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Trømborg kirke – Påskekirken 2012
Påskens gudstjenester og dens innhold:

Smertesiden av korset
vendt mot Gud
Nådesiden av korset
vendt mot meg

  Andreas Lund

PALMESØNDAG 1.april kl 1100: 
ÅR 33 e. Kr.: Jesus rir inn i Jerusalem. Folk vif-
ter med palmegreiner og roper HOSIANNA, 
det ligner på når vi vifter med � agget og ro-
per HURRA! Alle er glade. Nå kommer Jesus 
til byen. Han rir på et esel.

2012 Når vi i dag feirer gudstjeneste på pal-
mesøndag, så er det viktig å få fram GLEDEN 
som folket kjente over at endelig kom frel-
serkongen/ Messias som de hadde ventet 
på! Samtidig som påskens alvor ligger der 
som et bakteppe. Vi starter gudstjenesten 
med å synge salme nr 867 ”HOSIANNA, Da-
vids Sønn, velsignet være han som kommer i 
Herrens navn. Hosianna, i det høyeste”.  Pre-
kenteksten er Matteus 26, 6 – 13. Etter guds-
tjenesten går vi ned til menighetshuset og 
åpner årets påskeutstilling.

SKJÆRTORSDAG 5.april kl 1900 
År 33 e. Kr.: Jesus spiser påskemåltid sammen 
med disiplene. Mens de spiser tar Jesus et vas-
kefat og vasker beina til vennene sine. Det er 
rart at Jesus gjør dette. Det er jobben for en 
tjener. ”Slik jeg gjør, skal også dere gjøre”, sa 
Jesus.

2012: I denne gudstjenesten er det naturlig at 
vi feirer nattverdmåltidet sammen, for spesielt 
å markere Jesu siste måltid. En naturlig salme 
å synge er nr 143 ”Jesu disipler, la oss sammen 
minnes”. Prekenteksten er Lukas 22, 14 – 23. Et-
ter gudstjenesten dekker vi alt sølvet av alteret 
og dekker over det med et mørkt klede, og for-
bereder oss på å gå inn i Jesu lidelseshistorie.

LANGFREDAG
6.april kl 1100 
År 33 e. Kr.: Jesus dør 
på korset. Alle vennene 
hans er lei seg. Etterpå 
blir Jesus lagt i en grav, 
en hule som var laget 
i " ellet. Så ruller de en 
stor stein foran.

2012: Vi marker langfredag med at alteret er 
dekket med et svart klede. 5 røde roser lig-
ger på alteret for å minne oss om Jesu 5 sår. 
Musikken har et avdempet uttrykk, og vi får 
på denne måten et veldig annerledes preg på 
gudstjenesten. Vi synger blant annet salme nr 
158 ”Naglet til et kors på jorden”. I år leser vi 
Jesu lidelseshistorie fra Markus kap 14 og 15.  

PÅSKENATT 7.april kl 2300
År 33 e. Kr.: Dette er natten da Kristus brøt dø-
dens lenker og seirende sto opp fra dødsriket.

- Kirkerommet er bare svakt opplyst, og lysene 
på alteret er ikke tent. Det store påskelyset ten-
nes og, og alle står etter hvert med brennende 
lys. Bibel-lesningene tar for seg ”den røde lin-
jen” i Bibelen fra skapelsen, gjennom Israels-
folkets redning gjennom havet til Jesu død og 
oppstandelse. Det leses fra 1 Mos 1 og 2, 2., 2 
Mosebok 14, 1 – 22 og Rom 6, 3 – 11. Påskenatt 
blir en også minnet om sin egen dåp, og det 
innbys til nattverdfeiring. Vi synger blant annet 
salme nr 182 ”Krist sto opp av døde”, og vandrer 
ut i det nye døgnet som innleder påskedag.   

Påskefrokost 
i Trømborg menighetshus kl 0930 - 1030. En 
god måte å starte påskedag på sammen. Vel-
kommen til alle! 

PÅSKEDAG 8.april kl 1100 
År 33 e. Kr: Tidlig påskemorgen blir Jesus le-
vende igjen. Graven hans er tom. Han er ikke 
der. Vennene hans får møte ham, en etter en. 
Disiplene blir glade når de ser Jesus.

2012: HØYTIDSDAG: DEN STORE OPPSTAN-
DELSESGLEDEN markeres med festmusikk. 
En korgruppe og blåsergruppe forsterker 
musikken og sangen. Prekenteksten er Matt 
28, 1 – 10. Vi synger blant annet salme nr 191 
”HAN ER OPPSTANDEN, HALLELUJA” 

Alle salmene er fra Norsk salmebok, og alle 
gudstjenester foregår i Trømborg kirke.

Velkommen til 

kristent fellesskap i påsken!

Fungerende sokneprest Solfrid Leinebø Seljås, kirketjener Kai Nikolaisen og sokneprest Rolf Ertkjern Lende ønsker 

velkommen til påskefeiring i Trømborg kirke og menighetshus.

Stengt kirkekontor 
i påskeuka

Kirkekontoret vil være 
stengt i mandag 2.april – 
onsdag 4. april. 
Ved melding av begra-
velser og andre viktige 
hendelser/behov kan man 
ringe 908 79 560.

Organist, Trømborg
Eidsberg kirkelige fel-
lesråd søkte tidligere i 
år etter organist i15 % 
stilling fra mai 2012. Vi # kk 
dessverre ingen søkere. 

Er du interessert eller 
kjenner noen som kan 
utføre en slik tjeneste, er 
det # nt om du tar kontakt 
med kirkevergen på tlf 
908 79 560.

Hovedarbeidssted blir 
Trømborg kirke. Orga-
nisten gjør tjeneste ved 
gudstjenester og evt. 
enkelte andre kirkelige 
handlinger etter avtale. 
Det kan også bli noen 
oppgaver ved de øvrige 
kirkene i fellesrådsområ-
det. 

Lønn etter gjeldende 
tari$ avtaler ut i fra kvali# -
kasjoner. 

Den som ansettes må 
være medlem av Den nor-
ske kirke. Ansettelse skjer 
i.h.t. gjeldende lover og 
tari$ avtaler. 

Mysen menighetshus 
Betania
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Tekst: Solfrid Leinebø Seljås

Foto: Lene Eilertsen
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Skuespilleren Svein Tindberg har hatt stor suk-
sess med forestillingen ”Abrahams barn” på 
teateret. Poenget har vært å få fram det som 
er felles for de tre monoteistiske religionene 
jødedom, islam og kristendom.

Og visst har vi mye felles. Først og fremst at vi 
tror på en Gud som har skapt himmel og jord, 
og som har gitt menneskene moralske bud å 
leve etter. Mange av disse budene har vi felles, 
mange er ulike. Merk for øvrig: Arabisk Allah = 
hebraisk Elohim = norsk Gud! Og så har alle tre 
trosretninger et spesielt forhold til patriarken 
Abraham. Han er jødenes stamfar gjennom 
sønnen Isak, og, i følge Koranen, stamfar til 
araberne gjennom sønnen Ismael, For kristne 
er Abraham med sin tro og gudsfrykt et for-
bilde og en åndelig stamfar, (Se Rom.4). Der-
for er vi alle Abrahams barn, om enn på ulike 
premisser.

Mye mer kunne vært nevnt, men på ett punkt 
deler veiene seg, og det er i synet på Jesus. 
For ortodokse jøder var han en falsk profet 
og de� nitivt ikke Messias. Og selv om mange 
jøder i dag har et mer positivt syn på ham, er 
det ingen jøder som vil mene at han var noe 
mer enn et menneske. Og han stod ikke opp 
fra de døde! – For muslimene er Jesus en stor 
profet. Han er født av jomfru Maria, men ikke 
korsfestet. Allah narret jødene: Jesus ble tatt 
opp til himmelen, og en annen ble korsfestet 

i han sted. Men noe mer enn et menneske var 
han ikke, og ikke så stor som Muhammed. Å si 
at Jesus var Guds sønn, er for muslimene blas-
femi, gudsbespottelse.

Men for kristne er nettopp Jesus mer enn et 
menneske. Som det er sagt: ” Jesus er ikke bare 
mannen fra Nasaret, han er også mannen fra 
himmelen.” – Det nye testamente forteller om 
ham og om de første kristnes tro på ham, og 
fortellingene kulminerer i påskeberetningene 
om hans lidelse, død og oppstandelse.

Dette får også betydning for gudstroen. Vår 
Gud er en treenig Gud, Fader, Sønn og Hellig 
Ånd. Men for jøder og muslimer er dette brudd 
på monoteismen, og forkastelig. Og det er en 
viktig forskjell til: Både jøder og muslimer tror 
på en nådig Gud og i Det gamle testamente 
kan Gud sammenlignes med en far, men in-
gen av dem kan tiltale ham med farsnavnet. 
Det kan vi, for Jesus har lært oss Fadervår! Vi 
er ikke bare Abrahams barn, men Guds barn, 
for Jesu skyld.

Hvordan er så forholdet mellom oss som er 
Abrahams barn? Opp gjennom historien har 
det vært, for å si det forsiktig, motsetnings-
fylt. Det har vært kriger og blodige forfølgel-
ser. Særlig har jødene en lang lidelseshistorie 
som kulminerte under 2. verdenskrig. I dag 
blir mange kristne utsatt for forfølgelser i Midt 
Østen og andre steder. Men vi burde være 
kommet så langt at vi kunne møte hverandre 
med vennlighet og respekt Og det er godt at 
Svein Tindberg har minnet oss om våre felles 
verdier. Likevel skal ikke det forhindre oss i 
forkynne og vitne om vår tro på Jesus Kristus, 
Guds Sønn og vår Herre. Påskens budskap skal 
forkynnes for alle mennesker, både for Abra-
hams barn og for alle andre.

Tro & Tanke

 Gunnar Hasselgård

ABRAHAMS BARN

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: Allpro� l 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 

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
Biskop på besøk
Onsdag 07. mars var biskop Atle Sommerfeldt 
på besøk i Østre Borgesyssel prosti. Han ønsket å 
gjøre seg kjent med kirkelige ansatte, kommunene 
og arbeidet i fellesrådene. Han deltok også på en 
samling for de nye menighetsrådene. 
Prost Elisabet Yrwing Guthus var en god tilrette-
legger for dagen.

Ett av møtepunktene var en samling for prostiets 
ordførere, rådmenn, ledere av fellesråd, prester i 
fellesråd og kirkevergene. Ordfører Erik Unaas had-
de registrert at biskopen var over gjennomsnittet 
sportslig interessert. Han overrakte derfor et skjerf 
med fargene til Mysen IF og utnevnte biskopen til 
ambassadør for ishall i Indre Østfold.  

HC – toalett ved Mysen kapell
Før jul ble det bygget rullestolrampe ved Mysen kapell. Nå er tiden inne for å bygge HC-
toalett ved kapellets hovedinngang. Fellesrådet har gjort avtale med snekker Jens Evensen 
som vil starte opp arbeidet snart. Det kan derfor bli en periode der begravelsesseremoni-
ene legges til Mysen kirke. 

Oppretting av gravminner
Våren kommer tidlig i år og enkelte gravminner har allerede begynt å lee på seg. Det kan 
være lurt å ta en mindre oppretting hver vår. En del står veldig skjevt og man har kanskje 
behov for hjelp til oppretting. Vi utfører slikt arbeid mot betaling. Vi har følgende takster:
kr 415 (arbeid inntil ½ time) kr 675 (arbeid inntil 1 time)

Kildesortering av avfall
Vi minner om kildesortering av avfallet på kirkegårdene. Det står plakater ved søplecon-
tainerne hva man skal legge hvor. Det har stor betydning for oss at den enkelte følger de 
anvisninger som er gitt.

Rådmann Tom-Arne Tørfoss, ordfører Erik Unaas og 

biskop Atle Sommerfeldt utenfor Trømborg kirke. 

Sommerfeldt har med Mysen IF`s supportersjerf.
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Hva handler påsken om? 
Noen etterlengtede fridager - i solveggen kanskje,  

ved sjøen, eller på � ellet. Appelsiner, påskeegg, 

kvikk-lunch og snø,  og noen gode skiturer, eller 

kanskje å møte våren ved sjøen?  Uansett hvor vi 

er, kan alt dette også kombineres med kirkebesøk 

og fokus på fortellingen om Jesu lidelse, død og 

oppstandelse.

 

Fra Argentina og Uruguay, fra Sør Amerika; tango-

ens kontinent - har vi fått en vidunderlig tekst som 

rommer hele påsken - lidelse, håp og glede. (Du 

� nner både tekst og melodi på nr. 93 i sangboken 

«Syng Håp») Det første verset går slik:

 

Fordi han kom og var som morgenrøden
og brøt Guds taushet og vår angst for døden
fordi han gjennom handlinger og taler
har lukket porten opp til Himlens saler,
fordi han var Guds sønn og en av våre
og gikk omkring i gater og i gårder,
fordi han lot de siste bli de første
og lot de blinde se og småfolk tørste,
så kan vi holde ut i vonde tider,
så vet vi Gud er nær, selv når vi lider,
så kan vårt brutte håp som solen stige,
så kan vi se at kommet er Guds rike,
så kan vi holde ut i vonde tider,
så vet vi Gud er nær, selv når vi lider,
så kan vårt brutte håp som solen stige,
Gud er hos oss.

 

Melodien til denne teksten - en tango - understre-

ker på en ! ott måte  ordene og gjør sangen til en 

riktig Håpstango! Sangen kan synges på påskemor-

gen, og virkelig minne oss om at  Jesus brøt Guds 

taushet og vår angst for døden. Det brutte håp sti-

ger i sannhet som solen!

 

Jeg synes at noe av det som er så ekstra ! ott ved 

denne sangen, er at den kan også synges gjennom 

fastetid og høytidsforberedelse som en påmin-

nelse om at Gud er nær også i lidelsen. Gjennom 

fastetiden kan den svært tydelig minne oss om 

vårt ansvar for å dele med oss av alt det gode vi er 

velsignet med. Vi utfordres til å dele av vår rikdom 

og av Guds kjærlighet med mennesker vi møter 

her hvor vi bor og lever. Vi utfordres også til å løfte 

blikket og dele av våre goder med mennesker som 

virkelig lider ute i verden, slik profeten Jesaja min-

ner oss om:

[…] dette er fasten jeg har valgt: å løse urettferdige 

lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte 

fri og bryte hvert åk i stykker, å dele ditt brød med 

sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. 

(Jes, 58, 6-7) Også i møte med dette kallet er Gud 

hos oss slik det andre verset minner oss om:

Fordi han jaget kremmerne fra templet
og innbød dem de fromme hadde stemplet,
fordi han lo når barna sang og danset
og spredte liv som prester ikke sanset,
fordi han tømte kalken uten klage
og måtte gallen fra vår ondskap smake
fordi han bar sitt kors og våre synder
slik at hans død vårt nye liv forkynner
så kan vi holde ut i vonde tider,
så vet vi Gud er nær, selv når vi lider,
så kan vårt brutte håp som solen stige,
så kan vi se at kommet er Guds rike,
så kan vi holde ut i vonde tider,
så vet vi Gud er nær, selv når vi lider,
så kan vårt brutte håp som solen stige,
Gud er hos oss.

 

Jesus bar korset, han tømte kalken, han klaget ikke, 

og hans død peker mot en evig oppstandelse. Hå-

pet synges og danses inn i verden. En sang og en 

dans om et levende håp - fordi Guds kjærlighet er 

sterkere enn døden. I dag er det vårt kall å bidra til 

at Guds budskap om Jesus ikke stanser - her hos 

oss, i Eidsberg, Hærland og Trømborg, på Mysen og 

på Slitu og  overalt hvor vi ferdes. Håpet ble sun-

get og danset inn i verden påskedag, og vi skal få 

bringe det glade budskap om Jesus videre, for  Gud 

er hos oss!  Det handler påsken om!

 

Fordi en morgen så ham sprenge graven
og dødens brodd ble brutt den dag i haven,
fordi Guds budskap om ham ikke stanser,
men bryter ut i sanger, ord og danser,
fordi hans Ånd får hjerter til å smelte,
og med et pust får myrer til å velte,
fordi hans Ånd får gamle til å drømme,
gir unge syner om at liv kan strømme
så kan vi holde ut i vonde tider,
så vet vi Gud er nær, selv når vi lider,
så kan vårt brutte håp som solen stige,
så kan vi se at kommet er Guds rike,
så kan vi holde ut i vonde tider,
så vet vi Gud er nær, selv når vi lider,
så kan vårt brutte håp som solen stige,
Gud er hos oss.

Velsignet påskehøytid!

Samling med presten. Vi undrer oss 
over forskjellene mellom vanlige hus og 
kirkehus.

TANGO- LIDELSE,  HÅP OG GLEDE!

Tidligere var, som en vet, ! ere 
norske sjømenn om bord i 
båtene på de store hav, men 
en har likevel sett at dette 
arbeid er viktig også i vår tid. 
Det er Den Norske kirkes for-
lengede arm i utlandet, og 
en kjenner til at det har stor 
betydning for mange men-
nesker. Studenter, trailersjå-
fører og turister har glede av 
sjømannskirkene!
Dessuten er det mange av 
våre unge gutter/jenter som 
arbeider på plattformene i 
Nordsjøen og som er glade 
for et besøk av sjømanns-
presten. 

Tiden har forandret seg si-
den starten av Trømborg sjø-
mannsmisjonsforening. Det 
er vanskelig å få med unge 
mennesker i slike foreninger. 
I dag består vel de ! este mis-
jonsforeninger av relativt el-
dre mennesker. Etter hvert er 
det blitt færre i vår forening, 
de ! este er eldre, og resulta-
tet er at vi nå har styrets be-
slutning for å sette en stopp 
for vår virksomhet.

Hvis noen føler trang for det 
vil idéen om å starte opp på 
nytt bli hilst velkommen!

Når det gjelder arbeidet i 
Trømborg Sjømannsmisjon 
har det vært vårt håp at vi 
kunne være et lite skudd 
”på treet” av alle foreninger i 

Trømborg, det være seg mi-
sjon, humanitært, bygdelag 
og alt arbeid for barn og unge. 

Foreningen vil takke for all 
støtte vi har fått gjennom 
årene av en sanggruppe fra 
Hyttemusikken ved leder 
Oddvar Kopperud.
For øvrig en hjertens takk til 
alle som har kommet på våre 
møter, og dermed bidratt 
ved kollekt og utlodning, ikke 
minst med sitt nærvær og 
positive innstilling.

Styret ved nedleggelse besto 
av: Hanna Bentsen, leder, Liv 
Molstad Johansen, sekretær 
og Karl Løvholen. 

”Sjømannskirken/Norsk kirke i utlandet”

Avdeling Trømborg nedlagt
Andakt

ved prost

Elisabet Yrwing Guthus

Tekst:  Hanna Bentsen

Nytt fra Menighetens Barnehage, Trømborg
Barnehagen har fått hjemmeside!
De som vil følge med på barnehagens virksomhet, kan nå 

se på den nyopprettede hjemmesiden.  

Gå inn på www.menighetens.barnehageside.no

Besøk av presten
Tirsdag 05. mars � kk barnehagen i 

Trømborg � nt besøk. Selveste pre-

sten hadde meldt sin ankomst og 

barna fra de to avdelingene samlet 

seg i avd. Ekornstubben. De satt 

som tente lys og tittet på Rolf prest 

som kom inn med ko$ erten sin. Han 

åpnet ko$ erten og kledde på seg 

den lange hvite prestekjolen. Barna 

fulgte interessert med. De syntes 

det var moro å gjette hva symbo-

lene på de � ne ”presteskjerfene” 

skulle forestille. Flere gjenkjente 

druer, korn, hjerte og anker.

Presten inviterte barna til Trøm-

borg kirke påfølgende søndag. 

Mange barn, foreldre og bestefor-

eldre møtte opp til familiegudstje-

neste. Du kan lese mer om gudstje-

nesten på s. 8.

Gode hjelpere
Menighetens Barnehage har venn-

skapsavtale med Stefanusbarneha-

gene i Egypt. Dette er barnehager 

for barn fra familier som lever i søp-

pelbyen i Kairo. Her får barna mat 

og omsorg, de får leke og lære i sti-

mulerende omgivelser.

På Ekornstubben i Trømborg har 

barna nylig lært om landet Egypt 

og om fattige familiers levekår.  

Barna i Trømborg ville gjerne hjel-

pe. De laget derfor kafe for å selge 

suppe- middag til foreldrene sine.  

Foreldrene møtte opp og handlet. 

De store barna på 5-6 år sto bak 

disken og tok imot betalingen. Det 

var stor stas at dette var på ordent-

lig: mamma og pappa betalte med 

ekte penger!

Hele 1684 kr ble resultatet. Tre sto-

re jenter: Mie, Linnea og Sarah var 

veldig stolte da de � kk det ærefulle 

oppdraget å levere pengene i Eids-

berg sparebank som skal sende 

dem videre til Egypt.

I etterkant samtalte vi med barna 

om hva de tror pengene vil bli 

brukt til: Her er barnas gode for-

slag: Plaster, bandasje, mat, rent 

vann, melk, sko, klær, vann å dusje 

i og kanskje litt godteri. Ingen tvil 

om at barna hadde lært mye!Tekst:  Lise Undrum

Det er alltid negativt når et lag eller en for-

ening legges ned så det er med et visst ve-

mod vi kunngjør dette. Fra 1929 har denne 

foreningen vært virksom i bygda.

Sarah, Ole Marius og Patrick likte seg 
bak disken.

Hanna Bentsen, leder av Trømborg 
sjømannsmisjon 1991 – 2012, fi nner 
mye interessant lesestoff  i forenin-
gens gamle protokoller.
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!

Fra en jobb som ungdomsprest på Ullern 

på beste Oslo vestkant, � yttet han til en 

liten � ellgård i Skurdalen nær Geilo. Fra 

jeg var tenåring husker jeg ham fra påske-

gudstjenester i Dagali kirke og Skurdal-

skyrkja; med en velbrukt pick-up gårdsbil 

utenfor kirken og i blant med grove ar-

beidsstøvler som stakk fram under preste-

kjolen, lignet han ikke på andre prester, og 

hans prekener – � ere av dem gjengitt i den 

første boka – hadde en kraftfull og direkte 

stil som appellerte til mange av oss unge.

I en av hans påskeprekener snakker han 

om en ond drøm. En drøm der han får 

gjester i huset sitt. Etter hvert fylte de hu-

set hans, og til slutt ville de ikke forlate det. 

«De var gjester som var kommet for å bli», 

skriver han. Gjestene var hans synder. «De 

� este av mine gjester var meget velan-

trukket, førte et dannet språk og hadde et 

godt navn i sine omgivelser», skriver han. 

Han tar han et oppgjør med ensidig for-

kynnelse av synder som noen «avskyelige 

fremmede, ukjente og frastøtende forbi-

passerende».

«Når menneskene elsker synden, har gle-

de av synden, og har syndens skikkelser 

som sine nærmeste venner, hjelpere og 

trøstere, så er det selvsagt fordi det er mye 

sympatisk og tiltalende ved dem» … «De 

kommer til å begynne med beskjedent - 

som gjester i mitt liv. Men de slår seg ned. 

De blir i mitt hus …», skriver han.

Gjestene som ikke ville gå omtalte han 

slik: «Bekvemmelighet, vekhet, travelhet, 

pratsomhet, hor, misunnelse, bekymring, 

utakknemlighet, ubarmhjertighet, bitter-

het».

Han avslutter denne prekenen med å om-

tale disse gjestene slik: «En dag – ble de-

res lunsjbord veltet og deres velpleide � es 

rammet av piskeslag. Rullegardinene føk 

opp og dagslys veltet inn. En ny gjest var 

trådt inn i rommet. På hodet hadde han en 

tornekrone.»

God påske!

«GJESTER SOM IKKE VIL GÅ»

Utstilling i Trømborg 

menighetshus i påsken
Denne påsken har vi funnet fram til grafi ske trykk fra Afrika.  Det 

er 15 tresnitt i A3-format som hver for seg og til sammen innbyr til 

meditasjon, undring og bønn.
Denne påskens salme 
er hentet fra Eyvind Skeies salmebok ”316 salmer og sanger”. Eyvind 

Skeie beskriver den selv som en salme på vei fra mørket til lyset Den 

er skrevet i 1977 og ble første gang publisert i diktsamlingen ”Solens 

folk”. Jeg " kk i 1987 anledning til å skrive melodi til denne innholds-

mettede teksten.

1. På vei mot lyset bøyes våre tanker 

mot ham som bærer verden og vår nød.

Vi ser vår sorg og alle våre smerter

bli gjort til Guds i Jesu Kristi død.

2. Fra sorgens natt og dødens dype mørke

skal våre sanger prise dagens gry,

til morgenstjernen stråler i vårt hjerte

og solen stiger av sin grav på ny.

3. Du er vår sol! Du steg fra gravens mørke!

O Jesus, du er alt det håp vi har.

Når våre døgn blir mørkere og dunkle,

vær du vår stjerne, lysende og klar.

 Tekst: Eyvind Skeie

 Melodi/Arr.: Vidar Hansen

Kantorens 

hjørne

Apropos! Øivind T. Reymertert

I bokhylla mi har jeg de ! este av bøkene til Karsten Isachsen. Den boka 
som er mest slitt, er hans første – «Gjester som ikke vil gå» fra 1978. Isach-
sen kom som et friskt pust inn i kirken, og boka hans vendte seg særlig til 
mennesker som ikke fant seg til rette i kirken, men som likevel følte at de 
hadde et forhold til Gud. 

Bildene er satt sammen slik 

at de til sammen danner en 

«Korsvei-vandring» med tekst 

til hvert bilde.

Bildene er laget av den afrikan-

ske kunstneren Azaria Mbatha. 

Han har gjennom dem forbun-

det Jesu lidelsesvei med sitt 

eget folks og kontinentets li-

delse.

Meditasjonstekstene er skrevet 

av Klaus Gouders og oversatt 

fra tysk av Estrid Hessellund.

Dette er en måte å solidarisere 

seg med den verdensvide kirke 

på, og samtidig gir bildene im-

pulser til vår egen påskeinnle-

velse og feiring.

Den utpinte jord, undertrykte 

og ydmykte mennesker, for-

latte kvinner, sultne barn, syke 

og døende og den korsbæ-

rende Kristus anklager oss og 

spør samtidig hvor vi be" nner 

oss som tilskuere og bedende 

mennesker på korsveien. Hvor 

be" nner vi oss i bildene? Står vi 

blant de ikke – deltakende til-

skuere som gjennom passivitet 

påtar seg skyld? Er vi blant de 

aktive som utleverer andre til 

korset – fordi vi i vår velstand le-

ver på bekostning av de fattige? 

Vasker vi – som Pilatus – våre 

hender i uskyld fordi vi gir «de 

deroppe» skylden og unndrar 

oss medansvaret for afrikane-

rens «kors»?

Går det an å bare være tilskuer 

til korsvandringsbilder som dis-

se? Kom til utstillingen. Gå fra 

stasjon til stasjon og kjenn etter.

Velkommen til Trømborg me-

nighetshus til åpning av ut-

stillingen etter gudstjenesten 

palmesøndag. Den vil også 

være åpen en time før og etter 

gudstjenestene skjærtorsdag 

og langfredag. Påskenatt er ut-

stillingen åpen en time før, og 

1.påskedag er det åpent både 

før og etter gudstjenesten.

Velsignet påske!

Tekst: Solfrid Leinebø Seljås

           Er vi blant de 

aktive som utleverer 

andre til korset – 

fordi vi i vår velstand 

lever på bekostning 

av de fattige?

I Trømborg menighetshus vil det i forbindelse med påsken være en utstilling med gra-

fi ske trykk fra Afrika. Bildene er laget av kunstneren Azaria  Mbatha. Med bildene er det 

en meditasjonstekster som er skrevet av Klaus Goulders.
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Så er vi spente på fortsettelsen. 
Vi trenger svært mange glade 
givere for å komme i havn øko-
nomisk. Vi trenger 2,2 millioner 
til selve byggeprosessen, og 
bort imot en million til inven-
tar og utstyr. Vi ønsker et hus 
som har utstyret vi trenger for å 
fungere godt, blant annet med 
mediemuligheter, lyssetting og 
annen elektronikk.

Trenger du å snakke med noen 
av oss for å få bedre grep om 
din rolle i det hele? Bare ring 
kirkekontoret: 69 70 22 61 eller 
kirkevergen: 908 79 560.

Selv kommer jeg gjerne på 
besøk og slår av en prat: 41 43 
44 66. Det er lenge siden jeg 
har bodd på Mysen, og jeg sy-
nes det er kjekt å bli kjent med 
mange på nytt igjen.

Synes du skjemaet vi har delt 
ut er vanskelig? Bare ring kir-
kevergen eller meg. Du må ikke 
sende inn noe skjema heller, om 
du ønsker det helt enkelt. Du 
kan bare sende inn beløpet du 
ønsker å gi.

Men dersom du vil ha skattefra-
drag for det du gir, trenger kirke-
kontoret navn, adresse og per-
sonnummer. Da vil du få tilbake 
28 % av det du gir gjennom redu-
sert skatt året etter. Gir du 1000 
kroner, får du kr 280 mindre skatt, 
gir du 10.000 kroner, får du tilba-
ke kr. 2.800 året etter. Alle beløp 
over kr 500 og inntil kr 12.000 pr. 
år gir skattereduksjon året etter. 
Om du vil, kan du gi beskjed om 
navn, adresse og personnummer 
på betalingsgiroen, uten å sende 
inn noe skjema.

Vi er takknemlige om du ikke 

drøyer lenge med å gi huset ditt 
bidrag. Det vil bety at vi står i en 
bedre posisjon når vi skal samtale 
om bidrag fra næringsliv og kom-
mune.
Innsamlingsaksjonens konto-
nummer er: 1020 27 4300
(Mysen sokn, Ordf. Voldensvei 3, 
1850 Mysen)

Interessen var stor for modellen av 

Mysen menighetshus Betania da den 

ble presentert på Møteplass Mysen 

Menighet(MMM) av Ivar Ånesland,leder i 

byggekomiteen.  

GODT BEGYNT ER HALVT FULLENDT

NYTT FRA MENIGHETSRÅDENE

Eidsberg - Mysen - Hærland - Trømborg

Tekst: Dag Mysen 

Takk til dere som allerede har sendt inn deres respons til menighetshuset på Mysen! Vi som 

står for prosjektet er oppmuntret og glade. Nå setter vi i gang prosessen fram mot bygge-

start, med byggesøknad, nabovarsler og anbudsinnbydelse.

Ungdomskoret Message sang på kultur-

kveld for nytt menighetshus, søndag 11. 

mars. Det var også musikalske innslag 

ved Marianne Frogner Jacobsen og 

Exalto.

Nytt tak på Hærland kirkestue
Etter mye dugnadsinnsats med 
bl.a. drenering rundt bygget og 
legging av nytt gulv i hovedsal, 
ble kirkestua tatt i bruk i 2007. Det 
har gjenstått en del arbeider med 

taket. Det har vært behov for å ut-
skifting av råtne stolper, isolering, 
omlekting og legging av ny tak-
stein. Nå er arbeidet utført av Ing. 
S. Heller AS 

Gaver fra Hærland Sanitetsforening
Hærland Sanitetsforening har vært 
en god bidragsyter til Hærland 
kirkestue. Nå har menighetsrådet 
mottatt en ! ott gave på kr 30.000,- 
til nytt lydanlegg med teleslynge.

Ved Bergliot Tøftens begravelse 
var det mulig å gi en gave til Hær-
land Sanitetsforening. De har kjøpt 
" ne sangbøker for midlene og gitt 
dem videre til bruk i kirkestua

Takk for ! ott gaver!

Formiddagstre!  

i kirkestua
Hærland menighetsråd vil også 
minne om formiddagstre$ ene i 
Hærland kirkestue. Siste onsdag 
i hver måned samles ca 20 - 30 til 
hyggelig tre$  med andakt, mu-
sikk, opplesning og lunsj.

Program for våren:

28. mars: Solfrid Leinebø Seljås
25. april: Sangkåseri ved Berit og 
Knut Lande 
30. mai: Besøk av Winnie Gul-
brandsen og Leif Wiik 

Menighetshuset med egen logo
Mysen menighetshus Betania har fått sin egen visu-
elle pro" l.  Den er blitt utviklet i forbindelse med det 
informasjonsmateriell som er produsert i anledning 
informasjonsaksjonen. 

På kulturkvelden i Betania opplyste Elisabeth Spy-
devold at logoen er utviklet av Torun Degnes, som 
er utdannet industridesigner.  Logoen har en en-

kel og stilren utforming. Torun har selv beskrevet 
den symbolikk som logoen signaliserer. Den kan 
sammenfattes slik:

• Den visuelle pro" l/logoen gir klart til kjenne husets forankring i det kristne menighetsarbeidet
• Med en enkel strek tydeliggjør logoen at det er snakk om et samlingspunkt som hviler på korset
• Åpningen over korset signaliserer at det er et menighetshus med en åpen dør og høyt under taket
• Det er jevn balanse mellom MENIGHETSHUS og BETANIA
• Menighetshusets geogra" ske tilknytning og arbeidsområde – Mysen - kommer tydelig frem

Logoen vil benyttes når menighetshuset skal mar-
kedsføres og løftes frem som en enhet.
Hver enkelt organisasjon/menighet som holder til i 

huset, vil bruke sin innarbeidede logo når de kunn-
gjør sine enkelte aktiviteter.

Innsamlingsresultat
Det er utarbeidet en kostnadskalkyle for prosjektet i kr 5 mill. 
En enkel budsjettoversikt ser slik ut: 

Byggekostnader:  kr 5.000.000.-
- refundert mva:  kr 1.000.000,-
  kr 4.000.000,-
- egenkapital pr 01.03.11: kr 1.860.000,-
Finansieringsbehov:  k 2.140.000,- 

I tillegg vil det være behov for inventar og diverse utstyr (lyd- og 
lysanlegg osv).

Det er pr 21.03 innkommet kr. 211.800,- i gaver. I tillegg er det 
mange som ønsker å være med i en givertjeneneste fra 1 til 3 år, - 
det er gitt løfter på kr 247.200. Til sammen kr 459.000,-.  
 Takk for gavene!

For å komme raskt i gang med byggeprosjektet vil det være behov 
for å oppta et lån. Det er derfor søkt kommunen om en lånegaranti.

Hærland kirkestue med ny takstein.
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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)

 

  

 

         

 

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

• Vi kan hente og bringe          

 din bil kostnadsfritt

• Lang erfaring

 - kvalitetsarbeid

tlf: 69 89 55 08 
www.cafefrikvarter.no 

Fuglekasseverksted

En av gruppene i kon� rmant-

prosjektet har også i år fått 

komme til Tove og Øistein 

Heen. Dette året har det blitt 

skrudd sammen fuglekasser. 

Kon� rmantene har laget fu-

glekasser til blåmeis (28mm 

hull), kjøttmeis og svart - hvit 

� uesnapper (32mm hull). 

Ungdommene har vært ivrige 

og laget ca 50 kasser. Vi kom-

mer til å selge dem og penge-

ne vil gå til Kirkens Nødhjelps 

fasteaksjon.

Kon� rmanter på Heen i Eidsberg
815 33 300
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DØPTE

DØDE

GUDSTJENESTER Orgelkonsert i Eidsberg kirke
Søndag den 22. april inviterer 
vi til orgelkonsert i Eidsberg 
kirke. Vi får da besøk av den 
velrennomerte organisten 
Halgeir Schiager fra Oslo.

Eidsberg:
Eirik Vincent Rødland

Michael Elias Villekjær

Mysen:
Nils Oliver Holm

Ella Mysen Knudsen

Gustav Sætra Schibsted

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

Hærland:
Elisabeth Vollebekk og Kjell Hen-
ning Meling

Ingen vigde i de andre 
menighetene.

Innleveringsfrist til 

neste menighetsblad:
18. mai  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

Møter på Betania - 
Normisjon 

Mysen

Onsdag 11. april: 
Boe Johannes Hermansen

Søndag 15. april: 
Sangmøte med KOR 15.

Onsdag 25.april: 
Gunnar Navestad

 

Onsdag 2.mai: 
Elise Volen

Onsdag 09 mai: 
Bjørnar Holmedal

Torsdag 17.mai: 
Fest v/Jul-Lars Kvernhusengen 

taler og sang/musikk av

”Grenspatruljen” fra Tøckfors

Onsdag 23.mai: 
Finn Olav Myhre

 

Onsdag 6.juni: 
Harald Frorud

Onsdag 13.juni: 
Gunnar Kinn

Lørdag 16.juni: 
Sommertur.

Eidsberg:
Ivar Kristian Buer
Martha Biltvedt
Asbjørn Amundsen
Knut Leonard Kallevik

Mysen:
Astrid Helen Guthu
Dagny Henriette Hansen Ener-
haugen
Sverre Ekre
Marius Engjom

Hærland:
So! e Karoline Løken
Åse Louise Suther

  

Sorg og Omsorg i Indre Østfold 

arrangerer sorggrupper for omeg-

nen. Det er ikke alltid det står en 

gruppe klar når mennesker i sorg 

melder sitt behov. 

For å avhjelpe litt på dette, er det 

mulig å komme til:

SORGFORUM

1.TORSDAG I MÅNEDEN 

KL. 18 - 19.30

PÅ FAMILIESENTERET, MYSEN

-inngang fra Elveveien vis à vis par-

keringsplassen til Mysen kapell

Dette er et åpent forum hvor man 

kan komme de gangene man vil, 

og man sier det man har lyst til, 

og det er ingen forpliktelser om å 

komme igjen.

Datoer for våren 2012:

NB! 12. april , 3. mai og 7. juni

Har man spørsmål om dette foru-

met og sorggrupper, kan man rin-

ge: Laila B. Andresen, koordinator 

for voksengrupper i Sorg og Om-

sorg/ soknediakon i Rakkestad

Tlf.: 69 22 60 63

Man vil også ! nne mer informa-

sjon om sorgstøttearbeid på hjem-

mesiden vår. Her kan man ! nne til-

bud fra hele Østfold som man kan 

benytte seg av: 

www.sorgogomsorg.org

Det har også blitt en nasjonal 

nettportal som heter: 

www.sorggrupper.no

Velkommen til kurs om trosopplæringsreformen
Nå skal alle menighetene i Østre Borgesyssel prosti med i trosopplærings-

reformen!  Vi inviterer derfor til kurs på:

Trømborg menighetshus
torsdag 19. april kl. 19.00.

Det blir en enkel servering. 

Påmelding til kirkekontoret, tlf 67 70 22 61 

eller e-post:

kirkekontoret@eidsberg.kommune.no 

innen fredag 13. april.

(Du kan lese mer om reformarbeidet på s.8) 

01.04.12 – PALMESØNDAG.
Trømborg kirke kl. 11.00:  Familiegudstjeneste

05.04.12 – SKJÆRTORSDAG.
Trømborg kl. 19.00:   Skjærtorsdagsgudstjeneste

06.04.12 – LANGFREDAG.
Trømborg kirke kl. 11.00:  Langfredagsmesse.

07.03.12 – PÅSKEAFTEN.
Trømborg kirke kl. 23.00:  Påskenattsgudstjeneste.

08.04.12 – PÅSKEDAG.
Trømborg menighetshus kl. 09.30: Påskefrokost
Trømborg kirke kl. 11.00:  Høytidsgudstjeneste

15.04.12 – 2. SØNDAG I PÅSKETIDEN.
Hærland kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste
Mysen kirke kl.11.00:   Familiegudstjeneste med  
   utdeling av 6-årsbok.

22.04.12 – 3. SØNDAG I PÅSKETIDEN.
Eidsberg kirke kl. 11.00:   Familiegudstjeneste. 
   Barnehagen deltar.
Mysen kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste
Trømborg kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste

29.04.12 – 4. SØNDAG I PÅSKETIDEN.
Hærland kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste
Mysen kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste

01.05.12 – 1. MAI.
Mysen kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste

06.05.12 – 5. SØNDAG I PÅSKETIDEN.
Eidsberg kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste
Trømborg kirke kl. 11.00:  Sang- og musikkgudstjeneste. 
   Evangeliesenteret deltar.

13.05.12 – 6. SØNDAG I PÅSKETIDEN.
Mysen kirke kl. 10.30:   Kon! rmasjonsgudstjeneste
Mysen kirke kl. 12.30:   Kon! rmasjonsgudstjeneste
Hærland kirke kl. 11.00:   Samtalegudstjeneste.

17.05.12 – 17. MAI.
Se dagens program i Smaalenenes Avis.

20.05.12 – SØNDAG FØR PINSE.
Eidsberg kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste
Trømborg kirke kl. 11.00:  Samtalegudstjeneste

27.05.12 – PINSEDAG.
Mysen kirke kl. 11.00:   Høytidsgudstjeneste.
Trømborg kirke kl. 11.00:  Kon! rmasjonsgudstjeneste

03.06.12 – TREENIGHETSSØNDAG.
Eidsberg kirke kl. 11.00:   Kon! rmasjonsgudstjeneste
Hærland kirke kl. 11.00:   Kon! rmasjonsgudstjeneste

10.06.12 – 2. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Eidsberg kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste
Mysen kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste
Trømborg kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste

17.06.12 – 3. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Hærland kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste
Mysen kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste

24.06.12 – 4. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Eidsberg kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste
      
Endringer i gudstjenestelista kan forekomme. 
Se vår hjemmeside www.eidsberg.kirken.no 
eller Smaalenenes Avis.

Tekst:  Vidar Hansen

Halgeir Schiager er født i 1955 på 

Biri ved Gjøvik og tok organisteksa-

men ved Norges Musikkhøgskole 

i 1979. På denne tiden studerte 

han orgel med Magne Elvestrand. 

Senere studier brakte ham til 

München og Strassbourg, der han 

studerte med henholdsvis profes-

sor Franz Lehrndorfer og professor 

Daniel Roth. Han debuterte i 1985 i 

Oslo Konserthus. Schiager har kon-

sertert i mange europeiske land og 

gjort ' ere radioopptak i Tyskland 

og Norge. Han har deltatt i ' ere 

kritikerroste CD-produksjoner med 

bl. a. verker av Leif Solberg og Kjell 

Mørk Karlsen. Han har spilt inn 

samtlige orgelverker av den tsjek-

kiske komponisten Petr Eben på 

det engelske selskapet Hyperion 

fordelt på 5 CD’er. For sin tolkning 

av Petr Ebens ”Faust” og sitt ar-

beid med Leif Solbergs orgelverker 

mottok han Kritikerprisen 2001. 

Han har også vært jurymedlem i 

internasjonale orgelkonkurranser. 

I 2008 tok han doktorgraden ved 

Norges Musikkhøgskole med en 

avhandling over interpretatoriske 

aspekter i Gustav Merkels orgel-

verker. Schiager er for tiden kantor 

ved So! enberg kirke i Oslo.

Programmet for konserten er i skri-

vende stund ikke helt klart, men 

vi kan antyde noen komponister: 

Leon Boëllmann har 150-årsjubi-

leum. Så det blir noe av ham.  Det 

er ellers 100 år siden Titanic forliste 

og Siegfred Karg-Elert og Joseph 

Bonnet skrev orgelmusikk inspirert 

av hendelsen.

Organist Halgeir Schiager kommer til 

Eidsberg kirke 22.04.

SORGFORUM OG SORGGRUPPER

               



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

Tekst: Rolf Ertkjern Lende

Søndag 11. mars var det babysanggudstjeneste i Mysen kirke hvor deltakerne på baby-

sangkurset var spesielt invitert. 

9 mødre med babyene sine viste frem noen av sangene og reglene som de har lært på 

kurset, og � kk diplom for fullført kurs.

Da Kirkerottene kom på besøk 

i Hærland kirke, var det ca 80 

forventningsfulle barn som tok 

i mot dem. De jublet og grøsset 

seg gjennom en � n forestilling. 

Og kanskje var det like mange 

forventningsfulle foreldre og 

foresatte som gledet seg til å se 

rottene «live». Gjennom trosopp-

læringen har det i � ere år blitt 

sendt ut dvd med Kirkerottene 

til alle 5-åringene. Tilbakemel-

dingene er udelt positive, og 

både store og små er blitt glade 

i disse sirkusrottene som havnet 

i en kirke, og med kattene, kirke-

tjeneren, organisten og presten. 

Dette er trosopplæring på barnas 

premisser hvor også bibelfortel-

linger og kristne sanger har en 

naturlig plass.

Forestillingen er utviklet av Kristi-

an Sandmark fra Gjøvik og var et 

samarbeidsprosjekt med Askim 

og Trøgstad menigheter. Vi håper 

på å kunne gjenta suksessen ved 

en senere anledning.

Babysang 
i gudstjenesten

Vinterleir i Hemsedal

KIRKEROTTENE PÅ BESØK I HÆRLAND KIRKE
Tekst: Elisbeth Riiser Dankel

Store utfordringer i trosopplæringen

Stortinget vedtok i 2003 at alle tros- 

og livssynsamfunn skal ha ansvar 

for opplæring i egen tro. Bakgrun-

nen for reformen var endringer i 

skolens KRL-fag. Den norske kirke 

startet derfor i 2004 forsøks - og ut-

viklingsprosjekt hvor de lokale me-

nigheter kunne søke om å bli med. 

Menighetene i Eidsberg har deltatt 

i siden 2005 

Nå er vi kommet til gjennomfø-

ringsfasen. Innføringen av reformen 

skjer gradvis og med utgangspunkt 

i prostiene. Fra og med 01.01.2012 

er alle menighetene i Østre Borge-

syssel prosti innlemmet i reformen.

”STØRST AV ALT” er tittelen på kir-

kens trosopplæringsreform. Refor-

men fokuserer på barnets plass i 

Guds rike og på tro, håp og kjærlig-

het som kjernen i trosopplæringen. 

«GUD GIR – VI DELER» er satt som 

overskrift på Plan for trosopplæring 

i Den norske kirke. 

Visjonen er en raus og tydelig kirke 

der barn og unge lever livet i tro, 

håp og kjærlighet.

Planen er en kombinasjon av en 

rammeplan og et ressursdokument 

som skal stimulere arbeidet med å 

utvikle og gjennomføre lokale pla-

ner for trosopplæring,- en plan for 

hver menighet. 

Fellesrådet har foreslått at vi orga-

niserer videre planarbeid i et felles 

trosopplæringsutvalg. Utvalget 

kan bestå av valgte representan-

ter fra rådene (ikke nødvendigvis 

rådsmedlemmer), trosopplærings-

medarbeidere, sokneprestene og 

kirkevergen.

Utvalget legger fram sitt forslag i et 

felles møte for rådene. De enkelte 

menighetsråd, i samarbeid med 

sine representanter, tilpasser pla-

nen til den enkelte menighet. Opp-

start av dette arbeidet starter med 

et felles kurs for menighetsråd og 

andre som ønsker å engasjere seg 

19. april kl. 19.00 i Trømborg menig-

hetshus. Se annonse s. 7.

6-ÅRSKLUBB I HÆRLAND

Tekst : Solveig Vormeland 

Foto: Stig Magnus Lunde

!

!

Søndag 11. mars var det stor 

familiegudstjeneste i Trømborg 

kirke. Menighetens Barnehage, 

avdeling Trømborg deltok med 

sang, og de viste lysbilder fra 

barnehagen. Leder i barneha-

gen, Lise Undrum, ledet oss 

gjennom dette! Barn fra 6-års-

klubben � kk bok!  (Se bildet)

Rakkestad barnegospel hadde 

sagt ja til å komme. De danset 

og sang for oss til stor glede for 

alle i kirken. Presten talte om Je-

sus som mettet 5000 i ørkenen, 

noe som barn og voksne fulgte 

spent med på! Gudstjenesten ble 

avsluttet med kirkeka" e i kirken 

ved dåpsutvalget. Det smakte 

godt, og vi takker alle som kom 

og gjorde dagen så � n for oss alle!

FAMILIGUDSTJENESTE I TRØMBORG 

Tekst og foto: Unni Hauer

Foto: Elin Bergstrøm Moskvil

I løpet av februar og mars invite-

res 6-åringene i alle våre menig-

heter til 6-årsklubb.

I Hærland var det 100 % frammø-

te av 6-åringer, i det hele kullet på 

8 møtte fram!

I invitasjonen het det at ”på klub-

ben skal vi blant annet bli bedre 

kjent med hverandre, kirkerom-

met i Hærland kirke, noen bi-

belfortellinger, lese sammen fra 

boka ”Tre i et tre”, ha formings-

aktiviteter, leke synge og spise 

sammen”.  

Det var en � ott gjeng vi � kk bli 

kjent med på samlingene i Kirke-

stua. På en av de tre samlingene 

gjorde vi oss kjent i kirken. Vi så 

på sakristiene, alteret med den 

kjempestore bibelen, på våpen-

huset og det store kirkerommet. 

Og selvfølgelig � kk vi se på dø-

pefonten, der � ere av barna er 

døpt, - en av dem etter eget ut-

sagn i badedrakt!!

Søndag 18. mars � kk barna 

6-årsbok og diplom under guds-

tjenesten i Hærland kirke.

Vi var 60 personer på tur det var 

en gjeng fra både Marker og As-

kim. Vi hadde tre supre dager i 

Hemsedal skisenter. I tillegg til 

skikjøring � kk vi god tid til å bli 

kjent, vi hadde leker og felles ak-

tiviteter. 

Både morgen og kveld hadde vi 

samlinger med sang og andakt. 

Andaktene i år var tematisert 

slik at alle handlet om hva Jesus 

gjorde, (brødunderet, tolleren 

og fariseeren, den lamme og det 

du gjorde mot disse mine min-

ste gjorde du mot meg). Ung-

dommene � kk WWJD? (Hva ville 

Jesus gjort) armbånd, disse skal 

minne oss om hva Jesus gjorde 

og prøve å handle etter hans ek-

sempel. 

Vi setter stor pris på å få reise på 

tur med mange andre ungdom-

mer og er glade for at vi også i år 

� kk reise på tur.

KRIK Ka du trur var på vintertur til Hemsedal. Vi var 4 dager i Hemsedal, der vi bodde på Krik Høy� ellsenter.

På bildet ser du Marius Kjeve, Eirik 

Aandstad, Hans-Eirik Bull, Lars Mar-

tin Uvaag og Christoff er Kjeve på en 

av toppene i Hemsedal, der de nyter 

utsikten.


