
Hjemmebakst og «høstsuppe» 

var populært. Masse flotte gevin-

ster var gitt inn så loddsalget gikk 

bra. Nettoresultatet ble over all 

forventning – hele kr.45.733,50. 

Ute var ikke været helt på vår side 

– naturstien, som var lagt opp for 

barna, måtte foregå innendørs. 

Noen trosset været og fikk noen 

runder på ponniene til Gaute.

Pensjonistkoret fra Rakkestad 

gledet oss med sin gode sang på 

den første samlingen. Vi er jo så 

heldig å ha et flott skolemusik-

korps i Trømborg som spilte fei-

ende flott på kveldssamlingen 

- drillpikene var også på plass. 

Spenningen var stor da trek-

ningen skulle foregå – over 100 

gevinster var kommet inn. Det 

ble litt latter da Torill, som lager 

all maten på huset, vant middag 

for to på velferdsenteret. Sikkert 

godt å komme til ferdigdekket 

bord!

Det ble en lang og festlig dag. 

Fint å se hvor bra det går når alle 

er med og drar lasset. Tusen, tu-

sen takk til alle som bidro til det 

flotte resultatet. Nå gjenstår det 

bare å forvalte pengene så alle 

får glede av dem.

Kirkekontakten
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Gjensyns-
treff  for 
konfi rmanter
se side 8

Barn med om-
sorg for  eldre 
og natur
se side 4    

Basar og aktivitetsdag i Trømborg

Det skjer 
på Betania !

Menighetens Barnehage, avdeling 

Mysen har i mange år holdt til på 

Betania Avdelingen ble nedlagt 

i sommer.  Det har frigjort plass 

som nå kan benyttes til andre ak-

tiviteter. 

Bedehuset fikk en real overhaling 

i sommer. Huset ble malt utven-

dig, og lillesalen pusset opp. Salen 

framstår nå i lyse, fine farger og nytt 

møblement vil bli kjøpt inn. Salen 

blir mye brukt av ungdommene, så 

de skal få si sin mening om hvor-

dan rommet skal utformes.

Mysen menigheten har nå samlet 

det meste av sine aktiviteter på 

Betania. Erfaringene fra prosjek-

tet vil vise om det er ønskelig å 

inngå en fastere samarbeidsavtale.

På side 5 kan du lese mer om aktivi-

tetene på Betania.

www.eidsberg.kirken.no

Minnelund ved 
Mysen kapell?

se side 2

Mysen menighet har i mange år ønsket seg menig-

hetshus. Nå har menigheten og Normisjon Mysen 

innledet et samarbeidprosjekt om bruk av Betania.

Lydanlegg
i kirkene

Av og til får vi tilbakemeldin-

ger om at lyden på høyta-

lerne har vært noe lav ved 

gudstjenester.  Dersom du 

har vondt for å høre presten 

eller klokkeren, er det fi nt 

om du sier i fra til kirkeverten 

som sitter bakerst i kirken. 

Kirkeverten vil deretter ta 

kontakt med kirketjeneren 

som er ansvarlig for lyd-

innstillingen. Kirketjenerne 

sitter på orgelgalleriet under 

gudstjenestene og der er 

lydnivået bedre enn nede i 

kirkenskipet.

Kirkens 
hjemmeside

Menighetene i Eidsberg har 

hjemmeside (www.eidsberg.

kirken.no) der det er plass 

for annonser, møteplaner og 

annen informasjon for lag 

og foreninger tilknyttet Den 

norske kirke.  Send ønsket in-

formasjon til kirkekontoret@

eidsberg.kommune.no 

10 oktober var det stor aktivitet på Trømborg menighetshus. Alle foreningene i Trømborg gikk sammen for å få 

inn penger til huset – primært til å ruste opp kjøkkenet. Kjøkkenet er mye brukt og det er blitt en del slitasje 

gjennom årenes løp. Leder i Trømborg menighetsråd, Ingunn Bensø, ledet komiteen på en glimrende måte.

 Tekst: Tove Kopperud

Den gode del
Den gode del
er å være
der godhetskilden
har sitt utspring

Når ditt jordiske vesen
kun har et begjær
å drikke av 
den himmelske kilde

        Andreas Lund
Øverst: Anna Kopperud ser på de mange fl otte gevinstene som var gitt 

til basaren.

Nederst: Ponniridning var et populært tilbud de yngre. Gaute Opsahl 

stilte opp med to ponnier som gikk mange runder på kirkebakken.
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Når dette leses, er Allehelgensdagen allerede 

passert. Denne dagen har lange tradisjoner i 

kirken. I den katolske kirke har helgenene sine 

faste merkedager i kalenderåret, men det er 

fl ere helgener enn dager i året, og derfor slo 

man sammen alle de øvrige helgener til en Al-

lehelgensdag 1. november. Da blir helgenene 

feiret. Men dagen etter, 2.november, er Alle 

sjelers dag, dvs. alle de andre dødes dag, og 

den dagen går man til kirkegårdene, til sine 

kjæres graver.

Det er i grunnen Alle sjelers dag vi feirer før-

ste søndag i november, selv om vi har beholdt 

navnet Allehelgensdag. Vi har jo ikke helgener 

slik katolikkene har. For dem er en helgen et 

menneske som utmerket seg slik ved et fromt 

liv, eller led martyrdøden, at han/hun etter sin 

død står Gud så nær at han/hun kan gå i for-

bønn for oss hos Faderen. De skal ikke tilbes, 

men påkalles! – Luther tok avstand fra denne 

læren, fordi den ikke kunne begrunnes ut fra 

Bibelen. For oss er kanskje helgener snarere 

mennesker som har betydd mye for oss ved 

sitt liv og ved sitt vitnesbyrd, og som vi ærer 

og minnes med takknemlighet.

For mange er Allehelgensdag en tung dag, 

en dag vi  minnes våre kjære som har gått 

bort. Særlig hvis tapet er nytt, og sårene ikke 

grodd, kan dagen være en tung dag. Det er 

mange som søker til kirkegårdene og steller 

og pynter gravene med friske blomster. Men 

det er mange som tenner lys også, og hvorfor 

gjør de det?

Kanskje man gjør det fordi det skaper stem-

ning og høytid. Og det er godt. Men lyset 

kan og bør være noe mer: Et uttrykk for håp 

og forventning! Et lite, trassig lys i november-

mørket sier oss at Allehelgensdagen også er 

en håpets søndag ! Et håp om liv !

Men hvor er våre døde nå ? De som døde i tro-

en på Kristus ? Det er to linjer i Bibelen. Den 

taler om en oppstandelse på den siste dag, 

når Jesus kommer igjen. Inntil da sover de 

døde, men «da vekker han oss av søvne opp, 

alt uti så sæle stunder» (NoS 856) Men den 

taler også om et liv i «himmelen» allerede nå. 

Det er ikke lett å forene disse to linjene tan-

kemessig. Men kanskje er det slik at når vi går 

ut av tiden, da er vi i evigheten, og der er det 

ikke noe som heter da og når, før og siden. Så 

da blir forskjellen på «allerede nå»  og «ennå 

ikke» borte ! Det sprenger vår tankes mulighe-

ter, fordi vi er bundet i tid og rom, men evig-

heten og Guds verden er annerledes. Det vi 

trygt kan si, er at våre døde er i Guds varetekt, 

og så overlate resten til ham !

Likevel: Uansett må vi minne hverandre om 

at Bibelen stiller oss på valg. Vi lever mellom 

to muligheter: Sammen med Gud, eller uten 

Gud. Det første heter frelse, det andre heter 

fortapelse. Hva det innebærer konkret, kan 

vi ikke si. Bibelen taler i bilder. Men frelse er 

det evige liv i Guds rike, fortapelse er ikke å 

få del i det. Det er et momento til oss som le-

ver. Uansett er det ikke vår sak å dømme om 

hvem som blir frelst og hvem som ikke blir 

det. Dommen hører Herren til.

Tilbake til lyset på gravene: «Vi tenker hver på 

våre, og stille signer dem. Vi tørrer av en tåre 

og ser mot gjensyn frem.» (NoS 248)

Kirkekontakten
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eller etter avtale 

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  mob: 932 38 861 
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

Tro & Tanke

 Gunnar Hasselgård

« ALLEHELGENSDAG»

Vi har fått enkelte henvendelser 

med ønske om minnelund på en 

av våre kirkegårder. Minnelund 

er et anonymt gravfelt for urner. 

De gjenlevende vil da vite  at 

den døde er gravlagt innenfor 

et visst område, men de vil ikke 

kjenne den nøyaktige beliggen-

heten. Urnen vil bli satt ned av 

kirkegårdsarbeider og de pårø-

rende vil få beskjed i etterkant.

For å benytte minnelunden til 

urnenedsetting skal pårørende 

underskrive en erklæring på at 

de vet at det er en anonym grav.  

De fl este minnelunder har et 

minnesmerke hvor de pårøren-

de kan sette blomsterbuketter.

Det er ofte etter avdødes øn-

ske at man benytter minnelund 

som gravplass. Det kan skyldes 

at man ikke har noen nære pårø-

rende eller at de bor langt unna. 

Enkelte ønsker en slik min-

nelund for dødfødte barn. 

Vi har også fått henvendelser 

fra folk som bor på Mysen, 

men som har familiemedlem-

mer gravlagt på kirkegårder 

langt unna. De får ikke besøkt 

gravene så ofte og ønsker seg 

et sted å gå til for å minnes.

Anonym gravlegging skjer i 

liten grad i Norge, men i Dan-

mark og Sverige er slik grav-

legging meget utbredt. Skik-

ken kommer fra kontinentet.

I løpet av vinteren vil vi utar-

beide planer for en slik min-

nelund ved Mysen kapell. 

NYTT FRA KIRKEVERGEN

Minnelund ved Mysen kapell ?

Mysen menighetsråd og Eidsberg kirkelige fellesråd er enige om at plenen 

øst for kapellet er egnet til minnelund. 
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Andakt

Halvor Dalene

Sogneprest i Hobøl

Livet er vanskelig. Likevel: Gratu-

lerer med livet! Vi ba aldri om å 

få det. Vi fi kk det likevel. Så her 

er vi.

Etter hvert kan det ha blitt noen 

svin på skogen, noen ord vi ikke 

skulle ha sagt, noen handlinger vi 

ikke skulle ha gjort. Eller kanskje 

nettopp skulle ha sagt eller gjort, 

men som vi aldri våget. Aldri kom 

oss til å gjøre.

Det ugjorte dømmer oss ofte vel 

så mye som det  vi har gjort. Det 

vanskeligste å skille seg fra når vi 

skal dø, er ofte det jeg aldri full-

førte, aldri gjorde: Handlingene 

vi vek unna. Ordene vi aldri kom 

oss til å si.

Når dette innhenter oss, blir vi 

alene. Skyldige og kraftløse.

Men livet bærer alltid tilgivel-

sens og forsoningens mulighet 

i seg. Kjærligheten er sterk. Ster-

kere enn døden. Den skjuler en 

mangfoldighet av synder. Og så 

lenge det er liv, er det håp, sier vi. 

Kjærligheten har sin glede i sann-

heten! 

Hvis det ennå ikke er for sent å si 

det du har tenkt på, så gjør det 

nå, mens du og de andre ennå 

lever! Og er det noe du skulle ha 

gjort som du ennå kan,  så sett i 

gang!

Å gå den vei ditt hjerte vil vandre, 

letter børa du bærer på og gjør 

tanken på morgendagen friskere 

og lysere. Hvis du ikke tror det , 

hvis du ikke tror at det nytter, at 

det er for sent nå, at du ikke er 

verdifull nok, at det ikke har noen 

betydning lenger, så kommer du 

deg heller ikke til å gjøre det. Slik 

er det.

Hvis du derimot får kontakt med 

at du er verdifull nok til å ta deg 

selv på alvor og gjøre det som 

kjennes viktig for deg, kan du 

komme til å våge det. Friskt mot !

Dette er det Jesus kaller oss til: Å 

slutte å tro på anklagene og selv-

bebreidelsene, nedvurderingene 

og bortforklaringene ! Han kaller 

oss til å tro på ham når han sier: 

« Vær ikke redd. Tro på Gud og 

meg.» Dere er både villet og el-

sket ! Jeg har gitt dere livet, både 

det daglige og det evige. Så lev 

det og styrk det!

Gratulerer med livet !

Ansv. for dette nr.  Gunnar Hasselgård.

HÅND I HÅND

Ovenfor kan dere se vår nye logo: To hender som 

møtes i et godt håndtrykk. Det gir uttrykk for 

gjensidig hjelp og støtte, og det er nettopp det 

Velferdssentralen ønsker å være.

TRYKKLEIF

Det ble en besynderlig trykkfeil i forrige nr. av 

T & B. Det stod at vi fortsetter med arbeidet ak-

kurat som før, « til glede for folk i arbeid». Det 

skulle ha stått « – for folk i Eidsberg» ! Det er vel 

i første rekke folk som pga. alder eller handikap 

ikke er i arbeid som vi er til for. Så er det sagt !

GUTTANE

Det blir mye skriving om ulike arrangementer 

i Velferdssentralen, men kanskje litt lite om 

mannfolkene som jobber 5 dager i uka med 

praktiske gjøremål av mange slag. Det er mye 

tungarbeid i forbindelse med henting av mø-

bler og annet i forbindelse med møbelsalg 

og loppemarked. Bilene er stadig på farten ! 

Dessuten er det nå mye arbeid med ved. Den 

skal kløyves og kappes og pakkes i sekker og 

kjøres. Vi kan ikke nevne alle hjelperne, men 

vi har lyst til å trekke fram Rade. Han er fra Ko-

sovo og hjelper til hos oss, og gjør en innsats 

som det står respekt av. Nå er dessuten høsten 

kommet for alvor, og tonnevis av løv rundt om 

i hagene venter på å bli rakt sammen og kjørt 

bort. Vinteren kommer vel også, og redskapen 

skal gjøres klar for snømåking, og gås over på 

Felleskjøpet.»

«Guttane» gjør en fl ott jobb, det skulle bare 

vært fl ere av dem !

VED 

Som nevnt ovenfor er det mye arbeid med ved 

for tiden. Nå har vi også fått en del ved fra Tollof 

Dahl i Hærland. Takk skal du ha! Så nå er det bare 

for pensjonister å bestille ved hos oss !

NYTT LAGER

Vi har fått nytt lager hos Erling Grini på Sletner. 

Det er på ca. 100 kvm , er tørt og sikkert og fi nt 

på alle måter. Tusen takk !

OMSORG 

Vi burde ha vært fl ere, men vi som var der, 

hadde en fi n kurskveld 10.september. Prost 

Elisabeth Yrwing Guthus holdt et inspirert og 

inspirerende foredrag om omsorg. Hun gav en 

god defi nisjon av hva det vil si å vise omsorg : 

«At man bryr seg, tar seg tid, lytter, forsøker å 

sette seg inn i den andres situasjon, og hjelper 

til.» Og det gjelder ikke bare barn, eldre, han-

dikappede og syke, men mennesker hele livet i 

alle livets stadier. Hun tok spesielt opp omsorg 

for mennesker i en sorgsituasjon, og satte opp 

5 «knagger» for god hjelp: Våg å være nær ! – 

Lytt! – Det er ingen oppskrift på sorg ! – La sor-

gen ta tid ! – Ikke gi opp !

Prosten har laget et sammendrag av foredraget. 

Det kan kursdeltakerne og andre få på kontoret 

på Velferdsenteret.

Loppemarkedene våre er blitt rene folkefes-

tene. Slik også 27.september på Fortet. Det var 

kolossalt med folk, det ble fortært uhorvelige 

mengder med kaff e og vafl er, og salget førte 

til et pent beløp. Takk til alle som kom ! – Men 

markedet gjør seg ikke selv. Det er svært mye 

arbeid både før, under og etterpå. Stor takk til 

alle hjelperne !

HAR VÆRT  - SKAL BLI

Noen av disse arrangementene er allerede avvi-

klet når dette leses, men vi tar det med likevel: 

23.okt.  Hyggekveld med 

 bl.a. Viseklubben Lars

1.nov.  Salgsmesse for Fredagsarbeids- 

 stua, med besøk av Randi 

 Kopperud og Stiklekvartetten

13.nov.  Basar

11.des.  Førjulskveld med besøk av bl.a.  

 prostiprest Aage Martinsen.

Vi skal komme tilbake med referater 

etter hvert !

Organ for

Eidsberg Velferdssentral

Nr. 5 –Nov. 2008 – 12.årg.

STØLSDOKKEN 2008 STØLSDOKKEN 2008 

Dette var den 19.  turen i rekka, 

siden Liv og Arne Servan laget tur 

for første gang i 1990. De første sju 

årene gikk turen til Solheimen i Val-

dres, de neste sju årene til Stølsdok-

ken. Så var vi tilbake på Solheimen, 

eller Ildjarntunet i 2004, deretter 

har vi igjen vært på Stølsdokken i 

årene videre.

Bussen gikk fra Mysen Kirke man-

dag kl 9, med god rast på Sundvol-

len. Vel framme gikk dagene med 

veldekket bord og friluftsliv, og 

med fellesskap og trivsel. I år gikk 

vi gjennom «Kristuskransen» av 

biskop Martin Lønnebo, en spen-

nende tolkning av livet og virkelig-

heten i lys av kristen tro.

Torsdag dro vi ut på dagstur med 

buss, til Beitostølen og Lyskapel-

let. Og fredag var det hjem igjen til 

daglige gjøremål.

Neste høst i september feirer vi 20 

års jubileum og plass er bestilt for 

festuke der alle «godt voksne» er 

velkommen til å være med.

 Tekst og foto: : Øystein Sjølie

8.-12. september var 33 deltakere på tur til Stølsdokken 

Fjellhotell i regi av Eidsberg Diakoniutvalg. 

Øystein Sjølie har i de siste årene vært en viktig bidragsyter ved fj ellturen til Støsdokken for menighetenes pensjo-

nister både som arrangør og andaktsholder. Årets tema var «Kristuskransen»

Dette er løftet vårt fra bror til bror: 

vi vil bli gode mot menneskenes jord.

Vi vil ta vare på skjønnheten, varmen -

som om vi bar et barn varsomt på armen

( Fra «Til ungdommen» av Nordahl Grieg)

Kirkelige valg 2009

På bakgrunn av den politiske av-

talen av 10. april i år om grunn-

leggende endringer i forholdet 

mellom stat og kirke, blir det en 

del endringer i valgordninger og 

gjennomføring av de kirkelige 

valgene høsten 2009. Endringene 

innebærer at menighetene må 

begynne å forberede valgene al-

lerede i januar 2009. 

Alle menigheter skal gjennom-

føre valgene 13. og 14. september 

2009, samtidig med stortingsval-

get.  Det vil ikke bli mulighet for å 

legge valget til andre dager. Det er 

anledning til å forhåndstemme på 

f.eks. kirkekontor og i tilknytning 

til gudstjenester.

  

I en overgangsfase skal nytt me-

nighetsråd bare sitte i to år, frem til 

2011. Det er fordi det skal prøves 

ut å avholde de kirkelige valgene 

samtidig med kommune- og fyl-

kestingsvalget. Det er foreslått at 

de nyvalgte menighetsrådene skal 

tiltre allerede 1. oktober 2009. 
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Jeg var ikke store gutten da jeg 

første gang var i gamle Eidsberg 

Sparebank på Heggin. Den årlige 

sparebankuka gikk av stabelen, og 

innlevering av sparekroner ble pre-

miert med morsomme små gaver. 

Det som gjorde størst inntrykk på 

meg i gamlebanken var den store 

vegginskripsjonen ved skranken. 

Med sirlig skrift stod det: «Spar for 

kommende tider og nød. Morgen-

sol skinner ei alltid rød.» Det var ikke 

så store materielle nøden i Norge fra 

70-tallet og i årtiene framover. Noen 

umiddelbar konsekvens fi kk derfor 

ikke ordenes innhold for en små-

gutt. Senere i livet skulle man imid-

lertid erfare sannheten i de gamle 

ordene. Konjunkturer svinger. Det 

samme gjør renter og boligpriser. 

Og det kommer dager da solen ikke 

skinner. -

Nettopp nå går vi gjennom et takt-

skifte i verdensøkonomien, og man-

ge skulle nok heller gjerne ha «spart 

for kommende tider og nød» enn 

å satset penger på aksjemarkeder 

og luksusboliger. På radioen spilles 

Schankes gamle revyvise «Nå går 

det rett på dunken», og media er 

fulle av dystre spådommer. 

Kanskje trenger vi en påminnelse 

i blant om at det å satse alt på det 

materielle og på pengemakten kan 

slå feil? «Mennesker spår og Gud 

rår», sa man i gamle dager. Og klok 

av skade sa man: «Etter sol kommer 

regn.» Og fra skolens bibelhistorie 

husker vi historien om den rike bon-

den som hadde alt. Så kom beskje-

den: «I natt kreves ditt liv». Kornlagre 

og velstand hadde lite verdi da. 

Vi lever i Hans Nilsen Hauges hjem-

fylke. Noe av arven fra Haugevek-

kelsen er mottoet «Gudsfrykt og 

nøysomhet». Kanskje kunne vi med 

hell børste støvet av noe av denne 

arven i en tid da børsene stuper og 

internasjonale banker må reddes. 

Trendforskere spår at konjunktur-

nedgangen også kan føre til verdi-

endringer i samfunnet. Alt behøver 

ikke lenger dreie seg om forbruk og 

materiell vekst. Kanskje kan noen 

hver av oss i vårt nyrike lille land 

ransake oss selv og spørre: Hvilke 

verdier styrer våre liv? 

«Morgensol skinner ei alltid rød» …

Apropos! Øivind T. Reymert

Organisasjonen, som er lokalisert i 

Askim, lager lydutgaver av mye av 

den kristne litteraturen som utgis i 

Norge. KABBs lydbibliotek har i dag 

nærmere 2800 titler å velge mellom. 

Alle blinde og svaksynte kan benyt-

te seg av en gratis utlånsordning. 

KABB har gitt ut fl ere lydutgaver av 

Bibelen og har også sang- og sal-

mebøker i blindeskrift og stor skrift. 

KABB leser inn menighets- og or-

ganisasjonsblader og tilrettelegger 

dåps - og konfi rmasjonsmateriell.

- Vi inviterer også til leirer og arran-

gement for ulike aldersgrupper. Noe 

av KABBs idé er at synshemmede 

kan komme sammen for å dele sin 

tro og sine erfaringer og gi hveran-

dre støtte og hjelp, sier generalse-

kretær Nevland.

 – Men det er en utfordring for oss 

å nå fram med informasjon om våre 

tilbud til dem som har bruk for oss. 

Det er derfor nødvendig med et 

samarbeid med familie, prester, dia-

koner og andre som kan fortelle om 

KABB til blinde og svaksynte som de 

har kontakt med. 

Ta kontakt med KABB, tlf. 69 81 69 

81 eller e-post: kabb@kabb.no

Blind eller svaksynt?
- Kjenner du noen som er blind eller svaksynt? Da kan det 

være lurt å ta kontakt med KABB. Vi tror at fl ere kan ha nytte 

og glede av tilbudene våre, sier generalsekretær Ingvar Nev-

land i KABB (Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte). 

- Ta kontakt med oss, inviterer

KABBs generalsekretær, Ingvar Nevland.

mert

Barn med omsorg 
for nærmiljøet

Barna i Menighetens Barnehage avdeling Trømborg liker å gå turer i nærmiljøet. Med jevne 

mellomrom setter de kursen mot Fossum bofelleskap for å besøke de eldre som bor der. 

Mandag 27 oktober tok 10 barn og 

to voksne igjen turen gjennom sko-

gen til Fossum der beboerne satt 

klare i stua. Barna vartet opp med 

sang, dansing og endatil noen riktig 

fi ne kråkestup til slutt.  Dette skapte 

glede og begeistring blant både 

unge og gamle. Litt saft og en kjeks 

var populær belønning for innsatsen 

og barna kunne gå tilbake til barne-

hagen med forvissning om å ha gjort 

andre glade. 

Barnehagebarna liker godt å gå på 

besøk til Fossum – de trives i stua der 

og et mer takknemlig publikum må 

en lete lenge etter. 

Barna har omsorg for naturen også. 

På en av våre siste turer i lysløypa 

fant barna et papp-beger. Vi var for-

undret, både små og store, for dette 

burde jo vært i en søppelkasse og 

ikke i skogen. En av 4-åringene ga 

klar beskjed: «Kan ikke kaste søppel 

på natur`n» .

Nå har barna startet en ordning med 

«naturvakter» som passer på rundt 

barnehagen. En dag i uka går to av 

de store en runde i nærmiljøet ved 

menighetshuset. Hvis de fi nner noe 

søppel har de poser med og rydder 

opp. Hjemme i barnehagen hjelper 

de til å sortere avfall slik at plast og 

papir kommer i riktig søppeldunk og 

kan resirkuleres.

Tekst:  Lise Undrum

Felix og Truls – begge 4 år liker å ha 

jobb som naturvakt. 

Store og små koser seg på Fossum bofelleskap. Barna underholdt med sang, dans og fi ne kråkestup. 

REMBRANDT OG LIGNELSEN OM 
DEN HJEMKOMNE SØNN
Et av historiens store 

kunstverk er Rembrandts 

maleri «Den bortkomne 

sønn vender hjem». Det 

fi nnes i dag i Eremitasjen i 

St. Petersburg. 

Mysen menighetsåd invi-

terer i høst til tre samlinger 

med fokus på dette bildet. 

Øystein Sjølie innleder og 

presenterer temaet gjen-

nom den katolske presten 

Henri Nouwens bok. Første 

samling var på Betania 

Mysen 29.10. De neste to 

er ONSDAG 26.NOVEMBER OG ONSDAG 10.DESEMBER, begge kl 

1900. Den siste gangen blir det «FEIRING FOR DEN HJEMKOMNE 

SØNN» og adventsfest. For dem som gikk glipp av første samling: 

Vi starter neste gang med en liten repetisjon. Velkommen!
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Hver fredag treff es 30-40 ung-

dommer tpå klubben «Ka du 

trur?» på Betania. Miljøet er i 

vekst og er blitt et trygt og po-

pulært tilholdssted. Tidligere 

var det ungdomskoret Message, 

som trakk mest folk. Nå er det 

mer en åpen kveld der guttene 

er i desidert  fl ertall. Selvfølgelig 

er det jenter med også, og de ser 

ut til å trives bra.

- Vi liker kjempegodt å være her. 

Det er ganske variert program, 

sier de tre venninnene Ida Fred-

riksen, Malin Fjelland og Eilen 

Reinfj ord som alle går på 8.trinn.  

Jentene kan fortelle om vill-

marksturer, pizzabake-konkur-

ranse, kinokvelder og «Explore 

the Bible.»

- Jeg digget å få sitte på med 

motorsykkel da vi hadde besøk 

av Holy Riders, ler Malin

Disse fredagskveldene drives 

av Kirken med ungdomsdiakon 

Solveig Vormeland og Johan-

nes Martin Eriksen som primus 

motorer.  De får også hjelp Anita 

Lislegaard, Anette Ruud og Lars 

Kvernhusengen.

Konfi rmanter

Nytt av året er at menighetens 

konfi rmanter skal ha undervis-

ningen sin på Betania. Tanken er 

at konfi rmantene nå får ett sted 

å forholde seg til og slipper å 

møte opp forskjellige plasser.

- Vi ser på dette som ett skritt 

i retningen av å bruke huset 

sammen. Vi tror også det er fi nt 

at ungdommene blir kjent på 

Betania, da får de kanskje også 

lyst til å være med på andre ak-

tiviteter som foregår der, sier 

formann i Mysen menighetsråd 

Vibeke Høegh.

Barnesang

Mysen Barnegospel hører også 

til på Betania . I over 30 år har  

barnestemmer runget i vegge-

ne og mange er de som har vært 

innom i årenes  løp. Koret drives 

av Normisjon og har rundt 50 re-

gistrerte medlemmer i alderen 6 

til 13 år. Mysen barnegospel og 

synger ofte på arrangementer, 

både i kirken lokalt, og på mø-

ter i andre bygder. Sanggleden 

står i sentrum og hemmelighe-

ten bak en slik suksess over så 

mange år, er nok det arbeidet 

mange engasjerte voksne lede-

re har lagt ned i dette arbeidet. 

Ekstra gøy er det at koret har et 

godt band der  korets egne ung-

dommer spiller. De som er 10 år 

og oppover får også  utfolde seg 

med dans.

Voksne

Normisjon har et aktivt voksen-

kor som heter  Kor 15. Hoved-

forening har jevnlige onsdags-

møter. Der er det tale og sang 

i en tradisjonell setting. Kirken 

bruker også Betania til sine må-

nedlige samlinger på onsdager 

som kalles Møteplass Mysen 

Menighet (MMM) Her er det ofte 

temaundervisning som avslut-

tes med kveldsmat. Mange av 

de samme menneskene er med 

i både Kirkens og Normisjons ar-

rangementer.

- Jeg har gode forventninger til  

samarbeidet med Kirken. Men 

tanken har måttet modne seg 

litt, sier Thoralf Dahl som hører 

til på Betania.

- Dette blir et prøveår i samar-

beid uten bygningsmessige for-

andringer. Vi får se hvordan det 

blir å dele på bruken av  huset. 

Vi får lære hverandre bedre å 

kjenne, smiler Dahl.

- Vi liker å være sammen, og Betania er en fi n plass å være! 
Dette er de enige om både ungdommene, barna og de voksne 
som jevnlig treff es på bedehuset i Mysen.

Sammen på Betania
Kirken og Normisjon utfyller hverandre i samme hus

Sang med hatt:  Lederne i Mysen banegospel fi nner på mye gøy for sangerne. 

Denne øvelsen ble kjempespennende som hattefest.

Tekst og foto:  Kari K. Undeland

Flittige karer
Det er mange ting som trenger 

ettersyn og vedlikehold i et slikt 

forsamlingslokale som Betania er. 

Tidligere leide Menighetens bar-

nehage lokaler i denne bygningen, 

men i høst ble denne avdelingen 

avviklet. 

- Det merkes selvsagt på økonomi-

en at en slik leietaker er borte, men 

det blir jo litt mindre arbeid for oss, 

humrer Thoralf Dahl som er leder i 

husstyret. Han har hatt dette vervet 

i 30 år og har ingen planer om å gi 

seg med det første.

- Jeg er veldig glad i Betania, det er 

vi alle, sier han og sikter til de andre 

karene som trofast stiller opp på 

dugnad ute og inne. Lars Kåsa, Karl 

Løvholen, Trygve Kongtorp og Egil 

Bøhler utgjør resten av husstyret. 

De forteller at bedehuset fi kk en real 

overhaling i sommer. Huset ble malt 

utvendig, og lillesalen pusset opp. 

Salen framstår nå i lyse, fi ne farger 

og karene forteller at ny sittegruppe 

eller lignende står på ønskelisten. 

Salen blir mye brukt av ungdom-

mene, så de skal få si sin mening om 

hvordan rommet skal utformes.

Det er også en aktiv festkomite på 

huset. Her er det damene domine-

rer. De legger ned mye arbeid i ser-

vering og kaff ekoking, stell av duker, 

gardiner  og blomster. De sørger rett 

og slett for å gjøre det trivelig. Allsidige: Husstyret i Normisjon har mange oppgaver. Toralf Dahl,  (fra v.) Karl 

Løvholen, Lars Kåsa og Trygve Kongtorp stiller opp for Betania.

Uken på Betania
Mandag:  Styremøter og arrangementer uten 

 fast dag.

Tirsdag:  Kor 15 og konfi rmantundervisning.

Onsdag:  Møter i hovedforeningen og Møteplass 

 Mysen Menighet.

Torsdag:  Barnegospel og konfi rmantundervisning.

Fredag:  Ka du trur?  for ungdommene.

Muligheter for utleie i helgene.

Fakta om Betania
Betania eies av Normisjon Mysen.

Huset ble bygget i 1916 og påbygget i 1959.

Grunnfl aten er 209 kvadratmeter med sitteplasser til 130 inkl. lillesal.

Sommeren 2008 ble hele huset malt utvendig og lillesalen pusset opp.

Navnet «Betania» er hentet fra Bibelen og var en landsby i Israel på Jesu tid.

På grunn av at landsbyen var et av de stedene Jesus ofte besøkte, er navnet Betania 

mye brukt som navn på  kristne menigheter og forsamlingshus.

Koser seg:  Ungdommene koser seg på Betania hver fredagskveld. Denne 

gangen var møtesalen omgjort til kino.
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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

Felleskirkelig bønnegudstje-
neste for menneskeverdet

i Greåker Frikirke torsdag 27. 

november kl. 20.00.

Taler: fengselsprest og tidlige-

re styreleder i Menneskeverd, 

Jens Fredrik Brenne

Sang: Kor 15

Ellers medvirker bl.a. pastor 

Sigmund Sandåker og leder 

i Østfold Menneskeverd, Sol-

veig Aandstad Hermansen.

Alle hjertelig velkommen!
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Innleveringsfrist til 
neste menighetsblad:
28. NOVEMBER  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::
Eileén Fishea Johansen
Oda Borud
Linea Eugenie Almvik
Iver Gislingrud

Mysen:
Fay Henriksen Næringsrud
Minda Louise Lislegaard
Sofi e Hermansen
Markus Krosby
Sigurd Nævdal-Sletta
Aksel Gimmingsrud Nagelhus
William Falch Skjønhaug
Martin Falch Baklund
William Johannes Bergland 
Kvisler

Hærland:
Kasper Wiik Lintho
Emilie Graff  Skaarer
Thorbjørn Holtet
John Marius Kristiansen

Trømborg:
Helene Bolette Marthinsen

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
Trømborg:
Anita Sigrid Gillberg og Kjetil 
Ruud

16.11.08 – 27. SØNDAG ETTER PINSE.
Hærland kirke kl. 11.00:  Felles misjonsgudstjeneste. Dåp.

23.11.08 – SISTE SØNDAG I KIRKEÅRET.
Eidsberg kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste med dåp og nattverd.
Mysen kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste.  Konfi rmantene deltar.
Trømborg kirke kl. 11.00:  Gudstjenste med nattverd.

30.11.08 – FØRSTE SØNDAG I ADVENT.
Hærland kirke kl. 11.00:  Adventsgudstjeneste. 
  Førsteklassinger deltar.
Mysen kirke kl. 11.00:  Adventsgudstjeneste med dåp. 
  Førsteklassinger deltar.

07.12.08 – ANDRE SØNDAG I ADVENT.
Eidsberg kirke kl. 11.00:  Adventsgudstjeneste. 
  Føresteklassinger deltar.
Mysen kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste med nattverd. 
Trømborg kirke kl. 11.00:  Adventsgudstjeneste med dåp.
  Førsteklassinger deltar.

14.12.08 – TREDJE SØNDAG I ADVENT.
Salem, Slitu kl. 11.00:  Gudstjeneste.
Hærland kirke kl. 11.00:  Felles lysmesse for konfi rmanter 
  med familier.

ENDRINGER I GUDSTJENESTELISTA KAN FOREKOMME

Se  vår hjemmeside  www.eidsberg.kirken.no

Aktivitetskalender:

Eidsberg:

Kari Pedersen

Sigurd Borge

Mysen:

Lulli Elisabeth Fossum

Finn Løken

Trømborg:

Gunbjørg Synnøve Eriksen

Velkommen til

Barneforeningen dIPTI
Høsten 2008
samles vi i I Eidsberg Kirkestue 

Lørdager 12.00-13.30

29 Nov:  Vi deltar på Normisjons 

 julemesse i Betania Mysen

 Familiemøte kl. 15.00

13 Des:  Adventssamling

Hilsen lederen May Ellen Kåsa  tlf.  69891634

Kirkemusikk i  Eidsberg 

Søndag 16. november Salmegudstjeneste 

  Hærland kirke kl 1100

  «Søndag for de forfulgte»

  Gjest: Eyvind Skeie 

Søndag 16. november: Konsert. 

  Eidsberg kirke kl 1900

  Bendik Eide klaver

  Elise Eide, cello

  Innvielse av fl ygel

Torsdag 27. november Konsert Eidsberg kirke kl 1900

  Orthodox Singers fra Estland

  Dir: Valery Petrov

  « Russisk kirkemusikk»

Søndag 30. november Adventskonsert 

  Eidsberg kirke kl 1700

  Barnekoret m.fl 

Søndag 14. desember Vi synger julen inn   

  Mysen kirke kl  1700

  Mysen Damekor

  Mysen Mannskor

Tirsdag 16. desember Vi synger julen inn   

  Hærland kirke kl 1900

  Hærland sangforning

  Hærland Skolekorps

Lørdag 20. desember  Vi synger julen inn

  Trømborg kirke kl.1730

  Trømborg skolekorps

  Erika Gustavsson og Lisa Svensson 

Tirsdag 23. desember Konsert    

  Eidsberg kirke kl 2100

  «Kvelden før kvelden»

  Eidsberg Bygdekor

Møteplass Mysen Menighet, Betania
Se omtale side 4.

Normisjon Mysen, Betania
19.11  Bibelundervisning – Gunnar Navestad

03.12  Møte – Tove Omvik Aune og Hans Olav Aune

10.12  Adventmøte – felles med Mysen menighetsråd

Innvielseskonsert i Eidsberg kirke
Søndag den  16.november markerer vi 

innvielse av det nye fl ygelet i Eidsberg 

kirke. Det gjøres med en stor konsert 

der Bendik Eide spiller fl ygel, og hans  

søster Elise Eide spiller cello.

Eidsberg kirke fi kk i fj or et fl ott in-

strument. Anskaff elsen er blitt mulig 

takket være en stor pengegave fra 

Eidsberg Sparebank og midler bevil-

get av menighetsrådet.

Ved denne konserten får vi høre kla-

versonater av Mozart og Beethoven, 

en Scerzo av Chopin samt Rachma-

ninovs stor sonate for klaver og cello.

Korkonsert
i Eidsberg kirke
Torsdag 27.november

Kammmerkoret 

«Orthodox Singers».

Dir.: Valery Petrov.

Russisk kirkemusikk og 

verker av John Taverner.

Kom og opplev et kor i 

europeisk toppklasse!

Bill kr 150/100

KAMMERKORET ORTHODOX SINGERS
som kommer fra Tallinn i Estland ble grunnlagt i januar 1989 med Valeri 

Petrov som leder. Alle sangerne er profesjonell musikere! Koret har vunnet 

en rekke priser ved internasjonale konkuranser og har gjort mange turneer i 

mange land. Koret har spilt inn sju CD-plater 1995, 1999, 2002 och 2005.



Diakonikonsulent  i Borg bispedøm-

me,  Ann Christin Arneberg Nicolay-

sen, inviterte diakonimedarbeidere 

og menighetsrådrepresentanter fra 

Askim, Trøgstad og Eidsberg til inspi-

rasjonskveld i Hærland kirkestue 07. 

oktober. 

Den norske kirkes visjon er å være 

en bekjennende, misjonerende, tje-

nende og åpen folkekirke. Plan for 

diakoni handler i særlig grad om den 

tjenende folkekirken. 

Nicolaysen fortalte at planen legger 

følgende defi nisjon av diakoni til 

grunn: «Diakoni er kirkens omsorgs-

tjeneste. Den er evangeliet i hand-

ling og uttrykkes gjennom neste-

kjærlighet, inkluderende fellesskap, 

vern om skaperverket og kamp for 

rettferdighet.» 

De konkrete, lokale planer må byg-

ges på disse momentene og lages 

med utgangspunkt i lokale behov, 

ressurser og samarbeidsmuligheter.

Globaliseringen utfordrer diakonien 

spesielt. Kulturelt og etnisk mang-

fold gjenspeiles i menighetenes liv. 

Mennesker som lider angår oss, om 

de befi nner seg i umiddelbar nærhet 

eller i andre land. Vern om skaperver-

ket handler om et globalt og et lokalt 

ansvar. Alt dette skal avspeiles i de 

lokale diakoniplaner.

Nicolaysen anbefalte å søke sam-

arbeid innen kirken, mellom andre 

kristne kirker og i forhold til organi-

sasjoner og institusjoner, off entlige 

instanser og også med grupper fra 

andre religioner.

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

Noen overrasket seg selv og 

noen overrasket andre i hvor 

høyt opp i klatretårnet de kom. 

Det er godt å få testet sitt eget 

mot og styrke når noen står nede 

og sikrer tauet og heier deg opp 

mot toppen. Det er ikke slik i alle 

livets vanskelige situasjoner. Vi 

ønsker med denne opplevelses-

kvelden å gi ungdommene en 

følelse av mestring, at når livet 

krøller seg til og man ikke tror 

man kommer opp eller ned, så 

er man sterkere enn man tror.

Vi hadde også andre øvelser 

trygt nede på bakken, dette 

var det vanskelige edderkopp-

nettet, hvordan få hele gruppa 

igjennom et spindelvev. 

Etterpå spiste vi god og varm 

høstsuppe. 10. klassingene var 

fornøyde, og vi var glade for å 

få oppleve en slik positiv kveld, 

med fl otte ungdommer som har 

mye å glede seg til og mye å bi-

dra med i livet framover.

Inspirasjonskveld om «Plan for diakoni i Den norske kirke»

 Tekst: Rolf Ertkjern Lende

Aktivitetene var mange og tempo 

var høyt i ett døgn.

Vi ble bedre kjent på fredagskvel-

den med sang og lek, gikk lyssti i 

mørket og fi kk høre om Jesus som 

er verdens lys. Dagen avsluttet 

med nattkino – som noen så på, og 

noen sov seg gjennom.

På lørdag kunne barna velge mel-

lom 3 aktiviteter. Utegruppe som 

spikket, bildegruppe som forbe-

redte fremvisning for foreldrene 

og hobbygruppe hvor barna lagde 

sukkerfl asker og decopage.

En av lederne er fugleforsker så på 

ettermiddagen fi kk vi være med på 

å ringmerke og registrere fugler. 

Det kom 12 kjøttmeiser i nettet og 

barna fant på navn til de.

Etter uteaktiviteter og klatring var 

det tid for Tomasmesse. Barna fi kk 

høre om disippelen Tomas som 

både tvilte og trodde, og de fi kk gå 

rundt til de ulike stasjonene: Lyssta-

sjon, bønnestasjon, takkestasjon, 

tilgivelsestasjon,  klagestasjon og 

misjonsstasjon. De tente lys, skrev 

bønnelapper og ble tegnet med 

korsmerke i hånden.

Leiren avsluttet med familiemid-

dag og bildefremvisning av alt vi 

hadde gjort ett døgn på leir.

Vi har nettopp presentert årets konfi rmanter i våre kirker!

 Tekst og foto: Solveig K. T. Vormeland

Kirkemøtet 2007 vedtok  «Plan for diakoni i Den norske kirke.»  Hovedformålet med pla-
nen er at den skal være retningsgivende for den diakonale tenkning og utforming av 
diakonien i Den norske kirke. Planen er en rammeplan som gir menighetene hjelp til å 
utarbeide lokale diakoniplaner. 

Alle konfi rmantene fra i vår ble invitert til Slettevold gård 

for en opplevelseskveld. Vi ønsket å møte konfi rmantene 

igjen og gi de noen spennende utfordringer som de kan 

tenke på videre med glede. 

Gjensyn med vårens konfi rmanter

Fredag 24. til lørdag 25. oktober var 26 barn fra Eidsberg prestegjeld med på leir på Sjøglimt 

leirsted. Leiren er et av trosopplæringstiltakene.

.Nå er vi klare for klatretårnet !

I tårnet: Charlotte Tvindesæter

Ei gruppe planlegger hvordan de 

skal komme seg gjennom maskene 

i edderkoppnettet.

4.klasseleir
I Mysen er det innskrevet 35 ungdommer som konfi rmanter, og i Eidsberg 

32. I år er det 11 konfi rmanter i Hærland og 9 iTrømborg.

Når dette leses er undervisningen godt i gang. Nytt av året er at Mysen-

konfi rmantene får sin undervisning i Betania på Mysen ved Øystein Sjølie

I Eidsberg menighet er det nå slik at vår nye prostiprest Aage Martinsen 

har ansvaret for konfi rmantene der. I Hærland er undervisningen i Hær-

land kirkestue og i Trømborg menighetshus blir trømborgkonfi rmantene 

undervist av Rolf Ertkjern Lende.

Nytt i Hærland og Trømborg er at konfi rmanter som hjelper til ved guds-

tjenestene bærer konfi rmantkapper under sin tjeneste! Ta vel imot dem!

Den 14 desember kl. 19 samles alle konfi rmanter med foreldre, faddere 

og øvrig familie til lysmesse i Hærland kirke! Vi gjorde dette første gang i 

fj or, og prøver igjen i år! 

Den 7 mars neste år blir det musikal i Festiviteten på Mysen og det gleder 

vi oss til.

Prester, ungdomsdiakon Solveig Vormeland og frivillige ser fram til et fi nt 

konfi rmantår sammen med de unge og dere som står dem nær!

Vel møtt til både skjemt og alvor!!

87 NYE KONFIRMANTER 

Kiosk-kø

Fredagskveld var det sang og lek. 

Her er jeg.

Er jeg for nær til at du kan se meg?

Jeg roper etter 

 omsorg  varme  nærhet

er jeg for nær til at du kan 

 se meg?

Er jeg for nær din hverdag til at 

du kan

 se meg?

Jeg er ikke noe krigsoff er fra 

Sarajevo.

Jeg er ikke noe barnehjemsbarn 

fra Romania.

Jeg er bare meg.

Et helt vanlig menneske som 

trenger omsorg

varme  nærhet.

Er jeg for nær til at du kan se meg?

Er det bare det som kommer til 

deg gjennom TV-skjermen du ser?

Må du ha alt opplest av en 

journalist i radioen?

Må du se et blodig bilde i en avis?

Kan du ikke se

mer enn det som ligger utenpå?

 Mer enn den maska jeg så gjerne

vil kaste –

men ikke våger av frykt for å bli

vendt ryggen.

Kan du ikke se at jeg 

sitter ved siden din og gråter?

Kan du ikke høre at jeg 

står like ved deg og roper?

Kan du virkelig ikke

 se meg?

For nær?

Tekst: Anita Lislegaard


