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Kunst, kafé 
og konsert
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Kristen 
markedsdag
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Familiefestival 
på Sjøglimt

Barnedåp ved 
Kulevannsaga

Kapellan Øystein Sjølie

forrettet gudstjenesten og hadde menigheten 

sittende rundt seg på campingstoler, bergknat-

ter og trestubber. Noen i fritidsklær og andre 

pent pyntet, - Johanna Lundes dåpsfølge.  

Etter vanlig dåpsliturgi, men i uvante omgivel-

ser ble Johanna døpt. Vi ønsker Johanna og 

hennes familie lykke til videre i livet ! 

Felles gudstjenester i sommer

Hver søndag fra og med 22. juni til og med søn-

dag 17. august - dvs. søndagene i skolens som-

merferie - blir det felles gudstjeneste for alle våre 

fi re menigheter, Trømborg, Hærland, Mysen og 

Eidsberg i én av kirkene. Hver søndag vil det være 

åpent for dåp og det forrettes også nattverd hver 

søndag. I tillegg blir det tradisjonell Olsokguds-

tjeneste i Eidsberg 29. juli om kvelden. 

Våre felles sommergudstjenester er ett ledd i 

å utdype samarbeidet mellom våre fi re menig-

heter, og vi håper og ber om at det må gi et 

godt bidrag til en velsignet sommertid!

Vel møtt til gudstjenestefeiring i sommer!

Tradisjonen tro braket det løs med fa-

milieaktiviteter for store og små på Sjø-

glimt leirsted i Marker 25. mai. Det var en 

strålende dag, varmt i været, glade barn, 

gudstjeneste med tryllekunster, oppmarsj 

med musikkorps og fysiske utfoldelser 

som klatring, ridning, lysestøping og bal-

longslipp. Mysen Barnegospel deltok med 

flott sang. De bar selvfølgelig sine nye T-

skjorter som de anskaffet seg til 30-års 

jubileet og sto fint i stil til det som var 

dagens tema, nemlig ”Bibelens røde tråd: 

Jesus”

www.eidsberg.kirken.no

Prosjektkor

se side 3  

 

Søndag 08. juni var menighetene i Eidsberg 
invitert til felles friluftsgudstjeneste ved 
Kulevannsaga i Trømborgfj ella. 
Vibeke Høegh og Tore 
Mysen var vertskap 
og kunne konstatere 
at unge og gamle kos-
te seg i det fl otte som-
merværet.

orgfj ella. 

Kirkekontorets åpningstider

I perioden 21.07 – 10.08 vil 

kontoret være åpent tirsdag til 

fredag mellom kl. 09.00 – 12.00.  

Samtaler/møter utenom denne 

tiden, må avtales på forhånd.

Innskriving til konfirmasjon 
2009

Eidsberg – Mysen

Hærland – Trømborg.

Det er fremdeles mulig å melde 

seg på.

Ta kontakt med kirkekontoret, 

tlf. 69 70 22 61. 

Oppkommet
Gleden i Jesus Kristus
er min styrke
er min sunnhet
denne gleden
er et oppkomme
av positive krefter
er en kilde
til å drikke av
er et oppkomme
av nytt liv

        Andreas Lund
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”Det 4. evangelium”
En skal ikke ha lest mye i Nytestamentet før 

en oppdager at Johannes-evangeliet, eller 

”Det 4. evangelium” på mange måter er an-

nerledes enn de tre første. Mens de tre, svært 

forenklet sagt, forteller om Jesus fra Nasaret, 

hva han sa og hva han gjorde, så er Jesus i 

dette evangeliet helt fra kap. 1 ”Mannen fra 

himmelen”. Han er guds Logos, Ordet, som 

var i begynnelsen hos Gud, og var Gud, og 

som kom og bodde i blant oss. Evangelisten 

framhever  Jesu guddom og enhet med Fade-

ren. Disiplene skjønner også helt fra begyn-

nelsen hvem Jesus er. Se kap.1 om hvordan 

de første disiplene ble kalt. Og mens Jesus 

i de første evangeliene bruker betegnelsen 

Menneskesønnen om seg selv, bruker han i 

Johannes-evangeliet mest betegnelsen Søn-

nen, i relasjon til Faderen..

M. h. t. innholdet så forteller dette evange-

liet om fl ere besøk i Jerusalem, og mindre 

om virksomheten i Galilea. Det forteller om 

7 under, som evangelisten kaller tegn: Fra og 

med vinunderet i Kana og til og med oppvek-

kelsen av Lasarus er hovedsaken at de viser 

hvem Jesus er. Videre gjengir  evangelisten 

lange taler av Jesus. Mest kjent er avskjedsta-

lene kap. 13 – 17,  men merk også samtalen 

med Nikodemus i kap. 3 og samtalen med 

kvinnen i Samaria  i kap. 4.

Språket er svært enkelt, men dyptpløyende. 

Jesus taler om seg selv som livets brød, det 

levende vann, vintreet. Det spilles på mot-

setninger: Liv – død, lys – mørke.

Evangeliet har to tillegg. Fortellingen om 

kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd 

står ikke i de eldste håndskriftene, og bryter 

sammenhengen. Og kap. 21 er åpenbart en 

senere tilføyelse. Det er en markert avslut-

ning i kap. 20. 30-31.. Men sannelig skal vi 

være glad for at disse to beretningene kom 

med!

Men hvem har så skrevet det ? Evangelisten 

har tydelig kjennskap til Jesus-ord og –for-

tellinger som de andre ikke har. Det er sann-

synlig at han har kjent de tre første og har 

villet supplere dem. Han viser intimt kjenn-

skap til forholdene rundt rettssaken mot Je-

sus. Noen steder omtales ”den disippel som 

Jesus hadde kjær”, det ser ut til at det må ha 

vært Johannes, og den kirkelige tradisjon 

har utpekt apostelen Johannes som forfatter. 

Det er fullt mulig. Etter tradisjonen døde han 

i Efesos i høy alder, den eneste av de 11 som 

ikke led martyrdøden. Vi antar at evangeliet 

ble skrevet år 90-95. Hvis Johannes var 17-18 

år da han ble kalt til disippel, var han i slutten 

av 70-årene da han skrev sitt evangelium. Vi 

må bare takke for at vi fi kk dette evangeliet 

som enda tydeligere enn de tre første viser 

oss hvem Jesus er. Med rette kalte Luther Jo-

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

Aage Martinsen, prostiprest  
arb: 69 70 22 61  

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 mob: 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

Klipping rundt 

gravminnene 

Kirkegårdsarbeiderne er opp-

tatt at det skal være pent på 

kirkegårdene. De klipper der-

for gresset hver uke, - med 

unntak i veldig tørre perioder 

da det kan gå noe lenger mel-

lom hver gressklipping.

Vi vil minne de som steller 

gravstedene, om å klippe gres-

set rundt selve gravminnet.  

Det er nesten 3000 gravmin-

ner på våre fem kirkegårder. Vi 

har derfor ikke anledning /tid 

til å klippe rundt disse så ofte. 

Kirkegårdens helhetsinntrykk 

blir så mye bedre når det også 

er pent rundt gravminnene.

Plantefelt foran

gravminnet:

Det er enkelte plantefelt ved 

gravminnene som begynner 

å bli store. Vi minner derfor 

om hva som står i kirkegårds-

vedtekter:

Foran gravminnet er det an-

ledning til å opparbeide et 

plantefelt i høyde med bakken 

omkring. Det må ikke være 

bredere enn gravminnets 

bredde. Det kan ikke stikke 

lengre fram enn 60 cm, målt 

fra gravminnets bakkant. Det 

kan ikke plantes vekster som 

overstiger gravminnets høyde 

eller går utover plantefeltet.

Vanning av tilsådde graver

Om våren blir mange av de ny-

este gravene tilsådd. Vi opp-

fordrer de som steller gravste-

dene om å vanne det tilsådde 

området slik at gresset kan 

komme tett og fint. 

Fredede graver og minne-

tavle ved Eidsberg kirke.

I 1976 ble 25 gravsteder på 

Eidsberg kirkegård fredet.  

Dette gjelder gravminner et-

ter menn og kvinner som har 

gjort seg særlig fortjent til 

det, eller minnesmerker som 

har kunst og kulturhistorisk 

verdi.  

I kirkens våpenhus er det en 

minnetavle over falne eids-

berginger under annen ver-

denskrig.

Her er det mye lokal historie 

som er i ferd med å gå i glem-

meboken. Vi utfordret derfor 

Øivind Larsen, ivrig medlem i 

historielaget, til å samle infor-

masjon om disse personene. 

Nå er resultat å lese på våre 

hjemmesider:

www.eidsberg.kirken.no. 

Takk for stor innstats!

Tro & Tanke

 Gunnar Hasselgård

De fl este er fl inke til å holde det 

pent rundt gravminnene mens 

andre lar gresset gro.

NYTT FRA KIRKEVERGEN



3K i r k e k o n t a k t e n www.eidsberg.kirken.no

Andakt
Andakten er skrevet av David André Tys. 

Tys studerer teologi og vil være vikarprest 

i prostiet i sommer. 

Ofte skulle vi ønske at livet skulle 

være så problemfritt som mulig. Vi 

legger planer, gleder oss til ferier 

og andre hyggelige stunder, men 

plutselig kan noe dukke opp som 

ødelegger det hele.

Ferien, jobben eller livet blir ikke 

som planlagt, og vi lurer stadig på 

hvorfor er hvordan kunne det gå 

som det gjorde. Ofte tenker vi at 

kjedelige situasjoner bare hender 

oss, alle andre har det bra og er fri 

fra alle bekymringer. 

Men situasjoner som er vanskelige 

å takle, vonde å møte er ikke bare 

noe som kan skje deg og meg. 

Selv i skriften fi nner vi eksempler 

på at livet er ikke som man skulle 

ønske det var. 

I Salme 22 og 23 hører vi om kong 

David og de ting han opplevde. 

Her nevner han blant annet hvor-

dan en fi endtlig motpart håner 

ham, og David føler seg forlatt og 

hjelpeløs.

Dette var overhodet ikke et liv som 

var fri fra alle bekymringer. Han 

måtte sloss mot kjempen Goliath, 

være jaget av kong Saul, og til om 

med hans egen sønn, Absalom 

ville styrte ham. David hadde altså 

ikke et liv som bar kjennetegn av å 

være «en dans på roser»

Han må ha vært redd svært ofte. 

Ikke bare for morgendagen, men 

for det som ligger oss nærmest – 

vårt eget liv. 

Men allikevel er det et snev at op-

timisme. For i salme 23, kan vi lese 

«Selv om jeg går i døds-skyggens 

dal, frykter jeg ikke for noe vondt. 

For du er med meg. Din kjepp og din 

stav de trøster meg.»

Det virker som om han setter sin 

tillit til Gud, selv om han opplever 

livet vanskelig og bekymrings-

fullt. Det virker nesten litt rart for 

meg, at David klarer å gjøre dette 

på tross av han befi nner seg i en 

situasjon hvor det meste går imot 

hans vei.

Jeg tror at  David prøver å vise, at 

selv om disse tingene skjer med 

ham, så håper han på at Gud vil 

være tilstede i de vanskelige stun-

dene.

Jeg mener at denne salmen er 

ment å gi oss håp og tillit til Gud, 

i en hverdag, i ett liv som har sine 

tunge stunder. Slik det fremgår av 

salme 23, virker det som alt er i be-

vegelse og forandring, livet går så 

å si i «berg og dalbane», men Gud 

er alltid tilstede og evig, når alt an-

net virket skjørt og forgjengelig. 

Når ting skjærer seg er han der 

med oss. Er det vanskelig på job-

ben, eller ble ikke ferien som plan-

lagt, er Gud tilstede der også. Livet 

er ikke alltid en dans på roser, men 

Gud er alltid tilstede med oss.

Livet er ikke alltid en dans på roser

MINNEGAVE

Ved Kåre Lunds begravelse ved 

Hærland kirke 3. juni ble det gitt en 

minnegave til Frivillighetssentralen. 

Lund bodde ved velferdssenteret og 

var en fl ittig gjest på dagtilbudet. Vi 

sier en varm takk for gaven!

SOMMERÅPENT

Dagtilbudet har åpnet hver tirsdag 

fra kl 10.00 – 13.30 i hele juli måned. 

Velkommen! Det er for øvrig mange 

som er med på dagtilbudet nå, men 

det er plass til fl ere. Ring 69 89 22 06 

hvis du trenger skyss.

UT PÅ TUR

Når dette leses, er allerede to turer 

arrangert, og forhåpentligvis gikk 

det bra. Hvis alt fungerte som plan-

lagt, gikk turen 12. juni ”for alle”, dvs. 

brukere, hjelpere og interesserte, 

til Ålby gård på Jeløya. Deretter en 

rundtur på Jeløya med lokal guide, 

for så å følge opp med et besøk på 

den nye fl yplassen i Rygge. Siste 

post før hjemreisen var middag på 

Solli kro. Når dette skrives har allere-

de 70 meldt seg. Og hvis fremdeles 

alt gikk som planlagt, var brukerne 

av dagtilbudet på Einarbu 17. juni. 

Programmet bød bl.a. på sang og 

underholdning ved Hørselshemme-

des kor, og andakt ved Reidunn Has-

selgård. Og selvfølgelig rømmegrøt 

og kaff e!

Det blir tur fol hjelperne i august. 

Programmet for denne turen er 

ennå ikke fastlagt.

EDW. RUUD

Det er nå 9 damer som gjør frivillig 

assistenttjeneste på Edw. Ruud. De 

hjelper ved måltider m.m.m. Hon-

nør til de 9, de gjør en fi n jobb! Har 

du lyst til å være med så ring 69 89 

22  06 for nærmere opplysninger.

UTE

Sommeren er kommet tidlig i år, og 

gresset gror. ”Guttane” har mer enn 

nok å gjøre med å klippe plener. 

Men igjen : Vi trenger fl ere hjelpere 

til praktiske oppgaver. Kan du selv, 

eller kjenner du noen som kan en-

gasjere seg? Vi er takknemlig for alt, 

fra noen timer til heltid!

NYE LEIEBOERE

En del av de ombygde leilighetene 

i de gamle blokkene i Kløverveien 

har stått tomme en stund, men nå 

ser det ut til at de blir fylt opp. Vi 

ønsker nye ”kunder” velkommen til 

Velferdssenteret!

TO SOM STÅR PÅ

Ekteparet Kristine og Arne Seiersten 

har solgt villa og bosatt seg i en tri-

velig leilighet i Smedgata, men sitter 

ikke med hendene i fanget. Begge 

to jobber som hjelpere i Frivillighets-

sentralen. De kom til Mysen fra Skjold 

i 1969. Arne var major ved Transport-

regimentet på Høytorp fort fram til 

pensjonsalderen. Kristine har jobbet 

i butikk og på kontor, bl.a. på Felles-

kjøpet, og fi kk også med seg 2 år på 

Husfl idsskolen. Begge to har vært 

aktive i Flaggtreff .

Arne begynte i Frivillighetssentralen 

med kontroll og service på høreap-

paratene til pensjonister, men etter 

hvert er det blitt mest utearbeid: Ha-

gearbeid, plenklipping og klipping 

av hekker. Han har opparbeidet seg 

en fast kundekrets ! Kristine følger 

pasienter til lege, tannlege, m.v., og 

er engasjert i besøkstjenesten. Den 

eldste hun besøker er 96 år. 

Begge trives med å ha noe å gjøre. 

Tusen takk for at dere gjør en innsats 

hos oss!

TIL SLUTT

God sommer til alle!

Ansv. For dette nr. 
Gunnar Hasselgård

Organ for

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

i Eidsberg

Nr 3 – Juni 2008 – 12.årg.

TRØSTE 
& BÆRE

17. 17. mai mai fest i Trømborg menighetshusfest i Trømborg menighetshus
Det var ikke mye plass igjen da nor-

misjonsforeningene i bygda arran-

gerte en meget vellykket fest 17 

mai. Det ble en god kveld med mye 

bra innhold. Elisabeth Baggetorp 

holdt en tankevekkende andakt. 

Det musikalske sørget vår dyktige 

”pianistprost” for. Knut Hope ga oss 

en fl ott opplevelse med musikk på 

høyt nivå. Randi Finstad Sand  im-

ponerte med dikt av onkel Toralf 

som hun fremførte på en glim-

rende måte. Vi var så heldige at vår 

nye prost Elisabet Yrwing Guthus 

var med oss og holdt festtalen. El-

lers var det spleiselag med mye 

god mat som seg hør og bør på en 

sådan dag.

Det var utlodning og overskuddet 

gikk til Sjøglimt leirsted.

Det er første gang med et felles 

17- maiarrangement og mulig vi 

gjentar det til neste år. Det var fi nt 

å komme sammen å kjenne på fel-

lesskap. Vi er jo så få i hver bygd og 

vi arbeider jo for samme mål.

Vi ba om at det måtte bli en god 

kveld og det takker vi Gud for at 

vi fi kk.

 Tekst og foto: Tove Kopperud

Mange deltok på 17-mai. fest i Sørby-

stua, Trømborg menighetshus.

Mysen menighet
trenger frivillige!!trenger frivillige!!
Vi trenger: 
Frivillige hjelpere i enkelte gudstjenester:

 • 2 – 3 dåpsverter  (ta imot dåpsfamilier, tenne dåpslys) 

 •  3 – 4 blomsterverter (bidra med blomster til alteret noen ganger pr år)

 •  1 – 2 klokkere (lese tekst, kunngjøringer, bistå under gudstjeneste)

 •  Flere til å ordne med kirkekaff e

Frivillige til arbeid med barn og unge:

 • Voksne med interesse for ungdom til å være med under konfi rmantundervisningen, evt på

  konfi rmanthelg

 •  Voksne med interesse for barn til å være med på deler av trosopplæringen, for eksempel opplegg for  

  4-åringer i kirken i forbindelse med en gudstjeneste på høsten, opplegg for 6-åringer m.m.

Kanskje du har tanker om fl ere aktiviteter vi kan ha i menigheten?

Øystein Sjølie,  tlf 69 70 22 63 på kirkekontoret

Vibeke Høegh, tlf. 69 89 04 66

Johanne Buer,  tlf. 69 89 05 18

Ragnar Duserud,  tlf. 69 89 05 09

Anne Weydahl,  tlf. 69 89 03 25

Elisabeth Spydevold, tlf. 69 89 03 21

Ivar Ånesland, tlf. 69 89 02 95

Prosjektkor i Eidsberg prestegjeld?Prosjektkor i Eidsberg prestegjeld?

Noe for deg?Noe for deg?
Det har kommet ønske fra fl ere hold om det kan la seg gjøre å etablere et 

såkalt ”Prosjekt-kor ” i Eidsberg prestegjeld. Et kor som kan være med på noen 

gudstjenester og kanskje en konsert i løpet av året.  Jfr konsert m Stokstad/

Jensen og gudstjenesten palmesøndag med innsettelsen av vår nye prost!

Dette synes jeg kan være spennende å prøve å få etablert.

Tiden som kommer byr på en rekke musikalske utfordringer i menighe-

tene våre.

Nye liturgier og ny salmebok skal snart innføres, og da trenger menig-

hetene våre ”hjelp” til å lære seg nytt stoff !

Et kor eller en sanggruppe vil være av stor betydning i denne sammen-

hengen.

Utover høsten er det planlagt noen gudstjenester og andre arrange-

menter der hadde vært fi nt å ha med et slikt kor:

Onsdag 15 oktober  Salmekveld i Mysen kirke der 

 forslaget til ny salmebok blir presentert.

Søndag 16. november:  Sang-gudstjeneste i Hærland kirke med  

 salmer og sanger av Eyvind Skeie. Her deltar  

 også Eyvind Skeie. 

1. juledag Høytidsgudstjeneste i Eidsberg kirke.

Jeg kan tenke meg følgende opplegg for et slikt kor:

Øvelse en gang pr. måned  for eksempel en lørdag i tidsrommet 10 – 14 

+ en øvelse f.eks dagen før det aktuelle arrangementet.

Noter blir sendt ut i god tid på forhånd slik st de som vil være med får 

anledning til litt forberedelse før øvelsene

Hvis du synes dette kan være interessant å være med på ber jeg om en 

tilbakemelding på dette så fort som mulig og helst før 10. juli

Vidar Hansen

Kantor

Ønsker du mer informasjon eller å melde deg på - ta kontakt med 

En aktiv og levende menighet er avhengig av aktive og interesserte 
medspillere.

Har du lyst å være med på laget?
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Kafé, kunst og konsert 
for fattige barn i Kairo

Noen minner brenner seg fast – 

aller helst fra barndommen. Etter 

mer enn 50 år er de ennå ikke vis-

ket bort. Det er de aller, aller hyg-

geligste jeg vil dvele ved. Men jeg 

husker også godt da bestemor lå 

på likstrå i veslehuset. Det var en 

spesiell avskjed full av mange for-

skjellige følelser. Mange kom for å 

ta farvel. Før ferden gikk til kirken 

satte naboene opp grantrær ved 

veien. Det friske toppskuddet var 

knekt. Et liv hadde tatt slutt.

Når de spesielle minnene passerer 

revy, tenker jeg på dagens barn 

og unge. Hva vil de huske om 50 

år? Hva fester seg av minner når 

dataspillene flimrer forbi? MSN er 

ettermiddagens tidsfordriv. De er 

mer kjent på Facebook og Youtu-

be enn i historieboken som fortel-

ler om en krig som bare er litt mer 

enn 50 år tilbake.

Hva fikk vi av minneverdige opp-

levelser for 50 år siden? Gav det 

mer å sitte klistret til radioen og 

høre på Barnetimen  og Stompa? 

Eller la seg fenge av musikken 

som ble sendt i eteren fra ”Radio 

Luxenbourg – the station of the 

starts”?

Ikke til å glemme

Hvor vil jeg hen?  Jo, det var de 

gode, skapte minnene. Et resultat 

av en aktiv handling. Jeg drar til-

bake til barndommen og minnes 

ett av sommerens høydepunkter.  

Tante og onkel var kommet fra 

Oslo for å bo en uke i en leid hytte 

i Trømborgfjella. Langevannet 

var målet, og jeg fikk følge dem 

innover. Vel framme lokket on-

kel på sauene. Som en musikalsk 

opptakt til feriedagene kom bjel-

leklangen nærmere og nærmere. 

Snart var flokken på trammen og 

hilste på.

Jeg husker turene med naboun-

gene fordi søndagsturen til Are-

marksjøen var den første utfluk-

ten jeg opplevde i en bil? Eller 

var det den hjemmelagde ferdig-

smurte maten med rød saft som 

drikke?

Grunnen til at disse gode min-

nene er lagret, tror jeg henger 

sammen med mulighetene til 

hverdagsopplevelser. Hva var 

bedre enn en badetur til Lunde-

byvannet etter en hel dag med 

luking i kålrotåkeren? Og hadde 

du en krone, fikk du en hel Kro-

ne-is. Opplevelsene kom ikke re-

kende forbi. De måtte skapes av 

ekte initiativ og et ønske om å ha 

det hyggelige sammen – gammel 

som ung.

Hva gleder ungene seg over?

Den kjente TV-mannen Arne Hjelt-

nes stiller i siste nummer av tids-

skriftet Kampanje disse sentrale 

spørsmålene: Kva skal ungane 

våre gleda seg over? Kva skal dei 

le, mimra og kosa seg med når dei 

vert vaksne?

Disse spørsmålene er like sentrale 

for en familie som for Den norske 

kirke. Begge steder er vi opptatt 

av hvilke verdier som tilføres barn 

og unge. Hvilke verdier og sysler 

fyller vi voksne fritiden med slik at 

vi kan være gode rollemodeller?

Det er ikke alltid de mest kostbare 

lekene som skaper størst glede 

hos barna. Eventyrlige ungdoms-

opplevelser er ikke alltid suksess 

hos tenåringene. Et originalt et-

termiddagstreff for barn kan 

oppleves som en oase. Når kon-

firmantene skal ha sitt undervis-

ningsopplegg rett etter skoletid, 

kan et enkelt fellesmåltid med 

brød og suppe skape gode sam-

taler og med et innhold som ikke 

går ut på dato.

Lavvo og kokeapparat

Derfor er det hyggelig å lese i Kir-

kekontakten om de innkjøp som 

menigheten gjorde for tildelte 

prosjektmidler. Pengene gikk til 

lavvo og kokeapparat. Den første 

turen gikk til Stålsvannet. Neste 

helg var det Igletjern. Opplevel-

sesturer med enkle rammer, men 

med et innhold som gjør godt for 

sjel og sinn, som rører ved de in-

nerste tanker og gir gode natur-

opplevelser. Med slike opplegg 

er folkekirken på rett vei med en  

motstrømskultur. På denne må-

ten bygger kirken en kommuni-

kasjonsform som over tid vil være 

av stor betydning for ungdom-

mens møte med kirken. Kirkens 

kraftfulle budskap kommuniseres 

med de enkle, de sterke, de nære 

opplevelsene. 

Skal vi bli enig om at vi denne 

sommeren skaper minner som vil 

vare?

Så håper jeg alle får en god som-

mer. Selv reiser vi til Bornholm for 

18. gang. Der er det kort vei mel-

lom de gode og minnerike opple-

velsene.

La oss skape gode minnerApropos! Trond Degnes

Forslag til ny salmebok
I disse dager presenteres forslag til ny salmebok for Den norske kirke! 

Det er et stort og omfattende dokument som er lagt fram og som nå 

skal sendes ut på høring.

Her er mye nytt og spennende stoff , og den mest markante  nyheten  

i forslaget er et stort innslag av allmenne sanger som Evert Taubes 

Änglamark, Einar Skjæraasens Du ska itte trø i graset, Arnulf Øverlands 

Snevit er natten, Nordahl Griegs Til ungdommen, Olav H. Hauges Det er 

den draumen me ber på og Alf Prøysens Julekveldsvise (Nå har vi vaske 

gølvet). Også andre nyere julesuksesser er kommet inn. Her er Oslo Gos-

pel Choirs kjempehit Nå er den hellige time og Carolas Vem har tänt den 

stjärnan, med tekst av Erik Hillestad. 

 Til sammen er det tatt inn 390 sanger som ikke har vært med i Den nor-

ske kirkes to nåværende salmebøker. Men kirkens arvegods er også på 

plass. 601 av de 953 salmene i Norsk Salmebok er med i det nye forsla-

get. Det samme gjelder 159 av de 283 sangene i Salmer 1997. Det sam-

lede antall salmer blir dermed 1150. Dette foreslås fordelt på to bind.

Blant tekstforfatterne som er sterkt representert med nye salmer, fi nner 

vi Edvard Hoem, Eyvind Skeie og Hans Olav Mørk. Blant komponistene 

til nye melodier går navn som Henning Sommerro og Wolfgang Plagge 

igjen mange ganger.

Norsk salmesang vil i framtiden ikke bare dreie seg om salmer på bok-

mål og nynorsk. Salmebokforslaget har med tekster på nordsamisk, lu-

lesamisk, sørsamisk, latin, svensk, dansk, engelsk, tysk, fransk, spansk, 

portugisisk og noen afrikanske språk. Til sammen er 84 av de 1150 sal-

mene i boka på andre språk enn norsk. 

Både negro spirituals og nyere gospelsanger er eksempler på engelsk-

språklige innslag. Sometimes I feel like a motherless child har fått plass, 

samt Were you there when they crucifi ed my Lord og Go, tell it on the 

mountain. Det gjelder også We shall overcome, Just a closer walk with 

Thee og Shine your light.

Planen er at salmeboken skal tas i bruk i 2010, men som sagt skal for-

slaget først ut på en omfattende høring. I denne prosessen er det viktig 

å gjøre seg kjent med forslaget, og komme med innspill til høringsin-

stansene. 

Her i Eidsberg vil vi presentere forslaget på en salmekveld i Mysen kirke 

onsdag den 15. oktober. 

Til denne kvelden har vi vært så heldige å få med oss sekretæren i 

salmebokutvalget, Åge Haavik til å være med.

Sett av denne kvelden allerede nå! 

Kantorens hjørneKanttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooorens hjørneKantoreKanttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooorens hjørne

I forrige nummer fortalte vi at barna i Menighetens Barnehage vil hjelpe barn som lever 
i søppelbyer i Kairo. Barnehagen har sammen med Misjon i Øst inngått en vennskapsav-
tale med Stefanusbarnehagene. I barnehagene får barn fra søppelbyene mat, helsesjekk, 
omsorg og læringsmuligheter.

I alle de fi re avdelingene : Hebron, 

Hærland, Trømborg  og Betania har 

barn og personale arrangert ulike 

tiltak for å skaff e penger til Stefa-

nusbarnehagene.  Barna inviterte 

foreldre og besteforeldre til kafe, 

kunst-utsalg, konsert og auksjon i 

barnehagen sin. Det var stor opp-

slutning om alle arrangementene 

som totalt innbrakte kr 8.130.  

Barna deltok ivrig i forberedelsene 

med baking, maling og pynting. 

De eldste barna fi kk stå bak disken 

og betjene de mange kundene. 

Enda de ikke har begynt på sko-

len enda, var det moro å prøve å 

regne ut hva kunden skulle betale 

for kake og kaff e. 

Pengene skal nå sendes til Stefa-

nusbarnehagene via Misjon i Øst 

og vil i sin helhet bli brukt til mat 

og utstyr til barna. 

Fin barnekunst til salgs på Hebron,

Tekst: Lise Undrum

Solrun og Emma har pyntet kafé-bordene i 

Trømborg. Nå venter de på gjestene.

”Kom og kjøp !”
Serveringsjentene bak disken på 

kafé Hebron har mye godt å by på.

Jentene heter: Marthe, Aurora, 

Emma og June

Fi

So

Tr
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- Vi synes dette er en fantastisk 

mulighet til å fronte budskapet 

om Jesus. I fj or hadde vi en mar-

kering av pinsebevegelsens 100 

års jubileum. Da var det dette ar-

rangementet som dro fl est folk 

til markedsplassen. Markedsle-

delsen var så fornøyd at de spur-

te om det kunne arrangeres en 

hel dag med kristen profi l i år. 

Dette sier leder for komiteen som 

planlegger årets markedssøndag, 

Knut Labråten fra Rakkestad.

- Dette blir en vinn vinn situasjon 

for både Røde Kors og de kristne 

menighetene. Vi får støtte opp 

om det viktige humanitære ar-

beidet Røde Kors driver med, - et 

arbeid som absolutt bygger på 

Bibelens verdier, og menighete-

ne får vise fram kristne artister og 

fortelle om Jesus på Røde Kors 

sitt vel innarbeidede marked.

Årets avslutningssøndag blir et 

samarbeid mellom mange me-

nigheter i distriktet. Både Den 

Norske Kirke, pinsemenigheten, 

metodistkirken og frelsesarmeen 

deltar. Det satses mye på sang 

og musikk, og både lokale aktø-

rer og nasjonalt kjente artister vil 

delta. Foreløpig ønsker ikke ko-

miteen å røpe alle kort de har på 

hånden. Vi kan si at Askim Soul 

Children skal delta på gudstje-

nesten, sier Øystein Sjølie. Ellers 

blir det et tett program gjennom 

hele dagen. Fra hovedscenen blir 

det arrangementer annenhver 

time. Klokken 12.00 gudstjeneste 

med nattverd, kl.14.00 barne/

familie opplegg, kl.16.00 folke-

møte, kl.18.00 ungdomskonsert 

og kl.20.00 avslutningsshow.

Hvilke utfordringer møter 

dere når så mange forskjellige 

menigheter skal bli enige? Her 

har det ikke vært problemer i 

det hele tatt. Vi ser bare mulig-

heter. Det sentrale i Bibelen er 

alle menighetene enige om, og 

vi har et innarbeidet nettverk for 

samarbeid. Dette sier en begeis-

tret gjeng som åpenbart ikke er 

redd for litt arbeid. 

Dette er gøy.

Menighetens Barnehage
legger ned avdeling Betania
Fredag 20. juni 2008 ble den aller siste barneha-

gedagen på Betania. Etter 30 år med barnehage i 

huset er det slutt. Mange barn har hatt fi ne dager 

med glede, lek og læring på Betania disse årene. 

Det var Indremisjonen som i 1978 startet barne-

hage på Betania. Fra 1997 ble barnehagens navn 

Menighetens Barnehage. 

Avdelingen på Betania har vært drevet som kort-

tidsbarnehage og kan ikke godkjennes for hel-

dagsdrift. Behovet for korttidsplasser har blitt 

mindre og Betania har hatt små barnegrupper de 

siste årene. Noen av barna som hadde plass på 

Betania, begynner på skolen, og de andre har fått 

barnehageplass i Menighetens Barnehage avde-

ling Hebron og i andre barnehager i Mysen. 

Personalet fortsetter i Menighetens Barnehages 

øvrige avdelinger. 

«NY» LILLESAL
Nå når barnehagen slutter, har Betania på My-

sen store planer om en helt ny lillesal. I løpet 

av sommeren skal det males, henges opp nye 

gardiner, og det skal kjøpes nye møbler. 

Det er meningen å få et rom som passer til 

”småmøter” av ulike slag. Menighetsrådet er 

med på planleggingen. 

Vi ønsker lykke til!

Statusrapport

Hærland kapell / kirkestue har gjennom-

gått en betydelig ombygging og restau-

rering siden 1998. Det begynte med byg-

gingen av nytt Bårehus i 2000, og deretter 

påbyggingen av kapellet i 2002 som gav 

oppholdsrom til kirketjener. Påbyggin-

gen gav også ekstra arealer til kapell/

kirkestue-delen. En stor innsamlingsak-

sjon og dugnadsarbeid ble igangsatt, og 

i perioden 1998-2007 ble de samlet inn 

kr. 427.000,-. Jeg tror det er trygt å si at 

tilsvarende sum er donert i arbeidstimer 

av de som har stilt opp på dugnad. Kom-

munen bidro med 430.000,- til restaure-

ring av kapellet, mens menighetsrådet 

selv fi nansierte omgjøringen av kapellet 

til også å bli ei kirkestue. Kapellet / kirke-

stua har fått toaletter og et lite kjøkken 

samt et møterom i andre etasje. Nye 

gulv er lagt i hele huset, og ytterdørene 

er skiftet. Det som gjenstår er skifting av 

takstein og noen forbedringer av taket i 

tillegg til noen mindre arbeider. 

Utleie

Det er nå mulig å leie kirkestua til ar-

rangementer. Aktuell utleie kan være til 

lag, foreninger, minnesamvær, dåpsfest 

og konfi rmasjonsselskap. I hovedsalen i 

kirkestua vil det normalt kunne dekkes 

til ca. 60 personer. Det har ved basarer 

vært fl ere, men da begynner det å bli 

trangt. I tillegg kan det dekkes til ca. 20 

personer på galleriet. Kirkestua har toa-

letter og kjøkken. Kjøkkenet er lite, men 

utstyrt med komfyr, kjøleskap og opp-

vaskmaskin. Det skal være service til ca. 

100 personer. I tillegg er det et møterom 

i andre etasje som kan benyttes. For leie 

kontaktes Hans-Petter Hersleth på tlf 

413 33 126. Utleiepriser uten vask er for 

hovedsal 600,-, for hele huset 700,- og for 

møterommet 200,-. Leietaker må enten 

vaske selv, eller ordne med vask. Menig-

hetsrådet vasker ikke, men har kontaktet 

Inger Solberg, som har sagt seg villig til å 

kunne vaske for de som ønsker det. Vask 

bestilles da direkte av henne på tlf. 990 

40 208. Hun kan også være behjelpelig 

med å være vertinne hvis dette ønskes til 

arrangementet. 

NYTT FRA MENIGHETSRÅDENE
Eidsberg - Mysen - Hærland - Trømborg

Løfter i fl okk: 
Oddleif Wahll, Gunnar Brudeli, 

Øystein Sjølie, David Filtvet, Knut 

Labråthen og Hans Kristian Buer  

med sine respektive forsamlinger 

arrangerer felleskirkelig dag på 

Momarkedet i august.

Hærland kapell /
kirkestue

Kristen markedsdag
Menighetene samarbeider om Momarkedet

31. august, avslutningssøndagen for årets Momarked, er 
det duket for en ny kristen storsatsing. Det blir blant annet 
gudstjeneste og folkemøte på hovedscenen.

Hovedsal, møterom, gang, galleri og kjøkken. 

 Tekst og foto: Kari K. Undeland

 Tekst og foto: Hans-Petter Hersleth
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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

VELAND VELAND SLUTTERSLUTTER
Svein Veland, prest i søstermenighe-

ten vår, Mysen metodistkirke, slutter 

i løpet av august. Han vender hjem 

til Fredrikstad for  å bli prest i Petri-

kirken i Borge. Vi vil få si ham takk 

for godt samarbeid i de årene han 

har vært her, og ønsker ham Guds 

velsignelse i nye oppgaver. 

Som kjent er Svein Veland leder i 

Nye Norges kristne råd, som om-

fatter både Den norske kirke, den 

katolske kirke i Norge, og de al-

ler fl este frikirkene. Så Veland har 

vært med på å sette Mysen på kar-

tet! – Ny prest i Metodistkirken her 

blir Kjell Arild Johansen, og Ingull 

Grefslie er engasjert som menig-

hetsarbeider.
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Innleveringsfrist til 
neste menighetsblad:
12. september  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:

Melvin Strand Johansen

Sander Haug Hamm

Markus Tristan Olsen

Mysen:

Jesper Amandus Moen

Ebba Kallevik Moberg

Oda Emilie Kjølstad Dahlen

Ragnhild Synnøve Løes Aasgaard

Tobias Vikeby Johansen

Hærland:

Rune Mwiza Korterud

Trømborg:

Hedda Alette Grønnern

Sofi a Kirkeng

Johanna Lunde

Eidsberg:

Thorbjørg Berg

Solveig Hansen

Mysen:

Eva Johansen

Svein Olaf Olsen

Nicolay Rasch Kiil 

Ovar Liodden

Aslaug Torper

Hærland:

Helge Johannes Bråthen

Thor-Olaf Knutsen Fagerli

Knut Villy Lund

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

VIGDE
Eidsberg:
Tina Camilla Eftevåg 
og Frank Erland Johansen
Mai-Lis og Lars Gunnar Graue
Anne-Marte Røen Bye 
og Jon-Marius Bru

Mysen:
Susanne Heer Kopperud og 
Stein Tore Kopperud
Sigrid Ann Rosenberg 
og Kjell Gjerde
Elin Bye og Halvor Hedenstad
Karoline Skaug 
og Jan-Erik Ystenes

Hærland:
Nina Lund 
og Jon Bjørnar Mathiassen
Linda Iren Tryland 
og Erik Engen

Trømborg:
Gro Anita Martinsen 
og Anders Kristian Løken

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

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

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

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

29.07.08 -  OLSOK.
Eidsberg kirke kl. 18.00:  Olsokgudstjeneste

03.08.08 – 12. SØNDAG ETTER PINSE.
Mysen kirke kl. 11.00:  Høymesse med dåp og nattverd.

10.08.08 – 13. SØNDAG ETTER PINSE.
Hærland kirke kl. 11.00:  Høymesse med nattverd.

17.08.08 – 14. SØNDAG ETTER PINSE.
Pilgrimsvandring i Eidsberg.  Se nærmere informasjon i Smaalenenes Avis.

24.08.08 – 15. SØNDAG ETTER PINSE.
Einarbu kl. 11.00:  Friluftsgudstjeneste.
Mysen kirke kl. 11.00:  Høymesse med dåp og nattverd.

31.08.08 – 16. SØNDAG ETTER PINSE.
Felleskirkelig gudstjeneste på Momarken. kl 12.00

07.09.08 – 17. SØNDAG ETTER PINSE.
Eidsberg kirke kl. 11.00:  Høymesse med dåp og nattverd.
Mysen kirke kl. 11.00:  Høymesse. 

14.09.08 – 18. SØNDAG ETTER PINSE.
Folkenborg museum kl. 11.00: Familiegudstjeneste for Eidsberg og Mysen.  
  Utdeling av bok til 4-åringene. 
Trømborg kirke kl. 11.00:  Familiegudstjeneste / høsttakkefest med  
  utdeling av bok til 4-åringene.

21.09.08 – 19. SØNDAG ETTER PINSE.
Hærland kirke kl. 11.00:  Familiegudstjeneste / høsttakkefest
  med utdeling av bok til 4-åringene.
Mysen kirke kl. 11.00:  Høymesse med nattverd.

28.09.08 – 20. SØNDAG ETTER PINSE.
Eidsberg kirke kl. 11.00:  Høymesse.  50-årskonfi rmanter.
Mysen kirke kl. 11.00:  Høymesse.
Trømborg kirke kl. 11.00:  Høymesse med nattverd. 

05.10.08 – 21. SØNDAG ETTER PINSE.
Hærland 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

TOMB-stevnet 
søndag 10. august

Søndag 10. august starter det 

årlige Tomb-stevnet som van-

lig med parkgudstjeneste kl 12. 

Både gudstjeneste og ettermid-

dagssamling foregår ute, i par-

kområdet. Hans Thore Løvaas, 

med ansvar for Normisjons in-

ternasjonale arbeid, er dagens 

taler. Liturg er denne gang ka-

pellan i Råde Menighet Per Willy 

Wilhelmsen. Kantor Ragnhild 

Kinn er organist, og hun har 

også med seg et lite orkester. 

 

Fra Fredrikstad er Alexander Her-

mansen hentet inn som sanger og 

allsangleder til ”Allsang i parken” 

kl 16.30. Jenny Marie Norheim, 

barnesanger fra Halden som ny-

lig har spilt inn sin første CD, blir 

også med. Tonje Haugeto Stang, 

blant annet kjent for sine radio-

andakter, er ettermiddagens an-

daktsholder. Et lite ”misjonsvindu” 

er også et av innslagene.

Ragnhild Kinn med orkester er en 

viktig del av ”Allsang i parken”.

Årets seminar om Hans Nielsen 

Hauge og etikk i vår tid, er nok 

en spennende programpost. 

Det er Sigbjørn Ravnåsen, for-

sker på Hans Nielsen Hauge i 

mange år, som byr på en spen-

nende time i skolens aula mel-

lom kl 15 og 16.

I pausene kan både store og 

små delta i en jungelløype i 

parkområdet. 

Det er TOMB, samt organisa-

sjonene i SMM (Samarbeid 

Menighet og Misjon) som er 

arrangør og består av Det nor-

ske Misjonsselskap, Normisjon, 

Misjonsalliansen, Den norske 

Israelsmisjon, Tibetmisjonen, 

Råde menighet og Borg bispe-

dømme. Organisasjonene er 

representert med aktiviteter på 

et lite misjonstorg. Salg av mat 

og kioskvarer hører med på et 

hvert Tomb-stevne.

SØNDAG 10. AUGUST
Kl 12.00: Park-gudstjeneste

Taler:  Hans Tore Løvaas, Normisjon
Sang:  Sunniva Berg – André Kristoffersen (piano)
Kantor  Ragnhild Kinn m orkester;
Torstein Kinn (bass)
og Tore Johannes Skauen

Kl 15.00: Seminar v. Sigbjørn Ravnåsen
Tema:  Hans Nielsen Hauge og etikk i vår tid

Kl 16.30: Allsang i parken
v. Alexander Hermansen – allsangleder
Sang:  Jenny  Marie Norheim
Kantor  Ragnhild Kinn m orkester; 
Torstein Kinn (bass)
og Tore Johannes Skauen
Andakt: Tonje Haugeto Stang

Veibeskrivelse, se: www.tomb.no

Arr: TOMB, Det Norske Misjonsselskap, 
Den Norske Tibetmisjon, 
Den Norske Israelsmisjon, Misjonsalliansen, 
Normisjon, Råde menighet og Borg bispedømme. 

Jungelløype 
Organinsasjonstorg
Salg av mat/kioskvarer 

Stor parkgudstjeneste, allsang i parken, se-

minar om Hans Nielsen Hauge og jungell-

øype for barna. Årets Tomb-stevne inviterer 

til en opplevelsesrik søndag for både store 

og små.



Siden i høst har vi hatt gleden av 

ha Alexander Borch som vikarprest 

her i Eidsberg. 

Etter å ha blitt ordinert til prest av 

biskop Helga Haugland Byfuglien 

i en fl ott seremoni i Fredrikstad 

Domkirke søndag 15. juni, tar Ale-

xander nå sikte på videre teologis-

ke studier. 

Gjennom de månedene Alexander 

har vært her, har han satt mange 

og gode spor etter seg. Vi har gle-

det oss over hans klare og velfor-

mulerte måte å formidle evangeliet 

på, i ord og handling. Eidsbergkon-

fi rmantene har fått et åpent og in-

kluderende møte med kirka i kon-

fi rmanttida med Alexander som 

konfi rmantprest, og han har stått 

nært sammen med mange men-

nesker i sorg og i glede. 

Vi takker og ønsker Guds velsig-

nelse og glede over liv og tjeneste 

videre samtidig som vi ønsker Ale-

xander  velkommen tilbake i pre-

stetjeneste i vårt distrikt når som 

helst!

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

Barna 

hadde på forhånd hatt besøk av 

Elisabeth Riiser Dankel i en KRL-

time på skolen hvor hun fortalte 

om de gamle pilegrimstradisjo-

nene her i Eidsberg. Etter dette 

ble de invitert til å være med 

på en tur. Rammen om tiltaket 

er en vandring slik pilegrimene 

gjorde det i middelalderen, men 

som også har fått en ny renes-

anse i vår tid. Barna fi kk utlevert 

ei skreppe, et pilegrimspass og 

en stav. 

Turen startet 

på Salmonrud og gikk først ned 

til Glomma, som for tiden er ek-

stra stor. Naturen langs Glomma 

er spesiell og vakker. Øystein 

Heen delte av sine store kunn-

skaper om fugler, dyr, blomster 

og trær med barna. På vand-

ringen tok barna med seg en 

stein – som symbol på det som 

kan være tungt og vanskelig. De 

plukket også med seg en blomst 

eller kvist – som symbol på det 

som har vekst i seg. Alt ble lagt 

på et kors inne i kirken hvor de 

også tente lys. Dette er ett av 

tiltakene i trosopplæringen for 

aldersgruppen 9 – 10 år. 

 

På veien 

stoppet pilegrimene på gården 

Foss hvor de ved å vise sine pi-

legrimspass, ble servert mat 

og drikke. Berit og Vidar Mysen 

hadde dekket til alle sammen 

ute i hagen – nydelig mat på va-

kre bord. Dette ble en kjærkom-

men pause i sval skygge på den 

varme dagen.

Når vi er tilbake for fullt etter som-

merferien har vi gleden av å ønske 

prostiprest Aage Martinsen velkom-

men hit til Eidsberg. 

Mange av Kirkekontaktens lesere 

kjenner Aage allerede fra hans allsi-

dige virke som prest. 

Nærmest kommer han fra tjenestetid 

i Marker prestegjeld med Aremark 

som særskilt ansvarsområde. 

Vi er glade for å få en god og erfaren 

prest med oss i kollegafellesskapet 

her, og ser frem til at Aage skal gjøre 

tjeneste blant oss i våre menigheter. 

Prostipresten skal være i tjeneste her 

hos oss 50% - Han går da inn i en del 

oppgaver prosten tidligere hadde. 

Aage vil dermed få ansvar for kon-

fi rmantkullet i Eidsberg menighet 

og følge dem frem mot konfi rma-

sjonen til våren. 

Han vil også ha gudstjenester og kir-

kelige handlinger i vårt prestegjeld. 

Aage vil ha sitt kontorsted på Mysen 

og vil være nært knyttet til prostens 

administrasjon. 

Vi ser frem til samarbeidet og ønsker 

Aage Martinsen varmt velkommen til 

Eidsberg!

Siden i høst har vi hatt gleden av

TAKK TIL ALEXANDER TAKK TIL ALEXANDER 
 Tekst: Elisabet Yrwing Guthus

På en varm og vakker forsommerdag gikk 23 barn fra Tenor og Kirkefj erdingen skoler pilegrimstur i området langs Glomma ved Grønsund. 

Målet for turen var Eidsberg kirke.

mmerdag gikk 23 barn fra Tenor og Kirkefj erdingen skoler pilegrimstur i området langs Glomma ved Grønsund. 

kirke.

PILEGRIMSTUR I EIDSBERGPILEGRIMSTUR I EIDSBERG

Alexander Borch  utenfor 

kirkekontoret på Heggen II

Nå i tilb k f f llt ttNå i ilb k f

PROSTIPREST PROSTIPREST 
 Tekst: Elisabet Yrwing Guthus

Aage Martinsen

Kubbturnering og Holy Riders

30. mai var vi på besøk hos fre-

dagsklubben i Eidsberg, da hadde 

vi kubbturnering og melkespann-

kasting, 50 ungdommer var samlet 

den kvelden (fra 5. klasse – 3. klasse 

videregående). Vi har også hatt Holy 

Riders på besøk, de kom fra ytre Øst-

fold og ungdommene kunne sitte 

bakpå motorsykkel en liten runde. Et-

terpå viste de fi lm, og hadde andakt. 

Sommeravslutningen blir sykkeltur 

som i fj or og vi reiser på sommertur 

til Reinfj ord sin hytte ved Halden.

I slutten av mai inviterte vi 7. klassingene til å starte i Ka du trur og Message. Det kom 

mange nye den kvelden og det har fortsatt å strømme på de første gangene i juni også. 

 Tekst: Solveig K. T. Vormeland

I slutten av mai inviterte vi 7. klass

SommeravslutningSommeravslutning

Småbarnssanggruppene har hatt sommeravslutning ved 
Lundebyvannet to onsdagskvelder i mai/juni. 
Fedre og søsken var også invitert, og vi grillet, sang og 
koste oss i det fi ne været.
Her er bilde fra småbarnssanggruppe 1.


