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Ny konfirmant-
prest i Eidsberg 

Prostiprest Aage Martinsen, 
som har vært prest for konfir-
mantene i Eidsberg menighet 
de to siste årene, går ned til 
40% stilling 1.november. 

Samtidig går fung. sog-
neprest i Ørje og Øymark, 
Solfrid Leinebø Seljås, inn i et 
engasjement som prostiprest 
i 80%. Hun vil fortsatt være 
fung, sogneprest i Ørje og Øy-
mark, så Solfrids tjeneste vil, 
hovedsakelig være i Marker, 
men hun har også takket ja til 
å være konfirmantprest i Eids-
berg menighet  for ungdom-
mene som skal konfirmeres i 
2011. 

 Aages tjeneste vil fortsatt 
primært være i menighetene 
her i Eidsberg kommune og i 
Trøgstad, men rettet inn mot 
andre oppgaver enn konfir-
mantarbeid. 

Varm takk til Aage for den 
spesielt gode måten du har 
møtt ungdommene på! 
Velkommen til Solfrid - vi 
ser frem til å samarbeide 
med deg om denne viktige 
tjenesten for ungdommene i 
Eidsberg menighet! 

Guds vesen
Guds vesen
kjærlighet
Guds kjærlighet
bøyer seg ned
mot verdens barn
lengter etter gjensvar
for sine barn 
       Andreas Lund

Det er første gang vi inviterer til en 
”sommermusikkfestival” i Eidsberg 
kirke. Vi har fått flere forespørsler 
om konsertarrangement i sommer. 
Disse er nå koordinert slik at det 
blir en musikkfestival ut av det. Vi 
kan derfor med stolthet presentere 
et stort og rikholdig program. 

Eidsberg kirke har fasiliteter 
som er meget godt egnet 
for konserter: Meget god 
akustikk, et kvalitetsorgel, 
og et meget godt flygel, så 
alt ligger vel til rette for gode 
musikkopplevelser her

Vi har fått med oss utøvere 
som holder topp internasjo-
nalt nivå, og vi har  med  me-
get dyktige lokale utøvere. 
Blant artistene finner vi pianis-
ten Sonja Radojkovic fra Beo-
grad og accordionisten Almir 
Meskovic fra Sarajevo. 

Regionkoret ”Voices of Øst-
fold, Norway, et sammensatt 
kor med ca 60 medlemmer fra 

hele indre Østfold under ledelse 
av Mona Bekkhus og Vidar Hansen 
deltar også.  Dette koret skal senere 
på sommeren på en 2 ukers turne til 
Midtvesten i USA.

Ved siden av dette vil flere av dis-
triktets dyktige musikere delta, som 
den amerikanske sangerinnen Eile-
en Engebretsen, nå bosatt i Ørje, og 
trompetisten John Einar Halvorsrød 
fra Rakkestad.

Et arrangement som dette hadde 
ikke kunnet finne sted uten gode 
støttespillere, og vi vil rette en stor 
takk til sponsorer og annonsører som 
er med og støtter oss økonomisk .

En stor takk også til Eidsberg kom-
mune, Eidsberg kirkelige fellesråd 
og Eidsberg menighetsråd. 

Sommermusikkfestival i Eidsberg kirke 
Eidsberg kirke blir i tiden 1 – 4. juli arena for en ”Sommermusikkfestival” 

Pinse det er glede. Pinse det er fest. Slik står det i 
sangen, og menighetene i Eidsberg feiret dagen 
med felles gudstjeneste og kirkekafé på Mysen.
Ingen kunne klage verken på været 
eller frammøtet i festgudstjenes-
ten første pinsedag i Mysen kirke. 
Mange som vanligvis hører hjem-
me i prestegjeldets andre kirker 
var møtt fram denne dagen. Hil-
degunn Saunes deltok med vakker 
sang i gudstjenesten og organist 
var Vidar Hansen.

Sokneprest Øystein Sjølie minte 
om at Den hellige ånd er koblet 

til ord som har med pust å gjøre i 
Bibelen. Jesus gir oss sin ånd, sin 
pust, og pust er noe som gir liv. 
Døde menn puster ikke. 
Jesus lever!

Etter gudstjenesten var det mange 
blide mennesker å se på kirketrap-
pen. Og festgudstjenesten ble 
avsluttet med  gratis is og kaffe i 
utekaféen ved kirkeporten.

Kirkekafé: Mange satte pris på uteserveringen ved kirken første pinsedag. 

KIRKEKAFÉ I PINSEVIND

EIDSBERG 
KIRKE

SOMMERMUSIKKFESTIVAL1.- 4. JULI 2010

Forhåndssalg av billetter på kommunens servicetorg og på Festiviteten i kinoens åpningstider

Billettsalg v  inngangen 1 time før konsertene

Almir Meskovic

Fredag 2. Juli
kl 1900

SANG, TROMPET
OG ORGEL

Søndag 4. Juli 
kl 1100

HØYMESSE

Forhåndssalg av billetter på kommunens servicetorg og på Festiviteten i kinoens åpningstider

Forhåndssalg av billetter på kommunens servicetorg og på Festiviteten i kinoens åpningstider

Forhåndssalg av billetter på kommunens servicetorg og på Festiviteten i kinoens åpningstider

Forhåndssalg av billetter på kommunens servicetorg og på Festiviteten i kinoens åpningstider

Søndag 4. Juli 
kl 1800

KORKONSERT

Voices of Østfold, Norway

Sonja Radojkovic

John Einar Halvorsrød

Eileen Engebretsen

Vidar Hansen

Torsdag 1. juli 
kl 1900

KLAVER OG
ACCORDION

Tekst:  Elisabeth  Yrwing Guthus

Solfrid Leinebø Seljås

Nytt om  
menighetssenter

se side 5 
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Vi har nylig feiret pinse. Eller kanskje ikke? Det 
kan se ut som om pinsen går hus forbi hos 
folk flest. Bortsett fra at vi får en ekstra lang-
helg i mai eller juni. Men hva pinsen står for, 
er tilsynelatende ukjent. Når avisene går ut på 
gata og spør tilfeldig forbipasserende, kan de 
få de merkeligste svar. Og det er kanskje ikke 
så rart. Jul og påske er  mye greiere. Her er det 
konkrete begivenheter: En fødsel i Betlehem, 
et kors på Golgata, en åpen grav 1.påskedag. 
Men pinsen?

Svaret får vi hvis vi går til Apostlenes gjernin-
ger kap. 2. Det er for øvrig en tekst som etter 
min mening burde leses i kirken hver 1.pinse-
dag. Prekentekstene fra Johannesevangeliet 
er innholdsrike, men blir lett abstrakte hvis vi 
ikke har den bakgrunnen som Lukas forteller 
om, men som altså mange har glemt.

Pinsen var, og er, en av jødenes store høyti-
der, en takkefest for kornhøsten, og en fest til 
minne om at Moses fikk lovens tavler på Si-
nai. I anledning høytiden var det som vanlig 
kommet tusenvis av tilreisende fra inn- og ut-
land. Og da var det det skjedde, den drama-
tiske historien som Lukas beretter i Ap.gj. 2. 
Det kom en lyd som om det var en storm. Og 
noe som lignet ildtunger satte seg på hodene 
til de 12 apostlene. Og da Peter og de andre 

apostlene talte, oppfattet tilhørerne som 
strømmet til at  de talte på deres språk. Det 
var ikke det vi kaller tungetale, som Paulus 
skriver om i 1.Kor. 14. Det var et språkunder, 
eller kanskje snarere et høreunder. Men resul-
tatet var at 3000 tok budskapet om den opp-
standne Jesus Kristus til seg og lot seg døpe. 
Den første kristne menighet var et faktum.

Det som skjedde, var at apostlene fikk Den 
hellige ånd. Derfor er pinsen både kirkens 
fødselsdag og en fest for Den hellige ånd., 
som nå begynte sitt virke i verden. Det blir av 
og til sagt at jul og påske var engangsbegi-
venheter, men pinsen gjentar seg stadig. Det 
er riktig nok. Den hellige ånd kommer stadig 
på nytt og på nytt til mennesker over hele 
verden. Men akkurat på denne måten, med 
sterk lyd og ildtunger, det var bare denne ene 
gangen. Og det er verd å minnes og feires!

Men hva er Den hellige ånd? Galt spurt! Vi 
skal spørre: Hvem er Den hellige ånd. Og sva-
ret er: Gud! Det er Jesus som kommer. Ubun-
det av tid og rom, usynlig, men virkelig. Der 
Ånden er, der er Sønnen, og der Sønnen er, 
der er Faderen!

Og hva gjør Den hellige ånd? Kort sagt: han 
leder oss til tro, og styrker oss i troen. Det 
gjør Han ved Ordet og sakramentene. Han 
vekker samvittigheten, motiverer oss til gode 
gjerninger, gir styrke til å tåle motgang og li-
delse, gir håp og trøst. For å si det enkelt og 
ufullstendig. Forresten kan du lese 1.Kor. 12, 
og gjerne nr. 217 i Norsk salmebok, ”Ånd over 
ånder”. Gamle Johan Nordahl Brun kunne få 
sagt det!

Tro & Tanke
 Gunnar Hasselgård

PINSE

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: Allprofil 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 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

Kirkegårdsutvidelse i Trømborg
Planleggingsarbeidet for kirkegårdsutvidel-
sen i Trømborg er i god gang.  Seks arkitekt-
firmaer ble invitert til å komme med tilbud  
for utarbeidelse av reguleringsplan/kirke-
gårdsplan for kirkeanlegget. Etter befaring 
med interesserte parter, mottok vi to tilbud. 
Etter grundig gjennomgang av tilbudene ble 
Landskapsarkitekt MNLA Nils Skaarer valgt.

Alternative skisser for planløsning vil foreleg-
ges komiteen i løpet av juni. Deretter vil in-
volverte aktører få anledning til å uttale seg. 

Vanning  av nytilsådde graver
I løpet av våren er det etterfylt jord på man-
ge graver,- spesielt  på Mysen nye kirkegård. 
Vi ber om at pårørende hjelper oss med van-
ning av de tilsådde graver slik at nytt gress 
raskt vil spire.

Klipping rundt gravminner
Kirkegårdsarbeiderne har travle tider nå når 
gresset gror godt. Alle kirkegårdsanlegg 
hver uke. Vi vil minne om at det er de på-
rørende som er ansvarlig for klipping rundt 
selve gravminnene.

Utsendelse av Kirkekontakten
Kirkekontakten ble fram til 2010 sendt ut 
som uadressert post og levert til de som 
ikke hadde reservert seg mot reklame. Vi har 
nå endret praksisen slik at alle skal få bladet 
i postkasse/postboks. Vi har imidlertid fått 
enkelte tilbakemeldinger om at noen ikke 
har mottatt bladet. Det er fint om vi kan få 
tilbakemelding dersom noen savner bladet.

Kirkekontorets åpningstider i sommer
Kirkekontoret vil ha redusert åpningstid i perio-
den 26. juli – 13. august. Kontoret vil være betjent 
mellom kl. 10.00 – 12.00 fra tirsdag til fredag.

Snekker Jens Evensen forberedere montering av inngangsdør ved 
rullestolrampen. 

Rullestolrampe ved Trømborg kirke
I fjor høst ble de første forberedelser til rullestolram-
pe ved Trømborg kirke utført. Pga vinteren har arbei-
det stått stille, men nå er dør i våpenhusets sydvegg 
på plass.  I løpet av forholdsvis kort tid vil vi selve 
rampen ferdigstilles.
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Oppstandelseskraften er tilgjengelig.

Duften av hvitveis og fuktig mose vekker 
gode minner i sjelen. Svarttrostens sang 
lyder så utrolig nær. Glade mennesker 
samlet rundt et bål, naturens bilde i et 
blikkstille vannspeil. Toner fra en gitar og 
stemmer som synger noen kjente og kjæ-
re strofer fra en vårsang. Velfylt nistekurv, 
gode historier og kloke kveldstanker. 

Slik oppsummerer vi sesongens siste 
Møteplass Mysen Menighet. En god 
gjeng hadde tatt turen til Kulevannssaga 
i Trømborgfjella. Vi takker for en givende 
vår og ser fram mot et innholdsrikt høst-
program. Velkommen til å slå følge med 
menigheten på spennende aktiviteter til 
høsten.

Ansv. for dette nr.  Gunnar Hasselgård.

EKSTRAORDINÆRT
Som varslet ble det holdt et ekstraordinært 
årsmøte 18.mars for å vedta regnskapet for 
2009. Det gikk greitt, og nå er alt i orden.

SYKMELDT
Dessverre har Odd Bekkholt hatt en lengere 
sykepermisjon. Vi ønsker ham god bedring 
og velkommen tilbake1

LOPPEMARKED  M.M.
Loppemarkedet på Fortet 17.april ble svært 

vellykket, vi hadde nær sagt som vanlig. 
Mye folk, stor omsetning, godt resultat. Et 
loppemarked krever stor innsats av mange 
hjelpere,både før, under og etterpå. Derfor: 
Stor takk til alle hjelpere, alle givere og alle 
kjøpere! – Samtidig fortsetter møbelsalg 
m.m. på onsdagene. 

Og så takker vi for hele kr. 10.000 i legatmid-
ler som vi Har fått overført fra kommunen.

HYGGEKVELD I
Hyggekvelden 11.mars gikk etter program-
met, og samlet fullt hus. ”Overraskelsen” 
viste seg å være et noe underlig damemen-
neske som het Emma. Hun dukket opp un-
der pausen og gikk rundt og skjenket kaffe, 
blid og vennlig. Ikke alle hadde skjønt det, 
men ”damen” viste seg å være prostiprest 
Aage Martinsen, som avsluttet hyggekvel-
den med kveldstanker.

HYGGEKVELD II 
Hyggekvelden på påskeaften 3.april hadde 
også samlet mange, så godt som fullt hus. 
Dessverre hadde Åshild Mysen, som skulle 
ha lest opp, fått sykdomsforfall, men Rei-
dunn og Gunnar Hasselgård leste det styk-

ket og de diktene hun hadde oppgitt. Rei-
dunn hadde også påsketanker. May-Brith 
Thoresen satt ved pianoet og spilte til san-
ger og påskesalmer. Og så var det en flott 
servering som damene på kjøkkenet har all 
ære av.

TUR I GRENSELAND
Når dette leses, er nok de første turene al-
lerede avviklet. Ole og Inger Vister har lagt 
opp et stort program for turen ”for alle”, 
der både brukere, hjelpere og interesserte 
kan være med. Ruten er som følger: Mysen 
– Tøcksfors – Koppom – Chaarlottenberg – 
Morokulien – Magnor – Bjørkelangen 
– Mysen.  

Det blir stopp ved Køla kirke og i Charlot-
tenberg  (zoologisk park), middag på Gren-
sestua i Morokulien, og stans ved Magnor 
glassverk. I fjor måtte en tilsvarende tur 
avlyses. Vi håper det går bedre i år. Det har 
turkomiteen (Ole og Inger) fortjent!

EINARBU
Brukerne av dagtilbudet drar tradisjonen 
tro til Einarbu 15.juni. Dit kommer også Hør-
selshemmedes kor, med Petter Opsahl og 

Synnøve Fjerdingen, og Ole og Inger Vister. 
Inger skal lese opp. Det bli andakt ved Odd 
Bekkholt.

Turen for hjelpere 12.august er ikke helt klar, 
men Ole har noe på gang. Det blir sikkert bra!

NY BIL MEN LITE MANNSKAP
Det har vært en del innbytte og ombytte av 
bilparken. En ny (brukt) bil er nå anskaffet, 
og vi har nå to relativt nye og gode varebiler. 
Men vi trenger sårt mer mannskap til utear-
beidet.Plener skal klippes og hekker skal 
stusses, og møbler og lopper skal hentes og 
bringes. Blant annet!

SOMMEREN
Når turen til Einarbu er avviklet, blir dagtil-
budet innskrenket til 1 gang i uka, nemlig 
tirsdager.. Kontoret vil være betjent, og ute-
arbeidet går så langt som vi makter det. En 
positiv nyhet er at arbeidet med å sette opp 
det nye vedskjulet kommer i gang.

TIL SLUTT
Noter at vi har fått E-post adresse: 
eid.velferd @ g. mail com.
Og så ønsker vi dere alle en god sommer!

Biskopen i Borg har etter søk-
nad gitt samtykke til at menig-
hetene i Trømborg, Hærland, 
Eidsberg og Mysen samarbei-
der om påskens gudstjenester.   

I 2009 ble alle påskens gudstjenester; pal-
mesøndag, skjærtorsdag, langfredag, pås-
kenatt og påskedag, holdt i Eidsberg kirke. 
I 2010 ble de tilsvarende holdt i Hærland 
kirke. 
Mysen og Trømborg står for tur de kom-
mende år, og deretter skal forsøket slutt-
evalueres. 

Midtveis i forsøksperioden er det også nyt-
tig å få tilbakemelding på de to første åre-
ne, slik at vi kan legge opp de to neste mest 
mulig i tråd med menighetenes ønsker og 
synspunkter. 
Etter påske har vi hatt et evalueringsskjema 
liggende ute i alle våre fire kirker, samt på 
vår hjemmeside, og selv om vi hadde håpet 
at mange flere ville gitt sine synspunkter, er 
vi takknemlige for de tilbakemeldingene vi 
har fått så langt. Det viser seg at 83% av de 

som har svart, synes det er ’bra’ eller ’meget 
bra’ med felles påskefeiring, mens 17% sy-
nes dette er ’dårlig’ eller ’meget dårlig’. 

Vi vil komme tilbake til en grundigere gjen-
nomgang av den informasjon vi har fått, og 
oppfordrer også de av dere som ikke har 
hatt mulighet til å gi respons ennå, om å 
gjøre det. Kom innom oss på kirkekontoret 
og be om et skjema, eller last det ned fra 
vår hjemmeside; www.eidsberg.kirken.no 

Takk for engasjement og nyttig tilbakemel-
ding! 

Hva synes du om at alle menighetene 
feirer påsken sammen i en av kirkene?

Vi er i tida etter pinse. Det var høytiden da 
disiplene opplevde et radikalt møte med 
Den hellige ånd og ble fylt med kraften 
fra det høye. De hadde ventet i Jerusa-
lem på Den hellige ånd slik som Jesus 
hadde bedt dem om. Det ble en mektig 
erfaring, og disiplene ble ikke de samme 
etter dette. Fra å være redde og umodne 
på mange måter, ble de nå modige menn 
som med stor kraft vitnet om Jesu opp-
standelse. Tegn og under fulgte dem, 
mange ble satt i frihet fra sykdom og pla-
ger, og stadig nye mennesker ble med i 
menigheten. Guds rike var virkelig nær!

Jesus hadde sagt at det var til gagn for 
disiplene at han gikk bort, for da kunne 
han gi dem Den hellige ånd i stedet. Nå 
kunne Jesus være mange steder på en 
gang, og Guds kraft var tilgjengelig i mye 
sterkere grad enn da han bare var en per-
son som vandret omkring, og gjennom 
Den hellige ånd kunne disiplene gjøre 
det samme som han.

Vi har også den samme kraften tilgjen-
gelig. Vi som er døpt og tror på Jesus, 
har Den hellige ånd i oss og dermed den 
samme Guds kraft som apostlene. I Efe-
serbrevet står det om hvor overveldende 
hans kraft er for oss som tror. Det er den 
samme makt og styrke som reiste Jesus 
opp fra de døde, som er virksom i oss.

Hva kommer det av at det synes å være så 
liten kraft blant oss som kaller oss kristne i 
2010? Hvorfor er det så få som går i kirker 
og bedehus? Hvorfor er det så lite tegn 
og under og helbredelser i blant oss? Kan 
det være at vi ikke har koblet oss til kraf-
ten, eller at kanalene, ”de strømførende 
ledningene” er brutt? Det hjelper ikke å 
ha kontaktene i orden hvis man ikke ko-
bler seg til strømmen.
Det kan være ulike årsaker til at kraften 
ikke får strømme fritt i oss. En årsak kan 
være uoppgjort synd. Når Gud minner 
oss om forhold i livet vårt som ikke er et-

ter hans standard, bør vi ordne opp og 
be om tilgivelse. Vi må daglig be bønnen 
i Fadervår: ”TILGI VÅR SKYLD SOM VI OG 
TILGIR VÅRE SKYLDNERE”.

En annen grunn til at Ånden har så li-
ten plass, kan være feil prioritering. Det 
er mangel på tid til Guds ord, stillhet og 
bønn. Men da mister vi også så mye, for 
Ånden er en person som vi kan prate med 
om alt og som vil dele livet med oss. Vi har 
et stående tilbud om å bli kjent med han, 
og han gjør Bibelen levende og aktuell for 
oss. Vi trenger Den hellige ånd i våre liv og 
våre menigheter!

Jesu oppdrag, misjonsbefalingen, gjelder 
fortsatt. Derfor skal vi være frimodige og 
åpne oss For Den hellige ånd slik at Ån-
dens frukt og Åndens gaver blir synlige 
blant oss. Vi burde lese mer i Apostlenes 
gjerninger om apostlenes virke etter at 
de hadde mottatt Ånden. Vi har så lett 
for å lese mest i evangeliene og kjen-
ner oss igjen i de ufullkomne disiplene, 
men glemmer hvilken forvandling som 
de gjennomgikk etter pinsedagen. Selv 
om forfølgelsene kom, var de ikke til å 
stoppe. De hadde fått en frimodighet og 
glede inni seg som gav dem styrke. Og de 
fikk rettledning og visdom gjennom det 
Den hellige ånd viste dem.

Jeg lengter etter å se at vi som kaller oss 
Guds barn, skal forstå den rikdom og den 
skatten som vi eier i Den hellige ånd og 
stadig blir fylt av han. Da tror jeg det vil bli 
en forvandling i oss og i våre menigheter. 
Hvis kjærlighet, fred, glede og samhørig-
het preger fellesskapene våre, hvis slad-
der og stridigheter blir borte, hvis ryktene 
begynner å gå om at mennesker blir satt i 
frihet og helbredet fra sykdom og plager, 
da er Guds rike igjen kommet nær!

Oppstandelseskraften er tilgjengelig. 
Koble deg til!

TRØSTE  & BÆRE

Organ for
Eidsberg Velferdssentral
Nr. 3 – Juni 2010 – 14.årg.

Andakt
ved
Elisabeth Baggetorp

Evaluering - påske i Eidsberg 
fellesrådsområde 

Tekst :  Elisabet Yrwing Guthus

Kom mai du skjønne milde

Akk, kjære mai hvor 
gjerne gad jeg i mar-

ken gå. Møteplass 
Mysen Menighet 

på utflukt til
 Kulevannssaga.
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Mysen skal få et menighetssenter. Det er til 
å juble over. Grunnlaget som nå er lagt for 
samarbeid mellom Normisjon og Mysen 
menighet om dette senteret er både gren-
sesprengende og løfterikt. Jeg ser på det 
som starten på en menighetsutvikling som 
vil forløse de totale ressurser innen det kir-
kelige landskap i Mysen. I årevis har mange i  
menigheten lengtet etter en løsning på alle 
planer, samtaler og sonderinger. Nå er vi vir-
kelig i startgropa – selv om løpet blir som en 
maraton å regne.

Samarbeid betyr utvikling
I årtier har de frivillige kristne organisasjone-

ne i hovedsak stått for det som vi kaller me-
nighetsarbeidet. Det er bare å se tilbake på 
barne- og ungdomsaktiviteten som foregår 
i Betania. Stikkordordene gir seg selv: Mysen 
barnegospel og Mysen ungdomskor.  Jeg 
tror det knapt finnes tall på hvor mange som 
har vært innom disse korene.
I de siste årene har reformene i kirken løftet 
frem aktiviteter som har synliggjort kirken 
på en helt ny måte. Her i Mysen er det nok 
å nevne alle de positive aktivitetene som 
følge av trosopplæringsprosjektet. Dessuten 
har Mysen i mange år hatt glede av å ha en 
ungdomsdiakon som går ”hånd i hånd” med 
ungdommen.

Når Mysen nå skal få et menighetssenter, 
skaper det unike muligheter. Strukturen en-
dres ikke. Normisjon og Mysen menighets-
råd består, men menighetssenteret kan bli 
verktøyet som forener, løfter frem og synlig-
gjør fellesskapet i Guds rike.
Det er her spiren til menighetsutviklingen i 
Mysen ligger. Med menighetssenteret får vi 
en åpen arena som kan involvere hele menig-
heten på en offensiv måte. Samtidig som sen-
teret vil skape nye muligheter, er det viktig å 
være nøktern og innse at det konkrete byg-
geprosjektet og menighetsutvikling tar tid.
Menighetsfaktultetet har startet et treårig 
forskningsprosjekt som nettopp heter ”me-
nighetsutvikling i folkekirken”.  MF-forsker 
Erling Birkedal sier at menighetsutvikling 
kan forstås som en åndelig reise, en prosess 
som ikke tar slutt.

Hva skal prege menigheten?
Samarbeidet med Normisjon om et menig-
hetssenter betyr at Mysen menighet har 

startet på en reise.  Bygget vil åpne for man-
ge konkrete muligheter, men spørsmålene i 
utviklingssammenheng står i kø.
Et av flere sentrale spørsmål er: Hva skal pre-
ge menigheten? Hvem er vi til for? 
Mysen menighet er på vei mot en ny iden-
titet. Tradisjoner skal forenes. Samarbeidet 
med folkelivet i menigheten skal styrkes. I 
denne prosessen må vi ha et åpent sinn og la 
Den hellig ånd virke. 

Når vi utvikler oss, åpner vi oss. Vi bør i ster-
kere grad utfordre til romslighet og åpenhet. 
I Mysen menighet er det plass til alle selv om 
det er ulike meninger om hva en menighet er.
Kirken har sine mål og visjoner. Med et me-
nighetssenter i sikte vil vi i langt større grad 
sette oss i stand til være den menigheten vi 
er kalt til å være og gjøre det vi er kalt til å 
gjøre. Jo, dette er til å juble over.

Trond Degnes

VÅR GRØNNE MENIGHET ?!
Verden står overfor store miljø – og klimautfordringer. Det er lett å bli 
handlingslammet eller å skyve ansvaret over på andre. Som kirke er vi kalt 
til å være gode forvaltere av Guds skaperverk og etterfølgere av Jesus Kris-
tus. Derfor må vi hele tiden forbedre vår egen praksis i bærekraftig retning. 

Bli med på å tenke globalt – og hand-
le lokalt! Midtsiden i Kirkekontakten 
denne gangen handler om dette. Vi 
håper det kan være til inspirasjon for 
deg som privatperson og oss som 
menigheter. Ingen kan gjøre alt, men 
alle kan gjøre noe. 

Ingen av våre menigheter er god-
kjent som grønne menigheter, men 
enkelte tiltak er innført. 

Kildesortering på kirkegården
Det mest omfattende tiltak er kilde-
sortering på kirkegårdene. Det er 
utplassert avfallsstativ med henvis-
ninger om hvor det forskjellige avfall 
skal legges.

Vi er avhengige av hjelp fra dere som 
steller på gravene, for å få dette til å 
fungere fint. Takk til dere som følger 
anvisningene og med det letter ar-
beidet for kirkegårdsarbeiderne !

Innlevering av stearinlys-rester
Den norske kirke er storforbruker av 
stearinlys. Det blir derfor utrolig mye 
lysstumper i løpet av et år. Disse sam-
les og leveres gjenstøping

Sykler i sentrum
Eidsberg kommune har innkjøpt sy-
kler som står tilgjengelige for ansatte 
på Heggin,- disse benyttes også av 
oss kirkelige ansatte. Det er like raskt 
å ta seg fram i sentrum med sykkel 
som bil. I tillegg er det ingen foruren-
sing og den ansatte for litt frisk luft.

Apropos! Trond Degnes

Nå starter menighetsutviklingen

Tekst:  Solveig K. T. Vormeland

Ressursgruppe - Forbruk og rettferd 
I Borg bispedømme har vi en egen 
ressursgruppe som arbeider med 
spørsmål knyttet til rettferdig res-
sursfordeling. 
Fra Østre Borgesyssel prosti er vi 
representert ved diakon i Askim, 
Jan Mathisen, og  Elisabet Yrwing 
Guthus er hans vararepresentant. 

Som kirke og kristne er vi kalt til å 
være lys og salt. Vi skal leve våre 
liv i samsvar med Guds visjon for 
skaperverket og samtidig være en 
profetisk røst i verden. 
Vi tror at menneskeverdet er en 
ukrenkelig verdi etablert ved Guds 
handlinger for mennesket og på en 

rettferdig verden hvor alle har rett 
til å leve et fullverdig liv. 
Vi vet at vi har et ansvar for å skape 
en rettferdig og fredelig verden. 

På Borg Bispedømmes hjemme-
side, www.kirken.no/borg under 
overskrift Ressurs-sider/Forbruk og 
rettferd, vil du finner mer interes-
sant og nyttig materiale om disse 
utfordringene som vi er sammen 
om i bispedømmet: 

Vern om skaperverket
Alle menighetene i Borg utfordres 
til å markere Skaperverkets dag 
en gudstjenestesøndag i året. Den 

kan legges til våren, treenighets-
tiden der tema er forvaltning og 
vekst eller til høsttakkefest. 

Rettferdig økonomi og handel
Alle menighetskontorer, menig-
hetsråd og utvalg utfordres til å 
benytte seg av rettferdige og mil-
jøvennlige produkter. 

Se etter Max Havelaar merket, Sva-
ne- eller Økomerket. Samtidig opp-
fordres alle til å slutte opp under 
pågående kampanjer og aksjoner 
hvor målsettingen er en mer rett-
ferdig fordeling av ressursene og 
omsorg og ansvar for skaperverket.

En grønn menighet
• har startet et arbeid for miljø 

og mer rettferdig fordeling 
• har en arbeidsgruppe som føl-

ger opp tiltakene
• har laget en plan for arbeidet

Å være grønn menighet er en pro-
sess som griper inn i alle deler av 
menighetens virksomhet. Proses-
sen bør forankres i stab, råd og 
blant de frivillige. 

Givertjeneste og solidaritet
Menigheter i Borg bispedømme 
utfordres til å delta i givertjeneste 
til støtte for frivillige diakonale 

organisasjoner som misjonsorga-
nisasjonene. Menighetene oppfor-
dres samtidig til flere gudstjeneste 
ofringer til frivillige misjons og dia-
konale organisasjoner. 

Samtidig utfordrer vi menigheter 
og enkeltpersoner til å bruke av sin 
tid til arbeid i solidaritet med men-
nesker uten de samme økonomis-
ke ressurser eller muligheter som 
oss. Ved å gi av vår tid, til å delta 
som bøssebærer eller arrangere 
basar og andre arrangementer.

KOMPOST
Mye av det avfallet vi produserer 
hver dag kan gjenvinnes, for eksem-
pel matavfallet. Dette blir hentet 
sammen med restavfallet ukentlig 
her i Eidsberg. Noen kommuner har 
enda ikke kommet i gang med denne 
ordningen, slik som Rakkestad (!), 
derfor har prostipresten vår Aage 
Martinsen (som bor i Rakkestad) satt 

kompostbingen i egen hage og gått 
kurs for å lære mer om varmkompos-
tering. 

Hva er forskjell på varm og kald 
kompostering?
Kald kompostering er i binger/hau-
ger ute, det tar lenger tid (ca et år) før 
det har blitt jord. Varm kompostering 
er mer effektiv, man legger avfallet i 
lukket beholder, det blir varmt, ca 50 
grader og avfallet omdannes til jord 
etter 3 – 4 mnd. Denne jorda er svært 

næringsrik og egner seg godt å bruke 
i hagen.

Hva kan komposteres? 
Alt matavfall, tynne kvister og annet 
hageavfall. Det er viktig med lufttilgang 
og at komposten røres i slik at det blan-
des godt.

Hvorfor har du lyst til å drive med 
kompostering? 
Det er fint å kunne utnytte ressur-
sene som er i avfallet, det gir bedre 

jord. Som kristen så mener jeg at vi 
har ansvaret for skaperverket, at ikke 
det blir bare bruk og kast, men også 
gjenbruk. Jeg er veldig fornøyd med 
at vi her i Rakkestad har Bruktbua, 
og på Mysen har vi NMS Gjenbruk, 
der kan det for eksempel leveres inn 
gamle lysestumper som smeltes om 
til nye lys.

VISSTE DU AT……
…. Pr. 4. mai 2010 er 145 menighe-
ter i Norge såkalt grønne menig-
heter. Det betyr at de har valgt 25 
grønne punkter som de skal jobbe 
med i sin menighet. Det kan være 
punkter som: ”Vi vil feire skaperver-
kets dag”, ”Vi vil velge Fairtrade – 
merkede produkter når slike finnes”, 
”Vi vil bruke sparepærer og slukke 
lyset i rom som ikke er i bruk” og ” Vi 
vil bruke projektor i stedet for papir 
hvor mulig”. Se mer info på www.
grønnkirke.no.

…. En sjettedel av verdens befolk-
ning lever i dag uten tilgang til rent 
drikkevann, mens hver av oss nord-

menn tapper 205 liter vann fra kra-
nene våre hvert døgn.

…. Turistforeningen har ca 450 
hytter rundt i hele landet. Over 
20.000km merkede sommerruter 
og over 6.500km merkede løyper 
om vinteren gjør det lett å komme 
seg ut på tur.

…. 80% av medisinene våre kom-
mer fra naturen. For eksempel får 
vi hjertemedisin fra revebjelle, og 
en sopp som vokser på Hardanger-
vidda brukes i en rekke medisiner, 
blant annet knyttet til organtrans-
plantasjon.

Kilde: 
Kirken.no og Natur og ungdom

Aage Martinsen

Det oppfordres til at besøkende på kirkegården kildesorterer i henhold til an-
visning på avfallsstativene.



5K i r k e k o n t a k t e n www.eidsberg.kirken.no

Hvorfor har du valgt å drive øko-
logisk, Tormod? 
Jeg synes det er viktig å prøve å 
være forsiktig med det rundt seg. 
Når man driver økologisk merker 
man ofte fortere om man gjør 
noe feil i form av lavere avlinger. 
Men jeg synes allikevel det er 
meningsfullt selv om avlingene 
kan variere. Jeg dyrket korn 
noen år først på vanlig måte. Et-
ter hvert var det ikke noe trive-
lig å sprøyte. De midlene som 
brukes dreper ofte ikke bare 
ugraset og sopp på plantene, 
men også nyttevekster og mi-
kroorganismer som vi har nytte 
av. Som kjemiker vet jeg en del 
om stoffene som spres. Enkelte 
kjemikalier kan lagres i jorda i 
mange år. Vi ser faktisk nå en del 
skader som skyldes sprøytemid-
ler vi har forbudt bruken av for 
lenge siden, men som fremdeles 
finnes i havet og konsentreres i 
næringskjeden hos f.eks isbjørn”

Når det ikke tilføres gjødsel, 
hvordan kan kornet vokse da?
Det finnes næring i bakken og 
enkelte vekster som kløver og 
erter skaffer nitrogen selv. Dette 
er verdifull næring som man kan 
ha glede av i økologisk landbruk, 
men man må være mer bevisst 
på å ta vare på det enn i vanlig 
drift ettersom vi som regel har 
mindre å ta av.

Hva mener du med ”å ta vare på 
næring”? 
Når man driver økologisk kan 
man ikke tilføre næring på sam-
me måten som ved konvensjo-
nelt landbruk, det betyr at man 
helt bevisst må dyrke noen sor-
ter som gir næring til jorda, og 
som igjen kan gi næring til korn/
gras. Det er også en helt klar for-
del å ha dyr på gården, da har 
man tilgang på naturgjødsel. 
Har man ikke dyr på gården, kan 

økologisk drift være svært sår-
bar, og ved et dårlig år vil det ta 
lengre tid før man er tilbake med 
gode avlinger. 
Grunnen til dette er at man da 
kun kan skaffe næring ved å 
dyrke kløvereng og så kløver 
sammen med kornet. Dersom 
kløveren ikke klarer å gjøre job-
ben sin får man lite næring til 
kornet neste år og lite korn. Har 
man dyr, kan man spre gjødsel, 
og på den måten raskere være 

tilbake med gode avlinger.
For å få gode avlinger må man 
optimalisere forholdene på flere 
måter for såkornet, for eksempel 
er det viktig å så når det er var-
met i jorda, da kommer kornet 
fort opp og kan lettere utkon-
kurrere ugraset. Vi pleier også 
å harve over jorda når kornet 
har kommet opp for å luke vekk 
ugresset.

Får du en del ekstra driftstil-
skudd fra staten for å drive øko-
logisk? 
Ja, jeg får en del mer støtte for 
å dyrke jorda, og noe mer for 
korn og kjøtt når jeg selger det. 
Vi er avhengige av høyere priser 
og mer tilskudd, for avlingene 
er ikke like store som i vanlig 
drift, og man er mer sårbar når 
det er en ugunstige forhold for 
veksten.

Kan økologisk drift bli mer enn 
bare en nisje? 
Det som er fordelen med økolo-
gisk landbruk er at det også gir 
kunnskap til det konvensjonelle 
landbruket. Man kan finne nye 
metoder og justere måten man 
driver på slik at man ikke trenger 
å sprøyte og gjødsle så mye. Hvis 
man for eksempel tilsetter kløver 
i enga, så vil den bidra selv med 
nitrogen, og man trenger ikke 
spre så mye gjødsel der. Men 
økologisk landbruk er også mer 
sårbart, og man produserer ikke 
så effektivt. Det betyr at man ikke 
produserer nok mat på denne 
måten, så vi er avhengig av kon-
vensjonelt landbruk. Men som 
sagt betyr ikke det at vi må velge 
bare det ene eller bare det andre, 
erfaringene vi får ved å dyrke 
økologisk gir nyttig kunnskap til 
det konvensjonelle, slik at man 
på sikt kan redusere på gjødsel 
og sprøyting for eksempel.

– Gjennom mange år har en stor del 
av arbeidet i Mysen Menighetsråd 
handlet om å skaffe seg et menig-
hetshus. Nå kan dette endelig bli 
en realitet, sier leder for Mysen me-
nighetsråd, Vibeke Høegh.

17. mars hadde Normisjon Mysen sitt års-
møte. Her stemte et meget stort flertall 
ja til at inngå et fellesskap med Mysen 
menighet om å bygge ut, eie og drive 
nåværende Betania som et felles Menig-
hetssenter.
Årsmøtet i Mysen menighet 24. mars ga 

menighetsrådet full støtte til å inngå i et 
slikt samarbeid, og 15. april ble dette en-
stemmig vedtatt i Mysen menighetsråd. 

Viljen er i høy grad til stede, men vi er 
enige om at vi må ha på plass en forsvar-
lig økonomisk plattform innen vi inngår 
en bindende juridisk avtale og begynner 
utbygging av Betania. 
Kostnadsrammen er beregnet til ca 5,5 
millioner kroner.

27. april hadde menighetsrådet og styret 
i Normisjon Mysen sitt første samarbeids-
møte. 

– Vi besluttet her at vi vil nedsette et ar-
beidsutvalg bestående av to fra hvert 
organ, men alle større beslutninger og all 
informasjon utad skal godkjennes av Me-
nighetsråd og Normisjon styre. Arbeids-

utvalget skal ha løpende kontakt med 
et økonomiutvalg og en byggekomite.  
I disse dagene jobber vi med å finne 
egnete og villige mennesker til disse ar-
beidsoppgavene, forteller Vibeke Høegh.

NYTT FRA MENIGHETSRÅDENENYTT FRA MENIGHETSRÅDENE

Eidsberg - Mysen - Hærland - Trømborg

Viktig å være snill med det rundt seg
Kirkekontakten trenger ikke å gå langt for å finne en som driver 
økologisk landbruk. Kirketjener/kirkegårdsarbeider i Eidsberg 
kirke, Tormod Kopperud, har gård med okser og jord i Trømborg. 
Det å drive økologisk handler om å dyrke vekster uten å tilføre 
kunstgjødsel som inneholder blant annet kalium, fosfor og nitro-
gen og uten å sprøyte mot sopp, ugras og skadedyr.

Et langt skritt videre mot menighetssenter

Ivar Ånesland, Elisabeth Spydevold, Mona Duserud og Vibeke Høegh studerer forslag til ombygging av 
Betania til menighetssenter.

Tekst:  Solveig K. T. Vormeland

Tormod Kopperud er kirketjener/
kirkegårdsarbeider med hoved-
ansvar for Eidsberg kirkeanlegg. 
Han er ansatt i 80 % stilling. 
Tormod har agronomutdannelse 
fra Tomb jordbruksskole. I tillegg 
er han utdannet kjemiingeniør 
fra Høgskolen i Østfold. Tormod 
har i 10 år arbeidet ved fors-
kningsavdelingen til Borregård 
industrier, Sarpsborg. 
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Grønt verksted 
”med omtanke for miljøet”

KNUST GLASS � STEINSPRUT � SMÅSKADER � SLITASJE

GRATIS 
sjekk av
frontruten

Tlf.: 69 89 00 13
Moreneveien 20, 1859 Slitu

post@bilskadesenteret-ostfold.no

TLF. 09009

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

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

MALTA
2. – 9. oktober 2010
Reiseledere: Øystein Sjølie 
og Sigmund Nakkim
Tlf.: 480 02 952

VALETTA, MDINA, GOZO, 
VITTOROSA, COSPICUA 
OG SENGLEA

tlf: 69 89 55 08 
www.cafefrikvarter.no 

815 33 300
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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

I sommer vil våre menigheter holde felles gudstjenester. I alle sommer-
messene vil vi feire nattverd, og det blir mulighet for dåp hver søndag.

27.06.10 – 5. SØNDAG ETTER PINSE.
Mysen kirke kl. 11.00:  Høymesse med nattverd.

04.07.10 – 6. SØNDAG ETTER PINSE.
Eidsberg kirke kl. 11.00:  Høymesse med nattverd.

11.07.10 – 7. SØNDAG ETTER PINSE.
Hærland kirke kl. 11.00:  Høymesse med nattverd.

18.07.10 – 8. SØNDAG ETTER PINSE.
Trømborg kirke kl. 11.00: Høymesse med nattverd.

25.07.10 – 9. SØNDAG ETTER PINSE.
Mysen kirke kl. 11.00:  Høymesse med nattverd.

29.07.10 – OLSOK.
Eidsberg kirke kl. 18.00:  Olsokgudstjeneste i samarbeid med  
  Historielaget. 
  Samling med foredrag i Kirkestua 
  etter gudstjenesten.

01.08.10 – 10. SØNDAG ETTER PINSE.
Hærland kirke kl. 11.00:  Høymesse med nattverd.

08.08.10 – 11. SØNDAG ETTER PINSE.
Trømborg kirke kl. 11.00: Høymesse med nattverd.

15.08.10 – 12.SØNDAG ETTER PINSE.
Hærland kirke kl. 11.00:  Høymesse med nattverd. 
  Markering av Sjømannskirkens 
  150 års-jubileum.

22.08.10 – 13. SØNDAG ETTER PINSE.
Mysen kirke kl. 11.00:  Høymesse med nattverd.
Trømborg kirke kl. 11.00: Høymesse med nattverd.
  Markering av Sjømannskirkens 
  150 års-jubileum.

29.08.10 – 14. SØNDAG ETTER PINSE.
Høytorp kl. 11.00:  Friluftsgudstjeneste.

05.09.10 – 15. SØNDAG ETTER PINSE.
Hærland kirke kl. 11.00:  Høymesse. 50årskonfirmanter.
Mysen kirke kl. 11.00:  Høymesse med nattverd.

12.09.10 – 16. SØNDAG ETTER PINSE.
Mysen kirke kl. 11.00:  Familiegudstjeneste 
  med utdeling av 4-årsbøker.
Trømborg kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste 
  med utdeling av 4-årsbøker.
Eidsberg kirke kl. 19.00:  Kveldsgudstjeneste med nattverd.

19.09.10 – 17. SØNDAG ETTER PINSE.
Hærland kirke kl. 11.00:  Familiegudstjeneste med utdeling av 
4-årsbøker
Mysen kirke kl. 11.00:  Høymesse med nattverd.

26.09.10 – 18. SØNDAG ETTER PINSE.
Eidsberg kirke kl. 11.00:  Familiegudstjeneste 
  med utdeling av 4-årsbøker
Hærland kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste. Konfirmantpresentasjon. 

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

Eidsberg:
Reidun Synnøve Langbråten
Karoline Helene Rud
Solveig Sofie Østereng
Ingeborg Margrethe Buer
Jan Øyvind Degnes
Hans Gudmund Teig
Jenny Alvilde Brattås
Ragnhild Helene Fundingsrud
Armand Kåre Herland
Borghild Dahl

Mysen:
Jorunn Margaret Johnsen
Marit Skollingsberg
Randi Kleverud Hansen
Sonja Brattås
Eli Lorentzen
Eivind Kjell Pettersen
Kari Mathilde Gautestad
Solveig Pauline Johansen
Kristian Willy Sørby
Oddmund Rønning

Hærland:
Odd Johannes Bergersen
Bergliot Mildred Tøften
Linn Jeanette Sand Koller
Ragnhild Vesterengen

Trømborg:
Sigrid Bøhler

DØDE

Innleveringsfrist til 
neste menighetsblad:
3. september  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

VELKOMMEN TIL ÅRETS HØSTTUR

VIGDE
Eidsberg:
Anne Karin Vikeby og Lars-Erik 
Duserud

Mysen:
Eva Isabella Bobowicz og 
Niclas Bålerud

Stølsdokken 
fjellhotell på Golsfjellet   20.–24. september 2010
 
Til alle tidligere og nye turister: velkommen til fjells igjen med felles-
skap og samlinger, ut i naturen, opplevelser, god mat og dagsutflukt i 
fjellet med buss.

REISE
Avreise med buss fra Mysen kirke mandag 20.sept. kl 0900.
Hjemreise fredag 24.sept. med ankomst Mysen ca kl 1530. 

PRIS
Pris for fire døgn med full pensjon:
Kr. 2680.- pr. person i dobbeltrom. 
Kr. 3280.- pr. person i enkeltrom.
For bussreise tur/retur Mysen og dagstur i løpet av oppholdet 
betales kr. 600.-. 

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

ARR. EIDSBERG DIAKONIUTVALG
VELKOMMEN TIL FJELLS!

Eidsberg:
Emil-Johan Stensrud Hole
Hans-Marius Tveten Hoel

Mysen:
Elias Kolokotronis Johnsrud
Sofia Arnesen
Kamilla Bøye
Kristoffer Pedersen Stokke
Ingrid Sofie Skattum Bodahl
Christell Simone Elvestad-
Johansen
Jasmine Beatriz Andresen
Hanna Ruud Barland
Torbjørn Tjerbu Mustorp
Pernille Helgerud Omholt

Hærland:
Lucas Andreas Sehlin 
Brandsrud
Liam Alexander Solberg
Petter Smith Johansen

Trømborg:
Henrik Holm
Mattis Hagen Østenby
Sofia Bøhleng

NMS GJENBRUK – MIDLERTIDIG STANS
NMS Gjenbruk Mysen stenger 1.juli, men det er midlertidig. 
Ingebjørg Gramstad kan fortelle at de har håp om en ny leieav-
tale. Slik at de kan åpne igjen nærmere jul, Fram til 1. juli har 
de flyttesalg med 50 % rabatt på alle varer.

Gjenbruksbutikken er en annerle-
des forretning. Ca 30 frivillige veks-
ler på å ekspedere, og varene som 
selges, er gaver. Det norske misjons-
selskap har i alt 36 slike butikker 
spredt ut over hele landet, og ifølge 
Misjonstidende hadde de i 2009 en 
omsetning på hele 16 millioner, og 
av det et overskudd på 11,6 millio-
ner som gikk til misjonen. De presi-

serer at de er seriøse bruktbutikker, 
ikke loppemarkeder! 

På en måte, sier Ingebjørg, er bu-
tikken en annerledes misjonsfore-
ning også,. Det blir et fint fellesskap 
mellom dem som er engasjert der. 
NMS  Gjenbruk  Mysen har 10-årsju-
bileum i år. Det er mange som set-
ter pris på den. Vi ønsker lykke til. 
Og ser fram mot gjenåpning senere 
på året.

Tekst :  Gunnar Hasselgård

Hjertelig takk 
for gaven på kr 4300,- til menighetenes ungdomsarbeid 
ved Borghild Dahls begravelse i Eidsberg kapell.  

 Eidsberg kirkelige fellesråd

KONFIRMANT 2011 ?
Det er fortsatt mulig å melde seg på til konfirmasjon 2011. Gå inn på 
www.eidsberg.kirken.no der finner du det du trenger av informasjon 
og skjema. 

Program for konfirmanttiden kommer til høsten, 
men her er noen viktige datoer:
 
Eidsberg Presentasjon 17. oktober 2010, Konfirmasjon 5. juni 2011
Mysen: Presentasjon 17. oktober 2010, Konfirmasjon 8. mai 2011
Hærland: Presentasjon 17. oktober 2010, Konfirmasjon 5. juni 2011
Trømborg: Presentasjon 26. september 2010, Konfirmasjon 22. mai 2011

Skjemaet fyller du ut og sender til kirkekontoret (adressen står på 
skjemaet.) Velkommen som konfirmant i kirkene i Eidsberg!



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

Sommeravslutning for Småbarnssang og Knøttesang

Barna er i alderen 2 – 6 år og har det-
te semesteret vært samlet til sang en 
gang i måneden. 
2. juni var 90 små og store samlet 
til sommeravslutning! Programmet 
bestod av grilling, sang og kaffe. De 
tre gruppene, småbarnssang (barn 
født i 2007), småbarnssang (barn 
født i 2008) og knøttesang (3 – 5 
år) hadde sanginnslag, også sang vi 

noen fellessanger sammen. Sanger 
med bevegelse står høyt i kurs, en-
gasjerte barn og voksne fikk virkelig 
opp pulsen.

Lars Vormeland er leder for Knøtte-
sangen. Anita Lislegaard har ansva-
ret for småbarnssang – gruppene. Til 
høsten startes det opp ny småbarns-
sanggruppe for barn født i  2009. Ta 
kontakt med kirkekontoret hvis du 
ønsker å bli med i en av gruppene.

Tekst og foto:  Solveig K.T. Vormeland

- Barna på Hebron ivrer etter å spille og synge. Med 
jevne mellomrom arrangerer de minikonserter til 
glede for foreldre og besteforeldre. På musikkfes-
ten 9. mars hadde barna også kledd seg ut som 
rockeartister og laget band med sine medbrakte in-
strumenter. Mange sang for første gang solo i ekte 
mikrofon og fikk god respons fra publikum. Barna 
synger for det meste kristne sanger, men også ulike 
andre sjangere. Favorittlåta har en periode vært 
Do-Re-Mi med Jan Teigen. 

Bevegelse og dans hører med når barn i alderen 
1,5 - 6 år opptrer, og de formidler mye glede og en-
gasjement. Minikonsertene er ofte kombinert med 
café hvor det selges mat og drikke til inntekt for 
Stefanus-barnehagen i Egypt.

Menighetens Barnehage har avdelinger på Hebron Bedehus, i Hærland Bedehus og i  Trømborg Menighetshus. Etter 
opptaket ser det ut til at plassene for neste barnehageår blir fylt opp både på Hebron og i Trømborg. I Hærland er det 
fortsatt mulig å få plass. For første gang kan vi fra august også tilby ettåringer plass i Hærland.

«I FYR OG FLAMME» 
- pinsesamling for 
3.klassingene i Hærland.

Onsdag før pinse var 5 barn med 
på pinsesamlingen i Hærland. 
Gjennom lek lærte vi om pin-
sen, Den hellige ånd og treenig-
heten. Ild, vind, vann,fellesskap 
og den verdensvide kirkes burs-
dag er temaer på samlingen.

Nytt fra Menighetens Barnehage

Fra venstre: Ann Helen Aune, Erlend 
Myhre Hammersborg, Signe Wel-
ding Hersleth Fugleskjelle, 
Kristoffer Berntsen og Anna Klund.

Pilegrimsvandring i Eidsberg
For 4. gang var det pile-
grimsvandring i Eidsberg. 
11 barn fra 4.klasse på 
Tenor og Kirkefjerdingen 
skoler var med på turen. 

Et av høydepunktene på 
turen er å bli servert mat 
hos Berit og Vidar Mysen.

Pilegrimsvandring i Trømborg
For første gang ble 
det arrangert pi-
legrimsvandring i 
Trømborg. 

Mariakilden stod 
sentralt i oppleg-
get, og spenningen 
var stor da Jostein 
Trømborg åpnet 
lokket og hentet 
opp klart og friskt 
kildevann som 
barna fikk drikke. Fra venstre: William Dahl, Øystein Sjølie, Hege Therese Torp, Jenny Johnsrud 

Amundsen, Madelen Mandt Linnerud og Ronja Ørka.

Her har barnehagen 
nå to avdelinger. 
En avdeling for små 
barn opp til ca 3 år 
og en avdeling for de 
større barna: ca 3- 6 
år. I Trømborg er vi så 
heldige å ha skogen 
rett utenfor dørene. 
Skogen blir som en 
ekstra naturlekeplass. 

Nå har vi fått satt opp ei fin hytte ikke langt fra barne-
hagen. Det gir oss mulighet til å tilbringe lengre da-
ger ute i skogen. Om det skulle regne eller det er en 
kald vinterdag kan vi sette oss inn en liten stund for å 
spise eller hvile litt. En vedovn er også på plass slik at 
vi både kan varme oss og koke litt mat. 

Barna storkoser seg i området rundt hytta. De trener 
sine ferdigheter i å ta seg fram i kupert terreng, de kla-
trer og balanserer. De eldste får trene på å bruke sag 
og å spikke med kniv. Barna viser også stor oppfinn-
somhet i å leke og forme med naturens materialer.

Ved denne avdelingen som ligger vakkert til ved 
Lundebyvannet, er det veldig viktig å ha en båt på 
lekeplassen. Barna pleier å leke i båten sin hver dag. 

Da båten for noen uker siden plutselig var borte, ble 
det stor sorg blant barna. Etter at dette ble kjent i 
lokalavisen fikk vi flere henvendelser fra folk som 
kunne hjelpe oss med ”ny” båt. 

Like etter ble den gamle båten vår funnet ved vann-
kanten. Tyvene hadde, som godt er, funnet ut at det 
ikke var forsvarlig å legge ut på dypt vann med den-
ne gamle skuta. 

Gode naboer i lokalmiljøet har nå klart å få båten 
trygt tilbake på lekeplassen og det er barna veldig 
glade for.

2. juni var 90 små og store samlet til sommeravslutning!

Tekst og foto:  Elisabeth Riiser Dankel

Tekst og foto:  Elisabeth Riiser Dankel Tekst og foto:  Elisabeth Riiser Dankel

Avdelingen i Hebron bedehus - Avdelingen i Hærland bedehus. - Avdelingene i Trømborg Menighetshus


