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Vi bryr oss 
om barna
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Byggestart i 
Trømborg
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Bergprekenen
Føttene går
på kjærlighetens stier
hendene bærer
andres byrder
munnen framsier
tilgivende ord
øynene stråler
av kjærlighet
ansiktet smiler 
til sin neste
       Andreas Lund

Søndag 26. september inviterte Anita Lislegaard og Barneklubben i Hærland til familietur 
i Dalskogen. Vi møttes kl.11 ved Nestevannet, og gikk en deilig høsttur inn til Petrushytta 
ved Nøklevannet. Bålet ble tent, og det var godt å varme hendene i en litt frisk høstluft. 

Alle fikk vi i oppgave å lage en Knerten-figur 
av noen passende kvister. Vi fant mange 
varianter i busk og kratt, og med god hjelp 
av Espen Carlsen og andre spikkekyndige 
voksne fikk til slutt alle hver sin egen person-
lige Knerten. Pølsene smakte deilig på bålet, 
og solbærtoddy og kakao var godt tilbehør. 
Anita overrasket oss med deilig banan med 
”innplantert ”melkesjokolade, innpakket 
i aluminiumsfolie. Etter noen minutter på 
bålet ble det en nydelig dessert! Det er mye 
spennende å oppdage i skogen. Vi fant blant 
annet ei kjempestor beverhytte, og lærte 
mye om ”Benny bever” som bodde der. I sek-
ken til Anita fant vi dessuten mange sauer. 
Vi fikk høre en fin historie om en mann som 
hadde 100 sauer. En av dem hadde blitt bor-
te, og den fant vi faktisk i Dalskogen! Vi lekte 
og koste oss masse, og nøt en deilig dag i 
skogen. Takk til Anita!

                     Hilsen barn og voksne på søndagstur.

Du kan se flere bilder på s. 8.

Barneklubben i Hærland på tur

Til høyre:
Anders L. Carlsen ( bakerst), Erik Dahl, Kaja 
L. Carlsen, Kirsti Dahl, Ida M. Hammersborg, 
Anita Lislegaard og Ingrid Dahl har med hver 
sin Knerten.

Tanker ved 
jaktstart

se side 8 

Ida Myhre Hammersborg varmer seg ved bålet.

Bønnekonferanse i 
Tønsberg samtidig med 
Kirkemøtet 

14. til 20. november er det 
igjen Kirkemøte i Tønsberg. 
Parallelt med Kirkemøtet 
arrangerer foreningen Bønn 
for den Norske kirke en 
bønnekonferanse på Svend 
Foyns bedehus. Dette blir en 
en ukeskontinuerlig bønne -, 
lovsangs - og bibelsamling. 
Det blir åpne møter med invi-
terte talere og bønneledere, 
lovsangsmøter, egne bønne-
møter med både fellesbønn 
og bønn i grupper, tidebøn-
ner, bibeltimer og ikke minst 
bønne- og lovsangsnetter. 

Vi planlegger  lovsangskvel-
der/netter med veldig forskjel-
lig preg. Det blir gregoriansk 
sang, Taize-lovsang, tradisjo-
nell salmesang, internasjonal 
lovsang og nyere lovsang. 

Det musikalske ansvaret deles 
mellom et bredt utvalg av 
kirkemusikere og lovsang-
steam. Og en av våre fremste 
nålevende salmediktere, Ey-
vind Skeie, vil en av kveldene 
lede oss gjennom hans egne 
lovsangssalmer og bønner. 
Følg med i lokalpressen for 
mer info når det nærmer seg 
og gjerne også på www.kir-
ken.be. Bønneuken åpner med 
lovsangskveld i Torød kirke 
søndag 14/11 kl.19, der bl.a. 
dansere deltar i lovprisningen.   

v/ kantor Jan, 
musikalsk koordinator

Allehelgensøndag

Allehelgensdag er dagen da mange går til 
gravene. I mørketiden er det viktig å lyse 
opp rundt oss og lystenning på gravene 
er blitt en viktig tradisjon også i Norge. 
Lyshavet på Slottsbakken ved kong Olavs 
død i 1991 viste et stort behov for å ut-
trykke sorg ved lystenning.

Allehelgens messer 

Hærland  kirke kl.11.00.
Sokneprest Rolf Ertkjern Lende leder 
gudstjenesten og organist Bendik Eide 
spiller. Det blir også ekstra musikk. Etter 
gudstjenesten blir det kirkekaffe i kirke-
stua ved Melleby Sanitetsforeing. 

Mysen kirke kl. 11.00
Sokneprest Øystein Sjølie leder gudstje-
nesten og kantor Vidar Hansen spiller.
I Mysen inviteres alle som har hatt dødsfall 
i løpet av året som har gått. 

Sangkveld i Eidsberg kirke
Søndag kveld 7. november innbyr menig-
hetene i Eidsberg til Allehelgenskonsert 
i Eidsberg kirke. Det har vært en årelang 
tradisjon her i Eidsberg å ha et musikkar-
rangement i kirken på denne dagen, så 
også i år.

I år blir programmet lagt opp som en sal-
mekveld der menigheten sammen med 
kor og instrumentalister vil synge kjente 

og kjære allehelgenssalmer, og også noen 
nyere. Her blir det sang og instrumental-
musikk i skjønn forening.
Til å hjelpe oss med det har vi fått med oss 
gode krefter.
Vigdis Hauge spiller fiolin og Vidar Hansen 
spiller orgel og klaver m. fl.

Velkommen til kirkene !

Søndag 7. november feires allehelgensdag Gravlyktene er 
en tradisjon som har utviklet seg i Norge i løpet av de siste 
tiårene, - lenge før gresskar, karnevalssminke og godteri 
sto på norske handlelister i slutten av oktober.
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Vi bekjenner: ”Jeg tror på Gud Fader, den all-
mektige”. Og med farsnavnet forbinder vi om-
sorg og kjærlighet slik Jesus har lært oss. Men 
er Gud virkelig både kjærlig og allmektig? 

Det ser ofte ut til at det ikke stemmer. Når vi 
leser og hører om jordskjelv, som på Haiti, el-
ler storflom, som i Pakistan,  eller andre større 
eller mindre katastrofer rundt om, hvor er 
Gud? Eller vi opplever at ulykker eller alvor-
lig sykdom rammer en av våre nærmeste eller 
oss selv, hvor er Gud da? Hvorfor hindrer han 
ikke det vonde, men lar det skje?

Mye av det vonde må vi mennesker ta ansvar 
for:  Kriger, konsentrasjonsleirer, alkohol- og 
narkotikamisbruk, familievold. Men hva med 
naturkatastrofer og sykdommer som ikke er 
selvforskyldt?
Noe fullgodt svar kan vi ikke gi, men Bibelen 
forteller at synden er kommet inn i verden, og 
at Gud har en fiende. Han kalles ”denne ver-
dens fyrste”. Men Gud kjemper mot synden 
og mot det onde, og han er den sterkeste. 
Det viser Jesus oss. Når Jesus helbreder syke, 
driver ut onde ånder, og tilgir synder, da viser 
han at kampen er i full gang. Og Jesu opp-
standelse er gjennombruddet. Seieren over 
synd, død og djevel er sikret!

Vi som er gamle nok, husker D-dagen og V-
dagen. D-dagen (The Day) var 6. juni 1944, 

da de allierte gikk i land i Nordmandie. Da 
landstigningen lyktes, og de tyske forsvarer-
ne ikke maktet å kaste invasjonsstyrkene på 
sjøen, var krigen i virkeligheten avgjort. Nazi-
Tyskland kunne ikke makte å kjempe både på 
Østfronten og den nye Vestfronten.  Avgjort, 
men ikke avsluttet. Krigen sluttet med kapitu-
lasjon 8. mai 1945, V-dagen (Victory Day).

På en måte befinner vi oss mellom en D-dag, 
den dagen da Jesus stod opp fra de døde, og 
en V-dag, når Jesus kommer igjen. Kampen 
mellom Gud og Satan er avgjort, men ikke 
avsluttet. I denne kampen skal vi delta! Over-
alt hvor mennesker fremmer rettferd og fred, 
viser omsorg og nestekjærlighet, der deltar vi 
på Guds side!
Det gjelder myndigheter, organisasjoner, kir-
ker og enkeltmennesker, du og jeg. Vi skal 
forkynne evangeliet om Guds kjærlighet og 
demonstrere det i praksis.

Det viser seg ellers gang på gang at når men-
nesker opplever vonde ting, enten det er en-
keltmennesker eller hele folkegrupper, så dri-
ver det dem til å søke Gud. For når alt annet 
svikter, så har vi bare Gud igjen, men han er 
der! ”Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene,” 
sier salmedikteren i Det gamle testamente. 
”Hvor kommer min hjelp fra? Min hjelp kom-
mer fra Herren, han som skapte himmel og 
jord. ( Salme 121)

Vi kan ikke forklare hvorfor Gud ikke hindrer 
det onde. Vi kan ikke forklare hvorfor noen 
har englevakt og noen ikke. Men med Guds 
hjelp kan vi klare det vanskelige. Og så ven-
ter vi på Jesu Kristi V-dag. Vi venter etter hans 
løfte nye himler og en ny jord, der rettferdig-
het bor”. ( 2. Pet. 3,13)

Tro & Tanke
 Gunnar Hasselgård

Guds allmakt
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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 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 

Menighetens Barnehage
Kontortelefon: 69 89 73 25
e-mail: menighetens.bhg@c2i.net

Eidsberg kirkekontor, 
Ordfører Voldens vei 3, 1850 Mysen
tlf: 69 70 22 61 faks: 69 70 22 60
kirkekontoret@eidsberg.kommune.no

Det var meningen at rullestolrampen ved Hær-
land kirke skulle vært på plass i løpet av 2010. 
Hærland menighetsråd og Eidsberg kirkelige fel-
lesråd ga i 2009 sin tilslutning til Jan Aaslands for-
slag med rullestolrampe langs kirkens sydvegg og 
med egen inngangsdør til våpenhus.

Det ligger til Biskopens myndighet å godkjenne 
ombygging og utvidelse av kirkene. Ved endrin-
ger av en del utvalgte kirker (som Hærland kirke), 
skal Riksantikvaren gi en uttalelse før biskopen gir 
sin godkjenning.

Riksantikvaren fant det problematisk å etablere 
hull til dør i opprinnelig tømmerkonstruksjon 
med den begrunnelse at det er et teknisk kompli-
sert og  irreversibelt tiltak. Det ble gitt anbefaling 
om å vurdere heis eller rullestolrampe i tilknytning 
til eksisterende trapp. Det ble også oppfordret til 
å vurdere terrenghevning for å minske virkningen 
av trappeanlegget. 

Rådene fant det ikke ønskelig med heis eller ter-
rengheving. Det ble derfor utarbeidet tegninger 
med noen justeringer i forhold til opprinnelig for-
slag, men fortsatt med dør i våpenhuset sydvegg. 
Dette førte heller ikke fram.  

Det er nå utarbeidet forslag med rullestolrampe 
i tilknytning til hovedtrapp. I stedet for terreng-
heving foreslås det beplantning for å dempe 
virkningen av et stort trappeanlegg. Hærland 

menighetsråd har gitt sin tilslutning til forslaget. 
Fellesrådet vil behandle saken i slutten av oktober. 
Forhåpentligvis vil rullestolrampen være på plass 
sommeren 2011! 

Det er stort behov for rullestolrampe ved Hærland kirke. 
Hovedtrappa er høy og bratt.

Rullestolrampe, Hærland kirke
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Kirkens skattkiste

Ansv. for dette nr.  Gunnar Hasselgård.

LOPPEMARKED
Høstens loppemarked var på Fortet lørdag 
25. september. Til tross for dårlig vær var det 
stort frammøte av kjøpelystne denne gan-
gen også, så det ble et bra resultat.

Salg av brukte møbler m.m. fortsetter om 
onsdagene utover høsten. Vi får stadig inn 
fine brukte møbler av ymse slag. Igjen: Stor 
takk til alle som gir, alle som kjøper, og alle 
dere hjelpere som står på !

HYGGEKVELD
Det blir hyggekveld på Velferdsenteret tors-
dag 21. oktober. Vi får besøk av Viseklubben 
Lars. Berit Pettersen fra Frelsesarmeen skal 
lese opp, og Kåre Pettersen, likeså fra Frel-
sesarmeen, har kveldstanker. Det blir allsang, 
utlodning, og, selvsagt, bevertning. 
Velkommen!
Førjulshyggekvelden blir 9. desember. 
Program senere.

DAGTILBUDET
Det foregår stadig noe på Velferdssenteret. Vi 
minner om Dagtilbudet mandag, tirsdag og 
fredag. Det vil si frokost, litt program, hygge-
lig samvær og middag for de  som ønsker det.
Vi henter og bringer. Ring 69 89 22 06 hvis du 
trenger skyss. Waarum forteller at det er god 
plass, spesielt på mandager !

ANDRE AKTIVITETER
Vi minner også om arbeidsgruppa til Trygve 
Kongtorp på onsdager. Det er sløyd og annet 
håndverk det dreier seg om. Videre minner 
vi høytlesningsgruppe på tirsdager og bin-
go på torsdager. Har du lyst til å være med 
på noe av dette, så møt opp, eller ring 69 89 
2206, så får du flere opplysninger og du kan 
be om skyss.

Og så må vi ikke glemme Fredagsarbeidstua. 
Den blir nå ledet av Anna Kviserud, etter at 
Gunvor Korterud dessverre måtte slutte på 
grunn av sykdom. Men damene står på. De 
har salgsmesse lørdag 6.november kl. 11. Det 
blir som vanlig salg av mange fine håndarbei-
der, litt program, utlodning og enkel bevert-
ning. Kom og kjøp! Inntekten går til Velferds-
sentralen.

DATAKURS
Siste nytt er at Arvid Lindholm har satt i gang 
et datakurs for eldre, inspirert av et leserinn-
legg i Smaalenenes Avis. 30 stk meldte seg. 
De er delt i to grupper a 15, som holder til i 
3.etasje på Heggin. Dette er et forsøk. Og det 
er spennende hva det kan bli til på sikt. All 
honnør til Lindholm!

BEMANNING
Vi sliter med bemanningen. Det gjelder alle 
typer tjenester. Gjennomsnittsalderen på 
hjelperne er høy, og mange må gi seg. Vi 
trenger med andre ord nye og yngre hjelpe-
re, til diverse oppgaver, både ute og inne. Kan 
du avse noen timer i uka, eller kjenner noen 
som kan det ? Ta kontakt med Monrad Waa-
rum på telefon 69 89 22 06, så blir han glad !

VEDBUA
Vedbua, vedskuret, eller hva vi skal kalle det, 
står under tak, og Ole Fjellengen og hans 
medarbeidere er snart ferdige. Nå har vi plass 
til mye ved, men vi regner med at det blir stor 
etterspørsel etter ved til vinteren også. Salg til 
pensjonister!

DAGENS SMIL
Tre bakere i samme gate i samme by lå i hard 
konkurranse med hverandre. Den ene satte 
opp en plakat i vinduet: ”Beste baker i byen”. 
Den andre svarte med denne plakaten : 
”Beste baker i landet”. Den tredje  satte opp 
denne plakaten: ”Beste baker i denne gata”.

Da Moses førte Israelsfolket gjennom 
ørkenen i 40 år på veien til løftenes 
land, bar de paktens ark i spissen for 
folket. Den var et synlig tegn på Guds 
usynlige nærvær. Slik har også vi i den 
kristne kirke en skattkiste, som rom-
mer store verdier som tegn på Guds 
nærvær hos sitt folk. Først og fremst 
Bibelen, men også en uvurderlig rik 
skatt av sanger og salmer. Alt fra de en-
kle bedehussanger, til de store salmer 
og oratorier. Rikt utrustede diktere 
og komponister har bidratt gjennom 
mange hundre år. Kirkens bønner er 
en annen skatt, og ikke minst har krist-
ne mennesker gjennom sine liv og vit-
nesbyrd banet vei for oss. Noen kjente 
navn, men flest hverdagsmennesker. 
Noen i søndagsskole, ungdomsarbeid 
m.m, og noen i vår egen omgangs-
krets og familie står vi i stor takknem-
lighetsgjeld til. Vi bærer alt dette og 
mer til med oss i kirkens skattkiste.

 Et ord fra profeten Jeremia skal vi se 
på. Det lyder slik ” For jeg vet hvilke 
tanker jeg har med dere, sier Herren, 
fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg 
vil gi dere fremtid og håp.” Løftesorde-
ne står i kap. 29,v11, og hører hjemme 
i brevet til de bortførte i Babylonia. Fol-
ket var i stor nød, bortført fra Jerusalem 
og Juda i 586 av Babylonerkongen (det 
nåværende Irak). Jerusalem og tempe-
let lå i ruiner. Det er denne situasjonen 
salme 137  beskriver: ” Ved Babylons el-
ver. Der satt vi og gråt, når vi tenkte på 
Sion”. Det gjorde ikke saken noe bedre 
når de tenkte på at deres forfedre 
hadde vært slaver i Egypt i 4oo år! Men 
Jeremia hadde altså et budskap fra Is-
raels Gud om en ny fremtid. Og Gud er 
også på underfullt vis historiens herre. 
Etter 70 år dukker kong Kyros fra Per-
sia (nåv. Iran) opp på historiens arena, 
og han erobrer Babylon og lar jødene 

vende hjem til sitt Sion (Jerusalem). 
Jeremia hadde profetert om de 7o år, 
men ble knapt trodd.

Drøyt 500 år senere finner vi en liten 
nedbrutt disippelflokk i Jerusalem. De-
res mester og herre, som de betrodde 
sine liv og sin fremtid, er arrestert og 
venter en dødsdom som en simpel 
morder. Riktignok hadde han flere 
ganger forutsagt dette, og at han etter 
tre dager skulle oppstå, men dette var 
ikke til å tro på. Verst var det nok at en 
av dem var en forrræder, og lederen, 
selveste Peter, fornektet sin herre på 
det groveste Skjærtorsdags natt. Dette 
var ille, ja så galt at ingen av dem løf-
tet sin røst til forsvar for Jesus under 
rettsaken mot ham. Men Gud sov ikke, 
tvert om, han hadde sine tanker om 
fremtid og håp.

Påskemorgen var det ikke nok med en 
profet, Gud selv i sin himmel lot en av 
sine engler forkynne det utrolige. Da 
kvinnene kom til graven, var den tom. 
De visste ikke hva de skulle tro, leser 
vi i Lukas ev. kap. 24,v.4, men med ett 
sto det to menn hos dem i skinnende 
klær. De sa : ”Han er ikke her, han er 
oppstått.” Men, tenker du min leser, er 
det påskeandakt nå i oktober? Ja, nå 
i oktober, og alle måneder i kirkeåret, 
og alle søndager i hele året. For hver 
søndag åpnes stadig skatter for oss fra 
kirkens skattekiste. Ja, de spres ikke 
ut bare ved gudstjenestene, men via 
eteren gjennom de tykkest fengsels-
murer og sykehusvegger, ja inn i de 
mange hjem i de fjerneste avkroker av 
vårt vidstrakte land. For budskapet om 
seierherren fra Golgata er selve kronju-
velen i kirkens skattkiste. God søndag, 
Jesu oppstandelses dag!

TRØSTE  & BÆRE

Organ for
Eidsberg Velferdssentral
Nr. 5 – Oktober 2010 – 14. årg.

Andakt
ved
Arne Servan

Kulturrådgiver i Borg bispedømme

Kulturrådgiverne skal i hovedsak:
Inspirere til kulturvirksomhet i et samspill mellom ulike kulturaktører fra det
brede kulturlivet, skape allianser og møtesteder. 

Koordinere nye initiativ, legge til rette for kontakt mellom menighetsråd og
kunstnere/kunst- og kulturinstitusjoner i bispedømmet.  

Veilede i spørsmål omkring planlegging og arbeid med kunst- og kulturprosjekt. 

Bygge og styrke kirkelig kunst- og kulturkompetanse, blant annet gjennom 
seminarvirksomhet og samarbeid med det allmenne kulturlivet  

Koordinere og videreformidle kompetanse fra kulturfestivaler i området  

Arbeide med finansieringsmåter for kultur i bispedømmet  

F
A
K
T
A

Helga Johanne Stør-
dal ble tilsatt som 
kulturrådgiver i våres, 
og startet opp i stil-
lingen 30. august. 
Av utdanning er hun 
cand.philol med ho-
vedfag i nordisk språk 
og litteratur, og med 
musikk og kristendom 
i fagkretsen. Størdal 
har bred arbeidserfa-
ring fra kulturfeltet. I 
tillegg til å ha drevet 
som klassisk sanger 
(solistisk og i grupper 
og kor) og gitt sang-
undervisning gjennom kulturskolen, har 
hun bakgrunn fra forlagsbransjen, blant 
annet som forlagsredaktør for faglittera-
tur i Det Norske Samlaget og Spartacus 
forlag. Størdal har hatt skrivekurs for barn 
og  jobbet litt som kulturjournalist.   

Ett av feltene hun kommer til å jobbe 
mye med som kulturrådgiver, er hjelp 
til finansiering av kunst- og kulturpro-
sjekter i bispedømmet. Størdal kan 
for eksempel bistå med veiledning i 
forbindelse med søknader til eksiste-
rende fond- og finansieringsordninger 
for kultur. Ellers vil hun sette inn mye 

krefter innledningsvis på å gjøre seg 
kjent med både kirkelige og kulturelle 
aktører, for å kunne inspirere til gode 
samarbeidsprosjekter mellom kirka og 
det brede og omfangsrike kulturlivet i 
området. 
 
Det er viktig for Størdal med en god di-
alog med menighetene, ta gjerne kon-
takt om dere har spørsmål eller innspill!

Helga Johanne Størdal har allerede 
vært på besøk i Eidsberg. Hun har 
deltatt på et stabsmøte der hun møte 
mange av de ansatte.

Den norske kirke har i løpet av de siste to årene fått tildelt midler til en 
rådgiverstilling på kulturfeltet i Kirkerådet og en i hvert bispedømme. 
Dette har bakgrunn i Kultur- og kirkedepartementets bevilgning over 
statsbudsjettet i 2009 til kompetanseheving og strategisk satsning 
innenfor kulturfeltet i Den norske kirke. 

Helga Johanne Størdal
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”I ALLE ÅR har jeg foldet hendene og bedt 
Fader Vår om kvelden når lyset var slukket” sa 
han. Det viste seg at det samme hadde også 
kona gjort i mange år uten at de hadde visst 
om hverandre. Hverdagstro uten store ord.  
Ankerfeste i et vanlig livsløp. Privat, sterkt - 
og skjult.

MEN VI SNAKKER jo ikke lett om sånt her på 
berget. Her hvor TROEN ofte er noe svært 
privat. Her hvor den sårbare kristne tro ofte 
må gå under jorden og beskyttes. Beskyttes 
mot det offentlige ordskiftet eller mot en 
holdning om at kristen tro er noe stakkarslig, 
banalt, dumt og nesten skadelig. 

FORRESTEN, NOEN GANGER må den skjøre 
kristne tro også beskyttes mot de skråsikre, 
brautende, ”kristenekspertene” . De som tror 

de VET hvordan akkurat du BØR ha det og 
BØR reagere. De som får din egen kristentro 
til å bli så liten og uanselig!

MEN I BLANT OPPLEVES det som om all an-
nen slags tro skal ha stort rom i vårt land: 
andre religioner, ateistisk tro eller religiøse 
følelser og spekulasjoner av ymse slag, bare 
ikke kristendom! Vi blir nesten litt flau og 
engstelig over våre kristne røtter. Det minner 
i grunnen om de gamle eventyrene, der trol-
lene foraktelig og truende sa ”her lukter kris-
tenmanns blod”… - og det lovet ikke godt!

JEG HADDE EN befriende opplevelse av tro 
og identitet på Malta for en tid tilbake. Jeg 
møtte stolthet over sin Kirke, sine tradisjoner 
og sin tilhørighet. Byen, kirken, folkelivet og 
tradisjonene var vevet sammen til en god og 

romslig helhet. Og når de har sin store lang-
fredagsprosesjon i byen er det et veldig en-
gasjement og en stor glede over å få delta og 
bidra. En bevissthet som viser: Vi bærer våre 
tradisjoner, vi hørere sammen, vi står ved 
vårt åndelige og kulturelle fellesskap. Dette 
er OSS! 

TIL OG MED et par innflyttede og inngiftede 
skandinaver kunne fortelle med glede og 
entusiasme om hva de kirkelige tradisjone-
ne betyr, og om hvordan møtet med kirkens 
hverdagsside ga perspektiv på nære temaer i 
eget liv og i familiens og lokalsamfunnets liv.

HADDE NOE SÅNT vært mulig hos OSS? 
Hadde det vært mulig å glad proklamere 
sin hverdagskristendom i din og min sam-
menheng? Eller må vi straks gå i forsvar og 
avlegge forklaringer og forsikringer om at vi 
fortsatt er noenlunde normale mennesker? 
Og kanskje avgrense oss mot de som tror vi 
er nå blitt ”kristeneksperter” med behov for å 
trampe på andre?

TENK OM VI som hører til på vårt sted kunne 

glede oss med hverandre over en naturlig 
hverdagstro. Som ikke trenger å ha svar på 
alle ting, eller ha forstått alle ting, men som 
trygt kan lene seg på våre kirkelige tradisjo-
ner og vår kristne kultur. Til en trygg, god og 
bærende stolthet!

HAR VI I vår modernitet og i våre ønsker om 
å være rause og romslige for andre mistet 
noe av oss selv? Står vi i fare for å være så 
”moderne” at vi fornekter våre egne røtter 
og vår historie? Da går det på identiteten og 
livet løs, tenker jeg. Det er mer enn skadelig 
å miste seg selv. Det er mer enn skadelig for 
vårt samfunn og vårt land å miste oss selv.

SKAL VI IKKE heller ta vare på det vi har fått? 
Skal vi ikke heller være glade og stolte over 
vår kristne tilhørighet? På tross av feil og 
mangler i kirkens historie har vår kristne arv 
gitt rom for mye godt, mye hjertevarme, syn 
for andre menneskers nød, engasjement, re-
spekt og verdi til alle.. 

HA EN GOD, glad og stolt høsttid, med bære-
kraft fra vår kristne kultur!

Barna er Eidsbergs fremtid. I Kir-
kens trosopplæringsprosjekt har 
barn og unge en sentral plass.  I 
alle barnehagene og på barne- 
og ungdomstrinnet i skolen 
gjøres det daglig en stor innsats 
for den oppvoksende slekt. Sist, 
men ikke minst har idrettslag 
og frivillige organisasjoner på 
mange plan et bredt spekter av 
aktiviteter i bygda som gir barna 
gode og utviklende tilbud.

Kjent foredragsholder
Samtidig kan en ikke stikke un-
der en stol at det er krevende 
for mange barn i bygda. Møte-
plass Mysen Menighet i regi av 
menighetsrådet utvider derfor 
november-møtet i MMM til en 
temakveld. Det er lagt opp til 
et arrangement med et variert 
program, men fellesnevneren 
er barnas situasjon.

- Vi er ekstra glad for at vi har 
fått Paal Andre Grinderud som 
hovedforedragsholder. Han vet 
bedre enn noen andre hva en 
krevende oppvekst gjør med et 
barn. Den 9. november blir han 
hyllet i sin hjemby Drammen for 
sin innsats for barn gjennom 20 
år. 14 dager senere kan vi alle 
høre han i Festiviteten, sier Vi-
beke Høegh.
Som barn og ungdom følte han 
selv på kroppen hva omsorgs-
svikt gjør med et menneske. 

Han holder foredrag om barns 
situasjon både på universiteter 
og høgskoler. Grinderud er også 
fast foreleser på Politihøgskolen. 
For tiden er han Blå Kors-am-
bassadør for kampanjen ”Bli en 
barndomsvenn”.

Lokal vinkel
Temakvelden får også en lokal 
vinkel i det etatsjef Brynjar Røn-
ningen i lys av Grinderuds  fore-
drag vil informere om barnas 
situasjon i Eidsberg. Virksom-
hetsleder Grethe Stople tar oss 
med inn i ”Familiens hus.”

-  Og vi er veldig glade for at 
rektor Knut Olav Brekklund Sæ-
ves ved Eidsbergs kulturskole 
kommer med elever fra musikal-
linjen og viser smakebiter fra de-
res nye oppsettinger, sier Vibeke 
Høegh som håper hele bygda er 
med på å fylle stolene i Festivite-
ten den 24. november kl. 18.00.

Sigmund Nakkim

STOLT ELLER FLAU??!!

Apropos!

Møteplass Mysen Menighet (MMM) setter barnas situasjon på dagsor-
den. Den 24. november inviterer Mysen menighetsråd alle interesserte 
til Festiviteten i Mysen hvor temaet er: Vi bryr oss om barna.
- Vi håper riktig mange fra hele bygda vil komme. Barnas fremtid opp-
tar oss alle, sier leder for Mysen menighetsråd, Vibeke Høegh.

Mandag 20. september dro 36 del-
tagere på tur til Stølsdokken fjell-
hotell på Golsfjellet. De hygget seg 
med fotturer, dagsutflukt i fjellet 

med buss, god mat, fellesskap og 
samlinger. Det er menighetenes di-
akoniutvalg som er ansvarlig for de 
årlige høstturene. 

 
Nedenfor ser du glimt fra turen. 
Det blir ny tur neste år. Har du lyst til å bli med?

Glimt fra Stølsdokken

Over:
Jan Minge, Anne 
Sofie Klund, Karen 
Løkke, Emilie 
Minge nyter sol og 
frisk fjelluft. 

Høyre:
Gudrun Gulbrand-
sen, Hanna Bensen, 
Astrid Wister, Solveig 
Solbakken, Synnøve 
Arneberg, Åshild My-
sen i hyggelig prat 
rundt kaffekoppen

Utsikt mot Hemsedal og Skogshorn

Barnas situasjon 
på dagsorden

Elever fra Eidsberg kulturskoles musikal-
linje vil stå for deler av programmet.

Blå Kors-ambassadør Paal Andre 
Grinderud blir hovedforedragsholder på 
MMM den 24. november.
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NYTT FRA MENIGHETSRÅDENENYTT FRA MENIGHETSRÅDENE

Eidsberg - Mysen - Hærland - Trømborg

Etter en lang planleggingsperiode er det nå klart for 
utvidelse av barnehagelokalene i Trømborg menig-
hetshus. De endelige vedtak ble fattet 12. oktober, og 
gravearbeidene starter i begynnelsen av november.

Byggestart i Trømborg

Unni-Lise Østevik, styrer i Menighetens Bar-
nehage, og leder av husstyret, Svend Arild 
Uvaag, gleder seg over at planene er godkjent 
av de berørte parter og at de snart kan tilby 
barn og ansatte bedre lokaliteter. Med utvi-
delsen vil det også bli lettere å samordne bar-
nehagedriften med annen aktivitet i huset.

Behovet for barnehagetilbud har endret seg 
etter oppstart i 1991. Den gang var det kort-
tidstilbud for barn i alderen 2 – 6 år. Nå er 
barnehagen blitt en stor organisasjon med to 
heldags-avdelinger med  åpningstid fra 06.45 
– 17.00.  Det er vanligvis 28 barn og 9 ansatte 
til stede i de to avdelingene hver dag.

Barnehagen utvidet sitt tilbud til to hel-
dags-avdelinger høsten 2009. I påvente av 
utbyggingen har de eldste barna fått ta i 
bruk lokaler i kjelleren. Disse barna skal 
overta de opprinnelige barnehagelokalene, 
og de yngste barna får flytte inn i tilbygget. 
Her blir det tilrettelagt med bl.a. eget kjøk-
ken, stellerom og ”vognhus” der vognene 

kan ha sin faste plass. Barnehagen vil også 
få sin egen inngang.

Behovet for personal- , møte - og grupperom 
har økt betydelig med utvidet tilbud. Rom i 
tilbyggets 2. etasje vil dekke disse behovene 
samt gi bedre kontorlokaliteter for barneha-
gens administrasjon.

For å  erstatte tapt ute-lekeareal er lekeplas-
sen utvidet mot øst. 

Tilbygget vil utgjøre 145 kvm og er kostnads-
beregnet til 2,4 mill. kroner.  Det er Trømborg 
menighet som er byggherre. Eidsberg kom-
mune har gitt en lånegaranti oppad til kr 1,9 
mill kroner. Lånet vil bli finansiert via leieinn-
tekter fra barnehagen. 

John Martin Skaug vil være hovedentrepre-
nør. Husstyret blir byggekomite med Svend 
Arild Uvaag som byggeleder. Leder i barneha-
gens styre, Jon Anders Herrebrøden, vil være 
referanseperson for byggekomiteen.

Menighetens Barnehage ble etablert i 1997 etter en sammenslåing av 
Indremisjonens barnehage og Menighetenes barnehage.  Tre av Indre-
misjonsforeningene  (nå Normisjon) og Den norske kirkes menigheter i 
Eidsberg dannet en forening med eieransvaret for barnehagen. I sommer 
trakk Mysen Normisjon seg fra eierskapet
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Til venstre: 
Pedagogisk leder Hege Johansen, 
Tone Merete Andersen og Oda 
Johanne Grønnern i aktivitet på 
den nye lekeplassen. 

Menighetens Barnehage har fire avdelinger med tilbud til barn 
i alderen ca 1 år - 6 år.
Avd  Hebron i Hebron bedehus ved Eidsberg stasjon 
Avd  Hærland i Hærland bedehus nær Lundebyvannet 
Avd. Nøtteliten i Trømborg Menighetshus 
Avd. Ekornstubben i Trømborg Menighetshus
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Til høyre:
Unni-Lise Østevik og Svend Arild 

Uvaag studerer Jan Aaslands 
tegninger av tilbygget.

Tegning av nybygget

Vi i Trømborg er med rette stolte av det flotte menighets-
huset vi har. For to år siden ble det arrangert en basar 
hvor overskuddet gikk til opprusting av kjøkkenet. 
En komite har i sommer og høst arbeidet med planer for 
en ny basar som vil finne sted 12. november.

Vi har som modell basaren i 2008, og vil her nevne at ar-
rangementet starter kl. 14.00 med loddsalg og salg av 
vafler, kaker og kaffe. Kl. 15.00 vil et kor fra Hørselshem-
medes forening underholde oss, deretter blir det mulig-
het for å kjøpe risgrøt og/eller grønnsaksuppe. Trømborg 
skolekorps og drill kommer kl. 18.00 og to timer senere 
blir det trekning. Ønsker noen å gi en gevinst, kan den 
leveres til medlemmer av menighetsrådet.

Overskuddet vil gå til en oppgradering av lyd-og bildean-
legget i menighetshuset. Vi ønsker all vel møtt til en trive-
lig dag!

Menighetsrådet  har i oktober sendt ut en bankgiro til alle 
husstander i Trømborg menighet med oppfordring om 
å bidra til innkjøp av fire kleder til lesepulten i Trømborg 
kirke.Dette er et prosjekt som det forrige menighetsrådet 
satte i gang; vi håper at mange vil følge oppfordringen 
og yte et beløp. Bidraget kan sendes til Trømborg menig-
hetsråd v/Monika Johansen, Trømborgveien 410, 1850 
Mysen, bankgironummer 1020.26.61691.

Toalettet i Trømborg kirke er på flere måter lite tilfreds-
stillende. Menighetsrådet undersøker mulighetene for 
et nytt toalett, enten i forbindelse med våpenhuset eller 
dåpssakristiet. Vi håper at en løsning  kan bli funnet, slik 
at Trømborg kirke får et tidsmessig toalett på linje med de 
andre kirkene i kommunen.

Anne Kopperud  beundrer det fine basarbordet i 2008.
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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

       

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

tlf: 69 89 55 08 
www.cafefrikvarter.no 

815 33 300

SLITU 
KAROSSERIVERKSTED

TLF. 69 89 44 76
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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

Eidsberg:
Magnus Skjeppe

Mysen:
Ragnhild Margrethe Olafsen
Arne Kristoffer Kvernhusengen
Kai Asle Bjørnerud

Hærland:
Ingen døde.

Trømborg:
Aslaug Elida Kleven
Ole Edvardt Lytomt

DØDE

Innleveringsfrist til 
neste menighetsblad:
26. november  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

”Stille natt, hellige natt” 2010
Konsert i Eidsberg kirke 10. desember kl. 21.30

”Stille natt, hellige natt” er kalt 
”alle julekonserters mor”. I over 20 
år har profesjonelle artister reist 
rundt i kirker over det ganske land 
for å synge ut julens budskap, og 
fullsatte kirker og begeistrede 
anmeldere har vært bevis på at 
ensemblet har dekket et stort be-
hov. Eller som anmelderen i Dram-
mens Tidende skrev: ”Imponeren-
de! Satt som trollbundet gjennom 
hele forestillingen.” Like begeistret 
var Fredrikstad Blad: ”En oppvis-
ning i vokal prakt.” Asker og Bæ-
rum Budstikke oppsummerer det 
som ensemblet mest av alt ønsker 
å få frem: ”Sangene – de små, var-
me, verbale innslagene – deltagel-

sen. Til sammen gjorde det denne 
stille kvelden til en hellig kveld.”

”Stille natt, hellige natt” ønsker å 
forene høytid og glede. Respekten 
for budskapet og kirkerommet 
skal være tydelig, samtidig som le-
ken og gleden skal få rom. Denne 
kombinasjonen vil også være sen-
tral i årets utgave av konsertene.

Årets julekvartett er Marian Aas 
Hansen, Tor Endresen, Torstein 
Sødal og Rune Larsen, en engel og 
tre vise menn. 

Billettsalg: www.billettservice.no

GUDSTJENESTER
31.10.10 – BOTS OG BEDEDAG.
Mysen kirke kl. 11.00:   Høymesse i samarbeid med 
   Metodistkirken.
   Nattverd.
Tenor skole kl.11.00:   Gudstjeneste. Kirkekaffe 
   v/ Tenor Bygdekvinnelag.
Trømborg kirke kl. 11.00:  Høymesse. Dåp.
   50-årskonfirmanter.

07.11.10 – ALLE HELGENS DAG.
Hærland kirke kl. 11.00:   Høymesse. Nattverd.
Mysen kirke kl. 11.00:   Høymesse. Dåp.
Eidsberg kirke kl. 19.00:   Allehelgenskonsert.

14.11.10 – 25. SØNDAG ETTER PINSE.
Eidsberg kirke kl. 11.00:   Familiegudstjeneste.  Dåp. 
   Barn fra kirkecamp deltar.
Trømborg kirke kl. 19.00:  Musikkgudstjeneste.

21.11.10 – SISTE SØNDAG I KIRKEÅRET.
Hærland kirke kl. 11.00:   Familiegudstjeneste. 
   Barn fra ”Lys våken” deltar.
Mysen kirke kl. 11.00:   Høymesse. Nattverd.

28.11.10 – 1. SØNDAG I ADVENT.
Eidsberg kirke kl. 11.00:   Høymesse. Dåp og nattverd.
Mysen kirke kl. 11.00:   Adventsgudstjeneste. 
   Mysen Barnegospel deltar. Dåp.
Trømborg kirke kl. 11.00:  Lysmesse. Konfirmantene deltar. 

05.12.10 – 2. SØNDAG I ADVENT.
Hærland kirke kl. 11.00:   Lysmesse. Konfirmantene deltar.
   Dåp.
Mysen kirke kl. 11.00:   Høymesse med nattverd.

12.12.10 – 3. SØNDAG I ADVENT.
Mysen kirke kl. 11.00:   Høymesse.
Trømborg kirke kl. 11.00:  Adventsgudstjeneste.
Eidsberg kirke kl. 19.00:   Lysmesse. Konfirmantene i Eidsberg  
   og Mysen deltar.

19.12.10 – 4. SØNDAG I ADVENT.
Mysen kirke kl. 11.00:   Høymesse med nattverd. 

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

Eidsberg:
Sofie Verstad Stubergh

Mysen:
Lucas André Jacobsen
Kim Alexander Kristiansen
Sofie Palmberg Lislegaard
Knut Oskar Oksvold Olsson
Lilly Phive Vormeland
Ruth Aphiwe Vormeland

Hærland:
Ingen døpte.

Trømborg:
Thea Oline Kolshus Jensen
Mats Emil Olsen

Bots- og bededag  i Mysen kirke
 - Samarbeid med Metodistkirken 
På Mysen har vi lange og gode 
tradisjoner for samarbeid mel-
lom Metodistkirken og Den 
norske kirke. Da Metodistkirken 
markerte sitt 150-års jubileum i 
mars i år, gledet vi oss over å få 
være med å feire det, og i høst 
ser vi frem til å samarbeide med 
metodistmenigheten ved en 
gudstjeneste i Mysen kirke.
 

Søndag 31.oktober kl 11:00 
møtes vi til Bots- og bededags-
messe i Mysen kirke. 
Pastor i Metodistkirken, Ingull 
Grefslie holder dagens preken. 
Bendik Eide er organist og Eli-
sabet Yrwing Guthus er liturg. 

Vel møtt i Mysen kirke! 

Musikkgudstjeneste i Trømborg kirke 
Søndag 14. november inviteres det til musikkgudstjeneste i 
Trømborg kirke kl. 19.00. Dette er en fellesgudstjeneste for me-
nighetene i Eidsberg.  Det blir en gudstjeneste med litt ”lettere” 
musikk enn den som vanligvis brukes, - med bl.a. bruk av trom-
mer og bass. Forsangere vil også delta.

Julemesse 
i Hærland kirkestue
Lørdag 11. desember blir det 
julemesse i Hærland kirkestue. Det 
er menighetsrådet som sammen 
med Melleby sanitetsforening 
arrangerer dette i år også. Det blir 
salg av julebakst og også en utlod-
ning med forskjellige gevinster. Vi 
tar oss tid til å synge noen julesan-
ger og prøver å skape litt julestem-
ning, noe som mange setter pris 
på i julestria. Videre blir det serve-
ring av kaffe og vafler. Pengene 
som blir samlet inn, går til drift og 
vedlikehold av kirkestua. 
                              Menighetsrådet

Barneforeningen

dIPTI
Lørdag 06. november kl. 12.00. 
Besøk av Torill Bredeg 
Lørdag 04. desember kl. 12.00

Sted: Eidsberg kirkestue

Søndag 7. november : 
Allehelgenskonsert 
Eidsberg kirke kl.19.00

Lørdag  13. november: 
Lunsjkonsert 
Mysen kirke kl. 12.00

Søndag 21. november: 
Jubileumskonsert 
Hærland Sangforening 
Hærland kirke kl. 18.00

Torsdag 9. desember: 
Kulturskolens julekonsert
Mysen kirke kl.18.00

Fredag 10. desember: 
Stille natt – Hellige natt. 
Eidsberg kirke kl. 21. 30

Lørdag 11. desember: 
Julekonsert
Eidsberg Brassband og Mysen og 
Tenor skolekorps
Mysen kirke kl. 16.00

Tirsdag 14. desember: 
Vi synger jula inn
Hærland kirke kl. 18.30

Lørdag 18. desember: 
Vi synger jula inn
Trømborg kirke kl. 17.30

Søndag 19. desember: 
Vi synger jula inn
Mysen kirke kl.18.00

Torsdag 23 desember: 
”Kvelden før kvelden”
Eidsberg bygdekor
Eidsberg kirke kl 21.00

Kantorens hjørne

Konserter i kirkene i Eidsberg.
Her er det mye variert og spennende!

Misjonsmesser høsten 2010.
November blir som alltid en måned fylt av misjonsmesser i Østfold. 
Produksjon av gevinster og salgsvarer er forlengst i gang, så her 
skulle det være muligheter for en og annen spennende julegave.
19 steder i Østfold besøkes, og 18. november kommer messa til 
Eidsberg. Vi skal være på Kirkestua ved Eidsberg kirke i år.

Velkommen til salg, basar, åresalg og aftentrekning. Videre blir 
det møte med nytt fra den verdensvide kirke. Vi åpner kl.16.00 
og misjonsmøte blir kl.18.00



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

PRESENTASJON AV KONFIRMANTER I HÆRLAND 
12 av 13 konfirmanter ble presentert i Hærland kirke 
26.09.10. Det var en fin flokk som har skrevet seg inn til 
konfirmasjon. Det er 8 gutter og 5 jenter. Foreldre, familie 
og faddere var særlig invitert!

Ka du trur?

Sara Eline Stamnestrø, Emma Haugerud, Thomas Aas Sandtorp, Lise Sofie Erics-
son, Kristian Engen, Camilla Løken Grønlien, Anders Erling Berntsen, Hans Kristian 
Heimseter, Conny Lia, Espen Andre Hauger Igletjern, Erlend Theodor Soli, Glenn Rino 
Sandtorp, Tor Kristian Tollefson er ikke med på bildet

Tekst:  Rolf Ertkjern Lende

De unge fikk læreboken ”Con 
Dios” og et arbeidshefte utlevert 
til bruk i konfirmanttiden. Elisa-
beth Baggetorp ønsket dem vel-
kommen til Hærland menighet på 
vegne av menighetsrådet. Etter 
gudstjenesten var det kirkekaffe 
i kirken.

Konfirmantene vil vi se i guds-
tjenestene våre som kirkeverter 
i sine konfirmantkapper. De vil 

tenne lysene i kirken, dele ut sal-
mebøker og samle inn offer, og 
1.søndag i advent vil de være med 
å lage lysmesse i kirken! 

Neste år blir det weekend, fasteak-
sjon og musikal for å nevne noe!

Vi gleder oss til et nytt konfirmant-
år og ønsker alle konfirmantene i 
våre menigheter velkommen!

20. - 21. november inviteres alle 
som går i 6. klasse på Hærland 
skole til Lys Våken. 
Vi vil ha et variert program med le-
ker, aktiviteter ute og inne, forbe-
redelse av gudstjeneste, måltider 
og sosialt samvær. Når kvelden 
kommer sover vi over i kirken. 
Søndag spiser vi frokost sammen, 
før vi gjør de siste forberedelsene 

til gudstjenesten. Etter gudstje-
nesten blir det kirkekaffe. 

LysVåken handler om å være lys 
våkne for det som skjer rundt oss. 
Vi skal være lys våkne for hver-
andre, for Gud og for oss selv. Gå 
inn på www.lysvaken.org for mer 
informasjon.

I forrige utgave av Kirke-
kontakten var det en feil på 
datoen for Ka du trur’s 
jubileumsfest. 

Den riktige datoen er 
19. november. 

Så hold av datoen, gamle og 
nye medlemmer!

LYS VÅKEN 
i Hærland kirke

KIRKECAMP I EIDSBERG KIRKE
Fra 13. - 14. november arrangeres 
det kirkecamp i Eidsberg kirke. 
Det er 6. klassingene på Kirke-
fjerdingen og Tenor skoler som 

inviteres til en unik opplevelse i 
kirken. De skal nemlig sove inne i 
kirken natt til søndag. 

Målet for tiltaket er å bevege seg 
•	 Lenger inn i kirken dvs opp i tårnet, inn i orgelhuset og inn i kirkens 

kroker og kriker. 
•	 Lenger inn i gudstjenesten – i liturgien, nattverden, salmene og 

bibeltekstene.
•	 Nærmere hverandre – gjennom ulike sosiale aktiviteter.

SØNDAG DELTAR BARNA PÅ GUDSTJENESTEN SAMMEN MED RESTEN AV MENIGHETEN.

Det er sendt brev hjem til alle døpte 11-åringer i menigheten. Påmel-
dingsfristen er satt til 9. november.

Barneklubb på tur

TANKER VED JAKTSTART
Grønn messe i Trømborg kirke
Søndag 03. oktober møttes mange fra våre menigheter til Grønn messe i Trømborg kirke. 
Dag Mysen var forrettende prest. I tillegg deltok Petter Opsahl, Eidsberg bygdekor og 
organist Odd Volen. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe i Trømborg menighetshus 
der praten gikk livlig.

Dag Mysen formidlet følgende tanker ved jaktstart: 
”Å være en innviet jeger er å være ført over fra utsiden 
av naturen til å leve på innsiden av den. Det ligger en 
voldsom forvandlingskraft i det å skyte og nedlegge 
et annet levende vesen, særlig noe som er så stort 
som rådyr og elg. Plutselig er du i din bestemmelse 
som samler og jeger. Og samlere og jegere har vi 
mennesker vært siden tidenes morgen. Det moderne 
er bare et tynt skall som ligger over dette urdypet i 
oss alle.
Men når du først er innviet, er det ikke det å drepe 
et annet vesen som blir det viktigste. Det viktigste er 
opplevelsen vi jegere har av å bli flyttet til innsiden 
av skaperverket. Med børse eller gevær i hendene 
er vi ikke lenger turister som går rundt i naturen og 
betrakter den og gleder seg over skjønnheten og 

mangfoldet.  Vi har selvfølgelig med oss gleden over 
naturens skjønnhet. Men vi opplever den fra et annet 
ståsted. Vi er en del av naturen, tenker som den, føler 
som den, er ett med den. Bevisstheten fokuseres. Alle 
sanser utvider seg. Vi ser og hører og skjønner ting vi 
ikke var i nærheten av før. Og vi får ny respekt for alt 
som lever. Ingen farer mer varlig med det som lever 
enn en god og innviet jeger. Derfor er det og blir det 
jeger- og fiskerforeningene i bygdene våre som tar 
vare på og hegner om vann og biotoper og livsvilkår 
for det som lever i vanna og skogene våre.
Ingen dyr dør lettere og bedre enn de som tas i jakta. 
Naturen er brutal. Tenk bare på ulven og de vold-
somme lidelsene den påfører byttet sitt. Men vi jakter 
som gode mennesker med omsorg og ettertanke.”

Helt til venstre:
To gode venninner, Kaja og 
Kirsti, koser seg med varm 
drikke. 

I midten:
Rundt bålet med pølser på 
spidd.

Til høyre:
Erik Dahl med sin Knerten.

Eidsberg bygdekor deltok på 
gudstjenesten med fin sang.

Petter Opsahl og Dag Mysen gjør 
seg sine tanker om jakt.


