
For første gang foregår kirkeval-
get samtidig med Stortingsvalget, 
både i forhold til tid og sted for 
valgene.
Her i Eidsberg har vi et godt sam-
arbeid med Eidsberg kommune, 
og vi får benytte lokaler på skoler 
og i idrettshall med nær tilknyt-
ning til kommunens valglokaler. 

Tidligere har bispedømmerådet 
blitt valgt av menighetsrådmed-
lemmene. Denne gang kan vel-
gerne få ta direkte del i valget. 

Valg med en stemmeseddel !
Er det noen vits i å stemme ved et 
valg der det er bare en stemme-
seddel ? 

Menighetsrådene som er ansvar-
lig for gjennomføringen av valget, 
har utnevnt nominasjonskomitér. 

Komitéene har arbeidet intenst 
med å finne gode kandidater. 
Det har også vært mulig å fremme 

alternative kandidatlister, men det 
har ikke skjedd i våre menigheter.
Som stemmegiver kan du påvirke 

hvem av kandidatene som kom-
mer inn i menighetsrådet. Vi har 
derfor valgt å presentere alle kan-
didatene. Du kan lese litt om hver 
enkelt av dem og finne ut hvem 
du ønsker inn i rådet. 
Ved å kumulere, stryke og/eller til-
føye navn, kan du påvirke valget. 
Bruk muligheten !    

Informasjon
Menighetsbladet blir sendt ut i 
god tid før valget. Det skyldes at 
forhåndsstemmingen starter 10. 
august. Vi ønsker at de som for-
håndsstemmer, skal ha samme 
informasjon som velgerne på 
valgdagene. Det vil også være 
informasjon å hente på hjemme-
sidene: www.eidsberg.kirken.no og 
www.kirkevalget.no

HVa SlagS KirKE Vil Du Ha ?

Din kirke -ditt valg!
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Menighetsråds-
kandidater
se side 3, 4, 5 og 8

Bispedømme-
rådskandidater 
se side 7

Kirkens 
valgkort 
se side 2

www.eidsberg.kirken.no

En viktig begivenhet for Den norske kirke er høstens kirkevalg. 
Det skal velges representanter til menighetsråd og bispedømmeråd/kirkemøte. 

Kall til forvaltning

De viktigste elementene 
i det nye valget er følgende: 

•	 Det	skal	være	reelle	valgmulig-
heter. 

•	 Det	skal	være	bruk	av	direk-
tevalg til bispedømmeråd og 
kirkemøtet. 

•	 De	kirkelige	valg	skjer	samtidig	
med offentlige valg. 

•	 Stemmerettsalderen	er	sen	ket	

til 15 år slik at unge i religiøs 
myndighetsalder kan være med 
og bestemme.

Valgreglene er vedtatt av Kirkemø-
tet og innfrir forutsetningene i av-
talen mellom alle de politiske par-
tiene av 10.april 2008, det såkalte 
kirkeforliket.
Det er lagt ned mye forarbeid for 
å få til et kirkevalg der oppslutnin-

gen er betydelig større enn ved tid-
ligere kirkelige valg. Ved å stemme 
bidrar den som har stemmerett, til 
at det vil lykkes.

For kirken er det av stor  
betydning at mange engasjerer 
seg i valget. Det er viktig å gi sin 
stemme til de man mener er best 
skikket til å inneha tillitsverv. Det 
dreier seg om  lokalt tillitsvalgte i 

menighets rådene. Det dreier seg 
også om de som skal velges til bi-
spedømmerådet, og som dermed 
også får plass i kirkemøtet, som 
fastsetter overordnede mål og stra-
tegier for kirken vår. 

la deg høre og bruk stemmeretten 
din – slik styrker du folkekirken vår.

Et riktig godt valg ønskes dere alle!

Kirkevalg 2009 

Tid og sted for stemmegivning for Eidsbergs sokn.

Vi ser frem til kirkevalget 2009 med spenning og forventning. Vårt håp er at den nye  
organiseringen av valget vil bidra til å styrke det kirkelige demokratiet og engasjementet 
både lokalt, regionalt og nasjonalt. 

Når jeg ser din himmel, 
et verk av dine fingrer,
månen og stjernene 
som du har satt der,
hva er da et menneske, 
siden du kommer det i hu,
et menneskebarn, 
siden du tar deg av det?
Du gjorde ham 
lite ringere enn Gud
og kronet ham 
med ære og herlighet.
Du gjorde ham til herre 
over dine henders verk,
alt la du under hans føtter:
Sauer og okser, alle sammen,
ja, også de ville dyr i marken,
fuglen i luften og fisken i sjøen,
alt som ferdes på havets stier.
Herre, vår Gud, 
hvor herlig ditt navn
er over hele jorden! 
(Salme 8, 4-10

Disse gamle ordene kan vi lese 
i Salme 8 i det gamle testamen-
tet. Salmisten takker og priser 
gud for skaperverket, så vakkert 
og mangfoldig – alt skapt av 
gud – alt med sin spesielle plass 
og funksjon. 

De gamle ordene definerer 
også menneskets plass og rolle i 
forhold til gud og skaper verket.  
Mennesket - skapt i guds bilde, 
satt til å passe på alt det skapte, 
ikke til å herske, men til å for-
valte. Vi gies på ingen måte noe 
mandat til å ta oss til rette, men 
et kall til å ta vare på det gud 
har gitt oss.  Det gjelder i rela-
sjonene mellom oss mennesker 
og det gjelder i forhold til natur, 
miljø og ressurser – her hos oss 
og i verden rundt oss.

Å stille seg til disposisjon for å 
stå på liste til menighetsråds-
valg, er å være med på å forvalte 
vår kristne tro og kulturarv på 
en positiv måte. Å være med å 
stemme ved valg er å ta forvalt-
ningsoppgaven på stort alvor. 

Takk til alle kandidater som 
stiller til valg! Takk for alt positivt 
engasjement i våre kirker og 
menigheter! godt valg i Jesu 
navn – til glede og velsignelse!

Elisabet Yrwing Guthus

MYSEN SOkN:  
Søndag 13. sept.  kl. 13.00 - 18.00, Eidsberghallen
Mandag 14. sept.  kl. 09.00 - 20.00, Eidsberghallen

HÆRLAND SOkN:  
Søndag 13. sept.  kl. 13.00 - 18.00, Hærland skole
Mandag 14. sept. kl. 09.00 - 20.00, Hærland skole

EIDSBERG SOkN:  
Søndag 13. sept.  kl. 12.00 - 13.00, kl Eidsberg kirke
 kl. 13.00 - 18.00, Kirkefjerdingen skole
 kl. 13.00 - 18.00, Tenor skole: 

Mandag 14. sept.  kl. 09.00 - 20.00, Kirkefjerdingen skole
 kl. 09.00 - 20.00, Tenor skole 

TRØMBORG SOkN:  
Søndag 13. sept.  kl. 13.00 - 18.00, Trømborg skole
Mandag 14. sept.  kl. 09.00 - 20.00, Trømborg skole

                                           Forhåndsstemming se s. 7.

Andakt

Tidligere har menighetsvalgene foregått i kirkene. Denne gangen blir det på 
skoler og i Eidsberghallen. Her avgir Tor Solberg sin stemme ved et tidligere 
valg. Anne Revhaug i valgstyret påså at alt foregikk på riktig måte.

Valgappell:  Helga Haugland Byfuglien
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Det er mulig å forhåndstemme i perioden 10. august  – 11. september. Opplysninger om dette fås ved henvendelse til menighetskontoret.
Førehandsrøysting er mogleg i tida 10. august – 11. september. Ein kan vende seg til kyrkjelydskontoret for opplysningar om dette.
Skedsmo sokn, Kirkegaten 1, postboks 313, 2001 Lillestrømtlf 11 22 33 44
www.kirkevalget.no / www.kyrkjevalet.no Finn menighet

FOR RETTING AV FEIL I MEDLEMSREGISTERET FOR DEN NORSKE KIRKE/KYRKJA:
Jeg er ikke døpt/er tidligere utmeldt/er ikke medlem av Den norske kirke, og ber derfor om at dette blir rettet opp i Den norske kirkes medlemsregister.Eg er ikkje døypt/er tidlegare utmeld/er ikkje medlem av Den norske kyrkja, og ber difor om å at dette vert retta i Den norske kyrkja sitt medlemsregister.
Sted / stad:__________________  Dato:________________
Underskrift:______________________________________________
Ved feil returneres valgkortet i underskrevet stand til Kirkerådet.  Frankert returkonvolutt er innlagt i vedlagte informasjonsbrosjyre.Ved feil skal valkortet returnerast underskrive til Kyrkjerådet. Frankert returkonvolutt er lagt inn i  den vedlagde informasjonsbrosjyren.

Født / fødd  14.05.1982
Er oppført i Den norske kirkes medlemsregister med stemmerett iEr ført opp i Den norske kyrkja sitt medlemsregister med røysterett i Skedsmo sokn, Skedsmolia valgkrets / valkrins.
VALGET FINNER STED / VALET VERT HALDESøndag / sundag 13. september 2009 kl. 14.00-18.00 Skedsmolia skole, Skedsmogate 24
Mandag / måndag 14. september 2009 kl. 14.00-18.00Skedsmolia skole, Skedsmogate 24

Dette valgkortet gjelder for Kirkevalget 2009. Medlemmer av Den norske kirke har stemmerett fra og med det året de fyller 15 år.Dette valkortet gjeld ved Kyrkjevalet 2009. Medlemer av Den norske kyrkja har røysterett frå og med det året dei fyller 15 år.

KIRKEVALGET 2009  KYRKJEVALET 2009VALGKORT      VALKORT

Jan Johan Johansen
Johnsens gate 14
2018 Skedsmo









































Kirkekontakten
Menighetsblad for Mysen, Hærland, 
Trømborg og Eidsberg
Utgiver: Eidsberg kirkelige fellesråd. 
Ekspedisjon og adresse: Eidsberg Kirkekontor  
Ordf. Voldens vei 3, 1850 Mysen. Tlf. 69 70 22 61
kasserer: Kirkevergen
Bankgiro: 1020.07.12205
Redaktør: Jens Erik undrum 
Produksjon: reprolink Østfold aS 
Trykkeri: Nr1 Trykk 
Menighetsbladet innlest på DVD, 
henvendelse til Kabb - Kristent arbeid Blant Blinde og svaksynte, 
Skogveien 22, 1831 askim 69 81 69 81
E-post: kabb@kabb.no

Kirkekontoret er åpent:
tirsdag:    10.00 - 15.00
onsdag - fredag 08.00 - 15.00
Prest treffes:
tirsdag - fredag 10.00 - 12.00
eller etter avtale 

Elisabet Yrwing Guthus, prost
arb: 69 70 22 67  mob: 415 48 989
elisabet.yrwing.guthus@eidsberg.kommune.no

Aage Martinsen, prostiprest  
arb: 69 70 22 62  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

HVOrdan sTEMMEr jEg?

Kirkens valgkort

i våre menigheter er det bare 
en stemmeseddel pr menig-
het,- dvs at vi gjennomfører 
flertallsvalg. Kandidatene på 
stemmeseddelen er satt opp 
i prioritert rekkefølge, men 
som velger har du mulighet 
til å påvirke rekkefølgen. 
 regler for endringer på 
stemmeseddelen ved fler-
tallsvalg er annerledes enn 
ved andre offentlige valg.
Hver stemmeseddel har 11 
stemmer. Ved å levere uen-
dret stemmeseddel vil de 

elleve første kandidatene få 
hver sin stemme. 

Du vil få størst effekt av stem-
meseddelen ved å kumulere 
fem kandidater og gi en en-
keltstemme til sjette kandi-
dat. Det kan da være lurt å se 
bort i fra opprinnelig num-
merering og angi egne num-
mer (1 – 11). 

Ved valgoppgjøret teller en 
de stemmer som er avgitt 
på den enkelte kandidat. De 

6 kandidatene som får flest 
stemmer, blir medlemmer av 
menighetsrådet, og de kandi-
dater som kommer deretter i 
stemmetallet blir varamed-
lemmer. Hvis flere kandidater 
har fått like mange stemmer, 
avgjør rekkefølgen på den of-
fisielle listen utfallet.

i valglokalet vil det være et 
valgstyre som kan hjelpe til 
med å forklare reglene for 
stemmegivning dersom noe 
er uklart.

Her er eksempler på HVordan du kan endre din stemmeseddel:

1. Stryke kandidater. du setter en strek over navnet.

2. Tilføye navn til listen. 
      du må angi tydelig hvor navnet skal stå. nye navn kan ikke kumuleres     
      
3. Endre rekkefølgen på navn.
 det gjøres ved å endre nummer foran navnene eller endre plassen på stemmeseddelen.  
 (dette har liten verdi dersom du ikke utfører noen av de andre punktene.)

4. Kumulere navn. dvs å gi en kandidat to stemmer. det kan gjøres ved å:
a. sette et kryss ved navnet  c.  eller skrive «kum» utenfor navnet
b. skrive navnet en gang til   d.  angi stemmer med egen nummerering

På vår hjemmeside www.eidsberg.kirken.no kan du se eksempler på endrede stemmesedler.

Stemmerett?
Stemmerett ved valget har hvert medlem av Den norske kirke som bor i soknet og som 
senest i det år det stemmes vil ha fylt 15 år og ikke er fradømt stemmerett i 
offentlige anliggender.

alle medlemmer av Den norske kirke som fyller 15 år i løpet av 2009 vil få 
stemmerett. For å kunne stille til valg vil det fortsatt være 18-årsgrense. 

alle som står oppført i med-
lemsregisteret for Den norske 
kirke vil få tilsendt et valgkort i 
posten. Dersom du mottar valg-
kortet og ikke er medlem i Den 
norske kirke, kan du returnere 
det og be om at denne feilen 
i kirkens medlemsregister blir 
rettet. Dersom du er medlem 
og ikke mottar valgkortet, hen-
vend deg til kirkekontoret.

– Det er første gang kirken sen-
der ut valgkort til alle sine med-
lemmer. Vi håper sendingen 
både skal gi nyttig informasjon 
og inspirere til å bruke stemme-
retten. gjennom å være  med 
og  bestemme hvem som skal 
sitte i kirkens ulike råd, sier du 
også hva slags kirke du vil ha, 
sier Sissel Vartdal, prosjektleder 
for Kirkevalget.
Sammen med valgkortet får 
medlemmene også et hefte 
med informasjon om valget, 
presentasjon av kandidater  
både til det lokale menighet- 

rådet og bispedømmerådet og 
informasjon om kirkens sats-
ingsområder. 

kORRIGERING Av 
MEDLEMSREGISTERET
– Kirkevalget gir oss en unik 
måte til å rydde opp i registe-
ret. Vi håper at de som feilaktig  
mottar kortet bruker anlednin-
gen til å gi oss beskjed om at  

de ikke er medlemmer, 
sier Vartdal. 
Personen 
vil da bli 
strøket fra 
medlems-
registeret.
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Østfold-domen er gammel kirke med 
rike tradisjoner. Menighetsrådet skal ta 
vare på tradisjonene, men også legge til 
rette for et menighetsliv tilpasset nye ar-
beidsformer og utfordringer. 
 
Eidsberg kirke er konsertkirken i kom-
munen med god akustikk og gode in-
strumenter. Etter er en del «innkjørings-
problemer» fungerer orgelet nå fint. i 
tillegg har vi fått et flott flygel, og med 
en engasjert kantor ligger alt til rette for 
gode konsertopplevelser. 

Det er mange frivillige medarbeidere 
som legger ned en stor dugnadsinnsats 
i menigheten som ledere i barne- og 
ungdomsarbeid/trosopplæringstiltak 
(Eidsberg kirkes barnekor, Dipti og Fre-
dagsklubben, konfirmantledere, pile-
grimsvandring/kirkecamp osv), klokker-

korps og medlemmer av diverse utvalg 
og komiteer. Hvert år inviteres det til 
medarbeiderfest der menighetsrådet 
ønsker å vise sin takknemlighet for vel 
utført oppgaver. 

Eidsberg menighetsråd har et godt sam-
arbeid med andre lokale aktører som 
Eidsberg historielag, skolekorps og Eids-
berg bygdekor. 

Eidsberg kirkestue er viktig for menig-
hetsarbeidet. Her er det forholdsvis stor 
aktivitet med egen virksomhet og utleie. 
Eidsberg kirkelige fellesråd er ansvarlig 
for vedlikehold av kirke og kapell, men 
kirkestua er menighetsrådets ansvar. 
Vedlikeholdet finansieres i hovedsak 
med salg av kalendere til handelstanden 
i kommunen. i denne perioden har inn-
gangspartiet blitt fornyet.   

En utfordring for det nye menighetsrå-
det blir å inkludere Slitu-området.  Her 
bor det etter hvert mange mennesker. Vi 
planlegger gudstjenester på Tenor skole 
og Tenor kirkeruin.
i løpet av menighetsrådperioden har det 
vært en del utskiftninger av rådsmed-
lemmer.  En av opprinnelige medlem-

mene har flyttet, og en annen har vært 
langtidssykmeldt. i tillegg har hatt vi tre 
forskjellig prester som geistlig represen-
tant, - Knut Hope, aleksander Borch og 
Øystein Sjølie. rådsmedlemmene gir ut-
trykk for at menighetsrådarbeidet har 
vært en vært en positiv og meningsfylt 
opplevelse.

Eidsberg menighet
tekst:  Jan-Thore Kjeve, menighetsrådsleder

Din kirke -ditt valg!

11  Bjørg Karlsen, 54 år, grønnsundveien 175, 1880 Eidsberg 

Bjørg Karlsen har siden 2001 arbeidet som tynnplatearbeider.

1  Torill Elisabeth Hauger, 52 år,  rakkestadveien 1244, 1880 Eidsberg 
Torill Elisabeth Hauger flyttet til Eidsberg i 1978, er gift med Henning 
og bor på gård. De har to voksne barn. Til daglig jobber hun med små 
barn. 

Hauger har vært i engasjert i Høie og Kirkefjerdingen Bygdekvinnelag i 
mange år der hun bla. har sittet i styret. I tillegg har hun siden 2005 har 
vært varamedlem i menighetsrådet

2  Jan - Thore Kjeve, 52 år, rakkestadveien 1376, 1880 Eidsberg 
Jan - Thore Kjeve bor på gården Torp. Han er gift med Anne Beth og de 
har to voksne sønner. Han er elsikkerhetsingeniør i Infratek Elsikkerhet 
og deltidsbonde. 

Kjeve har erfaring fra menighetsråds-/fellesrådsarbeid fra 1981 – 1985 
og 2005 – 2009. I tillegg har han hatt mange tillitsverv innen korps og 
foreninger.

Satsningsområde: En kirke for alle.

3   Torild Høie Dramstad, 56 år, Tenorveien 386, 1859 Slitu 
Torild Høie Dramstad arbeider som regnskapsmedarbeider. 

Høie Dramstad har vært medlem i Eidsberg menighetsråd fra 2005, en 
samfunnsoppgave som hun synes alle burde gjøre. Det har vært både 
hyggelig og nyttig erfaring.

4  Eirik aanstad, 18 år, Heensveien 518, 1880 Eidsberg 
Eirik Aanstad bor på gård i Eidsberg og arbeider som tømrerlærling i 
firmaet KM-bygg i Rakkestad. Han har to års utdannelse innen bygg- 
og anleggsteknikk fra Mysen Videregående Skole.

Aanstad har vært leder i Fossegrimen 4H, deltatt på ULK (Ungdoms-
lederkurs), vært med som ungdomsleder på konfirmasjonsleirer og 4. 
klasseleir på Sjøglimt og er   styremedlem i ungdomsklubben ”Ka du 
trur”.

Satsningsområde: Barne- og ungdomsarbeid

5  Tove Heen, 62 år, Heensveien. 425, 1880 Eidsberg 
Tove Heen bor på gården Heen og er gift med Øistein. De har 3 barn, 
3 svigerbarn og 5 barnebarn. De driver gården sammen der omsorgs-
arbeid er et viktig element med prosjektet «Inn på tunet. Grønn om-
sorg».

Hun var med i menighetsrådet 1982 – 1986, har vært konfirmantmed-
arbeider og er medlem av en NMS – forening.

Satsningsomårde: At flest mulig skal få delta og høre det glade bud-
skap med særlig vekt på barn og unge.

6  Morten raddum,  36 år, Svennebyveien 35, 1880 Eidsberg 
Morten Raddum bor på gården Svenneby, far til 3 gutter og samboer 
med Anne - Marit. Han jobber som bonde og tømrer, er interessert i 
jakt og musikk, spiller bass i gospelkoret INC, og i andre sammenhen-
ger.
Han har vært styremedlem i ungdomsklubb og bondelaget, formann 
i Heen Elglag, klassekontakt og FAU-medlem.

Satsningsområder: Barn og unge, musikk. Ønsker at kirkens tilbud og 
tjenester skal være tilgjengelig for alle.

7  ragnhild Moen Heller, 58 år, lundsrudveien 13, 1880 Eidsberg 
Ragnhild Heller er gift med Steinar. De har to barn og 3 barnebarn. 
Hun jobber deltid på regnskapskontor og noe for sin mann. Hun er 
glad i hagearbeid, ei god bok og turer til hytta. Hun er medlem i Heen 
Bygdekvinnelag og aktiv i trimgruppe.

Satsningsområder: Som bestemor er hun opptatt av at de små skal få 
tilgang til samme barnelærdom som hun selv fikk.  
Moen ønsker også å arbeide for et godt samarbeid mellom kirke og 
kultur.

8  lars Erik Duserud, 25 år, Stasjonsveien 390, 1880 Eidsberg 
Lars Erik Duserud er samboer med Anne Karin og har arbeidet som 
bilmekaniker i Askim siden 2004.

Duserud deltok i barne- og ungdomskor fram til 15 – årsalderen.

9  ann Kristin Moe, 38 år, lislerudveien. 194, 1880 Eidsberg 
Ann Kristin Moe er gift, har to barn og en stesønn og arbeider som 
undervisningsinspektør ved Delta voksenopplæring. Hun er utdannet 
adjunkt.

Satsningsområder: Trosopplæringreform og tradisjoner rundt høyti-
dene 

10  astrid aarsland, 61 år, Stasjonsveien 692, 1880 Eidsberg 
Astrid Aarsland er bonde

Hun har vært med i to perioder tidligere i menighetsrådet og har også 
sittet i fellesrådet i 4 år. 

Satsningsområder:Trosopplæring. Barne- og ungdomsarbeid.

Husk legitimasjon!
Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal 
legitimere seg. Ta derfor med legitimasjon når du skal stemme, det 
er ikke nok å oppgi navn og fødselsdato. gode eksempler på 
legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde, men du 
kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at den 
inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde.
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Vi kan nå se tilbake på 4 år i menighets-
rådet. ingen av oss hadde sittet i rådet 
tidligere, men vi er nå enige om at det 
har vært en fin tid. Vi har samarbeidet 
godt og hatt det hyggelig sammen. Vi 
har vært opptatt av å øke oppslutningen 
om gudstjenestene. Noen tiltak har vært 
å dele ut halvårsprogram til alle husstan-
der i Trømborg, samarbeide mer med 
lag og foreninger i bygda og ha flere 
sangkrefter på gudstjenestene. Vi har 
opprettholdt diakoniarbeidet og dåps-
opplæringen som er godt innarbeidet i 
Trømborg.  

Trosopplæringsprosjektet har vært et 
friskt pust, som gir et godt tilbud til 

barna. Til kirken har vi anskaffet et pro-
sesjonskors, laget av gunnar Kinn i rø-
denes. Vi ønsker oss klede til lesepulten i 
4 farger og har utarbeidet skisser.   Vi ser 
også frem til å få ny rullestolrampe.  

Menigheten har et flott menighetshus, 
som ble eid av en stiftelse, men 31.12.06 
ble stiftelsen oppløst og eieransvaret 
flyttet til Trømborg Sokn, og Trømborg 
menighetsråd utgjør styret. i 2008 had-
de vi en stor basar for å skaffe penger til 
å utbedre kjøkkenet.  Dette er nå utført, 
og kjøkkenet har fått nye benkeplater og 
komfyrer med mer.  

Menighetens Barnehage har holdt til 

på menighetshuset siden det var nytt, 
og nå planlegger de et tilbygg som skal 
romme en ny småbarnsavdeling.  Som 
huseier, blir det nye menighetsrådets 
oppgave å følge denne spennende ut-
byggingen.  

Kirkegården skal også utvides, så det skal 
skje en del i neste periode. i tillegg skal 
det planlegges gudstjenester og andre 
arrangement. Menighetsrådet kan kom-
me med ideer til ulike gudstjenester og 
lokale innslag. Temakvelder, trivselskvel-
der og andre diakonale tiltak har vært 
godt besøkt. Det er viktig at barnearbei-
det holdes i gang!  «Mandagskvelden» 
for barn i skolealder er populær. inntil 

for et år siden hadde vi søndagsskole på 
søndager, men på grunn av lederman-
gel, er den slått sammen med mandags-
kvelden. Vi håper å få nye ledere, slik at 
de minste får et eget tilbud.  

Det nye menighetsrådet skal snart få 
overta stafettpinnen, og det skal bli 
spennende å se hvilke ideer de vil sette 
ut i livet. Det er viktig å skape gode mø-
teplasser i bygda, hvor folk blir sett, og 
finner sin plass i et fellesskap, og hvor 
gud kan møte oss. Jeg vil ønske dem 
lykke til!  

Trømborg menighet
tekst:  Ingunn Bensø, menighetsrådsleder

Din kirke -ditt valg!

2  Marit ingeborg Dramstad, 42 år, Kildeveien 31, 1850 Mysen 
Marit Ingeborg Dramstad er sykepleier ved akuttmottaket, SØF.

1  Marit Kolshus, 70 år, Bråveien 16, 1880 Eidsberg 
Marit Kolshus er gift med Halvor, har fire barn og bor på Kolshus. Hun 
er utdannet sivilagronom, men er nå pensjonist. 

Kolshus har hatt verv i hagelaget, husflidlaget og samarbeidsutvalget 
på Trømborg skole. Hun var også med og stiftet Trømborg 4H. 
I perioden 1990 – 2008 bodde de i utlandet (Tanzania, Laos og  
Vietnam). 

Satsningsområder: Ingen spesielle satsningsområder, men er åpen for 
nye utfordringer !

3   Tove Margrethe røen Opsahl, 59 år, Fossumveien 132, 1880 Eidsberg 
Tove Margrethe Røen Opsahl er gift med Thorvald, har to voksne søn-
ner, bor på gården Spedstad og arbeider som kunderådgiver for pri-
vatmarkedet i Nordea Bank på Mysen. 

Røen Opsahl liker å være sammen med familie og venner, arbeide i 
hagen og å være ute i skog og mark.

4  unni Tønsberg Kvisler, 50 år, Trømborgveien 210, 1850 Mysen 
Unni Tønsberg Kvisler er gift med Henning, har 3 sønner og jobber 
som aktivitør på dagsenter i Trøgstad kommune.

I fritiden liker hun  glad i å være ute i naturen med  sykkel, ski, og turer 
med hunden. I tillegg er hun glad i å reise og omgå folk, særlig barn. 

6  Vidar Dahl, 44 år, Brattfossveien 165, 1880 Eidsberg 
Vidar Dahl er samboer med Lise, har 3 barn og er utdannet tømrer, 
men har siden 1995 vært produksjonsarbeider på Idun i Rakkestad.

Dahl har hatt fagforeningsverv og deltatt i idrettslaget. Han trives i 
skog og mark og i samvær med familie og venner.

5  arne Øystein løe, 48 år, Trømborgveien 423, 1850 Mysen 
Arne Øystein Løe er samboer med Wenche, har to barn og arbeider 
som selvstendig snekker. 

Løe har vært leder i skigruppa, Trømborg Idrettslag i 5 år.

7  Monika Johansen, 40 år, Trømborgveien 410, 1850 Mysen 
Monika Johansen er samboer med Arnfinn, har 4 barn og arbeider 
som skoleassistent.

Johansen har vært nestleder og leder i barneidretten i Trømborg og er 
nå nestleder i FAU, Susebakke barnehage. Ellers liker hun å drive med 
håndarbeid og leser en del bøker.

8  liv-Turid Karlsen, 53 år, Trømborgveien 415, 1850 Mysen 
Liv-Turid Karlsen er gift med Ingar, har to barn og fem barnebarn, bor 
på Haltorp og har arbeidet som assistent/miljøarbeider i Eidsberg 
kommune siden 1991.

Hennes interesser er forskjellig håndarbeid, ellers liker hun å være 
sammen med familie og venner. Tidligere har hun vært engasjert i 
Trømborg IL og 4H.

9  Jørn Østenby, 38 år, Skollerudveien 28, 1880 Eidsberg 
Jørn Østenby er gift med Nina, har to voksne barn og bor på gården 
Trømborg.  

Østenby er selvstendig næringsdrivene stålmontør og bonde.

10  roar anton løe, 38 år, Stasjonsveien 31, 1880 Eidsberg 
Roar Anton Løe er gift med Merethe og har to barn. Løe arbeider som 
Sr. development engineer og er gårdbruker på Kolshus.  

Han har verv i Bondelaget, Industrivernet Dynea Lillestrøm og hytte-
styret for Søndagsskolehytta. Løe har tidligere hatt ulike verv i 4H.

Satsningsområde: En åpen folkekirke for alle.

Fakta om menighetsrådene
Menighetsrådene:
•	 har	ansvar	for	det	lokale	menighetslivet	som	trosopplæring,	omsorgs-

arbeid og kirkemusikk
•	 tar	avgjørelser	på	vegne	av	soknet/menigheten	:	fordeler	ofringer,	ved-

tar bruk og leie av kirken, medvirker ved ansettelse av prester biskop

•	 er	eiere	av	Menighetens	Barnehage	sammen	Normisjon-foreningene	 
i Eidsberg

•	 består	av	6	medlemmer	og	sokneprest,	normalt	5	varamedlemmer
•	 velges	denne	gangen	for	2	år	(normalt	4	års	funksjonstid).
•	 velger	2	representanter	til	kirkelig	fellesråd.
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i Hærland har vi vært en forsøksmenighet 
med valg på halve menighetsrådet an-
nethvert år. Det er derfor bare to år siden 
vi hadde valg sist. Det betyr at det bare 
er tre faste medlemmer som skal velges 
sammen med de fem varamedlemmene 
ved dette valget. Odd Henning Vaaler, 
 inger P. Homstvedt og ivar Sandem er 
ikke på valg da de har to år igjen av sine 
perioder. Menighetsrådet har valgt den-
ne valgordningen fordi vi mener at kon-

tinuitet er veldig viktig, og vi tror det er 
lettere for nye å komme inn i et menig-
hetsråd der halvparten allerede har sittet 
i minst to år. Vi vet ikke om vi får fortsette 
med denne ordningen for det avgjør Kir-
kemøtet først i løpet av de kommende to 
årene. 

En av de oppgavene som menighetsrådet 
i Hærland har arbeidet med i de senere år 
er omgjøringen av kapellet til også å bli 

ei kirkestue. innsamlinger, dugnader og 
gaver har gjort at kapellet nå er blitt en 
velfungerende kirkestue, men det gjen-
står fremdeles noen oppgaver sammen 
med et kontinuerlig vedlikehold.  

Det å prøve å få gudstjenestene og andre 
arrangementer i menighetsrådets regi til 
å trekke flere mennesker er og vil alltid 
være en kontinuerlig oppgave for menig-
hetsrådet. Hvordan gjøre at disse føles 

tiltrekkende og inkluderende for men-
nesker? Vi har gjennom flere år prøvd å 
styrke gudstjenestene med ekstra musi-
kalske innslag, og er veldig positive til økt 
samarbeid i prestegjeldet. Eksempler på 
dette er felles temagudstjenester og fel-
les påskegudstjenester. Ellers er vi veldig 
glad for samarbeidet vi har med Santi-
tetsforeningen, Bygdekvinnelaget, Sang-
foreningen og Korpset i Hærland. 

Hærland menighet
tekst:  Hans-Petter Hersleth, menighetsrådsleder

Din kirke -ditt valg!

1  Elisabeth Synnøve  Baggetorp, 52 år, Åslandveien 42, 1878 Hærland 
Elisabeth Baggetorp bor på Kvernhusengen i Hærland, har to voksne 
barn og arbeider som lærer Eidsberg ungdomsskole. Hun har tidligere 
vært lærer på Hærland skole.

Baggetorp er nestleder i menighetsrådet og medlem i ledergruppa til 
«Bønn for Indre Østfold». Hun er opptatt av bønn og opplever at det er 
en viktig inspirasjon i livet sitt. 

Tidligere har hun drevet barnekor og søndagsskole i mange år.  
Elisabeth har et ønske om at mennesker skal få møte Jesus og komme 
inn i et nært og personlig forhold til han. Bibelen er den viktigste boka 
som gir rettesnor for liv og lære.

Satsningsområde: Vekke og fornye det åndelig liv i kirken.

7  Sissel lindgaard Hammersborg, 64 år, Faugliveien 166, 1850 Mysen 
Sissel L. Hammersborg feirer 40 års bryllupsdag med Kjell på valg-
dagen 13. september. De har to barn, svigerbarn og 5 barnebarn.  
Sissel er hjemmeværende og prioriterer familien.

Hammersborg har vært varamedlem til menighetsrådet en periode.

Satsningsområde: Kirka skal være et trygt og godt sted å være.

8  Jorunn Elisabeth løken Strømnes, 55 år, Kvillerveien 51, 1850 Mysen 
Jorunn Elisabeth Løken Strømnes arbeider som ergoterapeut i Rakke-
stad kommune.

9  Jens Tore Holene, 31 år, Havnåsveien  351, 1850 Mysen 
Holene er avdelingsleder i Hafslund Nett.

10  Britt Diskerud, 56 år, Havnåsveien 33, 1850 Mysen  
Britt Diskerud er udtannet forskolelærer med spes.ped som tilleggsfag. 
Hun har arbeidet i Eidsberg kommune over 30 år,- i barnehager og 
skoler. 

Diskerud har vært engasjert i lag og foreninger som hennes barn har 
deltatt i. 

12  Marit ingberg Østby, 51 år, Østbyveien 57, 1878 Hærland 

Marit Ingberg Østby er barnehagestyrer i Rakkestad kommune. Hun 
har  førskolelærerutdannelse og diverse videreutdanning i ledelse og 
veiledning relatert til arbeidet.

11  anne-Marie indrehus, 49 år, Visterveien 33, 1850 Mysen 

Anne-Marie Indrehus er gift med Per, har 2 barn, bor på gården  
Revhaug og arbeider som konsulent på Askim VGS.

Indrehus har vært leder og sekretær i Hærland Bygdekvinnelag. Hun er 
også engasjert i Mysen IF Håndball.

13  Jan Henry Solberg, 63 år, Sloraveien 256, 1878 Hærland 

Jan H. Solberg bor på gården Solberg. Han er gift med Inger, har tre 
voksne barn og to barnebarn. Solberg er pensjonert gårdbruker, men 
hjelper til som kyllingrøkter. 

Solberg er opptatt av lag- og foreningsvirksomhet i Hærland. Han har 
hatt styreverv i Hærland Bondelag, Eidsberg Bondelag, Hærland IL, Hær-
land skolekorps, Prior, Østfold bondelag og Mysen Kornsilo og Mølle.

2  anne Johanne Dahl. 65 år, Dalvn 470, 1878 Hærland 
Anne Johanne Dahl er pensjonist, men har arbeidet som bondekone 
og gårdsturistvert. Hun er medlem av nåværende menighetsråd.

Satsningsområder: Ønsker at kirken skal være et «lavterskeltilbud» der 
alle skal føle seg velkomme i alle faser av livet. Spesielt opptatt av gode 
tilbud for barn og unge.

3   Jul-lars Kvernhusengen, 66 år, lundebyveien 282, 1878 Hærland 
Jul-Lars Kvernhusengen er pensjonist, men har tidligere jobbet som 
lærer.

Kvernhusengen har vært med i menighetsråd i 3 perioder. Han har 
også vært medlem i fellesrådet. 

Barne – og ungdomsarbeid i Hærland har hatt stor nytte av hans  
engasjement som søndagsskolelærer og leder av Korvetten. I tillegg 
har Kvernhusengen erfaringer som kommunepolitiker,- bl.a. som  
medlem av kommunestyret i en periode.

Satsningsområde: Styrke det åndelig liv i bygda.

5  lars Håkon Naalum, 33 år,  Homstvedtveien 48, 1850 Mysen 
Lars Håkon Naalum er gift, har to barn, bor på Skubberud og arbeider 
som maskinfører på Lundeby bokbinderi.  

4  Torill Marie Vister, 42 år, Jorderudveien 26, 1878 Hærland 
Torill Marie Vister er gift med Sigmund, har tre barn og arbeider som 
hjelpepleier på Fossum Bofellesskap. Hun har videreutdannelse i psy-
kiatri.

Vister er aspirantleder i 4H  og  medlem i Indre Østfold Orienterings-
klubb.

6  Per Kristian Brandsrud, 49 år, Hersletveien 2, 1850 Mysen 
Per Kristian Brandsrud er gift med Bjørg, har to voksne barn og arbei-
der som daglig leder i Hærland Salg og Service AS på Ramstad. 

Brandsrud har erfaring fra kommunepolitikken. Han har vært vara-
mann til kommunestyret, medlem i Hovedutvalg Teknisk og  Hoved-
utvalg for undervisning  og styremedlem i Mortenstua.

Brandsrud driver med dugnad på Hærland IL fotballbane, samt jakt og 
hytteliv.
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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  

Kirkens SOS
i Norge  

NORDHAGEN 
DATA SERVICE AS
Storgt. 10, 1850 MYSEN

RING 911 57 275 / 69 89 22 50



7Kirkekontakten www.eidsberg.kirken.no

GUDSTJENESTER

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

LYST TIL Å vÆRE MED 
I BIBELGRUPPE?
En del mennesker går rundt med 
en «hemmelig» lyst til å være 
med i et mindre kristent felles-
skap, der det går an å stille spørs-
mål og diskutere ting. 
  
i Eidsberg har et par slike grup-
per vært i sving en tid. Disse 
gruppene har pleid å ha møte 
annenhver mandag kveld. Vi har 
da gjerne tatt for oss kommende 
søndags tekst og samtalt ut fra 
den. Men det har også vært åp-
net for å ta opp andre temata når 
noen hadde behov for det. 
  

Vi går nå ut med en åpen invita-
sjon til alle som kan tenke seg å 
være med på noe slikt.  Oppstart 
blir:
  
Tirsdag 21. september 
kl. 19. 30 i Kirkestua, 
Eidsberg kirke.

For bibelgruppene i Eidsberg 
Knut Hope

For mer informasjon:
se www.eidsberg.kirke.no

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.

06.09.09 – 14. SØNDAG ETTER PINSE.
Mysen kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste med dåp og nattverd
Hærland kirke kl. 11.00:   Pilegrimsvandring

13.09.09 – 15. SØNDAG ETTER PINSE.
Eidsberg kirke kl. 11.00:   Familiegudstjeneste.  
   Utdeling av 4-års bok 
Trømborg kirke kl. 11.00:   Familiegudstjeneste. Dåp. 
   Utdeling av 4-års bok
Mysen kirke kl. 19.00:   kveldsgudstjeneste

20.09.09 – 16. SØNDAG ETTER PINSE.
Mysen kirke kl. 11.00:   Familiegudstjeneste. Dåp. 
   Utdeling av 4-års bok. 
Hærland kirke kl. 11.00:   Familiegudstjeneste. 
   Utdeling av 4-års bok

27.09.09 – 17. SØNDAG ETTER PINSE.
Eidsberg kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste 
Einarbu kl. 11.00:   Friluftsgudstjeneste
Mysen kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste

04.10.09 – 18. SØNDAG ETTER PINSE.
Hærland kirke kl. 11.00:   Grønn messe. 50 års konfirmanter 

11.10.09 – 19. SØNDAG ETTER PINSE.
Eidsberg kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste. 
   konfirmantpresentasjon 
Trømborg kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste. 
   konfirmantpresentasjon
Mysen kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste

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

Tidligere ble de syv leke representan-
tene valgt av menighetsrådene. 
i Borg blir det i år en kombinasjon av 
direkte og indirekte valg. Vi kan alle 
være med å stemme inn 4 represen-
tanter ved direkte valg. De tre siste vil 
bli valgt av de nye menighetsrådene.

Bispedømmerådets rolle og myndig-
het:

•	 Ansetter	menighetsprester	i	 
bispedømmet og er prestenes 
arbeidsgiver

•	 Skal	fremme	menighetslivet	i	
bispedømmet og samarbeidet mel-
lom menighetene

•	 Forvalter	tilskudd	til	stillinger	innen	
undervisning og diakoni ( kirkens 
omsorgstjeneste)

Bispedømmerådsmedlemmene del-
tar på Kirkemøtet. Kirkemøtet er kir-
kens øverste representative organ 
som samles ordinært en gang i året. 
Organet er, sammen med Bispemø-
tet, kirkens øverste læremyndighet 
og vedtar dessuten en rekke uttalelser 
om aktuelle tema i kirke og samfunn.

Preferansevalg
Kandidatene til bispedømmerådsval-
get er satt opp alfabetisk fordi valget 
foregår som preferansevalg. Stem-
meseddelen er utformet slik at det 
er egne kolonner for avkrysning av 
1. valg, 2. valg osv. Velgeren kan ran-
gere inntil fem kandidater. Velgeren 
må angi minst en preferanse (en av-
krysning), ellers blir stemmeseddelen 
forkastet.  

kandidtatliste
Følgende 22 kandidater står til valg til bispedømmeråd:

Erling Birkedal 54 år, forsker , Nittedal

Bjørg Børresen 60 år, lærer, Ås

arnhild Fjose 66 år, pensjonist, Skoklefall

Kirsti Harda Frøshaug 59 år, psykiatrisk sykepleier, 
lørenskog

aase Brit Hertzenberg Fæhn 53 år, fastlege, Furuset

Ole Petter gjerlaug 63 år, pensj. flykaptein, Våler

arne Hagen 66 år, pensjonist, råholt

liv Betty Hesjadalen 57 år, høgskolelektor, rygge

Frøydis indgjerdingen 22 år, student, Hurdal

Wenche Tuman Jonsen 63 år, klaverpedagog, 
Domkirken i Fredrikstad

anne gangnes Kleiven 54 år, adjunkt, rømskog

Tove Kopperud 63 år, pensjonist, Eidsberg

Nina lind 52 år, bioingeniør, Årnes

ingvar lyche 62 år, daglig leder NKrS, råde

Bjørn-Terje Mathisen 60 år, markedssjef, Sarpsborg

Jofrid Trandem Myhre 45 år, seksjonssjef Skatt øst, Moss

Bjørn Solberg 62 år, rektor, Mysen

ingrid Vik Strandli 19 år, student, Årnes

lars Jørgen Steenstrup Sønsteby 17 år, student, Ski

rune Wennevold 56 år, regionsleder, Skårer

andreas Henriksen aarflot 20 år, student, Ås

Elina-Victoria aas-Torkildsen 20 år, student, Nittedal

Forhåndsstemming

Det er nytt av året med direktevalg til bispedømmerådet/Kirkemøtet 
samtidig med menighetsrådsvalget. Borg bispedømmeråd består av 
biskopen, en prest valgt av prestene i bispedømmet, en representant 
valgt blant ansatte i fellesrådene og sju andre leke representanter. 

For nærmere presentasjon av den enkelte kandidat, 
gå inn på Borg bispedømme sin hjemmeside: www.kirken.no/borg.  

Tid og sted for forhåndsstemming 
er angitt nedenfor.
Personer som midlertidig opphol-
der seg i et annet sokn enn der de 
er registrert bosatt, kan stemme 
ved valget i bostedssoknet ved å 
avgi stemme i det sokn de midler-
tidig oppholder seg. Velgeren må 
selv sørge for i god tid å få tilsendt 
stemmeseddel fra det sokn ved-
kommende er bosatt.

EIDSBERG KIRKEKONTOR: 
Tirsdager – fredager kl. 10.00 – 15.00
Torsdag 13.08 og torsdag 10.09 kl. 18.00 – 20.00

EidsbERg	VELFERdssEntER	og	
EDwIN RUUDS OMSORGSSENTER:
Torsdag 10.09. kl. 18.00 – 19.30

BETANIA
Fredag	11.09	kl.	19.00	–	20.00

Innleveringsfrist til neste menighetsblad:  25. september 2009

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

Din kirke -ditt valg!

Borg 
bispedømmeråd 



Kirkekontaktenwww.eidsberg.kirken.no

i Mysen menighetsråd er det 2 temaer 
som har gått igjen på alle møter. Det ene 
temaet er møtet med mennesker i guds-
tjenesten og på Møteplass. Det andre er 
menighetshus.

Vi ønsker at alle skal oppleve at kirken er 
for dem, at det skal være lett og naturlig 
å gå dit og at man skal gå derfra med en 
følelse av å være sett og verdsatt. Som i 
de fleste menigheter er det en stor utfor-
dring å få til dette og å nå ut til de som 
ikke har kirken som en del av sitt liv.

En stor og viktig sak for Mysen menighet 
har lenge vært og er fortsatt arbeidet 
med å få til et Menighetshus. 
Vi er takknemlige og glade for den åpen-
heten og vilje til samarbeid som vi nå 
møter i Normisjon, Betania. arbeidet 
med et felleshus er godt i gang og komi-
teen som jobber med dette gjør en flott 
jobb. 
Det er en stor utfordring å få til et felles 
Menighetshus, med avtaler, planlegging, 
økonomi og dugnader. Samtidig med at 
man jobber med det fysiske, er utfordrin-
gen å fylle huset med et levende, kristent 

miljø, der barn, unge og voksne kan føle 
seg hjemme og få opplevelser som gir 
næring til vekst som mennesker og der 
kristen tro blir sådd, spirer og gror. 
Trosopplæringsprosjektet har gitt et 
veldig godt utgangspunkt for dette ar-
beidet. i første omgang blir det en viktig 
oppgave for kommende menighetsråd 
å opprettholde og forankre det som har 
fungert bra, etter hvert å utvide med 
flere aktiviteter.

Sammen med disse to viktige temaer, er 
det andre spennende arbeidsoppgaver 

som venter vårt kommende menighets-
råd. 

Med alt dette foran oss, kan det være 
nyttig å huske på ordtaket «ingen kan 
gjøre alt, men alle kan gjøre noe», når 
man av og til kan bli overveldet av «vik-
tige oppgaver». 

Og viktigst av alt er guds kjærlighet til 
oss mennesker og hans ønske om men-
neskers kjærlighet til ham og til hveran-
dre.

Mysen menighet
tekst:  Vibeke Høegh, menighetsrådsleder

Din kirke -ditt valg!

1  Vibeke Høegh, 55 år, Høgliveien 39, 1850 Mysen  
Vibeke Høegh er spesialpedagogisk koordinator med utdannelse som 
førskolelærere og spesialpedagog.

Høegh har vært medlem av menighetsrådet fra 2006 der hun først var 
kasserer og deretter leder fra 01.01. 2008.

Satsningsomårder: Åpen og inkluderende kirke. Trosopplæring.

2  Trond Degnes, 62 år, rugdeveien 18, 1850 Mysen   
Trond Degnes er gift med Sigrun og har to barn og to barnebarn. 
Han har arbeidet som journalist og redaktør i flere aviser. Degnes  
arbeidet  mange år i Norske Avisers Landsforening før han ble infor-
masjonsdirektør i Sykehuset Østfold i 1998. Fra 2007 har han vært  
spesialrådgiver samme sted. 

Degnes har bl.a. vært medlem i Mysen menighetsråd, redaktør i Kirke-
kontakten og er nå styreleder i Kommunikasjonsforeningen i Østfold. 

På fritiden er han opptatt av korsang og familien. 
Satsningsomårder: Opptatt av å utvide kirkens kontaktflate. 

3   ivar Ånesland, 66 år, Østrengveien 23, 1850 Mysen 
Ivar Ånesland er pensjonist, men har lang fartstid i skoleverket som 
lærer og rektor. Han har vært menighetsrådsmedlem i tre perioder og 
medlem av fellesrådet i to perioder.

Satsningsområder er: Fellesskap, diakoni og menighetshus.

4  Kari Kvernhusengen undeland, 38 år, lillebyveien, 3, 1850 Mysen 
Kari K. Undeland er lærer med utdannelse fra musikklinja ved  
Bergen lærerhøgskole. 

Hun har hjulpet til med konfirmantmusikal og 6 års klubb i Mysen  
menighet. I tillegg har Undeland vært journalist i Kirkekontakten.

Satsningsområder: Å få i gang ungdomskor og søndagsskole.

5  grethe Stople, 53 år, Haukveien 15, 1850 Mysen 
Grethe Stople er virksomhetsleder i Eidsberg kommune. 
Hun har tidligere arbeidet som sykepleier og helsesøster. 

Stople har tidligere vært medlem i Mysen menighetsråd, har hatt flere 
verv innen foreninger i lokalmiljøet (idrett) og er «Barnets talsperson» 
i Fylkesnemda. 
Satsningsområder: Barne- og ungdomsarbeid og diakoni.

6  Johanne Buer, 56 år, lerkeveien 42 F, 1850 Mysen 
Johanne Buer arbeider som lærer ved Hovin skole i Spydeberg.

Buer synger i Kor 15, er klokker i Mysen kirke og har vært medlem av 
menighetsrådet siden 2005.

Satsningsområde: Menighetens trosopplæringsprosjekt.

7  Borghild Marie Mamen Vege, 53 år, Høgliveien 41, 1850 Mysen 
Borghild M. M. Vege er gift med Erik, har to voksne barn og er utdannet 
sykepleier og adjunkt. 
Vege har arbeidet mest som lærer på videregående skole, men er nå 
utviklingsrådgiver ved DPS ( Distrikts psykiatrisk senter).

Hun har en periode vært medlem i diakonirådet.

8  gunn Kari Stanghelle, 44 år, Fiolvn. 16 a, 1850 Mysen 
Gunn Kari Stanghelle arbeider som førskolelærer/pedagogsikk leder i 
Menighetens Barnehage. Hun har tidligere vært varamedlem i Mysen 
menighetsråd. 

9  Berit Forberg, 65 år, Platåveien 6, 1850 Mysen 
Berit Forberg har arbeidet som lærer siden 1965.

10  astri  Synnøve Berg, 59 år, Østrengveien 14, 1850 Mysen 
Astri Berg er gift med Kristian, har to voksne sønner, to svigerdøtre 
og ett barnebarn. Hun er opprinnelig fra Buskerud i Hærland, bodd i 
Oppegård i 15 år. Berg har arbeidet som kokk på Haga Jordbruksskole, 
Ski sykehus, Velferdssenteret på Mysen og Edw. Ruuds omsorgssenter.

Berg har vært menighetsrådsmedlem i Greverud menighet og  
Hærland menighet. Hun har også deltatt i styrene for NMS og  
Nor misjon i flere år.

Satsningsområder: Baby- og småbarnssang.

11 Jorun Espelund Myrvang, 60 år, Vardeveien 71, 1850 Mysen  

Jorun E. Myrvang arbeider som hjelpepleier i PU, Rakkestad. Hun har 
tidligere arbeidet på Edwin Ruuds Hospital, DPS  - Edwin Ruud og 
hjemmesykepleien i Eidsberg.

Satsningsområder: Litt modernisering av gudstjenesten, opprettholde 
dagens statskirkeordning, homfile og kirke.

Valgperiode på bare to år 
i en overgangsfase skal nytt menighetsråd bare sitte i to år, frem 
til 2011 – senere skal de kirkelige valgene foregå samtidig med 
kommune- og fylkestingsvalget. 
De nyvalgte menighetsrådene skal tiltre allerede 1. november 2009. 


