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Gud arbeider
i vårt indre
han luker og beskjærer
renser og bearbeider
hjertejorden
med kjærlighetens 
vekstkraft

        Andreas Lund

Nytt 
menighetssenter 
midt i Mysen
se side 5

Takk for enestående gave!

Representanter fra Mysen Idrettsforening, 
Flaggtreff og Mysen menighet var fredag 
06. mai invitert til Eidsberg Sparebanks loka-
ler der stiftelsen ble presentert av stiftelsens 
styreleder Rolf Ytrehus. 

I stiftelsens statutter er det lagt følgende fø-
ringer for tildeling til menigheten:
Mysen menighetsråd til drift av menighetsar-
beidet i Mysen menighet. Det er Mysen me-

nighetsråd som skal forvalte midler som blir 
utbetalt og ikke fellesrådet.

Midlene skal brukes til å styrke menighetens 
barne- og ungdomsarbeid og også ha eldre 
som målbruksgruppe, forebygge ensomhet og 
bidra til livskvalitet, styrke interessen for bruk 
av kirken ved kor, søndagsgudstjeneste og an-
nen aktivitet, utvikle toleranse og vidsyn for 
alle.

Stiftelsens grunnkapital er på kr 20 mill. 
Mysen menighet begunstiges med 30 % 
av grunnkapitalens avkastning. Tildelingen 
skjer etter at mottagerne hvert år setter opp 
et forslag til bruk av pengene. Søknaden vil 
bli vurdert av stiftelsens styre.

Etter 50 år fordeles grunnkapitalen med 
henholdsvis 30 % til Flaggtreff og Mysen 
menighet og 40 % til Mysen Idrettsforening.

Sigrid og Kjell Arnbjørn Mysen sammen med takknemlige representanter fra Mysen menighet: Trond Degnes, Vibeke Høegh og Jens Erik Undrum (Foto: Henning Sætra)

Fra Sigrid og Kjell Arnbjørn Mysens stiftelse vil Mysen menighet i 50 år motta betydelige beløp til sin virksomhet. 
Dette er en gave som vil gi gode muligheter til å utvikle allsidighet, engasjement og fornyelse i menighetsarbeidet. 

Under tiden frem til ny prest er på 
plass i Mysen og Eidsberg, vil pro-
stiprest Aage Martinsen være fun-
gerende sogneprest i Eidsberg, og 
prostiprest Solfrid Leinebø Seljås vil 
gjøre tilsvarende tjeneste som fun-
gerende sogneprest i Mysen. Sol-
frid, som også i år har hatt ansvar for 
konfirmantene i Eidsberg sogn, vil 
fortsette med den oppgaven også 
for neste konfirmantår.  Bispekon-

tor, prost og menighetsråd i Mysen 
og Eidsberg vil sammen arbeide 
grundig med utlysning og tilsetting 
av den ledige sogneprest-stillingen 
i Mysen og Eidsberg, og dette vil vi 
komme nærmere tilbake til. 

Fra høsten av får Østre Borgesyssel 
prosti også en ny ressurs. Prost Dag 
Mysen vil etter planen avslutte sin 
tjeneste som prost i Sarpsborg med 
avskjedsgudstjeneste i Sarpsborg 
kirke søndag 4. september. I løpet 

av sommeren flytter han til sitt hus 
i Mysen. Han har takket «ja» til å gå 
inn i tjeneste som seniorprest i pro-
stiet for en periode på to år. Denne 
stillingen vil i hovedsak bli benyttet 
til vikarprest-tjeneste i prostiet; dvs. 
menighetene i Rømskog, Marker, 
Aremark, Rakkestad, Askim, Trøg-
stad og Eidsberg. 

Stor takk til Øystein for hans dedi-
kerte tjeneste i menighetene her 
hos oss! 

Takk og velkommen til fortsatt tje-
neste til Solfrid og Aage! 

Takk til Dag for ny tjeneste i prostiet 
- velkommen hjem til Mysen! 

Som Kirkekontaktens lesere kan lese mer om et annet sted 
i dette nummer av bladet, er sogneprest Øystein Sjølie på 
vei til ny tjeneste som sogneprest i Ørje og Øymark. 

Tekst:  Elisabet Yrwing Guthus 

Solfrid Leinebø Seljås

Aage Martinsen

ENDRINGER I PRESTETJENESTEN

Fra innvielsesdagen. Tove Kopperud 
og biskop Even Fougner.

Jubileum 
i Trømborg

Det har allerede gått 20 år 
siden Trømborg menighet 
innviet sitt flotte menig-
hetshus. Dette jubileet vil 
bli markert med en fest 4. 
september kl. 17.00 i menig-
hetshuset.

En komite har blitt nedsatt og 
programmet blir som følger:

Festtale av Runo Lilleåsen, 
sang og spill med Winnie og 
Leif Gulbrandsen, historisk 
tilbakeblikk og anledning til 
mimring. Vi oppfordrer alle 
som var med på å gjøre me-
nighetshuset til virkelighet 
om å sette av kvelden til fel-
les hygge.

Dersom noen har bilder 
fra auksjonen på Sørby, fra 
planlegging, bygging, inn-
redning og innvielse, kon-
takt Marit Kolshus om lån av 
bildene til jubileumsfesten.
                                                  
Trømborg  menighetsråd

Les om
Kirkemøtet

se side 8
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Det var i en religionstime i 3. realskoleklasse for 
mange år siden. Temaet var 1. trosartikkel. En 
av elevene spurte, litt undrende: ” Gud, er ikke 
det alt som er sant og godt og sånn?” Før jeg 
rakk å svare sa en av de andre i klassen. ”Du kan 
vel ikke be til alt som er sant og godt, vel!”

Den første eleven hadde litt rett. Vi forbinder 
Gud med sannhet og godhet. Men den andre 
satte fingeren på et viktig punkt. Vi kan ikke 
be til alt som er sant og godt. Bønn forutsetter 
at Gud er en person, en som vi kan si ”du” til. 
Hvis Gud bare er et abstrakt begrep, en kraft, 
eller hvordan vi vil si det, er det utelukket.

Men nå er Gud en personlig Gud. Det forteller 
Bibelen oss i klartekst. Himmelens og jordens 

skaper har skapt mennesket i sitt bilde, han 
taler til oss, vil ha fellesskap med oss, sier ”du” 
til oss. Jesus sier til og med at han er vår far, og 
lærte oss å be Fadervår!

Men kanskje det blir litt vanskelig likevel?  
For hvordan skal vi forestille oss Gud? Gud er 
ånd. Vi har ingen muligheter for å tenke oss 
til hvordan Gud ser ut, for å si det enkelt. Når 
Bibelen taler om Guds øye, Guds sterke arm, 
osv., er det bilder, ikke konkrete beskrivelser. 
Men vi kan vite hvordan Gud er! Og da skal 
vi først og fremst fokusere på Jesus. Det står: 
”Ingen har noen gang sett Gud, men den 
enbårne Sønn, som er i Faderens favn, han har 
vist oss hvem han er” (Johs.14.9.), og Jesus sier 
rett ut: ”Den som har sett meg har sett Fade-
ren.” (Johs.14.9)

Jesus viser oss i ord og handling hvordan Gud 
er. Vi kan lese om det i evangeliene i Det nye 
testamente. Og så kan vi trygt henvende oss 
til ham som er Jesu Kristi far og vår far, med 
vår bønn, vår klage, med takk og lovprisning. 
Vi har en Gud som vi kan si ”du” til!

Tro & Tanke
 Gunnar Hasselgård

Gud og vi

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 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

Kirkekontoret blir lettere tilgjengelig
I en periode har dørene til Heg-
gin II der kirkekontoret har sin 
plass, vært låst. Besøkende har 
enten tatt kontakt via servi-
cekontoret eller benyttet en 
ringeklokke ved hoveddøra. 
Denne ordningen ble oppret-
tet etter ønske/behov fra andre 
kontorer i bygget. Dette har nå 
endret seg og vi er svært godt 
fornøyd med at dørene vil være 
åpne fra kl. 08.00 – 15.15. 

Kirkekontorets åpningstider i sommer.
Kirkekontoret vil ha redusert åpningstid i perioden 18. juli - 05. august. Kontoret vil være åpent  
kl. 10.00 – 12.00 fra tirsdag til fredag.

Gjenglemt noe i kirken?
Det blir av og til liggende igjen smykker og klær i kirkene. Vi tar vare på det gjenglemte og oppbevarer 
det på kirkekontoret. 

Vi har nå liggende:
mønsterstrikket skjerf - funnet etter konfirmantmusikal i Eidsberg kirke, nål til bunad - funnet etter 
konfirmasjon i Mysen kirke, brosje i sølv eller tinn – funnet i Mysen kirke, slipsnål, gullkjede og gullring.

Dersom du tror noe av dette tilhører deg, kan du ta kontakt på tlf 69 70 22 61.

Gravlegat
Vi får med jevne mellomrom spørsmål om stell av gravsteder. Fellesrådet kan tilby en ordning med 
gravlegat. D.v.s. at pårørende/gravfester kan innbetale et beløp til en bankkonto som disponeres av 
kirkevergen. Det innbetalte beløp med tillegg av renter skal dekke utgiftene til vanlig stell av gravste-
det for en avtalt periode. Det inngås en skriftlig avtale mht. beplantning. Til vanlig innbetales det kr 
20.000,- for en 20-års periode. Vi er pålagt å føre regnskap for hvert enkelt gravlegat. Regnskapet blir 
revidert av Indre Østfold Kommunerevisjon IKS. Ved nyttår hadde vi 162 gravlegat.  

Festeavgift
Når festetiden går ut, er det anledning til å gjenfeste gravstedet. Vi har 150 gravsteder med festeforfall 
i 2011. Regning vil bli sendt ut i løpet av sommeren. Det er vanlig med gjenfeste for 10 år, men dersom 
du ønsker å redusere det til 5 år kan du ta kontakt med kirkekontoret.  De som ikke ønsker å fornye 
gravfestet må gi skriftlig tilbakemelding
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GOD PINSE!
Jeg husker kommentaren fra en gammel western-
film: DØDE MENN PUSTER IKKE!

Johannes-evangelet kapittel 20 forteller om disiple-
ne i det innestengte rommet. Jesus var død og de satt 
bak stengte dører i sorg og nederlag. DA KOM JESUS! 
HAN PUSTET PÅ DEM OG SA: TA IMOT DEN HELLIGE 
ÅND! Døde menn puster ikke. Men Jesus lever! Han 
puster sitt sprell levende liv på sine venner og de le-
ver igjen! 

Ordet for ÅND i bibelen betyr PUST eller VIND.

I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.  Jor-
den var øde og tom, og mørke lå over havdypet. Men 
Guds Ånd, hans livgivende pust svevet over vannet. 
På skapelsens første dag trekker Gud pusten og sier: 
«Det bli lys!» Og det ble lys!
Guds pust blåser over tomhet og mørke: Lyset og ver-
den blir til og Gud gir liv! 
Og Herren Gud formet mennesket av jord fra marken 
og blåste livspust inn i hans nese, så han ble til en le-
vende skapning. 

Som en vind kommer Jesus. Det kjennetegner ham, 
han KOMMER OG KOMMER! Kommer til oss som et 
barn, går gjennom landet og livspusten hans gjør li-
vet nytt! 

Påskemorgen skjer nyskapelsen. Den første dagen i 
uken, da Gud første gang skapte lyset, puster Guds 
Ånd inn i graven. Der ligger Jesus, Guds sønn, Men-
neskesønnen, han er i ferd med å bli til jord. Gud pus-
ter på ham, blåser sin varme livgivende vind, sin Ånd 
inn i den kalde kroppen og den lever! 

DEN KVELDEN KOM JESUS. HAN PUSTET PÅ DEM OG 
SA: TA IMOT DEN HELLIGE ÅND! 
Døde menn puster ikke. Men Jesus lever, han puster 
sitt sprell levende liv på sine venner og de lever igjen! 

DA PINSEDAGEN KOM, VAR DE ALLE SAMLET.  MED 
ETT KOM DET ET BRUS FRA HIMMELEN SOM NÅR 
DET BLÅSER EN STERK STORM, OG DET FYLTE HUSET 
HVOR DE SATT. 
På pinsedagen blåser det kraftig over mange men-
nesker, mer enn 3000 på en gang. Livet ble nytt! Og 
etter det har det bare fortsatt. 
For nå gikk Jesu ord i oppfyllelse. Han hadde sagt: Jeg 
lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. JEG kom-
mer til dere! 

Døde menn puster ikke. Men Jesus er fortsatt sprell 
levende! Han puster sitt levende liv inn i oss og vi le-
ver! 

GOD PINSE! 

Andakt
ved 
Øystein Sjølie

Ørnulf Axel Elseth, Råde, 58 år. Han har vært marine-
prest i Horten, sokneprest i Varteig, stiftskapellan i Borg,  
generalsekretær i Norges KFUK-KFUM  og domprost i 
Bjørgvin. Nå er han personalsjef i Borg bispedømme.

Anne-May Grasaas, Oslo, 55 år. Hun har bakgrunn 
i Den ev.lutherske frikirke. Hun har bl.a. vært leder 
for Frikirkens ytremisjonsarbeid, menighetsarbeider 
i Frikirkens storbymenighet, og høyskolelektor ved 
Frikirkens teologiske høyskole. Nå har hun i 9 år vært 
sokneprest i Trefoldighet menighet i Oslo.

Atle Sommerfeldt, Asker, 59 år. Han har vært vi-
karprest i Oslo bispedømme, konsulent og konst. i 
Mellomkirkelig råd, direktør i Botswana Christian 
Council, så generalsekretær i Mellomkirkelig råd, og 
er nå generalsekretær i  Kirkens Nødhjelp.

Paul Erik Wirgenes, Bærum, 51 år. Han har vært 
skoleungdomsprest, storbyprest for Indremisjons-
selskapet i Oslo, studentprest på MF, og kapellan i 
Skøyen menighet i Oslo. Er nå avdelingsdirektør i 
Kirkerådet.

NY BISKOP – MEN HVEM? 
10.mai nominerte Borg bispedømmeråd 4 kandidater til å  
etterfølge Helga Haugland Byfuglien som biskop i Borg.

Nominasjonen skal nå sendes ut til avstemning. Stemmerett har menighetsråd prester og vigslede medar-
beidere i Borg bispedømme, alle landets proster, de teologiske professorer og rektorene ved de praktisk-
teologiske seminarene. Deretter skal biskopene og Kirkerådet gi en grunngitt uttalelse til Departementet. 
Det er ventet utnevning i statsråd i oktober.

De nominerte til biskopembetet i Borg, - fra venstre: Ørnulf 
Axel Elseth, Anne-May Grasaas, Atle Sommerfeldt og Paul Erik 
Wirgenes.

Nominasjonskomiteene i de enkelte menigheter har 
forelagt kandidatlister for menighetsrådene, og for-
slagene er godkjent av rådene. Du finnter kandidat-
listene nederst på siden.

Det sitter seks medlemmer i hvert menighetsråd sammen med den lokale 
sokneprest. Det er sju av nåværende faste medlemmer (tre i henholdsvis 
Hærland og Eidsberg og en på Mysen) som stiller til gjenvalg.

Kirkevalget finner sted søndag 11. og mandag 12. september. Det vil være 
anledning til å forhåndsstemme i perioden 10. august – 09. september

I august sendes det ut valgkort til alle stemmeberettigede medlemmer av 
Den norske kirke. Valgkortene blir distribuert i uke 31 og vil nå medlemme-
ne før forhåndsstemming starter onsdag 10. august. På valgkortet vil man 
finne informasjon om tid og sted for valget, samt oversikt over kandida-
tene til både menighetsrådsvalg og valg på bispedømmeråd/kirkemøte. 
Det er til god hjelp om du har med valgkortet til valglokalet.

Det kirkelige medlemsregister er forholdsvis nytt og vi har opplevd at det 
er enkelte feil der. Dersom du er i tvil om du er registrert, bør du ta kontakt 
med kirkekontoret for en avklaring.

Neste utgave av Kirkekontakten vil være et valgnummer med nærmere 
presentasjon av kandidatene og med informasjon om valgsteder, for-
håndsstemming, stemmegivning osv. I tillegg vil det bli informert om valg 
til bispedømmeråd/Kirkemøtet. Lokalavis og hjemmesiden (www.eids-
berg.kirken.no) vil også bli benyttet til ytterligere informasjon.

Kandidatliste, Trømborg menighet:
  1. Jarle Haug, Åsgårdvn. 127, 1850 Mysen
  2. Lene Eilertsen, Åsvn. 17, 1850 Mysen
  3. Tor Helge Førrisdahl, Brattfossvn. 79, 1880 Eidsberg
  4. Unni Bjerknes, Smerkerudvn. 42, 1850 Mysen
  5. Torstein Bjørkvist, Kildevn. 95, 1850 Mysen         
  6. Monica Wielecki, Kammerudvn. 25 B, 1850 Mysen
  7. Jan Tore Løkke, Trømborgvn. 908, 1880 Eidsberg
  8. Heidi Linnerud, Brattfossvn. 85, 1880 Eidsberg       
  9. Thorstein Riiser, Åsgårdsvn. 333, 1850 Mysen
10. Ida Faureng, Åsgårdsvn. 786, 1850 Mysen
11. Jan Gunnar Dramstad, Kildevn. 49, 1850 Mysen
12. Pål Vidar Lunde, Åsgårdsvn. 418, 1850 Mysen
13. Jul Erik Skjærvengen, Stasjonsvn. 166, 1880 Eidsberg

Kandidatliste, Hærland menighet:
  1. Inger Margaret Pilhaug Homstvedt, Homstvedtveien 21, 1850 Mysen
  2. Jul-Lars Kvernhusengen, Lundebyveien 282, 1878 Hærland
  3. Anne Johanne Dahl, Dalveien 470, 1878 Hærland
  4. Jan Henry Solberg, Sloraveien 256, 1878 Hærland
  5. Inger Lise Revhaug, Ørjeveien 597, 1878 Hærland
  6. Per Kristian Brandsrud, Hersletveien 2, 1850 Mysen
  7. Marit Ingberg Østbye, Østbyveien 57, 1878 Hærland
  8. Hans Magne Høitomt, Visterveien 36, 1850 Mysen
  9. Anne Marie Indrehus, Visterveien 33, 1850 Mysen, 51
10. Roy Erik Hammersborg, Faugliveien 292, 1850 Mysen
11. Øistein Roger Lundeby, Lundebyveien 195, 1878 Hærland

Kandidatliste, Mysen menighet:
  1. Trond Erik Degnes, Rugdevn. 18, 1850 Mysen
  2. Sigrid Karoline Eriksen, Hegginvn. 6, 1850 Mysen
  3. Jul Sverre Haugerud, Høglivn. 9, 1850 Mysen
  4. Gunn Kari Stanghelle, Fiolvn. 16 A, 1850 Mysen
  5. Stein Eriksen, Rådyrvn. 38, 1850 Mysen
  6. Signe Grønvik, Rugdevn. 42 A, 1850 Mysen
  7. Cathrine Løes Sørby, Ekornvn. 3, 1850 Mysen         
  8. Roald Kvamme, Mårvn. 8, 1850 Mysen                   
  9. Lise Marit Lønberg, Hubrovn. 24, 1850 Mysen
10. Astrid Frøyset, Meierivn. 10, 1850 Mysen
11. Per Johannes Kvakkestad, Torggt. 20, 1850 Mysen

Kandidatliste, Eidsberg menighet:
  1. Torill Elisabeth Hauger, Rakkestadvn. 1244, 1880 Eidsberg
  2. Eirik Aandstad, Heensvn. 519, 1880 Eidsberg
  3. Tove Heen, Heensvn. 425, 1880 Eidsberg
  4. Martin Andre Nilsen, Askimvn. 394, 1859 Slitu
  5. Sidsel Kjeve, Lislerudvn. 340, 1880 Eidsberg    
  6. Ole Martin Glomsrud, Glomsrudvn. 98, 1880 Eidsberg
  7. May-Lisbeth Hysestad, Lislerudvn. 401, 1880 Eidsberg
  8. Helga Frøyset, Kløntorpvn. 74, 1850 Mysen       
  9. Synnøve Biltvedt, Biltvedtvn. 72, 1880 Eidsberg
10. Henning Bergum, Heensvn. 330, 1880 Eidsberg

 

DEN NORSKE KIRKE
Trømborg menighet
Hærland menighet
Mysen menighet
Eidsberg menighet 

I fjor høst ble en minnelund 
med minnesmerke etablert 
ved Mysen kapell. 

Minnelunden er et gravfelt 
for anonym urnenedsettel-
se. De pårørende vet at den 
døde er gravlagt innenfor 
et visst område, men kjen-
ner ikke den nøyaktige be-
liggenheten. Dersom det er 
ønske om å sette en blom-
sterbukett på stedet, skjer 

det ved det felles minnes-
merke.

Det er også anledning for 
alle til å sette blomster foran 
gravminnet. Noen har fami-
liens gravsted langt unna 
og har sjelden anledning til 
å besøke gravstedet. Dette 
kan være et sted hvor de kan 
få minnes sine kjære.

Minnelund ved Mysen kapell

Minnesmerket er en flat obelisk 
med et due-symbol.
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DEN FØRSTE SØNDAGEN 
i mai var jeg så heldig å være på ”baker-
ste benk” på den største gudstjenesten 
jeg vel noen gang kan komme på. - Nåja, 
”bakerste benk” var nær St. Angelo-broen 
over Tiberen i Roma, et par kilometer fra 
Petersplassen, der paven forrettet gudstje-
nesten. Men vi sto, hang, satt, knelte og lyt-
tet til gudstjenesten over store høyttalere 
sammen i en enorm folkemengde. Men-
nesker av alle aldre, kjønn, og nasjonalite-
ter, ca 1 million var vi! Det var gudstjeneste 
etter påske, og den hadde også et fokus på 
avdøde pave Johannes Paulus II som skal 
gjøres til helgen.

NÅ ER IKKE 
de katolske helgenene poenget for meg. 
Derimot sies det av noen som møtte Jo-
hannes Paulus II at det var et sterkt møte. 
En gammel mann, brutt ned av sykdom så 
han nesten hang på pavestaven, men med 
en åndelig styrke og et nærvær som be-
rørte og gjorde noe med dem han møtte.

HAR DU OGSÅ 
møtt noen sånne mennesker? Sånne som 
er bærere av en annen styrke og nærvær? 
Som setter spor?  Jeg tenker ikke på de mor-
somme, glitrende, slagferdige, imponerende 
eller populære.  Vi mennesker kan spille på 
charme og på så mye annet for å bli sett. Nei, 
jeg mener sånne som har en ydmykhet, en 
trygghet, en tyngde, en kunnskap, en fred,… 
kanskje handler det om modning og visdom? 

DET ER IKKE 
vanskelig å finne det motsatte… Sure, bitre, 
kritiserende, selvopptatte, selvgode, lett-
vindte bedere-vitere som sprer bare mismot 
og misnøye rundt seg. Raske til å spre kritikk 
og edder og galle. Men har aldri et rosende, 
oppmuntrende, ord å si, og bidrar aldri til å 
finne løsninger, bare sure gulp…

MON TRO HVA 
det er som preger meg (og deg) av dette? 
Det er vel nær å anta at vi har med oss litt av 
hvert, både av det negative, av det overfla-

diske og av det som har mer positiv tyngde 
og kraft. Men hvor er tyngdepunktet..?  Et 
spennende spørsmål er da: Hva er det som 
bringer frem det gode og byggende i meg, 
og hva er det som bringer frem det negative?

OG VIDERE:  
HVA er det som skaper denne styrken og det-
te nærværet? Hva er det som bidrar til vekst, 
modning og visdom? Det kan sikkert handle 
både om motganger, og erfaringer i livet, om 
kunnskap og refleksjon, det kan handle om 
menneskemøter og liv som preger oss og 
setter farge. Å være til stede i livet sitt og la 
seg utfordre i møte med det som kommer er 
vel å være i stadig vekst og modning. 

JEG TENKER AT 
dette har med et indre åndelig liv å gjøre. At 
det har med å leve sant med seg selv, med 
Gud og med livet i alle dets former.  Ikke 
sjelden møter jeg mennesker som gjennom 
sin sykdom og sine livs-utfordringer deler 
visdommens tanker og refleksjoner om livet 
sitt. Det gjør meg ydmyk. 

SÅ TROR JEG 
det er slik at enten man er pave i Rom eller 
et mer hverdagsmenneske i verden så kan 
vi arbeide med denne modningen i livet og 

vokse i kunnskap, trygghet og visdom. 

KAN HENDE AT 
noe av hemmeligheten nettopp er å være 
nær LIVETS KILDE, nær Han som er både Ska-
per og Frelser. Når våre livserfaringer brytes 
med Bibelens fortellinger i bønn, samtale 
og meditasjon skapes det modning. Det kan 
være at de blir kamp, at noe må kjempes 
frem..

DEN ANDRE SØNDAGEN 
i mai var jeg så heldig å få feire gudstje-
neste i Rømskog kirke. Vi var ikke en million 
mennesker der, heldigvis, men vi var en fin 
flokk samlet om det samme sentrum: den 
oppstandne Jesus Kristus og hvordan Han 
utfordrer, løfter og preger menneskers liv, - 
også oss. Hvordan Han er en kilde til nettopp 
modning, visdom og vekst.

HELGENER ELLER IKKE,
-  det samme evangelium om den samme 
frelser finner vi igjen i Rømskog, og i Roma, 
og alle steder vi samles i den oppstandne 
Jesu Kristi navn.  Der arbeider Gud med oss 
og med vår helliggjørelse. Det gir håp om å 
delta i helgenskaren når vår time kommer. 
Velsignet modningstid!

Avskjed med Øystein
Tekst :  Gunnar Hasselgård Vi må akseptere at prester flytter. Men vi 

er mange som kommer til å savne Øystein. 
Svært mange har gode minner fra dåps - 
og sorgsamtaler, fra gudstjenester, konfir-
mantsamvær, MMM og mye mer. Han har 
vært rett mann på rett plass, og vi skulle 
gjerne hatt ham her lenger. Men vi er sik-
re på at folk i grensebygdene får like mye 
glede av ham som vi har hatt. Så takker vi 
for disse 16 årene hos oss, og ønsker ham 
og Eva lykke til og Guds velsignelse i nye 
oppgaver.

Det kom litt brått på oss dette. 
Hva er det som skjedde?
 
Det kom fort på meg også. Det 
var ikke i mine tanker å søke 
meg bort. Men to dager før fris-
tens utløp var det noen venner 
som spurte meg om jeg ikke 
burde søke den nye stillingen 
som sokneprest i Ørje og Øy-
mark. Så søkte jeg, fikk stillin-
gen, og nå er jeg der. Et bimo-
ment som gjorde det litt lettere 
å søke, var at jeg fortsatt kan bo 
i huset vårt i Kirkås.
 
For å se litt tilbake først: Hvilke 
tanker gjør du deg om de årene 
du har vært her?
 
Jeg har hatt det godt. Jeg har 
følt at dette har vært min plass 
og mitt kall å være menighets-
prest. Særlig har jeg satt pris på 
kontakten med barn og unge. 
Jeg tenker bl.a. på barnehage-
gudstjenester og familieguds-
tjenester, kontakten med barna 
på Mortenstua, og i det hele tatt 
kontakt med mennesker i sorg 
og glede.

Jeg ved siden av tjenesten i My-
sen også har vært sokneprest i 
Eidsberg de siste tre årene, og 
det har vært flott å samarbeide 
med menighetsrådet der.

Når begynte du her i Eidsberg?
 
Jeg begynte i hel stilling som 
kapellan i Eidsberg 1. februar 
1997, men før det hadde jeg 
vært i halv stilling her og halv 
stilling i Indremisjonen (Normi-
sjon) et års tid.

Nå ser vi framover. Hva vet du 
om det arbeidet du går til?

Jeg er klar for nye oppgaver, men 
må bruke tid på å gjøre meg 
kjent. Jeg skal være sokneprest 
i Ørje og Øymark og sitte i de to 
menighetsrådene. Dessuten skal 
jeg koordinere prestetjenesten 
i Rømskog, Marker og Aremark, 
utenom meg er det en sokneprest 
i Rødenes, Rømskog og Klund, og 
en prest i halv stilling i Aremark.
 
Men noe kjent er du. Øymark er 
jo hjembygda til Eva!

Ja visst!
 
Har du noen råd til den som skal 
følge etter deg?
 
Nei. Han eller hun må legge opp 
arbeidet ut fra sine forutsetnin-
ger. Men jeg har det ønske at 
menighetsarbeidet og gudstje-
nestelivet må blomstre. Og jeg 
ser med lengsel fram til den da-
gen da menighetshuset i Mysen 
skal tas i bruk.  

Takk skal du ha!

De fleste har vel fått med seg at Øystein Sjølie har fått ny jobb. Han slutter som prest i  
Eidsberg og Mysen ca. 1.september. Kirkekontakten har fått en prat med ham om flyttingen.

Sigmund Nakkim

HELGENER OG SÅNT…!

Apropos!
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Nytt menighetssenter midt i Mysen

Tekst  og foto:  Trond Degnes

Bygget Betania er grunnpilaren 
for det nye menighetssenteret i 
Mysen. Det skal bygges ut med 
vel 230 kvm. Det vil i seg selv være 
en positiv tilvekst og ansiktsløft-
ning til den delen av sentrum.
Etter at Mysen menighetsråd og 
Normisjon Mysen, våren 2010 
skrev under en felles sameieavta-
le om felles hus, har det vært job-
bet i forskjellige komiteer med re-
presentanter fra de to instansene. 
- Nå har vi et mål om å stikke sta-
den i jorda i løpet av våren 2012, 
sier Elisabeth Spydevold og Vi-
beke Høegh.

Lange tradisjoner
Normisjon Mysen har hatt sin 
virksomhet i Betania siden 1917. 
Normisjon er en lokal forening 
som er en stor del av Mysen me-
nighet, og som formelt er tilslut-
tet den landsdekkende Normi-
sjon i Norge.
- I alle disse årene har Normisjon 
Mysen hatt et aktivt kristent ar-
beid for barn, unge og voksne. 
For svært mange mennesker i 
Mysen og omegn har Betania 
vært en god og aktiv møteplass. 
Dette er et godt tegn på at yn-

gres, søndagsskole, barnehage, 
barnegospel, ungdomskor, kor 
for voksne og annet foreningsar-
beid fortsatt er ”liv laga” for frem-
tiden, sier Spydevold.
Mysen menighetsråd har i mange 
år arbeidet med å finne et egnet 
samlingspunkt utenom kirken. 
Trosopplæringsprosjektet med 
aktiviteter for barn og unge har 
tydeliggjort behovet for mer 
plass.
- Vi har leid lokaler i Betania for 
disse aktivitetene. Nå blir vi med-
eiere og får dobbelt så stor plass. 
Dermed kan vi videreutvikle vårt 
arbeid, sier Vibeke Høegh i Mysen 
menighetsråd.

Økonomien en utfordring
Både Spydevold og Høegh er kla-
re på at byggingen av et menig-
hetssenter er et økonomisk løft. 
Slik planene presenteres i dag vil 
ombyggingen og utvidelsene be-
løpe seg til ca 5 millioner kroner.
- Vi har en klar forhåpning om at 
hele Mysen vil være med å reali-
sere senteret. Når vi presenterer 
detaljplanene over sommerfe-
rien, vil vi appellere til privatper-
soner, frivillige organisasjoner 

og næringsliv om å gi sin gave. I 
tillegg til en byggekomite har vi 
et økonomiutvalg som arbeider 
konkret med en ”kronerulling”, 
sier to entusiastiske ledere, som 
understreker at private også kan 
leie de nye lokalene.

Nå er tiden inne
I løpet av planleggingsfasen har 
det blitt mer og mer tydelig at ti-
den nå inne til å realisere et felles 
menighetssenter i Mysen.
- På vegne av styret i Normisjon 
Mysen ser jeg frem til at den krist-
ne aktiviteten kan få enda bedre 
”vekstvilkår i det nye huset”, slik 
at barn, unge og voksne kan få 
gode sosiale og verdifulle opple-
velser, sier Elisabeth Spydevold.
Vibeke Høegh er ikke mindre for-
ventningsfull:
- Mysen menighetsråd har i flere 

år vurdert forskjellige lokaler. Nå 
har vi funnet løsningen. Vi får mu-
ligheten til å utvikle møteplasser 
for barn og voksne i alle aldre – fra 
de store arrangementene til de 

små, men viktige møtene mellom 
to mennesker i samtale om liv og 
død, tvil og tro, sier lederen av 
Mysen menighetsråd.

- Aldri har vi vært nærmere et felles menighetssenter i Mysen, sier Vibeke Høegh og 
Elisabeth Spydevold, som gleder seg til byggestart i 2012.

All tvil kan feies til side: Normisjon Mysen og Mysen menighet vil reise et nytt menighetssenter midt i Mysen.
- Med et nytt hus får vi enda bedre vekstvilkår, sier lederen for Normisjon, Elisabeth Spydevold.
- Senteret blir et flott samlingssted for videre menighetsutvikling, sier leder i Mysen menighetsråd, Vibeke Høegh.

LITURGISKE LESEPULTKLEDE I TRØMBORG KIRKE

NYTT FRA MENIGHETSRÅDENENYTT FRA MENIGHETSRÅDENE

Eidsberg - Mysen - Hærland - Trømborg

Tekst  og foto:  Rolf Ertkjern Lende

I 2006 begynte vi i Trømborg menighetsråd å jobbe med å anskaffe liturgiske lesepultkleder til Trømborg kirke. Vi hadde en fin 
lesepult i kirken og vi bestemte oss for å bruke den til å markere skiftningen i vårt kirkeår! Prekestol og alterparti kunne også vært 
brukt, men det var det ikke noen stemning for.

Vi jobbet lenge med symbo-
ler farger og tøykvalitet og 
fikk dem godkjent av Bisko-
pen i Fredrikstad, og pris pr. 
klede måtte også bli klarlagt! 
Vi hadde kontakt med et 
firma i Drammen som selger 
kirkelig inventar og utstyr og 
som er en filial av en fabrikk 
i Belgia. 

Vi hadde en innsamlingsak-
sjon i Trømborg menighet 
til formålet, og vi takker for 
kr.10.000 som ble gitt til 
formålet. Vi måtte supplere 
med litt fra Trømborg kir-
kefond for å komme i mål 
med de nødvendige midler. 
Vi takker alle i menigheten 
som har gitt sitt bidrag til 
dette og vi håper dere alle 
vil glede dere over dem når 

dere er tilstede i kirken!! 

I adventstid, fastetid og ved 
begravelser benyttes den 
fiolette fargen med sølvbro-
dert kubbelys. Den hvite far-
gen med brodert gullstjerne 
brukes ved jul, påsketider og 
brylluper. Den grønne fargen 
med 3 broderte kornaks på 
brukes fra tiden etter pinse 
og fram mot advent med 

noen unntak. De tre aksene 
er de samme som vi finner 
på den grønne messehage-
len i kirken. Den røde fargen 
med ildlue på rød bunn bru-
kes pinsedagene, 2. juledag, 
aposteldagen og olsok. 

Vi har hatt to fagkonsulenter 
inne når det gjaldt symbo-
lene. Det var Ingunn Bensø 
og Margunn K. Lende. Mange 

utkast ble tegnet, og resulta-
tene ser dere nå! Det var vik-
tig at de skulle være enkle og 
at barna skulle legge merke 
til dem, og det tror jeg vi har 
oppnådd! Vi takker Ingunn 
og Margunn for innsatsen, og 
takk til forrige og nåværende 
menighetsråd som har job-
bet frem dette! Det forskjøn-
ner kirken vår og gir mening 
til oss som bruker den! 

Lesepultkleder for kirkeårets forskjellige faser.
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SLITU 
KAROSSERIVERKSTED

TLF. 69 89 44 76

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

       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

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 

Kirkens SOS gjennomfører en synlighetskampanje 

Vårt mål er å være synlig i alle menigheter for å 
gjøre besøkende kjent med Kirkens SOS sitt tilbud. 
Vi ønsker at denne kampanjen kan senke barrieren 
for å kontakte oss når noen trenger noen å snakke 
med. 

Du har kanskje sett disse plakatene og visittkor-
tene i kirken, på legekontoret eller på skolen? 
Kanskje har du tatt med et visittkort til noen som 
du vet har det vondt. Kanskje tenker du at du 
kunne bidratt i en slik tjeneste.  

Mange mennesker vil i løpet av livet slite med psy-
kiske plager. WHO anslår at i vestlige land vil depre-
sjon være nummer to på årsakslisten til langvarig 
fravær fra arbeid innen 2020.
 
Kirkens SOS vet at det er viktig å ”ventilere” før pro-
blemene tar helt overhånd.

– En samtale kan forhindre at tunge tanker blir til 
fysiske plager. Vi ønsker å komme i kontakt med folk 
før livet blir altfor mørkt. I alle mennesker finnes det 
en del som fortsatt kan se lyst på det. Vi i Kirkens SOS 
ønsker å hjelpe folk til å finne den delen.
I Kirkens SOS jobber mennesker med lang erfaring i 
å lytte til og støtte andre. Alle våre medarbeidere har 
kompetanse i å avdekke og vurdere selvmordsfare.
Alle innringere kan være anonyme. 

Dersom dere har spørsmål vedrørende informa-
sjonskampanjen eller Kirkens SOS, eller kanskje 
du kunne tenke deg å bli frivillig? Kontakt oss 
på telefon 69 36 87 50. Dere kan også finne yt-
terligere informasjon om Kirkens SOS på www.
kirkens-sos.no. Mail: borg@kirkens-sos.no 

815 33 300

Kirkens SOS i Borg har i vår sendt 
ut informasjonsmateriell til alle 
menigheter i Borg bispedømme. 

Om Kirkens SOS:
•	 Kirkens SOS er Norges største døgnåpne 

krisetjeneste på telefon og på internett
•	 Kirkens SOS ønsker å fremme livsmot og 

håp i møte med mennesker i følelsesmes-
sige og eksistensielle kriser

•	 Kirkens SOS er et selvmordsforebyggende 
tiltak
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DØPTE

DØDE

Innleveringsfrist:
Neste utgave av Kirkekontakten 
blir et valgnr. Neste ordinære 
utgave blir i uke 42 med 
innleveringsfrist:

29. september  2011  

 

Kontakt kirkevergen
69 70 22 65

Sendes/leveres:
Kirkekontakten 
Eidsberg kirkekontor 
Ordfører Voldensv. 3, 1850 Mysen
eller med e-mail: 
kirkekontoret@eidsberg.kommune.no

SOMMERMESSER GUDSTJENESTER
Vel møtt til Sommermesser i våre kirker i ferietiden! 
Hver søndag feires messe med nattverd og mulighet for dåp i en av 
våre fire kirker. 
Dette er felles gudstjenester for alle våre fire menigheter, og vi gleder 
oss over å kunne samles til fellesskap  også på sommersøndagene. 

Her følger mer info om messen i juli: 

Søndag 3. juli kl 11:00 Mysen kirke 
3. søndag etter pinse og Apostelen Tomas’ dag. 
Prekenteksten er fra Luk 14, 16-24 og understreker Guds kall og rause 
invitasjon til oss. 
Vidar Hansen er kirkemusiker 
  
Søndag 10. juli kl 11:00 Eidsberg kirke 
4. søndag etter pinse 
Prekenteksten fra Luk 15, 1-10 - vi har fokus på Guds kjærlighet og 
nåde og utfordres til glede over kirken i verden. 
Bendik Eide er kirkemusiker 
  
Søndag 17. juli kl 11:00 Trømborg kirke 
5. søndag etter pinse 
Prekentekst fra Jesu bergpreken, Matt 7, 1-5, - det handler om en flis 
og en bjelke. 
Bendik Eide er kirkemusiker 
  
Søndag 24. juli kl 11:00 Hærland kirke 
6. søndag etter pinse kalles også Aposteldagen. 
Vi minnes om apostlenes - og vårt eget kall til å være kirke. 
Prekensteksten er fra Luk 5, 1-11 
Bendik Eide er kirkemusiker 
  
Elisabet Yrwing Guthus er forrettende prest ved disse fire messene. 
  
Følg med på vår hjemmeside www.eidsberg.kirken.no, der vil vi bl.a. 
legge ut informasjon om hvilke salmer vi skal synge i Sommermessene. 
Har du salmeønsker, eller andre ønsker for disse fire messene, ta gjerne 
kontakt med Elisabet på mob 41548989. 
  
Velsignet sommertid! 

For 22. gang inviterer vi til fjelltur. Det begynte på Solheimen i Hedalen 
og har de siste årene været på Stølsdokken. Dette året drar vi for første 
gang til Guriset høyfjellshotell, etter gode anbefalinger. Det ligger også 
på Golsfjellet, så reiseveien er som før. Vi leier hotellet som gruppe og har 
vårt program med de samme rammene som mange kjenner: fellesskap 
og samlinger, ut i naturen, god mat og dagsutflukt med buss.

NB!
På grunn av avbestillingsregler på Guriset ønsker vi oss TIDLIG PÅMELDING, 
gjerne før utgangen av juli. Vi trenger et visst antall for å leie som gruppe. 

Herved utfordres også dere ”faste gjestene” til å gi programmet videre og 
få med flere.  

REISE
Avreise med buss fra Mysen kirke mandag 19.sept. kl 0900.
Hjemreise fredag 23.sept. med ankomst Mysen ca kl 1530. 
  
PRIS
Pris for fire døgn med full pensjon:

Kr. 2740.- pr. person i dobbeltrom. 
Kr. 3340.- pr. person i enkeltrom.
For bussreise tur/retur Mysen og dagstur i løpet av oppholdet 
betales kr. 600.-. 

PÅMELDING og SPØRSMÅL tlf 69 70 22 61.
Eidsberg kirkekontor, Ordf. Voldens vei 3, 1850 Mysen

ARR. EIDSBERG DIAKONIUTVALG v. Øystein Sjølie

VELKOMMEN TIL FJELLS!

Eidsberg:
David Andreas Dorr Midtsem
Sander Tangen Christensen
Oda Flåøien
Julian Tangen Haug
Thorvald John Wilhelm 
Folkenborg
Elvida Duserud

Mysen:
Lise Michelle Lunder
Kristoffer Eie
Oline Jacobsen Haugerud
Christer Nyheim
Malin Bjørkli Halvorsen
Mathias Lundblad Arnesen

Hærland:
Glenn Rino Sandtorp

Trømborg:
Anna Flier Tveten
Linnea Eline Holm Lindahl
Hanne Othilie Marthinsen

Eidsberg:
Marit Ruud
Asbjørg Julie Bakker

Mysen:
Kåre Henry Frogner
Maria Da Luz Santos Fonseca
Gunvor Elisabeth Langnes
Sverre Johan Solbakken
Odd Larsen
Martin Skadsdammen
Ingrid Marie Strand
Tore Tvindesæter

Hærland:
Thor Østbye
Eli Bergheim

Trømborg:
Kjell Reidar Filtvedt
Odd Ragnar Bredholt

VIGDE
Eidsberg kirke:
Katrine Kotlarz 
og Anders Johansen

Mysen kirke:
Berit Johansson 
og John Erik Holte

VELKOMMEN TIL HØSTTUR

Dette året reiser vi for første gang til Guriset høyfjellshotell 
på Golsfjellet 19.–23. september 2011

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

26.06.11 – 2. SØNDAG ETTER PINSE.
Hærland kirke kl. 11.00:  Høymesse.
Mysen:    Gudstjeneste i Metodistkirken  

03.07.11 – 3. SØNDAG ETTER PINSE.
Mysen kirke kl. 11.00:   Høymesse.

10.07.11 – 4. SØNDAG ETTER PINSE.
Eidsberg kirke kl. 11.00:  Høymesse.

17.07.11 – 5. SØNDAG ETTER PINSE.
Trømborg kirke kl. 11.00:  Høymesse. 
Mysen:    Gudstjeneste i Metodistkirken

24.07.11 – 6. SØNDAG ETTER PINSE.
Hærland kirke kl. 11.00:  Høymesse.

29.07.11 – OLSOK.
Eidsberg kirke kl. 19.00:  Olsokgudstjeneste.

31.07.11 – 7. SØNDAG ETTER PINSE.
Mysen kirke kl. 11.00:   Høymesse.

07.08.11 – 8. SØNDAG ETTER PINSE.
Trømborg kirke kl. 11.00:  Høymesse.

14.08.11 – 9. SØNDAG ETTER PINSE.
Eidsberg kirke kl. 11.00:  Pilegrimsvandring.
Mysen:    Gudstjeneste i Metodistkirken 

21.08.11 – 10. SØNDAG ETTER PINSE.
Hærland kirke kl. 11.00:  Høymesse.
Mysen kirke kl. 11.00:   Høymesse.

28.08.11 –11. SØNDAG ETTER PINSE.
Eidsberg kl. 11.00:   Avskjedsgudstjeneste for 
   Øystein Sjølie. 
   Fellesgudstjeneste. Kirkekaffe  
   på Kirkeby grendehus.

04.09.11 – 12.SØNDAG ETTER PINSE.
Hærland kirke kl. 11.00:  Høymesse med presentasjon av  
   nye konfirmanter. 
Mysen kirke kl. 11.00;   Høymesse.

11.09.11 – 13. SØNDAG ETTER PINSE.
Eidsberg kirke kl. 11.00:  Høymesse i samarbeid med 
   Mysen menighet.
Trømborg kirke kl. 11.00:  Høymesse.

18.09.11 – 14. SØNDAG ETTER PINSE.
Hærland kirke kl. 11.00:  Familiegudstjeneste med   
   utdeling av 4-årsbok.
Mysen kirke kl. 11.00:   Familiegudstjeneste med   
   utdeling av  4-årsbok.

25.09.11 – 15. SØNDAG ETTER PINSE.
Eidsberg kirke kl. 11.00:  Familiegudstjeneste med   
   utdeling av  4-årsbok.
Trømborg kirke kl. 11.00:  Familiegudstjeneste med   
   utdeling av 4-årsbok.
Mysen kirke kl. 19.00:   Kveldsgudstjeneste.

02.10.11 – 16. SØNDAG ETTER PINSE.
Hærland kirke kl. 11.00:  Høymesse.
Mysen kirke kl. 11.00:   Høymesse.

09.10.11 – 17. SØNDAG ETTER PINSE.
Trømborg kirke kl. 11.00:  Høymesse. 50-årskonfirmanter.

16.10.11 – 18. SØNDAG ETTER PINSE.
Hærland kirke kl. 11.00:  Høymesse.
Mysen kirke kl. 11.00:   Høymesse.  Presentasjon av   
   nye konfirmanter.
      

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



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

Pilegrimsvandring i Eidsberg
Onsdag 25. mai var det igjen tid for pile-
grimsvandring i Eidsberg. 10 gutter og ei 
jente fra Kirkefjerdingen og Tenor skoler var 
med på turen.

Utstyrt med skreppe, pilegrims-
stav og pilegrimspass la barna 
i vei i naturskjønne omgivelser 
ved Glomma. 

Fire voksne – Øistein Heen, Mor-
ten Raddum, Øystein Sjølie og 
Elisabeth Riiser Dankel, ledet 
vandringen.

I tillegg deltok Berit og Vidar My-
sen med deilig servering på Foss 
da pilegrimene kom dit og viste 
fram sine pilegrimspass.
Målsettingen med turen er å bli 

kjent med gamle pilegrimstra-
disjoner i området ved Eidsberg 
kirke, bli oppmerksom på na-
turens mangfold og få en opp-
levelse av hva det vil si å være 
pilegrim i dag. Målet for turen 
er Eidsberg kirke. Til slutt fikk 
barna et kamskjell som tegn på 
at de hadde nådd målet.

Pilegrimsvandringen er et av 
de punktuelle breddetiltakene 
i trosopplæringensplanen for 
Eidsberg. Det legges vekt på 
både kirkens tro og tradisjon, 
livstolkning og livsmestring og 
kristen tro i praksis.

Rast ved Glomma. Fra venstre: Snorre Langeland Moberg, Fredrik Pedersen, Sverre 
Johan Bakke Dahl, Henrik Herland, Simen Klerud, Henrik Raddum, Aksel Holene 
Garseg, Erling Mysen, Øystein Sjølie, Hans Klerud og Morten Raddum.
I tillegg deltok Kevin Moe Ruud, Inga Rønneberg Weng, Øistein Heen og Elisabeth 
Riiser Dankel

Tekst  og foto: Elisabeth Riiser Dankel

Sommeravslutninger 
Nå har det vært tid for sommeravslutninger for 
sanggrupper og klubber. 
Her er en liten rapport fra hver enkelt avslutning

Barneklubb i Hærland
hadde en fin sommeravslutning 
2. mai hvor 17. mai - forberedel-
ser, sang, vannballonger, grilling 
og kake stod på programmet. 
Været var fint og Katharina 
Heimseter hadde laget deilig 17. 
mai kake til oss. 
På bildet ser vi at Anne Johanne 
Dahl deler ut kake.

Tekst  og foto: Anita Lislegaard

KRIK KA DU TRUR SKAL 
BESTIGE BESSEGGEN!
 
Vi har store planer om å gå 
Besseggen på årets Som-
mertur 26. – 28. juni! 

Besseggen ligger i Jotun-
heimen og er en av Norges 
mest populære fjellturer. 

Det tar 7 timer pluss pause å 
gå turen. Turen er på 16km, 
og vi skal opp og ned 700  
høydemeter. 

Vi håper på godt vær og  
glade vandrere!

Som medlem av Borg bispedøm-
meråd har jeg vært med på to 
kirkemøter, det første i novem-
ber 2010, det andre i april 2011. 
Grunnen til at det var så kort tid 
mellom møtene, er at man har 
valgt å flytte møtene fra novem-
ber til mars/april. Dessuten er det 
bestemt at kirkevalgene nå skal 
foregå i de årene det er kommu-
nevalg, slik at bispedømmeråde-
ne som ble valgt i 2009, bare skal 
sitte ut 2011.

Hva bestemmer man på et 
kirkemøte?
Gjennom flere år har debatten 
omkring homofile samboeres 
mulighet til å være ansatt i kirken 
vært et stridsspørsmål. Det tema-
et har vi sluppet på de sto siste 
møtene. Der har gudstjenestere-
formen stått i fokus. Denne refor-
men er viktig for kirken, men ikke 
så spennende for media, så derfor 
var det lite medieoppmerksom-
het om de to møtene i Tønsberg,

Hvordan jobber vi på et 
kirkemøte?
Kirkemøtet arbeider på samme 
måte som Stortinget. Alle saker 
blir behandlet i en komité før de 
behandles i plenum. Komiteene 
går gjennom sine saker i detalj, og 
så legges sakene frem i plenum. 
Der er det debatt og det kommer 
en del forslag som komitéen så må 
vurdere om de vil ta med i sin inn-
stilling. Når det er gjort, blir saken 
lagt frem for plenum for annen 
gang; til endelig debatt og ved-
tak. En grundig behandling altså, 
og når det gjelder gudstjeneste-
reformen, har den blitt behandlet 
på de to kirkemøtene i november 
og april, så der har behandlingen 
vært svært grundig.

På begge de to møtene jeg har 
vært delegat på, har jeg vært ko-
mitéleder. I november hadde vi 
en hovedoppgave: Forslaget til 
ny tekstbok for Den norske kirke; 
altså hvilke bibeltekster som skal 
leses og prekes over ved gudstje-

nestene. I april hadde vi sluttbe-
handling av tekstboka, og arbei-
det dessuten med det som heter 
”Alminnelige bestemmelser for 
gudstjenesten”. Det høres litt kje-
delig ut, men vi hadde grundige 
diskusjoner om menigheten skal 
stå eller sitte under salmesang, 
om vi ikke lenger skal stå under 
de to første tekstlesningene, og 
om endringer i dåpsliturgien.  Når 
man først går inn i slike saker, vi-
ser det seg at det er mange for-
nuftige meninger i komiteen, og 
det er viktig for komitélederen å 
la alle komme til orde, og å få til 
en mest mulig samlet innstilling 
til plenumsdebatten. Det betød 
lange møter, noen ganger til over 
midnatt. Så Kirkemøtet er ikke et 
sted man later seg.

Hva bestemte vi?
Kirkemøtet vedtok den nye tekst-
boka. Den skal tas i bruk 1. søndag 
i advent i år, og da vil menighe-
tene bl.a. merke at vi går tilbake 
til ordningen med tre tekstrekker. 

Som tidligere blir det en tekst fra 
det gamle testamentet, en fra bre-
vene og en evangelietekst. Videre 
er det fastsatt en fortellingstekst 
for hver søndag, den kan brukes 
ved familiegudstjenester. Her fin-
ner vi alle de kjente fortellingene 
fra bibelen, både fra det gamle 
testamentet og fra det nye.

Den nye gudstjenesteliturgien og 
dåpsliturgien ble også vedtatt. 
Her er det en del endringer fra det 
vi har i dag, men hvor store end-
ringene blir, er det opp til menig-
hetene å bestemme. For eksempel 
om vi skal stå under alle salmer, 
eller bare under den første. Det 
kommer til å bli tatt opp på me-
nighetsmøter etter ferien, og der 
kan alle få si sin mening før menig-
hetsrådet bestemmer seg.

Kirkemøtet drøftet også forhol-
det mellom kirken og staten etter 
2014. Statskirken skal jo avvikles, 
men hva som kommer i stedet, 
er uklart. Den debatten fortsetter, 
og her er det jo Stortinget som 
avgjør, men det som kirkemøtet 
mener, er selvsagt viktig.

Neste Kirkemøte
Til høsten er det kirkevalg, samme 
dag som kommunevalget. Da 
skal vi velge menighetsråd, og 
det er også valg av 4 medlemmer 
til Borg bispedømmeråd. Jeg er 
en av de 18 kandidatene til de 4 
plassene. Men blir jeg ikke valgt i 
første omgang med direkte valg, 

så er det en sjanse til: Bispedøm-
merådet har 7 leke medlemmer, 
og 3 av disse blir valgt indirekte, 
dvs. at det er de nye menighets-
rådene som i november skal velge 
de 3. I tillegg består bispedømme-
rådet av biskopen, en prest og en 
representant for andre kirkelige 
arbeidstakere som organister, kir-
ketjenere, kontoransatte, menig-
hetssekretærer etc.

Neste kirkemøte blir altså i april 
2012, i Kristiansand. Da skal det 
vedtas ny salmebok, og det blir 
helt sikkert mye debatt om den 
nye kirkeordningen, for da har nok 
politikerne sagt noe mer om hvor-
dan de tenker seg fremtiden.

Bjørn Solberg
Medlem av Borg bispedømmeråd

Babysangen 
ble avsluttet med diplomutde-
ling, sang og kake hjemme hos 
Solveig, Lilly og Ruth Vormeland. 
Stemningen var høy og både ba-
byer og mødre koste seg. 

Anna Flier Tveten er sliten etter 
sang, mat og diplomutdeling. 

Småbarnssanggruppene og knøt-
tesanggruppa 
hadde sin sommeravslutning 
i lokalene til Frikirken på Høy-
torp fort. 75 barn og voksne 
grillet, lekte og sang på avslut-
ningen den 26. mai. 
Sanggruppene hadde hver sine 
opptredener, og på bilde ser vi 
knøttesanggruppa. 

KIRKEMØTET
Kirkemøtet er det høyeste, demokratiske organet i Den norske kir-
ke. Det består av alle de 11 bispedømmerådene pluss represen-
tanter for Samisk kirkeråd, til sammen 115 personer. Kirkemøtet 
møtes til forhandlinger hvert år.

Bjørn Solberg


