
Kirkevalget i 2009 ga sentrale og 
lokale valgarrangører mange nye 
erfaringer med organisering av en 

langt mer omfattende valgprosess 
enn ved tidligere kirkevalg. 

Her i Eidsberg økte valgdeltagelsen 
ved menighetsrådsvalget fra ca 3 % 
i 2005 til 15 % i 2009. Hele 1006 vel-
gere avga sin stemme. Kirkefjerdin-
gen valgkrets ble beste valgkrets 
med 26 % deltagelse. Hærland fulg-
te tett etter med sine 25 %. Lands-
gjennomsnittet viste en deltagelse 
på 13 %.  

Valgdeltagelsen ved bispedømme-
rådsvalget ble 12 % i våre fire me-
nigheter. Landsgjennomsnittet var 
på 10 %. Dette var et historisk valg 
da det var første gang med direkte 
valg til rådet. Tidligere ble bispe-
dømmerådsrepresentantene valgt 
av menighetsrådene. 

En felles målsetting ved valget i 
2011 blir å gjennomføre valget slik 
at vi får et enda bedre velgergrunn-
lag for de kirkelige organene. 

Med bakgrunn i erfaringer som ble 
gjort i 2009 er det fra sentralt hold 
gjort endringer i valgreglene som 
tar sikte på å gjøre det lettere for 
velgerne selve valgdagen. Der er 
imidlertid fortsatt ulike stemmere-
gler ved valg til menighetsråd og 
bispedømmeråd. 

Denne utgaven av Kirkekontakten 
er et rent valgnummer. Vi håper at 
du kan finne nyttig informasjon 
ang. Valgregler, valgsteder, kandi-
dater osv.  

Vi vil ha tilsvarende informasjon 
liggende på vår hjemmeside:  
www.eidsberg.kirken.no
 
Du vil også finne mye nyttig infor-
masjon på kirkerådets hjemmeside: 
www.kirken.no

Hvis kirken er viktig...
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Valgkort
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Kirkevalg 2011 er den andre store milepælen i demokratireformen i Den norske kirke. Demokratireformen gjen-
nomføres i perioden 2008 – 2011. Kirkevalgene i 2009 og 2011 er reformens to store milepæler. Reformen inngår 
i en prosess som på sikt vil gjøre kirken mer selvstendig i forhold til staten. 

Noen hovedelementer i valget 
er etablering av reelle valgmu-
ligheter, økt bruk av direktevalg 
og kirkelige valg samtidig med 
offentlige valg. Stemmeretts-
alderen er også senket til 15 år. 
Slik at ungdommene skal kunne 
være med å bestemme.

Kirkevalg 2011 
Målsetningen er at dette valget skal kunne bidra til å styrke den kirkelige 
demokratiet og engasjementet både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Dirigent og pianist
- Eidsberg kirkes barnekor
Barnekoret trenger dirigent 
og pianist. Har du lyst, ta 
kontakt for mer info med 
Morten Svenneby på tlf. 900 
60 632.

Avskjedsgudstjeneste 
for sokneprest Øystein Sjølie 
i Eidsberg kirke søndag 28. 
juni kl. 11.00 med påføl-
gende kirkekaffe i Kirkeby 
grendehus. Alle er hjertelig 
velkomne.

Jubileum i Trømborg.
Trømborg menighet feirer 
20 års - jubileum for me-
nighetshuset med fest 4. 
september kl. 17.00 i menig-
hetshuset.
Festtale av Runo Lilleåsen, 
sang og spill med Winnie og 
Leif Gulbrandsen, historisk 
tilbakeblikk og anledning til 
mimring.

Babysang
Nytt babysangkurs starter 7. 
september kl. 10.00 på Be-
tania. For mer info: Se www.
eidsberg.kirken.no eler ta 
kontakt med kirkekontoret.

Konfirmant 2012
Konfirmantåret starter i 
sept./oktober. Har du husket 
å melde deg på? Mer info: 
www.eidsberg.kirken.no

Takk for gaver til
Kirkekontakten
Med sommerutgaven av Kir-
kekontakten ble det lagtved 
en bankgiroblankett med 
mulighet til å gi en gave/
støtte til menighetsbladet.
Mange har sendt sitt bidrag, 
- til sammen er det kom-
metinn ca kr 46.000,-.
Takk for gode gaver! 

Valgkort

Dette valgkortet gjelder for Kirkevalget 2011. Medlemmer av 

Den norske kirke har stemmerett fra det året de fyller 15 år.

Navn NavnesenOslogt 25
0207 Oslo   

Født 18.05.1954Er oppført i Den norske kirkes medlemsregister med stemmerett i 

Sanda sokn, Sanda valgkretsValget finner stedSøndag 11. september kl. 14.00-17.00 i Olderdalen menighetshus

Mandag 12. september kl. 15.00-19.00 på kulturhuset 

Mandag 12. september kl. 15.00-19.00 på Rimi i Halvorsvika

 
 

Når og hvor kan du forhåndsstemme? 

Du kan forhåndsstemme i perioden 10. august til 

9. september. Nærmere informasjon om tid og sted 

kunngjøres lokalt.
Kontaktinformasjon til Sanda menighet   

Kirkekontoret, Åsveien 32, 7624 Sanda   

Tlf. 21 21 23 23 E-post: kirken@sanda.kirken.no

                                                                                       

Ønsker du mer informasjon om valget?
Se kirkevalget.no

Er du ikke medlem i Den norske kirke?

Dette valgkortet sendes til medlemmer i Den norske kirke. 

Det kan forekomme feil i Den norske kirkes medlems-

register. Hvis du ikke er medlem, ta kontakt med 

menighetskontoret der du bor, slik at feilen kan rettes. 

Valgappell:  Helga Haugland Byfuglien

Valgreglene er vedtatt av Kirkemø-
tet og innfrir forutsetningene i av-
talen mellom alle de politiske parti-
ene av 10. april 2008,

Det er lagt ned mye forarbeid av 
mange for å få til et godt valg, og 
målsetningen er klar om at oppslut-
ningen skal bli betydelig større enn 
ved tidligere kirkevalg. 

Nå er det opp til dere som skal  
stemme. 

Det er viktig å engasjere seg og vik-
tig å gi sin stemme til de man me-
ner er best skikket til å inneha verv, 
lokalt i menighetsrådene og til de 
som skal legge de større føringene 
i bispedømmeråd og Kirkemøtet 
som det er felles valg til.

La deg høre og bruk stemmeretten 
din – slik styrker du folkekirken vår.

Berit Ultvedt, Jan-Thore Kjeve og Nils-Johan Undrum var valgfunksjonærer 
på Tenor skole ved kirkevalg 2009.

Et riktig godt valg 
ønskes dere alle!

Eidsberg sokn: 
Søndag  11.september  fra kl.13.00 – 18.00, Eidsberghallen                                
Mandag 12. september  fra kl. 09.00 – 21.00, Kirkefjerdingen skole  
   kl. 09.00 – 21.00, Tenor skole 

Mysen sokn 
Søndag 11.september  fra  kl. 13.00 – 18.00, Eidsberghallen
Mandag 12.september fra kl. 09.00 – 21.00, Eidsberghallen
 
  

Hærland sokn: 
Søndag 11.september fra kl. 13.00 – 18.00, Eidsberghallen
Mandag 12.september  fra kl. 09.00 – 21.00, Hærland skole

Trømborg sokn: 
Søndag 11.september fra kl. 13.00 – 18.00, Eidsberghallen
Mandag 12.september fra kl. 09.00 – 21.00, Trømborg skole

Forhåndsstemming – se s. 8

Tid og sted for stemmegivning for Eidsbergs sokn 

AKTUELT
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SliK STEmmEr Du vED BiSpEDømmEråDSvAlgET

DEN NOrSKE KirKE Borg bispedømmeråd

11.-12. september er det kir-
kevalg i forbindelse med kom-
mune- og fylkestingsvalg. I 
Borg skal fire av de leke med-
lemmene til bispedømmerå-

det velges. De blir også utsen-
dinger fra Borg til kirkemøtet. 
Ytterligere tre medlemmer i 
bispedømmet blir i november 
valgt av de nye menighetsrå-

dene. I tillegg skal prestene og 
andre ansatte i kirken velge til 
sammen to medlemmer. Bi-
skopen er fast medlem av bi-
spedømmerådet. 

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

Hvilken kirke ønsker du? Hvem skal sitte i Kirkemøtet, kirkens ”storting” ? Ved å stemme på 
bispedømmerådet er du med å bestemme hvilken retning Den norske kirke skal gå i.

Gi kirken et godt råd!

Hvis kirken er viktig...

Det skal velges 4 represen-
tanter til bispedømmerå-
det og Kirkemøte. Hvert 
kirkemedlem stemmer på 
den eller de personene de 
helst vil ha inn ved å sette 
inn tall på stemmeseddelen

Kandidatlisten er uprioritert 
og satt opp i alfabetisk rek-
kefølge. Minst en av kandi-
datene skal rangeres. 

Det kan rangeres så mange 
kandidater som du ønsker. 
Stemmesedler med man-
glende rangering blir forkas-
tet.  

Rangeringen settes med tall i 
rute til venstre for kandidatens 
navn.

Bli bedre kjent med de leke
kandidatene til bispedømmerådet

1. Hva er kirkens tre viktigste utfordringer?
2. Har du tanker om hvordan Dnk kan øke oppslutningen om gudstjenesten blant  

sine medlemmer?
3. Hva vil være ditt bidrag til arbeidet i Borg bispedømmeråd?
4. Vi får en annen relasjon mellom stat og kirke. Hva mener du vil bli den største utfordringen i frem-

tiden i forhold til dette?
5. Hva er viktigst for deg i din kristne tro?

Hva står kandidatene for og hva mener de om forskjellige kirkelige spørsmål?  
Nominasjonskomiteen har stilt alle kandidatene en rekke spørsmål:

På neste side er kandidatene kort presentert. De fulle presentasjonene og svarene ligger på www.kirken.no/
borg eller www.kirkevalget.no. I tillegg vil du på www.kirken.no/borg finne et eget presentasjonsskjema for den 
enkelte kandidat med supplerende opplysninger om yrke, verv, erfaring m.m.

Bispedømmerådet skal ha sin oppmerksomhet 
på alt som kan vekke og nære det kristelige liv 
i menighetene. Som regionalt organ skal rådet 
fremme samarbeid mellom de enkelte menig-
hetsrådene og andre lokale arbeidsgrupper 
innen bispedømmet, men det skal ikke instruere 

menighetsmøter, menighetsråd eller kirkelige 
fellesråd. Bispedømmerådet tilsetter menighets-
prester og fordeler statlige tilskudd til stillinger 
innen undervisning og diakoni m.m. Departe-
mentet har delegert mange og viktige forvalt-
ningsoppgaver til bispedømmerådene.

Hvilke oppgaver har bispedømmerådet?
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Din kirke -ditt valg!

11  Bjørg Karlsen, 54 år, Grønnsundveien 175, 1880 Eidsberg 

Bjørg Karlsen har siden 2001 arbeidet som tynnplatearbeider.

Anne Brun Andersen 
Lærer/rådgiver, Kråkerøy. 61 år.
Bakgrunn: Menighetsråd, skole-
styre, kommunens eldreråd m.v
Satsingsområder: Gudstjeneste-
ordning, liturgi, salmer. Trosopp-
læring. Diakoni.

Ole Petter Gjerlaug 
Pensjonert flykaptein, Våler. 65 år. 
Bakgrunn: Menighetsråd, KN, kom-
munestyre, idrettsleder, instruktør m.v.
Satsingsområder: «Oppmyking» av
gudstjenestene og det musikalske.
Dåpsopplæring og ungdomsarbeid.
Diakoni. Styrke kjernefamilien.

Kirsti Frøshaug 
Sykepleier, Fjellhamar. 61 år.
Bakgrunn: Menighetsråd, guds-
tjenesteutvalg og bispedømmeråd.
Satsingsområder: Tydeliggjøring av
kirkens tro. Budskap i et flerkulturelt
samfunn. Barne-og ungdomarbeid.
Undervisning og gudstjeneste.

Frøydis Indgjerdingen 
Student. Hurdal. 24 år.
Bakgrunn: Bispedømmeråd, leder
Borg ungdomsråd, studentråd m.v
Satsingsområder: Ungdoms-
demokrati. Ung i kirken, 18-30- 
satsingen. Kirkemusikk. Trosopp-
læring. Miljø, grønne menigheter.

Anne Gangnes Kleiven 
Adjunkt. Rømskog. 56 år.
Bakgrunn: Leder menighetsråd og 
styremedlem Normisjon. Satsings-
områder: Trosopplæring. Diakoni.
Allsidighet. Misjon.

Arne Hagen 
Pensj. fra forsvaret, Råholt. 67 år.
Bakgrunn: Menighetsråd, leder
fellesråd, kommunestyre og for-
mannsskap. Satsingsområder:
Barne-og ungdomsarbeid. Tros-
opplæring. Diakonale tjenester.
Gudstjenesten.

Elin Kloster 
Student. Skårer. 23 år.
Satsingsområder: Gudstjenesteliv.
Ungdomsarbeid. Felleskap på tvers
av generasjoner.

Kristian B. Lausund 
Student. Skedsmo. 21 år
Bakgrunn: Leder Acta Skedsmo-
korset. Satsingsområder: Opp-
følging og trosopplæring blant kon-
firmanter. Utadrettet kirke. Sam-
arbeid med andre kirkesamfunn 
og kristne organisasjoner.

Geir Arild L. Magnussen 
Avd. ingeniør. Ski. 43 år.
Bakgrunn: Menighetsråd, fellesråd,
Røde kors m.v. Satsingsområder:
Ungdomsarbeid. Evangelisering,
vekst og fornyelse. Kirke-stat.

Bjørn Terje Mathisen
Markedssjef. Skjeberg. 62 år.

Bakgrunn: Leder menighetsråd,
leder Kirkens SOS, redaktør
menighetsblad, kommunestyre,
Normisjon m.v. Satsingsområder:
Frivillige medarbeidere til Kirkens
SOS. Diakoni. Styrke lokalkirken.

Jofrid Trandem Myhre 
Seksjonssjef/skattejur., Jeløy. 47 år.

Bakgrunn: Søndagskole, menig-
hetsråd, bispedømmeråd, kirkeråd,
lærenemnd, Norges Juristforbund
m.v. Satsingsområder: Trosopp-
læring. Gudstjenesten og gudstje-
nestereformen. Stat-kirke spørsmål.

Ida Marie Nielsen 
Sykepleier, Skedsmo. 30 år.

Bakgrunn: Kirkekor, barne-ung-
domsarbeid, verneombud, KFUK-
KFUM m.v. Satsingsområder:
Trosopplæring. Ledertrening for 18-
25 år. Forme kirken i ny or-
ganisering.

Kari Stray Nordberg 
Personalutvikler, Skårer. 54 år.

Bakgrunn: KFUK-KFUM, menighets-
råd, kirkerådsutvalg, kirkekor, FAU,
kvinne-og familielag m.v. Satsings-
områder: Diakoni. Personalutvikling.
Gi troserfaringer plass. Rekruttering
av frivillige. Utvikle gudstjenesten.

Randi Solberg Olseng 
Psyk. sykepleier, Rolvsøy. 58 år.
Bakgrunn: Leder menighetsråd.
Satsingsområder: Forkynnelse av
kirkens budskap. Inkluderende
fellesskap. Engasjement for lidende 
trossøsken i andre land.

Mariann Tvetene 
Seniorrådgiver, Ø. Rælingen. 55 år.

Bakgrunn: Menighetsråd, Oase, 
Høgskolen i Staffeldtsgate. Sats-
ingsområder: Menighetsutvikling.
Livsnære fellesskap. Gudstjenes-
telivet. Trosopplæring. Lederskap.

Kåre Arvid Ulvund 
Pensjonist, Frogner. 73 år.

Bakgrunn: Leder menighetsråd, ut-
valg og komiteer, politiske styrer og 
utvalg, forliksråd, Santalmisjon og
Normisjon m.v. Satsingsområder:
Trosopplæringsreformen. Diakoni.

Andreas H. Aarflot 
Student, Ås. 22 år.

Bakgrunn: Det lutherske verdensfor-
bund, bispedømmeråd ungdoms-
råd, leder Ås Tensing og Blindern
KFUK-KFUM. Satsingsområder:
Trosopplæring. Ungdomsarbeid.
Unge voksne. Ny kirkeordning.
Klima og bærekraftig utvikling.

Bjørn Solberg 
Rektor, Mysen. 64 år.

Bakgrunn: Leder menighetsråd, bis-
pedømmeråd, KFUK-KFUM, vise-
president KFUMs verdensforb, Flykt-
ningerådet, styreleder Rønningen
folkehøyskole m.v Satsingsområder:
Trosopplæring. Gjøre gudstjenesten
relevant. Kultur. Ungdomsarbeid.

Valgpresentasjon 
fra valgrådet i Borg 
bispedømme
11. - 12. september er det kirkevalg i
forbindelse med kommune- og
fylkestingvalget. I Borg skal fire av de
leke medlemmene til bispedømme-
rådet velges. De blir også utsend-
inger fra Borg til kirkemøtet. På
denne plakaten er kandidatene kort
presentert. De fulle presentasjonene
ligger på www.kirken.no/borg 

Adresse: Bjarne Aas gt 9, 
Boks 403, 1601 Fredrikstad

Telefon 69 30 79 00
E-post: borg.bdr@kirken.no
Web: www.kirken.no/borg

Erling Birkedal
Forsker. Nittedal, 56 år.
Bakgrunn: Bispedømmeråd, leder 
fellesråd, KA, regjeringens dåpsopp-
læringsutvalg m.v. Satsingsområder:
Trosopplæring. Menighetsutvikling.
Dialogarbeid. Kirken som kulturbærer.
Videreutvikle kirken som organisasjon

Hvilken kirke ønsker du? Hvem skal representere Borg bispedømme på Kirkemøtet, 
kirkens «storting»? Ved å stemme på de leke kandidatene til bispedømmerådet under 
valget 11. – 12. september er du med på å avgjøre retningen Den norske kirke skal gå i. 

Gi kirken et godt råd!
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Østfold-domen er en 
gammel kirke med rike 
tradisjoner.  Menighets-
rådet skal ta vare på 
tradisjonene, men også 
legge til rette for et me-

nighetsliv tilpasset nye arbeidsformer og 
utfordringer.

Eidsberg kirke er konsertkirken i kommu-
nen med god akustikk og gode instru-
menter. Vi har et veldig bra orgel og et 
flott flygel, og med en engasjert kantor 
ligger alt til rett for gode konsertopple-
velser.

Det er mange frivillige medarbeidere 
som legger ned en stor dugnadsinnsats i 
menigheten som ledere i barne- og ung-
domsarbeid/trosopplæringstiltak (Eids-
berg kirkes barnekor, Fredagsklubben, 
konfirmantledere, pilegrimsvanding/kir-
kecamp osv), klokkerkorps og medlem-

mer av diverse utvalg og komiteer.  Hvert 
år inviteres det til medarbeiderfest der 
menighetsrådet ønsker å vise sin takk-
nemlighet for vel utførte oppgaver.

Eidsberg menighetsråd har et godt sam-
arbeid med andre lokale aktører som Eids-
berg historielag, skolekorps og Eidsberg 
bygdekor.

Menighetsrådet er engasjert i en mi-
sjonsavtale med Normisjon. Det er en 
misjonsavtale som retter seg spesielt mot 
et dagsenter for fysiske og psykiske utvi-
klingshemmede barn i Kathmandu.
Menighetsrådet jobber også med te-
makvelder utenom de ordinære gudstje-
nestene som blir holdt i kirkestuen. 

Eidsberg kirkestue er viktig for menig-
hetsarbeidet.  Her er det forholdsvis stor 
aktivitet med egen virksomhet og utleie.  
Eidsberg kirkelige fellesråd er ansvarlig 
for vedlikehold av kirke og kapell, men 
kirkestua er menighetsrådets ansvar. Ved-

likeholdet finansieres i hovedsak med salg 
av kalendere til handelsstanden i kommu-
nen. I denne perioden er kirkestuen malt 
utvendig.

En utfordring for de nye menighetsrådet 
blir å inkludere Slitu-området. Her bor det 
etter hvert mange mennesker. Vi planleg-

ger og har hatt gudstjenester på Tenor 
skole og Tenor kirkeruin.

I løpet av menighetsrådperioden har det 
vært et stabilt menighetsråd med ar-
beidsglød.  Rådsmedlemmene gir uttrykk 
for at menighetsrådarbeidet har vært en 
positiv og meningsfylt opplevelse.

Eidsberg menighet
Tekst:  Jan-Thore Kjeve, menighetsrådsleder

Hvis kirken er viktig...

Torill Elisabeth Hauger
Barnehageassistent, 53 år, Rakkestadveien, Eidsberg
Relevant erfaring: Leder, sekretær og styremedlem i Høie og 
Kirkefjerdingen Bygdekvinnelag. Sekretær i Eidsberg menighetsråd 
2009 – 2011. Satsingsområder: Menighetsutvikling, -bl.a. den nye 
gudstjenestereformen.

Presentasjon av kandidater til menighetsrådsvalget i Eidsberg

Eirik Aandstad
Tømrer, 20 år, Heensveien, Eidsberg
Relevant erfaring: Medlem av Eidsberg menighetsråd 2009 – 2011, 
leder i ungdomsklubben KRIK KA DU TRUR, leder på leir i både ACTA 
og NMSU, deltatt i Fossegrimen 4H i 9 år derav 2 år som leder. 
Satsingsområder: Barne- og ungdomsarbeid

Tove Heen
Bonde/omsorgsarbeider, 64 år, Heensveien, Eidsberg
Relevant erfaring: Medlem av Eidsberg menighetsråd 1982 – 1986 
og 2009 – 2011, konfirmantleder i perioder og medlem av en NMS-
forening.
Satsingsområder: Flest mulig skal få delta og høre det glade budskap.

Martin Andre Nilsen
Lagerarbeider og støttekontakt, 24år, Askimveien, Mysen
Relevant erfaring: Aktiv med fotball, håndball, friidrett, speideren og 
musk 
Satsingsområder: Barne- og ungdomsarbeid

Sidsel Kjeve
Tidligere fjøsavløser, 63 år, Lislerudveien, Eidsberg
Relevant erfaring: Startet Momarken Travbanes Damegruppe i 1980 
og har vært aktivt med i alle år siden bl.a som både leder og nestleder, 
drevet kiosken for fotballgruppa, styremedlem i forskjellige hesteklub-
ber, medlem av foreldrelaget i speideren i Rakkestad i 5 år og medlem 
i FAU. Satsingsområder: Liker å arbeide og ha kontakt med barn, men 
deltar der det er nødvendig

Ole Martin Glomsrud
Selvstendig næringsdrivende 53 år, Glomsrudveien, Eidsberg

Relevant erfaring: Styremedlem i Normisjon, Heia

May-Lisbeth Hellén Dingtorp Hysestaad
Aktivitør/hjelpearbeider, 62 år, Lislerudveien, Eidsberg
Relevant erfaring: Utvalg i skolesektoren. Satsingsområder: Menig-
hetsarbeid

Helga Kristin Frøyset
Lærert, 54 år, Kløntorpveien, Mysen
Relevant erfaring: Frøyset har vært aktivt med i politikk og fagfore-
ningsarbeid. Fylkesleder i Eidsiva Ungomslag, styremedlem i Norges 
kristelige student- og ungdomslag, klubbrådgiver i Heen 4H, foreldrere-
presentant i Menighetens Barnehage. Satsingsområder: Trosopplæ-
ring og menighetsutvikling

Synnøve Biltvedt
Arbeider på gartneri, 64år, Biltvedtveien, Eidsberg
Relevant erfaring: Aktiv i Høie og Kirkefjerdingen bygdekvinnelag 
og Eidsberg Senterparti. Satsingsområder: Gudstjenester og barne- 
og ungdomsarbeid.

Henning Bergum
Tømrermester og bonde, 62 år, Heensveien, Eidsberg
Relevant erfaring: Leder i Eidsberg Bondelag, leder og trener for 
idrettsskolen på Kirkefjerdingen skole, leder for Kirkefjerdingen skole-
korps og oppmann for Mysen handball, gutter 14 år. Satsingsområ-
der: Barne- og ungdomsarbeid
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Hvis kirken er viktig...

Presentasjon av kandidater til menighetsrådsvalget i Mysen

I Mysen menighetsråd 
er det to temaer som 
har gått igjen på alle 
møtene. Det ene tema-
et er møtet med men-
nesker i gudstjenesten 
og på Møteplass Mysen 

Menighet (MMM). Det andre er nytt me-
nighetshus.

Vi ønsker at alle skal oppleve at kirken er 
for dem, at det skal være lett og naturlig 
å gå dit og at man skal gå derfra med en 

følelse av å være sett og verdsatt. Som i 
de fleste menigheter er det en stor utfor-
dring å få til dette. Et av tiltakene i denne 
forbindelsen er kirkekaffen, som vi øn-
sker å ha minst en gang per måned. En 
egen ”kaffegruppe” er da god å ha.

Møteplass Mysen Menighet (MMM) har 
vi siste onsdag i måneden, ca 9 måneder 
i året. Vi møtes som oftest på Betania kl 
19, starter med kveldsmat, og fortsetter 
med kveldens tema. 

En stor og viktig sak for Mysen menig-
het har lenge vært og er fortsatt arbei-
det med å få til et menighetshus. Mysen 

menighet og Normisjon Mysen er enige 
om at vi sammen skal bygge ut huset 
”Betania” midt i Mysen til et felles hus, 
der begge parter skal kunne få plass til 
sine aktiviteter. Tegninger over det nye 
huset er stort sett ferdige, og neste trinn 
er å starte innsamling av penger til pro-
sjektet. Håpet er å komme i gang med 
bygging vår 2012. En gruppe fra menig-
hetsrådet og styret i Normisjon Mysen 
jobber sammen med en byggekomité og 
en økonomigruppe med dette.

I kommende periode vil menighetsråd 
over hele landet jobbe med innføringen 
av en stor gudstjenestereform. Det blir 
spennende å se hva resultatet blir.
På slutten av inneværende periode opp-
lever vi å måtte ta avskjed med vår dykti-
ge og avholdte Øystein prest. Solfrid Lei-

nebø Seljås blir vikarierende sogneprest 
og medlem av menighetsrådet frem til 
neste sommer. Dette er en god løsning 
for menigheten, og gir menighetsrådet 
tid og ro til å delta i prosessen med å fin-
ne Øysteins etterfølger.

mysen menighetsråd
Tekst:  Vibecke Høegh, menighetsrådsleder

Trond Erik Degnes
Spesialrådgiver, Sykehuset Østfold, 64 år, Rugdeveien, Mysen
Relevant erfaring: Styreleder i kommunikasjonsforeningen i Østfold.  
Medlem av Mysen menighetsråd en periode på 80-tallet, nestleder i 
Mysen menighetsråd 2009-2011. Redaktør av Kirkekontakten i flere 
perioder. Satsingsområder: Styrke trosopplæringen og bidra til en 
generell menighetsutvikling fordi: -Menigheten lever når grupper i alle 
aldre nås. -Menighetsutviklingen vil knytte sterkere bånd og skape 
samarbeid med aktive foreninger. -Menighetsutvikling vil styrke 
folkekirken.

1

Stein Eriksen
Lektor, utdanningsleder Mysen VGS 52 år, Rådyrveien, Mysen
Relevant erfaring: Tillitsvalgt på skole- lokal og fylkesnivå i Utdan-
ningsforbundet. Leder i Opsahlåsen velforening, medlem ar FAU på 
Mysen skole og styremedlem i Mysen IF håndball. 
Satsingsområder: Folkekirken – Den er viktig at Den norske kirke 
fortsetter å være en folkekirke

5

Gunn Kari Stanghelle
Førskolelærer, 46 år, Fiolvnveien, Mysen
Relevant erfaring: Varamedlem i Mysen menighetsråd 2009 – 2011.

4

Jul – Sverre Haugerud
Fabrikkarbeider, 41 år, Høgliveien, Mysen
Relevant erfaring: Haugerud er aktiv i styret i en landsdekkende 
veteranklubb Satsingsområder: Barne- og ungdomsarbeid. Hoved-
målet må være å gi unge mennesker et positivt møte med kristen-
dommen.

3

Sigrid Karoline Eriksen
Adjunkt, 40 år, Hegginveien, Mysen
Relevant erfaring: Tillitsvalgt for/i Utdanningsforbundet i flere perio-
der. Styremedlem og  leder av sentralstyret til Ønskebarn. Styremed-
lem og nestleder av Østfold lokalavdeling av Adopsjonsforum.  Til-
litsvalgt og lærernes representant i ulike fora. Styreverv i ulike kristne 
kor og foreninger. Eriksen har sunget i flere kristne kor, og synger nå i 
Inc. Satsingsområder: Barne- og ungdomsarbeid

2

Signe Ovida Grønvik
Regnskapsmedarbedier, 60 år, Rugdeveien, Mysen
Relevant erfaring: Aktiv i DNT Indre Østfold ( Turistforeningen)
Satsingsområder: Menighetshus

6

Astrid Frøyset
Pensjonert lærer/hovedlærer, Meieriveien, Mysen
Relevant erfaring: Erfaringer fra diverse råd og utvalg. 
Satsingsområder: Gudstjenestereform. Barne- og ungdomsarbeid

10

Lise-Marit Lønberg
Spesialpedagog, 61 år, Hubroveien, Mysen
Relevant erfaring: Lærer ved Indremisjonens folkehøgskole i 12. Hun har 
også vært undervisningsinspektør. Styremedlem for Trondheim kristelige 
studentlag 1973 til 1976. Satsingsområder: Ungdomsarbeid – lavterskel-
tilbud til uorganisert ungdom med aktiviteter som appellerer, f. eks streetdance 
og mekking. Det fins få tilbud i Eidsberg for denne aldersgruppen. Det er viktig å 
fange opp denne gruppen og å gi dem et positivt fritidstilbud.

9

Roald Kvamme
Skatterevisor, 53 år, Mårveien, Mysen

8

Cathrine Løes Sørby
Fagleder av helsesøstertjenesten i Familiens Hus, Askim,40 år, Ekornveien, 
Mysen
Relevant erfaring: Aktiv i ulike styrer og verv knyttet til barnehage 
og skole. Satsingsområder: Menigheten skal oppleves som et inklu-
derende og styrkende fellesskap for mennesker i ulike faser av livet.

7

Per Johannes Kvakkestad
Pensjonert sokneprest, 75 år, Torggaten, Mysen
Relevant erfaring: Menighetsprest i 39 år, og har dermed lang erfa-
ring med et menighetsråds oppgaver. Satsingsområder: Gudstje-
nestene  - blant annet på grunn av nye gudstjenesteordninger 
som kommer.

11

Menighetsrådene
•	 har ansvar for det lokale menighetslivet som 

trosopplæring, omsorgsarbeid (diakoni) og kir-
kemusikk

•	 tar avgjørelser på vegne av soknet/menigheten: 
fordeler ofringer, vedtar bruk og leie av kirken, 
medvirker ved ansettelse av prester og biskop

•	 er eiere av Menighetens Barnehage sammen 
med to av Normisjonsforeningene i Eidsberg

•	 består av 6 medlemmer og sokneprest, normalt 
5 varamedlemmer

•	 velger 2 representanter til fellesrådet. 
•	 har funksjonstid på 4 år. De nye menighetsrå-

dene tiltrer 01. november 2011.

Fakta om menighetsrådene



6 Kirke -kontakten

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 

815 33 300

Valgkort

Dette valgkortet gjelder for Kirkevalget 2011. Medlemmer av 

Den norske kirke har stemmerett fra det året de fyller 15 år.

Navn Navnesen

Oslogt 25
0207 Oslo  
 

Født 18.05.1954

Er oppført i Den norske kirkes medlemsregister med stemmerett i 

Sanda sokn, Sanda valgkrets

Valget finner sted

Søndag 11. september kl. 14.00-17.00 i Olderdalen menighetshus

Mandag 12. september kl. 15.00-19.00 på kulturhuset 

Mandag 12. september kl. 15.00-19.00 på Rimi i Halvorsvika

 
 

Når og hvor kan du forhåndsstemme? 

Du kan forhåndsstemme i perioden 10. august til 

9. september. Nærmere informasjon om tid og sted 

kunngjøres lokalt.

Kontaktinformasjon til Sanda menighet   

Kirkekontoret, Åsveien 32, 7624 Sanda   

Tlf. 21 21 23 23 E-post: kirken@sanda.kirken.no

                                         
                                         

     

Ønsker du mer informasjon om valget?

Se kirkevalget.no

Er du ikke medlem i Den norske kirke?

Dette valgkortet sendes til medlemmer i Den norske kirke. 

Det kan forekomme feil i Den norske kirkes medlems-

register. Hvis du ikke er medlem, ta kontakt med 

menighetskontoret der du bor, slik at feilen kan rettes. 

Valgkort: 
Alle som er oppført i Den norske kirkes medlemsregister med stemmerett vil 
motta valgkort og nærmere informasjon innen 10. august. 

Den som er medlem i Den norske kirke, og ikke mottar valgkortet, bes kon-
takte kirkekontoret, for å få rettet opp opplysningene i Den norske kirkes 
medlemsregister. Medlemsregisteret er grunnlag for kirkelig manntall. 

Den som mottar valgkort, men ikke er medlem i Den norske kirke, kan gå 
fram som beskrevet på valgkortet for å bli slettet av medlemsregisteret.

Det er en stor fordel om du tar med valgkortet til valglokalet.
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Hærland menighetsråd 
har i de seinere år arbei-
det med omgjøringen 
av kapellet til kirkestue. 
Det har blitt et velfun-
gerende lokale der flere 
foreninger i bygda har 

sine møter. Dessuten blir kirkestua brukt 
til selskaper, bisettelser og minnesamvær. 
Nå er det nytt utvendig tak som står for tur. 
Den årlige julemessa, dugnader og ulike 
gaver har gjort det mulig å drifte huset.

En annen oppgave som menighetsrådet 

har, er å vekke og fornye det åndelige liv, 
hvordan gjøre våre arrangementer tiltrek-
kende og inkluderende for mennesker? 
Nytt av året er formiddagstreffene som er 
et samarbeid mellom Hærland Bedehus og 
Høitomt Bedehus.

Vi har gjennom flere år prøvd å styrke guds-
tjenestene med ekstra musikalske innslag 
og er veldig positive til økt samarbeid i 
prestegjeldet. Eksempler på dette er tema-
gudstjenester og felles påskegudstjenester. 
Ellers er vi svært glad for samarbeidet vi har 
med Sanitetsforeningen, Bygdekvinnela-
get, Sangforening og korpsene i Hærland.

Hærland menighet
Tekst:  Odd Henning Vaaler, menighetsrådsleder

Hvis kirken er viktig...

Inger Margrethe Pilhaug Homstvedt
Bonde/miljøarbeider, 56 år, Homstvedtvn., Mysen
Relevant erfaring: Klassekontakt og medlem av FAU, aspirantleder i 
4H, leder og andre verv i Hærland bondekvinnelag. Politikererfaring 
fra kommunestyre, formannskap, hovedutvalg for helse og velferd, 
kirkelig fellesråd. Satsingsområder: Levende folkekirke som bygger 
på det kristne og humanistiske verdigrunnlag. Kirkene våre stor for 
tradisjon, lokal tilhørighet og kulturarv – viktig å videreføre disse 
verdiene. Andre viktige oppgaver er diakoni og barne- og ungdoms-
arbeid.

Presentasjon av kandidater til menighetsrådsvalget i Hærland

Jul-Lars Kvernhusengen
Pensjonert lærer, 68 år, Lundebyvn., Hærland
Relevant erfaring: Medlem i Hærland menighetsråd i fire perioder, 
søndagsskolelærer og leder av Korvetten i mange år, medlem av 
kommunestyret en periode. Satsingsområder: Styrke det åndelig liv 
i bygda.

Anne Johanne Dahl
Pensjonert bondekone, 67 år, Dalvn., Hærland 
Relevant erfaring: Medlem av Bygdekvinnelaget og Hagelaget. 
Medlem av Hærland menighetsråd i 6 år. Satsingsområder: Gudstje-
nesten skal være en god og hyggelig «møteplass» uansett alder. Det 
er viktig å legge til rette så alle kan følge seg velkomne både til guds-
tjenester og annet menighetsarbeid. Barne- og ungdomsarbeid står 
hennes hjerte nært, og hun vil fortsatt arbeide for at disse tilbudene 
skal gi positive opplevelser..

Jan Henry Solberg
Pensjonert gårdbruker, 65 år, Sloraveien, Hærland
Relevant erfaring: Tillitsverv i Hærland IL, Hærland bondelag, ”nye” 
Eidsberg bondelag, Østfold bondelag, Hærland skole- og ungdoms-
korps. Medlem av Hærland menighetsråd for en del år siden.

Inger Lise Revhaug
Adjunkt, 60 år, Ørjevn., Mysen
 

Marit Ingberg Østby
Styrer i barnehage, 53 år, Østbyvn., Hærland
Relevant erfaring: Medlem av Hærland Sangforening 1982 – 1994
Medlem av Indre Østfold Kammerkor 1994 - 2000. 
Satsingsområder: Kulturskapende aktiviteter (sang, musikk  etc) 
Åpen og tilgjengelig kirke for alle aldre.  Tilrettelegging for verdi- og 
holdningsskapende arbeid for barn og ungdom.

Øistein Roger Lundeby
Bokbinder, 54.år, Lundebyveien, Hærland
 

Anne Marie Indrehus
Konsulent, Askim vgs, 51, Visterveien, Mysen
Relevant erfaring: Tidligere leder og sekretær i Hærland Bygdekvin-
nelag samt engasjert i Mysen IF Håndball.  

Per Kristian Brandsrud
Daglig leder, 51 år, Hersletveien, Mysen
Relevant erfaring: Leder og styremedlem av Bygdeungdomslaget, 
leder i FAU ved Hærland skole, juniorleder i HIL Fotball, varamedlem til 
kommunestyret for Senterpartiet i en periode og vært medlem i ho-
vedutvalgene for teknisk sektor og undervisning. Satsingsområder: 
Videreutvikle dagens menighetsarbeid.
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Hans Magne Høitomt
48 år , Visterveien, Mysen

Roy Erik Hammersborg
Salgskonsulent, 51 år, Faugliveien, Mysen
Relevant erfaring: Nestleder i Hærland IL, formann i Idrettsrådet, 
formann i Mysen Svømmeklubb, formann i Nordre Trømborg og 
Hærland elglag.
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Kirkelig manntall er lagt ut for ettersyn på  
kirkekontoret, og er tilgjengelig for ettersyn i 
kontorets ordinære åpningstid i perioden 10. 
august til 9. september. 
Det er kun anledning til å kontrollere opplys-
ningene som angår en selv, eller en annen 

person som en har fått skriftlig fullmakt fra.
 
Den som mener at en selv eller noen annen 
uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntal-
let i soknet, kan kreve at valgstyret retter opp 
feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

Ettersyn av manntall
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Din kirke -ditt valg!

Menighetsrådet 
har hatt måned-
lige møter, bidratt 
ved gudstjenes-
ter og fasteaksjo-
nen, gjennomført 
årsmøter og ori-
enteringsmøter i 
forbindelse med 

kirkegårdsutvidelse og utbygging av 
barnehage.

Gjennom kollekter og egen innsamlings-
aksjon har vi skaffet midler til innkjøp av 

fire kleder til lesepulten i kirken.

Oppvarmingen i de to sakristiene er blitt 
forbedret, noe som viste seg nødvendig 
etter to kalde vintre.
Det er blitt utarbeidet planer om nytt 
toalett på nordsiden av våpenhuset, det 
eksisterende toalett i kjelleren under 
dåpssakristiet er vanskelig tilgjengelig.
Mye av menighetsrådets arbeid består i 
å behandle pålagte oppgaver, som f.eks. 
oppnevne komiteer og utvalg, følge opp 
plan for trossopplæring, innspill fra Fel-
lesrådet, samarbeid med husstyret for 
Trømborg menighetshus, arrangere kir-
kekaffe m.m.

Trømborg menighet
Tekst:  Marit Kolshus, menighetsrådsleder

Hvis kirken er viktig...

Presentasjon av kandidater til menighetsrådsvalget i Trømborg

Kandidatene er satt opp i prioritert rekkefølge. Du kan levere stemmeseddelen 
uten endringer eller du kan påvirke valgresultatet ved å: 

•	 gi tilleggsstemme 
Du kan gi ønsket kan-
didat tilleggstemme 
ved å sette et kryss i 
ruten til venstre for 
navnet. Kandidater 
med tilleggstemme 
får to stemmer. 

•	 stryke kandidat 
Du kan stryke kandi-
dater ved å sette en 
strek over navnet. 
Kandidaten får da 
ingen stemme. 

•	 å tilføye navn.  
Du kan tilføye navn 
på valglisten en 
gang. Kandidaten får 
da en stemme. Disse 
kan ikke kumuleres. 

Det er ikke anled-
ning til å endre rek-
kefølgen på kandi-
datene.

Trenger du hjelp el-
ler veiledning i valg-
lokalet, kan du hen-
vende deg til en av 
valgfunksjonærene.

Det er en fordel om de som skal forhånds-
temme har med seg tilsendt valgkort. Stem-
memottaker kan forlange at ukjent velger 
legitimerer seg med valgkort eller annen 
legitimasjon. Dersom velgeren ikke har ved 
valgkort, fylles det ut valgkort på stedet med 
velgerens navn, adresse og fødselsdato.

Valgreglene er de samme som for de fast-
satte valgdager, men velgeren legger 
stemmeseddelen/-sedlene i konvolutt(er). 
Konvolutten(e) legges i en omslagskonvo-
lutt som gis stemmemottaker.

Stemmemottaker underskriver valgkortet 
og påfører tid og sted for stemmegivningen, 
limer igjen omslagskonvolutt og fører stem-
megivningen på liste i velgerens påsyn.

Den som har avgitt forhåndsstemme, kan 
ikke avgi stemme ved valgtinget. Tidligere 
var det anledning til å angre forhåndstem-
megivningen og stemme på nytt valgdagen.

I forkant av opptellingen 12. september, 
krysser valgstyret av i manntallet for de som 
stemte på forhånd, konvoluttene med for-
håndsstemmer åpnes og blandes med de 
øvrige stemmesedlene.

Dersom du er utenbygds forhåndsstemmer, 
må du ha skaffet deg stemmesedler på for-
hånd enten pr post eller ved å laste dem ned 
fra www.kirkevalget.no, og skrive dem ut. 
Utenbygds forhåndsstemmer må stemme 
før 02. september.

Forhåndsstemming
Dersom du ikke har mulighet til å stemme på valgdagen, 
kan du forhåndstemme. Forhåndsstemming skal kunne 
foretas på alle landets kirke-/menighetskontor fram til 09. 
september 2011.

Hvordan stemmer jeg?

 1 Jarle Haug 40 år, Åsgårdveien, 1850 Mysen

2 Lene Eilertsen  34 år, Åsveien, 1850 Mysen 
 Seniorkonsulent på Skattekontoret. Eilertsen har vært medlem 
 i FAU ved Trømborg skole i 4 år.

3	Tor	Helge	Førrisdahl		 40 år, Brattfossveien, 1880 Eidsberg

4 Unni Bjerknes   56 år, Smerkerudveien, 1850 Mysen
 Vernepleier/miljøterapeut. Erfaring fra styreverv i Mysen & 
 Omegn Røde Kors Barnehjelp, og sekretær på fylkesplan i Røde Kors

5 Torstein Bjørkvist  42 år; Kildeveien, 1850 Mysen        

6 Monica Wielecki  29 år, Kammerudveien, 1850 Mysen

7 Jan Tore Løkke  53 år, Trømborgveien, 1880 Eidsberg

8 Heidi Høgås Linnerud  42 år, Brattfossveien, 1880 Eidsberg
 Renholder      

9 Thorstein Riiser 47 år, Åsgårdsveien, 1850 Mysen

10	Ida	Ulrikke	Hoff	Faureng  63 år, Åsgårdsveien, 1850 Mysen

11 Jan Gunnar Dramstad 48 år, Kildeveien, 1850 Mysen

12 Pål Vidar Lunde 42 år, Åsgårdsveien, 1850 Mysen

13 Jul Erik Skjærvengen 48 år, Stasjonsveien, 1880 Eidsberg
 Blikkenslager. Har vært medlem i FAU, Trømborg skole

Eidsberg kirkekontoret; 
Ordfører Voldensv. 3, 1850 Mysen: 
Tirsdag – fredag  kl. 10.00 – 15.00 
Torsdag 08.09  kl. 18.00 – 19.00

Betania, Storgt. 17, 1850 Mysen:
Fredag 09.09   kl. 18.30 – 19.30

i Eidsberg er det mulighet å forhåndsstemme følgende steder:


