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Bøkenes bok
La Bøkenes bok
være rettesnor
i ditt liv
fylt av visdom, liv
og evig liv
som den er
la den være
livet i ditt nye liv 
 
 Andreas Lund

Lørdag 30. januar deltok 35 
barn på festival der de feiret 
10-års dåpsfest i hele 8 timer.

Festivalen hadde base på Festi-
viteten. Gjennomgående for alt 
som skjedde i løpet av dagen, var 
å la barna bli kjent med alle per-
lene i Kristuskransen, - en bøn-

nekrans. Barna kunne ellers velge 
forskjellige aktiviteter som sang, 
dans og scenedekor.

Alle dekorerte sine egne t-skjor-
ter, så film om Baluba og Hang-
man i kinosalen, badet i bassen-
get og var med på kirkevandring 
i Mysen kirke.

Mat ble fortært med stor appetitt 
på Betania. Dagen ble avslutten 
med forestilling i kinosalen der 
deltagerne viste fram det de had-
de gjort i løpet av dagen. 

Festivalen er en del av trosopplæ-
ringstiltakene som menighetene 
utprøver. Trosopplærer Elisabeth 

Riiser Dankel ledet forberedelse-
ne av festivalen. Hun hadde med 
seg prester, menighetspedagog, 
organist og ikke minst flere frivil-
lige medarbeidere.

Du kan se flere bilder fra festiva-
len på siste side og på vår hjem-
meside www.eidsberg.kirken.no

Denne tiden er en periode da 
vi forbereder oss frem mot på-
skefeiringen i ettertanke og 
selvransakelse. Det er også en 
tid for engasjement for neste-
kjærlighet og omsorg for den 
verden vi lever i, både mennes-
ker og natur! 

I fjor var fokuset i fasteaksjo-
nen kampen mot global opp-
varming! Det samme gjelder i 
2010. Mennesker som er verst 
rammet får hjelp gjennom 
denne innsamlingen. Men-
nesker som lever med fare for 
oversvømmelser, som i Bangla-
desh, tørke i Sudan og mangel 

på vann i Brasil for å nevne noe. 
Fattige mennesker under van-
skelige naturforhold får hjelp 
til å sikre seg en bedre og sik-
rere fremtid for seg og sine! I 
Eidsberg stiller vi opp også i 
årets aksjon!. Konfirmantene 
med foreldre vil sammen med 
frivillige i menighetene bruker 
tirsdagskvelden 23. mars til å 
gå fra dør til dør for å be om ditt 
bidrag! 

Ta vel imot de unge og gi dem 
som har minst en håndsrek-
ning! 

Vi sees 23. mars!

Dør til dør innsamling tirsdag 23 mars

Askeonsdag, 17. februar, innleder fastetiden 
i vår kirke, og den varer frem til påskeaften. 

	 	 LIV	OG	(be)RØRE	FESTIVAL

Konfirmantene Andreas Andersson, Emilie Sørlie, og Viktoria Nordby Lia 
vil delta i fasteaksjonen.

Tekst  og foto:  Rolf Ertkjern Lende

Fasteaksjonen		

Støttekonsert	
for	Haithi	
i	Trømborg	kirke
Søndag 7. mars kl.18.00

Medvirkende: 
Espen Volden 
euphonium

Sara Yvonne Karlsen
flygelhorn

Nathanael Langnes Svae 
orgel/piano

Mysen damekor

Mysen mannskor

Ludvik Oustorp
sang

Appell v/Petter Skauen
 
Gave til hjelpearbeidet i 
Haithi.

Ta med deg noen og støtt 
dette viktige arbeidet. 

Gratis inngang. 

Hjertelig velkommen!!
 
Arr. Trømborg menighetsråd



2 K i r k e k o n t a k t e nwww.eidsberg.kirken.no

Ordet ”dogme” har en dårlig klang for folk 
flest. Og adjektivet ”dogmatisk” kanskje enda 
dårligere. Det står gjerne for noe stivt, trang-
synt noe. Men spørsmålet er jo hva et dogme 
er. I kirkelig sammenheng er dogmet en for-
mulert trossetning. Vi har dogmene i trosbe-
kjennelsene våre, spesielt de tre fra oldkirken. 
Vi trenger dem!

Det ble tidlig i kirken behov for en kortfattet 
sammenfatning av hva kristen tro går ut på, 
særlig i forbindelse med dåpsundervisningen. 
Det er opprinnelsen til det vi kaller den apos-
toliske trosbekjennelse, eller Apostolicum, og 
som vi bruker i hver eneste gudstjeneste når vi 
sier ”La oss bekjenne vår hellige tro!”. At den er 
apostolisk, vil ikke si at apostlene formulerte 
den (slik Grundtvig mente!), men at den sier 
hva apostlene lærte. Den går helt tilbake til 
Roma i det 2. århundre, og brukes som dåps-
bekjennelse i store deler av kristenheten.

En annen gammel trosbekjennelse er den ni-
kenske, eller Nicaenum. Vi har begynt å bruke 
den på 1. juledag. Den ble vedtatt på kirkemø-
tet i Nikea i Lilleasia i 325, men fikk sin ende-
lige utforming på et kirkemøte i Khalkedon, 
i nærheten av Istanbul, i 451. Den er felleseie 
for ortodokse, romersk-katolske, anglikanske, 
lutherske og reformerte kirker. (Metodistene 
har den ikke, men de bruker Apostolicum). 
Det spesielle med Nicaenum er at den foku-
serer sterkt på hvem Jesus er, både sann Gud 
og sant menneske, selve kjernepunktet i vår 
kristne tro.

Den tredje trosbekjennelsen fra oldkirken er 
den såkalte athanasianske, oppkalt etter pre-
sten Athanasius. Den fokuserer på treenig-
hetslæren.

Alle disse tre hører med til vår kirkes bekjen-
nelsesskrifter, og setter oss inn i et stort fel-
lesskap med kristne i alle land og til alle tider. 
– Men trenger vi dem virkelig? Av og til hører 
vi om ”udogmatisk kristendom” som likesom 
skulle være det ideelle. Men saken er at udog-
matisk kristendom ikke eksisterer. Det kan i 
høyden bli Kristus-inspirert etikk og en diffus 
Guds-tro. Det er vel og bra så langt det rekker, 
men kristendom er det ikke. Dogmene sier hva 
troen går ut på. De danner et fundament for 
vår tro, slik den leves ut i gudstjeneste og me-
nighetsfellesskap, og i den enkelte kristnes liv 
i bønn og tjeneste. De erstatter ikke på noen 
måte Bibelen, men peker på det som er hoved-
saken.

PS Du finner nicaenum nedenfor.

Tro & Tanke
 Gunnar Hasselgård

OM	DOGMER

NYTT FRA KIRKEVERGEN
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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 Hærland 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

Skogholt	ved		Hærland	kirke
Ved innkjøring til Hærland ligger et lite skogholt. Med årene har vegetasjonen blitt tettere og tettere. Nå 
har kirkegårdsarbeiderne Kai Nikolaisen og Arne Gulbrandsen startet opprydnings-/uttynningsarbeid. 
Til våren vil skogholtet bli en pen innfaltsport til kirkeanlegget.

Minnelund	ved	Mysen	kapell
Vi har som mål å etablere en minnelund øst for Mysen kapell i løpet av året. I tillegg vil det bli opparbei-
det urnelund nord og vest for kapellet.  I den forbindelse er gamle trær rundt kapellet fjernet. Det vil bli 
ny beplantning etter hvert

DEN NIKENSKE TROSBEKJENNELSE

Vi tror på en Gud, den allmektige Far, som har 
skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig.

Vi tror på en Herre, Jesus Kristus, Guds 
enbårne Sønn, født av Faderen før alle tider, 
Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, 
født, ikke skapt, av samme vesen som Fade-
ren. Ved ham er alt blitt skapt. – For oss men-
nesker og til vår frelse steg han ned fra him-
melen, og ved Den hellige ånd og av jomfru 
Maria ble han menneske av kjøtt og blod. Han 
ble korsfestet for oss under Pontius Pilatus, 
led og ble begravet, oppstod den tredje dag 
etter Skriftene og for opp til himmelen, sitter 
ved Faderens høyre hånd, skal komme igjen i 
herlighet for å dømme levende og døde, og 
hans rike skal være uten ende.

Vi tror på Den hellige ånd, som er Herre og 
gjør levende, som utgår fra Faderen og Søn-
nen, tilbes og æres sammen med Faderen og 
Sønnen, og som har talt gjennom profetene. 
Vi tror på en hellig allmenn og apostolisk kir-
ke. Vi bekjenner en dåp til syndenes forlatelse 
og venter de dødes oppstandelse og et liv i 
den kommende verden.
Amen.

Kirketjener/kirkegårdsarbeider Kai Nikolaisen er en 
erfaren skogsarbeider. 
Her rydder han opp lags veien inn til Hærland kirke. 
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Du Gud som skapte himmel, jord og stjerner
som sprenger tankens rom i våre hjerter,
i Kristus er du nær
og fyller alt som er,
fra rommets grenser til atomets kjerner.

Du Gud som stråler sterkere en soler,
som snurrer kloder rundt om deres poler,
gir liv til alt som kryr
av fugler, trær og dyr,
du farger blomster; liljer og fioler

Du Gud som ingen mennesker kan måle,
som er langt sterkere enn vi kan tåle,
i Kristus kom du nær,
gikk kledd i våre klær;
lik solen fikk vi se ditt ansikt stråle.

Du menneske som var blant oss her nede,
ved Ånden er du fortsatt til stede.
Du ble vår dype skatt
ved korsets død og natt.
Vær du min morgensol, mitt håp, min glede!

Andakt

Du Gud som skapte himmel, jord og stjerner

Organ for
Eidsberg Velferdssentral
Nr. 1 – Febr. 2010 – 14.årg..

TRØSTE  & BÆRE

Ansv. for dette nr.  Gunnar Hasselgård.

15 ÅR !
Tirsdag 12. januar fylte Frivillighetssentralen/
Velferdssentralen 15 år, og det ble feiret til 
gagns. 70 tidligere og nåværende hjelpere 
og styremedlemmer benket seg ved lang-
bordene på Bamsrudlåven. Styreleder Anne-
Trine Østby ønsket velkommen, og Ole Vister 
var toastmaster. Vi fikk servert en eksklusiv 
middag, men før det delte Anne-Trine ut pre-
sanger til tidligere formenn og hjelpere med 
lang fartstid. Naturlig nok ble det fokusert 
mest på Unni Gangnæs, som var opphavet til 
det hele, og på Anna Kviserud, som har vært 
aktiv både som medlem av styret og som 
hjelper med mye ansvar i alle de 15 årene. Fle-
re hadde ordet under middagen: Randi Fran-
krig, Arvid Stanghelle, Lise Beyer-Olsen, Odd 

Bekkholt, de tre tidligere formenn, og, ikke å 
forglemme, ordfører Knut Herland, som hil-
ste fra kommunen. Det vanket også blomster 
og gaver fra kommunen og fra Pensjonistfo-
reningen. Odd Bekkholt fikk fortjent mange 
gode ord. Senere på kvelden var det kaffe og 
kaker. Det hele var svært så trivelig, og vi tak-
ker det sittende styre med Anne-Trine Østby i 
spissen for et flott arrangement.

FØRJULSHYGGEKVELDEN
Førjulshyggekvelden 3. desember var svært 
vellykket. Igjen var Velferdssenteret fylt til 
siste plass, og alle hygget seg. Ragnar Ram-
stad leste en Prøysen-stubb, duoen Winni 
Gulbrandsen og Leif Wiik hadde en fin sang-
avdeling, Ragnhild Langholen satt trofast 
ved pianoet og spilte til julesangene, og Karl 
Thelle hadde kveldstanker. Julenissen med 
assistent delte ut milde gaver, og serveringen 
var grøt med rød saft, kaffe og julekaker. 
Trivelig kveld !

NYTT KONTOR
Som tidligere nevnt mistet vi det kontoret vi 
hadde i Storgaten Borettslag, og tapet var fø-
lelig. Men nå har det ordnet seg. Vi har fått 
til disposisjon en av leiligheten i Kløvervn. 19, 
rett overfor inngangen til Velferdssenteret. 
Der er både kjøkken med komfyr og kjøle-
skap, toalett og dusj, og plass både til Odds 
skrivebord og et lite styrerom. Stor takk til 
kommunen!

VED
Det ble full vinter i år, med atskillige kulde-
grader. Følgelig har det vært stor etterspør-
sel etter ved. Når dette skrives, er guttane i 
ferd med å hugge opptenningsved på He-
demarken i Hærland. I fjor sommer var det 
problematisk å arbeide med og å lagre ve-
den i alt regnet, men nå har vi fått tillatelse 
til å sette opp et tak fra garasjen og nedover. 
Det vil hjelpe betraktelig.

SNØ OG SAND
Det kom mye snø i jula, og det har vært en 
god del spørsmål etter snømåking. En bru-
ker fikk også spadd snøen av taket på ga-
rasjen. Strøing av glatte innkjørsler m.v. har 
det også vært spørsmål etter. Vi minner om 
at vi har strøsand på lager.

KURS I RAKKESTAD
Diakoniutvalget og Frivilligsentralen i Rak-
kestad har gått sammen om et kurs 4. fe-
bruar. Overlege Audun Myskja skal ha en 
temakveld i Rakkestad kulturhus om  ”Hva 
sang og musikk kan gjøre med oss” Det 
gjelder kommunikasjon, avspenning, smer-
telindring. Demens og Parkinson. Takket 
være Laila Bjerkehagen Andresen har vi fått 
innbydelse til våre hjelpere  på dagtilbudet 
og på Edw.Ruud.

GAVER  INN  -
Vi har fått en flott gave på hele kr. 5.000 fra 

Mysen-russen. Og enda er det noen som 
klager på ungdommen ! Tusen takk ! Vi har 
også fatt en pengegave fra Erling Dingtorp 
og en brukt snøfreser fra Marit Nordal. Takk 
til begge to!

OG GAVER UT
Når vi får så mange gaver er det rimelig at 
vi deler litt med oss. Før jul kjøpte vi noen 
kasser med frukt og dro opp på asylmotta-
ket på Mysebu med. Og likeså før jul trop-
pet Anne-Trine Østby og Odd Bekkholt opp 
på Familiesenteret med kr. 10.000 til tren-
gende. For det er faktisk også her i Eidsberg 
mennesker som har det vanskelig. Gaven ble 
tatt vel i mot, og brukt på beste måte.

ÅRSMØTET
Årsmøtet 2010 blir torsdag 25. februar. Van-
lige, men viktige årsmøtesaker. Vi håper så 
mange som mulig møter fram. Referater 
kommer i neste nr. av T & B.

EVY
Etter at Monrad Waarum har begynt som 
daglig leder i halv stilling, har Evy Holm 
trukket seg som fast vikar. Men hun er villig 
til stille opp når det er behov. Vi vil gjerne 
si Evy stor takk for den tjenesten hun har 
utført i mange år. Du har vært til uvurdelig 
hjelp for Velfredssentralen.

Noe må vi visst ha å krangle om hvis vi skal 
holde oss friske. Det siste nå er datomar-
keringen på alle mulige og umulige varer i 
butikkene. Noen tror blindt på dem og hiver 
knekkebrødet hvis halve pakka har gått ut 
på dato. Andre hevder at hele datostyret er 
forkastelig, for det fører til at vi kaster altfor 
mye spiselig mat. Vi har jo sogar fått ei split-
ter ny kokebok som heter ” Resirkulert mat”, 
noe som på godt norsk betyr oppvarmet re-
stemat med någo attåt. 

Av og til møter jeg imidlertid mennesker 
som sukker oppgitt:” Nei, jeg har visst gått ut 
på dato. Jeg duger ikke lenger.” Tanken har 
faktisk streifet meg også i  tunge stunder, 
men så må jeg ta både den ene og den an-
dre i nakken og si som så: ” Vi får heller lage 
vår egen markering  og kalle den ”Best før”. 
Og da bør vi helst unngå datoer, og bare 
holde oss til ca årstall, ikke sant?” Dette er 
nok et relativt aktuelt tema for en del av oss 
godt tilårskomne som har vært vant til å stå 
på og ha det travelt opp gjennom åra, men 
som begynner å ane vår egen begrensning.

”Alt har sin tid” sa vismannen, men er det nå 
så lett å godta det? Er det greit å si at det der 
får jeg la ligge eller overlate til  andre, for det 
orker jeg ikke ?

I sånne stunder er det antakelig nødvendig 
å være realist uten å bli pessimist, for det er 
tross alt noe vi kan få til ennå. Det gjelder 

bare å se det. Noen ganger trenger vi litt 
hjelp til å finne ut av det, for det hender rett 
og slett at andre ser klarere enn jeg gjør sjøl 
hva jeg fremdeles kan duge til. Visst var vi 
best før, men før hva? Før håret grånet alt for 
mye, eller før vi måtte begynne med briller 
eller høreapparat? Det er visse begivenheter 
i livet som setter spor, men de trenger ikke 
nødvendigvis å sette punktum. Kanskje det 
holder med et komma eller et spørretegn?

Om jeg ikke kan vaske taket lenger, så kan 
jeg nok greie å tørke over kjøkkengolvet.

Det er ikke sikkert verken barnebarna el-
ler oldebarna syns at vi har gått ut på noen 
dato, for vi har fremdeles massevis av glede 
av hverandres selskap, og det strikkes dusin-
vis av små votter, sokker og luer av flittige 
bestemorshender.

Den viktigste oppgaven ligger likevel på et 
annet plan, det åndelige. Vår aller viktigste 
oppgave ligger i forbønnstjenesten, og den 
er uten grenser. Bønnelistene vokser med 
åra, og velsignelsen av dem skal vare i utal-
lige slektledd framover. I en begravelse jeg 
var, uttalte en følgende:” Velsignelsen av 
hennes bønner ligger som gode skyer over 
bygda vår, og av og til regner den ned, og 
det vil den fortsette med ”

Oppdragsgiveren vår er fra evighet til evig-
het, og  forbønnstjenesten  vår  er livslang, 
så stå på og stol på at det er svar underveis!

Utgått på dato
Tekst :  Marit Nordal

Denne gang har vi valgt en salme til Kristi Forklarelses dag som andakt.
Den ble skrevet til et ikon (se bilde) som kunstneren Hæge Aasmundtveit laget til 
Kråkerøy kirke i 2008. 
Den forklarede Kristus er framstilt på en fjelltopp der han taler med Moses og Elia
De tre disiplene, Peter, Jakob og Johannes, blir innhyllet i et overjordisk lys. De ble 
vitne til at Gud åpenbarte seg og de fikk del i guddommelig innsikt. 
Dette ikonet inspirerte dikteren Sven Aasmundtveit til å skrive en salme. 
Kantor Vidar Hansen laget melodi til salmen.

KONFIRMANT - MINISTRANTER 

I konfirmantåret 2009/10 så er 
dette utvidet litt. De er blitt enda 
mer som medhjelpere å regne 
i gudstjenesten. De bærer kon-
firmant-kapper og deltar i inn-
gangsprosesjon med bæring av 

kors og lys! De står med tente lys 
ved tekstleser og prest når tek-
stene i gudstjenesten leses. De 
samler inn offer, hjelper til ved dåp 
og tenner lys på alteret i kirken 
før gudstjenesten begynner og 
deler ut salmer bøker til de som 
kommer på gudstjenesten. Det 

har fungert fint. Menighetene og 
konfirmantene liker dette. I løpet 
av konfirmant-tiden har de en slik 
tjeneste to ganger, så etter påske 
så er det slutt! Vi gleder oss over 
de unges tjeneste og setter stor 
pris på det!

 Tekst og foto: Rolf Ertkjern Lende

Konfirmantene Emilie Sørlie, 
Andreas Andersson og Viktoria 
Nordby Lia deltar i prosesjon

En ministrant (også kalt altertjener) er en person som hjelper presten under gudstjenesten. Konfirmantene i Hærland og Trøm-
borg har i mange år vært med og hjulpet til ved gudstjenestene i sine kirker. Det har menighet og prest satt stor pris på. 
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Heldigvis varte ikke sprengkulda så len-
ge. Nå har barna i flere uker fått utfolde 
seg i snøen. De boltrer seg med å hoppe 
og base i den myke snøen og aker ivrig i 
akebakkene.

Noen er ivrige skiløpere og trener i løypa 
så ofte de kan. Det har også blitt noen tu-
rer i nærmiljøet.  Med gode klær, nistemat 
og kakao blir det trivsel, glede og livlig ak-
tivitet.

Vi inviterte derfor Stanghelle med på en rundtur til kirkene 
og kapellene for å få hans tilbakemeldinger på de enkelte 
lydanleggene. Alle anleggene ble noe justert.

Det er viktig for oss å få tilbakemeldinger dersom lyden 
er svak. I kirkene og Eidsberg kapell har vi høytaleranlegg 
med teleslynge. I Mysen kapell er det kun teleslynge. 

Hvis mulig bør besøkende med høreapparat bør innstille ap-
paratene sine slik at de får lyden via teleslynga. Det gir best 
lyd.
Det er også viktig at besøkende med noe dårlig hørsel, ser 
på plasseringen av høytalerne og setter seg slik at de får 
optimal lydforhold.

Vi har følgende  rutiner for å sikre oss best mulig lyd:
Prest og kirketjener prøver lydanlegget før guds-tjenesten 
Kirketjener ”styrer” lyden fra orgelgalleriet
Kirkeverten som sitter bakerst i kirken, kontakter kirketje-
neren dersom lyden oppleves lav nede i kirken.
 
Dersom enkelte i menigheten synes lyden er lav, bør ved-
kommende  gi beskjed til kirkeverten, - ikke vent til etter 
gudstjenesten!  Det kan oppstå tekniske feil og menneske-
lig forglemmelser som raskt kan la seg rette. 

Ved konserten som Stanghelle besøkte, hadde arrangøren 
med eget lydanlegg.  Slike ”fremmede” anlegg har ikke te-
leslyngetilknytning. 

Hører du godt i kirkene ?

Jeg blir med på å «fargelegge kirken»
Jeg har vært på kurs. Som ny i menighetsrå-
det var jeg forleden sammen med nye menig-
hetsrådmedlemmer fra hele Østre Borgesyssel 
prosti. Biskopen i Borg sto bak invitasjonen. 
Helga Haugland Byfuglien var selv på plass – 
som den øverste leder i et bispedømme med 
åtte prostier, 38 fellesråd og 118 menighets-
råd. Vår egen prost – Elisabeth Yrwing Guthus 
- var også en av flere foredragsholdere. 

Ikke kjedelig
Jeg har flere ganger kjedet meg på kurs. Et 
tema som i utgangspunktet skulle gi meg ver-
difullt faglig påfyll svarte ikke til forventninge-
ne. Kanskje var det noe feil med min innstilling 
fra starten av? Andre ganger ble mye ødelagt 
av en foreleser som ikke var forberedt.
Kurset med Biskopen ga meg mye. Når jeg 
velger å fortelle det i denne artikkelen, skyldes 
det kort og godt at det ble sagt mye vesentlig. 
Dette er ikke noe referat, men det er brudd-

stykker fra en kveld med viktige budskap fra 
sjefene til arbeidslagene. Jeg fikk høre fra kir-
kens øverste i bispedømmet hva hun forven-
ter av meg.  Med stor tydelighet fikk jeg som 
menighetsrådsmedlem høre hva menighets-
rådet kan forvente av prosten.

Retningen er klar
Jeg har ikke klart å prioritere et engasjement i 
kirken de siste årene. Men jeg har forsøkt å føl-
ge med i debatten om kirkens utvikling og re-
formarbeid. Spørsmålene har meldt seg. Er kir-
kens organisasjon blitt for byråkratisk? Er det 
for mye fokus på et stort planverk?  Jeg svarer 
nei på spørsmålene fordi kirken har et stort 
forvalteransvar. Alt som kirken foretar seg skal 
være profesjonelt, planmessig og ryddig. Skal 
det bli vekst og fremdrift må arbeidslagene 
(menighetene) ha medarbeidere som arbei-
der etter planer. Vi må ha en klar forståelse for 
hvor mange kroner vi kan bruke i budsjettåret. 
Vi må vite hva lederen forventer av oss.

På kurset fikk jeg høre hva biskopen og pros-
ten forventer av meg. Men vi fikk også høre 
hva jeg kan forvente av lederne. Kirken har en 
klar retning med sitt arbeid. Den norske kirkes 
visjon er spikret. Nå skal jeg være med å stake 
ut kursen lokalt. Biskopen sa det til meg:
– Du skal være med å stake ut kursen og gjøre 
viktige valg for menigheten. Det som vedtas 
sentralt skal settes i verk lokalt. Derfor har vi 
trosopplæringsreform, gudstjenestereform 
og ikke minst plan for diakoni i menigheten. 
– Du skal fargelegge og prege kirken der du 
er, sa biskopen.

Prosten ber for oss
Det er ansvarsfullt å sitte i menighetsrådet. 
Derfor er det godt å vite hva jeg som me-
nighetsrådmedlem kan forvente av prosten. 
Utgangspunktet for hennes foredrag var de 
”justerte, rasjonelle og naive forventninger” 
som økonomisk teori sier noe om. Prosten ga 
meg ballast for arbeidet. Hun sa: Menighets-
rådet kan - forvente at prosten ber til Gud for 
menigheten
- forvente at prosten kommer på ett formelt 
besøk en gang hvert år (pluss alle uformelle)
- forvente at prosten bryr seg om det som skjer 
i menigheten.

Men Elisabeth Yrwing Guthus sa også:
– Menigheten må ikke ha naive forventninger 
til prosten.

Få til utvikling
Mulighetene og utfordringene ligger i me-
nighetsrådets hender.  Allerede i åpningsan-
dakten på kurset fikk vi Ørnulf Elseths klare 
oppfordring: – Vi må følge Einar Lundbys ut-
fordring til oss: – Som kristne  - som represen-
tanter for kirken -  må vi leve som en takrenne. 

Som nytt medlem i menighetsrådet skal jeg 
forsøke å ta den utfordringen. Den kraften 
som kommer ovenfra skal skape utvikling og 
vekst slik at flere får møte en åpen kirke. Pla-
nene skal ikke puttes i skuffen, men gi menig-
hetsutvikling. Reformene skal anspore til tiltak 
som vitner om nestekjærlighet og inklude-
rende felleskap. Vi må tørre å tenke åpent og 
raust.  

Takk for kurset. Det var berikende og tvers 
igjennom profesjonelt. Jeg vil gjerne være 
med ”å fargelegge kirken” – slik biskopen opp-
fordret oss til.

Like før jul skrev Arvid Stanghelle et leserbrev i Smaalenenes Avis der han uttrykte sin misnøye med lydforholdene i 
kirkene. Han hadde vært på en fin konsert der det var vanskelig å høre konsertens konferansier. Han påpekte også at 
lyden kunne være svak ved kirkelige handlinger.

Apropos! Trond Degnes

Kirketjenerne Arild Bekkevold (til venstre) og Arne Gulbrandsen (til 
høyre) i hyggelig prat med Arvid Stanghelle.

Vinteraktivitet i barnehagen
Det nye året startet med noen riktig kalde dager. Da gradestokken viste – 20 grader og enda litt til, måtte barna være 
inne nesten hele dagen til tross for at masse ubrukt snø lå ute og fristet.

Menighetens Barnehage
79 barn fordelt på 4 avdelinger.

Avdeling Hebron på Hebron Bedehus ved Eidsberg stasjon.
Avdeling Hærland i Hærland Bedehus ved Lundebyvannet.
Avdeling Nøtteliten, Trømborg i Trømborg Menighetshus
Avdeling Ekornstubben, Trømborg i Trømborg Menighetshus.

Små enheter i nærmiljøet og klar kristen forankring.
Stabil personalgruppe.

F
A
K
T
A
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Hører du godt i kirkene ? Diplomfest for de yngste
Søndag 24. januar var det diplomfest for flittige baby-sangere 
på Betania, Mysen. Salen var full av pludrende småtroll, glade 
storesøsken, stolte foreldre og besteforeldre.

Etter 8 ukers kurs sammen med mamma der dagsorden har 
vært ukentlige kosestunder med sang og regler, fikk 16 unge 
deltagere sine velfortjente diplomer.

Sosialt
- Vi går her fordi det er koselig å 
treffe andre med små barn. Det 
er sosialt og moro, og jeg ser 
at ungene koser seg, sier Mona 
Hansen fra Trømborg  som er 
mamma til Jørgen på 7 måneder.
- Jeg har gått tilsvarende kurs 
tidligere med storebror Even 
og synes dette er et veldig bra 
tiltak, også er lederen vår Anita 
veldig flink!

Randi Berger fra Mysen forteller 
at hun hørte om kursene og star-
tet i 2007 med Martine som nå 
er storesøster til Amalie.
- Vi hadde lyst til at begge to 
skulle få del i dette, storesøster 
Martine har i alle fall blitt glad i 
å synge, smiler mamma.

-  Jeg synes det er gøy å møte an-
dre, og en ser at ungene foran-
drer seg når de hører sangene. 
Noen av sangene er av de gode 
gamle jeg kjenner igjen selv.

Trosopplæring
Når en kommer på babysang-
kurs, er babyen i sentrum. Voksne 
og barn samles på gulvet og den 
voksne fokuserer hele tiden på 
sitt barn gjennom sanger, leker 
og regler. Man får også CD med 
stoffet slik at en kan kose seg med 

de samme sangene hjemme. 

Anita Lislegaard som er leder på 
babysangkursene i regi av kirken 
forteller at de har stor pågang 
og at det arrangeres flere kurs 
for forskjellige aldersgrupper.
- Når de minste er ferdige med 
baby-sangkursene, kan de som 
ønsker det fortsette på små-
barnssang og deretter knøtte-
sang. Vi har sangtilbud fra barna 
er noen uker gamle og fram til 
skolestart. 

- Det spiller ingen rolle om en 
ikke har vært med på tidligere 
kurs. De som har småbarn blir 
fordelt på grupper etter alder på 
barna, det er bare å melde seg 
på, smiler Anita Lislegaard.

Opplegget er en del av trosopp-
læringen som kirken tilbyr. Nå 
er det nemlig foreldrene i sam-
arbeid med kirken som har an-
svaret for at barna lærer om den 
kristne tro. Skolen gir ikke lenger 
slik undervisning.

Lislegaard forteller at nytt kurs 
i babysang for 0-1 åringer star-
tet 3. februar. Man kan ta kon-
takt med kirkekontoret om en 
har spørsmål om sangtilbud for 
småbarn fra 1 – 5 år sammen 
med foreldre.

MUSIKALSKE: 11 babyer fikk tildelt sine diplomer for fullført babysangkurs. Ikke rart at både foreldre og babyer er stolte og glade.

Konstituering av fellesråd
Eidsberg kirkelige fellesråd har valgt Ivar Ånesland og Morten Rad-
dum som henholdsvis leder og nestleder. Sammen med Inger Marit 
Dalset (kommunal representant) utgjør de lønnsforhandlingsutvalg.
Øvrige fellesrådsmedlemmer er: Tove Røen Opsahl, Liv Turid Karlsen, 
Vibeke Høegh, Jul-Lars Kvernhusengen, Odd Henning Vaaler, Jan-Tho-
re Kjeve og Rolf Ertkjern Lende (geistlig representant)

NYTT FRA MENIGHETSRÅDENENYTT FRA MENIGHETSRÅDENENYTT FRA MENIGHETSRÅDENENYTT FRA MENIGHETSRÅDENENYTT FRA MENIGHETSRÅDENE
Eidsberg - Mysen - Hærland - Trømborg

Vinteraktivitet i barnehagen

Ivar Ånesland er valgt til 
leder av Eidsberg kirkelige 
fellesråd i 2010.

Døpte Konfir-
merte

Vigsler Gravferder Gudstjene-
steantall

Gudstjeneste-
deltagere

Nattverds-
gjester

Kirkeoffer Fasteaksjon 

Mysen 40  (31) 40  (42) 8    (6)    48      (43) 55     ( 56) 6965     (6541) 913 (921) 131865   (114415) 24532       (24937)
Eidsberg 33  (41) 31  (20) 11  (12)    27      (23) 33      (34) 4094     (4037) 307       (637) 84220       (89903) 22115       (19368)
Trømborg 15  (11) 9    (15) 2    (2)    10       (7) 23      (24) 1873     (1698) 262       (174) 32046       (33120) 11362         (8816)
Hærland 12  (10) 7    (18) 4    (5)    15      (16) 23      (27) 1948     (2631) 121       (264) 47961       (62645) 11952       (12048)
Samlet 100 ( 93) 87  (95) 25  (25)   100     (89) 134  (141) 14880 (14907) 1603    (1996) 296092   (300083) 69961       (65169)

Hvert år må menighetene i Eidsberg fylle ut et ganske omfattende statistikkskjema ang. aktiviteter, deltagelse og økonomi. 
Vi har hentet en del opplysninger fra disse skjemaene.

Tekst  og foto:  Kari K. Undeland

(Til høyre) MUSIKALSK LEDER: Anita Lislegaard er menighetspedagog og er leder for baby og småbarnssang-gruppene på Mysen. 
Her er det Madelen Forberg som koser seg på fanget.

GODE VENNER: Siri Flier Tveten og Frida Granli koser seg på teppet, babysang er topp.

Statistikk 2009

Tallene for 2008 står i parantes.

Gudstjenester i kirkestuene
En del lesere har sikkert lagt merke til at vi har benyttet kirkestuene til 
gudstjenester i vinter. Dette gjøres i hovedsak av økonomiske årsaker, 
men også av miljøhensyn. Ingen av våre menigheter har gjort vedtak 
om å være ”grønne menigheter”, men det forhindrer ikke at vi kan være 
miljøbeviste.  Gudstjenester med dåp blir holdt i kirkene.
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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

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

Industriveien3,1850 Mysen
Tel.: 69 89 23 61

NORDHAGEN 
DATA SERVICE AS
Storgt. 10, 1850 MYSEN

RING 911 57 275 / 69 89 22 50

Aloe Vera produkter 
Fra Forever Living 
kan bestilles hos 
selvstendig forhandler 
R. Andersen 69892909/ 
90875942/ 
ragnh.a@epost.no

Tlf.+47 69 84 60 50
www.privatmegleren.no

Årsmøter
Menighetene vil ha sine årsmøter 
følgende dager:

Eidsberg menighet: 
10. mars, kl. 19.00,  kirkestua
Trømborg menighet: 
21. mars, etter gudstjenesten, 
menighetshuset
Hærland menighet: 
21. mars, kl. 19.00, kirkestua
Mysen menighet: 
24. mars, kl.19.00, Betania



7K i r k e k o n t a k t e n www.eidsberg.kirken.no

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

14.02.10 -  SØNDAG FØR FASTE  (FASTELAVENSSØNDAG)
Eidsberg kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste.
Mysen kirke kl. 11.00:   Familiegudstjeneste 
   med utdeling av 6-årsbok.
Trømborg kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste med dåp og nattverd.

17.02.10 – ASKEONSDAG.
Eidsberg kirke kl. 19.00:   Fastegudstjeneste med nattverd. 

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

28.02.10 – 2. SØNDAG I FASTE
Eidsberg kirke kl. 11.00:   Felles gudstjeneste med dåp 
   og nattverd.

07.03.10 – 3. SØNDAG I FASTE
Eidsberg kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste.
Mysen kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste med dåp.
Trømborg kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste med dåp og nattverd.

14.03.10 – 4. SØNDAG I FASTE
Hærland kirke kl. 11.00:   Familiegudstjeneste 
   med utdeling av 6-årsbok.
Tenor skole kl. 11.00:   Familiegudstjeneste 
   med utdeling av 6-årsbok.

21.03.10 – MARIA BUDSKAPSDAG
Eidsberg kirke kl. 11.00:   Familiegudstjeneste 
   med utdeling av 6-årsbok.
Trømborg kirke kl. 11.00:  Familiegudstjeneste 
   med utdeling av 6-årsbok

28.03.10 – PALMESØNDAG
Hærland kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste. 

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

Eidsberg:
Ingrid Engstad
Inger Nikoline Fosse Østby

Mysen:
Ingrid Marie Olsen
Irene Katarina Lindberg Hauge
Aagot Martinsen
Ella Jensine Wielecki
Sven Kopperud
Anne- Lise Walseng
Nils Sverre Syversen
Helen Synnøve Westerby
Ella Røen

Hærland:
Arne Frogner

Trømborg:
Ann Helen Bredde

Eidsberg:
Arn Tømmerberg Sletta
Ingeborg Margrete Lysaker
Carla Klepp Fundingsrud
Natalie Tangen Johannessen
Amelia Strand Johansen

Mysen:
Marcus Knutsen Napstad
Tuva Othilie Olsen Pettersen

Hærland
Christian Frydenlund 
Haneborg
Herman Andreas Lorentzen 
Hersleth

Trømborg:
Oda Johanne Grønnern

VIGDE
Hærland:
Nina Karoline Myrvang Borg-
ersen og Pierre André Reklev.

Ingen vigde i de andre 
sognene.

DØDE

Innleveringsfrist til 
neste menighetsblad:
5. mars  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

 Unik nyttårsfest på Betania
Om noen skulle innbille seg at bedehuskulturen har 
utspilt sin rolle, burde de ha vært på Betania i Mysen 
på årets første samling 10 januar. Det var utrolig man-
ge som hadde trosset kulde og glatte og tatt veien dit 
den søndagskvelden, og ingen av oss angret på det. 
Alt klaffet perfekt : Trioen Exalto ga oss en konsert 
vi sent vil glemme. Det ble en fullkommen harmoni 
mellom tekst, toner og framføring, så det føltes helt 
profesjonelt, og Arne Servan ga oss en andaktstund 
av de sjeldne. Vi opplevde Guds nærvær, og det kom  
klart til uttrykk i fellessangene. Det var befriende å få 
synge av full kraft: Navnet Jesus blekner aldri og Løf-
tene kan ikke svikte. En vidunderlig måte å starte det 
nye året på.
Når vi så i tillegg fikk rikelig med deilig mat, kan vi 
bare si takk for alt vi fikk til kropp og sjel. Nå ser vi 
fram til en fin vår og et godt fellesskap  på Betania.
M.N.

Barneforeningen dIPTI
Lørdag 13.02. kl. 12.00 
Mandag 08.03. kl. 18.00 
Basar sammen med Normisjon.
Barnekoret synger
Lørdag 10.04. Besøk av Torill Bredeg

dIPTI
Felles	bønn	IØ	2010	
Disse står bak: Den norske kirke, Pinsemenighetene, 
Frikirken, Misjonsforb., Frie Ev. Forsamling,  Metodist-
kirken, Frelsesarmeen, Kraftverket, Friends, kristne.no 

Mandag 1. mars kl.19:  Normisjonshuset, Askim 

Mandag 12. april kl. 19: Hærland Bedehus

Mandag  3. mai: kl. 19: Betania, Rakkestad. 

Mand. 7. juni kl.19:  Misjonskirken, Askim. 

Mand. 5. juli kl. 19: Filadelfia Trøgstad

Mand 2. aug. kl.19:  Betania, Mysen. 

Mandag 6. sept. kl. 19: Filadelfia, Skiptvet

Mand. 4. okt. kl.19:  Ørje Bedehus

Mandag 1. nov. kl. 19: Heia Misjonshus

Mand. 6. des. kl.19:  Metodistkirken,  Mysen 

Velkommen fra alle menigheter. 

Farvel	til	festen,	nå	gjelder	fasten	
–	hva	er	faste	i	vår	tid?

Mange religioner har perioder 
med faste. Vi kjenner etter hvert 
godt til muslimenes fastetid ra-
madan, og i kristendommen har 
også fasten en sentral plass. 

Fastetiden før påske er 40 dager og vi innleder den på  askeonsdag 17. 

februar kl 19.00 med felles askeonsdagsgudstjeneste for alle fire menig-

heter i Eidsberg kommune i Eidsberg kirke.

Vi er sammen om en enkel liturgi, synger fastesalmer, deler nattverdmål-

tid og den som ønsker kan bli tegnet med et askekors i pannen slik den 

gamle tradisjon er for denne dagen. Aske er et bibelsk symbol på anger 

og bot. 

Etter gudstjenesten fortsetter fellesskapet med samling på prestegår-

den. Vi spiser et enkelt suppemåltid, tilpasset fastetiden, og sogneprest 

Øystein Sjølie innleder til samtale om hva faste kan bety for oss i dag;

– «Hva er faste i vår tid?»
I en tid med overflod og stor materiell velstand, søker mange stillhet og 

indre ro. Kanskje kan fastetiden hjelpe oss å peke på hva vi kan forsake i 

vår hverdag? Vi kan også rette blikket ut i verden og være med å bidra til 

at mennesker som lider, får det bedre. Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon har 

i år ”Klima” som tema. Gjennom solidaritet og nestekjærlighet utfordres 

vi til å engasjere oss for andre.

Fastetiden kan også være en tid for forypning i Bibelens tekster. I Mar-

kusevangeliet kan vi følge Jesu vandring mot Jerusalem – i år er det fra 

dette evangeliet vi leser lidelseshistorien på langfredag i våre kirker.

• Hva kan vi forenkle? Kanskje vi kan bruke mindre tid ved TV og PC i 

fastetiden?

• Hva kan vi prioritere? Kanskje kan vi besøke noen?

• Hva med å lese Markusevangeliet i fastetiden  

– gjerne flere ganger…..

Bli med og la deg utfordre til en annerledes fastetid!

Kantor Vidar Hansen har det musikalske ansvar, Øystein Sjølie og Elisabet 

Yrwing Guthus er forrettende prester.

Sorg og Omsorg i Indre Østfold arrangerer sorggrupper for omegnen. 
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 
som arrangeres 1. torsdag i måneden kl. 18.00 – 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, og det er ingen forpliktelser om å komme 
igjen.

Har man spørsmål om dette forumet, kan man ringe: Laila B. Andresen, 
leder for Sorg og Omsorg/soknediakon i Rakkestad Tlf.: 69 22 60 63

Ved spørsmål om sorggrupper, kontakt: 
Askim Frivilligsentral Tlf.: 69 88 47 11
Se også: www.sorgogomsorg.org



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

Fra venstre: Oscar, Pauline, Anneli, ungdomsleder Jørgen, Maria, 
Marie, Moa, Nora Johanne, og Alexander.

6-årsklubb 
På 6-årsklubbene blir vi bedre 
kjent med hverandre og boka 
«Tre i et tre». Vi leker, synger, har 
formingsaktivitet, utforsker kirke-
rommet, hører bibelfortellinger 

og spiser. 
Samlingene går over fire uker og 
avsluttes med familiegudstjenes-
te hvor alle barna får boka «Tre i 
et tre». 

Først ut av klubbene er Mysen 19. 

januar - 14. februar, Eidsberg 13. 
februar - 21. mars, Trømborg 18. 
februar - 21. mars og Hærland 13. 
april - 4. mai. 
Skolegrensene og kirkegrensene 
er noe forskjellige, så hvis noen 
ønsker å følge klubbene i en an-

nen kirke, så er det bare å ta kon-
takt med kirkekontoret. 

Denne våren har vi også med 
fem ungdommer. De går på Ung-
domsLederKurset og har praksis 
på 6-årsklubben. 

Nå er vi i full gang med 6-årsklubbene. Alle barn som 
står i våre medlemsregistre, og som skal begynne på 
skolen til høsten, får invitasjon i posten. 

 Tekst og foto: Anita Lislegaard

Fredagsklubben

Hva er Fredagsklubben, Marit?
En klubb for barn fra 5. til 7. 
klasse på Kirkefjerdingen skole.

Hvor lenge har du ledet den?
-Det har blitt 8 år nå, men jeg 
overtok en forening som hadde 
ligget nede en tid, så jeg vet 
faktisk ikke hvor gammel den 
egentlig er.

Har du flere voksne med deg ?
Ja, vi er 5 som deler på jobben, 
men det er ikke så mye vi gjør, 
for jeg har sagt til barna at de 
får ikke mer moro enn de lager 
sjøl, så nå er det 11 sjuendeklas-
singer som utgjør styret, og de 
er bare suverent flinke. De har 
styremøter og legger halvårs-
planer, og de er så kreative at 
ikke to møter er like. De henter 
ideene dels fra TV –program-

mer  som de omformer, men 
har også flust med egne ideer.

Kan du nevne noen?
Ja, ”Beat for beat”, Kvitt eller deal”, 
”Godtekongen” som egentlig 
er ” Vil du bli millionær”, ”Pås-
kenøtter”, ”Kjendiskveld”, ”Pyja-
maskveld”, ”Italiensk aften” osv.
Hvert møte starter med andakt 
klokka 19, så følger et tema 
fram til 20.30, og de siste tre 
kvarterene er det mat, kiosk, 
leik og spill

Og du er lederen som har stått på 
i 8 år?
Ja, de  andre (Lars Kåsa, Eva Ni-
colaisen, Gyda Høie Holgen, og   
Ida Mandt) har også vært med 
lenge. Noen av oss håper kan-
skje på avløsning snart, for vi 
tror at mange flere ville ha mas-

sevis av glede av å være med. 
Det er virkelig inspirerende og 
moro, og hvis det er noen flere 
ledere, blir det bare 2 – 3 gan-
ger i halvåret en trenger stille 
opp. Barna må bare oppleve at 
vi står bak og støtter og hjelper 
når de ber om det. Nå appelle-
rer vi gjerne til 4. klasses forel-
dre. Er det noen som står klar?

Hva koster det å være medlem?
50 kroner året, og så får vi alltid 
støtte av bank og kommune til 
materiell og mat.

Hvor mange medlemmer har 
dere i Fredagsklubben?
På møtene varierer det fra 25 til 
40, temmelig like mange gutter 
som jenter, kanskje vel så man-
ge gutter.

Det er jo fantastisk bra! Jeg vet jo 

at det er rikelig med andre tilbud 
også: korps, idrett, kor, 4H – og 
enda samler dere så mange en 
kveld i måneden!
Ja, vi er inderlig takknemlig for 
at barna er så positive, kreative 
og festlige som de er, og vi har 
utrolig mange gode minner å 
se tilbake på.

Kirkekontakten ønsker å informere om litt av det som foregår av barne- og ungdomsarbeid i kirkelig regi rundt om i kommunen.  Denne gangen har turen kommet 
til Fredagsklubben i Eidsberg kirkestue, og da er det naturlig å slå kloa i primus motor, Marit Udahl, som til daglig  tar hånd om kafe Frikvarter på Mysen.

 Tekst:: Marit Nordal

Kjendiskveld på kirkestua

Bilder fra LIV OG(be)RØRE FESTIVALEN

Kirkerotter
5-åringene har fått tilsendt en 
DVD om kirkerottene. Vi utfor-
dret dem til å lage tegninger fra 
filmen. Emma Synnøve Løe har 
sendt oss denne fine tegningen 
av kirkerottene.

23 jenter og 12 gutter deltok ivrig på mange aktiviteter under LIV OG (be)RØRE FESTIVAL lørdag 30. januar.




