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Kirkecamp
i Eidsberg  kirke

se side 8

Ka du trur
på tur

se side 8

     

www.eidsberg.kirken.no

Byggeplaner i 
Trømborg og 
Mysen
se side 4 og 5

Livgiveren
Betlehems stjerne
varsler den ny tid
Gud gjester sitt folk

Guds barn
båret frem av Maria
gitt til menneskebarna
den største av gaver

Den nye tiden
preget av Gudsbarnet
under over under

           Andreas Lund

Borg bispedømmeråd

Bjørn Solberg (bilde) fra My-

sen er valgt inn som medlem 

av Borg bispedømmeråd. 4 

av rådets medlemmer ble  

direktevalgt samtidig med 

menighetsrådsvalget. De 3 

siste medlemmene er valgt 

av menighetsrådene. Bispe-

dømmerådet består dessuten 

av biskopen, en prest valgt av 

prestene i bispedømmet og 

en representant valgt blant 

ansatte i  menighetsråd/fel-

lesråd. 

Leke medlemmer:

Erling Birkedal

Kirsti Harda Frøshaug

Frøydis Indgjerdingen

Nina Elisabeth Lind

Jofrid Trandem Myhre

Bjørn Solberg

Andreas Henriksen Aarfl ot

 
Geistlig representant:

Arne Leon Risholm

 
Lek kirkelig tilsatt 
representant:

Jan Erik Sundby

Juleaften

Edwin Ruuds Omsorgssenter  kl. 11.00:Julegudstjeneste 

Hærland kirke   kl. 14.30: Familiegudstjeneste

Eidsberg kirke    kl. 16.00: Familiegudstjeneste 

Trømborg kirke   kl. 16.00 Familiegudstjeneste

Mysen kirke                 kl. 14.30 og kl. 16.00: Familiegudstjeneste 

1. juledag

Eidsberg kirke kl. 12.00: Felles høytidsgudstjeneste.

2. juledag 

Mysen kirke kl 11:00: «Messe på Stefanusdagen»

Kor og korps øver før konserter, 

barn og unge deltar i advents-

samlinger og skolegudstjenes-

ter. Konserter og gudstjenes-

ter samler fulle kirker.

Fredag 04. desember var det 

adventsamlinger i Mysen kirke 

med elever fra Mysen skole. 

Det er så mange elever på sko-

len at de må deles i to grupper. 

4.klasse opptrådte med sang, 

dramatisering og lystenning.

Om kvelden inviterte Mysen 

barnegospel til adventskon-

sert. Kirken var full av stolte 

foreldre, besteforeldre, onkler, 

tanter og andre tilhøre som 

lot seg imponere av sangglade 

barn, fl inke dansere og musi-

kere. Ungdomskoret Message 

var invitert til sin første konsert 

etter ett års pause. Hyggelig 

gjensyn!

Korene har mange ledere som 

legger ned et stort arbeid for 

barn og unge. De fortjener en 

stor takk ! 

Mange på kirkebesøk
Desember er måneden med størst 
aktivitet i kirkene.

Julaften er det familiegudstjenester i alle kir-
kene og 1. juledag er det felles høytidsguds-
tjeneste i Eidsberg kirke. De gode tilbake-
meldingene angående fjorårets forsøk med å 
flytte høytidsgudstjenesten til kl. 12.00, tilsier at 
ordningen fortsetter.  

Velkommen til julegudstjenester !
Menighetsråd og kirkestab ønsker alle 

velkomne til julens gudstjenester.  

Mysen barnegospel
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For ikke mange tiår siden var  ” fremmede reli-

gioner ” noe vi leste om på skolen, hørte om på 

misjonsmøter, eller støtte på i utlandet. Nå er 

situasjonen helt forandret. De ”fremmede re-

ligioner” er ikke fremmede lenger. De er kom-

met hit til lands, og de er kommet for å bli. Vi 

har mange tusen muslimer her, og også budd-

hister og hinduer, og det vi under ett kaller ny-

åndelighet. Det møter vi bl.a. i ukeblader og på 

alternativmesser på Sjølyst.

Og hva så ? Jeg har inntrykk av at folk reagerer 

på tre ulike måter. Den ene er følgende: Reli-

gion er religion, og alle religioner går egentlig 

ut på det samme. Du kan tro på Jesus eller Al-

lah eller Buddha. Det er like sant og like bra alt 

sammen.

Den andre reaksjonsmåten er denne: Alle de 

ulike religionene viser at ikke noe av det er 

sant. Det er bare ulike utslag av menneskelig 

fantasi. Det beste ville være om vi fi kk avskaff et 

alt sammen.

Den tredje måten er ikke den minst aktuelle: Vi 

tar litt her og litt der, og forsyner oss av religio-

ner omtrent som vi gjør ved et koldtbord, der vi 

tar litt av hvert og legger på samme tallerken.

Med andre ord: Noen ser på det som er likt, og 

det er mye som er likt. Alle religioner har det 

til felles at de regner med en ” oververden”, en 

åndelig virkelighet som går ut over den fysiske 

verden som vi observerer med sansene og ut-

forsker i naturvitenskapene. Videre fi nner vi ri-

tualer og bønner i ulike former. Kontakten med 

Gud eller guder eller makter er vesentlig. Men 

så er det altså noen som fester seg ved ulikhe-

tene: Monoteisme i kristendom, jødedom og 

Islam, en vrimmel av guder i hinduismen og 

mange folkereligioner, delvis fravær av gudstro 

i buddhismen. For å ha nevnt noe. Og med hen-

syn til den tredje reaksjonen: Det er bare snakk 

om hva en selv synes, og så blande likt og ulikt: 

Litt kristendom, litt magi, litt sjelevandring, litt 

engledyrkelse, litt sjamanisme. Enhver kan ha 

sin egen oppskrift.

Men hva skal da vi som menighet og kirke 

gjøre midt oppe i alt dette? – Vi skal møte an-

nerledes troende og tenkende med respekt og 

toleranse. Selvsagt! Men toleranse betyr ikke 

at vi gir avkall på vår egen overbevisning. To-

leranse vil si å tolerere ( =  å tåle) at andre har 

andre meninger enn en selv, men da må man 

altså ha en egen mening selv! Derfor fortsetter 

vi å gjøre det vi alltid har gjort: Forkynne at det 

barnet som ble født i Betlehem for rundt 2000 

år siden var og er Guds Sønn og verdens frelser. 

At Jesus Kristus er Veien til Gud, Sannheten om 

Gud og oss, og Livet, dvs. det evige liv som Han 

gir alle som tror. ( Johs. 14.6.)

Det er dette budskapet som lyder i kirker og 

bedehus, og i radio og TV, over hele verden, 

også her i Eidsberg, nå i julen 2009. Og så er det 

opp til enhver å ta i mot det, tro det og satse 

på det.

Velsignet jul!

Tro & Tanke

 Gunnar Hasselgård

LIKT OG ULIKT

Eidsberg kirkelige fellesråd 2009 – 2011
Menighetsrådene har konstituert seg og følgende er 

valgt til nye medlemmer av fellesrådet:

Eidsberg: Jan-Thore Kjeve og Morten Raddum

Mysen: Vibeke Høegh og Ivar Ånesland

Trømborg: Tove Røen Opsahl og Liv Turid Karlsen

Hærland: Jul-Lars Kvernhusengen og 

Odd Henning Vaaler

Kommunal representant: Marit Dalset

Geistlig representant: Rolf Ertkjern Lende 

Fellesrådet vil konstituere seg i løpet av desember.

Kontortid i jula
Kirkekontoret vil være stengt juleaften og i romjula. I 

forbindelser ved gravferd eller andre viktige hendelser/

behov kan man ringe 908 75 960.

Takk for samarbeid! 
I løpet av et år er det mange som gjør frivillig innsats i 

menighetene. Det være seg i menighetsråd, komiteer 

og utvalg, medhjelpere under gudstjenester, ledere i 

barne- og ungdomsarbeid, menighetsbladets redak-

sjon, diakonalt og kirkemusikalsk arbeid osv.

Mange menighetsrådsmedlemmer avsluttet sitt rådsar-

beid i høst. En del av dem har vært med i mange år,- 

opptil 12 år. Jeg vil  si en spesiell takk til dere for det 

arbeid dere har utført for menighetene og for det gode 

samarbeid dere har bidratt til i forhold til oss ansatte.

Takk for god innsats til dere alle og en riktig god jul !

Kirkelige avgifter 2010
Det er vedtatt følgende avgifter for 2010: 

Leieinntekter, konserter og møter:     kr 4.000,-                

Evt.10 % av billettinntekter dersom 

dette overstiger ovennevnte. 

Brukerbetaling, utenbygds vielse   kr 3500,-

Inngangsmusikk før begravelse: kr 460,-                                                                                                              

Begravelser, utenbygds:   kr 5.000,-                                                                                             

Bisettelse, utenbygds (kremasjon):  kr 3.500,-                                                                                  

Urnenedsettelse, utenbygds:   kr 650,                                                                                     

Oppretting av gravminner (inntil ½ t)    kr 350,-                                                                                   

 (inntil 1 t)  kr 550,-                                             

Festeavgift pr år pr grav kr 115,-

Oppsetting av gravminner:  kr 430,-

Fjerning/tilintetgøring av gravminner   kr 500,-

Administrasjonsgebyr, gravlegat  kr 250,-

Lokalavisen skrev at det vil bli innført avgift for å slette 

graver. Avgiften gjelder $ erning og tilintetgjøring av 

gamle gravminner. Det er de pårørende som er eiere av 

gravminnet. De kan selv $ erne gravminnet evt få andre 

til å gjøre dette.

NYTT FRA KIRKEVERGEN

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

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

Kirkekontakten
ønsker alle sine lesere en riktig

God jul 
og et godt nytt år!
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Mon tro om det ikke er å bli elsket. 
Uten vilkår.  For den jeg er og ikke for 
det jeg får til. Vår lengsel er etter kjær-
lighet som holder og bærer og kom-
mer oss i møte forfra. Og som aldri 
vender seg bort.
Denne kjærligheten kom til oss første 
julenatt da engelen proklamerte:

Se, jeg forkynner dere en stor glede, en 
glede for hele folket.
I dag er det født dere en Frelser.

Kjærligheten viser sitt ansikt den før-
ste julenatt.
I strimen fra stjernen julenatt skjer 
underet. Broen ble til mellom himmel 
og jord.
Det sanne lys var i ferd med å komme 
til verden. 
Gud er kjærlighet. Han er ikke tilbake-
trukket og ! ern og venter på at vi skal 
fi nne han. Han lot ikke tiden bare gå, 
men han kom selv inn i verden. 
Fra kosmos, fra å være usynlig, trer 
Gud mennesker helt nær. Inn i ver-
dens mørke – ned til menneskers 
kaos – kom han for å skape fred og 
bringe lys. 

Lyset skinner ennå.

Han oppsøker og kommer oss i møte 
for å gi oss det vi ønsker oss aller 
mest: Kjærlighet som holder og som 
bærer og som møter oss forfra.
Jesus bringer lys i mørket og varme 
i kulden.
I ham kommer Gud nær, slik verden 
var den gang, og slik verden er nå:
Skaperverket er truet og har feber.
Mennesker sulter.
Det er ufred og uforsonlighet på jor-
den. 
Håp avløses av fortvilelse. 

Likevel synger vi om fred på jorden. 
For vi kan ikke la være å tro at fred og 
rettferdighet er mulig. Vi kjemper for 
en bedre verden.
Gud ble som en av oss for å bære 
sammen med oss og fri oss fra mør-
ket.  
Evighetens Gud kom som et barn 
som heter Jesus - Herren frelser. Han 
kommer oss i møte for å vinne våre 
hjerter. Med kjærlighet som gir oss 
glede, håp og fred.

Velsignet julehøytid!

Andakt

Helga H. Byfuglien
Biskop

Hva er det mennesker innerst inne søker? 

Søker frivillige telefon-og e-post-vakter som er gode lyttere og har evnen til å bry 
seg. Du får del i et spennende og utviklende miljø. Vi tilbyr en velordnet tjeneste med 
undervisning og veiledning under hele tjenesten.
Vi tilbyr 40 timers gratis innføringskurs til deg som kan investere 10 timer i mnd. av 
din tid for andre. 
Se www.kirkens-sos.no/borg
Du må være over 20 år og tro så mye på Gud at du kan be en bønn dersom 
innringer ber deg om det.
Ring for informasjon tlf.69 368750 /e-post;borg@kirkens-sos.no  

i Borg 

Organ for
Eidsberg Velferdssentral
Nr. 4 – Desember 2009 – 13.årg.

TRØSTE  & BÆRE

Ansv. for dette nr.  Gunnar Hasselgård.

OMFORLATELSE!
Vi ber om unnskyldning for en lang periode 
uten T & B. Nr. 4 av Kirkekontakten var stapp-
fullt av stoff  om valg på menighetsråd og bi-
spedømmeråd, så da var det ikke plass til oss. 
Og redaktøren av denne spalten var bortreist 
i august og september da nr. 5 skulle skrives 
og trykkes. Men nå er vi her igjen!

NY MANN
Odd Bekkholt er dessverre fortsatt i halv 
jobb. Men Velferdssentralen har nå fått en ny 
mann som dekker den andre halvdelen. Mon-
rad Waarum, tidligere sjef for Posten på Ørje, 
tiltrådte 1.juli. De to deler på arbeidet 50 – 50, 
og er annenhver dag på kontoret. Begge del-
tar på styremøtene. Waarum ble presentert 
på hyggekvelden 22.oktober. Han skryter av 

miljøet og medarbeiderne i Sentralen, og vi 
ønsker ham velkommen og lykke til!

NYTT KONTOR?
Vi har ikke lenger det nyttige kontoret i Stor-
gata. Vi ble sagt opp fordi lokalene skulle bru-
kes til noe annet. Vi er så smått lovet et nytt 
kontor i en av de gamle aldersleilighetene 
i Kløverveien, men det er i skrivende stund 
ikke gått helt i orden. Det haster, for kontoret 
på Velferdssenteret er for smått og for trangt.

SOMMERTURENE
Beklageligvis måtte turen ”for alle” , som skul-
le ha gått til Aurskog-Høland, avlyses. Det var 
for få som meldte seg på. Det er faktisk første 
gang det har skjedd. Vi håper på bedre lykke 
neste år.
Turen til Einarbu for brukerne av dagtilbudet 
gikk derimot som planlagt. Det var mye folk 
og god stemning. Koret i Hørselshemmedes 
forening sang fl ere sanger, og Petter Opsahl 
leste egne muntre dikt. Gunnar Hasselgård 
hadde en andakt. Og så var det selvfølgelig 
rømmegrøt!
Turen for alle hjelperne var også vellykket. 
52 var med til Fredrikstad, der de bl.a. fi kk 
besøke NRK i Gamlebyen  og bese det fl otte 
Fredrikstad stadion. Der ble det også servert 
en utsøkt middag. Flott tur!

HYGGEKVELDER
Hyggekvelden 22,oktober samlet som van-
lig fullt hus, over 100 og vel så det. Viseklub-

ben Lars stilte opp med et variert repertoar, 
Inger Vister leste Prøysen-stubber, og Ragn-
hild Langholen spilte både solo og til allsang 
på pianoet. Som nevnt ovenfor ble Monrad 
Waarum presentert, og han hadde også 
kveldstanker.

OSS MENNESKER I MELLOM
Ovenstående var emnet da psyk.sykepleier 
Marit Solerød fra Marker hadde kurskveld 
17.september. Det ble en meget givende 
kveld med god oppslutning. Hun redegjorde 
bl.a. for den rollen hjelperne har. Om kjenne-
tegn på psykisk lidelse og / eller  rusproblem, 
og om verbal og non-verbal kommunikasjon. 
Særdeles nyttig lærdom.

UTEARBEID M M
Det var mye regn i sommer, så det var ikke så 
enkelt å klippe plenene til ”kundene” våre, 
men ”guttane” hang i så godt de kunne. Ak-
kurat nå er løvraking aktuelt, og så blir det 
ventelig snømåking denne vinteren også. For 
tiden er det mye arbeid med ved. Vi har fått 
en del ved fra Hedemarken, og det kommer 
godt med. Det er allerede kommet etterspør-
sel etter ved.

ØKONOMI
Vi hadde et svært vellykket loppemarked 26. 
september, og salget av brukte møbler går 
godt. Men vi trenger pengene også, for Waa-
rum lønnes av oss. Bekkholt har sin lønn fra 
kommunen, men vi må altså dekke halv lønn 

til daglig leder selv.  – Det blir ikke basar i år. Vi 
kan vel si at bruktmøbelsalgene har overtatt.

FREDAGSARBEIDSSTUA
De fl ittige damene fortsetter å strikke, hekle 
og brodere, og håndarbeidene gikk unna på 
salgsmessen i november. Men dessverre må 
vi meddele at Gunvor Korterud, som har stått 
for dette arbeidet i fl ere år, har måttet slutte. 
Det er helsa som ikke er god nok lenger. Vi 
takker for en fl ott innsats, og håper at du får 
hjelp mot plagene dine. Og så ønsker vi Anna 
Kviserud lykke til. Hun har overtatt!

JUL PÅ SENTERET
Kort fortalt: 14.desember kommer Symra bar-
nehage med Lucia-opptog, 15.desember er 
det avslutning for dagtilbudet før jul, da kom-
mer Frelsesarmeen på besøk- Julaften kl.14 er 
det juletreff  med Turid og Frank som gjester, 
og 3.juledag er det juletrefest. Da  kommer 
også Frelsesarmeen.

ROMJULA
Kontoret holder stengt julaften og nyttårsaf-
ten, men holder åpent   kl. 8.oo  - 14.oo 28, 29 
og 30  desember. Trenger du hjelp til ett eller 
ant, kan du ringe 69 89 22 06-

TIL SLUTT
Gledelig jul til medlemmer, brukere og alle 
hjelpere!

Dette er 3. året på rad koret gjør en stor-
satsning som dette, der de både bruker 
sine egne sangere og solister, samt får 
hjelp utenbygds fra. I tillegg til å synge for 
egen glede ønsker koret å lage en konsert 
for publikum som vil være med på å sette 
ramme rundt jula i den fl otte Østfolddo-
men, og bidra til julestemning. Det vil bli 
et variert program der julebudskapet står 
i fokus.

I tillegg til dirigent og kor vil publikum få 
høre profesjonelle musikere som  Øystein 
Lindberg på piano, Stian Rekvin på sakso-
fon  og Svein Bentzen på bass.

Øystein Lindberg er fra  Sarpsborg. Han er 
frilansmusiker og er brukt mye som akkom-
pagnatør til kor og solister, arrangør og ka-
pellmester. Øystein spiller fast i gruppene 
«Kind of blue» og «Helmers Hage». Han har 
også gitt ut CD-en «Sinnsro» sammen med 
Fredrikstadvokalisten Heidi Veland i 2007. 
Øystein jobber som rådgiver for Rikskon-
sertene.   

Stian Rekvin  er fra Fredrikstad, Han er 
en allsidig saksofonist som spiller de fl este 
stilarter. Han har spilt på en rekke jazzfesti-
valer i inn og utland, blant annet Polarjazz 
på Svalbard. Stian jobber til daglig hos 
Stensvik musikk i Fredrikstad. Rekvin diri-
gerer og skriver noe musikk selv også.

Svein Bentzen er fra Moss. Han spiller 
fl ere forskjellige instrumenter, men har de 
seneste årene ofte vært opptatt med kon-
trabass. Svein spiller ulike sjangre, men 
mest jazz. Toril og Svein har samarbeidet 
tidligere i Sarpass. Han spiller med fl ere 
grupper hvorav de mest regelmessige p.t. 
er Maj7 og UpperStreet5. De har hatt kon-
serter i mange Østfoldkommuner, event-
oppdrag i Oslo og under jazz-festivalen 
2008 i Kongsberg. Svein har i fl ere år bi-
dratt som musiker i Ekholt kirke i Rygge. 
Da spesielt i månedlige sangkvelder / 
Åpen kirke, men iblant også til gudstje-
neste. 

Toril Skaug Gaasland, dirigent
Oppvokst i Maridalen utenfor Oslo, og halv-
veis i Båstad. Bor nå i Eidsberg, utkanten 
av Fiskærbøgda og jobber med musikk på 
heltid. 
Sin musikalske løpebane, startet formelt 
ved Foss Videregående skole, musikklinja, 
sang og piano. Har studert kordireksjon 
ved Toneheim Folkehøyskole. Musikk 
grunn-og mellomfag fra Universitetet i 
Oslo med jazz-sang som hovedinstru-
ment.   I sommer tok hun eksamen i kordi-
reksjon i regi Norges Musikkhøgskole og 
Norges Korforbund, og har nå jobbet som 
kordirigent i 14 år.        
Toril dirigerer Hærland Sangforening og 
Selbak blandakor i tillegg Eidsberg Byg-
dekor, og jobber også deltid 
ved kulturskolen i Trøgstad som 
sang- og pianolærer

”Kvelden før kvelden”  i Eidsberg kirke

Eidsberg bygdekor og dirigent Toril Skaug Gaasland holder 
”Julekonsert” den 23. desember, ”Kvelden før kvelden”. 

Tekst :  Vidar Hansen
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Storsal
85,2 m�

Aktivitetsrom
60,7 m�

HCWC
6,6 m�

Grupperom
33,5 m�

Lager
13,5 m�

BK
3,2 m�

Gang
4,7 m�

WC
7,2 m�

Cafe/Entre
37,8 m�

KjØkken
22,5 m�

Garderobe
24,0 m�

WC
7,2 m�

Komitéen er nå i ferd med å avslutte sitt 
arbeid. Planene ble presentert på  ”Møte-
plassMysenMenighet” og Normisjonens 
medlemsmøte på Betania i oktober.   
Planene ble i hovedsak tatt positivt i mot. 
Det kom reaksjoner på kostnadsbereg-
ningen som enkelte mente måtte være 
for høy. Det arbeides derfor videre med 
denne fram til nyttår.

Nye innspill er kommet helt i sluttfasen 
av arbeidet, men dette er planene slik de  
foreligger nå. Endelig avgjørelse vil tas på 
årsmøtene i mars.  
  
Organisasjonsform
Det er utarbeidet forslag til sameieavtale 
der partene er likeverdige eiere. Sameiet 
vil ha det forretningsmessige ansvar for 
ombygging, drift og vedlikehold av sen-
teret.  Sameiet vil ledes av et styre på 6 
medlemmer.  

Navn på huset
Komiteen foreslår ”Betania menighets-
senter” som navn på huset. Huset vil 
beholde det opprinnelige navnet, men 
samtidig få fram tilknytningen til menig-
heten.

Utbygging
Det har vært en forutsetning at husets 
areal må utvides for å gi plass til den virk-
somhet som skal foregå der. Samtidig gir 
tomtens størrelse klare begrensninger. 
Av kostnadshensyn har en videre begren-
set seg til nybygg i en etasje.

Med utgangspunkt i dette, er det fore-
slått et tilbygg med nytt inngangsparti, 
nytt sanitæranlegg, nytt kjøkken og nytt 
aktivitets/møterom. Dessuten er det gjort 
nødvendige endringer som tilpasser den 
gamle delen av huset til dette. Ved å be-
nytte foldevegger, oppnår man en fl eksi-
bel bruk av huset.
Den tidligere vaktmesterleiligheten i 2. 
etasje tenkes utleid.

Økonomi
Beregningen av byggekostnader er gjort 
av arkitekten ut fra alminnelige prisnor-
mer. Kostnadene ved nybygg og om-

bygging er kalkulert til kr 6.900.000. I 
totalbeløpet er tatt med mva., som vil bli 
refundert ut fra gjeldende lover for denne 
type bygg.

Det er ikke gjort be-
regninger på hva 
som kan spares ved 
å oppnå gun-
stige prisav-
taler på varer 
og tjenester. 
Det er heller 
ikke gjort be-
regninger om 
hva som kan spares 
ved egeninnsats/dugnad. 
I tillegg kommer kostnader til 
inventar og utstyr.
Det gjøres nå nye beregninger i forhold til 
byggekostnader. Disse vil foreligge mot 
slutten av måneden.

Det forutsettes at det oppnevnes et 
økonomiutvalg med hovedoppgave å 
arbeide med innsamling og andre fi -
nansieringsmuligheter, med tanke på at 
gjeld og driftsutgifter for senteret holdes 
innenfor en akseptabel ramme.

Det bør legges opp til en felles innsam-
ling og givertjeneste

Interimstyre
Videre foreslår komitéen at menighetsråd 
og Normisjon oppnevner et interimstyre 
(3 fra hver av de kommende eierne) for 
drift av huset inntil sameiet er etablert. 

Menighetssenter på Mysen 
               – fra drøm til virkelighet ?

Når store nyheter skal proklameres, skjer 
det gjerne med brask og bram. Tenk for 
eksempel på en stolt statsminister som tri-
umferende proklamerer sin nye regjerings 
tiltredelse – med hele sitt nye mannskap 
foran slottet. Da bryter jubelen løs, og fol-
kets hyllest mottas.

Fra min barndom husker jeg de tradi-
sjonelle førstejuledagsgudstjenestene i 

Eidsberg Kirke, denne fl otte domen som 
Vårherre så raust plasserte ute på bonde-
landet her i Østfold. I kirken satt festkledde 
mennesker for å høre budskapet – prokla-
masjonen om Guds sønn som var født her 
på jorden.

Fram til lesepulten gikk klokkeren Sigurd 
Sandem hvert år stille og alvorlig. Uten å 
fortrekke en mine leste han på sitt jord-

nære, trauste vis de kjente profetiene fra 
Jesaja: 

”Det folk som vandrer i mørket, får se et 
stort lys (…) For et barn er oss født, en 
sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på 
hans skulder, og hans navn skal være: Un-
derfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og 
Fredsfyrste.” (Jesaja 9,2 og 9,6) 

Det var det hele. Nøkternt, uten ytre karis-
matikk, kom proklamasjonen til oss: Guds 
sønn er født her på jorden! 

Som barn husker jeg at disse tekstlesnin-
gene hadde et preg av noe paradoksalt 

over seg. Var det som om hele julemyste-
riet ble åpenbart? Inkarnasjonen – det at 
Gud ble menneske i kjøtt og blod – ble 
proklamert av en traust klokkermann. 
Uten brask og bram. Uten seierssmil. Uten 
forventning om noen hyllest …

Julen er en tid for å undre seg over jule-
mysteriet. Guds fødsel her på jorden skjed-
de ikke på et slott, men i en stall. Fattige 
gjetere var de første som hyllet ham. En 
snekker ble hans far. Men han var likevel 
Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste.

Og underfull …

Vårens årsmøter i Mysen Normisjon og Mysen menig-

het ønsket å utrede mulighetene for samdrift av Betania 

som bedehus/menighetshus. Det ble derfor oppnevnt 

en komité med 6 medlemmer for å fremme forslag til 

eierform og utbygging/ombygging. 

Fasade- og plantegning er 

utarbeidet av Arkama AS

Apropos! Øivind T. Reymertt

Apropos … Guds fødsel her på jorden

Komiteens sammensetning:
Fra Mysen Normisjon: Elisabeth Spydevold, Oddvar Bjerke, Gunnar Navestad, 

Fra Mysen menighet: Anne Weydahl, Ivar Ånesland og Jens Erik Undrum.

Gunnar Navestad har vært komiteens leder. Anne Weydahl har vært referent.

Oppgaver har for øvrig vært fordelt på komiteens medlemmer.
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Det er planlagt foldevegger som gir stor 

fl eksibilitet i bruken av aktivitetsrom, storsal 

og grupperom.
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kelighet ?

Tekst  og foto:  Kari K. Undeland

Barnehagen vokser
Menighetens Barnehage i Trømborg har fått to avdelinger. De minste og de største barna leker nå i hver sin etasje. 

Planen er nytt tilbygg for å få plass til alle.

Siden august har Menighetens 
Barnehage i Trømborg tatt i bruk 
kjelleren i Trømborg menighets-
hus. Her er det blitt store, lyse 
rom som de største barna kan 
boltre seg på. Etter kun små end-
ringer framstår nå kjelleren som 
fi ne lokaler å drive barnehage i. 
Her har de spiserom, lekerom og 
god plass til regntøy og støvler i 
gangen. Likevel er driften i kjel-
leren bare midlertidig. Styret i 
barnehagen og de ansatte har 
nemlig store planer om tilbygg. 

Intensjonen er å bygge et tilbygg 
i en og en halv etasje i retning 
Mysen, der lekeplassen er i dag. 
Ny utelekeplass er allerede inn-
gjerdet og delvis opparbeidet. 
Barnehagen vil få egen inngang, 
lokaler for en ny småbarnsavde-
ling, kontor til styrer og perso-
nalrom. De største barna skal til-
bake i de opprinnelige lokalene, 
ettersom småbarnsavdelingen 
krever andre fasiliteter som stel-
lerom, plass for vogner osv.

Hvor langt er planene kommet?  

- Vi har for tiden mange baller 
i luften, svarer leder for styret 
i Menighetens Barnehage Jon 
Anders Herrebrøden.

Nå om dagen driver vi med inn-
henting av anbud fra snekkere 
og andre håndverkere.  Alt av-
henger jo til syvende og sist av 
pris. Dessuten jobber vi sammen 
med husstyret for menighetshu-
set om en leieavtale for 20 år. Bar-
nehagen vil nemlig fortsatt leie 
de nye lokalene i Trømborg me-
nighetshus. Trømborg  menighet 
vil bli prosjektets byggherre.

Alt går på skinner, men det er 
svært mange aktører involvert i 
denne prosessen, så det går ikke 
så fort framover, sier Herrebrøden.

Positivt fra kommunen

Vi gleder oss over at barnehagen 
vår er en del av Eidsberg kommu-
nes langtidsplan som går fram 
til 2017. Der konkluderer kom-
munen med at Menighetens 
Barnehage avdeling Trømborg 
skal utvides. Om menighetsrå-
det i Trømborg og barnehagens 
representantskap godkjenner 
planene, kan byggesøknaden 
sendes. Da har kommunen lovet 
å behandle søknaden i ekspress-
fart, smiler Herrebrøden. Han 
legger til at arkitekt Jan Aasland 
som har tegnet tilbygget, har 
vært svært behjelpelig, og at 
bygget har fått veldig fi ne rom-
løsninger som vil komme både 
barna og de ansatte til gode.

Signe Emilie Aas (fra venstre), Hedda Glørud Johansen, Emma Løe, Bozana Tintor, Marthe Kristoff erstuen og de andre 

barna i Menighetens Barnehage avd. Trømborg venter spent på tilbygg.

De nye menighetsrå-
dene har nå hatt sine 
første møter.  Mange av 
medlemmene deltok på 
et informasjonsmøte i 
Hærland kirkestue der 
ansatte på kirkekontoret 
orientert om kommende 
oppgaver. 
De har deretter hatt ”over-
lappingsmøter” med de 
gamle menighetsrådene 
for å få mer kjennskap om 
de lokale rutiner. Rådene 
har også konstituert seg 
med følgende arbeidsfor-
deling: 

NYTT FRA MENIGHETSRÅDENE

Eidsberg - Mysen - Hærland - Trømborg

Trømborg menighetsråd 

Leder: Marit Kolshus (bilde)
Nestleder: Arne Løe
Kasserer: Monika Johansen
Sekretær: Tove Røen Opsahl
Rådsmedlem: Liv Turid Karlsen
Rådsmedlem: Unni Kvisler 
Geistlig representant: 
Rolf Ertkjern Lende
1.vararepresentant: Vidar Dahl

Mysen menighetsråd

Leder: Vibeke Høegh (bilde)
Nestleder: Trond Degnes
Kasserer: Grethe Stople
Sekretær: Ivar Ånesland
Rådsmedlem: Johanne Buer 
Rådsmedlem: 
Kari Kvernhusengen Undeland 
Geistlig representant: 
Øystein Sjølie
1.vararepresenant: 
Borghild Vege

Eidsberg menighetsråd

Leder: Jan-Thore Kjeve (bilde)
Nestleder: Torild Høie Dramstad
Sekretær: Torill Hauger
Rådsmedlemm: Eirik Aandstad
Rådsmedlem Morten Raddum 
Rådsmedlem: Tove Heen
1. varamedlem og kasserer: 
Ragnhild Heller
Geistlig representant: 
Øystein Sjølie

Hærland menighetsråd

Leder: Odd Henning Vaaler
Nestleder og sekretær: 
Elisabeth Baggetorp 
Kasserer: Ivar Sandem
Møtereferent: 
Jul-Lars Kvernhusengen
Rådsmedlem: Anne Johanne Dahl 
Rådsmedlem: 
Inger Pilhaug Homstveddt
Geistlig representant: 
Rolf Ertkjern Lende
1. varamedlem: Toril Vister

Trømborg menighetshus
Trømborg menighetshus eies av menighet. Menighetshuset 

driftes av eget husstyre. Menighetshuset  benyttes til 

menighetsarbeid, barnehage, utleie og Gry´s catering

Menighetsrådet har søkt om kommunal 

lånegaranti for et lån på 1,9 mill kroner til

bygging av barnehagelokaler. 

Kommunestyret har vedtatt å 

gi en garanti i henhold til 

søknad.

Kommunestyrets

vedtak forutsetter 

godkjenning

fra Fylkesmannen.

F A K T A

Barnehagen i Trømborg har noe 

ledig plass fra januar 2010.

For informasjon ring: 69 89 73 25.
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Innleveringsfrist til 

neste menighetsblad:

22. januar  2010  

 

Kontakt kirkevergen

69 70 22 65

Sendes/leveres:
Kirkekontakten 

Eidsberg kirkekontor 

Ordfører Voldensv. 3, 1850 Mysen

eller med e-mail: 

kirkekontoret@eidsberg.kommune.no

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

Nasjonalt Bønneråd
Oppfordrer til bønn og 

faste
1.-31. januar 2010.

Finn ut hvor det er åpent
 bønnested i ditt fylke;

www.bonnogfaste.com

Aloe Vera produkter 
Fra Forever Living 
kan bestilles hos 

selvstendig forhandler 

R. Andersen 69892909/ 

90875942/ 

ragnh.a@epost.no
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GUDSTJENESTER DØPTE

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

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

JULAFTEN, 24.12.09
Edwin Ruuds Omsorgssenter 
kl. 11.00:   Julegudstjeneste.
Hærland kirke kl. 14.30:   Familiegudstjeneste.
Mysen kirke kl. 14.30:   Familiegudstjeneste
Mysen kirke kl. 16.00:   Familiegudstjeneste.
Eidsberg kirke kl. 16.00:   Familiegudstjeneste.
Trømborg kirke kl. 16.00.  Familiegudstjeneste.

FØRSTE JULEDAG, 25.12.09.
Eidsberg kirke kl. 12.00:   Felles høytidsgudstjeneste.

ANDRE JULEDAG, 26.12.08.
Mysen kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste.

NYTTÅRSAFTEN.
Mysen kirke kl. 13.30:   Minnegudstjeneste.
Mysen kirke kl. 23.00:   Midnattsmesse.

NYTTÅRSDAG.
Hærland kirkestue kl. 12.00: Felles høytidsgudstjeneste.

03.01.10 – KRISTI ÅPENBARINGSDAG.
Eidsberg kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste 
Trømborg kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste 

10.01.10 – 1. SØNDAG ETTER KRISTI ÅPENBARINGSDAG.
Hærland kirke kl. 11.00:    Gudstjeneste
Mysen kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste

17.01.10 – 2. SØNDAG ETTER KRISTI ÅPENBARINGSDAG.
Eidsberg kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste 
Mysen kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste
Trømborg kirke k. 11.00:   Gudstjeneste

24.01.10 – VINGÅRDSSØNDAGEN
Hærland kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste 
Mysen kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste   
    
31.01.10 – SÅMANNSSØNDAGEN.
Mysen kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste 
Trømborg kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste
Eidsberg kirke kl. 19.00:   Tomasmesse        
    
07.02.10 – KRISTIFORKLARELSESDAG
Hærland kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste.   
Mysen kirke kl. 19.00:   Kveldsgudstjeneste.
      
14.02.10 – SØNDAG FØR FASTE
Eidsberg kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste 
Mysen kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste 
Trømborg kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste 

17.02.10- ASKEONSDAG
Eidsberg kirke kl. 19.00                         Fastegudstjeneste

21.02.10 – 1. SØNDAG I FASTE
Hærland kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste 
Mysen kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste.

28.02.09 – 2. SØNDAG I FASTE
Eidsberg kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste

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

Eidsberg:
Helga Marie Mysen
Stig Gunnar Näslund
Arne Egil Larsen
Hedvig Svoor
Marie Kjeserud

Mysen:
Isak Rånås
Gudrun Synnøve Åsrud
Lilly Bergliot Randen
Lilly Helene Torp
Elsie Bjørg Smaadahl
Liv Enger
Signe Authen
Gunvor Johansen
Gunnar Hauptmann
Ingrid Solveig Gimmingsrud
Terje Berg-Olsen
Erik Åsmund Ringstad
Dorthea Eidnes
Borghild Johansen

Hærland:
Olaug Stømner Haug
Jonny Løkka
Oddmund Ruud
Anna Igletjern
Odd Revhaug

Trømborg:
Ole Kristian Løvholen
Kristian Morgan Fredriksen
Valborg Edvarda Kopperud

SKATTEFRIE GAVER 2009

Den norske kirke er organisert slik at visse organer opptrer 
på vegne av kirken i ulike sammenhenger. Lokalt er det 
menighetsrådet og kirkelig fellesråd som representerer 
menigheten. Ordningen med skattefritak for gaver til Den 
norske kirke tilsier at gaven må gis til menighetsrådet, 
kirkelig fellesråd eller en sammenslutning/stiftelse som har 
fått myndighet fra menighetsrådet/fellesrådet til å motta 
slike gaver.

Betingelsen er at gaven utgjør minst kr. 500, og maksimalt 
fradrag er kr. 12 000.
Det stilles ikke krav om faste innbetalinger, så gaven kan 
omfatte både organisert givertjeneste og enkeltgaver.  For 
å få skattefritak må giver oppgi navn, fødselnummer og 
adresse, samt gavens størrelse og formål.
Anonyme gaver gir ikke rett til fritak. 

Dersom det ikke oppgis nærmere beskrivelse av formål 
for gaven, er det menighetsrådet som avgjør hva pengene 
skal brukes til.
Ta kontakt med lederne i menighetsrådene eller kirkekon-
toret for registrering

Aktuelle gaveformål hos oss:
Trømborg menighet:    1020.20.90066

Eidsberg menighet:    1020.20.75873

Hærland menighet:     1020.20.80850

Mysen menighet:    1020.20.95874

Ungdomsarbeid / trosopplæring:  1020.07.12205

Trømborg menighetshus:    1020.56.79907

Hærland kapell/kirkestue:    1020.20.90058

Mysen menighetshus:    1020.21.23827

Eidsberg kirkestue:    1020.20.83566

Gi ditt bidrag for det globale miljøet 
– kjøp klimagriser hos Det Norske 
Misjonsselskap! 

Ved å kjøpe klimagriser støtter du 
et prosjekt i Kina som gir en enklere 
hverdag og nye muligheter for fattige 
familier på landsbygda 
i Hunan provins.
Gjødsel fra to griser er nok til å 
fylle en biogasstank. Når avfallet 
varmes opp av sola og blir til 
kompost, utvikles metangass. 
En tank gir nok energi til lys, 
varmt vann og kokemuligheter 
for en hel familie.

Nei, jeg har ik+ influensa og 
er he1er ik+ et miljøsvin, men en 
KLIMAGRIS ! KLIMAGRIS Min eh ... du vet (*) MM
gir  miljøveElig lys og varme til 
fHige familier i Kina !  KK
Kanskje jeg burde væK invLeK til KK
København i desember?KK

Gratulerer 

med en 

Klimagris!
ttige KK

Klimagris,
en annerledes

julegave!

GLEDELIG JUL!

Klimagrisene, 
som også er fine julegaver, 
koster kr 250,- per stk.

Kjøp klimagriser hos 
NMS infosenter 
på tlf. 51 51 61 00 eller 
epost: info@nms.no

LØP OG KJØPLØP OG KJJJJJJJJJØP

Klimagris

Bistand med 
nestekjærlighet

Budskap om  
levende håp

Bygging av 
livskraftige kirker

     TLF: 51 51 61 00  r  infosenter@nms.no    

Vår visjon: En levende, handlende og misjonerende kirke i alle land! 

www.nms.no

gaver, 
stk.stk.

(*) Gjødsel fra to griser er nok til å fylle en biogasstank.
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Eidsberg: 
Tora Marie Heller
Eivind Stangehelle Aronsen
Sigurd Østevik
Vilde Mette Steensgaard

Mysen:
Silje Skaug
Eilen Jordan
Martin Veum Gudin
Benjamin Edmund Gjøding-
seter Wulff 
Adrian Wulff 
Tuva Othilie Olsen Pettersen 
Marcus Knutsen Napstad

Hærland kirke:
Ludvik Nathaniel Srøbka 
Løken
Christian Frydenlund 
Haneborg

Trømborg kirke:
Mina Gromholt
Jonas Andersen Nordli
Ola Fjeld

VIGDE

Eidsberg:
Turi Strand Ludvigsen og John 
Conrad Degnes

Hærland:
Cathrine Veronica Nymotun 
Srøbka og Jonny Løken

DØDE

BYGDEJULETREFEST I TRØMBORG

Tirsdag 29. desember, 5. juledag kl. 17.00 i Menighetshuset

Det blir julesang, juletregang, andakt, mye god mat, utlodning 

og nissebesøk med poser til barna.

Hele familien med små og store er velkommen.

Trømborg Bygdekvinnelag og Mandagskvelden



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

Menigheten fi kk smake på regnbuen

KIRKECAMP I EIDSBERG

Gud gir 

         - vi deler

Gud gir - vi deler er nav-

net på den nye planen for 

trosopplæring i Den nor-

ske kirke. Det var et aner-

kjennende og begeistret 

kirkemøte som tidligere i 

høst, vedtok planen som 

gir retning og inspirasjon til 

kirkens arbeid for og med 

barn og unge.

Den norske kirkes trosopp-

læringsreform skal gi alle 

døpte medlemmer mellom 

0 og 18 år tilbud om opp-

læring i kristen tro og tradi-

sjon. Med Plan for trosopp-

læring ivaretar kirken selv 

viktige deler av det som 

tidligere ble gitt gjennom 

skolens kristendomsunder-

visning. 

Den norske kirkes trosopp-

læring går over i en ny fase 

når den nye planen settes 

ut i livet. Etter fem års utred-

ning, utprøving, erfarings-

deling og evaluering har 

45 prosent av menighetene 

fått trosopplæringsmidler. 

Resten av menighetene 

venter nå utålmodig på å 

bli innlemmet i reformen.

Målet for tiltalket er:

Lenger inn i kirken.

Lenger inn i gudstjenesten.

Den største opplevelsen var nok å få 

være med helt opp i klokketårnet. Men 

det å brette ut liggeunderlag og sove-

pose og legge seg til å sove foran alter-

ringen, vil nok bli husket lenge.

Barna arbeidet med bibeltekst, salmer 

og andre oppgaver til gudstjenesten, 

og satte sitt preg på den på en positiv 

og fi n måte. De frivillige medarbeiderne 

Torill Hauger, Lars Erik Duserud og Eirik 

Aanstad bidro også til at dette ble et 

vellykket arrangement.

Aktiv høst i Ka du trur
I starten av november var vi en 

tur på Tomb. På Tomb ble vi godt 

mottatt av Helge Heen som had-

de ordnet det slik at vi fi kk klatre 

i bruskasser og i klatrevegg. De 

fl este var også med ut i ! øset 

for å se hvordan det stod til der. 

Helge hadde andakt, hvor vi først 

ble utfordret til å hoppe ned fra 

tribunen (det var tjukkas der), det 

var spennende og kan anbefales. 

Grunnen til at han utfordret oss 

var for å si noe om at det å være 

kristen noen ganger kan koste litt, 

og at man må være villig til å satse 

noe for bli bedre kjent med Jesus. 

Senere i november har vi solgt 

vafl er til inntekt for vinterleiren i 

februar. Vi er så heldige at vi har 

fått plass på KRIK høy! ellssenter 

i Hemsedal. Det er ikke gratis, så 

da må vi jobbe litt på dugnad og 

spare litt ekstra for å kunne få til 

den turen.

Vi har også vært på Turnlåven i 

Trøgstad! Det er alltid veldig stas! 

Ungdommene for prøvd seg på 

luftige hopp, salto og araber fl ikk 

fl akk! De er svette og blide når vi 

forlater turnlåven etter en to ti-

mers økt. Det er Sigrun Østreng 

som trener oss, og hun vet hvor-

dan det skal se ut. Hvor grasiøst 

det var skal jeg ikke uttale meg 

om, men innsatsen var det i hvert 

fall ingenting å si på.

Ka du trur har hatt en aktiv høst. Annenhver fredag spiller vi innebandy, det er populært. 
Vi er mellom 15 og 20 hver gang. De andre fredagene reiser vi gjerne på tur.

Konfi rmantleir 2009:
Det har vært to store konfi r-

mantgjenger på leir i høst. 

Eidsberg, Trømborg og Hær-

land hadde som vanlig leir 

sammen på Sjøglimt. Mysen 

hadde en egen leir på Einarbu. 

Programmet varierer mellom 

ulike aktiviteter, mat og under-

visning. Uteløypa med ulike 

oppgaver klarte også i år og 

trigge konkurranseinstinktet.

 Tekst og foto: Solveig K. T. Vormeland

Navnene på barna ved kveldsmaten er:

Fra venstre Thea Maurtvedt, Ingeborg My-

sen, Marthe Bakker, Per Hugo Borgen

Oda Høie Horgen og Ingrid Vik.

Barneklubben i Hærland 

Vi startet opp med skattejakt i 

kirka hvor 4 åringen ble spesi-

elt invitert etter 4 årsbokutde-

lingen. 

I oktober var det Kirkerot-

tekveld med rottehalemat. Vi 

ble bedre kjent med kirkerot-

tene Vesle og Fredo, og spiste 

pølser og spagetti. 

Sist samling hadde vi besøk av 

Ann-Christin Johansen fra NMS 

U som snakket om skatter og 

om hva som varer evig, og så 

forberedte vi adventsgudstje-

nesten med fi ne tegninger og 

øving på sanger. 

Det har vært 22 barn innom 

klubben i høst, og det er Hilde 

Solberg, Anne Johanne Dahl 

og Anita Lislegaard som leder 

klubben.

Denne høsten har barneforeningen Håpet på bedehuset i Hærland og kirken gått 
inn i et samarbeid om felles klubbtilbud for barn mellom 4 og 8 år. 
Klubben foregår på Kirkestua én torsdag i måneden.

 Tekst og foto:: Anita Lislegaard

Ann Christin Johansen, 

barne -og ungdomsarbeider i 

NMSU, har andakt om skatten 

som varer evig.

 Tekst og foto: Solveig K. T. Vormeland

 Tekst og foto:: Elisabeth R. Dankel

7. – 8. november deltok seks 11-åringer 

på kirkecamp i Eidsberg menighet 


