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Palmesøndag kl 11.00

Det hele innledes med familiegudstjeneste på palmesøndag. Trosopplæ-

ringsprosjektet for 1 – 3. klasse deltar. Det blir sang av  studentkoret «Con 

Annima» fra Trondheim. Øystein Sjølie forretter  og Odd Volen er organist.

Tirsdag 7. april blir det pasjonskveld kl 19.00

Hildegunn Saunes synger og Vidar Hansen spiller orgel. Elisabeth Yrwing 

Guthus deltar med bønn og skriftlesing.

Skjærtorsdag er det kveldsgudstjeneste med nattverd kl 19.00

Elisabet Yrwing Guthus og Aage Martinsen forretter. Organist er Odd Volen. 

Det blir musikk en halv time før gudstjenesten begynner. Etter gudstjenes-

ten inviterer menighetsrådet til kveldsmat i Kirkestua.

Langfredag er det pasjonsgudstjenste kl 11.00

Elisabet Yrwing Guthus og Rolf Ertkjern Lende forretter. Det blir fløytemu-

sikk ved Hildegunn Sagli Gudim, og organist er Vidar Hansen. Orgelmusikk 

en halv time før gudstjenesten begynner.

Påskenatt feires påskenattsmesse kl 23.00

Vi markerer overgangen fra mørke til lys med skriftlesing, bønn, lystenning 

og salmesang, og vi feirer nattverd.Rolf Ertkjern Lende, Elisbet Yrwing Gut-

hus og Øystein Sjølie gjør tjeneste, og organist er Vidar Hansen

1. påskedag er det Høytidsmesse kl 11.00

Vi feirer påskedag med fest, glede og påskeliljer og avslutter gudstjenes-

ten med sang på kirkegården. Alle menighetens prester deltar. Jon Einar 

Halvorsrød spiller  trompet, og Vidar Hansen er organist. Nattverd.

Kunstutstilling

Gjennom hele påskeuken vil det også være en kunstutstilling i kirken.

Bjørg Tveit  stiller ut billedvevtepper med påskemotiv, og vi vil også stille 

ut noen av ikonene som finnes rundt om i kirkene i Eidsberg.

Kirkeskyss:

Det blir lagt til rette for kirkeskyss fra Trømborg og Mysen menigheter til 

Eidsberg kirke. Ved å ringe telefonnumrene nedenfor vil du kunne gjøre 

avtale ang. kjøring til og fra kirken.

Trømborg menighet: 69 89 71 51 

Mysen menighet: 69 89 04 66

Påskefeiringen i  Eidsberg er i år lagt til Eidsberg kirke. Gjennom gudstjenester, konsert og kunstutstilling får 

vi følge hele på påskens drama  fra palmesøndag til 1. påskedag i den store vakre kirken!

Eidsberg kirke – PÅSKEKIRKEN 2009

Korsets tap 
og seier

Jesus den uskyldige
ble dømt 
og spikret til et kors
store smerter
vennenes svik,
fornektelse og feighet
alt syntes tapt 
mørkets krefter seiret

Kristus kom fra det evige
seiret over døden
viste seg
for sine venner
dro tilbake
til livets land
i det evige
har aldri forlatt 
menneske

        Andreas Lund

Knut Heidelberg har i ! ere år 

hatt en liten stilling som kirke-

tjener ved Mysen kirke. Han har 

også vikariert noe ved de andre 

kirkene. Nå har han valgt å si 

opp sin stilling. Vi takker for " n 

innsats disse årene.

Kontortid i påskeuka
Kirkekontoret vil være stengt  

mandag 06. april – onsdag 

08. mars ( påskeuka). Ved be-

gravelser eller andre viktige 

hendelser/behov kan man 

ringe 908 79 560.

Biskopen i Borg 

har godkjent en prøveordning med felles gudstjenester i pås-

ken. Menighetsrådene og ansatte ønsker å gi gudstjenestene 

«et løft» med et samarbeid der vi:

• kan styrke  forkynnelsen med forskjelle uttrykksformer 

• kan styrke det kirkemusikalske opplevelsen  

• kan styrke fellesskapet mellom menighetene og opplevel-

sen av at vi er mange

Prøveordningen vil bil evaluert av menighetene, menighetsråd 

og ansatte. 

Eidsberg kirke

Langfredag

Påskedag

Skjærtorsdag
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Det har vært mye skriving om NAV i det siste. 
Om lange køer, om folk som ikke får pengene 
de har krav på, og litt av hvert. Vi får vel tro at 
de som jobber der gjør så godt de kan, og at 
tingene ordner seg etter hvert.

Imidlertid kan nav også bety noe helt annet 
(Som en innsender i Smaalenenes  Avis gjorde 
oppmerksom på). Navet er sentrum i et hjul. 
Det som det hele dreier seg om, så å si. Men 
om vi nå sammenligner vår kristne tro med et 
hjul, hva er da navet ? 

For å si det først, hvis kristentroen er et hjul, 
så er det på mange måter et skrøpelig hjul. 
Mange av eikene virker ikke særlig solide. Det 
er så mange spørsmål som både troen og tvi-
len stiller, men som tanken vanskelig kan gi 
svar på. Det gjelder for eksempel spørsmålet 
om det ondes opprinnelse. Hvor kommer det 
onde fra, når Gud så og sa at skaperverket var 
godt? Eller: Hvorfor har enkelte mennesker 

tilsynelatende englevakt, og unngår eller slip-
per lett fra alvorlige ulykker, mens andre ikke 
har det? Hvordan kan vi egentlig forestille oss 
oppstandelse og evig liv? Og hvor blir det av 
Jesu gjenkomst? I tillegg er jo vi kristne ue-
nige om så mangt: Om dåp og nattverd, om 
gudstjeneste- og møteform, for ikke å snakke 
om homo! lt samliv. Så hjulet er skrøpelig!

Men navet er solid!  I sentrum for alt sammen 
står troen på  Jesus Kristus som Herre og Frel-
ser, og han er solid. Hadde kristendommen 
vært et ! loso! sk system, hadde alle de svak-
hetene vi har pekt på, og # ere til, vært øde-
leggende. Og det har mange av våre motstan-
dere ment. Men kristen tro er først og fremst 
tro på, dvs. tillit til Jesus. Vi tror at han er den 
han sa at han var, at han er både sann Gud og 
sant menneske, og at han led døden for vår 
skyld, men stod opp fra de døde 3. dag. Slik vi 
ennå en gang skal feire det nå i påsken. Og ut 
fra denne eksistensielle tro på ham, forsøker 
vi så med vekslende hell å tenke gjennom og 
drøfte de ulike spørsmål som troen stiller. Og 
da er vi ikke alltid enige, for, som det står, vi 
forstår stykkevis.

Så får det ikke hjelpe om hjulet er skrøpelig. 
Navet er solid. Bunnsolid!

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

NAV

26. og 27. februar var små og store kledd i 
hvitt og blått. Det var snømenn, snøbarn, 
snøkrystaller, hvite harepuser osv. Selv-
este Bustebartepinn med frue var også 
på plass (Anne Beth og Bernadette i per-
sonalet). Det ble servert «snøballer», dvs. 
bakt potet i hvit serviett og hvit is til dess-
ert ,selvfølgelig! Sanger og regler om snø 
og vinter ble sunget og barna hadde selv 
laget vinterpynt for å kle barnehagens av-
deling i hvitt og blått. Forberedelsene her 
bestod i å male vinterfargene på transpa-
ranter, de ble hengt opp i vinduene og 
snøremser av isopor likeså.
I tillegg ! kk vi jo masse snø ute! Så det ble 
aking, skigåing og lek i ekte snø, skikkelig 
vinterfest!

Tekst: Anne Beth Kjeve

KIRKEÅRETS FARGER I HÆRLAND KIRKE

I fastetiden som vi er inne i nå er fargen fiolett med 
en tornekrone i øvre del og kors i bakgrunnen. På 
Maria Budskapsdag, påskedag og juledag og tiden 
etter disse så er den hvit med kristusmonogram og 
gule stråler. Det er festfargen! 
Grønn er den mellom juletid og fastetid (januar/fe-
bruar)1.mai,17. mai og etter pinse frem mot 1. søn-
dag i advent.
Her er symbolet kornaks og en åpen bibel. Det sym-
boliserer vekst og grotid i vår kirke, og disse dagene 
er det flest av! 
På pinsedagene, 2. juledag , Olsok og Aposteldagen 
er den rød. Symbolet er due, sol og stråler og det 
vitner om den Hellige Ånd, og den lidelse som Kristi 
kirke på jorden har måttet tåle fra den første tid og 
fram til i dag!
Disse transparentene  følger som sagt kirkeåret og 
skal hjelpe oss som menighet å gripe rammen og 
innholdet ved liturgien, det som blir forkynt og sun-
get i våre gudstjenester. I kirkeåret har vi en tema-
tikk som ikke er tilfeldig  men som følger nettopp 
fargerytmen i kirkeåret! Lykke til med  å se nye sider 
ved den liturgi og
de sanger vi synger og det som forkynnes i våre 
gudstjenester!

I Hærland kirke har nå Hærland menighetsråd anska" et liturgiske transparenter. 

Det er en slags vimpler eller # agg som viser hvilken kirkeårstid vi er inne i.

Vinterfest i Menighetens Barnehage, Hebron

Tekst  og foto:  Rolf Ertkjern Lende
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Andakt

ved prost
Elisabet Yrwing Guthus

Oppstått er Jesus, hurra, hurra! sang bar-
na, og det var helt umulig å ikke synge 
med i stor glede! Vi hadde laget en grav i 
kirkerommet og en stor stein i papp dek-
ket for gravhulen. Stille og forsiktig listet vi 
oss bort mot graven. Noen var der før de 
andre og rullet steinen bort. Inne i graven 
lå noe hvitt tøy, men ellers intet å se. Je-
sus er ikke der – han lever utbrøt en kvikk 
femåring som hadde fulgt godt med – 
Oppstått er Jesus- hurra – hurra!

Gjennom fastetiden har vi fulgt Jesu vei 
mot Jerusalem. I den stille uke får vi være 
tilstede i påskens hendelser – dag for dag. 
Fra inntoget i Jerusalem palmesøndag 
med palmegrener og hosiannarop. Via 
skjærtorsdagens felleskapsmåltid, gjen-
nom natten i  Getsemanets mørke til en 
gårdsplass med et bål, hanegal og bitre 
tårer. Fra en borg hvor en folkemengde 
nådeløst roper korsfest, til et kors på Gol-
gata hvor den sårbare Gud bærer en sår-
bar verdens nederlag og lidelse. Alt ble 
båret under tornekronen – slik at vi alle 
skulle få oppleve oppstandelsens morgen 
når lovsangen i den verdensvide kirke ly-
der Kristus er sannelig oppstanden - Opp-
stått er Jesus- hurra – hurra!

Det er stor bevegelse i påskedagens glade 
budskap. Maria Magdalena løp til  Peter 
og de andre for å fortelle det store som 

hadde hendt. Som en slags dominoe� ekt 
kommer neste løpetur; når Peter og en av 
de andre disiplene med egne øyne vil se 
det hun har fortalt. Med troens øyne får de 
se, forstå og tro – når de får møte Jesus. 

Jesus vil møte oss også her hvor vi er – i 
Hærland, Trømborg, Mysen, Slitu og Eids-
berg -  og over alt  hvor vi lever livene våre. 
Jesus møter oss med sin kjærlighet. Den 
kjærlighet som seiret over døden – en 
korsmerket, tornekronet kjærlighet. Med 
sitt nærvær vil Jesus være der vi lever våre 
liv. Derfor gir oppstandelsestroen håp om 
at tilværelsen tross alt hviler i gode hender. 
Med troens øyne får vi se at langfredagens 
sårbare Gud også er kjærlighetens seiren-
de Gud påskemorgen. Oppstandelsens 
morgen gir oss et levende  håp  – Jesus 
som kjenner dødens mørke og all lidelses 
synlige og usynlige sår, vil være med gjen-
nom verdens natt og gå i forveien –til det 
nye livet for alle. Også for dem som sørger, 
lider eller sliter med livene sine. Også for 
alle som lever i krigsherjede land, sulter, 
tortureres, eller er redde for terrorens 
kalde grep. Vi utfordres til å la evangeliet  
prege oss og dele det slik at alle kan opp-
leve påskemorgens glede og synge som 
barna – Oppstått er Jesus – Hurra –Hurra!

Velsignet påske!

OPPSTÅTT ER JESUS – HURRA! HURRA!

Organ for
Eidsberg Velferdssentral
Nr. 2 – Mars 2009 – 13.årg.

TRØSTE  & BÆRE

Ansv. for dette nr.  Gunnar Hasselgård.

ÅRSMØTE – GJENVALG OG KONTINUITET
Velferdsentralen hadde et fredelig årsmøte 
24.februar. Ca. 30 medlemmer hadde møtt 
fram, og alle vedtak var enstemmige. Valg-
komiteen hadde gjort et godt forarbeid, så 
valgene gikk smertefritt. Styret for 2009 ser 
da slik ut:

Leder: Anne-trine Østbye, valgt for 1 år.
Styremedlem: Ragnhild Bratlie, 1 år igjen
Styremedlem: Arve Korterud, 1 år igjen
Styremedlem: Anna Kviserud, valgt for 2 år.
Kommunens representant: Svein Østevik. 
Oppnevnes av kommunen.
Daglig leder: Odd Bekkholt. Fast medlem.
Varamedlem: Unni Gangnes, valgt for 1 år
Varamedlem: Ragnar Ramstad, valgt for 1 år.

Vi merker oss at det var gjenvalg over hele 
linjen, og at Anna Kviserud tar fatt på 2 nye år. 
Hun har vært med i styret helt fra starten, og 
gjør en særdeles god jobb der. Takk for at du 
står på. Anna! Vi ønsker styreleder og styre-
medlemmer lykke til!

ANDRE VALG
John Sævik og Karl Thelle ble gjenvalgt som 
revisorer for 1 år, og Ole og Inger Vister ble 
gjenvalgt som turkomite for 2009. I valgko-

miteen gikk Martha Olsen ut, og Randi Koht 
Nordby kom inn. Mary Ringstrøm og Erling 
Dingtorp fortsetter, og Petter Opsahl ble va-
ramann.

KLIPP FRA ÅRSBERETNINGEN
Som vanlig kunne Odd Bekkholt legge fram 
en meget fyldig årsberetning. I 2008 ble det 
avholdt 11 styremøter, 5 hyggekvelder, og 
det arrangert 3 turer: Til Einarbu  17.juni for 
brukerne av dagtilbudet, til  Jeløya – Rygge 
" yplass-Solli kro for ”alle” og til Frognersete-
ren – Holmenkollen - Operaen  – Olavsgården 
14. august. Det har vært meget god oppslut-
ning både om hyggekveldene og turene.

Ellers nevner vi at 111 hjelpere utførte i alt 
16.733 oppdrag fordelt på 87.385 arbeidsti-
mer. Plenklipping alene tok 803 timer fordelt 
på 407 oppdrag. Og vi har solgt 1423 sekker 
med ved til pensjonister.

Videre nevner vi Fredagsarbeidsstua. Ledet 
av Gunvor Korterud, som samler 15-20 da-
mer, og hobbygruppa ledet av Trygve Kong-
torp, som samles hver onsdag, lesegruppe, 
virksomhet på Edw. Ruuds og Fossum, følge 
til kontorer, sykehus, tannlege, etc.

Kurskveld var 12.sept. med besøk av prost Eli-
sabeth Yrwing Guthus.

ØKONOMIEN
Kassereren kunne legge fra et solid regnskap. 
Årsresultatet viste et overskudd på 267 483. 
Men pengene kommer vel med. Vi må selge 
en av de gamle bilene og gå til innkjøp av 
en ny. Driften av bilene er for øvrig en av de 
største utgiftspostene, hele kr 242 572. Andre 
store utgiftsposter er tjenestekjøp hos G. Søy-
land, 168 718, annonser og ”Trøste & Bære” 
67 042, husleie 38 184, renhold og container-
leie 25 107 og verktøy, redskap etc. 34 445. 
Samlet sum 732 450.

Den viktigste inntektskilden er nå blitt brukt-
møbelsalget, hele 466 781 !  Loppemarke-
dene innbrakte 103 752, og medlemskon-
tingenten 68 000. Fredagsarbeidsstua bidro 
med 55 000 og vi $ kk 40 962 i gaver. Basaren 
innbrakte denne gangen beskjedne 15.177. 
For å nevne noe. Renteinntekter var 44.161. 
Samlet sum  999.934.

BUDSJETT OG REVISJON
Styret har satt opp et budsjettforslag for 2009 
som balanserer med 810 000. Styret skal vur-
dere om vi bør få en ny revisjonsordning. De 
valgte revisorene har meddelt at regnskapet 
er blitt så omfattende at det er vanskelig for 
amatører å gjøre jobben tilfredsstillende. For 
øvrig har regnskapsfører, RIN-regnskap, gitt 
20 % rabatt på honoraret! Takk for det!

NAVNESKIFTET
Som tidligere meddelt besluttet styret seg 
i vår for å skifte navn på sentralen, fra Frivil-
lighetssentralen i Eidsberg til Eidsberg Vel-
ferdssentral. Saken ble tatt opp på årsmøtet. 
Styreleder Anne-Trine Østby redegjorde for 
bakgrunnen. Det forelå bl.a. et skriv fra So-
sial – og helsedirektoratet som påpekte at vi 
på noen punkter drev i strid med forskriftene 
for frivillighetssentraler. Det gjaldt vår praksis 
med betalende medlemmer, og ordningen 
med en (beskjeden!) godtgjørelse for utear-
beid. Som Velferdssentral står vi fritt. Årsmø-
tet godkjente enstemmig navnskiftet

DET SNØR DET SNØR
Det sang Ole Brum i sin tid, og det har det 
gjort til gagns nå i februar. ”Guttane” har hatt 
mer enn nok å gjøre med å måke snø for folk. 
Det har også gått mye ved (NB til pensjonis-
ter!). Vi gikk faktisk tomt, men $ kk kjøpt inn 
en del fra Jan Amund  Krog i Marker. Så nå har 
vi. Strøsand har det også gått mye av.

HYGGEKVELDER OG MESSE
Vi inviterer til ny hyggekveld 19. mars. Da kom-

mer to gamle kjenninger, Kåre Kristiansen og 
Edvard Moen og spiller og synger, Ragnhild 
Bratlie skal lese og Ragnhild Langholen sitter 
ved pianoet. Kveldstanker ved Bekkholt. Og 
så blir det som vanlig hyggekveld på påske-
aften 11. april. Da kommer Hyttemusikken, 
Åshild Mysen leser, og det blir påsketanker 
ved Reidunn Hasselgård.  19. mars blir det 
vanlig utlodning, men påskeaften tar vi bare 
opp en kollekt. Og så har Fredagsarbeidsstua 
salgsmesse 4.april. Salg av mange $ ne hånd-
arbeider.
Turid, Mary og Frank står for programmet.

PROGRAM VIDERE
Det blir loppemarked 18.april, tur for alle 
11.juni, ut" ukt for dagtilbudet (til Einarbu) 16 
juni, og tur for hjelperne 13.august. Vi kom-
mer tilbake til programmet for høsten, men 
nevner at det vil bli en kurskveld, dato ikke 
bestemt. Det er satt opp basar 12.november, 
men styret skal vurdere om vi fortsatt skal ha 
basar. Inntektene på basaren har gått vesent-
lig ned. Møbelsalget har overtatt !

EINAR GÅR FRA BORDE
Einar Kristiansen har gitt beskjed om at han 
trekker seg som hjelper. Han har passert 80 
med god margin, og vi unner ham å bli pen-
sjonist. Vi har hatt – og har – mange " inke 
hjelpere. Men Einar har stått i en klasse for 
seg.  Han har hatt hovedansvaret og har tatt 
mange tunge tak i forbindelse med loppe-
markeder og bruktmøbelsalg. Han har hand-
let for beboerne i husene rundt Velferdsente-
ret, han har fungert som frivillig vaktmester, 
og har i det hele tatt vært aktiv i Frivillighets-
sentralen/Velferdssentralen helt fra den ble 
stiftet og til nå, Takk for stor innsats, Einar ! Vi 
håper du får noen gode år som pensjonist!

TIL SLUTT
Til slutt takker vi for en gave på hele kr. 1000 
fra Eidsberg Sparebank. Tusen takk!

MENIGHETSHUS? - TO VIKTIGE VEDTAK

Det har lenge vært jobbet for å få et menig-
hetshus i Mysen, og det har vekslet mellom 
optimisme og pessimisme. En stund så det 
ut til det kunne bli passende lokaler i Mysen 
gamle skole, men det glapp, og siden har sa-
ken ligget så godt som død. Men nå begyn-
ner det å lysne.

Løsningen ser nå ut til å bli at Mysen Normi-
sjon og Mysen menighetsråd går sammen om 
å bruke Betania  som kombinert forenings-
hus/bedehus og menighetssenter. På årsmø-
tet i Mysen Normisjon ble følgende forslag 
lagt fram og vedtatt med stort " ertall:

«Årsmøtet i Mysen Normisjon går inn for at det 
etableres et samarbeid om felles hus med    My-
sen menighetsråd. Det opprettes en felles komi-
te (totalt 6 personer) så snart som mulig. Med 
likt antall representanter for Mysen Normisjon  
og Mysen menighet.  Komiteen får følgende 
mandat:
Lage forslag til :  Samarbeidsavtale - Eierskaps-

andeler/eierskapsform – Finansieringsplan - Ut-
bygningsplan - Drifts- og vedlikeholdsplan.
Når planene er klare, helst før 1.juni, legges disse 
fram for godkjenning på medlemsmøte for Nor-
misjon Mysen og for Mysen menighetsråd.» 

Dette vedtaket ble fulgt opp på årsmøtet for 
Mysen menighet 25. februar. Menighetsrådet 
la fram et likelydende forslag som ble tatt til 
etterretning uten debatt. Dermed har menig-
hetsrådet fullmakt til å arbeide videre med 
saken. 

Det er klart at det må til både ombygging og 
utbygging på Betania. Bl.a. er det nå ikke mu-
lig å ha to arrangementer samtidig, og de sani-
tære forholdene er ikke tilfredsstillende. Men 
det kan ordnes! Inntil videre fortsetter sama-
rabeidet som nå. Normisjon har sine møter for 
barn, ungdom og voksne, og menigheten har 
MMM en gang i måneden, kon$ rmantunder-
visning, trosopplæringsaktiviteter m.m.

Det er ennå et stykke fram. Men det lysner!

Tekst: Gunnar Hasselgård
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Nationaltheateret har for tiden en opp-

setning av forfatteren Fjodor Dostojev-

skijs (1821-1881) familietragedie Brødrene 
Karamasov.  Denne russiske dikteren er 

kanskje mest kjent for å skildre lidelsens 

problem, og det store temaet i hans for-

fatterskap er spørsmålet; Er Gud til? Kris-

tendommen står helt sentralt hos ham. 

For snart 25 år siden " kk jeg som ung 

student intervjue Dostojevskij-eksperten 

Geir Kjetsaa i forbindelse med utgivelsen 

av hans bok Fjodor Dostojevskij – et dik-
terliv (Gyldendal 1985). Som et lite apro-

pos til teateraktuelle Dostojevskij, har jeg 

bokstavelig talt blåst støv av det gamle in-

tervjuet. Gjennom et hardt liv – blant an-

net som tukthusfange i Sibir – gjennom-

gikk forfatteren store lidelser. Samtidig 

" kk nettopp denne lidelsen ham til å se 

at Kristus var Guds sønn, ja at Kristus var 

Gud. Men gjennom livet var det like fullt 

tvilsbekjennelsen snarere enn trosbekjen-

nelsen som preget russeren. Et av de mest 

kjente sitater som lever etter Dostojevskij 

er dette:

«Hvis noen brakte meg beviset for at sann-
heten om vårt liv ikke er i Kristus, og hvis det 
skulle bli fastslått at sannheten virkelig lig-
ger et annet sted enn hos ham, så ville jeg 
likevel velge Kristus framfor sannheten.»

Sjelden har noen uttrykt en slik lengsel et-

ter Kristus. Troskampen er til å ta og føle 

på, men Kristus-skikkelsen står der som 

noe han absolutt vil holde fast på. I sin 

ungdom hadde Dostojevskij vært enga-

sjert i den radikale og utopistiske sosia-

listbevegelsen, og der hadde Kristus-skik-

kelsen hatt en sentral plass hos mange. 

Men ofte var han der redusert til å være et 

menneskelig ideal og en folkefører. Gud-

dommen hadde lett for å forsvinne.

I påsken står vi der med det gamle spørs-

målet: Var Jesus Kristus virkelig Guds 

sønn? Stod han virkelig opp fra de døde? 

Og tvilen kan melde seg. Må vi som tvile-

ren Thomas stikke " ngrene i Jesu sår, før vi 

tror? Kirkens budskap er at sannheten er 

hos Kristus. Og i påsken ser vi Jesu egen 

avmakt – der han blir et lidende uskyldig 

o# er i Guds voldsomme frelsesdrama på 

Golgata. «Der stred Gud mot Gud», har 

det blitt sagt. 

Heldigvis er det rom for tvilen i troslivet. 

Men lengselen etter den sanne Jesus Kris-

tus driver oss mot korset, mot han som 

gikk lidelsens vei for oss og forsonte oss 

med Gud.  

Kristus framfor sannheten …

Påskemåltidet
Frihetsfest i hjemmet
Hva forbinder du egentlig med påskemåltidet? Dette festmåltidet jødene feiret på Jesu tid og som de feirer den dag i dag. For oss i Norge er ikke 

påskemåltidet på påskeaften noen felles tradisjon på linje med middagen på julaften. Hos oss forbindes påskeaften ofte med godterier, påskekrim 

og man snakker om å skyte påskekjerringa. Her følger litt om hvordan påskemåltidet både i kristen og jødisk tradisjon foregår. Sto# et er hentet fra 

Ole Christian Kvarmes bok Åtte dager i Jerusalem.

Utgangspunktet for den jødiske på-

skefeiringen er fortellingen om utfer-

den fra Egypt i Det gamle testamente, 

i 2. Mos.12. Påskemåltidet er et måltid 

med bønner og bibelfortellinger, med 

demonstrasjon av frelsens historie og 

Guds gjerninger ved utferden fra Egypt. 

Det er et måltid med fellesskap og gle-

de. Barna er med i måltidet og festen, og 

deres spørsmål danner utgangspunktet 

for fortellingen om Guds gjerninger i 

frelsens historie, og denne fortellingen 

blir demonstrert gjennom konkrete 

måltidselementer som bitre urter, salt 

vann, leggbenet av et lam, usyret brød 

og mer til. 

Det er interessant hvordan måltidet er 

bygget opp rundt tekster, sanger og fas-

te elementer. Det er et godt pedagogisk 

virkemiddel og har nok hjulpet til at mål-

tidet er blitt holdt i hevd opp gjennom 

generasjonene. Et fornyet møte med 

de jødiske tradisjonene, som var ram-

men for Jesu siste påske i Jerusalem, kan 

både gi oss en dypere innsikt i evange-

lienes beretninger og samtidig formidle 

impulser til en rikere feiring av den stør-

ste av alle kristne fester og høytider. Her 

i Eidsberg har sogneprest Øystein Sjølie 

arrangert $ ere påskemåltider etter Mes-

siansk ordning. I år ble det invitert til en 

slik påskemåltidsfeiring etter bibelsk-jø-

disk mønster i Trømborg menighetshus. 

Her følger en gjennomgang av noen av 

elementene i samlingen. 

SEDER-FATET: 
Ved det jødiske påskemåltidet har seder-
fatet en sentral plass. Tingene på fatet 
har symbolsk innhold. Ingrediensene 
som er omtalt under, skal ligge i en sirkel 
på seder-fatet med usyret brød i midten.

SEROA: 
LAMMEKNOKEN skal minne om påske-
lammet i Egypt og om at Israel selv er 
som et lam som uskyldig føres til slakte-
benken.

CHAROSET: 
«MURSTEIN», Dette er en deig eller kom-
pott som med sitt utseende skal minne 
om leiren (teglen), som ble brukt ved 
byggevirksomheten i Egypt, da israelit-
tene måtte utføre trelle-arbeid for Farao. 
Den velsmakende massen er laget av 
epler, mandler/nøtter og kanel.

MAROR: 
BITRE URTER skal minne om hvordan 
egypterne gjorde livet surt for Israels 
folk, med tvangsarbeid og forfølgelser. 
De bitre urtene består av revet pepper-
rot, rødbeter og reddiker.

KARPAS: 
PERSILLE dyppet i  salt vann skal minne 
om fedrenes tårer da de var slaver i Egypt, 
og om det salte vann i Sivsjøen som isra-
elittene krysset tørrskodd.

BETZAH: 
EGG symboliserer templets ødeleggelse 
i år 70 og det ekstra o# er som ble båret 
fram i templet på høytiden.

MATZA: 
USYRET BRØD skal minne om hastverket 
under utferden.

FIRE BEGER VIN: 
Påskemåltidet er strukturert rundt " re 
beger med vin der hvert beger har sin 
symbolske betydning. Kvelden før sin 
død, samme natt som han ble forrådt, 
holdt Jesus påskemåltid sammen med 
sine disipler, sitt siste måltid med dem. 
Men Jesus ga måltidet et nytt innhold. Da 
han brøt det usyrede brødet og ga disi-
plene sa han: «Dette er mitt legeme» . Og 
da han ga dem «velsignelsens beger»  (1. 
Kor. 10,16) - det tredje beger vin, sa han: 
«Dette er mitt blod».  
Beger nummer en: Livets beger.
Beger nummer to: Frihetens beger.
Beger nummer tre: Velsignelsens beger.
Beger nummer " re: Håpets beger.

HOVEDRETT: 
Lammekjøtt med tilbehør er den naturli-
ge hovedretten, men man velger hoved-
rett etter hva som er praktisk mulig.

Apropos! Øivind T. Reymertert

Tekst :  Kari K. Undeland
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Showet ble innledet av kveldens 
to konferansierer, dobbeltgjen-
gerne til TV 2 sine folkekjære 
programverter Thomas og Ha-
rald. Jørgen Grinna og Lars Mag-
nus Haugen var sterkt inspirert 
av den populære fredagsunder-
holdningen på TV 2. Og med det 
var tonen satt for kvelden. Pu-
blikum � kk presentert et viktig 
innhold i en lett, underholdende 
stil. Ungdommene presenterte 
temaer de selv er opptatt av og 
sto�  de har lært om i kon� rman-
tundervisningen.

Lys i verden
Hva ville Jesus gjort? Å gjøre en 
forskjell, var tema for kvelden. 
Dette ble illustrert på ulike må-
ter i programmet. Gjennom tek-
ster og sanger formidlet de unge 
Jesu budskap om å hjelpe andre. 
En liten handling kan sammen 
med mange små handlinger bli 
til en stor forskjell. Dette ble syn-
liggjort med at ett og ett lite lys 
ble tent og satt på scenekanten. 
Til slutt i forestillingen var det 
blitt syv lys, disse symboliserte 
de samme syv lysene som bren-
ner på alteret i kirken, symbolet 
på Gud og verden i fellesskap.

Farlig klima
Vi � kk også se � lminnslag fra 
andre deler av verden der kli-
maendringene gjør stor skade. 
Filmen var laget av Kirkens 

Nødhjelp og er informasjon om 
fasteaksjonen der kon� rman-
tene er med og samler inn pen-
ger. Sterkt inntrykk gjorde også 
gassiske Seheno som fortalte 
om ødeleggelser som følge av 
klimaendringer i sitt hjemland. 
Hun viste bilder og foreleste på 
imponerende god norsk.

Sang og varme
Kon� rmantene viste stor sang-
glede gjennom fengende kor-
sang og " inke solister. Men det 
er ikke alle kon� rmanter som fø-
ler seg komfortable med rampe-
lyset. Noen hadde valgt å jobbe 
utenfor scenen med lys og lyd 
eller � lmet det hele på DVD. Det 
var også mulig å gjøre sin inn-
sats ved å hogge ved. En gjeng 
som kalte seg vedgruppa hadde 
kappet og kløyvd adskillige sek-
ker ved som ble trukket på inn-
gangsbillettene til publikum. 
Etter avslutningsnummeret ble 
alle medhjelpere kalt fram til 
scenen for takk. Det  er et impo-
nerende antall frivillige som står 
bak et slikt arrangement. Ung-
domsdiakon og primus motor 
Solveig Tjernes Vormeland og 
hennes nettverk, har igjen gjort 
en imponerende innsats.

Å gjøre en forskjell 
Tøff e dansere, gode stemmer og artige skuespillere.

Tekst  og foto:  Kari K. Undeland

Søndag 1 mars arrangerte Trømborg me-
nighet sportsgudstjeneste i samarbeid 
med skigruppa i Trømborg idrettslag. Væ-
ret var overskyet, men ellers var forhol-
dene bra!
Det var ca. 30 som var tilstede. Organist 
Odd Volen spilte elektrisk orgel og sok-
neprest Rolf Ertkjern Lende ledet guds-
tjenesten og talte! Etter gudstjenesten 
var det salg av va" er, ka� e og kakao ved 
skigruppa. Så ble det arrangert skirenn i 
lysløypa for all som hadde lyst. De voksne 

� kk gå ut først og de gikk den lengste 
løypa. Barna gikk ut sist og gikk den korte 
løypa. Alle � kk nummer på bryst og rygg, 
så her var opplegget som i et skikkelig 
skirenn! Til slutt ble det premiering til alle 
glade deltagere!
Det var et � nt arrangement i lysløypa i 
Trømborg og vi håper dette kan gjentas, 
og da med
enda " ere deltakere! 
Takk til skigruppa i idrettslaget og til alle 
som kom!

NYTT FRA MENIGHETSRÅDENE
Eidsberg - Mysen - Hærland - Trømborg

Kristine, Kajsa og Victor i samtale med presten. Fornøyd skiløper, Kristine Kraugerud, kommer  i 

mål etter skirenn.

Igjen var det duket for kon! rmantmusikal i Festiviteten. Sang, dans og drama stod på 

programmet. Ungdommene sku# et ikke.

Til venstre: Seheno fra Madagaskar forteller om 

klimaendringer i sitt hjemland.

SPORTSGUDSTJENESTE  
Tekst :  Rolf Ertkjern Lende    Foto:  Ingunn Bensøe

Dyktige solister: Juliane Kingsrød, Caroline Vammeli og Christo! er Pettersen

Dansegruppa i aksjon
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Morstongveien 47

1859 Slitu

Se  www.morenenkjopesenter.no. Velkommen!

Tlf:   69 89 08 80

Fax:  69 89 08 81

SLITU 

KAROSSERIVERKSTED

TLF. 69 89 44 76

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

Industriveien3,1850 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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Innleveringsfrist til 

neste menighetsblad:

29. mai  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:
Rikke Gromholt
Hermine Eide Skaslien
August Eide Skaslien
Thea Emilie Tangen Chris-
tensen
Elias Leander Hafstad
Lukas Valsgård

Mysen:
Henrik Buer Husø
Kristian Fernando Sjåstad
Daniel Bjørgum Lindström
Tobias Helgerud Skarstad
Magnus Moseby
Ola Alexander Wielecki
Benjamin Dybdahl
Tilda Ingrid Helen Folkenborg

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

Eidsberg:
Wenche Merete Grundt Ajduk
Mary Alise Svendsen
Einar Ingolf Hansen
Randi Othilie Herland

Mysen:
Finn Åge Gautestad
Dagny Riiser
Anne Synnøve Erstad
Finn Nordvold
Erik Paul Sandem
Asbjørn Grefslie

Hærland:
Paul Ansten Karlsen
Anna Marie Engen

Trømborg:
Margit Helene Danielsen
Paul Ellefsen

MENIGHETSRÅD-
VALGET 
13. og 14. september  2009

Kandidatlister
Samtidig med Stortingsvalget skal det i år gjen-
nomføres menighetsrådsvalg. 
Menighetsrådet er ansvarlig for gjennomføring 
av valget og vil fremme en kandidatliste, men det er anledning til å 
utarbeide alternative lister.

Forslag til valglister må være menighetsrådene i hende innen 15. mai. 
Forslag til valgliste må være underskrevet av 10 stemmeberettigede i 
soknet. Forslagstillernes navn føres som overskrift på listen. Nærmere 
opplysninger om oppstilling av kandidatlister fås ved henvendelse til 
kirkekontoret 69 70 22 6. Se også www.kirkevalget.no

Leirsesongen sommeren 2009

- Vi ønsker alle barn, ungdommer og voksne hjertelig velkommen 
på leir i sommer, sier Acta-leder Ole Martin Rudstaden. Acta – 
barn og unge i Normisjon, region Østfold arrangerer i alt 11 leirer 
i løpet av sommeren. Åtte på Sauevika leirsted på Hvaler og tre 
på Sjøglimt leirsted ved Ørje. Leirtilbudet for sommeren er svært 
allsidig – her # nner du noe for enhver smak, og ikke minst, for 
enhver aldersgruppe. 
Dersom du vil melde deg på Acta Østfolds leirer, kan du gjøre 
dette ved å ringe til regionskontoret på telefon 69 13 36 60 eller 
ved å gå inn på normisjon.no/ostfold. På hjemmesidene # nner du 
også årets leirbrosjyre. 

Acta Østfolds leirprogram sommeren 2009:

Tidspunkt Leir Aldersgruppe Leirsted

23. – 26. juni Tenleir Tenåringer Sauevika

23. – 26. juni Sommerleir 1 5. – 7. klasse Sjøglimt

27. – 29. juni Sommerleir 2 2. – 4. klasse Sjøglimt

27. – 30. juni Sommerleir 3 5. – 7. klasse Sauevika

10. – 12. juli Sommerleir 4 2. – 4. klasse Sauevika

13. – 15. juli Minileir 1 For alle Sauevika

15. – 19. juli Familieleir 1 Familier Sauevika

23. – 25. juli Minileir 2 Voksen m/ barn Sauevika

25. – 29. juli Familieleir 2 Familier Sauevika

30. juli – 2. august Sommer på Hvaler 23 – 35 år Sauevika

3. – 5. august Sommerleir 5 1. – 4. klasse Sjøglimt

Søndag 3 mai kl 17.00 (merk tiden) får vi besøk 
av Berit Sunde Olsen fra Larvik. Berit har sin ut-
dannelse innen psykiatrien og har arbeidet med 
dette i 14 år. Hun har også jobbet på krise og om-
sorgsenter for jenter med problematikk, seksuelle 
overgrep og andre former for overgrep. Hun har 
arbeidet over hele landet, og vært til stor hjelp for 
mange mennesker.
Hun har holdt seminarer for leger, sykepleiere og 
ellers folk innen pleie og omsorgssektoren.
Altfor mange mennesker bærer på indre sår og 
smerter, og tør simpelthen ikke fortelle om sine 
psykiske problemer. Her er det Berit S. Olsen kom-

mer inn i bildet. Hun har selv vært utsatt for over-
grep og omsorgsvikt som barn
Med sin helt spesielle evne, eller skal vi si gave, når 
hun inn til menneskets sinn og tanke. Hun har et 
budskap om legedom for sjelens sår, om sinnets 
fornyelse, og om en frigjørende kraft som kan om-
skape det som er gått i stykker. Omsorg og kjærlig-
het er stikkord i denne sammenhengen.
Foruten å være en dyktig sanger og foreleser har 
hun gitt ut $ ere cd-er og videoer.
Trømborg menighetsråd/diakoniutvalget håper du 
tar med deg noen til Trømborg denne søndagen.

Det blir bevertning og utlodning i pausa. 
Velkommen er DU!!!

19.04.09 – FØRSTE SØNDAG ETTER PÅSKE.
Hærland kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste med nattverd.
Mysen kirke kl. 11.00:  Familiegudstjeneste. 
  Barn fra påskesamling deltar.

26.04.09 – 2. SØNDAG ETTER PÅSKE.
Mysen kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste med dåp og nattverd.
Trømborg kirke kl. 11.00:  Familiegudstjeneste med dåp.
Hærland kirke kl. 19.00:  Felles samtalegudstjeneste.

01.05.09 
Mysen kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste.

03.05.09 – 3. SØNDAG ETTER PÅSKE.
Hærland kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste med nattverd. 
Mysen kirke kl. 11.00:  Familiegudstjeneste. 
  Kon# rmasjon for elever fra Mortenstua.

10.05.09 – 4. SØNDAG ETTER PÅSKE.
Mysen kirke kl. 10.00:  Kon# rmasjonsgudstjeneste.
Mysen kirke kl. 12.00:  Kon# rmasjonsgudstjeneste.
Eidsberg kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste med dåp.
Trømborg kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste med nattverd.

17.05.09
Se egen annonse for nasjonaldagen i Smaalenenes avis.

21.04.09 – KRISTI HIMMELSFARTSDAG.
Mysen kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste med dåp og nattverd.

24.05.09 – 6. SØNDAG ETTER PÅSKE.
Eidsberg kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste med nattverd.
Mysen kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste med nattverd. 
Trømborg kirke kl. 11.00:  Kon# rmasjonsgudstjeneste.

31.05.09 – PINSEDAG.
Mysen kl. 11.00:  Felles pinsefest.

07.06.09 -  TREENIGHETSSØNDAG.
Eidsberg kirke kl. 11.00:  Kon# rmasjonsgudstjeneste.
Hærland kirke kl. 11.00:  Kon# rmasjonsgudstjeneste.
Mysen kirke kl.11.00:  Gudstjeneste.

14.06.09 – 2. SØNDAG ETTER PINSE.
Folkenborg kl. 11.00:  Felles friluftsgudstjeneste.

21.06.09 – 3. SØNDAG ETTER PINSE.
Trømborg kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste med nattverd.

Endringer i gudstjenestelista kan forekomme. Se vår hjemmeside 
www.eidsberg.kirken.no eller Smaalenenes Avis.

VIGDE
Hærland:
Anette Bergquist Ruud og Lars 
Kvernhusengen.

Oppmuntringskveld i Trømborg menighetshus 

Se påskens gudstjenester. Side 1

Kon# rmanter fra Mortenstua skole:

Øystein Prest og kon# rmantene Håvard Aandstad ( fra v.), Rima Nabil 
Saman og Espen Kjær ønsker velkommen til kon# rmasjonsgudstjeneste 
3.mai  kl. 11.00 i Mysen Kirke.

Tekst :  Tove Kopperud



Kirkekontakten

På dagtid sto vi på ski og snow-

board i Gålå og Ha� ell skianlegg, 

på kveldstid hadde vi middag 

og samlingsstund på leirstedet. 

Vi leide et lite badeanlegg den 

første kvelden, det var svært 

populært! Hvis vi ikke var trøtte 

etter skikjøring så ble vi i hvert 

fall det etter å ha badet i varmt 

basseng! 

Siste kvelden lekte vi beat for 

beat og hadde en lengre sam-

ling med lovsang og bønne-

vandring. Onsdagen valgte 11 

av ungdommene å være i Lille-

hammer i stedet for i skianleg-

get, det var nok godt for noen 

støle kropper… 

Vi er takknemlig for all forbønn 

og for at turen gikk så utrolig 

bra! Ingen skader og bare blide 

ungdommer! Er det noen sak….

VINTERLEIR 2009  

 Tekst: Solveig Vormeland

I vinterferien reiste 47 forventningsfulle 

ungdommer og 5 ledere fra Askim og Eids-

berg på vinterleir til Kirketeigen leirsted på 

Kvam i Gudbrandsdalen. 

Andreas Fredriksen ( til høyre ) 
sammen blide Askim-ungdommer.

Guttegjeng fra Eidsberg; Ole Johan Solberg 
( fra venstre), Jens Olav Vaaler, Stig Magnus 
Lunde, Christopher Gaare, Simen Elvestad, 
Emil A. Raddum og Sondre Raddum

Kantorens hjørne

Salmeboken og salmene har 
gjennom " ere århundrer vært 
et av de viktigste redskapene 
til å uttrykke og befeste kris-
tentroen både i kirken og i den 
enkelte troendes liv. I salmen 
bringes evangeliets budskap 
og den menneskelige erfaring 
sammen på en fruktbar måte. 
Denne syntesen får enda stør-
re kraft fordi den er kledd i en 
kunstnerisk form.
Det fenomenet vi kaller salme, 
og som mennesker i alle tider 
har knyttet seg så sterkt til, er 
en kraftfull enhet av åndelig-
het, poesi og musikk.

Høsten 2008 la en komité opp-
nevnt av kirkerådet fram et for-
slag til salmebok for Den Nor-
ske Kirke. 

Det første inntrykket av boken 
etter å ha bladd litt i den, er 
den store bredden i utvalget. 
Med Norsk Salmebok i 1985 
og Salmer 97  forsøkte man å 
innføre salmer og sanger som 
tidligere var utenkellig i en 
salmebok.  Denne tanke er yt-
terligere videreført i framlagte 
forslag.
Prosessen rundt dette forsla-
get har vist at salmesjangeren 
fortsatt er meget livskraftig. I 
dette ligger at det både skapes 
nytt, og at salmen som feno-
men omfattes med stor inter-
esse både i nyhetsbildet og 
kulturlivet.
Forslaget til ny salmebok er 
blitt til ut fra en dobbel målset-
ting: Ta vare på det beste - og 
det en antar at folk vil lete et-

ter - i en tradisjon fra alle tider, 
og en har villet åpne for nye ut-
rykksmåter i vår egen tid både 
tekstlig og musikalsk. Når det 
gjelder det siste har det vært 
en stor utfordring i å lete seg 
fram til det som kan fungere 
som fellessang i en «vanlig» 
norsk menighet. 
Noe av det som er tatt med 
kan nok gå ganske greit, men 
mine erfaringer er at melodier 
som i utgangspunktet er la-
get med henblikk på solistisk 
framføring eller for kor, kan 
være lite egnet som forsam-
lingssang, og et er mange ek-
sempler på slike sanger i dette 
forslaget. Bjørn Eidsvågs «Eg 
ser» og «Som barn i dit hus» av 
Tore W. Aas tror jeg vil fungere 
dårlig som forsamlingssang, 
rett og slett på grunn av et me-
get komplisert rytmemønster. 
Det samme gjelder noen av 
de engelskspråklige sangene 
som er tatt med: «Sometimes I 
feel like a motherless child» og 
«Shine your light», er vanskelig 
nok å få til med kor som har 
relativt mye øvetid hvis de skal 
synges korrekt etter notebildet 
i boken! Dessuten er det nok 
noen av de nyere «klassiske» 
melodiene som jeg tror vil falle 
vanskelig for en menighet 

å synge på grunn av store og 
vanskelig sprang i melodien. Et 
eksempel «Den mørke ! oden» 
med melodi av den svenske 
komponisten Sven-Erik Bäck. 

En ting som allerede har skapt 
en ganske stor debatt er det 
innslaget av «allmenne» sanger. 
Hører sanger som Evert Taubes 
«Änglamark», Arnulf Øverlands 
«Snevit er natten» og Nordahl 
Griegs «Til ungdommen», hjem-
me i en salmebok? Jeg stiller 
meg spørrende til dette! Jeg 
syns også at Erik Byes «Blå sal-
me» er i grenselandet.

En annen ting jeg stiller et spørs-
mål ved er det sterke innslaget 
av salmer på fremmede språk: 
Til sammen er 84 av de 1150 
salmene i forslaget på andre 
språk enn norsk. Det er et sterkt 
innslag av tekster på engelsk, 
tysk, fransk, spansk, portugi-
sisk og noen afrikanske språk, 
foruten svensk og dansk.

Det  vil sikkert komme reaksjo-

ner på at noen salmer fra våre 

nåværende salmebøker ikke tas 

med, men skal nytt inn, så må 
nødvendigvis noe gammelt 
ut. Jeg nevner 

et par fra salmeboken: «Jesus 
dine dype vunder» «Lysenes 
Far vi takker deg» er ikke med 
og fra «Salmer 97» «Herre du 
som kaller på oss alle» og ikke 
minst Svein Ellingsens " otte 
misjonssalme ”Vinden kjenner 
ingen grenser”
Dette er litt av mine innvendin-
ger mot dette forslaget, men 
her er det også mye " ott sto%  
som kan være til stor glede i 
norske menigheter i mange år 
framover! Tenk bare på Eyvind 
Skeies " otte julesalme «Nå er 
den hellige time» En annen jeg 
vil nevne spesielt er Olav Mos-
døls «I aust renn dagen» med 
en praktfull melodi av Hege 
Bålsrød!

Det vil føre for langt her å kom-
mentere de enkelte salmene, 
men jeg vil oppfordre til å skaf-
fe seg boken og å gjøre seg 
kjent i den. Vi er nå midt inne 
i høringsperioden og alle kan 
komme med kommentarer og 
innspill, så følg oppfordrin-
gen: Ska%  dere boken, og 
syng og spill!

Vidar Hansen.
Kantor i Eidsberg

Forslag til ny salmebok

6 - årsklubb Knøttesang

I februar/mars har det vært 4 samlinger + gudstjeneste for 6 åringene i 

Hærland. 

Det ble 100% oppmøte da det bare er 5 barn som skal begynne på 

skolen til høsten. Det har vært en livlig gjeng med godt humør og god 

fantasi. Vi har bl.a vært på oppdagelsestur i kirken, lest fra boka «Tre i et 

tre» på et «hemmelig sted», lekt , tegnet og spist sammen. 

Fra venstre: Stina, Jonas, Kevin, Fanny og Victoria.

Høsten 2008 utvidet vi vårt sangtilbud til småbarn. Knøttesangen er for 

barn fra 3 - 6 år, og er 1 gang i måneden på Betania. 

Vi bruker mange sanger med bevegelser, og fra denne samlingen har vi 

også tatt med et klassisk stykke hvor organist Bendik spiller, og barna 

slapper av på den røde matta.




