
Slik fikk han sagt det, mannen som bøyde ar-

merte jernstenger for å vise at Gud hadde satt 

han fri. 

- Nåde er ufortjent velvilje fra Gud vår far, ble 

det proklamert fra Momarkedets hovedscene 

akkompagnert av ildsprutende muskelbunter, 

gnistrende pyro-effekter og dundrende musikk.

Team Xtream Vikings var med på å avslutte årets 

Momarked. Dette ble årets desiderte høydepunkt 

i rekken av underholdningsinnslag fra scenen. 

Synd at mange gikk glipp av denne begiven-

heten. Muskelgutta var svært underholdende, 

både for barn og voksne. Dette var rett og slett 

et profesjonelt show som imponerte publikum, 

uavhengig av hvilket livssyn tilskuerne hadde.

Kjent fra TV

Team Xtream er kjent fra TV der de deltok i pro-

grammet Norske talenter. Gruppen består av 11 

råsterke menn med en broket bakgrunn. Felles 

for dem er at de har levd et liv preget av vold og 

dop, og flere har sittet i fengsel. Likevel kan de 

fortelle forbløffende historier om hvordan Gud 

har forandret livene deres. 

- Hadde det ikke vært for Jesus hadde jeg ikke 

levd i dag. Han forlot ikke meg, men jeg forlot 

han. Nå har han gitt meg en ny sjanse og det 

kan alle få, sa Hans Petter Martinsen, bedre kjent 

som HP, mannen som tidligere var bokser og en 

fryktet torpedo. Og showet ruller videre med 

muskuløse menn som knuser sement, deler 

telefonkataloger, krøller sammen stekepanner, 

blåser varmeflasker til de sprenges og splintrer 

2”/4” planker med kroppen. 

Kirkekontakten
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«Eidsberg-
kalenderen»
 

se side 3

Pilegrims-
vandring

se side 8    

Sterkt på Momarkedet

Fikk Kirkebok!

- Det er fi nt å være her. Denne boka skal mam-

ma få lese for meg, sier Erlend Andresen. Han 

smiler sjenert etter at han har vært framme hos 

presten og mottatt dagens gave fra kirken.

Ved siden av sitter Martin Skjervengen Berge. 

Han har allerede hørt noen av fortellingene i 

boka fordi broren Mads har den. Og mamma 

smiler og er av den oppfatning at boka har 

korte, klare forellinger. Forhåpentligvis blir det 

mange kosestunder for de 22 barna som fi kk 

sine bøker som gave fra menighetene i Eidsberg 

og Mysen.

Kirke og museum

Eidsberg kirkes barnekor innledet gudstjenes-

ten med fi n sang, og Øystein Sjølie  fortalte om 

Jesus som stillet stormen. 

- Sammen med Jesus kan vi være trygge. Jesus 

er alltid sammen med oss enda vi ikke ser han, 

forklarte presten. Barnedåp sto også på pro-

grammet, og lille Minda Louise Lislegaard ble 

døpt på historisk grunn på Folkenborg.

Nytt av året var at kirken samarbeidet med Forl-

kenborg museum om familiegudstjenesten der 

fi reåringene får utdelt bok. Etterpå kunne hele 

familien se på dyrene og kose seg med  aktivi-

teter på museet. 

www.eidsberg.kirken.no

Sigrun Ryan
Degnes - sentral i 
årets TV aksjon
se side 4 og 5  

Utegudstjeneste på Folkenborg museum var populært. 
Særlig var det morsomt for fi reåringene som fi kk utdelt «Min egen kirkebok»

Takk for gaver til 

Kirkekontakten !

Ved siste nr av Kirkekontak-

ten ble det sendt en bank-

giroblankett med mulighet 

til å gi gave/støtte til utgi-

velse av menighetsbladet. 

Mange har sendt sitt bidrag, 

- til sammen har det kom-

met inn nesten kr 44.000,-. 

Det er fortsatt mu-

lig å gi gave på kontonr 

1020.07.12205. Det er fi nt om 

du skriver «Kirkekontakten» 

som betalingsinformasjon.  

Velkommen

til konfirmant-

undervisning!

Konfi rmasjonstiden starter 

med  presentasjonsgudstje-

nester følgende søndager:

12.10.08 kl. 11.00, 

Eidsberg kirke 

12.10.08 kl. 11.00, 

Trømborg kirke 

19.10.08 kl. 11.00, 

Mysen kirke

19.10.08 kl. 11.00, 

Hærland kirke.

På presentasjonsgudstje-

nesten vil konfi rmantene få 

boka som brukes i undervis-

ningen.

Det vil bli gitt annen viktig 

informasjon om konfi rmant-

året.

Aage Martinsen vil være 

konfi rmantprest i Eidsberg, 

Øystein Sjølie på Mysen og 

Rolf Ertkjern Lende i Hærland 

og Trømborg.

Ungdomsdiakon Solveig 

Tjernæs Vormeland vil delta i 

felles opplegg

VEL MØTT!                                             

Fornøyde: Erlend Andersen (t.v.) og Martin Skjervengen Berge koste seg på gudstjeneste på Folken-

borg museum, der de fi kk utdelt hver sin egen kirkebok.

- Det verste i livet  er å være stengt inne, som å ha et jerngitter inni 

seg. Jesus har satt oss fri, derfor bøyer vi jern!

Høydepunkt: TX Vikings imponerte med sitt 

show på Momarkedet, forbløff ende muskelstyrke 

og konkrete, rørende livshistorier.

 Tekst og foto: Kari K. Undeland

 Tekst og foto: Kari K. Undeland
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Ordene i overskriften er av Jesus. Vi fi nner dem 

i Johs. 17, der Jesus ber for de disiplene som var 

sammen med ham skjærtorsdag kveld. Men 

han ber også for « dem som ved deres tro kom-

mer til tro på meg» Det betyr med andre ord at 

han ber for hele kristenheten, for alle som tror 

på ham, inkludert deg og meg. Han ber om at 

vi alle må være ett. Men er vi det ?

Ser vi ut over verden, ser vi at Jesu Kristi kirke 

er splittet i en lang rekke kirker og menighe-

ter, med til dels store forskjeller i organisasjon, 

gudstjenesteliv og lære. Det begynte allerede i 

1054, det store skisma, da kirken i Vest-Europa 

med Paven som leder gikk en vei, og Øst-kirken 

med sine patriarker gikk en annen. På reforma-

sjonstiden ble Europa delt i katolske, lutherske 

og reformerte kirker, med den anglikanske kir-

ken i England som noe for seg selv. Og siden 

har splittelsen fortsatt, særlig på engelsk og 

amerikansk mark, og vi har fått store kirkesam-

funn som Metodistkirken og Baptistkirken, og 

fra ca. 1900 også pinsevennene. Pluss en lang 

rekke andre som vi ikke har plass til å regne 

opp, i alle verdensdeler. 

Hva er det vi er uenige om? Det er så mangt. Det 

gjelder forholdet mellom Bibelen og tradisjo-

nen, dvs, lærepunkter som er kommet til siden. 

Her går skillet mellom katolikker og protestan-

ter. Det gjelder oppfatning og praktisering av 

dåp og nattverd. Her går bl.a. skillet mellom 

kirker som har barnedåp og de med «troendes 

dåp». Og det gjelder kirkeordning. Katolikkene 

vil ha en kirke ledet av Paven som Peters etter-

følger, pinsevennene vil ha «bibelske menighe-

ter», mens lutheranerne er mer fl eksible, og vil 

ha den ordning som der og da tjener til evan-

geliets fremme. Dog slik at noen er prinsippielt 

motstandere av statskirke. Dette bare for å nev-

ne noen skillelinjer. Det er mange andre også.

Men en ting er å være uenige. Det er forståe-

lig, for vi skjønner stykkevis, som Paulus skriver. 

Og det er mange faktorer som har spilt inn: Na-

sjonale, kulturelle og psykologiske, samt inn-

fl ytelse av sterke personligheter opp gjennom 

århundrene. Verre er det at kristne kirker og en-

keltmennesker har sloss og forfulgt hverandre.  

Kirkehistorien forteller om kjetterforfølgelser 

med bål og brann, religionskriger og trakasse-

ring av annerledes troende. Mange kirker, sær-

lig baptistene, har sine martyrer. Her i Norge 

kan vi tenke på trakasseringen og motstanden 

mot frikirkene på 1800-tallet!

Hva da med Jesu bønn om at de, dvs. vi, må 

være ett ? Heldigvis har vi sett en snuopera-

sjon. Det begynte på 1900-tallet med den øku-

meniske, dvs. felleskirkelige bevegelse. I 1948 

fi kk vi Kirkenes Verdensråd,  et slags FN med 

de fl este store kirkesamfunn som medlemmer, 

dessverre unntatt Romerkirken. Og det er fl ere 

samarbeidsorganisasjoner nasjonalt og inter-

nasjonalt for misjon, u-hjelp og bibelspred-

ning. Her i Norge har vi Nye Norges kristne 

råd et samarbeidsorgan der både Den norske 

kirke, den katolske kirke, pinsevennene og de 

fl este andre frikirker er medlemmer.

Tidligere prest i Metodistkirken på Mysen, 

Svein Veland er formann!

Også her i Eidsberg har vi er godt samarbeids-

klima. Bl.a.jobber vi sammen på Momarkedet! 

Vi kan glede oss når det går godt i en søsterme-

nighet, og vi er medarbeidere, ikke konkurren-

ter, uansett hvilken kirkebygning eller bedehus 

vi holder til i.

Det som har skjedd, er at vi har sett at selv 

om vi er uenige i viktige spørsmål, så hører vi 

sammen, vi som tror på Den tre-enige Gud, 

Fader, Sønn og Hellig Ånd, og på Jesus Kristus 

som Herre og Frelser. Vi er som eker i et stort 

hjul. Jo nærmere felgen, utkanten, desto lenger 

er vi fra hverandre, jo nærmere navet, sentrum, 

dvs, Kristus, desto nærmere er vi hverandre.

«At de alle må være ett» bad Jesus. Jeg tror han 

ber den bønnen fortsatt. Vi bør be den, vi også.

Kirkekontakten
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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 
aage.martinsen@eidsberg.kommune.no 

Rolf Ertkjern Lende, sogneprest i Herland og Trømborg 
arb: 69 70 22 64 priv: 69 89 55 11 mob: 905 69 680
rolf.ertkjern.lende@eidsberg.kommune.no 

Øystein Sjølie, sogneprest i Eidsberg og Mysen   
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
kirkekontoret@eidsberg.kommune.no

Eidsbergkalenderen som nå er 

under planlegging for 2009, er 

den 23. i rekken fra 1987.

«Eidsbergkalenderen» ble første 

gang laget for året 1987 og den har 

siden kommet ut hvert år. Konsep-

tet har også vært uforandret hele ti-

den, med gamle bilder fra Eidsbergs 

bygdemiljø. Kalenderen ble solgt til 

butikker og fi rmaer i Eidsberg kom-

mune, som har delt ut disse gratis 

til sine forbindelser. Mange av disse 

forretningene har vært trofaste kun-

der i alle år, noe vi er spesielt takk-

nemlige for. Vi ønsker også svært 

gjerne å komme i kontakt med nye 

forretninger som kan tenke seg å 

benytte kalenderen for å beholde 

faste kunder og tiltrekke seg nye. 

Hvert år får vi spørsmål om hvor 

man kan få tak i kalendere til seg 

selv og utfl yttede eidsberginger.

 Til å begynne med var det mest 

bilder fra før krigen som ble benyt-

tet, men nå er også bilder fra 50- og 

60-årene gamle. Vi takker for alle 

som har bidratt med bilder opp 

gjennom årene, men vi trenger sta-

dig bilder til nye kalendre. Vi ønsker 

bilder fra hele Eidsberg, spesielt 

Hærland og Trømborg til neste års 

kalender som nå er under planleg-

ging. Bildene bør fortelle en historie 

og være av allmenn interesse med 

motiver fra Eidsberg kommune.

  Opp gjennom årene har det vært 

mange som har bidratt med sin fri-

tid til at kalenderen har kommet ut 

i tide til julegateåpningen på Mysen 

torsdag før 1.advent. Eidsberg Me-

nighetsråd er takknemlig for det bi-

drag kalenderen har vært til driften 

av menigheten og ønsker at denne 

populære førjulsgaven fortsatt blir 

noe folk kan se fram til.

Henvendelser fra nye kunder og 

vedrørende bilder til årets kalen-

der kan gjøres til:

Karin Kirkeby, tlf 902 15 836

Agnes Duserud, tlf 918 08 481

Ivar Baggetorp, tlf 926 46 648

Tro & Tanke

 Gunnar Hasselgård

Fra gamle dager

« AT DE ALLE MÅ VÆRE ETT»

Kalender med gamle bilder fra 

Eidsbergs bygdemiljø

Tekst: Ivar Baggetorp
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Andakt

Aage Marthinsen

Prostiprest

Overskriften kan oppleves 

veldig dyster med en gang, 

fordi vi ser ordet døden med 

en gang, men dette er en for-

mulering som her hentet fra 

en av gudstjenestens bønner, 

og den vil jeg bruke som min 

hilsen til deg gjennom dette 

menighetsbladet. For meg har 

denne korte setningen blitt en 

hilsen til meg fra Jesus - som 

gir meg håp, fordi Ordet om 

Jesus og av Jesus er det ster-

keste, ja - det var med ved ska-

pelsen av alt.

Setningen minner meg om at 

Han som har all makt, Han er 

i går og i dag den samme, ja 

- til evig tid - også i tider me-

dia bringer mye trist og vondt 

inn fra alle verdens kanter. Jeg 

kjenner at denne setningen 

gir meg trygghet, midt i alt det 

som er vanskelig og omskif-

tende, hvor mange sliter med 

angst og usikkerhet i hverda-

gen.  Jesus er den samme!!

Det er ingen trylleformel som 

får alt til å ordne seg, men den 

minner meg om at JESUS ER I 

DAG, og han svikter ikke, selv 

om jeg ikke alltid skjønner 

hvorfor ting blir slik de blir.  

Når jeg ser tilbake i mitt liv 

er det mye jeg ikke skjønner 

hvorfor skjedde, men nok har 

falt på plass til at jeg er trygg 

på Jesus!

Dødens verden - høres veldig 

dystert ut, men når vi åpner 

avisene og ser på nyhetene, 

har vind, vann og sol, som 

skulle være våre «venner» - 

nesten blitt «fi ender», og tar 

liv.  Derfor må vi be om vis-

dom og klarsyn til å forvalte 

naturen på rett måte!

Midt i alt det vonde står Je-

sus fremdeles og sier: «Jeg 

har seiret over døden og Den 

vonde, jeg vil gi deg fremtid 

og håp - for dagen og evig-

heten.»  Derfor kan du og jeg 

være trygge underveis, når 

vi går sammen med Jesus og 

inn i det vanskelige.

Selv om høsten kan bli mørk 

og tung, - når vi tenner et lite 

lys, skyver lysfl ammen noe av 

mørket til side, slik vil Jesus 

også være et lys i ditt liv, hvis 

han slipper til. Jesus samlet 

dette i ett trøstens ord som vi 

bruker ved gravkanten:

   «Jeg er oppstandelsen og li-

vet, den som tror på meg skal 

leve om han enn dør

  - og hver den som lever og tror 

på meg skal aldri i evighet dø»  

Tror du dette?  

Da har du LIVET!

LIVETS ORD I DØDENS VERDEN

NYTT NAVN

De fl este har vel fått med seg at 

vår kjære sentral har skiftet navn. 

Frivillighetssentralen i Eidsberg 

er blitt Eidsberg Velferdsentral. 

Egentlig har navneskiftet vært ak-

tuelt lenge. Saken er at på enkelte 

områder har sentralen vært orga-

nisert på en annen måte enn andre 

frivillighetssentraler. Vi har beta-

lende medlemmer, det har ikke de 

andre. Dessuten har vi latt hjelpere 

som gjør praktisk arbeid få ta i mot 

en beskjeden godtgjørelse, mens 

prinsippet i frivillighetssentraler er 

at alt skal være gratis. Det er derfor 

greitt å skifte navn slik styret har 

besluttet enstemmig. Navneskif-

tet gjelder fra 1. juli i år. Melding 

er sendt Brønnøysundregistrene. 

Men alle våre brukere kan ta det 

med ro: Det blir ingen forandring i 

driften. Vi fortsetter med arbeidet 

akkurat som før, til glede og nytte 

for folk i arbeid.

NY LOGO  

På grunn av navneskiftet kan vi 

ikke lenger bruke samme logo som 

frivillighetssentralene. Ny logo er 

på tegnebrettet og vil bli presen-

tert i neste nummer.

JELØYA RUNDT

Nesten 100 deltakere var med på 

turen ”for alle” 12.juni. En stor og to 

små busser satte kurs for Jeløya, der 

Ole Vister og et ektepar fra Moss var 

fl inke guider. Vi så både herregårder 

og badestrender. Etter en god kaf-

fepause på Aalby gård gikk turen 

til den nye fl yplassen i Rygge, og 

deretter til Solli kro, der middagen 

ventet: Laks og sjokolademousse. 

Og så bar det hjem igjen.

GOD TRADISJON PÅ EINARBU

Brukerne av dagtilbudet fulgte 

god gammel tradisjon og reiste 

til Einarbu 17. juni. Det var ca 40 

som var med, og rømmegrøt og 

kaff e og kaker smakte godt. Syn-

nøves korgruppe i Hørselshem-

medes forening både sang selv og 

ledet allsang, Petter Opsahl leste 

egne humørfylte dikt, Arne San-

dem presenterte Wergeland, og 

Reidunn Hasselgård holdt andakt. 

Styrelederen vår, Anne Trine Øst-

bye, ledet det hele.

TIL OSLO

Hjelperne, 56 av dem, fi kk en fl ott 

tur til Oslo 14.august. En buss pluss 

en minibuss satte kursen nordover 

i et usedvanlig kraftig regnvær, 

men vel framme ved Frognerse-

teren fi kk vi se sola! På restauran-

ten vanket det kaff e, smørbrød og 

eplekake med krem. Videre gikk 

turen til Holmenkollbakken og 

Skimuseet, og derfra til Oslos nye 

Opera. De fl este gikk på taket, men 

noen så seg omkring innendørs 

også. Siste stoppested var Olavs-

gård ved Lillestrøm, der karbona-

dene ventet. Og så var det tilbake 

til Mysen.

Som man vil huske ble Inger og 

Ole Vister valgt til turkomite på 

årsmøte. De har i høyeste grad vist 

seg tilliten verdig. Tusen takk for 

fl otte turopplegg!

Vi må føye til at Gunvor Korterud  

og de som er med på Fredagsar-

beidsstua var på tur til hytta til 

Anna Dukstad 27.juni. Flott!

SOMMER

Arbeidet ute i sommer har gått 

greit, uten store problemer. Dvs., 

det stadig aktuelle problemet er at 

vi skulle hatt fl ere folk til å jobbe! 

Vi har fått et par nye. Nå er det for 

øvrig snart høst og vinter, og vi 

minner om at vi har mye billig ved 

til pensjonister.

PÅ PROGRAMMET

Arrangementene står i kø utover. 

Når dette leses, er allerede kursk-

velden 10.september avholdt. 

Prost Elisabeth Yrwing Guthus 

hadde emnet ”Omsorg”. Videre 

nevner vi:

Loppemarked på Fortet 27.sep-

tember

Hyggekveld 23.oktober

Salgsmesse, Fredagsarbeidsstua, 

1.november kl. 11.00

Basar 13.november

Førjulshyggekveld 11.desember

De månedlige hyggestundene på 

Fossum og Edw. Ruud fortsetter. 

Det samme gjør salg av brukte 

møbler m.m. på Fortet hver ons-

dag (som regel).

NYTT TILTAK

I samarbeid med lærer Jan Petter 

Grefslie skal elevene på Pilotskolen 

ved Eidsberg ungdomsskole jobbe 

hos oss en dag i uka med praktiske 

tjenester. Det synes vi er fl ott, og vi 

ønsker disse ungdommene hjerte-

lig velkommen. Håper at dere vil 

trives!

VED I HØNSEHUSET  

Velferdsentralen har et konstant 

problem, og det er lagerplass! Men 

her har vi god hjelp av Ruth Sol-

berg i Kløntorpveien. Hun har et 

tomt hønsehus, og der får vi lagre 

ved. Vi kjører inn om sommeren 

og ut om vinteren. Og leien? Den 

er gratis ! Heldigvis kan vi gjøre litt 

gjengjeld og yte litt service av og 

til. Men stor takk for hjelpen, Ruth 

Solberg!

GAVER 

Vi har mottatt hele kr 10.000 fra 

Melleby Sanitetsforening. Hjerte-

lig takk! Vi takker også så mye for 

gaven som ble gitt ved Reidun Sø-

rensens begravelse 26.august.

NYE MEDLEMMER ?

Tallet på medlemmer har gått 

ned i det siste. Vi har mange eldre 

medlemmer, og noen faller fra et-

ter hvert. Vi ønsker nye og yngre 

medlemmer velkommen !

Ansv. for dette nr. 

Gunnar Hasselgård.

Organ for

Eidsberg Velferdssentral

Nr. 4 – Sept. 2008 – 12.årg.

TRØSTE 
& BÆRE

Felleskristen dag!Felleskristen dag!

Både Askim Soul children og vok-

senkoret Markanto fra Ørje bidro til 

at gudstjenesten ble en god opp-

levelse for de som var møtt fram. Et 

lokalt lovsangsteam ledet av Tor-

bjørn Undeland fra Mysen og Lasse 

Jensen fra Askim dro igang  allsan-

gen. Her var både barn og voksne 

med. Dagens preken ble holdt av 

Svein Veland og  gudstjenesten 

samlet over 300 mennesker.

De frammøtte var enige om at det 

var et fi nt arrangement, men hu-

tret og frøs. Dette var en av de før-

ste dagene der sommervarmen for 

alvor uteble. 

Innholdsrik dag

Programmet denne siste markeds-

søndagen var satt sammen av en 

felleskirkelig komite. Og dagen 

bød på variert program. Folkemø-

tet med Evangeliesenteret ble et 

hyggelig gjensyn fra fj oråret. Ellers 

var Guttæne fra Vennesla, Oslo Soul 

children, Ung Fila og Frelesesarmé-

ens musikkorps fra Oslo med på å 

servere kristen sang og musikk til 

enhver smak. 

Skjermende telt

Nytt av året var at sceneområdet 

var avskjermet fra resten av mar-

kedsplassen. Det kom innspill på at 

teltene burde vekk før den felleskir-

kelige dagen, men de ble stående. 

Hva hadde teltene å si for gjen-

nomføringen?

Det er både fordeler og ulemper 

med disse teltene. Det er klart mer 

behagelig for den som opptrer på 

scenen. En får et mer begrenset 

område å henvende seg til, og blir 

ikke så distrahert fra markedsplas-

sen, sier Hans Kristian Buer i arran-

gementskomiteen. 

- Likevel er det dumt at folk som 

beveger seg på plassen ikke ser 

hva som skjer på scenen. Det blir 

bare de som har bestemt seg for å 

se, som kommer inn. Vi klarer ikke 

å fenge de som kanskje hadde 

kommet bortom av nysgjerrig-

het, sier Buer. Dette fi kk særlig T X 

Vikings som kom senere på kvel-

den erfare.

 Tekst og foto: Kari K. Undeland

Jesus det er du som gjør meg glad! 

Sangglede sto i sentrum på årets gudstjeneste på Momarkedet.

Sammen: Både barn og voksne stod på scenen og ledet 

allsangen under gudstjenesten på Momarkedet.  
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TV-aksjonen Blå Kors  

Å REPARERE BILEN 

skulle koste 10.000 kroner! Heftig 

beskjed i familieøkonomien for de 

fl este. Da jobben var gjort lød reg-

ningen på kr 6.500,-. Stor lettelse! 

Bedre enn forventet! 

Men hva om forhåndsprisen had-

de vært kr 5.000, og regningen kr 

6.500? Da hadde det heller vært 

ergrelse enn lettelse antagelig. Så 

stor forskjell med SAMME regning!

Det handler blant annet om for-

ventninger…

FOR TIDEN GJENTAS 

det til det kjedsommelige: Vi har da 

oljemilliardene, vi lever da i verdens 

rikeste land.. skulle vi da ikke kunne 

ta oss råd til…… også kommer det 

ene gode og viktige forslaget et-

ter det andre.. Og for all del, mye 

er svært viktig. Men alt skulle helst 

være ordnet i går! Vi orker ikke å 

vente, - eller å spare! ”Kjøp nå, betal 

siden” - det er mer vår tid. 

FOR EN GENERASJON 

eller to siden gikk man med bøtte 

bukser fordi de skulle vare litt len-

gre. Nå kan man kjøpe ferdig ut-

slitte bukser i butikken, for vi kjøper 

nye igjen før de gamle er merkbart 

slitt! Den gang kunne drømmen om 

noe nytt gjøres til en plan, og med 

tålmodig innsats kunne drømmen 

en dag bli virkelighet. Orker noen å 

vente på det i dag?

JEG MENER IKKE 

å si at bøtte bukser og trange kår 

er noe å ønske seg. Men hva er det  

denne rikdommen gjør med oss? 

Når vi har gått fra å være et av de 

fattigste landene i Europa til å leve 

i en ufattelig overfl od skulle man 

kanskje ventet en smule takknem-

melighet? En GLEDE over alt vi har 

og den tryggheten og de mulighe-

tene det gir? Kan hende til og med 

en takknemmelighet til Gud, eller i 

det minste en ydmykhet for livet?

NÅ SKAL DET 

sies at også i vårt overfl odssam-

funn kan mennesker kjempe tunge 

kamper for å greie seg. Nøden har 

mange ansikter, og er oftest mer 

skjult i vår tid. 

MEN DE FORVENTNINGENE 

som Ola og Kari nordmann får, - de 

som skapes når aviser og andre me-

dier forteller deg hvordan du kan 

være lur, og blir rik og lykkelig (hvis 

du ikke er rik får du jo følelsen av 

å være dum!), - de som skapes når 

rikfolk må skryte av rikdommen sin 

(gir rikdom et lykkeligere liv?), - de 

som skapes når kjeltringer kommer 

unna med snusk og fanteri (er det 

godt for mennesket å leve sånn?) 

Gir dette gode og sunne forvent-

ninger?

SÅ SITTER VI 

her på berget, med en levestandard 

og en overfl od som er så stor at jeg 

lurer på om vi i det hele tatt forstår 

hva vi har. 

OG HVA GJØR 

vi så midt i vår rikdom? 

VI SUTRER!! OG ER MISUNNE-

LIGE!!

Vi oppfører oss som bortkjemte og 

selvgode barn. Slike som sitter midt 

i alle sine bursdagsgaver og er mis-

fornøyd og sure fordi de ikke fi kk 

akkurat DEN leken, eller ikke fi kk 

enda fl ere gaver!

JEG KJENNER PÅ 

behovet for å stoppe litt opp, jus-

tere forventninger og å se etter 

hva vi HAR. Behovet for å lære noe 

av dem som levde godt og lykke-

lig med lite. De som evnet å glede 

seg over det de hadde, om det 

ikke var så mye. Hadde de kanskje 

oppdaget at lykken ikke kjøpes for 

penger? At gleden og tilfredsheten 

kommer innenfra, fra gode forvent-

ninger, fra fellesskap med andre, og 

fra gode hjerter?

DET FINNES SLIKE 

biter av godt liv med tilfredshet og 

takknemmelighet hos oss. Det ville 

være sunt for mer enn fordøyelsen 

om vi ga dem større rom..!

SUTRING?!!Apropos! Sigmund Nakkim

- Det er utrolig stort at Blå Kors har fått årets TV-aksjon. Da sto jubelen i taket, sier general-

sekretær Geir Gundersen, som summerer opp aksjonens mål på denne måte:

Vi skal sørge for at barn i Norge som 

vokser opp i familier preget av rus-

misbruk får være barn.

Barn som vokser opp i familier med 

rusmisbruk mister barndommen sin. 

De får ofte mangelfull omsorg og må 

i mange tilfeller ta på seg de voksnes 

oppgaver og ansvar. TV-aksjonen Blå 

Kors skal sørge for at fl ere av disse 

barna får barndommen tilbake.

Vi skal hindre at rusmisbruk går i arv.

Vi skal sørge for at barn som er opp-

vokst i hjem preget av rusmisbruk får 

hjelp og oppfølging som kan minske 

sjansene for at de selv utvikler rusav-

hengighet. Vi skal opprette behand-

lingstilbud i Norge for barn som er 

vokst opp i familier med rusavhen-

gige og sørge for at de får hjelp og 

muligheter for et bedre voksenliv.

Vi skal synliggjøre konsekvensene 

voksnes rusmisbruk får for barna. 

Barn som vokser opp i familier pre-

get av rusmisbruk er ofte svært lojale 

overfor foreldrene og gjør ofte hva 

som helst for å skjule at familien de-

res ikke er som andre familier. 

TV-aksjonen Blå Kors bidrar til at fl ere 

barn blir sett og får hjelp.

Vi skal sørge for at barn også uten-

for Norges grenser som lider under 

voksnes eller eget rusmisbruk får 

den hjelpen de trenger.

Vi skal støtte og drifte prosjekter for 

barn og unge i blant annet Ukraina, 

fl ere afrikanske land, Brasil og India, 

hvor rusproblemer forverrer en alle-

rede vanskelig hverdag.

Prosjekter som mottar midler fra TV-

aksjonen Blå Kors er behandlingstil-

bud og tiltak som ellers ikke ville blitt 

realisert.
Tekst: Tove Kopperud

SALMEDIKTER FRA TRØMBORG

Georgine Ragnhilda (Hilda) An-

dersdatter ble født i Rømskog 29. 

mars 1862.Hun var datter av lærer 

og kirkesanger Anders Christiansen 

Kurøen og hustru Ingeborg, født 

Bøltorp.

Hun giftet seg i 1881 med Johan 

Løken .Han var gårdbruker og auk-

sjonarius. Han hadde også fl ere 

kommunale verv, der i blant for-

mann i skolestyret. De bodde på 

Bøltorp i Trømborg og fi kk 14 barn. 

Liksom faren var Hilda glad i å skri-

ve salmer. Hun gav blant annet ut 

et lite salmehefte som ble trykket 

på ”Østre Linjes” trykkeri på Mysen. 

Det var salmer som passet til fl ere 

anledninger. Blant annet skrev hun 

salmer til nære slektningers begra-

velse. Hun døde i 1912. Ett av bar-

nebarna hennes , Anton Løken , bor 

i Trømborg

Her er en av hennes salmer:

Herre, ransak mig og kjend du mit hjerte, 

prøv om jeg gaar på den urette vei.

Prøv om jeg er på en vei som gjør smerte,

led du mig selv paa den evige vei.

      

Ofte forskækkes og frygter jeg arme,

vet ikke rigtig hvor hen jeg gaar.

Jesus min Jesus dig nådig forbarme,

før mig paa veien saa maalet jeg naar.

Giv du mig visdom og styrke at vandre 

i dine fotspor min frelser saa kjær.

Lad ingen ting her paa jorden mig hindre

fra at faa komme til dig der du er.

Jesus du ser at jeg vil dig tilhøre,

drag mig, ak, drag mig alt nærmere dig,

Hjælp at jeg altid din vilje maa gjøre.

Amen ! O, Jesus, bønhøre du mig.

Stemningen var god da generalse-

kretær Geir Gundersen og hans stab 

i juni i fj or fi kk vite at Blå Kors var 

tildelt TV-aksjonen 2008. 

(Foto: Steinar Glimsdal)

Dette vil 

m
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Sigrun Ryan Degnes har 23 år 

bak seg i Blå Kors. Hun er i dag 

administrasjonssjef ved hoved-

kontoret i Oslo og er dermed 

sentral i forberedelsene til årets 

TV-aksjon.

Hun forteller at ”alle gode ting er 

tre” for Blå Kors i forhold til TV-

aksjonen.

- I likhet med andre organisa-

sjoner har vi søkt NRK tidligere 

om å få aksjonen. På tredje for-

søket lyktes vi. Aksjonen vil ikke 

bare gi oss nye muligheter for å 

hjelpe de barn og voksne som 

Blå Kors er til for. Selve aksjonen 

den 19. oktober – vil på en helt 

ny måte sette konsekvensene av 

rusmisbruk i fokus, sier Sigrun.

Tabuområde?

- Er alkoholmisbruk fortsatt et 

tabuområde?

- Det er dessverre et faktum at 

barns lidelse på grunn av voks-

nes rusmisbruk er lite omtalt. 

Gjennom årets TV-aksjon får vi 

en helt ny mulighet til å skape 

større åpenhet rundt de konse-

kvenser som rusmisbruk får på 

barn. Det er nærmest umulig å 

få barn å snakke om det de opp-

lever når mor eller far drikker.  

Med de midler som TV-aksjonen 

gir Blå Kors, settes det i gang 

prosjekter som kan redde man-

ge små mennesker som i dag er 

opplært til å tie for en hver pris, 

sier Sigrun.

Verdens største dugnad

NRKs TV-aksjon legges merke til 

over hele verden. Sigrun fortel-

ler at denne kjempedugnaden 

i Norge samler 100.000 bøsse-

bærere som besøker landets 1,8 

millioner husstander.

- Derfor er innsatsen den 19. ok-

tober helt avgjørende for det 

totale innsamlingsresultatet. 

Alle bøssebærerne gjør en stor 

innsats for å nå alle husstan-

dene. Derfor håper jeg at alle 

husstander i Eidsberg får besøk 

denne dagen. Ellers er det gode 

muligheter til å gi ved å følge 

NRKs direktesending som går 

hele ettermiddagen og kvelden. 

Jeg ønsker alle i Eidsberg lykke 

til med innsamlingen. Dere skal 

vite at de innsamlede midlene 

vil komme de aller minste og 

sårbare i samfunnet til gode, sier 

Sigrun Ryan Degnes.

HYGGETREFF PÅ

SØNDAGSSKOLEHYTTA

3. juni arrangerte diakoniutvalget i Trømborg 

tur til søndagsskolehytta. Det ble en fi n dag 

med strålende vær og god stemning. Vi had-

de fått besøk av pensjonistkoret fra Rakkestad 

som bidro med fl ere gode sangavdelinger. 

Juel Lars Kvernhusengen delte Guds ord med 

oss. På menyen sto småsuppe, kaff e og kaker. 

Det ble tid til en god og lang prat mellom 

rakstinger og trømborginger. Det ble en deilig 

dag ved Ertevannet med dets vakre omgivel-

ser. Fint å komme sammen å kjenne på felles-

skap med nabovenner.

Vi er en positiv gruppe som møtes en 

gang i måneden.  De fl este av oss har 

barn i skolealder og er aktive på mange 

felt.  Dette er tredje året vårt, og noen har 

skiftet verv underveis.  Derfor har vi lyst 

til å presentere oss.  Ingunn Bensø er nå 

leder og hun forbereder menighetsråds-

møtene og er kontaktperson for menig-

hetens hjemmeside på internett.  Hun er 

også leder av dåpsopplæringsutvalget.  

Det er en gruppe som besøker alle barn 

som bor i Trømborg på deres ett og to 

års dåpsdag.  Barna får et innrammet 

bilde og en barnebok.  

Tor Glasø er nestleder.  Trømborg me-

nighet eier et fl ott menighetshus, og 

menighetsrådet utgjør styret for huset.  

Tor Glasø er leder for dette styret, og han 

sitter også i husstyret, som har ansvaret 

for driften av huset.  Husstyret ledes av 

Svend Arild Uvaag.  

Wenche Johannessen er kasserer og har 

god kontroll på økonomien.

Mette Førrisdahl Abrahamsen har nylig 

blitt sekretær.  Hun har til nå hatt oppga-

ver innen diakoni og dåpsopplæring.

Merethe Moseby har tatt over diakoni og 

dåpsopplæring.  Sammen med Tove Kop-

perud driver hun et aktivt diakoniarbeid.  

De har ansvar for besøkstjenesten på 

Fossum bofellesskap og tar kontakt med 

syke og andre i menigheten som trenger 

en liten oppmuntring.  Diakoniutvalget 

sender en bursdagshilsen til dem i me-

nigheten som har fylt 75 år.  I sommer ble 

det arrangert tur til søndagsskolehytta.

June Granberg har ansvar for matkomi-

teen og blomsterkomiteen.

Gaute Opsahl har nå kommet inn som 

fast møtende varamann.  Han blir med-

hjelper i konfi rmantarbeidet.

Rolf Ertkjern Lende har gått fra å være 

kappelan til sokneprest.  Innsettelsen var 

14. September i Trømborg kirke.

 

Velkommen til Trømborg kirke!

NYTT FRA MENIGHETSRÅDENE
Eidsberg - Mysen - Hærland - Trømborg

Presentasjon av Trømborg menighetsråd 

- TV-aksjonen Blå Kors har et sterkt fokus på barna som lider under voksnes rusmisbruk. Aksjonen skal bidra til at disse barna får 

et bedre utgangspunkt for voksenlivet, sier Sigrun Ryan Degnes, som håper på stor oppslutning om aksjonen i Eidsberg.

Leder: Ingunn Bensø

 Tekst og foto: Tove Kopperud

Hyggetreff  på søndagsskolehytta. Pensjonistkoret 

fra Rakkestad og trømborginger på verandaen.

-AKSJON MED FOKUS PÅ BARNA!-AKSJON MED FOKUS PÅ BARNA!

Støtt TV-aksjonen!
Aksjonens kontonummer er: 8380.08.09005

Bli bøssebærer!

Meld deg som bøssebærer: 

Ring 02025

Mer informasjon!

www.tvaksjonen.no

- Det er fl ott at NRK har valgt Blå 

Kors som samarbeidspartner 

for TV-aksjonen i år. Det å være 

medmenneske for dem som må 

lide på grunn av rusmisbruk, har 

i lang tid vært en viktig del av 

diakonien i Den norske kirke, sier 

kirkerådsleder Nils-Tore Andersen 

til Kirkens informasjonstjeneste.

Andersen håper og tror at folk i 

menighetene over hele landet vil 

stille opp som bøssebærere 19. 

oktober, og selv gi så det monner. 

Han oppfordrer også regjeringen 

til å gi en raus gave til TV-aksjo-

nen i år.

Administrasjonssjef Sigrun Ryan Degnes ( til venstre) ved hovedkontoret til Blå 

Kors er sentral i årets TV-aksjon. Her sammen med aksjonsleder Harriet Rudd. 

Begge jobber intenst mot den 19.oktober ( Foto: Steinar Glimsdal).

HM Kong Harald har sagt ja til å 

være høy beskytter for TV-aksjo-

nen Blå Kors. Det er tradisjon at en 

av konge-familiens medlemmer 

støtter TV-innsamlingen. I år øn-

sket kongen selv å være den øver-

ste beskytter.

Mange andre kjente personer er 

ambassadører for TV-aksjonen 

Blå Kors. En av dem er Grand Prix-

vinneren Maria Haukaas Storeng. 

Med på laget fi nner vi også Chris-

tine Koth, Stian Barsnes Simonsen, 

Torbjørn Løkken, Knut Storberget, 

Christian Borch, Reidar Hjermann, 

Frid Hansen og Sverre Nesvåg. 

De tre siste er såkalte «fagambas-

sadører». NRKs Dan Børge Aakerø 

og Helene Sandvig skal være pro-

gramledere under NRKs sending 

den 19. oktober. 

I tillegg er reise- og radarparet Nils 

og Ronny i full gang med å lage 

både underholdende og menings-

fylte innslag for TV-aksjonen.

HM Kongen er aksjonens beskytter 

Kirkerådslederen  anbefaler TV-innsamlingen
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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

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKEN 

I TALLI TALL
I 2007 ble 42.900 døpt i 

Den norske kirkes menigheter. 

Det er 73.5 % av antall fødte det 

året.

42.500 ble konfi rmert i Den nor-

ske kirke. Det er 67 % av landets 

15-åringer

Den norske kirke stod for 93 % av 

gravferdene i 2007.

Antall gudstjenestebesøk var 6,4 

millioner. Det var 300.000 færre 

enn i 2005 og 150.000 færre enn 

i 2006.

Kilde: 

Vårt Land/ Stat. Sentralbyrå.
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Innleveringsfrist til 
neste menighetsblad:
31. oktober  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:

Aurora Sofi e Nicolaisen

Mikkjel Tutturen Svenningsen

Jakob Elias Spaniland

Håkon Degnes

Leo Nordhagen

Per Jarle Nordhagen

Thea Gabestad Andersen

Jonass Ferdinand Jonasson

Morten Bjørgen Johansen

William Verstad Stubergh

Dennis Elgstøen Hågensen

Ask Bakke Ødegaard

Vibeke Leiva Mura

Tuva Marie Jamt Hermansen

Mysen:

Freddrik Tufte Gerhardsen

Wilma Dahlen Ulfsby

Isabelle Torgersen

Ingrid Elida Kristoff ersen 

Volden

Alexander Gjeterud Degnes

Hærland:

William Inderdal

Thomas Alexander Lia Filtvedt

Trømborg:

Niklas Kvilesjø

Viktoria Emelie Nikolaisen

Trym Emil Vaatsveen

Eidsberg:

Astrid Marvel Jensine 

Syversen

Gunvor Volden

Berith Unni Vrangen

Nils Krogh

Olav Ottersen

Roar Hagen

Magne Rongved

Erling Larsen

Mysen:

Dina Fager

Nore Krosby

Sigurd Westbye

Gunvor Rønning

Ingeborg Helene Smeby

Egil Forberg

Elsa Liv Wigum Haugen

Aase Anoline Larsen

Arne Thorvald Gimmingsrud

Arne Eugen Gundersen

Ragnvald Lende

Inger Sofi e Rånås

Martin Werner Johannessen

Reidun Astrid Sørensen

Ruth Johanne Trippestad

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

VIGDE
Eidsberg:
Anne Marie Glosli 
og Erik Mogens Unaas
Heidi Strøm og Tore Martinsen
Lena Skofteby 
og Roger Martinsen
Inger Elin Skjolden 
og Eirik Glimsdal
Jannicke Klepp 
og Morten Fundingsrud
Kristin Stanghelle Eriksen og 
Pål Andre Aronsen
Heidi Anita Nyberget 
og Bjørnar Ådalen
Kine Grundt Johansen 
og Thomas Gromholt

Mysen:
Janne Busch 
og Thomas Svendsby
Tonje Seiersten 
og Kenneth André Stalsberg

Hærland:
Johanne Dingtorp Flier 
og Trond Vidar Berge

Trømborg:
Marianne Kopperud 
og Hans-Petter Selanger.

05.10.08 – 21. SØNDAG ETTER PINSE.
Hærland kirke kl. 11.00:  Høymesse med dåp og nattverd. 
  50-årskonfi rmanter.
Mysen kirke kl. 11.00:  Høymesse med dåp. 

12.10.08 – 22. SØNDAG ETTER PINSE.
Eidsberg kirke kl. 11.00:  Høymesse med dåp. 
  Presentasjon av nye konfi rmanter.
Mysen kirke kl. 11.00:  Høymesse med nattverd.
Trømborg kirke kl. 11.00:  Høymesse med dåp.
  Presentasjon av nye konfi rmanter.

19.10.08 – 23. SØNDAG ETTER PINSE.
Hærland kirke kl. 11.00:  Høymesse med dåp.
  Presentasjon av nye konfi rmanter.
Mysen kirke kl. 11.00:  Høymesse med dåp. 
  Presentasjon av nye konfi rmanter.

26.10.08 – BOTS- OG BEDEDAG.
Eidsberg kirke kl. 11.00:  Høymesse med nattverd.
Mysen kirke kl. 11.00:  Høymesse med nattverd.
Trømborg kirke kl. 11.00:  Høymesse med nattverd.

02.11.08 – ALLE HELGENS DAG.
Hærland kirke kl. 11.00:  Alle helgens-gudstjeneste.
Mysen kirke kl. 11.00:  Alle helgens-gudstjeneste.
Eidsberg kirke kl. 19.00:  Alle helgens-konsert.

09.11.08 – 26. SØNDAG ETTER PINSE.
Eidsberg kirke kl. 11.00:  Høymesse med dåp.
Mysen kirke kl. 11.00:  Babysang-gudstjeneste med dåp.
Trømborg kirke kl. 11.00.  Høymesse. 

16.11.08 – 27. SØNDAG ETTER PINSE.
Hærland kirke kl. 11.00:   Misjonsgudstjeneste, 
  felles for hele prestegjeldet.

ENDRINGER I GUDSTJENESTELISTA KAN FOREKOMME

Se  vår hjemmeside  www.eidsberg.kirken.no

Aktivitetskalender:
MØTEPLASS  MYSEN  MENIGHET  PÅ  BETANIA

NORMISJON  MYSEN  PÅ   BETANIA, høsten 2008.
Følgende onsdager:

01.10  Møte – Finn Olav Myhre 

08.10  Møte – Petter Lande Johansen

14.10  (Tirsdag) Fellessamling i Eidsberg Normisjon.

22.10  Bibelundervisning – Gunnar Navestad

05.11  Fellessamling i Hærland normisjon

12.11  Sangkveld – Kor 15

19.11  Bibelundervisning – Gunnar Navestad

03.12 Møte – Tove Omvik Aune og Hans Olav Aune

10.12  Adventmøte – felles med Mysen menighetsråd

Følgende onsdager: 29.oktober og  26. november

v/ Øystein Sjølie: Tema: «Den bortkomne sønn».

Oddvar Kjell Eggen

Aase Thordis Gamlem

Hærland:

Magnhild Kristine Skubberud

Unni Agathe Frantzen

Ruth Marie Emilie Bergersen

Olav Haugerud

Erik Marinius Diskerud

Kåre Svendsen

Trømborg:

Arne Mathias Kallevik

Karen Vabråten

Inger Hansine Torp

Eilif Kåre Torbergsen

     Basar i Trømborg 
                  menighetshus!

Velkommen til basar fredag 10. oktober i 

Trømborg menighetshus.  
Pengene går til opprustning av kjøkkenet.  Det blir en 

spennende dag fylt med aktiviteter for hele familien.  

Vi starter kl. 12.00 med loddsalg og salg av kaff e og vafl er.  

Kl. 14.00 blir det en samling med sang og musikk.  

Kl. 15.00 – 17.30 blir det salg av middag.  Du kan også 

kjøpe med deg bakverk hjem.  Det blir aktiviteter for barna 

og tippekonkurranser.  

Kl. 18.00 blir det en samling for hele familien, hvor vi blant 

annet får besøk av Trømborg skolekorps.  Kl.20.00 blir det 

trekning av alle de fl otte gevinstene vi har fått inn.  Vel-

kommen til en familiedag for menighetshuset.  

Israel – seminar på Frikirken, Høytorp Fort, Mysen
lørdag 25.10. kl. 11.00 – 15.00. 

Foredrag av førsteamanuensis Torleif Elgvin: 

«Dødehavsrullene. Nytt lys over gamle bibeltekster»

«Om kristne syn på Israel og endetiden»

Lunsj mellom foredragene.

Misjonsbutikk med varer fra Israel og bokbord med Israelslitteratur. 

Informasjon om misjonen i Israel.  Misjonsoff er.

Seminaravgift ( inkluderer lunsj): kr 100,-

Påmelding innen 20.okt: Arne Servan 69 89 47 17 eller 958 80 072

Arr: Den Evangelisk Lutherske Frikikre, Høytorp fort, Mysen og Østfold 

krets av Den Norske Israelsmisjon.



Som en følge av at vi nå har innført 

en ny tjenesteordning for menig-

hetsprester, følger sogneprest-

funksjonen den prest som har fast 

sete i menighetsråd. Biskopen i 

Borg har oppnevnt Øystein Sjølie 

til fast representant i Mysen og 

Eidsberg menighetsråd og Rolf 

Ertkjern Lende som fast represen-

tant i Trømborg og Hærland me-

nighetsråd. De blir da sognepres-

ter i sine to respektive sogn. Rolf 

Ertkjern Lende er også oppnevnt 

av Biskopen til geistlig represen-

tant i Eidsberg kirkelige fellesråd.

 

Vi gleder oss over at denne ordnin-

gen nå er på plass, og har allerede 

markert dette ved gudstjenester 

i Eidsberg kirke (7.september) og 

Trømborg kirke (14. september). 

I Hærland skjer markeringen ved 

gudstjenesten 5. oktober og i My-

sen kirke 2. november.

 Vi gleder oss også over at prosti-

prest Aage Martinsen nå er på 

plass her i menighetene i Eidsberg. 

Stor del av hans tjeneste knyttes 

opp mot Eidsberg menighet, hvor 

han har ansvar for neste års kon-

fi rmanter, men Aage vil også bli å 

treff e i andre sammenhenger.

 

Menighetene oppfordres til å 

huske på våre to sogneprester og 

prostipresten i sine bønner!

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

Nye sogneprester i våre menigheterNye sogneprester i våre menigheter

Pilegrimens vandring kunne ofte være både 

lang og strevsom. Målet kunne være både uker 

og måneder unna. For oss var det en liten tur, 

men fra «utsiktsklippen» på toppen av lysløypa, 

kunne vi skimte kirketårnet i det fj erne. En på-

minnelse om at pilegrimen ofte kunne trenge 

en oppmuntring på sin vandring.

 Underveis hadde vi stopp og ble minnet om 

pilegrimens «privilegier». Pilegrimen skulle bli 

godt mottatt og ikke nektet verken mat eller 

hus for natten. Pilegrimen hadde gjerne stav i 

hånden. Det var både støtte for foten og vern 

mot ville dyr som kunne møte dem på veien. 

Pilegrimen hadde gjerne hatt til vern både mot 

sol og regn. 

 Mens vi gikk langs bugnende kornåkre, 

kunne vi som pilegrimen ta noen aks, gni dem 

i hånden og spise kornet. Denne retten er så 

gammel at vi husker den fra bibelfortellingen 

om disiplene som tok kornaks og spiste på sa-

batten. For en sulten pilegrim kunne det repre-

sentere litt lindring i en sulten mage. 

 I likhet med de fl este pilegrimer hadde vi 

god tid. Det ble anledning til å snakke om 

landskapet vi gikk gjennom og hvordan lokal-

samfunnet hadde utviklet seg. Vi hadde folk 

i følget som trengte en hånd fra tid til annen 

– og det minnet oss om at mange pilegrimer 

også hadde hatt behov for en håndsrekning på 

sin vandring mot målet. Vi ble også minnet om 

at vi kunne ta med oss en stein (eller fl ere) som 

symbol på det pilegrimen hadde å bære fram. 

Steinen kunne representere en bør, en oppga-

ve eller en takk som skulle bringes til Herren. 

Vel framme skulle pilegrimen gå tre ganger 

rundt kirken og minnes om mange av de sym-

bolene som kirken er så rik på. Inne i våpen-

huset kunne pilegrimen sette fra seg staven. 

Målet var nådd. Denne søndagen var det også 

dåp like innefor kirkedøra. Middelaldersk og 

symbolsk for at den nyfødte/nydøpte med en 

gang ble tatt i mot av Gud. Vi gikk inn i kirken 

og den enkelte kunne legge fra seg steinen(e) 

sine på alteret som symbol på at nå var det lagt 

av hos Gud – tilgitt og glemt eller båret fram 

som bønnebegjær.

 Vi fi kk en fi n søndagstur der tankene ofte 

ble sendt til de som har gått foran og ofte båret 

langt tyngre bører enn de vi har i dag. En søn-

dag i takknemlighet for den rikdom som ligger 

i mye av vår historie. Et tiltak som gjerne kan 

gjentas kommende år.

 Tekst og foto: Ivar Ånesland

Den norske i kirke i Eidsberg inviterer til:
Sangkurs

Fra 1 – 2 år: Småbarnssang gruppe 1 Fra 2 – 3 år: Småbarnssang gruppe 2 Fra 3 – 6 år: Knøttesang

Dere er hjertelig velkommen til Frelsesarmeens lokaler 3 onsdagskvelder i høst.Tidspunktet er kl 17.30 – 19.00 for alle gruppene. 
Datoer for de ulike gruppene er:

 

Det koster 50,- for høstsemesteret.

Velkommen!
Hilsen fra Kari K. Undeland, Lars Vormeland, Bendik Eide og Anita Lislegaard - 92822738

Småbarnssang 
 2 (2-3 år)

15. oktober
12. november
3. desember

Knøttesang 
(3-6 år)

22. oktober
19. november
10. desember

Småbarnssang 
1 (1-2 år)

29. oktober
26. november
17. desember 

Kart og Kompass!

Som mange allerede vet, har vi fått to nye sogneprester i Eidsberg denne høsten.

12. oktober hadde vi tema: ”Kart og kompass” på Ka du trur.

Vi fi kk profesjonell opplæring av Per Oskar Larsen på Høytorp fort.

Ungdommene fi kk utdelt kart over området, studerte de ulike tegnene på 

kartet, og tilslutt fi kk de prøvd sine kunnskaper ved å orientere til noen poster.
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 Tekst og foto: Elisabet Y. Guthus

Prost Elisabet Yrving 

Guthus ønsker Rolf 

Ertkjern Lende til lykke 

som sogneprest 

i Trømborg.

Pilegrimsvandring til Eidsberg kirke
Søndag 17. aug. startet vi  fra Kirkefj erdingen skole kl 10.00 med ulike for-
utsetninger og forventninger. Etter å ha gått et lite stykke og kjent hvor 
skoene trykket, stoppet Øystein oss for den første orientering. Vi fi kk bl.a. 
pilegrimspass, utstedt av Øystein prest: «Må Gud velsigne og bevare deg på 
veien så du når målet med fred og glede. Må alle gode mennesker hjelpe 
deg på ferden!»


