerkeli
Lars Erik Bjørknes
Sverre Kristian Holm Borgen
Kim Andre Bremnes
Silje Bårli
Ivar Duserud
Trine Elene Fengås
Marte Emilie Larsen Garai
Hans Rasmus Glomsrud
Helene Gullberg
Simen Borge Haga
Lene Marie Kallevik
Linda Chanett Midtfjeld Kruse
Morten Ianssen Mysen
Kjetil Neple
Heikki Bjørklund Paltto
Martine Pettersen
Emil Skansen
Fredrik Svendsen
Fam Karine Heer Aas

 Tekst: Solveig K.T. Vormeland

Torsdag 17. april var det avsluttende samling for barna i Trømborg som 
har vært med på 6 årsklubben. På samlingen øvde vi til gudstjeneste 
hvor barna skulle være delaktige i prosesjon, sang og 5 tegns bønn.
Barna fikk også høre om Hoppeklinken, Somlesinken og Bokfinken fra 
boka ”Tre i et tre” og vi avsluttet 6 årsklubben med pølsefest.

 Tekst: Anita Lislegaard

6 årsklubb Babyer sang i kirken
 Tekst: Kari K Undeland

Kirken har i samarbeid med 
Frelsesarmeen et populært tilbud 
til de aller yngste. Hver onsdag 
formiddag i åtte uker samles sang-
glade mammaer og musikalske 
småtasser i Frelsesarmeens lokaler 
på Mysen. Der får både mødre 
og barn roe ned og konsentrere 
seg om sangen og hverandre. Og 
etterpå koser de seg med formid-
dagsmat. 

Vi ser også betyningen av sangen 
for de som nå har vært med på 
babysang og småbarnssang i 2 ½ 
år. De er veldig glad i å synge og 
danse etter musikken, og har en 
naturlig musikalitet i seg
   

 

Søndag 13. april fikk småbarna prøve 
seg som kirkesangere. Da var det 
storfamiliegudstjeneste med diplom-
utdeling for fullført babysang-kurs. 
Når de små er blitt ett år, får de tilbud 
om å fortsette på småbarnssang.

- 

Om noen er interessert i å delta 
på nye kurs, er det bare å kontakte 
kirkekontoret, og en trenger ikke 
god sangstemme eller spesielle for-
kunnskaper, smiler Anita Lislegaard.

23. mai ønsker vi ekstra velkommen til alle som starter på 
ungdomsskolen til høsten!
Møt opp på Betania kl. 18.00
Spørsmål – ta kontakt med Solveig, 98220299

Lavvo og kokeapparat!

Smak av Ka du trur!

i Trømborg


