
Mens vi i den rike delen av verden 

kan forebygge og forsikre mot natu-

rens ødeleggelser, står mennesker i 

fattige land i fare for å miste alt når 

katastrofen rammer. 

Derfor går penger fra årets fasteak-

sjon blant annet til å gjøre fattige i 

stand til å møte mer ekstremt vær. 

I flomutsatte områder som Bangla-

desh innebærer det blant annet tre-

planting, som hindrer at verdifull jord 

skylles bort når flommen rammer. 

Dessuten sikres hus mot flom og det 

opprettes lokale krisegrupper som 

har ansvar for flomvarsling og red-

ningsarbeid når katastrofen skjer.

I Kenya, som rammes av hyppig 

tørke, støtter Kirkens Nødhjelp pro-

sjekter som samler og lagrer regn-

vann til tørre perioder. Dessuten 

dyrkes planten jatropha som trives 

i tørre områder og som gir biodriv-

stoff, velegnet til strømaggregater 

og biler.

Ta derfor godt i mot konfirman-

tene når de banker på din dør! Du 

kan også støtte aksjonen gjen-

nom givertelefon: 820 44 088 (175 

kroner) eller via kontonummer 

1594 22 87493
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Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i 2009 setter fokus på fattige menneskers møte med klimaendringene. Klimaaksjo-

nen «SOS fra sør» tar på alvor at fattige mennesker sender ut sine nødrop om mer tørke, flom og ekstreme værfor-

hold. Den 31. mars vil konfirmantene gå fra dør til dør og samle inn penger til ofrene for klimaendringene.

Lørdag 17. januar var 20 frivilli-

ge medarbeidere og 13 ansat-

te samlet  på Villa Nore, Mysen. 

Paul Erik Wirgenes og tidligere 

mentor for våre menigheter, 

Ann Kristin Fauske, var invitert 

for å hjelpe menighetene til å 

evaluere prosjektet og inspi-

rere til videre innsats 

Det går nå mot avslutning av 

den første fasen i trosopp-

læringsreformen. Reformens 

bakgrunn er store endringer 

som er kommet over mange 

år, - ikke minst den utvikling 

som foregått i skolen. Fra å ha 

ansvar for kristendomunder-

visning har grunnskolen nå 

orienteringsfaget RLE.   

Menighetene i Eidsberg har i 3 

½ år vært engasjert i prosjektet 

med tiltak for barn i alderen 0 – 

18 år. Vi har presentert mange 

av tiltakene i Kirkekontakten 

og på våre hjemmesider. Pro-

sjekttiden er nå over og tilta-

kene skal arbeides inn i menig-

hetenes ordinære virksomhet.

 

Våre trosopplæringsmedarbei-

dere hadde laget en flott ut-

stilling der alle tiltakene i pro-

sjektet ble presentert. I tillegg 

orienterte de kort om hvordan 

prosjektet er pedagogisk tilret-

telagt og om framdriften i pro-

sjektperioden.

Trosopplæringens dag ble av-

sluttet med en utsendelses-

gudstjeneste i Mysen kirke der 

barn og ungdom hjalp presten 

med bønn, lystenning og ut-

deling av nattverd.  

«Alle barn har rett til en åndelig utvikling på lik linje med all annen ut-

vikling.» Dette var noen av overskriftene i hovedinnlegget til Paul Erik 

Wirgenes, sentral leder av Trosopplæringsreformen i Den norske kirke, på 

«Trosopplæringens dag». 

«EN KIRKE SOM VIL OVERLEVE, 
MÅ OVERLEVERE.»

Livets hyrde
Livets hyrde
er dets mester
kom i fattig-
dommens skikkelse
med evighetens nøkkel
ville låse opp
de låste sjeler

        Andreas Lund

Paul Erik Wirgenes, sen-

tral leder av Trosopp-

læringsreformen i Den 

norske kirke, inspirerte 

forsamlingen til videre 

innsats for trosopplæ-

ringstiltakene

Alle tiltakene i trosopplæ-

ringsprosjektet ble presen-

tert på et «torg».

Hærlandkonfi rmanter 

forebereder fasteaksjonen.

Kirketjener-
Ledig stilling

Eidsberg kirkelige fellesråd 

søker kirketjener i 5 % stilling. 

Fast ansettelse. Hovedarbeids-

sted: Mysen kirke. Nærmere 

opplysninger om stillingen fås 

på kirkekontoret tlf 69 70 22 65 

eller 908 79 560. Søknadsfrist: 

10. mars. Fullstendig utlys-

ningstekst fi nner du på: www.

eidsberg.kirken.no

Løpesedler til 
Hærland og Trømborg
Tekst: Rolf Ertkjern Lende

Når dere leser dette så har 

dere allerede mottatt løpes-

deler i deres postkasser som 

viser hvilke

gudstjenester og andre ar-

rangement som fi nner sted 

i kirke og kirkestue/menig-

hetshus. Vi gjør dette

for at dere skal ha en samlet 

oversikt over hva som skjer 

i våre to menigheter. Heng 

dem på en godt synlig plass 

hjemme, og kom når det 

passer deg! Vi vil gjerne at 

også du skal bli en del av 

menighetsfellesskapet i våre 

to menigheter!
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Som de fl este vil huske, ble reformasjonen på 

1500-tallet splittet i to retninger: Evangelisk-

luthersk, hovedsakelig i Tyskland og Norden, 

og reformert i land som Sveits, Nederland og 

Skottland. Ett av de punktene det var uenighet 

om, var synet på nattverden. «Hoc signifi cat,»  sa 

Calvin og hans tilhengere, dvs. ”Det betyr,”  og 

med det mente de at brød og vin var symboler 

og ikke noe mer. For dem ble nattverden mindre 

viktig, og mest feiret som et minnemåltid. «Hoc 

est!» sa Luther,  «Det er!», og med det mente han 

at brødet og vinen var Jesu legeme og blod og 

ikke bare symboler. Dette synet har den luther-

ske kirke holdt fast på. Vi kaller det læren om re-

alpresens, dvs at Jesus virkelig er til stede.

Selvsagt er vinen vin, og brødet, eller oblaten, 

brød, bakt av mel og vann. Men når vi går til 

alters, som det heter, får vi altså noe mer. Vi av-

står fra å forklare det, men vi holder fast på det, 

fordi Jesus sa det slik: «Dette er mitt legeme 

som gis for dere, dette er mitt blod som utgy-

tes for dere.»

Inntil for ca 150 år siden var det vanlig med 

«massealterganger» vår og høst. Men så ble 

det om å gjøre for mange prester å forhindre at 

«uverdige» mennesker skulle delta, og resulta-

tet ble at nattverden nesten ble borte, bortsett 

fra konfi rmantaltergang og soknebud.. Det var 

et sørgelig resultat. Heldigvis har det snudd. 

De siste 50-60 årene har vi hatt en nattverdvek-

kelse, om vi kan si det slik. Nå er høymesse med 

nattverd en vanlig gudstjenesteform, også her 

i Eidsberg.

Men hvem skal gå til alters? Ennå henger mye 

av frykten for å være «uverdig» igjen. Men det 

er en misforståelse. Det Paulus skriver i 1.Kor. 

11 er en advarsel mot å ta i mot brødet og vi-

nen på «uverdig vis», dvs å spise og drikke uten 

å tenke på hva en gjør, som en spiser og drikker 

all annen mat. Det er synd, nettopp fordi  brød 

og vin i nattverden ikke bare er brød og vin, 

men Jesu legeme og blod, gitt for oss. Derfor, 

alle som er døpt og tror på Jesus, kan og skal 

trygt komme!

Men hvorfor?  For det første fordi Jesus har sagt 

det: «Gjør dette til minne om meg!» For det an-

dre fordi brød og vin er håndfaste pant på syn-

denes forlatelse, og det trenger vi alle. Ved natt-

verdbordet er vi alle like. For det tredje fordi det 

er et spesielt møte med den oppstandne Jesus 

Kristus. For det fj erde fordi det er en opplevelse 

av fellesskap med alle troende til alle tider, de 

som kneler sammen med deg, og faktisk hele 

«din menighet i himmelen og på jorden»!

«Hoc est!» – Du er velkommen!   

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  mob: 903 67 066 
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

« HOC EST!»

NYTT FRA KIRKEVERGEN
Ny kirketjener/ kirkegårdsarbeider i Eidsberg

Tormod Kopperud fra Trømborg er ansatt som kirketjener/kirkegårds-

arbeider med hovedansvar for Eidsberg kirkeanlegg. 

Kopperud vil starte 01.04.2009. Han er ansatt i 80 % stilling.

Kopperud er 35 år gammel, gift og har to barn. Han har agronomutdan-

nelse fra Tomb jordbruksskole. I tillegg er han utdannet kjemiingeniør 

fra Høgskolen i Østfold. Han har i 10 år arbeidet ved forskningsavdelin-

gen til Borregård industrier, Sarpsborg. 

Kirkekontoret – lettere tilgjengelig

Kirkekontoret har det siste året vært vanskelig til-

gjengelig. Publikum har enten ringt oss opp når de 

står utenfor døra eller tatt kontakt via kommunens 

servicekontor.

Nå har vi fått ringeklokke som går til sekretærens 

telefon. 

Hun åpner døra ved hjelp av sin telefon.

Engel – etterlysning av eier !

Ved en av sidedørene til Mysen kirke fant vi en 

dag en liten engel som mest sannsynlig har til-

hørt et gravminne. Vi vet ikke hvilket, - hvem 

savner den ? 

Kontakt Kirkekontoret: 69 70 22 61
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Hvert år må menighetene i Eidsberg fylle ut et ganske 

omfattende statistikkskjema ang. aktiviteter, deltagelse 

og økonomi.  Vi har hentet en del opplysninger fra disse 

skjemaene. En gledelig utvikling er den økt gjennomsnit-

telig gudstjenestedeltagelse, - en økning med nesten 

13 % i forhold til 2007. Gudstjenestebesøket har vært 

nedadgående over fl ere år. Trosopplæringstiltak knyttet til 

gudstjenestene og mange dåp er nok hovedforklaringer 

på den gledelige økningen. 

Andakt

ved

Jul Lars Kvernhusengen

«Nå skjønner jæ`t, lærer !»

Jeg ble møtt av en ivrig og glad 

guttepjokk en morgen jeg kom 

på skolen. Han sto framfor meg 

og nesten hoppet av iver. «Hva 

da?» spurte jeg. I mitt stille sinn 

regnet med at han hadde fått 

til de vanskelige delestykkene 

han hadde i hjemmelekse. Det 

kom som erter av en sekk, - 

som å trykke på utløseren:

«Annerledes er det med den 

som ikke har gjerninger, men 

tror på han som erklærer den 

ugudelige rettferdig. Han fått 

rettferdighet tilregnet fordi 

han tror.»

«Nå skjønner jæ`t», gjentok 

han på bredt hærlandsk, og 

løp bort på fotballbanen igjen. 

Vi holdt på med Martin Luther, 

og klassen hadde valgt et bi-

belvers fra Romerbrevet som 

minneord i forhold til Luthers 

«rettferdiggjørelseslære» 

Gutten fortalte etterpå at han 

hadde skrevet Rom. 4 v 5 på en 

plakat, hengt den på veggen av 

fotenden av senga, og så hadde 

han ligget og pugget det. Da, 

heureka, skjønte han det.

Er det så enkelt ? At Gud kan 

erklære en ugudelig rettferdig 

«bare» fordi han tror på Jesus? 

Det står faktisk slik i Bibelen. 

Paulus har på underfullt vis 

greid å formulere dette Guds 

mysterium med enkle men-

neskeord. For å gjenta: Jeg blir 

gjort rettferdig for Gud fordi 

jeg tror på Jesus og hans verk 

for meg, helt uavhengig av 

mine egne prestasjoner, inn-

sats eller gjerninger. Dette er 

Guds nåde. Tusen takk !

Jesus illustrerer dette på man-

ge måter. I lignelsen om arbei-

derne i vingården, fi kk han som 

nesten ikke hadde jobba noen 

tid, full daglønn, - hele himmel-

riket, bare fordi han tok imot 

tilbudet. – Han fi kk det egent-

lig ufortjent, - av nåde.

Dette gir meg inspirasjon til å 

leve kristenlivet, og til å arbeide 

i Guds rike på min måte. Jeg får 

Guds rettferdighet, og dermed 

hele himmelriket, fordi jeg tror 

på Jesus.

 

NÅ SKJØNNER JEG DET

Organ for

Eidsberg Velferdssentral

Nr. 1 – Februar 2009 – 13.årg.

Tekst: Tove Kopperud Foto: Ingunn Bensø

TRØSTE  & BÆRE

SPIRITUELL AFTEN I TRØMBORG KIRKE

De ønsket oss velkommen med lovnad om at vi 

skulle få del i sanger vi aldri hadde hørt, sanger vi 

har hørt og sanger vi skulle få høre på en helt an-

nen måte.

Gruppa gav ut plate i 2007 og har spilt på utallige 

steder. Lydnivået var ikke det vi opplever under en 

vanlig gudstjeneste. Gutta gav det de hadde vokalt 

og instrumentalt. Det var stor bredde på instru-

mentene – gitar, vaskebrett, mandolin, kontrabass, 

banjo, fløyte, munnspill, dobro, egg, klapp og rop. 

Utvalget skulle vel tilfredstille de flestes behov. Med 

et stort spekter av sanger med gode replikker inni-

mellom ble det en spesiell opplevelse for de ca.100 

fremmøtte, som tross dårlig vær kom.

Som fellessang ledet de oss gjennom «Perleporten»

Dyktige og allsidige musikere fikk vi oppleve. De 

hadde til og med ordnet med soduko på program-

heftet hvis kvelden på kirkebenken føltes lang og 

hard. Det tror jeg ingen hadde behov for da vi fikk 

en engasjerende og festlig konsert. Som de selv sa: 

«Vi har stemt instrumentene, vi har strøket skjorta, 

og plukket ribbefettet vekk fra slipset siden sist vi 

brukte det.» Leder i Trømborg menighetsråd takket 

for en festlig kveld noe alle  kunne skrive under på.

Ansv. for dette nr.  Gunnar Hasselgård.

HYGGELIG FØRJULSHYGGEKVELD

Det var ca. 100 som hadde funnet veien til 

Velferdssenteret 11. desember. Det var fl ott 

servering, julegrøt og julekaker, og en gav-

mild julenisse delte ut blomster. I tillegg var 

det fi ne sanginnslag ved Indre Østfold kam-

merkor, og opplesning ved Ragnar Ramstad. 

Odd Bekkholt orienterte om Velferdssentra-

len, og prostiprest Aage Marthinsen avsluttet 

med aktuelle juletanker. Vi sang julesanger 

og kjøpte lodder. Mange vant! Styreleder 

Anne Trine Østbye ledet det hele.

JUL PÅ SENTERET

Det var litt færre enn det har pleid å være på 

Velferdsenteret på julaften, men 15 deltage-

re hygget seg sammen med Turid og Frank 

Linnerud. Men det var hele 30 som kom på 

juletrefesten 3.juledag, der Kåre Pettersen 

og Frelsesarmeen stod for arrangementet. 

Det er strengt tatt ikke Velferdsentralen som 

avholder disse to tilstelningene, men Velferd-

senteret ved Odd Bekkholt, men vi tar det 

med likevel.

HYGGELIGE BESØK

Det samme gjelder for to hyggelige besøk: 

Fredag 12. desember kom Symra barnehage 

med fl ott Lucia-opptog. Det var svært popu-

lært! Og litt senere kom barna på SFO ved My-

sen skole og sang for de eldre som var samlet. 

Og alle koste seg med saft og pepperkaker. 

Populært det også. Velkommen igjen!

MØBLER

Vi får stadig inn brukte møbler, og det er fulle 

lagre både på Fortet og hos Erling Grini på 

Sletner. Hjertelig takk! Men salget viser syn-

kende tendens. Er der fi nanskrisen, eller er 

markedet mettet? I alle fall: Salget fortsetter 

på onsdagene ved Isetorp-brakka på Høy-

torp fort!

VED OG SAND OG SNØ

Det har vært noen kuldeperioder i vinter, og 

vi har solgt mye bra og billig ved til pensjo-

nister. Vi har nå fått nye forsyninger fra kom-

munen, dvs. ”guttane” rydder skog og hog-

ger ved i Østreng.  –Det går en del strøsand 

også, og de nye strøboksene er populære. 

Snømåking har det vært minimalt med hittil, 

men når dette skrives, ser det ut til at snøen 

kommer i år også. Trenger du hjelp, så ring 69 

89 22 06. Vi hjelper så langt vi kan. (Dvs.: ”Gut-

tane” gjør det!)

PÅ PROGRAMMET

 Her merker vi oss først årsmøtet, som er fast-

satt til 24. februar. Det er et viktig møte, og 

det er godt om mange møter opp. Alle som 

har betalt medlemskontingenten har tale-, 

forslags- og stemmerett. Det blir vanlige års-

møtesaker og enkel bevertning.

Så blir det hyggekveld i mars, og som vanlig 

en hyggekveld påskeaften, i år 11.april.

Og så nevner vi at Fredagsarbeidsstua til Gun-

vor Korterud har salgsmesse lørdag 4.april. 

Velkommen!

GAVER

Vi har med takk tatt i mot kr 3.200 som ble 

gitt ved Bjørn Bjørneruds  begravelse fra Eids-

berg kapell 17.desember. Likeså takker vi for 

kr. 500 fra Erling Dingtorp.

YNGRE HJELPERE !

Det lar seg ikke nekte at hjelperne våre blir 

eldre etter som årene går, og ikke alle er like 

spreke som før. Vi trenger fl ere yngre hjelpe-

re, for eksempel nybakte pensjonister, som 

kan melde seg til tjeneste! Vi trenger fl ere 

folk til jobber både ute og inne, fra noen ti-

mer til hele uka. Ta kontakt på 69 89 22 06, 

eller stikk innom!

Med kontrabass og orgelmusikk kom Ørjegruppa Dixie Freaks syngende og spillende 
inn i kirken lørdag 24. januar. Det var litt annerledes enn Volens preludium. Volen satt for 
øvrig på orgelkrakken under denne seansen og var primus motor for arrrangementet.

Økt gudstjenestebesøk i 2008

 Døpte Konfir-
merte 

Vigsler Gravferder Gudstjen-
steantall 

Gudstjeneste- 
deltagere 

Nattverds-
gjester 

Kirkeoffer Fasteaksjon  

Mysen 31  (36) 42  (42) 6    (6) 43      (34) 56     ( 55) 6541     (6330) 921       (767) 114415   (100087) 24937     (25174) 

Eidsberg 41  (18) 20  (23) 12  (9) 23      (20) 34      (33) 4037     (3363) 637       (952) 89903       (72873) 19368     (23614) 

Trømborg 11  (16) 15    (8) 2    (5) 7        (13) 24      (29) 1698     (1929) 174       (255) 33120       (53033) 8816       (12680) 

Hærland 10  (11) 18  (15) 5    (6) 16      (19) 27      (28) 2631     (1956) 264       (194) 62645       (49047) 12048     (15085) 

Samlet 93 (81) 95  (88) 25(26) 89      (86) 141  (145) 14907 (13578) 1996   (2168) 300083   (275039) 65169     (76553) 

 Tall fra 2007 står i parentes
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DET VAR DET han ropte han som måtte gi seg for 

overmakten i et basketak i skolegården under 

min skoletid. Jeg vet ikke om slike basketak får 

rom i våre dager. Trakassering og mobbing har 

funnet nye og mer nådeløse former: Ikke minst 

med vonde meldinger på mobiltelefonen. På 

den egne telefonen blir meldingene så direkte 

og personlige. De kommer akkurat til deg, de står 

der skriftlig, de går ikke bort og det er ikke lett å 

vite hvem som har sendt dem. Det gjør at ordene 

virker enda sterkere.

Basketaket i skolegården var over når en ropte 

NÅDE! – og det BLE som regel også en slags nåde. 

Kampen tok slutt, og han som hadde bedt om 

nåde kunne reise seg og gå, selv om nederlaget 

kunne være tungt.

JEG UNDRES NOEN ganger på om vi taler med to 

tunger, og SKAPER mobbing samtidig som vi er 

imot det. Når underholding og humor får preg 

av uthenging og latterliggjøring. Når det pre-

mieres med applaus at noen tillater seg å være 

ekstra ufi ne og grove i sin omtale av andre, eller 

når det gjelder å skape intriger og stemme ut de 

man ikke liker…? Det hele kan fort bli ganske nå-

deløst, og ligner til forveksling på mobbing spør 

du meg.

MEN ALTSÅ  NÅDE, dette litt høytidlige ordet er 

så mye mer: Å la ”nåde går for rett” er å velge tilgi-

velse og forsoning fremfor dom og straff . Det var 

det man gjorde i Sør Afrika med Sannhetskom-

misjonen. Etter raseskillet var det et mål å skape 

FORSONING og ny start. Der hvor mennesker sto 

ved sine onde handlinger og erkjente dem var 

det mulig å komme videre. Ofrene fi kk bekref-

tet uretten som var begått mot dem og plassert 

ansvaret der det hørte hjemme. De som hadde 

begått urett opplevde å få nåde for rett. De fi kk 

legge det gamle fra seg og begynne på nytte. 

Det aner meg at det ble mange sterke møter ut 

av dette, møter der fokus ikke var hevn eller straff  

eller revansje, men frihet og håp og fremtidstro.

HVORDAN ER DET så i våre fellesskap? Ville vi 

ha nok mot og raushet og kjærlighet til å ha en 

sannhetskommisjon og la nåde gå for rett i en lig-

nende situasjon? Ja, for det skal en god porsjon 

kjærlighet til. En god porsjon KRISTUS- INSPIRERT  

kjærlighet og tilgivelse, vil jeg si. For dette er et 

kjernepunkt i vår kristne tro: Sannhet, kjærlighet, 

nåde og tilgivelse. Det motsatte er krav, rettha-

veri, hevn og iskald vurdering der folk får høre 

hvordan de BURDE ha vært og gjort.

ER VI NÅDIGE med hverandre? Er det raushet og 

romslighet og varme og positive forventninger i 

våre fellesskap? Er det rom for oss når vi snublet, 

eller bommet eller gikk på en smell, og ikke bare 

når alt er ”på stell”? Er det rom for oss når vi er 

ulike og mangfoldige, og ikke bare når vi greier å 

gå i takt? Hvis det er NOE STED vi kunne forvente 

den nådige varme og bekreftende raushet så er 

det i kirkens og menighetens rom!

MEN ER VI nådige med oss selv? Noen ganger 

sitter den hardeste dommeren på vår egen skul-

der og vil innbille oss alle vonde beskrivelser: ”Jo 

da, nåden gjelder nok for de andre, men ikke for 

meg. For jeg skulle, burde, måtte vært annerle-

des for å omfattes av den.. Alle de andre får det 

bedre til enn meg, og ingen vet en gang hvor ille 

det egentlig er med meg…”

Dette er verre enn mobbing på mobiltelefon. 

Dette er å lage et smalt, trangt krav til å leve. Det 

er å måtte gå på stram line hele tiden. 

MEN NÅDEN GJELDER deg. Nåden er å få være 

like raus og  romslig med eget liv som med an-

dres. Det er da det blir godt å leve, det er da det 

blir ekte rom også for de andre.. Nåden starter 

hos Gud. Hos vår Himmelske Far som elsker akku-

rat deg og akkurat meg.. Tenk om det kunne får 

prege hvordan vi møter andre! Da ser vi at NÅDE 

ikke er nederlagets og skammens ord, men nett-

opp kjærlighetens og livets gode ord!

Ha derfor gode og nådige tider!

NÅDE- NÅDE- NÅDE…….!

Kirkevalget 2009
Forberedelsene til de kirkelige valg 2009 har begynt. Representantene fra menighetsråd 

og nominasjonskomiteer i Østre Borgesyssel prostie var 04. februar samlet på kurs i Hær-

land kirkestue. Rådgiver Anne Mathilde Garmann Klare fra Borg bispedømmekontor var 

kursleder, og hun ga forsamlingen innføring om demokratireform, nye valgregler, nomi-

nasjonsprosess og informasjonsarbeid i forbindelse med valget. Denne gang kan vi være 

med å velge 7 representanter til Borg bispedømmeråd. Disse vil også delta på Kirkemøtet.

- Hva vil du si er de tre viktigste 

endringene for de kommende 

kirkelige valg til høsten? 

1.Det vil bli gjennomført kirkeli-

ge valg samtidig med Stortings-

valget, både i forhold til tid og 

sted for valgene. 

2. Det vil bli arbeidet for at man 

skal ha større reelle valgmulig-

heter når det gjelder kandidater. 

3. Det vil bli en økt bruk av di-

rektevalg når det gjelder repre-

sentasjon til bispedømmeråd og 

Kirkemøte. 

- Hva er de viktigste grunnene 

for de nye endringene? 

De tre faktorene ovenfor gjen-

speiler ønsket om å styrke 

demokratiet og den reelle 

medbestemmelsen til medlem-

mene i Den norske kirke. Dette 

er hovedgrunnen til omleggin-

gen av valgordningen og i tråd 

med de føringer som ble lagt i 

det politiske forliket i Stortinget 

10.april 2008 om den videre rela-

sjonen mellom kirken og staten.

- Kan du nevne noe av det posi-

tive kirken håper å oppnå med 

de nye valgordningene?

Håpet er jo at demokratiet i kir-

ken skal styrkes og at det kan 

skapes et økt engasjement for 

viktigheten av å delta aktivt i 

det kirkelig demokratiet, både 

som kandidater og som velgere. 

Samtidig håper vi at denne pro-

sessen kan brukes til å synlig-

gjøre alt det positive kirken står 

for og på den måten styrke folks 

engasjement og tilhørighet til 

kirken.

- Hvilke utfordringer ser en for seg?

To store utfordringer blir etter 

mitt syn å få til en god nomina-

sjonsprosess med et mangfold av 

gode kandidater og å fi nne gode 

løsninger på den praktiske gjen-

nomføringen av selve valget.

- Hva betyr dette for menighets-

rådenes arbeid med valget?

Menighetsrådene bør komme 

tidlig i gang med både nomina-

sjonsprosess og praktisk plan-

legging. I januar/februar gjen-

nomføres kurs i alle prostiene 

i bispedømmet der det blir gitt 

tydelig informasjon om hvordan 

arbeidet bør legges opp. Alle 

menighetsråd får dessuten et 

veiledningshefte og en konkret 

sjekkliste man kan følge fra må-

ned til måned for å kontrollere at 

man er i rute med arbeidet. For 

øvrig er Anne Mathilde Klare en-

gasjert på bispedømmenivå for 

å jobbe spesielt med dette fel-

tet, så hun kan gjerne kontaktes 

som ressursperson. Man fi nner 

også mye nyttig informasjon på 

www.kirken.no/valg.

- Hva bør avklares i forhold til 

kommunen og Stortingsvalget?

Det anbefales at man snarlig 

kommer i en god dialog med 

de som står ansvarlig for det of-

fentlige valget. Kirkevalget bør 

fi nne sted like i nærheten av det 

off entlige valget, samtidig som 

selve valglokalene skal være ty-

delig atskilt. Her må man søke å 

fi nne gode lokale løsninger.

- Er det gitt noen målsetning for 

hvor mye valgdeltakelsen kan 

øke?

Man har ikke tallfestet noen ek-

sakt målsetning, men dette er 

å oppfatte som starten på en 

prosess der man på sikt ønsker 

å øke valgdeltakelsen i betyde-

lig grad. Ved forrige menighets-

rådsvalg i 2005 hadde man en 

gjennomsnittlig valgdeltakelse 

i Borg bispedømme på 2,1% av 

befolkningen. Her er det med 

andre ord et stort vekstpoten-

siale når det gjelder deltakelse! 

- Bispedømmerådene og Kirke-

møtet endres også, hvordan?

De mest åpenbare forandrin-

gene er at det nå i større grad 

blir direkte valg til disse sentrale 

organene. Når det gjelder bispe-

dømmerådet vil dette bli utvidet 

når det gjelder representanter ut 

over de kirkelige ansatte. Dette 

har tidligere vært 4 personer, 

men blir nå utvidet til 7. Dette 

betyr at det også vil bli fl ere leke 

deltakere på Kirkemøtet som to-

talt vil øke fra 86 til 115 personer. 

Dette betyr i praksis at ”vanlige” 

menighetsmedlemmer vil få en 

økt innfl ytelse i forhold til de vik-

tige avgjørelsene som tas i disse 

organene.

Valget er viktig for kirkereformen

Statsråd Trond Giske understreker viktigheten av valgene i høst: – 

Dette er rett og slett nøkkelen til kirkereformen, det er avgjørende å 

lykkes med valgene. Derfor er det også viktig å bruke ressurser, og 

det gjør vi nå, sier Giske.

Valgkort til alle stemmeberettigede

Direktør Jens-Petter Johnsen i Kirkerådet er fornøyd: – Vi vil klare 

å gjennomføre valget som planlagt med disse bevilgningene. For 

oss er dette er en unik mulighet til å få ut en samlet presentasjon 

til alle medlemmene i kirken. Alle de 3,2 millioner stemmeberet-

tigede skal få tilsendt valgkort der de bli informert om hvor og 

når de kan avgi stemme.

Økonomi

De økonomiske rammene for Kirkevalget 2009 er nå på plass. Kir-

kestatsråd Trond Giske off entliggjorde 2. februar at regjeringen 

bevilger 73 millioner kroner til gjennomføring av valgene

Den største enkeltposten i kirkevalg-budsjettet går til lokale tiltak. 

Det stilles 27 millinoer kroner til rådighet til informasjonsarbeid 

både i forbindelse med å fi nne kandidater og i å informere velger-

ne om at valget fi nner sted. I denne potten ligger også midler som 

gjør det mulig med godtgjørelse til valgstyrer og stemmestyrer, 

slik at en får bemannet alle valglokaler 13. og 14. september.

Apropos! Sigmund Nakkim

Vi har stilt  kirkefagsjef Kjetil Haga ved Borg bispedømme-kontor noen aktuelle spørsmål 

i forbindelse med forberedelsene til valgene.

Kirkefagsjef Kjetil Haga 

ved Borg bispedømme-kontor

Ivar Ånesland og Øystein Sjølie fi kk nyttig informasjon av rådgiver Anne Mat-

hilde G. Klare på kurs i Hærland kirkestue
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Barna er i full gang med luer, vot-
ter, støvler og ski. Hans Arne Øie-
stad Hesleskaug, Markus Sjøholt, 
Solrun Marie Kopperud og Truls 
Fredriksen legger i vei på dagens 
skitur. De går i Menighetens Bar-
nehage avdeling Trømborg og 
er storfornøyd med barnehagen 
sin.
- Vi er en liten barnehage i nær-
miljøet. Her er det lett å bli kjent 
og lett å bli trygg, sier Lise Un-
drum, styrer og pedagogisk le-
der i Menighetens Barnehage 
avdeling Trømborg. 
- Vi har en lokal tilknytning som 
mange foreldre verdsetter. Det 
betyr at vi samarbeider med 
skole, kirke og foreninger. Barne-
hagen holder til der de fl este av 
barna bor. Vi blir et knutepunkt 
i bygda og en del av bomiljøet. 
Det er trygt for barna å gå i bar-
nehage i sin egen skolekrets.

Hva har de nye store barnehage-
ne på Mysen hatt å si for dere?
- Vi har ikke merket noen konse-
kvenser og har fortsatt stor søk-
ning til Menighetens Barnehage. 
Vi er faktisk den eneste barneha-
gen igjen som er liten, hvis vi ser 

bort fra familiebarnehagen, sier 
styrer i Menighetens Barnehage 
Unni-Lise Østevik. 
- Vi har én avdeling i ett barneha-
gehus.  Det vil si at det går drøyt 
20 barn i hver avdeling. Mange 
foreldre som skal velge plass for 
barnet sitt, verdsetter dette. Vi 
har i dag mange på venteliste, 
men oppfordrer foreldre til å søke 
plass for neste barnehageår. Fris-
ten er 15. mars og vi er med på 
samordnet opptak i kommunen.

Hva er hemmeligheten bak en 
slik suksess med små barneha-
ger?
- Menighetens Barnehage har 
noen særtrekk. Vi legger vekt på 
vår kristne kulturarv, hører fortel-
linger fra Bibelen og lærer om de 
forskjellige høytidene. I tillegg 
jobber vi med eventyr, sanger, 
rim og regler, og legger spesielt 
vekt på språk og sosial kompe-
tanse, sier Undrum.
- I tillegg har barnehagen hatt 
et svært stabilt personale. To av 
lederne har vært i jobben i over 
25 år og snart har vi en assistent 
på samme nivå, ler Østevik. Hun 
fremhever også at det mulig å ta 
godt vare på foreldre og ansatte 
når forholdene er små og over-

siktlige. Vi er godt bemannet. Vi 
har 20 ansatte som jobber med 
barna og i tillegg tre renholdere, 
totalt ca 15 årsverk. Barnehagen 
har mulighet for å gi både kort-
tids- og heldagstilbud. 
- Vi er også svært glade for det 
positive samarbeidet vi har med 
oppvekstkontoret i kommunen 
og føler at politikerne har positiv  

tiltro til jobben vi gjør. Vi har også 
et godt faglig samarbeid med de 
kommunale barnehagene, sier 
Østevik.

Du kan lese mer om aktivitetene 
i barnehagen på hjemmesiden: 
www.eidsberg.kirken.no

Nærbarnehagen
Menighetens Barnehage har små, 
trygge avdelinger i nærmiljøet.

Tekst  og foto:  Kari K. Undeland

Julemessa
Julemessa i Hærland kirkestue 

i midten av desember har blitt 

en tradisjon som vi setter stor 

pris på. I år var det sjette gangen 

siden starten i 2002 at det var 

julemesse i kirkestua. Julemessa 

var lagt til formiddagen lørdag 

13. desember, og ble tradisjonelt 

åpnet med salg av julebakst. Her 

kunne du skaff e deg langt mer 

enn de sju slagene. Bak dette sal-

get ligger det en stor dugnads-

innsats fra mange hærlendinger. 

Videre var det kirkestuekaff e 

med vafl er og lusekatter (siden 

det var Luciadagen), og allsang 

med kjente julesanger. Det var 

åresalg med trekking av mange 

mindre gevinster, og en hoved-

utlodning som avsluttet arrange-

mentet. Det kom i år inn litt over 

20.000,- til kirkestua, som er fan-

tastisk fl ott. Disse midlene kom-

mer godt med da vi har fremde-

les noen utestående utgifter fra 

den tidligere restaureringen, så 

gjenstår det noen arbeider som 

nye trapper/ramper ved inngan-

gene, noen mindre oppussnings-

arbeider, og legging av nytt tak. 

Disse julemessene har samlet inn 

140.000,- siden starten i 2002, 

og har blitt arrangert av en inn-

samlingskomitee under ledelse 

av Inger Vister og med litt hjelp 

fra menighetsrådet. Vi ønsker å 

takke alle som har vært med på 

å gjennomføre arrangementet, 

støttet det med kaker og gaver, 

og de som har kjøpt kaker og 

lodd. Denne støtten gjør at vi 

fortsatt kan arbeide med å fer-

digstille kirkestua.

Salg av julebakst

NYTT FRA MENIGHETSRÅDENE
Eidsberg - Mysen - Hærland - Trømborg

Servering og allsang Trekning av utlodningen

Menighetens Barnehage i Eidsberg har tre avdelinger; Trømborg, Hærland og Hebron. 

Disse barnehagene er viktige knutepunkter i bygda og merker ingen fl ukt til de store, ny-

etablerte barnehagene i Mysen. Mange er glade for å ha en god barnehage i nærmiljøet.

Hærland: Barnehage like 

ved Lundebyvannet.

Hebron: Barnehage i nærmiljøet 

ved Eidsberg stasjon.

I Menighetens Barnehage av-

deling Trømborg er det trygt 

og godt å være synes Hans 

Arne Øiestad Hesleskaug, 

Markus Sjøholt og Solrunn 

Marie Kopperud. Barnehagen 

satser på små enheter med 

nær tilknytning til lokalmil-

jøet, et viktig samlingspunkt 

i bygda.

Bilde til venstre:

Solrunn Marie Kopperud, Markus 

Sjøholt og Truls Fredriksen i Menighe-

tens Barnehage avdeling Trømborg.

Eiere
Menighetens Barnehage eies og drives av menighetene og normisjons-

foreningene.

Antall barn
Barnehagen har i dag 63 barn, fordelt på de tre avdelingene Trømborg, 

Hebron og Hærland.

Åpningstider
Alle avdelingene tilbyr både heldags- og kortidsplasser for barn i alderen ca. 2år til 6 år. Heldag : Kl. 06.45 - 17.00  Korttid: 2 eller 3 dager i uken kl. 08.15 - 14.15

Særpreg og innhold : 
Vi har små og oversiktlige forhold (bare en avdeling 

på hvert sted) som gjør det lett for barna å bli kjent og 

føle seg trygge. 

Beliggenheten til avdelingene gir gode muligheter for 

turer i skog og mark. 

Vi fokuserer på språklig og sosial kompetanse

Kulturarven står sentralt hos oss. I barnehagen vår er 

det like naturlig med bibelhistorier som med eventyr. 

Begge deler er verdifulle fortellinger som vi gjerne gir 

videre til barna. 
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Morstongveien 47

1859 Slitu

Vi har både reseptmedisiner og andre apotekvarer. Vi holder til på 
Morenen kjøpesenter, se også www.morenenkjopesenter.no. Velkommen!

Tlf:   69 89 08 80

Fax:  69 89 08 81

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 38

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

Tel.: 69 89 23 61

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
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PÅSKEMÅLTID 
Onsdag 25. mars kl 19 inviterer 

Mysen Menighetsråd og sokne-

prest Øystein Sjølie til påskemål-

tid i Trømborg menighetshus. 

Dette måltidet har gammel tradi-

sjon, jødene har feiret det i 3000 

år. Vi feirer etter kristen tradisjon. 

Det blir full middag med lam-

mestek og program med sanger 

og tekster. Pris for kvelden er 

kr 250.- Påmelding til Eidsberg 

kirkekontor tlf 69 70 22 61

Innleveringsfrist til 
neste menighetsblad:
15. mars  2009   

Kontakt kirkevergen
69 70 22 65

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

GUDSTJENESTER

DØDE

DØPTE
Eidsberg:
Hanna Jacobsen
Eirin Kolshus
Mie Sofi e Fjærvoll
Petter Ringstad Johansen
Haakon Hendnes-Baggetorp

Mysen:
Frida Sofi e Jacobsen
Sara Nyland Moe

Hærland:
Mariel Adela Borgersen Reklev

Trømborg:
Markus Aleksander Torp
Eirik Olav Aas
Henrik Aleksander Johansen
Oliver Sæther Gjerstad

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
Mysen:

Grete Anita Gromholt og Svein 

Reiten

22.02.09 – SØNDAG FØR FASTE.

Hærland kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste med nattverd.

Mysen kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste med nattverd.

01.03.09 – 1. SØNDAG I FASTE.

Eidsberg kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste med dåp.

Mysen kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste med dåp.

Skihytta, Trømborg kl. 11.00: Friluftsgudstjeneste. Skisportens dag.

08.03.09 – 2. SØNDAG I FASTE.

Hærland kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste med nattverd.

Mysen kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste med dåp og nattverd.

15.03.09 – 3. SØNDAG I FASTE.

Eidsberg kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste med nattverd.

Mysen kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste med nattverd.

Trømborg kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste med nattverd.

22.03.09 – MARIA BUDSKAPSDAG.

Hærland kirke kl. 11.00:  Familiegudstjeneste. 

  Utdeling av bok til 6-åringer.

  Menighetens Barnehage deltar. 

  MENIGHETENS ÅRSMØTE ETTER 

  GUDSTJENESTEN.

Mysen kirke kl. 11.00:  Storfamiliegudstjeneste med dåp.

  Barn fra babysang, småbarnssang 

  og knøttesang.

29.03.09 – 5. SØNDAG I FASTE.

Eidsberg kirke kl. 11.00:  Familiegudstjeneste med dåp. 

  Utdeling av bok til 6-åringer. 

  Menighetens Barnehage deltar

Mysen kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Trømborg kirke kl. 11.00:  Familiegudstjeneste med dåp. 

  Utdeling av bok til 6-åringer. 

  MENIGHETENS ÅRSMØTE ETTER

  GUDSTJENESTEN.

I PÅSKEN ER GUDSTJENESTENE FELLES FOR ALLE 4 MENIGHETENE.  

ALLE GUDSTJENESTENE ER I EIDSBERG KIRKE. 

MER OM GUDSTJENESTENE I PÅSKENUMMERET AV KIRKEKONTAKTEN. 

Palmesøndag kl. 11.00, Skjærtorsdag kl. 19.00, Langfredag kl. 11.00,  

Påskenatt kl. 23.00, Påskedag kl. 11.00.

Endringer i gudstjenestelista kan forekomme. Se vår hjemmeside www.

eidsberg.kirken.no eller Smaalenenes Avis.

Eidsberg:

Bjørn Bjørnerud

Kjell Arvid Håkonsen

Else Lund

Arvid Hartmann Åle

Ida Evrine Syvertsen

Marie Karoline Karlsen

Aase Kristine Skykkelstad

Mysen:

Gudrun Helene Hansen

Johannes Løvfald

Einar Magne Voll

Dagfi nn Arnesen

Hærland:

Kristian Brandsrud

Trømborg:

Eli Bentsen

Agnes Karoline Aas

Arnfi nn Roald Aaserud

Friluftsgudstjeneste
Ved skihytta i Trømborg lysløype
 
Søndag 1 mars kl.11.00 blir det friluftsgudstjeneste ved skihytta i Trøm-

borg. Det er et samarbeid med idrettslaget i Trømborg. 

Etter gudstjenesten blir det salg av kaff e, saft og vafl er. Hvis skiføret 

er bra, blir det karusellrenn, og det blir mulighet for å få seg noen fi ne 

runder i lysløypa. Vi håper at det skal bli en fi n dag i lysløypa i Trømborg. 

Ta med campingstol eller noe annet å sitte på under gudstjenesten.

Hvis dårlig vær blir gudstjenesten i kirken.

Trømborg menighetsråd og Trømborg idrettslag

Trømborg Menighetshus
Kjøkken/ cateringvirksomhet
Etter 11 år ønsker vår operatør å trappe ned sitt 

engasjement.

Primært ønskes en ny samarbeidspartner som kan vide-

reføre nåværende virksomhet. I hovedsak produksjon 

av mat for husets arrangement, og eventuelt eksterne 

leveranser.

Flere opplysninger/ søknad til styrets leder: 

Svend Arild Uvaag. Rånåsv. 248. 1880 Eidsberg 

Tlf.91871699. E-post: sauvaag@online.no  

Aktivitetskalender
Konserter 
Søndag 22. mars kl 1900  Konsert, 

Eidsberg kirke 

Sangkoret Freidig, Rakkestad 

Dir.: Else Haug, solister og instrumentalister

Vidar Hansen, orgel

Tirsdag 7 april  kl 1900   Eidsberg kirke

Pasjonskveld

Årsmøter:
Mysen menighet:

Onsdag 25. februar kl 1900 

Betania

Eidsberg menighet:

Onsdag 11. mars kl.19.00 

Eidsberg kirkestue

Hærland menighet:

Søndag 22. mars kl.12.00 (etter gudstjenesten), 

Hærland kirkestue      

Trømborg menighet:

Søndag 29. mars kl.12.00 (etter gudstjenesten), 

Trømborg menighetshus.

Normisjon Mysen 
Møtene starter kl 19.00 

- Se annonse i lokalavisen

Onsdag   4.mars: Felles Normisjonsmøte i Hærland. 

 Stein Solberg taler.

Onsdag 11. mars: Bibelundervisning. Gunnar Navestad.

Onsdag 18.mars: Møte. Runo Lilleaasen.  

Onsdag 25. mars  Deltar på MøteplassMysenMenighet 

 i Trømborg menighetshus.  

Onsdag   1.april:  Møte.



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

Vi har startet med forberedel-

sene og gleder oss til å se hvor-

dan forestillingen blir. Ikke alle 

skal være med på scenen den 

7. mars, noen skal dokumentere 

det hele på fi lm og bilder, andre 

skal hugge ved og selge vafl er. 

Alle konfi rmanter og foreldre 

møtes 7. mars kl 17.00 for å se 

forestillingen. Det er åpent hus 

for alle andre også som vil få 

med seg hva vi holder på med 

i konfi rmantprosjektet. Velkom-

men!

Tekst: Elisabeth Riiser Dankel

WWJD - Kan jeg gjøre en forskjell?

Gudstjenestens plass i hjemmenes trosopplæring. Trosopplærings plass i gudstjenesten.

Karl Thelle er født og oppvokst i Hong 

Kong. Foreldrene var misjonærer og som 

barn fi kk han møte denne spennende 

kulturen som få eidsberginger er forunt 

å ta del i. Han er pensjonert lektor og bo-

satt på Mysen, men har fortsatt et stort 

hjerte for folket i Kina.

- Det som er så interessant med kirken i 

Kina, er at mange trodde at kirken ville 

dø i og med at myndighetene forbød re-

ligiøse aktiviteter. Nå når landet er blitt 

noe mer åpent, ser vi at kirken tvert imot 

har vokst. Men de kristne i Kina trenger 

sårt fl ere prester og mer kunnskap om 

den kristne tro, sier Thelle. Han har selv 

bodd mange år i Kina i voksen alder og 

snakker mandarin, et av de viktigste 

språkene i det store landet.

Misjon og ledertrening

Hvilke tanker har du om misjon i Kina

- Jeg tror det sentrale er å skape en dia-

log mellom mennesker. En må møte folk 

av en annen tro med respekt for å kunne 

komme med tanker om sin egen tro. Dette 

var grunnlaget for Buddhistmisjonen som 

ble stiftet allerede i 1903, sier Thelle.

Denne organisasjonen har utviklet seg 

og skiftet navn og heter i dag Areopagos. 

Thelle var direktør i Areopagos i fl ere år 

og er i dag engasjert på frivillig basis. 

- En annen ting vi jobber med er å veile-

de prester og ledere og prøve å gjøre de 

kristne menighetene mer stedegne. Det 

er nemlig slik at den kristne tro står for 

noe vestlig og er faktisk blitt attraktiv og 

“trendy” i visse kretser. Da er det viktig at 

kineserne fi nner sin form på ting, og kan 

se hvordan Bibelen er viktig i deres liv i 

deres land.

Trenger støtte

Areopagos eier og driver et misjonssen-

ter i Shantin, Hong Kong. Dette stedet 

Tao Fong Shan, som betyr “Kristenvin-

dens fj ell, er også et populært overnat-

tingssted for ryggsekkturister. Voluntø-

rer fra Norge er medarbeidere på stedet, 

og årlig arrangeres turer dit fra Norge. 

Thelle har laget en DVD med historikk 

og informasjon om senteret. Kirken i 

Kina har ingen off entlig støtte. Det i dag 

lov å forkynne Bibelen i Kina hvis en har 

invitasjon fra den registrerte kirken.

- Jeg vil så gjerne skape engasjement for  

fattige menigheter i Kina. Det er fantas-

tisk å oppleve fellesskap i troen, det viser 

at kirken er noe mye større. Det handler 

ikke om bare et skall, det er troen som 

er det avgjørende. Vi ser en god utvik-

ling i Kina. Mange unge mennesker med 

utdannelse, særlig i byene, er opptatt av 

kristendom. Etter kommunismen er det 

oppstått et vakuum som Bibelen kan fyl-

le, sier Thelle, som gjerne ønsker å infor-

mere om kirken i Kina både til menighe-

ter og i andre sammenhenger. Neste tur 

til Tao Fong Shan er planlagt i oktober og 

er åpen for alle interesserte

Kirkerotter

5 – åringene i Eidsberg får tilsendt en fi n 

DVD som handler om to rotter som er på 

rømmen fra et sirkus og som ender opp 

i en kirke. Marius Evenby har sendt oss 

denne fi ne tegningen av kirkerottene. 

Takk Marius 

Visjonen understreker at kirken 

ikke kan ha ansvaret for trosopp-

læringen alene, like lite som hjem-

mene kan står alene med denne 

oppgaven. Hjem og kirke må ar-

beide sammen. Og gudstjenesten 

er HELE menighetens hovedsam-

ling.

Det kan være både krevende og 

kjedelig for et barn å være med på 

en gudstjeneste hvor ingenting er 

tilrettelagt for denne aldersgrup-

pen. Barn vil være med der det 

skjer. 

Dette har vi gjort mange erfaringer 

med i prosjektperioden.

Vi inviterer ofte til gudstjenester 

knyttet opp mot et fasetiltak for en 

bestemt aldersgruppe i trosopplæ-

ringen. Men dette er gudstjenester 

som er tilrettelagt for ALLE barn. Så 

dette er en anledning for alle forel-

dre som har døpt sine barn, til å ta 

med barna og delta i gudstjeneste-

feiringen. Vi foreslår også å invitere 

med faddere og besteforeldre.

I tiden før påske er det fl ere slike 

gudstjenester i kirkene våre i for-

bindelse med 6-årsklubbene og 

kursene i baby – og småbarnsang. 

VELKOMMEN!

STORFAMILIEGUDSTJENESTER

MYSEN KIRKE:  
22. MARS KL 11.00 

Baby – og småbarnsangguds-

tjeneste

HÆRLAND KIRKE:
22. MARS KL 11.00 

Barnehagen og utdeling av 

6-årsbok

TRØMBORG KIRKE
29. MARS KL 11.00 

Barnehagen og utdeling av 

6-årsbok

EIDSBERG KIRKE
29. MARS KL 11.00 

Barnehagen og utdeling av 

6-årsbok

«Endre familienes vaner med 
hensyn til kirkegang og tros-
bevissthet i hjemmene.»
Slik lyder en av visjonene for 
trosopplæringsreformen i 
Eidsberg, Trømborg, Mysen 
og Hærland. 

Tidligere deltagere i 6 – års klubb med diplomer.

 Tekst: Solveig Vormeland
Foto- og fi lmgruppe skal reise rundt 

å fotografere aktivitetene.  Erik van 

Megen gjør seg kjent med kamera 

ved å fi lme Alf Kristian Kåsa, Martin 

Todorov og Gjermund Vollebekk  

WWJD – Hva ville Jesus gjort?       Årets konfi rmantforestilling.

Brobyggeren
Karl Thelle ønsker å skape engasjement for 

de kristne i Kina. Drømmen er at menigheter 

i Eidsberg kan støtte en vennskapsmenighet i 

det enorme landet i øst.

Aeropagos eier og driver 

misjonsenteret Shantin i 

Hong Kong.


