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Dette ble en fantastisk opplevelse! Nyvigslet biskop Atle Sommerfeldt var strålende 

fornøyd etter vigslingsgudstjenesten i en fullsatt Fredrikstad domkirke.

Begeistret biskop i Borg

Bønnen i din bønn

Bønnen i din bønn 
den ber 
du ikke selv 
den er skjult 
til stede 
nedlagt i deg 
fra evighet 
som en varmende 
hilsen 
fra ditt egentlige hjem 

Andreas Lund

En hyggelig prat på kirketrappa mellom to av landets ledere, HMK Harald og nyslått biskop Sommerfeldt.

Gudstjenesten ble akkurat som 

han ønsket, et utstillingsvindu 

for et mangfoldig bispedømme. 

Så øvde han også hver dag de 

siste dagene før vigslingen for 

å lykkes med både ord og toner 

på festdagen.

Tallet er endelig 12

For første gang teller Den norske 

kirke 12 biskoper, og den tidli-

gere generalsekretæren i Kirkens 

Nødhjelp «arvet» denne ! ne søn-

dagen bispedømmet etter Helga 

Haugland Byfuglien, som har 

blitt Bispemøtets preses. Borg 

er landets minste bispedømme, 

men også det med " est kirke-

medlemmer, en halv million øst-

foldinger og akershusfolk utgjør 

bispedømmet til 60-åringen.

Gud stra! er ikke

Under vigslingen var både Kon-

ge, statsråd, biskoper og stor-

tingsrepresentanter til stede, 

og den nye biskopen holdt sin 

preken over Guds stra#  over 

menneskene, som han fastholdt 

var helt feil, det er ikke Guds 

gjerning å stra# e menneskene. 

Guds gjerning er å fremme men-

neskeverd og myndiggjøre de 

utstøtte.

Midt i prekenen ble det følelses-

ladd stemning da Sommerfeldt 

tok en pause for å la kirken fylles 

med Til ungdommen, nydelig 

framført av Maria Mohn (Idol-

deltaker i 2011). Biskopen fort-

satte etter sangavbrekket med å 

snakke om et liv før døden.

- Vi må tro på et liv før døden, 

fordi Jesus har seiret over ond-

skap og død og inviterer oss til å 

være med ham, her og nå.

Kirkeka! e med nogo attåt

Etter gudstjenesten inviterte 

bispedømmet til kirkeka# e på 

et av byens hoteller. Her deltok 

blant andre H.M. Kongen og 

statsråd Rigmor Aasrud, begge 

med personlige hilsener til den 

nye biskopen.

Kong Harald V beskrev Som-

merfeldt som en fargerik mann 

med et stort hjerte, og han 

syntes Sommerfeldts budskap 

om at kirken må bidra til å se 

de små og svake er et særdeles 

viktig budskap. Kongen var også 

opptatt av at biskopens inter-

nasjonale bakgrunn ville berike 

Bispemøtet.

Kirkestatsråd Aasrud – som av 

bispedømmerådsleder Bjørn 

Solberg ble beskrevet som kan-

skje siste sådan – trakk også 

fram den nye biskopens man-

geårige bakgrunn fra Kirkens 

nødhjelp. Hun mente at hans 

lange erfaring med personalle-

delse gjorde han godt egnet til å 

lytte seg inn i nye arbeidsoppga-

ver og utfordringer. Hun ønsket 

at Sommerfeldt skulle fortsette 

å utfordre det etablerte, både i 

kirke og samfunn.

Hovedpersonen selv avsluttet 

kirkeka# en med å takke for all 

rausheten han var blitt møtt 

med, og alle de gode ordene 

han hadde fått i løpet av da-

gen, de skulle han gjemme i sitt 

hjerte.

Preses og forgjenger i Borg, Helga Haug-

land Byfuglien vigsler Atle Sommerfeldt 

til tjeneste.

Kollega Ole Christian Kvarme var biskop 

i Borg fra 1998-2005.

Under forbønnshandlingen deltok pre-

ster, utenlandske biskoper og nasjonale 

og regionale kirkeledere. 

I sin første preken som biskop, tok Som-

merfeldt et oppgjør med tanken om 

at Gud straff er for egne, forfedres eller 

nasjonens synder.

Tekst : Siw Thomsen 

Foto: Johnny Leo Johansen

Vi gratulerer

Mona Duserud, 
som har fått Eidsberg 
kommunens kulturpris 
for mangeårig arbeid
med Mysen Barnegospel.

 Vel fortjent, Mona!

Bjørn Solberg, 
som er valgt til leder i 
Borg bispedømmeråd.

Lykke til, Bjørn!
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”Sola scriptura! – Skriften alene, var ett av slag-

ordene under Reformasjonen på 1500-tallet. 

Poenget var at Bibelen – og bare Bibelen – 

skulle være grunnlag og norm for det Kirken 

lærte. Men dermed oppstod et varig skille mel-

lom den katolske (og ortodokse) kirke på den 

ene side og protestanter/evangeliske på den 

andre.

Den katolske kirke bygger også på Bibelen – 

selvfølgelig. Men den lærer at Den hellige ånd 

fortsatte og fortsetter å veilede kirken etter at 

Bibelen var ferdig. Derfor vokser kirkelæren i 

omfang, og denne veksten kaller de tradisjo-

ner. Det er grunnlaget for læren om skjærs-

ilden, Maria og helgene, de 7 sakramentene 

m.m. Det hittil siste dogme ble proklamert av 

Paven i 1950, om Marias legemlige opptagelse 

til himmelen. Det står ikke noe om det i Bibe-

len, men Den hellige ånd har veiledet Kirken til 

denne erkjennelsen. Både Skriften og tradisjo-

nen er inspirert av Gud. 

I motsetning til dette synet mener altså vi luth-

eranere og andre evangeliske samfunn at vi må 

og skal holde oss til Bibelen alene. Grunnlaget 

og rammen for vår kristne tro er det Kristus-

vitnesbyrdet som de første kristne har gitt oss i 

Det nye testamente, og ut over det vil vi ikke gå.

Denne motsetningen har i hundreårenes løp 

ført til et høyst ukristelig � endskap. Katolikke-

ne har ment at ingen kunne bli frelst som ikke 

var medlem av  den katolske kirke (”Utenfor kir-

ken ingen frelse”), og protestanter har fraskre-

vet katolikkene kristennavnet og kalt paven 

for Antikrist  Og kirkehistorien er full av bål og 

brand og religionskriger.

Heldigvis er vi for noen tiår siden kommet på 

bedre tanker, på begge sider. Vi er fortsatt ikke 

enige, men kan anerkjenne hverandre som 

kristne brødre og søstre. Vi har den samme 

Jesus Kristus som Herre og Frelser, vi har den 

samme Far i himmelen, vi kan be sammen, og 

vi kan feire gudstjeneste sammen. Vi har den 

samme Bibel, vi har de tre trosbekjennelsene 

fra oldkirken sammen, og vi feirer dåp og natt-

verd, selv om synet på nattverden er noe for-

skjellig.

Ett av de store øyeblikk i mitt liv var da jeg og 

en � okk norske religionslærere i 1975 var på Pe-

tersplassen i Roma og sammen med ca 50 000 

pilegrimer fra jeg vet ikke hvor mange land 

fremsa Fadervår og trosbekjennelsen!

Så får det ikke hjelpe at de har lærepunkter 

som vi synes de ikke burde ha, og at vi ikke har 

lærepunkter som de synes vi skulle ha. Vi er 

kristne alle sammen!

Tro & Tanke

 Gunnar Hasselgård
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henvendelse til Kabb - Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte, 
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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 

Solfrid Leinebø Seljås, fung. sogneprest i Eidsberg og Mysen  
arb: 69 70 22 63 mob: 924 49 365
solfrid.leinebo.seljas@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

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

NYTT FRA KIRKEVERGEN

Stein Eriksen

Trosopplæring 
Arbeidet med trosopplæringsreformen har for Eidsbergs del vært inn-

delt i tre faser. Først en forsøksfase (2005 – 2008) der ulike aktiviteter 

ble utprøvd etter søknad fra menighetsrådene, deretter en mellom-

fase (2009 – 2011) hvor vi har stod noe friere i valg av aktiviteter. Nå er 

vi kommet til selve innføringsfasen.

Kirkemøtet har vedtatt en plan for trosopplæringsplan, - ”Gud gir – vi 

deler”. Den er en kombinasjon av en rammeplan og et ressursdoku-

ment. Planen skal stimulere arbeidet med å utvikle og gjennomføre 

lokale planer.  Menighetene i Eidsberg er forpliktet til å levere en lokal 

plan til biskopens godkjenning innen 01. juni. 2014.

De økonomiske rammene endres nå drastisk. I 2011 � kk vi et statlig til-

skudd på kr 893.000, i 2012 vil det bli redusert til kr 730.000 og i 2013 

til kr 547.000. Alle menigheter får et tilskudd på kr 320,- pr medlem i 

alderen 0 – 18 år. 

www.eidsberg.kirken.no
Kirkekontakten kommer ut med 6 nr i året. Det er forholdsvis sjelden i forhold til annonsering og 

kunngjøringer av arrangement. Vi vil derfor minne om hjemmesiden som oppdateres så raskt vi får 

ny opplysninger tilsendt. Send en liten omtale (gjerne med bilde) så får du en gratis annonse/om-

tale av ”ditt” arrangement.

Tapt og funnet  
Det blir stadig funnet gjenstander som er glemt eller mistet i kirkene og på kirkegårdene. I Mysen 

kirke ligger det 4 par briller, vi har smykker, nøkler (til Audi og Toyota), mobiltelefon, hansker og 

diverse paraplyer. Ta kontakt med kirkekontoret dersom du tror noe av dette tilhører deg!  

Stein Eriksen valgt som leder av fellesrådet
Det nyvalgte fellesrådet hadde sitt første møte onsdag 14. desember. 

Stein Eriksen ble valgt til leder. Nestleder er Torill Hauger. 

Rådet består forøvrig av: Unni Bjerknes, Jan Tore Løkke, Ole Martin 

Glomsrud, Jan H. Solberg, Trond Degnes, Jul-Lars Kvernhusengen, Marit 

Skjeppe (kommunal representant) og Rolf Ertkjern Lende (geistlig repre-

sentant)

Plan for trosopplæring

GUD GIR – VI DELER
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Det er vanskelig å ha front mot 
andre kristne i en andakt. Men 
Per Håkonsens innspill i Sarps-
borg Krf peker utfordrende både 
mot troens begrensninger og tro-
ens kjerne.

Troen på Gud gir oss viktig kunn-
skap om Guds innside. I kristen 
tro gir troen på Jesus visshet om 
at Gud elsker oss, og at denne 
kjærligheten er en del av Guds 
kjerne. Gud har delt noe viktig 
med oss mennesker: det som tok 
form i mennesket Jesus fra Naza-
reth, i hans liv og skjebne i ver-
den. Vi tror på Jesus som Frelser 
og Forløser: at han har makt til å 
helbrede det i våre liv som går i 
stykker, sette oss sammen på nytt 
og gi oss nye ”ark med fargestif-
ter til”. I Jesus får vi kunnskap om 
at dette ligger Gud på hjertet. 
Gud er livets Gud, og vil at livet 
alltid skal kunne begynne på nytt.

Samtidig er det mye som troen 
ikke vet. Jesus satte strenge gren-
ser for det vi kan vite om Gud. Når 
disiplene hans ville vite noe om 
det som er på Den andre siden, 
smalt Jesus alltid igjen døren: Det 
er Guds business alene. Og når de 
spurte ham om gjenkomsten og 
de siste tider, sa Jesus rett ut at 
det var kunnskap som heller ikke 
han var gitt innsikt i. Den innsik-
ten er Guds alene. Men Gud har 
åpenbart seg i Jesus og i Skrifte-
ne. Gud bor også i et lys dit ingen 
kan nå, heller ikke Håkonsen.

Jesus profeterte, men ikke som 

en storpolitisk Messias. Han pro-
feterte som Herrens lidende tje-
ner i verden: ”Når de gjør det de 
vil med det grønne treet (=Jesus), 
hva vil de ikke gjøre med det tørre 
(=de som avviste ham)?” Lk 23,31. 
Og da er det ikke Gud han sikter 
til, men de storpolitiske maktha-
vere i datidens verden.

Jesu Gudsrike er midt i verden, 
men ikke av denne verden. Kir-
ken er aldri nasjonal om den er 
ekte og autentisk kristen. Kirken 
er alltid global og skal ikke identi-
� seres med noe folkeslag, verken 
med nordmenn eller jøder. Det 
er bemerkelsesverdig at Håkon-
sen og hans meningsfeller ikke 
siterer Det nye testamentet en 
eneste gang. De trekker hele sin 
merkelige teologiske konstruk-
sjon ut fra bestemte steder i Det 
gamle testamentet og konstru-
erer et politisk univers rundt Gud 
uten å nevne Jesu navn med et 
eneste ord, og som om Det nye 
testamentet ikke � nnes. Hele Ny-
testamentet vitner om at Kirken 
er det nye Guds folk, som består 
av mennesker fra alle folkeslag og 
nasjoner. Jesus brøt sammenhen-
gen mellom folk og menighet. 
Folket avviste ham, de som ble 
menigheten, tok  imot ham. På 
dem dannet han sin verdensvide 
kirke.

Å se på dagens Norge som om 
folket som folk skulle være en 
kristen menighet, er en tanke 
som Det gamle testamentet har 
om det jødiske folk. Der er alle 

omskjært og med i Israel som 
menighet. Å skulle gjenta dette i 
dag i en mangereligiøs verden og 
i et mangekulturelt Norge, er ikke 
mindre enn ukristelig nasjonalis-
me, uten grunnlag i den verdens-
vide kirkes vitnesbyrd om Jesus. 
Nasjonalismen som kom fram i 
Sarpsborg, grenser tydelig inn 
mot de høyreekstreme holdnin-
gene som bl.a. Anders Behring 
Breivik gir uttrykk for.

I tillegg tillegger Håkonsen & Co 
seg innsideinformasjon om Guds 
styring av historien, som om de er 
den � ua på veggen hos Gud som 
Jesus sa at han ikke var. Da kan 
man kalle seg profet så mye man 
vil. Hvis Gud har en mening med 
katastrofer og ulykker, krig og 
all slags voldelig undertrykkelse, 
så er det noe vi ikke har innsikt i 
eller del i. Det ligger utenfor vår 
menneskelige og kristelige rek-
kevidde og fatteevne. Det eneste 
meningsfylte tegnet på våre me-
ningsløse lidelser, er Jesu kors. 
Der går Gud inn i våre lidelser, 
deler våre kår og dør i alles sted. 
Det tegnet som Jesu kors er i vår 
kristne tro, gjør ungdommene på 
Utøya til vitner om Kjærlighetens 
sårbare makt i verden. Og i sum 
er det dette budskapet de overle-
vende har samlet seg om å stå for.

Når vi mister øye for troens gren-
ser, kan vi være i fare for også å 
miste grep om troens kjerne.

Andakt

ved 

Dag Mysen

FLUA PÅ VEGGEN HOS GUD?

Mer enn én milliard mennesker lever i ekstrem fattig-
dom. Det vil kon" rmantene fra Eidsberg gjøre noe med.  
27. mars går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2012 av sta-
belen her i Eidsberg. Da besøker 90 kon" rmanter alle 
bygdas husstander i for å samle inn penger til Kirkens 
Nødhjelps arbeid.
 
- Over én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. Urett-
ferdighet tar menneskeliv hver dag. Vi er med på denne ak-
sjonen for å støtte menneskers kamp for å klare seg selv og 
håper folk tar godt imot oss når vi kommer med bøssene, sier 
sokneprest Rolf Ertkjern Lende. Pengene som samles inn går 
til Kirkens Nødhjelps arbeid for en rettferdig verden.

Mange engasjert
I grendene vil foreldrene kjøre de unge, - noe Lende setter 
meget stor pris på! Uten foreldrene vil det være vanskelig å 
nå så mange husstander.

Kon� rmanter og foreldre vil få innføring i hva Kirkens Nød-
hjelp driver med gjennom egne møter, og kon� rmantmusi-
kalen søndag 25. mars i Hærland kirke hvor alle kon� rman-
tene deltar. 

- I # or � kk vi inn 
kr 88.135,-. Det 
var vi veldig 
fornøyd med, 
samtidig hadde 
det vært moro 
om vi klarte å 
samle inn enda 
mer i år, sier 
soknepresten. 

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2012

Det handler om rettferdighet

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon – 27. mars
• Setter fokus på økonomisk rettferdighet: Sammen kan 

vi kjempe for en fremtid uten fattigdom. 
• Det er menighetene landet rundt som står for gjen-

nomføringen. 
• Du kan støtte aksjonen direkte ved å:
• Benytte kontonummer 1594 22 87493
• Ringe givertelefon 820 44 088 (200 kroner)
• Sende en sms <KN200> til 2090 (200 kroner)

EN FANTASTISK TID
”Det har vært en fantastisk 

tid, nesten som et eventyr,” 

sier Odd Bekkholt om årene 

som daglig leder for Frivil-

lighetssentralen i Eidsberg, 

nå Eidsberg Velferdssentral. 

12.desember i $ or takket 

han av og ble pensjonist. I 

den anledning har Kirkekon-

takten fått en prat med man-

nen som mange i Eidsberg, 

særlig de eldre, har lært å 

sette stor pris på, og som nå 

er sterkt savnet.

Odd er pastor i Misjonsforbun-
det. Etter eksamen ved Ansgar 
teologiske seminar kom han 
til Ørje for å betjene menighe-
tene i Ørje, Trøgstad og Klund. 
Det ble også en del tjenester i 
Holmedal i Sverige. Men i 1977 
ble han miljøarbeider ved Ørje 
kursted og da det ble nedlagt 
i 1989, kom han til Storgatens 
Verksteder på Mysen. Men så, 
i 1994, søkte han og � kk stil-
lingen som koordinator ved 

Eidsberg Velferdssenter. ”Det 
ser jeg på som en direkte Guds 
ledelse,” sier han. Samme året 
ble det bestemt å opprette en 
frivillighetssentral, og Odd � kk 
jobben med å starte opp og å 
lede den. Etter et par forbere-
dende møter startet den opp 
o$  sielt 12.januar 1995,

”Vi startet i en spesiell tid,” sier 
Odd. ”Vi � kk med en gang 
mange � inke hjelpere. Jeg 
hadde mange bekymringer, 
ikke minst for økonomien, 
men lag og foreninger og en-
keltpersoner støttet opp.”  han 
kan ikke få rost nok alle de fri-
villige hjelperne som har vært 
med, og det er umulig å nevne 
alle. ”Men skal jeg nevne noen, 
må det bli Anna Kviserud, Ei-
nar Kristiansen og Johannes 
Karlsen, som alle var med fra 
starten” Men han tenker med 
glede på alle sammen, ikke 
minst de som følger pasienter 
til sykehus, lege eller kontorer. 
”Jeg var en tid på sykehuset i 
Moss,” forteller han.  ”En dag 

jeg satt nede i hallen, kom en 
av våre hjelpere inn med en 
pasient. Og det gjentok seg. 
Jeg ble varm om hjertet!”  En 
annen gruppe han nevner, er 
de som sitter ved dødsleier for 
å avlaste betjening og pårø-
rende. Men i det hele tatt, og 
det gjelder ikke minst de som 
får praktisk hjelp: ”Folk var så 
takknemlige,” sier Odd. ”De 
kom og takket, og barna til de 
som vi hadde hjulpet, kom og 

takket. Vi � kk minnegaver og 
dødsbo. Det må være noen tu-
sen som har fått hjelp, og vi har 
hatt utrolig mange � inke hjel-
pere”. Han er sikker på at Jesus 
har vært med ham hele tiden, 
ellers hadde han ikke klart det.  
”Det er fantastisk at jeg har fått 
lov til å være med på alt dette”, 
gjentar han takker også styre-
lederne for hjelp og støtte.

Mye mer kunne vært nevnt. 

Odd legger vekt på betydnin-
gen av dagtilbudene, men 
minner også om hyggekvel-
dene, turene og alle andre 
aktiviteter. ”Velferdssentralen 
er hjertebarnet mitt,” sier han. 
Han stikker innom av og til og 
slår av en prat, mer litt bekym-
ret: Får vi nok hjelpere i fram-
tida?

Om Odd har sluttet på Vel-
ferdssentralen, ligger han ikke 
på latsiden. Han er pastor i en 
deltidsstilling på Ørje bede-
hus, han besøker syke og ens-
lige, og som stolt bestefar tar 
seg av barnebarna. Vi må få 
legge til at Odd nok var pas-
tor i tiden på Velferdssenteret 
også. Samtaler med mennes-
ker gjaldt mange ganger ikke 
bare praktiske ting, men også 
åndelige spørsmål, og han har 
hatt noen tjenester i Årjäng og 
Vestra Fågelvik.

Vi takker Odd Bekkholt for inn-
satsen for innbyggerne i Eids-
berg, og ønsker ham Guds vel-
signelse som pensjonist

Konfi rmantene i Hærland reklamerer for fasteakjonen.

Tekst : Gunnar Hasselgaard

Odd Bekkholt
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VI ER VISST så moderne i våre dager. Så opplys-
te, kunnskapsrike, rasjonelle og saksorienterte. 
Vi har snart � ernet alle tabu-områder, og alle 
løse tråder og uforklarlige ting; � ernet alt som 
ikke kan regnes sammen med pluss og minus 
eller måles og veies og legges under lupe..!

DET ER NESTEN så vi står i fare for å bli en slags 
menneskemaskiner der TINGENE og duppedit-
tene og de elektroniske koblingene er i sen-
trum. Tingene skal kanskje hjelpe oss til bedre 
kommunikasjon, og bedre liv. Vel og bra, men 
jeg frykter at de kommer i veien, at de i stedet 
blir til hindringer oss imellom...

DET ER JO så lettvint, det går jo så fort, så kjapt 
så e" ektivt, - en melding  der og et bilde her –
vips så er det sendt.  Javisst, men blir det plass til 

ettertanken, til re# eksjonen, til modningen…? 
Blir det plass til å være i vekst, i utvikling, i kamp 
og strev, under vegs mot tilkjempet avklaring 
og fordypet liv? Blir det plass til vårt hjerte?

KRAVET TIL OSS synes å være at vi må være 
klart-tenkende, ferdigprogrammerte og raske i 
våre valg.  Da blir det lite plass til det sant men-
neskelige.

JA FOR DET er menneskelig å undre seg, det er 
menneskelig å la livets erfaringer sive inn, å bli 
berørt, å kjenne pusten fra livet, fra mysteriet, 
fra møtet med den andre og la det forme våre 
tanker og vårt liv.

HER OM DAGEN $ kk jeg et sovende, ganske så 
nyfødt barn lagt ved mitt hjerte. Det er lite som 

kan måle seg med en slik opplevelse! Det kjap-
pe og e" ektive og rasjonelle forsvant, mens 
pusten og freden og varmen og sårbarheten 
og nærværet var der.  Det var lite plass til annet 
enn å bare være…

HVA ER DA ET MENNESKE at du kommer det i 
hu, skriver salmisten i Salme 8, og funderer over 
menneskets litenhet i skaperverket, og dets 
storhet i Guds øyne… -  Og hvem er da jeg som 
ydmykt kan få erfare livets under lagt ved mitt 
hjerte…?

SELVREALISERING, SELVBEVISSTHET 
og egen karriere er moderne ord om livet. Nyt-
tige og viktige ord et stykke på vei, men ord 
som lett får en stor og skremmende slagside av 
ensomhet og tomhet. For når beundringen av-
tar og applausen stilner, hva har man da igjen? 
Førte det også til levende liv og nære fellesskap, 
eller høstet man bare misunnelse og ensomhet?

DET SELVSIKRE, OPPLYSTE og moderne men-
nesket står i fare for å bli så alene. Står i fare 
for å miste seg selv og sin menneskelighet. 
Derfor trenger vi FELLESSKAPENE, møteplas-

sene, samtalene, åpenheten og de gode blikk 
for hverandre. 

VÅR INDIVIDUALISTISKE TID dyrker individet 
fremfor fellesskapet, og presser oss vekk fra 
hverandre. Men det er i møtet med den andre 
at vi blir sett. Det er i møtet med den andre at 
den gode samtalen kan oppstå. Det er i den 
andres vennlige blikk og positive interesse at vi 
kan tørre å vise noe av oss selv, og bli tatt imot. 
Og det er slik vi også kan ta imot den andre.

OG HVER SØNDAG inviteres vi til fellesskap i 
våre kirker. Det er et fellesskap først med Gud. 
En Gud som ikke ser på oss med fordømmende 
og stra" ende blikk, men som møter oss slik Je-
sus møtte mennesker: Med kjærlighet, tilgivel-
se og fellesskap. Og det er forhåpentligvis også 
et godt møte med mennesker. 

OG DER LIGGER vår gave og vår utfordring: Å 
bli med og bygge gode fellesskap mellom oss. 
Da kan mennesker nettopp i deg møte en som 
ser, som bryr seg om og som gjør en god for-
skjell. Så vel møtt!

Menighetshuset som Mysen menighet og Normisjon Mysen skal realisere, er sårt tiltrengt.  Nå øker takten for å få byggestart 
så raskt som mulig. Økonomiutvalget har planene klare for en stor innsamlingsaksjon i begynnelsen av mars.
- Vi satser på en felles dugnad med appell til alle i Mysen. Det nye menighetshuset blir et viktig basebygg for alt som ikke kan 
gjøres i kirken, sier Dag Mysen, som leder økonomiutvalget.

-Menighetshuset blir et viktig basebygg!

Tekst og foto: Trond Degnes

Mysen menighet har i mange 
år arbeidet med planene om 
et menighetshus. Samarbeids-
avtalen med Normisjon Mysen 
gjør at planene nå kan bli virke-
lighet.

Etter at Dag Mysen sluttet som 
prost i Sarpsborg, har han eta-
blert seg i barnsdomshjemmet i 
Mysen. Med stort engasjement 
leder han nå økonomiutvalget 
for å sikre nødvendig kapital for 
å få reist menighetshuset.

Trosopplæring for alle
Dag Mysen er opptatt av at 
det nye menighetshuset blir et 
viktig tre" sted for Mysens inn-
byggere i alle aldre. Han under-
streker at et menighetshus har 
Mysen trengt lenge. Ved de sis-
te bispevisitasene har biskopen 
også etterspurt hvor planene 
står.

- Utviklingen i dagens samfunn 
tilsier at vi trenger et menig-
hetshus. Med et menighetshus 
kan vi brette ut hele vifta som 
trossamfunn for å overlevere 
det vi står for til nye generasjo-
ner. Det er et akutt behov for 
å overlevere tro og verdier til 
barn og unge.  Det er NÅ byg-
get må reises, sier en entusias-
tisk komiteleder.

- Hvorfor er det så viktig med et 

menighetshus?

- Før 1970 foregikk verdens bes-
te trosopplæring i norske skole-
stuer. Dagens mangereligiøse 
norske storsamfunn krever at all 
trosopplæring skjer utenfor fel-

lesskolen. RLE-faget forutsetter 
at alle møter ferdig troende i sin 
tro i første klasse. Derfor må vi 
rykke tilbake til start og reise et 
menighetshus som kan romme 
hverdagens trosopplæring for 
alle aldersgrupper, og som kan 
gi en opplevelse av hjem og til-
hørighet, sier Mysen.

Nye aktiviteter kommer til
- Hva skal menighetshuset  romme?

Mysen understreker at dagens 
Betania rommer mange former 
for aktiviteter. Huset er i praksis 
sprengt. Normisjon Mysen har 
sine tiltak for barn- og unge. 
Ukentlig er det faste møter for 
korsang og kveldssamlinger. I 

tillegg leier Mysen menighet 
plass i Betania for å få gjennom-
ført sine ungdomsaktiviteter og 
prosjekter i tilknytning til tros-
opplæringsprosjektet.

- I tillegg til alle de aktivitetene 
som huset rommer i dag, skal 
det nye menighetshuset gi plass 
til nye tilbud for barn og unge, 

sier Mysen og understreker: 
- I tillegg til barna er det to gene-
rasjoner voksne etter 1970 som 
ikke har hatt adgang til skikkelig 
tros-opplæring. De skal vi lage 
gode program for. Vi trenger sårt 
å lære hvordan vi kan ha en trygg 
tro i en mangereligiøs verden. 
Det må vi hjelpe hverandre med 
å få dreis på, sier Dag Mysen.

HVA ER DA ET MENNESKE….?  OG HVA MED FELLESSKAP..?

Sigmund NakkimApropos!

Dag Mysen og Ivar Ånesland studerer tegningene av det nye menighetshuset og ser fram til at utvidelsen av Betania kan starte.



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

NYTT FRA MENIGHETSRÅDENE

Eidsberg - Mysen - Hærland - Trømborg

Menighetenes årsmøter
Hærland menighet
18. mars 
– etter gudstjenesten
Hærland kirkestue

Eidsberg menighet
21. mars, kl. 19.00
Eidsberg kirkestue

Mysen menighet
28. mars kl. 19.00
Betania

Trømborg menighet
29. mars kl. 18.30
Trømborg menighetshus
Jan Mathisen vil i etterkant 
av årsmøtet holde foredrag 
om ”Omsorg i ny tid”

Ledere av rådene kan 
kontaktes ang. saker som 
ønskes fremmet til årsmøtene.

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

Tall fra 2010 står i parentes. Det er hyggelig å merke seg antall gudstjenestebesøkende økte betydelig i forhold til 2010.

Døpte Konfi rmerte Vigsler Gravferder Antall gudstjenester Gudstjeneste-deltagelse
Gjennomsnitt

gudstj.deltagels
Nattverdsgjester Kirkeoff er Fasteaksjon

Mysen 31 (39) 48 (41) 4 (3) 36 (49) 55 (49)
6970

(5858)
127 (119) 1393 (1216) 

151767

(127393)

32030

(32764)

Eidsberg 27 (14) 17 (28) 12 (14) 27 (27) 29 (28) 
3841

(3092)
132 (110) 773 (543)  

87270

(79468)

27287

(24402)

Trømborg 12 (15) 5 (11) 1 (2) 7 (14) 23 (22) 
1599

(1598)
69 (73) 237 (157) 

39525

(32046)

15276

(12895)

Hærland 12 (6) 14 (17) 3 (6) 8 (16) 24 (28) 
1599

(1970)
66 (70) 279 (444) 

52029

(71201)

13542

(13097)

Samlet 82 (74) 84 (97) 20 (25) 78 (106) 131 (127)
14009

(12518)

107 (99) 2682

(2360) 

330608

(312060)

88135

(83158)

Statistikk

Ønsker du mer informasjon om 
det nye menighetshuset, kan du 
lese om prosjektet på menig-
hetens hjemmeside: www.eids-
berg/kirken.no

Det blir reportasjer i hver utgave 
av menighetsavisen Kirkekontak-
ten. I tillegg satser vi på omtale i 
både Smaalenenes Avis og My-
senposten.

Slik kan du gi din gave

I forbindelse med byggingen av 
nytt menighetshus er det oppret-
tet en egen konto i Eidsberg Spa-
rebank. Denne kontoen brukes 
ved innsamlingsaksjonen. 

Kontonummeret er: 
1020.27.43000

Det er også fullt mulig å gå inn på 
en fast givertjeneste. Informasjon 
om givertjenesten fås ved å ringe 
Kirkekontoret, tlf  69702265.

Disse er med i komiteene:

Arbeidsutvalget som represen-
terer Normisjon Mysen og My-
sen menighet, består av ! re per-
soner: Elisabeth Spydevold og 
Mona Duserud fra Normisjon. Fra 
Mysen menighetsråd sitter Trond 
Degnes og Cathrine Løes Sørby. 
Ivar Ånesland er arbeidsutvalgets 
sekretær.

Økonomiutvalget har denne 

sammensetning:

Dag Mysen er leder. Han har med 
seg Torbjørn Undeland, Arild Bo-
dahl, Odd Myrvang, Gunnar Nave-
stad og Ragnar Duserud. 

Byggekomiteen: Ivar Ånesland er 
leder. I utvalget sitter ellers Hans 
Robert Hagen, Anne Weydahl, 
Thorald Dahl og Jens Erik Un-
drum. Siv.ing. Helge Andreassen 
er rådgivende representant.

Søndag den 11. mars invite-
res alle interesserte til en åpen 
kulturkveld i Betania kl. 1900. 
Da arrangerer vi en lokal kul-
turkveld med forskjellige sang 
og musikkrefter. I tillegg legges 
det opp til informasjon om det 
videre byggearbeidet. 
- Da håper vi det blir riktig 
trangt i Betania, sier Dag Mysen.

Søndag 4. mars vil gruppene 
bak nytt menighetshus banke 
på dørene i Mysen og omegn. 

- Da vil vi invitere alle interesser-
te til å gi en gave eller være med 
på en enkel fast givertjeneste. 
Vi vet ikke konkret hvem som 
er medlem i Den norske kirke. 
Derfor er det veldig greit å si fra 
hvis du ikke er interessert når vi 
dukker opp. 

Innsamlingsaksjonen denne 
søndagen blir 1. trinn for å få 
prosjektet vårt realisert. Trinn 2 
blir oppussingen av den gamle 
delen av huset. Men dette vil 
først skje når tilbygget er reist, 
sier Mysen, som kommer med 
denne appellen: 

- Denne aksjonen gir oss anled-
ning til å vise hva kirken betyr 
for oss som bor i Mysen. 

Vi banker på 
søndag 4. mars 

Kulturkveld 11.mars 

- Bak oss ligger området som skal bygges 

ut, sier Dag Mysen og Ivar Ånesland.

VIKTIG INFORMASJON

Elisabeth Spydevold ser fram til 
kvelden og håper mange vil være 
med å «dra lasset» for å få realisert 
planene om et felles hus. 

- Vi gleder oss over alle aktivi-
tetene i Betania, men NÅ tren-
ger vi mer plass. Aktivitetene til 
Mysen menighet og Normisjon 
sammen gjør at nesten hver dag 
er opptatt fremover. Normisjon 
Mysen håper at planene nå kan 

omsettes i praktisk byggevirk-
somhet, sier Spydevold.
 
Mysen menighet er ikke mindre 
utålmodig. 

- Samarbeidsavtalen er løfterik. 
Men vi trenger konkrete mid-
ler før byggestart. Derfor er det 
behov for mange bøssebærere 
søndag 4. mai. La oss lage en 
skikkelig dugnad. Alle er hjer-

telig velkommen til Møteplass 
Mysen Menighet (MMM) den 
29. februar. Vi samles i Betania kl. 
19.00. Vi starter som vanlig med 
kveldsmat. Deretter vil planene 
for menighetshus stå i sentrum 
resten av kvelden. Leder for 
økonomiutvalget, Dag Mysen, 
er sentral for dette opplegget 
denne kvelden sammen med de 
øvrige i arbeidsutvalg, økonomi-
utvalg og byggekomité.

Velkommen til MMM
og inspirasjonskveld
Onsdag 29. februar gjennomfører Mysen menighet sitt månedlige arrangement MMM. 

Dette blir en den store inspirasjonskvelden foran innsamlingsaksjonen den 4. mars. Leder 

for Normisjon Mysen, Elisabeth Spydevold og menighetsrådsleder Trond Degnes håper 

riktig mange møter opp.  - Temaet for samlingen er: Sammen bygger vi menighetshus. Vi 

benytter denne kvelden til å inspirere hverandre og legge de siste planene foran dør-til-

dør-aksjonen, sier Spydevold og Degnes.

Ny gudstjenesteordning 

I forrige utgave av Kirkekontak-
ten orienterte vi om den nye 
gudstjenesteordning som skal 
være på plass til første søndag 
i advent. Det er menighetsråde-
ne som er ansvarlige for den vi-
dere framdrift av planarbeidet. 
Dette er et omfattende arbeid, 
- et arbeid som menighetsrå-
dene har valgt å delegere til en 
felles arbeidsgruppe.

Arbeidsgruppen skal utarbeide 
forslag til gudstjenesteordning, 
som framlegges for rådene til 
godkjenning. Før det enkelte 
menighetsråd fatter vedtak, vil 
forslaget legges fram til utta-

lelse i menighetsmøte.
Planene bør være godkjent i de 
enkelte menighetsråd i løpet av 
mai 2012. De skal deretter sen-
des til biskop for godkjenning

Arbeidsgruppen består av:
Trømborg: Tove Kopperud og Jostein Trømborg
Mysen:  Sigrid Eriksen og Bjørn Solberg
Hærland:  Per Kristian Brandsrud og Jul-Lars Kvernhusengen.
Eidsberg:  Randi Finstad Sand og May Ellen Kåså

I tillegg deltar kantor Vidar Hansen, sogneprestene Solfrid 
Leinebø Seljås og Rolf Ertkjern Lende..
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SLITU 

KAROSSERIVERKSTED

TLF. 69 89 44 76

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

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

tlf: 69 89 55 08 
www.cafefrikvarter.no 

Bibler til 5-klasse ved Hærland og Trømborg skoler

-

ler sin bibel! Det er en tradisjon som har eksistert i mange år, og som vi gleder oss 

over å føre videre!

Tekst og foto : Rolf Ertkjern Lende

når kristendommen står på læ-

replanen! Thomas Berg i Hær-

land og Tore Løkkum i Trøm-

borg er RLE-lærere i 5-klassene 

ved de to skolene, og de synes 

den nye utgaven så spennen-

de ut! Presten delte ut biblene 

i klassene og viste forskjellige 

slags bibler fra en kjempestor 

til en ganske liten, og på for-

skjellige språk fra hebraisk og 

gresk til dansk, engelsk, rus-

sisk og kinesisk! Juleevangeliet 

måtte vi også lese!

Forkortet benevnelse på bibe-

lens bøker sang vi også på me-

lodien ”Lille postbud min due”!

Bibelutgaven er ny og har tit-

telen ”Bibelen - en vandring 

gjennom den store fortellin-

gen”. Den har tegninger, bilder 

og større skrifttyper så den er 

lettere tilgjengelig for barna! Vi 

håper den faller i smak både på 

skolen og hjemme!

Elever og lærere i 5. klasse ved Hærland 
skole.
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DØPTE

DØDE

GUDSTJENESTER Formiddagstreff  i Trømborg menighetshus
Tirsdag 21. februar kl.11.00 

Anne-Lise Mjørud og Mary Storeheier synger og spiller. 
Andakt v/Juel Lars Kvernhusengen.

Tirsdag 20. mars kl.11.00 

Winnie og Leif synger, spiller og forteller fra Shopda.

Tirsdag 17. april kl.11.00 

Petter Opsahl forteller fra gamle da`r i Trømborg. Misjonsseks-
tetten.

Tirsdag 15. mai kl.11.00 

Ludvig Oustorp synger og forteller fra tur til Israel.
 Ta med deg noen venner og legg turen til menighetshuset. 
Du er varmt velkommen!
 
Arrangør: Diakoniutvalget i Trømborg menighet.

Eidsberg:

Matheo Emile Olausen
Stella Marie Szyporyn-Granerud
Filip Ludvik Vaaga-Dyrseth

Mysen:

Aksel Johannes Katralen Kristof-
fersen
Benjamin Bakken
Johanna Søndenaa

Hærland:

Lucas Dahle Gundersen
Live Kornelia Degnes
Agathe Marie Lorentzen Hersleth

Trømborg:

Linnèa Borgen Jankila

VIGDE

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

19.02.12 – fastelavnssøndag.
Eidsberg kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste, felles for Eids-
berg og Mysen 
menigheter.
Trømborg kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste. Rakkestad   
   mannsmusikk deltar.
   Kirkeka# e.

22.02.12 – askeonsdag.
Eidsberg kirke kl. 19.00:   Gudstjeneste. 

26.02.12 – 1. søndag i fastetiden.
Mysen kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste, 
   felles for alle menighetene

04.03.12 – 2. søndag i fastetiden.
Hærland kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste. 
   Hærland sangforening deltar.
Mysen kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste.

11.03.12 – 3. søndag i fastetiden.
Eidsberg kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste
Mysen kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste med babysang.
Trømborg kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste med utdeling 
   av bok til 6 åringer. 

18.03.12 – 4. søndag i fastetiden.
Hærland kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste med utdeling 
   av bok til 6-åringer. 
   Barnehagen er invitert.
Mysen kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste.

25.03.12 – Maria budskapsdag.
Eidsberg kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste med utdeling 
   av bok til 6-åringer. 
Hærland kirke kl. 17.00:   Kon% rmantforestilling.

01.04.12 – Palmesøndag.
Trømborg kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste. Barn fra 
   mandagskvelden er med!
      
Endringer i gudstjenestelista kan forekomme. 
Se vår hjemmeside www.eidsberg.kirken.no 
eller Smaalenenes Avis.

Hærland:

Bodil Martinsen 
og Jon-Ragnar Hagebø

Trømborg:

Linn Kristine Borgen 
og Joachim Jankila.

Innleveringsfrist til 

neste menighetsblad:

9. mars  2012  

 

Kontakt kirkevergen

69 70 22 65

Sendes/leveres:
Kirkekontakten 

Eidsberg kirkekontor 

Ordfører Voldensv. 3, 1850 Mysen

eller med e-mail: 

kirkekontoret@eidsberg.kommune.no

HJELP I SORG

Har du mistet en som stod deg 
nær og har behov for å snakke 
med noen, ta kontakt med sokne-
diakon Jan Mathisen, 

tlf 69 81 97 20. 

Du kan få tilbud om individuell 
samtale og/eller deltagelse i en 
sorggruppe. Første torsdag hver 
måned kl. 18.00 er det åpent 
samtaletilbud for sørgende på 
Familiesenteret i Mysen, 
Kløverveien 2

Eidsberg:
Elsa Olsen
Ragna Mortvedt
Bente Anita Breivik Pettersson
Sigmund Moger

Mysen:
Magda Berg
Ole Anton Smeby
Jan Fredrik Bjørnerud
Ann-Mari Orønn
Arve Georg Strengen
Jan Kåre Olsen
Harry Werner Thorgersen

Hærland:
Haldis Camilla Haugland
Terje Vesteng
Olaf Østbye
Ågot Bergliot Wollebæk

Trømborg:
Ole Wilhelm Austad
Thordis Synnøve Sørby

  

”Det handler om internasjonal solidaritet” 

–  8:e marsmesse i Askim kirke 

For ' erde år på rad inviteres det til 8:e marsmesse i Indre Østfold 
på den internasjonale kvinnedagen. 

I år samles vi til Solidaritetsmesse i Askim kirke kl 19:00. 

Biskopen i Borg, Atle Sommerfeldt, holder dagens tale. 

Kor X  fra Askim deltar, og kantor i Askim, Gunn Randi Leite, er 
musikalsk ansvarlig. 

Solfrid Leinebø Seljås og Elisabet Yrwing Guthus m.( . deltar som 
liturger. 

Vel møtt i Askim kirke!

Aske og suppe 

– ”Sammen for en rettferdig verden” 
Også dette året markerer vi inngangen til fasten med Askeonsdags-
messe i Eidsberg kirke og påfølgende samling i prestegården hvor 
Eidsberg menighetsråd inviterer på suppe. 

Fastetiden før påske er 40 dager og vi innleder den på askeonsdag 
22. februar kl 19:00 med felles askeonsdagsmesse i Eidsberg kirke. 

Vi er sammen om en enkel liturgi, synger fastesalmer, deler nattverd-
måltid og den som ønsker kan bli tegnet med et askekors i pannen 
slik den gamle tradisjon er for denne dagen. Etter gudstjenesten in-
viterer Eidsberg menighetsråd til suppe på prestegården. 

Fastetiden kan hjelpe oss å være bevisste på hva vi kan forsake i vår 
hverdag. Vi kan også rette blikket ut i verden og være med å bidra 
til at mennesker som lider, får det bedre. ”Sammen for en rettferdig 
verden” er overskrift over Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon dette året. 
Gjennom solidaritet og nestekjærlighet utfordres vi til å engasjere 
oss for andre. 
Vel møtt på askeonsdag! 

Tove Omvik Aune har det musikalske ansvar. Elisabet Yrwing Guthus 
er forrettende prest.

Nyvalgt leder for Borg Bispedømmeråd fra Mysen! 
Rektor ved Mysen videregående 
skole, Bjørn Solberg, Mysen, er valgt 
til leder av Borg Bispedømmeråd for 
en to-årsperiode. 

Solberg har en allsidig bakgrunn 
som leder nasjonalt og interna-
sjonalt, bl.a. som visepresident i 
KFUMs verdensforbund. 

Bispedømmerådet er bispedøm-
mets øverste valgte organ. Det er 
ett bispedømmeråd i hvert bispe-

dømme, og alle bispedømmeråde-
nes medlemmer utgjør til sammen 
majoriteten av Kirkemøtet i Den 
norske kirke. 

Departementet har delegert viktige 
forvaltningsoppgaver til bispedøm-
merådene. Bispedømmerådet til-
setter menighetsprester, fordeler 
statlige tilskudd til stillinger innen 
undervisning og diakoni og utvi-
kler planer for kirkens virksomhet 
innenfor bispedømmet bl.a..

Leder: Bjørn Solberg, Mysen 
Anne Brun Andersen, Kråkerøy 
Erling Birkedal, Nittedal 
Frøydis Indgjerdingen, Hurdal 
Anne Gangnes Kleiven, Rømskog 
Jofrid Trandem Myhre, Jeløy 
Andreas Henriksen Aar" ot, Ås 

Prest: Arne-Leon Risholm, 
sokneprest, Greåker 
Lek kirkelig tilsatt: 

Jan-Erik Sundby, kirkeverge, 
Sarpsborg 
Biskop: Atle Sommerfeldt

Borg bispedømmeråd 2012-2015

TRØMBORG MISJONSFORENING
Onsdag 25. januar møte hos Gerd Filtvedt.

Andakt v/Jorunn Skjørshammer, Mary og Annelise synger og 
spiller.

Onsdag 8. februar hos Synnøve Arneberg

Andakt v/Ingebjørg Gramstad.Sang v/ Randi Finstad Sand.

Onsdag 14. mars hos Elisabeth Løe

Sang og musikk v/Askimtrioen.

Onsdag 4. april hos Mary Skaug. 

Andakt og sang v/Solfrid Leinebø Seljås.

Onsdag 9. mai hos Tove Kopperud. 

Andakt og sang v /Morten Bull.

Onsdag 13. juni hos Karen Løkke 
Andakt v/ Torill Bredegg.
 
Alle møtene begynner kl.16.00. Hjertelig velkomne!
 
NB! Søndag 26. august kl.16.00 blir det 125 års jubileum i Trøm-
borg menighetshus. Finn Olav Myhre, Ingebjørg Gramstad og 
Knut Lande blir med.



Kirkekontakten

1.Hvorfor er dere med på babysang?

Jeg tenkte at det ville være en koselig aktivitet for 

oss. Og så er det � nt for en nybakt mor å tre� e 

andre i samme situasjon. Jeg tre� er andre som 

heller ikke går lei av å snakke om bleier og bar-

nemat.

2. Hva er det som gjør at dere er med igjen for 2 

gang? 

Jeg synes det rett og slett var så koselig på det 

første kurset, at vi ville få med oss en ny runde. 

Første gang var Kristin bare � re uker, så da ble ba-

bysangen et godt sted å komme seg ut for meg, 

hvor det ikke var noe problem med litt babygråt, 

bleieskift eller amming. Nå som Kristin er 5 mnd 

er det ekstra gøy å se hennes reaksjoner på san-

gene og på møtet med andre babyene.

3. Bruker dere sangene hjemme? 

Ja. I begynnelsen brukte vi CD’en en del. Nå som 

jeg har lært meg mange av tekstene, så tar vi en 

liten sang eller regle stadig vekk. 

4. Hva betyr babysangen for deg og lille Kristin?

Det er � nt å lære sanger og regler. Det har blitt 

en koselig måte å kommunisere med Kristin på 

både på kurset og hjemme. Jeg tror det er vel-

dig positivt for oss begge. 

5. Har du en spesiell episode/opplevelse du vil for-

telle om?

  

Jeg husker at en av de første gangene Kristin 

smilte til meg var da vi skulle danse etter en 

sang på CD’en. Da ble jeg rørt.  

Lørdag 28. januar var 29 5.klas-

singer samlet til LIV OG (be)RØ-

REFESTIVAL på Festiviteten på 

Mysen. Målet for tiltaket er at vi 

vil feire at det er ca 10 år siden 

de ble døpt. Vi åpnet “dåpens 

gavepakke” som inneholdt alle 

perlene i Kristuskransen – en 

bønnekrans. Disse perlene som 

omhandler hele livet, fulgte oss 

gjennom dagen. 

Barna kunne velge mellom tre 

aktivitetesgrupper: sang, dans 

og scenedekor. (se bilder).

 Vi var også i bassenget, dekor-

erte t-skjorter og så � lm i kinosa-

len. Nydelig tacomat ble servert 

på Betania. I Mysen kirke var 

barna med på en bønnevand-

ring. På slutten av dagen var 

familiene og fadderne invitert 

til en forestilling i kinosalen hvor 

de � kk se smakebiter fra festival-

dagen.

En stor gruppe ansatte og frivillige 

bidro på hver sin måte til at dette 

ble et vellykket tiltak i trosopplæ-

ringen for denne aldersgruppen.

Babysang – en koselig aktivitet for liten og stor
Da jeg gikk hjemme i mammapermi-

sjon så gikk jeg selv på babysangkurs 

med min datter Ida. Da var hun ca 4 

mnd. Jeg så frem til det hver eneste 

uke og frydet meg over gleden Ida 

viste over å være med. Det var også 

fantastisk og få møte de andre baby-

ene og mammaene. Nå som jeg er 

leder selv, tenkte jeg å benytte anled-

ningen til å spørre en av kursdelta-

gerne som er med nå om hvorfor de 

er med på babysang. Dette er Merete 

Kopperud og vesle Kristin på 5 mnd. 

De begynte på babysang da Kristin 

var 4 uker. Nå er de med for 2. gang.

LIV OG (be)RØREFESTIVAL FOR 3. GANG

Tekst og foto: Anette Kvernhusengen

VINTERENS AKTIVITETER I TRO-

SOPPLÆRINGEN

15. febr: 

Babysang og 6 årsklubb i Trøm-

borg 

16. febr: 

Kirkerottene inntar Hærland kirke. 

Teaterforestilling kl 18 for store 

og små. 

19. – 22. febr: 

KRIK Ka du trur, vintertur til 

Hemsedal, 

22. febr:

Babysang 

27. febr:

Småbarnssang gr 1 for barn født i 

2009/2010 

28. febr: 

6 årsklubb i Hærland 

29. febr: 

Babysang og 6 årsklubb i Trømborg 

Mars 

1. mars: 

Knøttesang for barn født i 2006-

2007 

2. mars:

KRIK Ka du trur besøker Jeriko, 

Bad taste party

6. mars: 

6 årsklubb i Hærland 

7. mars: 

Babysang og 6 årsklubb i Trøm-

borg 

8. mars: 

Småbarnssang gr 2 for barn født 

i 2008 

9. mars: 

KRIK Ka du trur

10. mars: 

6 årsklubb i Eidsberg 

11. mars: 

Familiegudstjenste med utdeling 

av 6 årsbok i Trømborg kirke og 

babysanggudtjeneste i Mysen 

kirke 

13. mars: 

6 årsklubb i Hærland 

15. mars: 

Barneklubben i Hærland 

16. mars: 

KRIK Ka du trur, trening

17. mars: 

6 årsklubb i Eidsberg 

18. mars: 

Familiegudstjenste med utdeling 

av 6 årsbok i Hærland kirke 

20. mars: 

6 årsklubb på Mysen 

21. mars: 

Nytt babysangkurs 

22. mars: 

Knøttesang 

23. mars: 

KRIK Ka du trur, Oslotur med 

Gocart

24. mars: 

6 årsklubb i Eidsberg 

25. mars: 

Familiegudstjeneste med utde-

ling av 6 årsbok i Eidsberg kirke 

25. mars: 

Kon� rmantforestilling, Hærland 

kirke

26. mars: 

Småbarnssang gr 1 

27. mars: 

6 årsklubb i Mysen 

28. mars: 

Babysang 

30. mars: 

Småbarnssang gr 2 

i Hærland kirke

Torsdag 16. februar kl. 18

Gratis inngang

Anbefalt alder fra 4 år

Arr: Den norske kirke i Askim, Trøgstad og Eidsberg.

Velkommen til KIRKEROTTE-TEATER
Takk for brev og fi lm.
Hilsen Alma Günter 5 år

Kristin og Merete Kopperud koser seg på babysang.

Tekst : Elisabeth Riiser Dankel 

Foto: Rolf Ertkjern Lende


