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Onsdag 29. juli blir det kveldsguds-
tjeneste i Eidsberg kirke ved sokne-
prest Øystein Sjølie med påfølgende 
fordrag og bevertning i kirkestua. 
Arrangementet er et samarbeid 
mellom menighetsrådet i Eidsberg 
og Eidsberg historielag. 
- Vi er glade for at Sven G. Eliassen 
fra Spydeberg vil komme og holde 
årets foredrag, sier formann i Eids-
berg historielag, Jorun Garseg. 
Eliassen som er historiker, forfatter 
og tidligere direktør ved Borgarsys-
sel museum, har valgt å snakke om 
gamle tradisjoner knyttet til frierier 
og forlovelser, men vil også fortelle 
om Olsok. 
- Det er hyggelig å samles til olsok. 
Eidsberg kirke er jo en Olavs-kirke 
og vi synes det er fint å holde denne 
tradisjonen i hevd sier Garseg. 
Disse kveldene har vanligvis vært 
godt besøkt og har vært en årlig tra-
disjon i nærmere 30 år. Historielaget 
og menighetsrådet skifter på å finne 
foredragsholder annet hvert år. 

I år får den tradisjonsrike olsokmarkeringen i Eidsberg kirke en romantisk vri. Eidsberg historielag inviterer til fore-
drag om forlovelse og bryllup i eldre tid.

Olsok i Eidsberg
Frieri, forlovelse og bryllup i gammel tid

Hva er vel 
nåde
Hva er vel nåde
uten grenseløs kjærlig-
het,
et Guds redskap
til menneskets 
oppreisning

        Andreas Lund

Sommerens gudstjenester
I sommer vil våre menigheter i Eidsberg holde felles gudstje-
nester. I alle sommermessene vil vi feire nattverd, og det er 
mulighet for dåp hver søndag. 

To av gudstjenestene vil være friluftsgudstjenester. 16. august 
på Tenor kirkeruin og 30. august på Momarkedet.

Gudstjenesten på Tenor kirkeruin er også oppstart av en kul-
turminnetur på Slitu. 

Det har i flere år blitt arrangert en felleskirkelig gudstjeneste 
siste søndag i markedsuka. I år vil et stort barnekor bestående 
av Metodistkirken barnekor, Mysen barnegospel og Eidsberg 
kirkes barnekor delta. Senere på dagen blir det konsert med 
Lisa Børud og et stort familieshow med Rune Larsen.

Sommerens gudstjenesteprogram finner du på s. 7.

Tekst  og foto:  Kari Kvernhusengen Undeland

Styret i Eidsberg historielag: Linda Engen (fra v.) John Sævik, Arvid Kolstad, 
August Kleven, Ole Vister. Sittende: Jorun Garseg og Jorun Westerby.

Eidsberg kirke er viet til Olav den 
hellige.

Du kan lese mer om olsok på side 3.

Kirkekontorets 
åpningstider 
i sommer
Kirkekontoret vil ha redusert 
åpningstid i perioden 
20. juli – 15.august. 
Kontoret vil være betjent 
mellom kl. 10.00 – kl. 12.00.

Krisetelefon 
for minoriteter
Kirkens SOS har nå opprettet 
en egen krisetelefon for mi-
noriteter. Telefonnummeret 
dit er 800 80 887.

Tjenesten ble åpnet i januar i 
år, og er foreløpig tilgjenge-
lig to kvelder i uken. Tele-
fonene besvares på norsk 
eller engelsk. Telefonvaktene 
er spesielt forberedt på å 
besvare henvendelser om 
minoritetenes problemer. 
Tjenesten er trosnøytral.
Du kan lese mer om tilbudet 
på hjemmesidene til Kirkens 
SOS: www.kirkens-sos.no

Friluftsgudstjeneste på Tenor kirkeruin søndag 16. august kan kombineres 
med en rundtur på Slitu med buss og til fots hvor man får guiding om eldre 
og nyere kulturminner som rettersted, første automatiske telefonsentral og 
ikke minst Tenor kirkeruin.

Velsignet sommertid og vel møtt til gudstjenestefeiring her i Eidsberg kommune!

Kirkens SOS
i Norge
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Når dette leses har vi passert en viktig dag i 
kirkeåret, nemlig Kristi himmelfartsdag. Det 
er Lukas som forteller om himmelfarten i 
kap. 1 i Apostlenes gjerninger. Han skriver at 
den oppstandne Jesus var sammen med de 
11 apostlene for siste gangen, etter å ha vist 
seg for dem og vært sammen med dem flere 
ganger i 40 dager. Det står at ”han ble løftet 
opp mens de så på, og en sky skjulte ham for 
øynene deres”. Men ” med ett stod to menn i 
hvite klær foran dem” og fortalte at Jesus skal 
”komme igjen på samme måte som dere har 
sett ham fare opp til himmelen”.

Med det verdensbildet som apostlene og de 
første kristne hadde, var det naturlig å opp-
fatte Jesu bortreise som en bokstavelig reise 
herfra og opp til himmelen der oppe, så å si 
i etasjen over. Men det er litt vanskeligere for 
oss. For ” der oppe”, eller rettere sagt ”der ute”, 
er det bare verdensrommet med stjerner og 
planeter, solsystemer og galakser. For å spørre 
litt enfoldig: Hvor ble det av ham?

Det er en detalj i fortellingen som gir oss svar 
på det spørsmålet. Det står at ”en sky skjulte 
ham for øynene deres.” Og da er det ikke snakk 
om slike skyer som vi ser på himmelen. Skyen 
er et uttrykk for Guds nærvær! Det var skyer 
rundt toppen av Sinai-fjellet da Moses møtte 
Herren.  Under vandringen i ørkenen gikk Gud 
foran folket  som en skystøtte om dagen. Da 
Peter, Jakob og Johannes var sammen med 
Jesus, Moses og Elia på fjellet, talte Guds røst 
ut av skyen!

Med andre ord: Jesu himmelfart var ikke en 
reise en etasje opp. Det var heller ikke verdens 

første romreise. Jesus gikk tilbake til Guds ver-
den, en dimensjon som er skjult for naturvi-
tenskapen, men like fullt er der. Han kom fra 
Guds verden da han ble unnfanget av Jomfru 
Maria, og nå, når frelsesverket var fullført, gikk 
han tilbake. Men han forlot ikke disiplene for 
godt. Paradoksalt nok forlot han dem for at 
han alltid kunne være hos dem – og oss!  Etter 
himmelfarten er ikke Jesus lenger bundet av 
tid og sted, men er nær hos alle som kaller på 
ham (Salme 145.18.) Og for å bli i gamle ut-
trykksmåter: Paradoksalt nok sitter han både 
ved Faderens høyre hånd i det høye, og hos 
oss som sitter i det lave.

Han kom tilbake til disiplene da de fikk Den 
hellige ånd pinsedagen, og siden er han i sin 
kirke på jorden. Men en gang, vi vet ikke når, 
skal han komme igjen synlig, for å sette alle 
ting i stand.

Både preskestol og altertavle i Eidsberg kirke har 
himmelfartmotiv med Salvator Mundi, den seirende 
Kristus, verdens frelser. 
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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

HIMMELFART

Stell rundt gravminnene           
Kirkegårdsarbeiderne er opptatt at det skal 
være pent på kirkegårdene. De klipper derfor 
gresset hver uke, - med unntak i veldig tørre 
perioder da det kan gå noe lenger mellom 
hver gressklipping. Vi vil minne de som steller 
gravstedene, om å klippe gresset rundt selve 
gravminnet.  Det er nesten 3000 gravminner 
på våre fem kirkegårder. Vi har derfor ikke an-
ledning /tid til å klippe rundt disse så ofte. Kir-
kegårdens helhetsinntrykk blir så mye bedre 
når det også er pent rundt gravminnene.

Vanning av tilsådde graver
Om våren blir mange av de nye gravene til-
sådd. Vi oppfordrer de som steller gravstedene 
om å vanne det tilsådde området slik at gres-
set kan komme tett og fint. 

Ringing med kirkeklokker.
Eidsberg kirkelige fellesråd har vedtatt en end-
ring av ringetider ved gudstjenester søndag 
formiddag. Det ringes fortsatt 3 ganger, men 
nå er tidene endret til kl. 10.00, 10.30 og 10.57. 
Tidligere ringte man første gang kl. 09.30.

Glutenfrie nattverdoblater
Enkelte nattverdsgjester har behov for gluten-
frie nattverdoblater. Det er nå kjøpt inn slike 
til alle kirkene. Det vil ved bord der nattverds-
beger hentes før bruk/ settes etter bruk være 

lagt en liten skål med laminerte lapper som er 
merket med en stor G. Dersom du legger den-
ne lappen på alterringen når du er fremme til 
nattverd, vil presten gi deg glutenfri oblat.

Nyansatt renholder/assistent
Cäte Bente Wang er ansatt som renholder/as-
sistent fra 01.april.
Cäte har ansvar for renhold av kirker, kapell og 
kirkestuer. I tillegg vil hun være assistent ved 
kirkegårdsdrift. 

Salvator Mundi

NYTT FRA KIRKEVERGEN

Cate på traktorklipper
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Våren har kommet i full fart, og plutselig 
er det sommer når vi ser oss omkring, med 
frukttrær i blomst, heggen er på hell, og 
nå kvelden begynner å bli sval, strømmer 
syrin - lukten rundt deg, og det er bare 
DEILIG å ha en hageflekk å stelle med.

Midt i denne kveldsstillheten med gode 
sommerlukter rundt meg, får vi oppleve 
den freden som denne verden kan gi, 
hvis det ikke startet en gressklipper hos 
naboen da.
Jeg tror det er viktig og GODT for oss å 
trekke oss litt tilbake og nyte kveldsroen 
nå på forsommeren.  Det er så mange 
krav som presser på, men alle er ikke like 
viktige, derfor er det på tide at vi tar kon-
troll over tiden vår.  Hva er viktig for DEG 
som et Guds barn?  Hva har du fått av 
Gud som nådegave til tjeneste i menig-
hets-fellesskapet?

Skal Den Hellige Ånd få vist oss det - er 
det viktig at vi «TAR TID I STILLHET OG 
TILLIT TIL HERREN» slik at vi kan være lyd-
høre og lytte - når Han taler til oss, enten 
i stillheten, et annet menneske, eller den 
eller de situasjonene som du møter, som 

leder deg inn på den vegen Han vil du 
skal tjene Ham.

Blir du engstelig nå? Det er ikke farlig å 
spørre Herren hvilken nådegave Han har 
- eller vil utruste deg med. Det er gaver 
som den enkelte får - gratis - og du skal 
få tjene og øse av Guds nåde, som Skrif-
ten sier - skal velle frem - og gi liv - Evig 
Liv.  Er ikke DET flott da.  Gud ønsker 
ikke mas og stress, men at vi er sammen 
med Ham i stillhet og tillit, slik profeten 
Jesaja sier, OG SÅ SKAL HERREN GJØRE 
GJERNINGEN.  Han trenger bare villige 
og forventningsfulle tjenere - som stiller 
hender, føtter, munn, tid og muligheter 
til disposisjon for Jesus.

Se på forvandlingen som har skjedd ute 
i naturen på noen få uker.  Der det så ut 
til å være dødt og livløst, der spirer det 
nå frem, og livet lever. Slik er Jesus, din 
og min Frelser som vi skal få tjene, slik at 
Guds rike kan vokse der du og jeg er, un-
der Jesu velsignede hender.

GOD SOMMER - I HERRENS TJENESTE - UT-
RUSTET OG LEDET AV DEN HELLIGE ÅND!

Organ for
Eidsberg Velferdssentral
Nr. 3 – Juni  2009 – 13.årg.

TRØSTE  & BÆRE

Ansv. for dette nr.  Gunnar Hasselgård.

TRE DYKTIGE DAMER
Odd Bekkholt har hatt en lengre permisjon 
på grunn av sykdom. Mens han har vært 
borte, og ellers også, har vi hatt tre dyktige 
damer til å betjene telefonen og gjøre atskil-
lig kontorarbeid. Det er Evy Holm, Martha 
Olsen og Karin Torp. De skal ha all honnør for 
jobben de har gjort og fremdeles gjør. Odd 
er for øvrig på plass igjen, men i halv post.

FULLE HUS
Det er ikke tvil om at hyggekveldene våre 
er populære. Både 19. mars og 11. april, på-
skeaften, var det smekk fullt, over 100 var 
møtt opp. 19. mars hadde vi besøk av Kåre 

Kristiansen og Edvard Moen, populære 
kjenninger begge to, Ragnhild Bratlie leste, 
og Bekkholt hadde kveldstanker. Ragnhild 
Langholen satt ved pianoet. Det gjorde hun 
også påskeaften. Da hadde vi besøk av Hyt-
temusikken, dvs en del av den. Flere av med-
lemmene var bortreist. Men de som kom, 
sang fint. Åshild Mysen leste og Reidunn 
Hasselgård hadde påsketanker, – bevertnin-
gen på hyggekveldene er et kapittel for seg. 
En stor flokk damer starter tidlig på formid-
dagen og forbereder og steller i stand. De 
bruker flere timer. Flott innsats!

LOPPEMARKED M.M.M.
Det var loppemarked 18.april på Fortet, og 
som vanlig var det mye folk, stor omset-
ning og flott resultat. Men loppemarkeder 
gjør seg ikke selv, det ligger mye arbeid bak: 
Først samling og kjøring av lopper, så utstil-
ling, så salg, inkludert kaffe m.v., og endelig 
rydding og bortkjøring. Flere titalls hjelpere 
er i aksjon før, under og etterpå. Hjertelig 
takk til dere alle sammen, og også takk til 
alle givere og kjøpere!

Møbelsalgene fortsetter. Vi får stadig inn 
møbler, bl.a. hele dødsbo. Vi sier tusen takk! 
Salg av brukte møbler er blitt en viktig inn-
tektskilde.

Og så må vi fortelle at Fredagsarbeidsstua 
hadde godt besøk på sin salgsmesse. Salget 
gikk meget bra. Turid, Mary og Frank fra As-
kim spilte og sang, og Frank holdt andakt.

GRASET GROR
Våren kom tidlig i år, og allerede i begyn-
nelsen av mai måtte ”guttane” ut med gress-
klipperne. Det er mange som trenger hjelp. 
Vi hjelper så langt vi kan, men vi skulle hatt 
flere hjelpere. Kan du stille opp, eller kjen-
ner du noen som kan? Det er ikke akkurat 
fyringssesong nå, heldigvis, men ”guttane” 
driver på med ved også. Vi har fått en hel del 
fin ved fra kommunen, som vi sier hjertelig 
takk for. Så nå gjelder det å lagre ved til høs-
ten og vinteren.

BRUKERTUR
Det blir tur til Aurskog Høland 10. juni for 
brukerne i år. På programmet står bl.a. Man-
gen kapell (som var på frimerke for noen år 
siden) og Aur prestegård. Det blir middag på 
Bjørkelangen hotell. Arnfinn Øien blir med 
som musiker. Det vil bli sendt ut skriftlig in-
vitasjon til alle brukere.
Turen for brukere av dagtilbudet går som før 
meldt til Einarbu. Programmet er ikke be-
stemt, men det vil være rart om vi ikke får 
rømmegrøt!

PÅ EDW. RUUDS
Ikke alle kan komme på hyggekveldene 
våre. Men sånn omtrent en gang i måneden 
tar noe av damene våre med seg kaffe og 
kaker og steller i stand et hyggesamvær på 
Edw. Ruuds og på Fossum. Nå sist 14. mai var 
de på Ed. Ruuds. Der var Turid og Frank også, 
og Ragnhild Langholen satt ved flygelet og 
spilte til fellessangene. Gunnar Hasselgård 
holdt andakt. Mange beboere var til stede, 
og det lot til at alle hygget seg.

ET NULL FOR LITE
I forrige nr. takket vi Eidsberg Sparebank 
for kr. 1.000 i gave. Men dessverre var det et 
null for lite.. det skulle stått 10.000! Så må vi 
takke ekstra nå. Vi takker også for kr. 10.000 
fra Eidsberg hjelpelegat.

SOMMEREN 
Mange frivillighetssentraler stenger om 
sommeren. Det gjør ikke Velferdssentralen 
vår. Driften fortsetter. Men i juli blir det dag-
tilbud bare hver tirsdag. Men da er du vel-
kommen!

NESTE NR.
Neste nr. av Trøste & Bære kommer i Kirke-
kontakten nr. 5 til høsten. 
I Mellomtiden: God sommer!

ROS TIL KIRKEKONTORET

Påsken i år ble en fin opplevelse med fel-
les gudstjenester i Eidsberg kirke. Mange 
i sognet har uttrykt glede over å oppleve 
fellesskapet på denne måten. 
Grundig og vakkert forberedt med utstil-
ling og nydelig dekorasjon av kirken!
Å samle oppgavene til en kirke kan kan-
skje frigjøre tid og krefter til andre opp-
gaver i menighetene som for eksempel 
barne- og ungdomsarbeid.

Nå i pinsen fikk vi nok en flott gudstje-
neste, denne gangen lagt til kulturtorget 
i Mysen. Med været på sitt aller beste og 
deltagelse av barn og ungdom ble dette 
en fulltreffer! All ros til dere som står bak! 
Vi håper på gjentagelse. 

Med hilsen
Inger Marie Gaaren

Andakt
Aage Marthinsen
Prostiprest

Prestene delte ut påskeliljer 1. påskedag til menigheten etter utgangsprosesjon

Olsok
Olsok (fra norrønt ólafsvaka) 
er festen for Olav den helli-
ge, som feires på hans døds-
dag 29. juli.
Olsok betyr - tilsvarende 
som for Jonsok - egentlig 
høytidsaftenen før Olavs-
dagen. Olav den hellige falt 
på Stiklestad 29. juli, og der-
med skulle olsok være 28. 
juli om kvelden (og natt til 
29. juli). Men olsok har etter 
hvert kommet til å bli brukt 
om selve Olavsdagen den 
29. juli. Dagen er markert 
med en øks på primstaven.
Før reformasjonen var dette 
en av de viktigste helgen-
fester i Norge, og på grunn 

av Olavs spesielle posisjon 
i norsk historie ble den be-
vart som en nasjonal festdag 
også etter reformasjonen.
I moderne tid har dagen i 
Den katolske kirke i Norge 
status som høytid, det vil si 
en dag hvor det er obliga-
torisk å feire messe for Olav 
den hellige. I andre land 
feires samme dag festen for 
Marta av Betania. Dagen fei-
res også av ortodokse kirker 
i Norge.
I katolsk tid ble dagen feiret 
under stor tilstrømming av 
pilegrimer til Nidaros. 
Olav Haraldson (Olav den 
hellige) døde i slaget på Sti-
klestad i 1030. 
Han ble tidlig minnet som 

kristningskongen og hel-
genkongen. Mange kilder 
ble ment å ha undergjø-
rende virkning etter at han 
hadde drukket av dem, vas-
ket seg i dem, eller fordi han 
hadde skapt selve kilden. 
På Stiklestad oppføres hvert 
år sagaspillet «Spelet om 
Heilag Olav». Det er en kom-
binasjon av lokale krefter og 
profesjonelle skuespillere 
som setter opp stykket.
I Nidarosdomen er det våke-
natt for bønn og ettertanke 
denne tiden.
(Kilde: Wikipedia)

Østfolddomen er tilegnet Olav 
den hellige. Her er kleberstein-

sportalen med Olavsfiguren.

MENIGHETSHUSET
Som nevnt i forrige nr. er både Mysen 
menighetsråd og  Normisjon  Mysen 
(tidligere Indremisjonen) innstilt på et 
samarbeid om å utvide/bygge om Be-
tania til kombinert bedehus (som nå) 
og menighetssenter.

Forhandlingene er i gang, og det mel-
des om konstruktive samtaler. De som 
deltar, er Oddvar Bjerke,  Elisabeth Spy-
devold og Gunnar Navestad fra Normi-
sjon, og Anne Weydahl, Ivar Aanesland 
og Jens Erik Undrum fra Mysen menig-
het. Mer om dette til høsten!

Gunnar Hasselgård
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Jeg har lest i avisene om menighetsråd 
som har slitt med å få fylt opp listene 
til høstens menighetsrådvalg. Situa-
sjonen har vært den samme for menig-
hetsråd her i Eidsberg.
Nå er imidlertid fristen passert. Den 15. 
mai skulle kandidatene være på plass.

Hva er grunnen til at mange takket 
nei til muligheten å være med i utvik-
lingen av sin menighet? Det skjer mye 
positivt. Kirken er i utvikling. Hva er 
grunnen til at vi kvier oss for å si ja til å 
bruke timer på å ta et ansvar for kirkens 
liv i bygda? Er det sider ved kirken som 
gjør at engasjementet har brent ut?  

Det kom et brev
Jeg har selv vært i den samme situasjonen 
i vår. Menighetsrådets leder spurte meg 
om jeg kunne være kandidat og stille til 
valg i høst. Med en gang slo tanken ned i 
meg: Den oppgaven har jeg vært med på 
før. Skal jeg gi meg i kast med en ny runde 
– selv om det denne gangen ikke er fire år, 
men bare to?
Jeg sa ja. Her skal jeg begrunne hvorfor 
navnet mitt står på den lista som Mysen 
menighetsråd presenterer:
Jeg fikk et brev i posten fra menighetsrå-
dets leder som ”samtalte med meg”. Når 
jeg gikk inn i tenkeboksen hadde jeg en 
henvendelse som kommuniserte med 
meg på en god måte. Jeg fikk informasjon 
om den nye valgordningen som gjennom-

føres i høst. Brevet informerte meg om 
kirkens oppgaver og hvilke utfordringer 
den står overfor i Mysen. Til slutt i brevet 
sto det at jeg ville få en ”muntlig henven-
delse”. Da kunne jeg gi mitt svar.
Hele tonen i brevet var med på å forme 
mitt ja. Noen spørsmål ville jeg ha svar på, 
og de fikk jeg. Menighetsrådet kommuni-
serte med meg på en slik måte at de vek-
ket mitt engasjement. Jeg så bedre mitt 
ansvar og jeg fikk lyst til å stille til valg.

Aktiv samtale
For dagens kirke er det alfa og omega å 
kommunisere godt. Kommunikasjon er 
nesten blitt et ”mote-ord” – en tryllefor-
mular, men for organisasjoner, bedrifter 
og i mellommenneskelige relasjoner er 
god kommunikasjon byggende.
Kommunikasjonen har mange ansikter. 
Jeg har tro på den direkte ”face to face”-
kommunikasjonen. Intet virkemiddel er 
sterkere enn å møte hverandre ansikt til 
ansikt og snakke åpent om de utfordringer 
vi har i hverdagen. Denne direkte kommu-
nikasjonsformen kan vi møte igjen når vi 

merker viljen til åpenhet og imøtekom-
menhet i samtaler og henvendelser.
Jeg ønsker meg en kirke hvor det er høyt 
under taket. Folkekirken skal ha en lav ter-
skel. Med et klart budskap og sin solide 
forankring, har vi alle som er glad i kirken, 
klare forpliktelser. Vi skal ”gå ut”. Med vilje 
til åpenhet og ærlighet innad i kirken, kan 
vi snu ansiktet ut alle dem vi møter daglig 
i lokalmiljøet.
I det nevnte brevet fra menighetsrådets 
leder, hvor rådets oppgaver ble beskre-
vet, merket jeg meg denne linjen: ”… og 
hvordan en samarbeider med andre fra 
det lokale kulturmiljøet”. I tillegg til tros-
opplæring, omsorgsarbeid, økonomiske 
ressurser og eiendomsforvaltning, ble 
kommunikasjonen med andre byggende 
krefter i bygda tatt med.
En sterkt signal fra Mysen menighet om 
vilje til samhandling.
La oss gå sammen om å vektlegge samta-
len.  En god kommunikasjonsform virker 
inkluderende og kirkens omgivelser føler 
seg velkomne.  Det gir resultater.

God sommer!

En kirke som kommuniserer…

Glimt fra gamle dager

Apropos! Trond Degnes

Oppmuntringskveld 
i Trømborg 
menighetshus
Søndag 3. mai hadde vi besøk av 
Berit Sundet Olsen fra Larvik. Berit 
delte tanker med oss om et liv som 
ikke hadde vært godt. Misbruk og 
fravær av omsorg og kjærlighet 
gjør noe med et lite barn. Disse 
negative opplevelsene påvirket 
naturlig nok også ungdomstiden 
hennes. Det ble mange år som hun 
gjerne skulle være foruten.

En dag møtte hun Guds omsorg og 
kjærlighet på en slik måte at det ble 
et vendepunkt i livet. Vitnesbyrdet 
hennes om hvordan Jesus vendte 
hat og bitterhet til en kjærlighet 
til dem som hadde forbrutt seg på 
henne både seksuelt og psykisk var 
sterkt. Kjærlighet hun opplevde for-
løste mange gode krefter. Hun fikk 
sin utdannelse innen psykiatri og 
jobbet med det i mange år. 
Hun giftet seg med Tore som ble en 
god støtte i livet. Sammen åpnet de 
hjemmet sitt for unge jenter som 
slet på forskjellig vis. De fikk hjelpe 
jentene ut av problemer gjennom 
mange år. Den senere tid har det 
blitt mange møter, foredrag og se-
minar med fokus på misbruk og om-
sorgssvikt. 
Berit mante oss til å våge å være mer 
ærlige mot hverandre når vi har det 
vondt. Vi er, som medmennesker, 
kanskje den beste ressurs fordi vi 
har tid. Tid til å lytte og tid til å se 
hverandres behov. Det er slitsomt 
å være vellykket når man i virkelig-
heten har behov for hjelp. Det går 
alt for mange barn og unge rundt i 
vårt nærmiljø som kunne trenge at 
vi brydde oss.
Berit er også en dyktig sanger. Hun 
har gitt ut flere CD`er. Foredragene 
finnes på DVD`er. Disse kan være 
av interesse for alle da seksuelt mis-
bruk og fravær av omsorg dessverre 
skjer altfor ofte. Det ble en kveld 
til ettertanke, men også et konkret 
bevis på at Guds kjærlighet kan for-
andre vonde ting til det gode hvis vi 
slipper han inn i livet vårt

Tekst :  Tove Kopperud

Tekst :  Lise Undrum

Inne i skogen fant vi fram til en plass kalt Svingen. 
Der bodde det folk fram til ca 1850.  Det var ingen 
hus å se nå lenger, men barna undersøkte områ-
det ivrig og de tror ganske sikkert at de fant stei-
nene der huset og potetkjelleren en gang var. En 
riktig gammel kjele fant vi i hvert fall og barna var 
skråsikre på at den har det vært kokt både grøt og 
poteter i. 
Så er vi så heldige at barnehagen har jevnlig kon-
takt med Fossum bofellesskap. Der har de ei egen 
«Huskestue» med møbler og ting i fra ”gamle da-
ger”. Etter å ha holdt en liten konsert for beboerne, 

fikk vi lov å innta den fine gamle stua. Barna stu-
derte tingene og lot seg fascinere av en hjulvisp, ei 
smørkjerne, sauesakser, karder, vaskebrett og ikke 
minst ei riktig fin gammel veske med det flotte 
navnet: pompadour.
Tema ”gamle dager” har bydd på mange opple-
velser både inne og ute og det skal ikke så mye 
til for å overraske. Barna frydet seg stort da de i 
samlingsstunden fikk smake sukkerbit dyppet i en 
kaffekopp – akkurat slik som de ofte gjorde rundt 
kjøkkenbordet i ”gamle dager når noen kom inn-
om….. 

Menighetens Barnehage i Trømborg har i år satt ekstra fokus 
på nærmiljøet. Barna har lært litt om bygda slik den er nå, men 
også litt om hvordan det var før i tida. Vi har sett på bilder av den 
gamle kirken og vært på kirkegården der den gamle Haug kirke 
stod i sin tid. 

Fossum-beboerne setter stor pris på besøk av Felix Fosli Olsen og de andre barna fra barnehagen.

Alle vil prøve smørkjerna. Her er det Emma Løe 
sin tur.

Hedda Glørud Johansen synes hjulvispen er 
morsom
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Pinse er kirkens tredje store 
høytid – og den korteste. Vi 

har ikke så mange tradisjoner 
knyttet til denne høytiden som 

til jul og påske. Ikke desto min-
dre er det flott å kunne feire at 

Gud som er selve kjærligheten, 
sendte Den Hellige Ånd til oss, 

slik at vi aldri skal være alene. 
Dette ble også starten på den 

verdensvide kirke, - pinsen blir 
derfor ofte kalt for kirkens fød-

selsdag.
 

Mange tok turen til kulturtor-
get denne flotte maidagen. De 

fikk oppleve en gudstjeneste 
med mange innslag som illus-

trerte budskapet i preken til 
Øystein Sjølie. Barn og unge 

illustrerte på en levende måte 
bildene som brukes på Den 

Hellige Ånd: Vind, vann og ild. 
I tillegg var noen av dem med 

som tekstlesere.

I tillegg deltok alle i en ”pin-
sebevelgelse”, - det vil si at de 

gikk mellom forskjellige poster 
på kirketorget. Det var mulig 

å skrive bønnelapper, gi offer-
gave til Misjonsselskap, legge 

bibelblomster i vann og motta 
korstegn ved dåpefont og natt-

verd.

Etter gudstjenesten fortsatte 
feiringen av kirkens fødselsdag 

med is og kaffe/juice. 

ILD, VANN, VIND OG FEST 
– kirken feiret pinse

” Med ett kom det et brus fra himmelen som når det blåser en sterk storm, og det fylte huset hvor de satt.”
Benjamin Nilsen og Sondre Aasgaard illustrerer vind med å løpe med rødt silkestoff. Rødt er fargen som 

symboliserer pinse.

13. og 14. september er det valg av nye menig-
hetsråd for 2009 – 2011. I år vil valget finne sted 
samme tid som Stortings- og fylkestingvalg. 
Nominasjonskomitéene har nå levert sine lis-
teforslag til menighetsrådene for godkjenning.  
Det skal velges 6 medlemmer og 5 varamed-
lemmer til hvert råd.
Nominasjonsarbeidet har ikke vært lett. Mange 
er blitt spurt, men har av forskjellige grunner 
ikke ønsket å stå til valg denne gang.

I neste nr av Kirkekontakten vil det bli mye valg-
stoff. Denne gang nøyer vi oss med å kunngjøre 
valglistene.   

NYTT FRA MENIGHETSRÅDENENYTT FRA MENIGHETSRÅDENE

Eidsberg - Mysen - Hærland - Trømborg

Kirkevalget 2009 Eidsberg menighet:
1. Torill Elisabeth Hauger
2.  Jan Thore Kjeve
3. Torild Høie Dramstad
4.  Eirik Aandstad
5. Tove Heen
6.  Morten Raddum
7.  Ragnhild Moen Heller
8.  Lars - Erik Duserud
9.  Ann Kristin Moe
10. Astrid Aarsland
11. Bjørg Karlsen

Mysen menighet:
1.  Vibeke Høegh
2. Trond Degnes
3.  Ivar Ånesland
4.  Kari Kvernhusengen 
 Undeland
5. Grethe Stople
6.  Johanne Buer
7.  Borghild Vege
8.  Gunn Kari Stanghelle
9.  Berit Forberg
10. Astird Berg
11. Jorunn Myrvang

Hærland menighet:
1. Elisabeth Synnøve
 Baggetorp
2. Anne Johanne Dahl
3. Jul – Lars Kvernhusengen
4.  Torill Marie Vister
5.  Lars Håkon Naalum
6.  Per Kristian Brandsrud
7.  Sissel Lindgaard 
 Hammersborg
8. Jorun Elisabeth Løken  
 Strømnes
9.  Britt Diskerud
10.  Jens Tore Holene
11. Anne Marie Indrehus
12. Marit Ingberg Østbye
13. Jan Henry Solberg

Trømborg menighet:
1.  Marit Kolshus
2.  Marit Ingeborg Dramstad
3.  Tove Margrethe Røen  
 Opsahl
4.  Unni Tønsberg Kvisler
5.  Arne Øistein Løe
6.  Vidar Dahl
7.  Monika Johansen
8.  Liv Turid Karlsen
9. Jørn Johan Østenby
10.  Roar Anton Løe

”I Jerusalem bodde det fromme jøder fra all verdens land. En stor mengde samlet seg da 
de hørte denne lyden, og de ble helt forvirret; for hver enkelt hørte sitt eget språk bli talt.”

Kaisa Trømborg blåser såpebobler. Øystein prest sa at Guds ord spredte seg som ”snak-
kebobler” blant tilhørerne.

Menighetene i Trømborg, Hærland, Eidsberg og Mysen inviterte til 
pinsegudstjeneste ute på Kulturtorget på Mysen 1. pinsedag.

”Tunger likesom av ild kom til 
syne, og de delte seg og satte 
seg på hver enkelt av dem”   
Haakon Gjerløw overrasket 
menigheten med flammeblå-
sing. 
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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

Kirkens SOS
i Norge  

NORDHAGEN 
DATA SERVICE AS
Storgt. 10, 1850 MYSEN

RING 911 57 275 / 69 89 22 50
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Innleveringsfrist til 
neste menighetsblad:
20. juli  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:
Nicoline Sofie Frøyset
Isak Sønsteby-Lund
Petter Kjeserud
Andrine Hoel Koht-Norbye
Johan Norum
Jonas Kristensen
Kristoffer Martinsen
Frida Maurtved.

Mysen:
Lycke Josefine Hem Fossum
Ingrid Sofie Gangnes Buer
Kristiane Rusten Lund
Mathias Alexander Anderssen
Selma Marie Østbye Mandt
Christian Solvang

Hærland:
Thorvald Baggetorp

Trømborg:
Andrine Borgen Jankila
Matias Berge

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:
Kenneth Jonasson
Thormod Sverre Glosli
Solveig Johanne Syversen
Hans Vrangen
Arnold Eyvind Fosser

Mysen:
Aslaug Marta Gule Kleppestø
Tollef Jørgen Kviserud
Ellinor Mittet Olsen
Tor Stiklestad
Kjell Rudolf Larsen
Kåre Henry Sandem
Marie Hanna Johansen

Hærland:
Gudrun Holta
Signe Othilie Kjær
Gerda Homstvedt
Kirsten Brandsrud

Trømborg:
Kirsten Juliane Jota

TOMB-stevnet
Stor parkgudstjeneste 
på Tomb søndag 9. august
Igjen inviteres det til en opplevelsesrik 
søndag for både store og små på Tomb 
i Råde. Biskop emeritus Odd Bonde-
vik taler under parkgudstjenesten, og 
sanger og musiker Tore Thomassen 
deltar både under gudstjenesten og 
ettermiddagssamlingen. Kapellan i 
Råde menighet, Per Willy Wilhelmsen, 
er liturg, mens Rådes kantor, Børge Sandal, er organist. Han har 
også med seg et lite orkester. 

Tomb feirer sine 70 års som skole i år, og i den forbindelse deltar Normi-
sjons generalsekretær Rolf Kjøde under stevnets ettermiddagssamling 
hvor det også blir litt bursdagsfeiring, et lite misjonsvindu og mye sang 
ved Tore Thomassen.

Årets seminar har denne gang fokus på friskoler og disse skolenes betyd-
ning. Generalsekretær Torgeir Flateby i KFF, Kristne Friskolers Forbund, 
inviterer til en spennende time i skolens gymsal mellom kl 15 og 16. 
”Med tro og håp på timeplanen  – om kristne friskoler i dagens samfunn” 
er et aktuelt tema for jubilanten Tomb, andre friskoler og ikke minst sam-
funnet for øvrig.

I pausene kan både store og små delta i en jungelløype i parkområdet. 
Det er Tomb, samt organisasjonene i SMM (Samarbeid Menighet og Mi-
sjon) som er arrangør og som i denne sammenheng består av Det norske 
Misjonsselskap, Normisjon, Misjonsalliansen, Den norske Israelsmisjon, Ti-
betmisjonen, Areopagos, Råde menighet og Borg bispedømme. 
Organisasjonene er representert med aktiviteter på et lite misjonstorg. 
Salg av varm mat, rømmegrøt og kioskvarer hører med på et hvert Tomb-
stevne.

Program:
Kl 12.00:  Park-gudstjeneste 
 Taler: Biskop emeritus Odd Bondevik
 Sang: Tore Thomassen
 Kantor Børge Sandal m orkester 
Kl 13.15 - 15.30: Jungelløype – kiosksalg - organisasjonstorg
Kl 15.00:  Seminar v. Torgeir Flateby, gen. sekr. i KFF, 
 Kristne Friskolers Forbund  - i gymsalen
 Tema: Med tro og håp på timeplanen 
 – om kristne friskoler i dagens samfunn
Kl 16.30:  Ettermiddagssamling i parken
 Sang: Tore Thomassen
 Andakt: Rolf Kjøde, gen. sekr. i Normisjon
 Misjonsvindu, bursdagsmarkering - Tomb 70 år

HØSTTUR
 

Stølsdokken fjellhotell på Golsfjellet 
7. – 11. september 2009

For 20. gang: jubileumstur!
Til alle tidligere og nye turister: velkommen til fjells igjen med fel-
lesskap og samlinger, ut i naturen, opplevelser, god mat og dags-
utflukt i fjellet med buss.

Velkommen til sommerstevne på 
Haugetun folkehøyskole 2.-5. juli, 
med tema: ”Gud til alle tider”. 
Bibeltimeholder er sokneprest Hen-
rik Højlund. Temaene er hentet fra 
profeten Jeremia. 
Kveldsmøtetalere er bl.a. redaktør 
Katrine Masvie og akademilektor 
Einar Solli. 
Det blir en rekke seminarer, om å 
være disippel foran tv, i ekteskapet, 
på skolen/jobben og som pensjo-
nist.  I tillegg vil disse ulike emnene 
bli behandlet i seminarene: ”Islam 

- en del av hverdagen”, ”Evolusjon 
- vitenskap og bibel”, ”Herligheten 
og korset - hvorfor er jeg ikke en 
vellykket kristen?” ”Og troens liv - 
med kronisk sykdom”. Både under 
bibeltimene og seminarene er det 
eget opplegg for barna.
Mellom samlingene er det lagt opp 
til et rikt aktivitetstilbud for alle al-
dersgrupper med: Kano, bading, 
minigolf, fotball, luftgevær, bowling, 
bordtennis og eksotisk matlaging.
Bibel- og misjonsstevnet er et fami-
liestevne med deltagere fra hele lan-

det. Det er mulig å delta under hele 
stevnet eller komme på enkeltmøter.                                                                                                                                     
     
Nærmere opplysninger: 
se www.fbb.nu eller kontakt: 
Boe Johannes Hermansen, 
tlf. 99612822, 
boe.johannes.hermansen@c2i.net. 

Arrangør: 
For Bibel og Bekjennelse (FBB) - i 
samarbeid med Ad Fontes pastor-
opplærling.

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

28.06.09 – 4. SØNDAG ETTER PINSE
Hærland kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste med dåp og nattverd.

05.07.09 – 5. SØNDAG ETTER PINSE
Eidsberg kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste med dåp og nattverd.

12.07.09 – 6. SØNDAG ETTER PINSE
Mysen kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste med dåp og nattverd.

19.07.09 – 7. SØNDAG ETTER PINSE
Trømborg kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste med dåp og nattverd.

26.07.09 – 8. SØNDAG ETTER PINSE
Hærland kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste med dåp og nattverd.

29.07.09 – OLSOK
Eidsberg kirke kl. 18.00:   Olsokgudstjeneste.

02.08.09 – 9. SØNDAG ETTER PINSE
Mysen kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste med dåp og nattverd.

09.08.09 – 10. SØNDAG ETTER PINSE
Trømborg kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste med nattverd.

16.08.09 – 11. SØNDAG ETTER PINSE
Tenor kirkeruin kl. 11.00:   Friluftsgudstjeneste.

23.08.09 – 12. SØNDAG ETTER PINSE
Mysen kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste med dåp 
   og nattverd.
Hærland kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste med dåp 
   og nattverd.

30.08.09 – 13. SØNDAG ETTER PINSE
Momarkedet kl. 11.00:   Friluftsgudstjeneste.

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

VIGDE

Sommerstevne i Østfold

Eidsberg.
Hilde Kristin Skjæret og 
Thomas Jensen

Mysen:
Adriana Polonia de la Cruz og 
Tom Georg Ingdal Håkonsen
Caroline Ruud og 
Kristoffer Høegh Mysen

Kari Westbye og 
Terje Lynnebakke
Siv Randi Evang og 
Tom Hugo Rydningen
Kristine Buer og Lars Erik Helle

Ingen vigde i Hærlang og 
Trømborg i denne perioden.

REISE
Avreise med buss fra Mysen 
kirke mandag 7.sept. kl 0900.
Hjemreise fredag 11.sept. med 
ankomst Mysen ca kl 1600. 

PRIS
Pris for fire døgn 
med full pensjon:
Kr. 2480.- pr. person 
i dobbeltrom. 
Kr. 3080.- pr. person 
i enkeltrom.
For bussreise tur/retur Mysen 
og dagstur i løpet av opphol-
det betales kr. 600.-. 

PÅMELDING
Påmelding/Spørsmål 
ang.turen: 
Ring Eidsberg kirkekontor, 
Ordf. Voldens vei 3, 1850 
Mysen
Tlf 69 70 22 61.

ARR. EIDSBERG 
DIAKONIUTVALG
For diakoniutvalget
Øystein Sjølie 

VELKOMMEN TIL FJELLS!

Søndag 9. auguSt
Kl 12.00: Park-gudstjeneste
      Taler: Biskop emeritus Odd Bondevik

      Sang: tore thomassen
      Kantor Børge Sandal m. orkester  

                liturg: kapellan Per Willy Wilhelmsen  
Kl 13.15-    15.30: Jungelløype – kiosksalg - organisasjonstorg

Kl 15.00: Seminar v. torgeir Flateby, gen. sekr. i KFF, 

                Kristne Friskolers Forbund  - i gymsalen

                Tema: Med tro og håp på timeplanen 

                – om kristne friskoler i dagens samfunn
Kl 16.30: Ettermiddagssamling i parken

                Sang: tore thomassen
               Andakt: Rolf Kjøde, gen. sekr. i Normisjon

                Misjonsvindu – bursdagsmarkering – tomb 70 år
Arr: TOMB, Det Norske Misjonsselskap, Den Norske Tibetmisjon, Den Norske Israelsmisjon,  

Misjonsalliansen, Normisjon, Areopagos, Råde menighet og Borg bispedømme.

Velkommen til en spennende søndag!

Veibeskrivelse, se: www.tomb.no 
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K i r k e k o n t a k t e n

29. mai kom det fire sjuendeklas-
singer på Ka du trur. De skulle få 
prøve seg i ungdomsmiljøet før 
sommeren. 
For å bli litt kjent lekte vi 20 
spørsmål og hadde stafetter! 
Gummistrikk og spindelvev var 
to av ordene laget fikk 20 spørs-
mål til å gjette hva var! I juni rei-
ser vi på sommertur til Sverige, 
til blant annet Liseberg! 

Gummistrikk og spindelvev!
 Tekst og foto:: Solveig Vormeland

Her er hele gjengen samlet etter 
stafetten med ulike ting vi brukte i 

stafetten.

Av og til treffer jeg mennesker som jeg ser 
at jeg burde kjenne, men navnet er bakom 
alle hauger. Det er ganske flaut, men et-
ter hvert har jeg oppdaget at det er helt 
normalt, så nå tilstår jeg ganske kjapt at 
sånn er det bare, og dermed er kontakten 
i orden. Det er ikke en gang et alderdoms-
tegn å glemme navn. Det er bare unnta-
kene som husker, og jeg er ikke av dem.

Noen av disse folka er spesielt koselige å 
møte, for de trekker fram positive og hyg-
gelige minner. Jeg har kanskje hatt barn 

eller barnebarn på skolen, i barnehagen 
eller søndagsskolen, og så kommer min-
nene som perler på ei snor. Rene vitamin-
sprøyter, spør du meg. Og i blant hender 
det faktisk også at noen spør om jeg ikke 
snart skal begynne å skrive litt i Kirkekon-
takten igjen. Makan! Er det ennå noen som 
husker ”Folk i farten” på siste side?

Jeg hadde utrolig mye glede av den spal-
ten, og i alt intervjuet jeg over 60 perso-
ner i løpet av de åra jeg holdt på. En del av 
dem er dessverre borte nå, men jeg husker 
mange av dem godt. Noen hadde så mye 
å berette fra et langt og innholdsrikt liv, at 

jeg kunne ha fylt hele bladet, hvis jeg ikke 
hadde vært nødt til å begrense meg. 
Når jeg av og til rusler litt rundt på kirke-
gårdene våre, treffer jeg på noen av disse 
navnene, og da kan jeg bli stående lenge 
og bare minnes - - Rike om enn vemods-
fylte minner.

Livet er underlig. Vi har nylig feiret påske, 
for meg den første alene, og de som har 
prøvd det, vet hva det er. Ordtaket om at 
tiden leger alle sår, har ikke blitt sant for 
meg ennå. Jeg vet ikke om det blir det hel-
ler, men jeg vet godt at de verste sår er de 
som ikke blør.

Som en nødutvei kan det stundom hjelpe 
å gå ut og kikke litt... En lang og tung vin-
ter ligger bak nå. Våren er her. Fuglene 
synger, og vårblomstene lirker seg sakte 
opp gjennom telen med en kraft som jeg 
ikke fatter. Livet går videre, og jeg må prø-
ve å henge med, og se at jeg fremdeles har 

mye og mange å leve for, og regne med at 
Gud har en mening med at jeg er her.
Sorg og savn blir en stadig større del av li-
vet jo eldre vi blir, og ensomheten kan bli 
knugende.

Da er det ikke lett å finne gledene, verken 
de store eller de små, men da kan det fak-
tisk hjelpe litt å begynne å takke.. Jo, vi har 
grunn til å takke for smått og stort, men 
det er ikke derfor sikkert at vi har lyst til å 
gjøre det. Kanskje vi rett og slett vil være 
i fred med bekymringene våre og de for-
tredelighetene som vi antar vil komme, ha 
litt grunn til å synes synd på oss sjøl, ei lita 
stund til. Da minner jeg bare om Piet Heins 
ord: ”Bekymringer trekker en negativ ren-
te: De vokser seg små hvis du kan la dem 
vente.” Kanskje det likevel er lurt å starte 
med takk, og blir det da helt nødvendig, 
får vi heller slippe til litt - akk. Det spørs 
vel om vi har tålmodighet nok til den ven-
tinga, men lykke til!

Tanker til hverdagsbruk
Livet har lært oss å ta vare på gleder, ikke minst de små. 
De har for øvrig en egen evne til å vokse, med godt stell og litt ekstra 
omtanke. La oss se litt på saken.

Tekst :  Marit Nordal.

Konfirmant 2010 ?
Nå er tiden der for å melde 
seg på til konfirmanttiden 
2009/2010!
Det er mulig å gå inn på 
hjemmesiden for mer infor-
masjon,  
www.eidsberg.kirken.no
Alle skal ha fått utdelt påmel-
dingsskjema og informasjon 
på skolen.
Velkommen som konfirmant i 
Den norske kirke i Eidsberg.

Sommeravslutning for småbarnsangen/knøttesangen

Onsdag 27. mai var det 
felles sommeravslut-
ning for barnesang-
gruppene på Betania. 62 
barn,søsken og foreldre 
var samlet til grilling, kaffe 
og kaker, sang og diplom-
utdeling.18 blader + 1 CD i året rett hjem for kun kr 290,-!  k 290 !

Jesus stiller 
stormen

Vinn over 

det gode

Agent-kryss

1. 
2. 
3.
4.
5.

Verdifull ting i Matteus 13,44
Årstid i Johannes 10,22 
By i Lukas 2,51 
Frukt i Jakobs brev 3,12
Fugl i Matteus 3,16 

Agent-kryssAgent-kryss
Her må dere bruke Det nye testamente. Store tall viser kapittel, små 
tall viser vers. Markus 2,11 betyr altså kapittel 2, vers 11 i Markus. 
Løsningsordet står i de fargede rutene.

1.

2.

3.

4.

5.

Bestill barnebladet BARNAS på  post@sondagsskole.noBestill barnebladet BARNAS på  post@sondagsskole.no


