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Fra bonden er ferdig med skur-
onna om høsten til det er tid 
for å så igjen om våren, er bibel-
gruppene i Eidsberg aktive. Det 
har de vært i over 25 år.
- Vi er en stabil gjeng på ca 16 
personer som samles både for å 
studere Skriften, og for å ha det 
sosialt sammen, sier Knut Hope, 
som har sagt seg villig til å være 
kontaktperson for bibelstudie-
virksomheten. Han forteller at 
det hele startet som et privat 
initiativ, og etter en tid ble det 
så mange medlemmer at det ble 
naturlig å dele i to grupper. Disse 
to gruppene er nå fortsatt i gang 
og møtes annenhver mandag.
- Vi møtes hjemme hos hveran-
dre. Der går vi gjennom teksten 
for den kommende søndagen. 
Da kan en møte bedre forberedt 
til gudstjenesten, og det er alltid 
spennende å se om presten i kir-
ken bruker samme poenger som 
vi har drøftet på forhånd. Det 
er også mer fortrolig i en  min-
dre gruppe slik at flere våger å 
komme med spørsmål man kan-

skje ikke ville snakket om i andre 
sammenhenger.
Det er ingen geografiske be-
grensninger for hvor folk kan 
komme fra for å bli med i en 

slik bibelgruppe. Nylig hadde 
bibelstudie-vennene et åpent 
informasjonsmøte i kirkestua i 
Eidsberg, og de presiserer at in-
teresserte gjerne kan komme fra 

for eksempel Mysen eller bygde-
ne rundt. Ta gjerne kontakt med 
kirkekontoret eller Knut Hope 
om du er interessert i å delta i en 
slik gruppe.

I Eidsberg er det et aktivt bibelstudiemiljø. To bibelgrupper møtes annenhver uke. 
Selvsagt er nye medlemmer velkomne.

Vil du studere Bibelen?

Livgiveren
Han døde for å sone 
hver ugjerning på jord 
Han oppstod for å leve 
i hvert et liv på jord 

Dypt inne i mitt hjerte 
der lever Han sitt liv 
Han deler all min smerte 
og gir sitt eget liv 

Andreas Lund

TV-aksjonen Care går til kvin-
ner og jenter fordi de rammes 
hardest av fattigdom, nød og 
diskriminering.  I snart 20 år 
har Care jobbet med å hjelpe 
kvinner med å starte spare- 
og lånegrupper. Dette er små, 
lokale banker eid og drevet av 
kvinnene selv.

Care har erfart at hjelp til 
kvinner er den mest effektive 
måten å drive bistand på. Om 
en kvinne får hjelp og øker 
sin inntekt er det ikke bare 
hun som får hjelp. Tall fra Ver-
densbanken viser at når en 
fattig kvinne får økt inntekt, 
går 90% til familien, mens en 

mann bare bruker 40 % på 
de rundt seg. Kvinnene bruke 
pengene på mat, utdanning 
og helsetjenester til hele fami-
lien. Mange av kvinnene vel-
ger også å gjøre investeringer. 

De kjøper eller leier seg en 
åkerlapp, stoff til å lage klær 
eller en symaskin til å skape 
sin egen arbeidsplass.

Tekst  og foto:  Kari K. Undeland

Bibelgruppene i Eidsberg ønsker nye medlemmer velkommen til bibelstudier og kveldsmat. Bak fra  venstre: Birger 
Kopperud, Astrid Aarsland, Randi Finstad Sand, Arne Degnes, Ole Johannes Sand, Terje Aarsland, Astrid Hope og 
Marit Skjeppe. Foran fra venstre: Jon Anders Herrebrøden, Tove Høie Degnes, Knut Hope og Marit Kopperud.

Stig Magnus Lunde 

er ansatt som kirketjener 
ved Mysen kirke annenhver 
helg. Stig Magnus er elev på 
Mysen videregående skole. 

CARE hjelper kvinner fordi det er den mest effektive formen for bistand. 
(Foto: Josh Estey/CARE)

Care er i år tildelt TV-aksjonen.  
Årets tema er ”Hjelp til kvinner 
hjelper flere” .  Gjennom TV-aksjonen 
18. oktober kan du bidra til et bedre 
og mer verdig liv for kvinner og 
jenter i verdens fattigste land.

TV - aksjonen Care 2009

Ta godt i mot bøssebærerne !

Takk for gaver 
til Kirkekontakten

Med sommerutgaven av Kir-
kekontakten ble det lagt ved 
en bankgiroblankett med 
mulighet til å gi en gave/
støtte til menighetsbladet. 
Mange har sendt sitt bidrag, 
-  til sammen er det kommet 
inn ca kr 43.000,- . Takk for 
gode gaver ! 

Misjonsmesse

Torsdag 5.november er det 
igjen misjonsmesse på Beta-
nia for NMS.
Det blir misjonsinformasjon, 
andakt og sang av Mysen 
Barnegospel,
gammeldags basar, åresalg, 
salg av håndarbeider og 
bevertning.
Messa åpner kl.16.00
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”Jeg har min barnetro,” er det mange voks-
ne som sier. Og det er godt. Barnetroen 
kan være en god ballast å ta med seg ut 
i livet. Men det er et par ting som må sies 
om barnetroen.

For det første: Den må praktiseres! Hvis  
den bare ligger der som en skjult reserve, 
kan det gå med barnetroen som med lua 
til Ingrid Sletten av Sillejord, som Bjørnson 
skriver om. Vi husker at hun hadde en 
”liten lue av farvet ull, som hun hadde fått 
utav mor”. Hun gjemte den som et kle-
nodium, og utsatte stadig å ta den i bruk. 
Men til slutt, da hun som gammel kone 
endelig vil ta den fram, ”da var det ikke 
tråden igjen”. Det var ille med lua, men det 
er verre med barnetroen, hvis det går på 
samme måten.

For det andre: Barnetro kan være så 
mangt. Den kan være et solid fundament, 
men den kan også være bare uklare fore-
stillinger om Jesus og Gud i himmelen og 
engler som passer på oss. En slik tro har 
ofte ikke motstandskraft når det røyner på 
i livet. Det kan bli for mye glansbilde, og 
livet er nå ikke engang et glansbilde. Og så 
ryker hele troen.

For det tredje: Barnetro er barnets tro, og 
skal være det. Men som voksne bør vi tro 
og tenke som voksne. Og da må troen få 
vokse og modnes, slik som vi vokser og 
modnes på alle andre livsområder. Troen 
må ikke bli igjen på barneværelset! – Men 
hvordan? Da er vi tilbake til det første 
punktet: Det gjelder å praktisere troen! 
Dvs. bønn, lesning i Bibelen (bruk bibel-
leseplan!), kirkebesøk, bruk av nattverden. 
Nå er det kanskje ikke alltid så lett å greie 
det på egen hånd. Det kan være godt å 
få være med i et kristent fellesskap, en 
gruppe, en forening, en menighet. Og 
prestene er til for å hjelpe!

Har du din barnetro? Flott! 
 Men gjør  noe med den!

Tro & Tanke
 Gunnar Hasselgård

BARNETRO

Nytt tak på Trømborg kapell
I løpet av sommerhalvåret har kirketjener/kir-
kegårdsarbeider Kai Nikolaisen lagt ny takstein 
på Trømborg kapell. Steinleggingen har blitt 
gjort innimellom de ordinære gjøremålene. 
Kapellets sydvegg vil senere bli malt. Veggen 
er blitt stygg pga fuktskader.

Påfylling av jord

Det er et stort behov for å fylle jord på mange av 
gravene på Mysen nye kirkegård. Vi vil starte opp 
med dette arbeidet i høst, Ny jord vil bli planert 
med gressbakken rundt graven. Tilsåing vil skje 
tidlig neste vår. 
Dette er et ganske omfattende arbeid som vi har 
liten tid til i et travelt sommerhalvåret. Vi ber der-
for om forståelse for at det kan se litt ”halvferdig” 
ut i vinter, - forhåpentlig får vi et fint snødekke 
som skjuler den tilkjørte jordmassen.

NYTT FRA KIRKEVERGEN

Mysen nye kirkegård

Trømborg kapell

Sorg og Omsorg i Indre Østfold arrangerer sorg-
grupper i vårt område. Det er ikke alltid det står en 
gruppe klar når mennesker i sorg melder sitt behov.
For å avhjelpe litt på dette, er det mulig å komme til:

SORGFORUM
1. torsdag i mnd. Kl. 18. – 19.30 på Palliativ enhet, 
Løkentunet, Askim.

Dette er et åpent forum hvor man kan komme de 
gangene man vil, og man sier det man har lyst 
til. Det er ingen forpliktelser på å komme tilbake.
Datoer i høst er: 5. november og 3. desember.

Har du spørsmål om dette forumet eller sorg-
grupper generelt, kan du ringe 
Solveig K. Tjernæs Vormeland, 69702266.

Du vil også kunne finne mer informasjon om 
sorgstøttearbeid på hjemmesiden vår. Her kan 
du finne tilbud fra hele Østfold som du kan be-
nytte deg av: www.sorogomsorg.org

SORGFORUM OG SORGGRUPPER HØSTEN 2009
Tekst :  Solveig K. Tjernæs Vormeland

Illustrasjonsfoto
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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 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

Tormod Kopperud, kirketjener/kirkegårdsarbeider Eidsberg
priv: 69 89 74 20 mob: 957 87 107

Stig Magnus Lunde, kirketjener Mysen
mob: 416 50 522

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
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Vi ser ikke døden med nøytrale øyne! 
Vi ser det vi tror vi ser og derfor vil se! 
Hver femte nordmann tror på reinkarna-
sjonen og mye annet! De ser på døden 
som et nytt stadium med en ny mulighet 
og til slutt den totale lykke! Hver andre 
nordmann tror at når kroppen er død, så 
er mannen død. De ser som de tror, nem-
lig ingenting! Jo vi ser en død kropp. Hva 
annet kan vi gjøre med den døde enn å 
grave ned den døde i stillhet!? 
Marta tror på en oppstandelse en gang 
i fremtiden hvor Frelseren kommer på 
himmelens skyer under torden og lyn og 
så skal de døde bli dømt! Men det skal 
ikke skje nå, for nå ser hun kun sin bror, 
en kropp, der varmen har gjort sitt! 
Uansett hva de tror, så sørger de, når 
døden kommer! Noen sørger i flokk slik 
som dem som var sammen med Maria.
Sorg er reaksjon på tap, men sorgarbei-
det er også avhengig av hva man tror! 
Sorg uten Gud, er død, sier Paulus. Er 
sorg da ikke sorg? Nei sorg uten Gud er 
fortvilelse, fordi den døde forsvinner ut 
i intet! Denne sorgen er vanskelig å bli 
ferdig med, for ved veiens ende , er det 
et intet!
En sorg hvor Gud er med, vil få sin ende! 
Det menneske som kommer til Gud, til 
en grav, der må Gud ta seg av den døde! 

De som lever videre, befrir seg langsomt 
fra byrden av den døde, og bare min-
nene forblir levende!
Den som ikke tror, ser ingenting! De som 
tror at de døde skal oppstå en gang, ser 
en kropp som snart ikke er mer! 
Jesus viser oss en tredje død! Han tror at 
døden er Guds fiende, og derfor ser han 
den som en utfordring! Han ruster seg 
langsomt til kampen, som blir like kort 
som forberedelsen lang. Det første Je-
sus gjør er ikke noe praktisk! Han retter 
sin oppmerksomhet mot det nærmeste, 
nemlig vennen Lasarus og fienden som 
er døden! Denne forberedende øvelsen 
baner igjen veien for livet! Kort sagt, Je-
sus gråter. Han føler med Maria og gjør 
seg til ett med henne!
For Jesus er døden ikke en kropp et 
intet, men en felles fiende for oss og 
Gud. Og så sier han til Maria”: Hvis du 
tror, skal du se!” Hva skal hun se!? Jo, 
Guds herlighet! Marta og Maria får den 
samme beskjeden av Jesus! ”Tror du, 
så skal du se!”  De skal ikke bare se noe 
som ligger langt der framme, men her 
og nå! Gud er nå også liv, som oppstår, 
hver dag, hver ny morgen, hver død på 
ny! Søstrene Marta og Maria tror og skal 
se! Jesus viser dette ved å kalle Lasarus 
ut fra graven! Da er det håp også for oss 
som er døpt og tror, for da ser vi slik som 
Marta og Maria!!

GRY`s CATERING

På Trømborg menighetshus treffer jeg en blid ung dame som 
forbereder servering på huset neste dag. Gry Hagen er 33 år 
og kommer fra Hærland. Hun forteller at hun allerede som 16 
åring startet i faget.

Andakt
Rolf Ertkjern Lende
Sokneprest

Gry er veldig fornøyd med det fine kjøkkenet hun har til disposisjon på Trømborg menighetshus.

”Lasarus kom ut!”
  Joh. 11,17-44

Hjemme hos foreldrene fikk Gry god 
opplæring i å lage all mat fra bunnen 
av. Det har hun fortsatt med. Her er 
ingen posemat – alt er hjemmelaget! 
Hun har sin utdannelse innen mar-
kedsføring, men det var matlaging 
hun ville drive med. 

Gry har arbeidet ved forskjellige kjøk-
ken, og startet for seg selv 24 år gam-
mel. Da drev hun Grensen kro på Ørje 
og senere Solstrand terrasse. Gry had-
de blant annet ansvaret for serverin-
gen til TV-teamet  som laget ”FARMEN” 
i 2 mnd. Gallamiddag er også noe hun 
har prøvd seg på.

Grys catering vil hovedsakelig holde 
til på menighetshuset i Trømborg. Hun 
kan tilby snitter, koldtbord og middag. 
Tapas, som består av mange små ret-

ter, er mer og mer populært. Hun til-
byr gjerne vegetarmat og spesielle 
dietter er det også mulighet for.
Mat kan bestilles og Gry kjører ut. Hun 
får etter hvert en egen hjemmeside på 
nett. Søker man på Gry`s catering så 
finner man tilbudet hennes nå.

Gry er veldig fornøyd med det fine 
kjøkkenet hun har til disposisjon på 
Trømborg menighetshus. Det er nylig 
pusset opp og hun synes det er godt å 
jobbe der.

Da ønsker vi Gry velkommen til me-
nighetshuset og ønsker henne lykke 
til.
Hun ønsker også at mange vil benytte 
anledning til god hjemmelaget mat  til 
bryllup , dåp, konfirmasjon, begravel-
ser og jubileer. Alt ligger igjen til rette 
for god mat i fine lokaler for de som 
måtte ha ønske om det. 

Tekst  og foto:  Tove Kopperud

I Trømborg finnes det en liten forening av 
”Den Norske Sjømannsmisjon / Norsk kirke 
i  utlandet”.  Så vidt vi kjenner til, er det bare 
den avdelingen som er igjen i Eidsberg. I Spy-
deberg og Skiptvet er det fortsatt avdelinger 
av denne misjon.

Vår forening / avdeling ble stiftet i november 
1929. Onsdag 13. og torsdag 14. november 
var sjømannsprest J. Ursin her i Trømborg og 
hadde møter på Sviu og Åsgård skoler. Han 
talte Sjømannsmisjonens sak, og resultatet 
var at det ble dannet en forening. Det tegnet 
seg 9 medlemmer på Sviu og 8 på Åsgård. 

På Sviu ble Thorvald Kolhus og Kari Brænd 
med i styret, og på Åsgård Johannes Lunde 
og og Hans P. Nordby.  I løpet av 1930 var 
medlemstallet økt til 41 medlemmer. 
De som har vært formenn er:  Thorvald 
Kolshus, Johann Skullerud, O.H. Glørud, 
Anton Halvorsen, Johannes Melleby, Peter 
Guldberg, Jens Borgås, Olav Trømborg, Karl 

Grammeltvedt, Johann Trømborg og Hans 
Haugland. Siden ble det kvinnedominert. 
Først Signe Foss, Solveig Iversen, Anna Fil-
tvedt og Hanna Bentsen. 

For øvrig er det mange trofaste medlemmer 
som burde vært nevnt, men ingen nevnt og 
dermed ingen glemt. 

Det har i den senere tid vært vanskelig å få 
leder, og medlemstallet har sunket.  Vi som 
fortsatt er med i foreningen har sett det som 
et ansvar å føre den videre.  Etter hvert er det 
blitt færre møter i året også, men de er alltid 
annonsert, og dermed åpne for alle.  Enkelte 
ganger få vi besøk av ansatte på kontoret i 
Oslo, ellers er det frivillige som holder an-
dakt på møtene.

Foreningen er heldig med å ha stor støtte 
i en liten gruppe av ”Hyttemusikken”  som 
nesten alltid deltar på møtene.

Vårt håp har vært at vår lille avdeling av ”Sjø-
mannskirken” kunne være en gren på treet 
av alle foreninger i Trømborg.
Selv om det ikke er så mange sjømenn len-
ger, så der det en del trailersjåfører, studen-
ter og turister som setter pris på Sjømanns-
kirken.  Ikke å forglemme alle våre norske 
menn og kvinner som befinner seg på platt-
formene i Nordsjøen.

Misjonen har i dag nytt navn, idet den heter 
Sjømannskirken / Norsk kirke i utlandet.

Jubileet vil bli feiret i oktober.

Trømborg Sjømannsmisjon 80 år.
”Den Norske Sjømannsmisjon” ble stiftet 31. august 1864 i Bergen og hadde navnet ”Foreningen til evangeliets forkynnelse 
for Skandinaviske sjømænd i fremmede havner”.  Pastor Storjohann var født i Bergen i 1832 og ble cand.teol i 1860. 
Han fikk æren av å bli kalt ”Sjømannsmisjonens far”.

Styret pr. i dag ser slik ut: 
Hanna Bentsen leder
Liv M. Johansen sekretær
Karl Løvholen kasserer
 + 2 revisorer.

 

Søndag 1. november kl.17.00 inviterer 
vi til familiesamling i Trømborg me-
nighetshus. Vi får besøk av ”Puls” – ca. 
20 sang- og musikkglade ungdommer 
med bistandsbehov.
De kan feire 15 årsjubileum i år, og har 
i den anledning også gitt ut en ny CD- 
”Gode venner”. 

Bodil Johansen vil holde  andakt for 
oss.
Ellers blir det tradisjonen tro bevert-
ning og utlodning. Håper du tar med 
deg noen og legger turen til Trømborg 
hvor du garantert får oppleve ekte 
sang- og musikkglede.

Hjertelig velkommen er du!!

Tekst :  Tove Kopperud

PULS TIL TRØMBORG

Styret.

Hanna Bentsen leser i en av foreningens 
gamle protokoller
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Med sol fra høy, blå him-
mel var søndag 6.septem-
ber en perfekt dag for pile-
grimsvandring i Hærland. 
Turen gikk i Fauglikroken 
og tilbake til Hærland 
kirke. Ved start fikk vi ut-
delt Pilegrimsordbok, pi-
legrimspass og program 
for dagen. Øystein prest 
fortalte om pilegrimstradi-
sjonen og vi var klare for 
start. Tema for dagen var 
«Den gode hyrden» Salme 
23 fulgte oss på hele turen.

Første stopp var Skol-
lingsbergåsen. Her var det 
en fantastisk utsikt til alle 
kanter. Underveis hadde vi 
oppgaver vi skulle løse, his-
toriske innslag ved Jul-Lars 

Kvernhusengen og god tid 
til prat. Da vi nærmet oss 
Hærland kirke ringte kirke-
klokkene. Vi var ved målet 
som «ordentlige» pilegri-
mer. Inne i kirken ventet 
den store overraskelsen: 
Nydelig dekket langbord 
og suppe og brød til alle!

Anita Lislegaard og Øy-
stein Sjølie hadde lagt ned 
et stort arbeid for at denne 
dagen skulle bli en opple-
velse for oss som var med. 

Tusen takk fra oss alle!

ÅPEN KIRKE

PILEGRIMSTUR I HÆRLAND

Reformtid i kirken
Det er reformtid for hele gudstjenestelivet i Den norske kirke.
Ny salmebok, nye liturgier. Demokratisering av kirken. Alt kom-
mer på en gang!

Et vell av dokumenter strømmer inn og ansatte og frivillige 
medarbeidere skal ta stilling til alt dette. For meg synes det 
som om reform - iveren er for stor.
Men må vi ha alt dette nye på en gang? Er vår menigheter 
modne og motiverte til alt dette? 

Jeg syns ”timingen” er dårlig, og mener at noen av reformene 
må kunne utsettes, og da er kanskje salmeboken det enkleste å 
utsette. Den vi har nå er fra 1985, og er knapt innsunget ennå. 
På dagens gudstjeneste i Eidsberg kirke virket det som over 
halvparten av salmene var totalt ukjente for menigheten. Så 
dårlig opplevdes salmesangen på denne gudstjenesten! (Vi 
sang en rekke påskesalmer og det var bra med folk i kirken.)
Jeg syns at vi nå kan konsentrere oss om liturgireformen. Her 
er det utrolig mange utfordringer å ta tak i. Ikke minst i beslut-
ningsprosessen i den lokale menigheten.

Hvordan skal en gudstjeneste i vår menighet være? 
Nå foreligger det et forslag med en mengde valgmuligheter, og 
det er den lokale menighet som til sist skal bestemme hva som 
skal brukes. Menighetsråd, ansatte og frivillige må skape et 
engasjement rundt dette. 
Hva slags musikk? Bruken av kirkerommet? Hvordan feirer vi 
nattverd? Osv. 

Det er mange synspunkter på gudstjenesten slik den er i dag. 
Den er kjedelig, tung, lite engasjerende osv….
Nå bør våre nyvalgte menighetsråd og gudstjenesteutvalg 
sette seg grundig inn i de nye liturgiene, slik at de kan gjøre 
kloke og veloverveide vedtak om framtidas gudstjenester her i 
Eidsberg. I året som kommer bør gudstjenesten være på saks-
kartet på alle menighetsrådmøter! 

Skal dette bli vellykket må det skapes 
”gudstjeneste – begeistring”. 

Kantorens hjørne

”ER DET VIRKELIG 4 år siden?! Jeg som trod-
de det var i fjor..!!”
Livet går visst fortere og fortere skal vi tro 
det mange sier, men TIDEN går vel som før?
Så haster vi videre, for det er jo så mye vi 
skal rekke. Det heter fine ord som effekti-
vitet og produktivitet, jobbe smartere, … 
men det kjennes mer som det gamle ”grei-
er du den så greier du den”. Hvor blir det av 
TIDEN, - og LIVET så å si?
ELLER KANSKJE DU heller opplever at det 
har stoppet opp. At du ønsket at flere spur-
te etter deg, at det var flere aktiviteter og 
opplevelser å dele…?
Også da kan en spørre Hvor er det blitt av 
LIVET…? 

JEG BEDRIVER EN litt ”farlig” sport: Jeg har 
to 7-de sanser. Det medfører avtalekollisjo-
ner og kaos hvis det ikke var for at det er 
den ENE som er hovedboken. Den gjelder 
uansett. Den andre har større plass for ut-
fyllende notater om avtalene. Men hva står 
det i våre 7-de sanser? Hva skriver vi inn 
der? Avtaler, møter, oppgaver; husk ditt, 
rekk datt, vær der.. Disponering av alt vi skal 
og må rekke. Også blir det kanskje litt tid til 
MEG hvis det er noe til overs…!
JEG HAR LURT på om jeg skulle skaffe meg 
en 7-de sans til. Ikke at jeg tror at jo flere 
7-de sanser, jo mer tid får jeg. - Men tenk 
deg en 7de sans for det å LEVE!
Jo da, jeg vet det. Livet ER jo alle disse av-

talene og oppgavene og aktivitetene også. 
Jeg trives med dem og velger dem. 
Men tenk deg en 7-de sans for Det gode li-
vet, for privatlivet, for de tingene vi har lyst 
til å oppleve, for det som jeg kunne vokse 
på, for det jeg får nye tanker av, det som får 
meg til å forstå meg selv og mine medmen-
nesker bedre.. En 7-de sans for det som med 
litt store ord kunne kalles å arbeide på mitt 
eget livsprosjekt, å utvikles og modnes som 
menneske. Det som gir energi og motiva-
sjon til å strekke meg ut og nå ut over meg 
selv, til andre.
DET KAN JO for eksempel være tiden med 
en god bok, konserten eller CD’ en med 
musikken jeg liker, teaterbesøket, guds-
tjenesteopplevelsen, maleri- og bilde-
opplevelsen, bønnen, reisen i historien og 
geografien, fjellturen, hyttefellesskapet, 
prosjektet med familien, eller vennene, el-
ler …En 7-de sans for LIVET!
VI PRØVER Å ha orden i alle våre regnska-
per: 
På det økonomiske regnskapet, slik at vi har 

til salt i maten. På tidsregnskapet, slik at vi 
har gjort det vi skulle i jobb eller i andre for-
pliktelser. Men hva med LIVSREGNSKAPET? 
Det som handler om hjertets modning og 
utviklingen av mine ”talenter”, av det jeg 
har fått i vuggegave? 
Har du kjent noen ganger hvordan SJELEN 
eller LIVSOPPLEVELSEN eller INNERSIDEN 
av deg tørster og lengter etter næring? At 
nå trenger jeg påfyll for å vokse og være 
levende? 
JEG VET GODT at dobbel bokføring ikke 
er særlig nyttig, Og jo flere 7-de sanser jo 
mer rot. Alt må inn i HOVEDBOKEN for å 
bli virkelighet. Inn i den daglige livsstrøm-
men. Utfordringen til meg selv, og kanskje 
til deg er derfor å legge inn det viktigste 
først. Å finne vekstsonene og kildene og gi 
dem rom..! Mon tro om ikke det kan gi oss 
tilbake mer av roen og hvilepulsen  og det 
gode livet?
-Hørte jeg et ekko fra Boken: ”- om hun som 
hadde valgt den GODE DEL ved Mesterens 
føtter”??

DET ANDRE REGNSKAPET – eller Dobbel bokføring

Apropos! Sigmund Nakkim

Tekst  og foto:  Johanne Buer

søndag 6. september en perfekt dag for pilegrimsvandring i Hærland. 

Jeg var der den første kvelden, den 1. september, 
og det ble en stor og fin opplevelse.  Kirkedøra 
stod på vidt gap, og det store, stille og vakkert 
opplyste kirkerommet innenfor gav en innby-
dende mottakelse som øyeblikkelig satte meg i 
en høytidelig stemning.  Det strømmet fred og 
varme fra de mange stearinlys imot meg.

Det var så nydelig pyntet i kirken, og man så og 
følte at alt var grundig forberedt og at det stod 
omtanke, kjærlighet og mye arbeid bak arrange-
mentet. Alt lå virkelig godt til rette for en stille 
meditasjon og ”en liten prat med Vår Herre” på 
tomannshånd.  Det gjør godt for kropp og sjel 
i vår stressende tid å kunne finne ro og fred og 
fornemme Guds nærhet og hente inspirasjon og 
nye krefter.  Man kunne også ta en liten vandring 
rundt i kirken, for det var satt opp flere vakkert 
dekorerte stoppesteder med masse lys og utsøk-
te ”perler” med Guds ord som gikk rett i hjertet. 

Tusen, tusen takk for dette enestående tilbudet, 
gleder meg allerede til neste gang. 
Jeg fikk så mye med meg den kvelden, og har 
derfor lyst til å fortelle om det for at mange andre 
også kan få utbytte av en kveldsstund med stille 
ettertanke. 
Kom, se og opplev selv!
 En takknemlig 

Vi har flinke og engasjerende prester i vår kommune, og det forstår vi å sette 
pris på.  Det siste utspillet fra vår sogneprest, Øystein Sjølie, er invitasjon til 
åpen kirke i Mysen første tirsdag i måneden (fra kl. 18 til kl. 21).

Jul-Lars Kvernhusengen var 
med som kjentmann under 
pilegrimsvandringen.
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PILEGRIMSTUR I HÆRLAND

Økt valgdeltagelse
Mange tok utfordringen om å delta ved årets kirkevalg. Valgdeltagelsen økte fra ca 3% i 2005 til 15 % i år. Hele 1006 velgere 
avga sin stemme. Kirkefjerdingen valgkrets ble beste valgkrets med hele 26 % deltagelse. Hærland fulgte tett etter med sine 
25 %. Landsgjennomsnittet viser en deltagelse på drøye 12 % ved menighetsrådsvalgene.

Utfordringene stod i kø for valg-
styrene i forkant av valget: utvi-
det åpningstid (fra 2 timer til 16 
timer over 2 dager), nye valglo-
kaler, nyordning for bispedøm-
merådsvalg, større krav til for-
håndsinformasjon og opplæring 
av mange nye valgfunksjonærer. 
Mange erfaringer er gjort og 
disse vil nå bli evaluert for å få 
legge et godt grunnlag for nytt 
kirkevalg i 2011.

Valgkort 
For første gang ble det sendt ut 
valgkort i forbindelse med et kir-
kevalg. Valgkortet bevisstgjorde 
mange om valget, men det 
skapte også noe forvirring. 
Valgkortene inneholdt lister 
med kandidatenes navn. I til-
legg var det vedlagt et svarkort 
og konvolutt til benyttelse for de 
som mente seg feiloppført i vårt 
medlemsregister.  

En del har trodd at kandidatliste-
ne var stemmesedler, og at man 
kunne avgi sin stemme ved å re-
turnere disse til Kirkerådet i den 
vedlagte konvolutten.  Forhå-
pentligvis har de fleste oppda-
get misforståelsen og kommet 
til valglokalene på ordinært vis.

Forhåndsvalg
Antall velgere som ønsket å for-
håndsstemme, økte betydelig i 
forhold til tidligere valg. Hele 76 
velgere forhåndstemte på kirke-
kontoret, 6 på  Velferdssenteret 
og 9 på Betania.  Dette er 9 gan-
ger så mange som i 2005.

Valglokaler
Tidligere har valgene foregått i 
kirkene etter en gudstjeneste. 
I år ble det lagt vekt på at valg-
lokalene skulle være lettere til-
gjengelige og om mulig ligge i 
umiddelbar nærhet til kommu-
nens valglokaler. 
Nye valglokaler var helt klart 

viktige med tanke på den økte 
valgdeltagelsen. I Eidsberghal-
len fikk vi en utfordring da hei-
sen ikke fungerte. Vi hadde god 
plass, men var ikke lett tilgjen-
gelige.

Rettede stemmesedler
Over halvparten av velgerne 
benyttet muligheten til å endre 
stemmesedlene ved å kumulere, 
stryke, endre rekkefølge eller 
sette inn nye navn.
I Trømborg førte dette til at det 
ble bare kvinnelige medlemmer 
av menighetsrådet. 

Ungdom under 18 år
Stemmerettsalder var senket til 
det året man fyller 15 år, som er 
den religiøse myndighetsalder. 
Valgbarhetsalder var fortsatt 
det året man fyller 18 år. 
I våre menigheter var det 353 
stemmeberettigede i alderen 
15 til 18 år. Av disse deltok 13 
velgere.

Din kirke -ditt valg!

Berit Ultvedt, Jan-Thore Kjeve og Nils Johan Undrum er klare til å ta imot 
velgere på Tenor skole.

Karin Kirkeby, May Ellen Kåsa og Anita Ørka er i gang med opptelling av 
stemmmer.

Eirik Aanstad er yngste menighetsrådsmedlem med sine 18 år. Eirik arbeider 
som tømrerlærling i firmaet KM-bygg i Rakkestad.
Han har vært leder i Fossegrimen 4H, deltatt på ULK ( Ungdomslederkurs), 
vært med som ungdomsleder på konfirmasjonsleirer og 4.klasseleir på Sjøg-
limt og er   styremedlem i ungdomsklubben ”Ka du trur”.

Satsningsområde: Barne- og ungdomsarbeid  

Bispedømmerådsvalg
Deltagelsen ved bispedømmerådsvalget ble noe lavere enn ved 
menighetsrådsvalget med 11,9 %. Det er to prosent høyere enn 
landsgjennomsnittet. 
 
Til Borg bispedømme var det direkte valg av fire medlemmer. 
Erling Birkedal, Frøydis Indgerdingen, Andreas Henriksen Aarflot 
og Kirsti Harda Frøshaug ble valgt inn.

Senere velges tre leke medlemmer av menighetsrådene, ett med-
lem av prestene og ett medlem av ansatte i fellesrådene.

Trømborg menighetsråd:
Medlemmer:                                     
1. Marit Kolshus                               
2. Tove Røen Opsahl                       
3. Marit Dramstad                           
4. Unni T. Kvisler                            
5. Monika Johansen                          
6. Liv Turid Karlsen      
1. varamedlem: Arne Løe

Hærland menighetsråd:
Medlemmer:                                  
1. Elisabeth Baggetorp                    
2. Anne Johanne Dahl                     

3. Jul - Lars Kvernhusengen   
1. varamedlem: Torill Marie Vister

Hærland menighet er en for-
søksmenighet med valg av halve 
menighetsrådet annet hvert år.
Inger Pilhaug Homstvedt, Ivar 
Sandem og Odd Henning Vaaler 
var ikke på valg denne gangen. 

Mysen menighetsråd:
Medlemmer                                 
1. Vibeke Høegh                          
2. Trond Degnes                          

3. Kari Undeland                           
4. Grethe Stople                          
5. Johanne Buer                           
6. Ivar Ånesland
1. varamedlem: Borghild Vege
 
Eidsberg menighetsråd:
Medlemmer                                 
1. Jan-Thore Kjeve
2. Eirik Aanstad                           
3. Morten Raddum                       
4. Toril Høie Dramstad                 
5. Torill E. Hauger                        
6. Tove Heen
1. varamedlem: Ragnhild M. Heller

Valgfakta

Valgresultat - menighetsråd
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Tlf. 69 89 88 60 - Fax 69 89 17 46
www.hssmysen.no

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

• 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

NORDHAGEN 
DATA SERVICE AS
Storgt. 10, 1850 MYSEN

RING 911 57 275 / 69 89 22 50

KONSERT
 I TRØMBORG KIRKE
 
Søndag 18 oktober kl.18.00 
blir det  ”Estlandskonsert” 
i Trømborg kirke. Denne 
gangen støtter vi under-
visnings- og hjelpepro-
sjekter i Narva. Narva er 
en by som ligger helt ved 
grensa til Russland. 

Behovet for utdanning av 
helsepersonell er stort. Le-
derutvikling er også et pri-
oritert felt på Diakonisyke-
huset. Du kan lese mer om 
prosjektet på www.eids-
berg.kirken.no

De musikalske innslagene 
vil koret ”Marcanto”, Tove 
og Hans Olav Aune og Nat-
hanael Langnes Svae stå 
for. Forstander Runo Lilleå-
sen og prosjektleder Ann 
Elin Slettahjell blir med.

Håper du har lyst og an-
ledning til å være med oss 
denne kvelden. 

Hjertelig velkommen!
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AKTIVITETSKALENDER

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

VIGDE
Eidsberg: 
Ida Mandt 
og Tron Ole Linnerud
Anne Sofie Kristiansen
og Per Håvard Hafstad
Eva Elisabeth Koht-Norbye 
og Christian André Hoel Olsen
Marit Ness 
og Karl Fredrik Kjeve
Chralotte Greger Ree 
og Sigurd Cornelius Diepens
Dorthe Julie Kjeserud 
og Henrik Kirkeby
Monika Fundingsrud 
og Vemund Halvorsen
Veronica Kjølstad 
og Morten Røstmoen Dahlen
Marion Haugerud 
og Svein Arne Nesset

Mysen:
Wera Waage 
og Øivind Frogner
Eva Louise Bjerkli 
og Cato Andresen
Sirén Margrethe Spydevold 
og Tor Kristoffer Egebjerg

Hærland:
Linda Kristin Suther 
og Stein Thomas Wastvedt
June Arlen Eggesbø 
og Helge Gabriel Lundeby

Trømborg:
Linda Kleiven 
og Pål Arneberg
Mona Marie Sandem Fjeld 
og Ken-Robert Aleksander 
Engborg Figenschou

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:
Asbjørn Biltvedt
Inger Johanne Holgersen
Tordis Adele Byklum
Jon Simen Herrebrøden
Arne Dramstad
Ivar Aage Ringstad
Nancy Johnsen
Aslaug Finnestad
Dagny Hjertaas

Mysen:
Yngvar Johannes Lønberg
Trygve Johan Lislerud
Gunnar Kristian Ruud
Arne Andersen Hulebak
Astrid Synnøve Johansen
Arne Kristian Fiskerud
Astrid Kristiansen
Haldis Othilie Amundsen
Walter Martinius Johansen
Marit Harriet Altmeier
Gunnar Ferdinand Øien
Inger Marie Grefslie
Egil Larsen
Bjarne Rudolf Johansen
Ingrid Josefine Trippestad
Rita Johannessen
Ingrid Margrethe Røysum

Hærland:
Simon Soli
Liv Skaarer
Aasta Skofterud

Trømborg:
Ruth Ingrid Kværner
Leif Arne Holthe

18.10.09 – 20. SØNDAG ETTER PINSE.
Hærland kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste med 
   konfirmantpresentasjon.
Mysen kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste med 
   konfirmantpresentasjon.
   Kirkekaffe. 
 
25.10.09 – BOTS- OG BEDEDAG.
Mysen kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste.
Tenor skole kl. 11.00:   Storfamiliegudstjeneste. 
   Kirkekaffe v/ bygdekvinnelaget.
Trømborg kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste. 

01.11.09 – ALLE HELGENS DAG.
Hærland kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste.
Mysen kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste.
Eidsberg kirke kl. 19.00:   Allehelgenskonsert.

08.11.09 – 23. SØNDAG ETTER PINSE.
Eidsberg kirke kl. 11.00:   Storfamiliegudstjeneste. 
   Fredagsklubben og barn
   fra kirkecamp deltar. Dåp. 
   Kirkekekaffe
Trømborg kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste. 
   Markering av diakoniens dag.

15.11.09 – 24. SØNDAG ETTER PINSE.
Mysen kirke kl. 19.00:   Kveldsgudstjeneste. 

22.11.09 – SISTE SØNDAG I KIRKEÅRET.
Eidsberg kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste.
Mysen kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste.
Trømborg kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste.

29.11.09 – 1. SØNDAG I ADVENT.
Hærland kirke kl. 11.00:   Familiegudstjeneste. 
Mysen kirke kl. 11.00:   Familiegudstjeneste.

06.12.09 – 2. SØNDAG I ADVENT.
Mysen kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste.
Trømborg kirke kl. 11.00:  Familiegudstjeneste.
Eidsberg kirke kl. 19.00:   Lysmesse for Mysen- 
   og Eidsberg-konfirmantene.

13.12.09 – 3. SØNDAG I ADVENT.
Hærland kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste. 
   Konfirmantene deltar.
Mysen kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste.

20.12.09 – 4. SØNDAG I ADVENT.
Eidsberg kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste.

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

DØPTE
Eidsberg:
Tommy Odde Jakobsen
Ludvig Aleksander Ekre
Tuva Aurora Nygaard Høie
Maiken Jansen-Bekke
Marinius Sæther Solbakken
Trygve Homstvedt Martinsen
Brage Langeland Moberg
Frida Granli
Sigurd Hoff
Rebecca Helen Teig
Sofie Mathilda Vaaga-Dyrseth

Mysen:
Hermine Victoria Birkelund
Nikolai Eie
Rikke Moxness Haugerud
Emma Christine Henriksen
Sondre Kristian Martinussen 
Karlstad
Sunniva Sivertsen
Romeo Matheo Daljord
Jenny Davis
Adrian Eriksen
Aurora Helen Flote

Madelen Forberg
Mats Forberg
Kaia Madelen Halvorsen
Amalie Berger Langfeldt
Vanessa Holm
Helle Leona Grønnevik
Tilde Amalie Johannessen
Tobias Alexander Johannessen

Hærland kirke:
Sunniva Lyseng Kjær
Elise Skjærstad Mathisen
Isabel Elin Halmstad Andersen
Karina Nøklestad
Hannah Louise Vollebekk 
Pettersen
Selma Alice Brevig
Ludvik Solbakken Waarnhus

Trømborg kirke:
Amalie Eriksen
William Weflen Wilson
Jørgen Fosser
Liv Anne Karlsen
Emma Løken Kolshus
Siri Flier Tveten

18.10. kl.  18.00   Estlandskveld, Trømborg kirke. 
                        MarkCanto, Natanael Langnes Svae, 
                             Tove og Hans Olav  Aune
18.10. kl. 17.00    Sangkveld kl.17.00 Betania, 
                            v/ Mysen barnegospel. Andakt ved Eli Holt. 
21.10. kl. 19.00    Onsdagsmøte, Mysen Normisjon
                             Besøk av Torill Bredeg
28.10. kl. 19.00    Møteplass Mysen Menighet. Betania
01.11. kl. 19.00    Allehelgenskonsert, Eidsberg kirke: 
                            Eidsberg bygdekor, Mysen damekor m. fl.    
01.11. kl. 17.00    Sangkveld, Trømborg menighetshus 
                            ”Puls” fra Askim    
02.11.  kl. 19.00   Forbønnsgudstjeneste, Hærland kirke
                          Felles bønn for Indre Østfold                              
03.11.  kl.19.00    Åpen kirke, Mysen kirke
04.11. kl.19.00     Onsdagsmøte på Betania, Mysen Normisjon
                             Bibelundervisning ved Gunnar Navestad
05.11. kl. 16.00    Misjonsmesse – NMS, Betania
11.11. kl. 19.00    Onsdagsmøte på Betania, Mysen Normisjon
                            Besøk av Geir. H.Johannessen 
 og Randi Finstad Sand.
14.11.  kl.12.00    Lunsjkonsert, Mysen kirke
                             Gunn Randi og Bård Leite
15. 11. kl. 1800    Sangkveld, Betania, Mysen Normisjon
                             Tove og Hans Olav Aune fra Askim
18.11. kl.19.00     Onsdagsmøte, Betania, Mysen Normisjon
                             Besøk av Åge Hunnestad   
25.11.  kl.19.00    Møteplass Mysen Menighet. Betania
28.11. kl. 17.00    Adventskonsert, Eidsberg kirke: 
                             Eidsberg kirkes barnekoret; Kirkefjerdingen 
                            skolekorps og Eidsberg bygdekor.
28.11                    Normisjonens julemesse, Betania
29.11. kl.18.30     Sjømannskirken, Trømborg feirer 80 år
                             Sted: Marit Berg, Storgt. 9, 1850 Mysen
 Sjømannsprest Morten Lund deltar 
01.12. kl.19.00     Åpen kirke, Mysen kirke
02.12. kl.19.00  Onsdagsmøte, Mysen Normisjon
                           Besøk av Ole Martin Rudstaden
04.12. kl. 18.30    Konsert, Mysen kirke
                             Mysen barnegospel
09.12. kl.19.00     Adventsfest, Betania. 
                            Fellesarrangement for Mysen Normisjon 
 og Mysen menighet. 
                             Tale ved Gunnar Navestad
13.12. kl. 19.00    Konsert, Eidsberg kirke
                         Indre Østfold Kammerkor
15.12. kl. 19.00   Vi synger julen inn, Hærland kirke 
                            Hærland sangforening m.fl.                    
19.12. kl. 17.30    Vi synger jula inn, Trømborg kirke 
 Trømborg skolekorps m.fl
20.12. kl. 18.00    Vi synger jula inn, Mysen kirke
 Mysen damekor og Mysen mannskor
23.12. kl. 21.00    ”Kvelden før kvelden”, Eidsberg kirke:
 Eidsberg bygdekorNy kjøkkenoperatør

«Gry’s catering» 
er ny kjøkkenoperatør i 

Trømborg menighetshus.

Holder selskaper, minnesam-
vær og leverer catering av 

snitter, koldbord og middager.

tlf: 98 62 97 41



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

 Tekst og foto:: Jostein W. Trømborg

I alt 55 4-åringer har vært i våre 
kirker og fått sin egen Kirkebok. 
Dette utgjør litt over halvparten 
av årskullet. I tillegg har mange 
av dem vært på oppdagelses-
tur i kirken i tilknytning til disse 
gudstjenestene.

Høsttakkefestene er en fin ram-
me rundt dette tiltaket, og Byg-
dekvinnelagene bidrar til at det-
te blir markert på en fin måte. i 
Eidsberg kirke fikk menigheten 
anledning til å «smake på regn-
buen» under gudstjenesten.

4 - års bok

Menigheten fikk smake på regnbuen

«Mandagskveld» i Trømborg menighetshus
Vi har arrangement annenhver mandag, 
i Trømborg Menighetshus, kl 18.00 – 19.30.
Mandagskveld er for barn i skolealder, 1 – 7 kl.

Høstens datoer er: 
19. Oktober 
2, 16 og 30. November
29. Desember - JULETREFEST

Konfirmanter 
2009/2010
Nå er et nytt kull med kon-
firmanter i gang! Vi har fått 
påmeldt 93 konfirmanter i 
år, som fordeler seg slik: 10 i 
Trømborg, 16 i Hærland, 29 
i Eidsberg og 38 på Mysen. 
Ganske mange av konfir-
mantene er allerede aktive 
i ungdomsklubben Ka du 
trur og vi synes det er vel-
dig artig å se at aktivitetene 
overlapper hverandre. 

Konfirmantene skal på leir 
i november og det blir lys-
messer i desember. Vi håper 
at foreldre, annen familie 
og dere som til vanlig går til 
gudstjeneste stiller opp når 
det er gudstjenester konfir-
mantene er delaktige på.

Opplegget varierer mellom lek, 
spill, konkurranser, utlodning og 
en del med andakt eller fortellin-
ger som handler om Gud, Jesus, 
Den Hellige Ånd og hva bibelen 
forteller om gjennom ulike hen-
delser.

Barna trives godt og kommer 
igjen gang etter gang, vi er også 
glade for tilbakemeldinger som 
kommer fra foreldre og bestefor-
eldre.

Opprinnelig var det Trømborg 
Yngres, vi kaller det nå Mandags-
kveld, og er nå inne i det 71. året. 
15.april1939 ble det første yn-
gresmøtet holdt i Trømborg, det 
ble igangsatt møtegrupper, mu-
sikklag og turgrupper.

Første samling denne høsten 
hadde vi mandag 21. september, 
og da møtte det opp 47 barn med 
store forventninger til opplegget 
og hva de fikk oppleve.

Dette er mer enn en tredjedel 
av de elevene som er på Trøm-
borg skole, og en stor menighet 
i Trømborg menighet, og både en 
stor glede og utfordring for oss 
ledere.

Vi har god plass på menighets-
huset, men vi føler at behovet for 
flere voksne som kan være med 
av og til, er stort. Kanskje du kjen-
ner noen eller selv har lyst?

Ta kontakt med oss, 
Jostein Trømborg, 
mob. 92893741

Ka du trur høsten 2009
Høsten er en tid for nye aktiviteter 
og i høst har vi startet med inne-
bandy annenhver fredag. Vi spiller 
innebandy de fredagene det er 
Messageøvelse. Etter innebandy 
og korøvelse samles ungdomme-
ne på Betania til andakt, beskjeder 
og fellesskap videre. 

De fredagene det ikke er inneban-
dy gjør vi mye annet gøy. I løpet 
av høsten skal vi ha pizzabakekon-
kurranse, tur til Tomb jordbruks-
skole, vi skal få besøk fra 

Changemaker (Kirkens Nødhjelps 
ungdomsorganisasjon) og prøve 
oss i apparatene på Turnlåven i 
Trøgstad. Det er mange som gjør 
en viktig innsats for at Ka du trur er 
et levende ungdomsfellesskap, vi 
har flere voksenledere som stiller 
opp frivillig, flere foreldre er aktive 
og ikke minst ungdommene selv 
bidrar som ledere på ulike måter. 

De som leser dette kan også bi-
dra, ved å be for ungdommer og 
ledere i Ka du trur.

Vi er godt i gang med nytt semester! Det er en trofast gjeng med ungdommer som stiller opp. Mange av de 
samme kommer hver gang, men ofte kommer det nye eller noen som ikke har vært der på lenge.

 Tekst: Solveig K. Tjernæs Vormeland

Diakonisøndag 8. november i Trømborg kirke
Våren 2009 var vi en 
gruppe som jobbet med 
diakoniplan for menig-
hetene i Eidsberg. 

Vi prøvde å sette aktivitetene 

inn i en tabell slik at det skul-
le bli mer synlig det vi jobber 
med. Det vi fant ut er at i våre 
menigheter og i kommunen 
ellers er det veldig mange dia-
konale aktører. Vi i gruppa sy-
nes det var inspirerende å se 
alt som skjer. 
Men det kom også godt fram 

hva vi kan bli bedre på. Ut-
gangspunktet for arbeidet var 
den nye planen for diakoni i 
den norske kirke som ble god-
kjent av kirkemøtet i novem-
ber 2007. 

Alle menigheter er utfordret 
til å lage sin egen plan for det 

diakonale arbeidet, og denne 
ønsker vi å presentere i etter-
kant av gudstjenesten den 8. 
november. Alle dere som på 
en eller annen måte er med i 
diakonalt arbeid er spesielt in-
vitert til denne gudstjenesten. 

Sjømannskirken 
Trømborg 
har 80 års feiring 
29.oktober kl.18.30 
hos Marit Berg, Storgt. 9 
1850 Mysen. 

Sjømannsprest Morten 
Lund deltar.

 Tekst og foto: Solveig K. T. Vormeland

 Tekst og foto: Elisabeth Riiser Dankel


