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Kirkekontorets 
åpningstider i 
sommer

Kirkekontoret vil ha redusert 

åpningstid i perioden 16. juli 

- 06. august.

Kontoret vil være åpent 

kl. 10.00 – 12.00 fra tirsdag til 

fredag.

Gave til 

Kirkekontakten

Inne i Kirkekontakten ! nner 

du en innbetalingsblankett 

med mulighet til å gi en gave 

til drift av bladet. Mange gir 

uttrykk for at de setter pris 

på menighetsbladet. 

Det koster ca  kr 160.000 å 

utgi  Kirkekontakten  seks 

ganger i året. Vi har trofaste 

annonsører som støtter med 

gode bidrag, men er også 

behov for annen økonomisk 

støtte. 

Lederhjelp 

Mandagskveldene i Trøm-

borg  er en barneklubb med 

mange ivrige  deltagere. 

Jostein W. Trømborg forteller 

at to av lederne gir seg nå og 

det er et stort behov for nye 

medhjelpere. Ta kontakt med 

Jostein for mer informasjon 

Bibelcamp på 
Fangekasa

se side 4

Innsamlingsaksjon/økonomi 

Innsamlingsaksjonen ble igang-

satt 04. mars. Mysens innbyg-

gere ble invitert til å gi en enkelt-

gaver eller være med på en fast 

givertjeneste. Målet for innsam-

lingen er kr 2,2 mil.

Så langt har det gitt følgende 
resultat (pr 25.05.12):
16 faste givere har forpliktet til 

seg å være med i en givertjenes-

te fra 1 – 3 år. De har gitt lovnad 

på kr 283.000. 

I tillegg er det gitt mange en-

keltgaver, - samlet kr 254.000. 

Ved ofringer i kirken og kollekter 

på Betania er det samlet inn kr 

17.000.  Til sammen utgjør dette 

kr 554.000,-. Dvs at vi har nådd ¼ 

av målsettingen så langt!

Trond Dahl har gitt en Buick 

1955-modell som gave til det 

nye menighetshuset i My-

sen. Den selges via ! nn.no.  

(Se bildet)

Innsamlingsaksjonens kontonr. 

er: 1020.27.43000 (Mysen sokn, 

Ordfører Voldensv. 3, 1850 Mysen)

Takk for bil og pengegaver!

Byggekomite

Byggekomitéen venter på svar 

fra kommunen ang. byggeløy-

ve. Straks byggeløyve foreligger, 

sendes rive- og gravemelding. 

Byggekomitéen har bestemt en 

rekke bygningsmessige detaljer, 

men viktig arbeid venter. Det er 

derfor opprettet 3 utvalg: 

• Utvalg for utforming og innred-

ning av kjøkken, kontaktperson 

Anne Weydahl, tlf.99109042.

• Utvalg for lys og lyd, kontaktperson 

Hans Robert Hagen tlf 98287311 

• Utvalg for interiør og innredning, 

kontaktperson Elisabeth Spyde-

vold tlf 99031565. 

Har du gode ideer, ber vi om at 

dette meddeles utvalgene el-

ler ledere for byggekomiteen. 

Dette gjelder både løsninger på 

praktiske utfordringer og per-

soner/! rmaer som du mener vi 

bør kontakte for å få gode løs-

ninger. 

Arbeidsutvalg, økonomiutvalg og byggekomite er alle godt i gang med planleggingsarbeid 
for ombygging av dagens Betania til nytt menighetshus på Mysen.  

Søndag  27. mai var det 

kon" rmasjon i Trømborg 

med elleve  kjekke ung-

dommer. 

Kirken var helt full av festkled-

de  mennesker og været var 

det aller beste. Sokneprest Rolf 

Ertkjern Lende ledet gudstje-

nesten og holdt preken. Ben-

dik Eide var organist og var 

med å gjøre gudstjenesten til 

en fest! De unge ! kk hver sin 

rose etter de ble bedt for (Se 

bildet!)

Vi takker kon! rmanter og de-

res familier for samarbeid og 

fellesskap gjennom det kon! r-

mantåret som ligger bak  oss 

og ønsker alle kon! rmantene i 

lykke til videre i livet!

Fra venstre:  Sokneprest Rolf Ertkjern Lende, Anne-Marthe Olsen, Magnus Meyer Pedersen, Marte Julie Lilleng,Tommy Ukkestad 

Skjærvengen, Madelen Jørgensen, Lars Martin Uvaag , Julie Marie Granberg, Ida-Marie Fosli Moxness, Henrik Grimsrud Larsen, 

Simen Sagholen Førrisdal. Sondre Førrisdahl Abrahamsen er også konfi rmant, men dessverre havnet han  bak presten da  bilde 

skulle tas.

KONFIRMASJON 2012
Tekst: Rolf Ertkjern Lende
Foto: Jostein W. Trømborg

Å være ved en brønn
å hente brønnvann
å møte en mann
som tilbyr en 
annen slags vann
vannet fra evigheten
som gir nytt liv, 
ny livsretning
til en trøstende kvinne

 Andreas Lund
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Det er ett ledd i trosbekjennelsen som er vik-
tigere enn alle de andre. Det er « - stod opp fra 
de døde den tredje dag». – Saken er at hvis Je-
sus ikke stod opp, bortfaller hele grunnlaget 
for vår kristne tro. Da var ikke Jesus den han 
hadde sagt at han var, han var ikke Messias. 
Da var korsdøden langfredag bare en tragisk 
slutt. Og Jesu ord hadde ikke større autoritet 
enn ordene til andre religiøse ledere og mo-
ral� losofer Men hvis han virkelig stod opp fra 
de døde påskemorgen, da viste han at han 
var og er Messias , Kristus, da var korsdøden 
en soningsdød med enorme konsekvenser, 
da har alle de andre leddene i trosbekjennel-
sen full gyldighet.

Men hva bygger vi denne troen på? – På to 
fundamentale kjensgjerninger: Den tomme 
graven, og at den oppstandne viste seg for 
disiplene. At graven var tom, er i seg selv ikke 
noe bevis. Men hvis Jesus ikke hadde stått 
opp, var den forblitt et mysterium: Hvor var 
det blitt av ham? Åpenbaringene blir en nød-
vendig  bekreftelse. Vi skal se hva Det nye tes-
tamente sier om dette.

Matteus forteller (kap. 28) at Jesus viste seg 
for de kvinnene som var kommet til graven, 
og for de elleve « på et � ell i Galilea», hvor han 
gav dem misjonsbefalingen.

Lukas forteller (kap. 24) at Jesus viste seg for 
to disipler på vei til Emmaus, og deretter for 
disippel� okken i Jerusalem. Før det har han 
visst seg for Simon Peter. Han tar avskjed 
med dem «ut mot Betania», og blir tatt opp 
til himmelen.

Johannes forteller (kap.20) at Jesus viser seg 
for Maria Magdalena utenfor graven, og deret-
ter for disiplene to ganger med en ukes mel-
lomrom. I kap. 21 fortelles det at Jesus viser 
seg for noen av apostlene ved Tiberiassjøen.

Paulus er den første som skriver om oppstan-
delsen. I 1.Kor.15 ( Skrevet fra Efesos ca. 55) 
sier han at Jesus stod opp  den tredje dag , 
etter skriftene, og at han ble sett av Kefas 
(Peter) og deretter av de 12. «Deretter viste 
han seg for mer enn fem hundre brødre på 
en gang. Av dem lever de � este, men noen 
er gått bort. Deretter viste han seg for Jakob 
(Jesu bror), deretter  for alle apostlene».

Det er ikke lett å sette disse ulike beretnin-
gene opp i en riktig kronologisk rekkefølge. 
Og det er påfallende at Paulus ikke nevner 
at Jesus viste  seg  for kvinnene, og at evan-
gelisten ikke forteller om de fem hundre. Og 
det er en vanskelighet at Matteus forteller om 
Jesu avskjed i Galilea, mens Lukas sier det var i 
Jerusalem. Men det svekker ikke oppstandel-
sens historisitet. Lukas forteller (Ap.gj. kap.1) 
at Jesus viste seg for disiplene i en periode på 
40 dager «og talte om det som har med Guds 
rike å gjøre». Så er det vel slik at de beretnin-
gene  som vi har fått er et lite utvalg av det 
som er blitt husket og gjenfortalt , og hver av 
evangelistene har fortalt dem på sin måte.

Jesu disipler hadde de� nitivt ikke ventet 
noen oppstandelse. Kvinnene kommer til 
graven for å stelle en død. Apostlene er slått 
ut. De tror ikke det kvinnene forteller. Lukas 
forteller at første ganger de ser Jesus, blir de 
forskrekket og tror de ser et spøkelse! Og To-
mas tviler i det lengste. Men etter hvert blir 
de overbevist, så overbevist at de trosser 
fengsel og tortur, og til sist lider døden, for å 
forkynne budskapet  om den  korsfestede og 
oppstandne  Jesus Kristus.

Oppstandelsen er troens bærebjelke. 

Og  den holder!

Tro & Tanke

 Gunnar Hasselgård

BÆREBJELKEN
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Elisabet Yrwing Guthus, prost
arb: 69 70 22 67  mob: 415 48 989
elisabet.yrwing.guthus@eidsberg.kommune.no

Aage Martinsen, prostiprest  
arb: 69 70 22 62  mob: 903 67 066 
aage.martinsen@eidsberg.kommune.no 

Rolf Ertkjern Lende, sogneprest i Hærland og Trømborg 
arb: 69 70 22 64 priv: 69 89 55 11 mob: 905 69 680
rolf.ertkjern.lende@eidsberg.kommune.no 

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
Reparasjon av spiret, Hærland kirke
Mai måned har bydd på forskjellig slags vær, bl. a. dager med 

sterk vind. En av disse dagene tok vinden ordentlig tak i to kob-
berplater på tårnet til Hærland kirke. Den ene platen løsnet og 
falt ned på kirkegården. Den andre hang fast i tårnet, men blafret 
livlig i vinden. 

Vi måtte derfor stenge hele kirkeanlegget en kveld i redsel for at 
kobberplaten ville løsne og skade besøkende. 

Heldigvis klarte blikkenslagerne fra Mysen Takservice AS  å ska" e 
en stor lift raskt slik at sikringsarbeidet kunne utføres. Nå er det 
gjort en grundig jobb med å sikre de øvrige kobberplatene også.

Kirkekontakten trenger medarbeidere
Kirkekontaktens redaksjon består av to personer. Vi har behov for 
� ere medarbeidere. Det er ønskelig med personer som har lyst 
til å skrive litt og som har gode idéer til aktuelle saker. Ta kontakt 
med kirkekontoret: 69 70 22 61

Klipping rundt gravminner
Kirkegårdsarbeiderne har travle tider nå når gresset gror godt. 
Alle kirkeanleggene klippes hver uke. Vi vil minne om at det er de 
pårørende som er ansvarlig for klipping rundt selve gravminnet.

Vanning av nytilsådde graver
I løpet av våren er det etterfylt jord på mange graver. Vi ber om at 
pårørende hjelper oss med 
vanning av de tilsådde gravene slik at nytt gress raskt vil spire. Cäte Wang oppfordrer de pårørende til å 

klippe gresset rundt gravminnene.

Blikkenslagerne sjekker kirketårnets 

kobberplater
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Det er vår, og jeg sitter og fryder meg over alt 
det vakre jeg ser utenfor vinduet mitt, av friske 
grønnfarger og fargeprakt i tulipaner, liljer og 
perleblomster - mens jeg skriver andakten. 

Så skjedde det igjen, at det gror nytt liv frem 
av det som ser dødt ut. Våren er et viktig Guds-
bevis for meg.  Han skapte alle de fantastiske 
overgangene, fargene og livet.  Da er det godt 
og trygt å leve i Jesu nærhet, Han som har VIST 
oss Guds ansikt gjennom sitt liv. 

Han har gitt oss livet, og elsket oss så høyt at 
Han gav sin Sønn til soning for våre synder, så 
vi kan få soning for våre brudd, slik blir ikke vi 
nødt til å bære alt dette selv, men får leve som 
tilgitte syndere - i kraften fra Jesu oppstandelse. 

Samtidig følger vi med i oppgjøret etter det 
grufulle, som skjedde den 22. juli, - og har ingen 
mulighet til å sette oss inn redselen og lidelsene 
ofrene og deres pårørende er påført, og lever i.  
En skrev det slik i en avis, «dette er ikke annet 
enn beskrivelser av helvede på jord!» 

Så har dette begrepet blitt brukt av mange, som 
en beskrivelse av det som har skjedd hos oss, 
men som mange lever i rundt om i verden.  Vi 
ser det bare på bilder og leser om det i avisen, 
de det gjelder - har grufulle lidelser på grunn av 
andres grusomhet, som ingen grenser har, etter 
det vi ser. 

Mange har hevdet at Kirken må slutte å snakke 
om helvede, det er skadelig og gufs fra mid-
delalderen.  Nå har dette vonde rammet oss i 
Norge, og vi må bare medgi at vi ikke bare er 
gode.  Det går an å bli så oppslukt av ideologier 
og virkelighetsoppfatninger, som er vrengebil-
der, - at det å drepe uskyldig og forsvarsløse er 
«rett». 

I begynnelsen skapte Gud alt godt, - så ville 
mennesket ta seg til rette - og satte spørsmåls-
tegn ved Guds gode vilje, - satte seg ut over 
Guds grenser, og bruddet var en realitet.  Ett 
godt bilde på at Gud vil oss vel, men har samti-
dig gitt oss retningslinjer - for at det gode skal 
få vokse. 

Sist søndag hadde vi « Den gyldne regel» som 
en del av teksten, positivt formulert: «Det du vil 
at andre skal gjøre mot deg, det skal også du 
gjøre mot dem!» 

Her trenger jeg og vi hjelp fra en som er større 
enn oss, som kan vise oss veg, tilgi - når vi gjør 
galt, og dele ut ny kraft til videre liv i og for 
Guds godhet, der vi bor og lever. 

Gud er kjærlighet, selv om det grusomme skjer.  
Derfor gikk Jesus inn i forbryterens situasjon, 
og tok stra� en, for at vi skal få bekjenne det 
som er galt i våre liv, få tilgivelse og kraft til å 
leve som Guds gode kanaler der vi bor. 

Som det ble sagt den 23. juli: «NÅR ETT MEN-
NESKE KAN GJØRE SÅ MYE VONDT, TENK HVOR 
MYE GODT VI KAN GJØRE SAMMEN !!» 

FORTSATT GOD OG VAKKER  NYSKAPELSE  
DENNE  VÅREN - I JESU NAVN! 

Andakt

ved prostiprest

Aage Martinsen 

Kyrie, gloria hvor og hvorfor?
Vi er inne i en reformperiode i Den norske kirke. Det er en historisk tid. Aldri har så mange forandringer 

skjedd på en gang i landets over 4000 menigheter innenfor Den norske kirke. Planarbeid for trosopplæ-

ring, demokratireform, diakoni, gudstjenestens liturgi og ny salmebok for å nevne det viktigste.

De " re menighetene i Eidsberg 
har opprettet et gudstjenes-
teutvalg som denne våren har 
arbeidet for å " nne fram til en 
involverende, # eksibel og lokal 
ordning for hovedgudstjenes-
ten i Eidsberg fellesrådsområde 
dvs for menighetene i Trøm-
borg, Hærland, Eidsberg og My-
sen kirker. 2 representanter fra 
hvert råd + prester og organist 
har jobbet sammen om dette, 
og utprøvingsperioden har 
startet.  Vi prøver ut litt forskjel-
lig av liturgiske ledd på ulike 
gudstjenester denne våren og 
sommeren, og frem til og med 
september. Men da må vi en-
delig bestemme hvilken form 
på hovedgudstjenesten vi øn-
sker for Eidsberg for en 3-4 års 
periode. Det vil si at i løpet av 
september blir det kalt inn til 
menighetsmøter, slik at menig-
hetens medlemmer får anled-
ning til å uttale seg. Dernest blir 
forslaget sendt til biskopen for 
godkjenning. 

Tilbakemelding
Men det er rikelig anledning til 
å uttale seg underveis i utprø-
vingsperioden. Bakerst i kirkene 

er det satt ut en stor hvit papp-
eske som man kan legge sine 
reaksjoner på den nye liturgien 
oppi til enhver tid. Eskene blir 
tømt jevnlig, og reaksjoner blir 
tatt med ved vurderingen. 

Hovedgudstjenestens preg
Hva er så nytt? Vi skal fortsatt ha 
bønnerop (Kyrie) og lovprisning 
(gloria), og de vil stort sett kom-
me på samme plass som før. Alle 
de vanlige leddene vil fortsatt 
være med, men vi har for eksem-
pel i utprøvingsperioden # yttet 
syndsbekjennelsen til etter pre-
ken før forbønn. Og vi prøver ut 
en annen start på gudstjenes-

ten dvs at vi har informasjon 
om dagens gudstjeneste med 
stille stund og 3 bedeslag før 
selve gudstjenesten starter. Et 
annet mål er at det alltid skal 
være medliturg i gudstjenes-
tene. Dåp og nattverd, salmer, 

preken, skriftlesning vil fortsatt 
høre med. Dette kan høres ut 
som ikke så mye nytt, men for 
de som kjenner den liturgien vi 
har i ryggmargen, så er det gan-
ske store endringer.  I tillegg er 
det gjort endringer i ordlyden til 
enkelte innledningsord og ledd. 

Eidsbergs gudstjenesteutvalg 
er i gang med arbeidet, men 

mye gjenstår. Men utvalget har 
bestemt seg for å anbefale at 
en av de hovedgudstjenestene 
som Eidsbergs menigheter 
skal ha fremover er den vi nå 
har hatt siden 1978. Det betyr 
at ikke alt blir nytt, og at man 
fortsatt vil kunne oppleve det 
samme som i dag når du kom-
mer til gudstjeneste. Men vi må 
ha mulighet for å gjøre ting på 
litt nye måter, for blant annet å 
kunne møte den nye tiden vi le-
ver i med en forhåpentlig bedre 
tilpasset liturgi for hovedguds-
tjenesten.

Mer utprøving
Etter hvert skal det arbeides 
med liturgi for familiegudstje-
nester, ungdomsgudstjenester, 
kveldsmesser etc. Også er det 
de nye melodiene på de litur-
giske ledd. De har vi bedre tid 
på, en 2 – 3 år og vi har 22 ulike 
forslag til de liturgiske leddenes 
melodier til for eks Kyrie og Glo-
ria. Derfor ønsker gudstjeneste-
utvalget at vi skal prøve ut de 
samme melodiene i for eks en 
3 måneders periode, slik at det 
er mulig å bli litt kjent med me-
lodiene og kunne gi litt respons 
på det vi prøver ut på dette om-
rådet også.

Gudstjenesteutvalget i Eidsberg 
arbeider altså noe parallelt med 
saken, både med de liturgiske 
ledds plassering i hovedguds-
tjenesten og med melodiene til 
de liturgiske ledd. 

Sangkvelder i høst
Har du lyst til å være med på 
utprøving av melodiene til de li-
turgiske ledd så vil du bli invitert 
til noen sangkvelder til høsten. 
Da vil kantor Vidar Hansen lose 
oss gjennom de nye melodiene, 
og du får prøvesynge så mye vi 
rekker på en kveldsstund.

Det vil også mer og mer bli prak-
tisert at vi øver på det nye som 
skal utprøves ved hver gudstje-
neste helt i starten av gudstje-
nesten under «kunngjøringer 
for dagens gudstjeneste» før 
stillhet og bedeslag.

Lykke til med å følge med på 
det nye i gudstjenestene, men 
først og fremst til å delta i de 
gudstjenestene som til enhver 
tid går sin gang. Det kristne livet 
får næring gjennom det kristne 
felleskapet, og du oppfordres til 
å ta del i kristent fellesskap gjen-
nom gudstjenester og møter til 
oppbyggelse og velsignelse! 

Tekst: Solfrid Leinebø Seljås

Kantorens 

hjørne

I mange kirker rundt om er det etter 

hvert blitt tradisjon å arrangere Som-

merkonserter. Blant i Hobøl og Skip-

tvet har det i en årrekke blitt arrangert 

slike konserter. Disse konsertene er 

relativt korte og programmet er gjerne 

lett og variert.

I år vil vi gjerne gi dette tilbudet også 

her i Eidsberg, og vi legger opp til å 

ha  tre slike konserter Eidsberg kirke 

i sommer. Det blir tre konserter på  

torsdagskvelder.

Konsertene blir holdt følgende dager:  

29. juni, 5. juli, og 12 juli.

Det er engasjert meget dyktige utøvere til disse kveldene.

På den første spiller trombonisten Anders Brenli fra Askim, 

og kantor Vidar Hansen spiller orgel.

Den 5. juli får vi storfi nt besøk fra Serbia. 

En pianist verdens format, 

Sonja Radojkovic kommer og gir en klaverkonsert. 

Serien avsluttes den 12. Juli  med en konsert av 

familien Bourlachenco/Vostrikov fra Trøgstad.

Sommerkonserter i Eidsberg kirke

Sonja Radoykovic gir en klaver-

konsert i Eidsberg kirke 12. juli.

Prestene Solfrid Leinebø Seljås, Rolf Ertkjern Lende og kantor Vidar Hansen  ( i midten) 

forbereder møte i gudstjenesteutvalget.
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Planmessig arbeid

Menighetsutvikling er planmessig ar-
beid over tid. Derfor har Mysen menig-
het � ere prosjekter gående.  I � ere år 
har Mysen menighets ansatte lagt ned 
et samvittighetsfullt arbeid i det såkalte 
trosopplæringsprosjektet. Trosopplæ-
ring er aktivt arbeid for å følge opp kir-
kens døpte medlemmer i alderen 0-18 
år. Formålet med dette prosjektet er 
blant annet:

•   vekke og styrke kristen tro
•  bidra til kristen livstolkning og 

livsmestring
•  utfordre til engasjement og deltagelse 

i kirke og samfunnsliv

I Mysen menighet - ja, i hele kommunen - 
har dette arbeidet gitt seg utslag i forskjel-
lige tiltak for barn og ungdom.

Gudstjenestereformen

Et arbeid som også står sentralt dette året 

er å utvikle gudstjenesten. Dette arbeidet 
pågår over hele landet. Det er et hoved-
mål at arbeidet skal være godt forankret i 
hver lokale menighet. Vi skal ta vare på de 
grunnleggende tradisjoner i gudstjenes-
ten samtidig som vi gir den en oppbyg-
ging som de kirkesøkende føler seg hjem-
me i. Derfor er det viktig at gudstjenesten 
har en form som gjør at vi kan hengi oss til 
gudstjenestefeiringen. Det skjer gjennom

•  å synge salmer og menighetssvar
•  å lytte til tekst og preken
•  å være sammen i stillhet
•  å  delta i bønner og nattverd

Et utvalg som er felles for hele Eidsberg, 
skal legge frem forslag til en felles gudstje-
nestereform for hele prestegjeldet. Hvert 
menighetsråd kan fastsette ytterligere 
lokale preg på gudstjenesten hvis det øn-
skes. Fra 1. søndag i advent skal den nye 
gudstjenesteliturgien tas i bruk.

Får glede av midler fra stiftelse

Alt utviklingsarbeid til det beste for me-

nigheten koster penger. Derfor er Mysen 
menighet meget glad for at vi får midler 
fra den nye stiftelsen til Sigrid og Kjell Arn-
bjørn Mysen.  Stiftelsen tildeler midler til 
konkrete prosjekter som menigheten ut-
vikler.
Derfor har vi gjennomført en prosess for å 
få � est mulig innspill til aktuelle prosjekter.
Mange har kommet med bidrag her. Me-
nighetsrådet har konkludert og søker om 
penger til prosjekter som spenner fra tiltak 
for eldre, utvikling av sang og musikk i kir-
ken til oppstart av en søndagskole.

Frivillighet 

Utviklingsarbeidet som pågår synliggjør 
også behovet for frivillig innsats. Den en-
keltes engasjement er noe av nerven i 
menighetsarbeidet.  Derfor er vi glad for 
alt det arbeidet som legges ned på frivil-
lig basis. Det kommer utvilsomt godt med 
når vi over sommeren starter byggingen 
av nytt menighetshus i samarbeid med 
Normisjon Mysen. Det er menighetsutvik-
ling gjennom praktisk handling. 

Menighet i utvikling?
Mysen menighet ønsker å være en aktiv menighet som søker å være i utvikling. 
Dette arbeidet dreier seg ikke om alltid å " nne på noe nytt og spennende, men 
å være tro mot den marsjordre som " nnes i misjonsbefalingen og som er gitt oss 
kristne. Denne misjonsbefalingen i Matteus 28,18-20 kan i kortform skrives på 
denne måten: Kirkens grunnleggende oppdrag er å gjøre til disipler ved å døpe 
og lære å holde alt Jesus har befalt. 

Apropos! Trond Degnes

Fornyelse og inspirasjon på bibelcamp i sommer
Fangekasa i Aremark er blitt et kjent begrep landet rundt, og den entusiastiske dugnadsgjengen på stedet 
inviterer i år til bibelcamp for 29.gang. Bibelcampen varer fra 30.juni til 29.juli.

-Alle er velkommen, enten på 
ferieopphold i hytte, camping-
vogn eller telt. Dagsbesøkende 
er også hjertelig velkommen. 
Vi vil legge til rette for ! re uker 
med gode opplevelser som får 
betydning for deg, sier styre-
leder for Fangekasa, Ole Jo-
hannes Egeland og leder for 
bibelcamp-komiteen, Odd Bor-
gestrand.

-Vi bruker ordet entusiasme i 
vårt program i år. Ordet betyr 
egentlig «Gud i oss». Det er i 
slekt med ordet inspirasjon, 
som betyr «innåndet».  Mange 
vil kjøre gjennom nabokom-
munen Halden når dere kom-
mer til Fangekasa. Ved inn-
kjøringen til byen vil dere se 
byvåpenet, der det står ”Gud 
med oss”. 
 
-Se for deg ”Gud med oss” på 
vei til Fangekasa, og ”Gud i oss” 
på vei fra Fangekasa. Da har 
det skjedd noe viktig på årets 
bibelcamp, sier de to Fangeka-
sa-lederne. 

Blant sangkreftene under Be-
dehussang i år vil du møte 
blant andre Re� ex, Garness, 
Lars Mørlid og Peter Sandwall, 
Kjell Samuelsson, Kent Lund-
berg, Familien Sulebakk, Mari-
anne Juvik Sæbø, Stig Sjøberg, 
Gunstein Draugedalen, Frøydis 
Grorud fra Beat for Beat, repre-
sentanter fra Sjømannskirkene,  
lokale utøvere som Country 
Comfort, Totakt og Sang, Iren 
Lundblad og Suzanne Mur-

phree og mange � ere.
Blant talerne under årets bi-
belcamp nevner vi Asbjørn 
Kvalbein, Petter Skauen, Jens 
Petter Jørgensen, Geir Ha-
rald Johannessen, Per Anders 
Nordengen, Åge Martinsen, 
Marit Andersen, Wenche Lunde 
og Gry Sæter. Borgs nye biskop, 
Atle Sommerfeldt vil tale under 
fellesgudstjenesten med me-
nighetene i Aremark og Marker 
søndag 8.juli.

Følg med i Vårt Land, lokala-
viser og lokalradioer med 
ukentlig annonsering av pro-
grammet. Du kan lese hele pro-
grammet på www.fangekasa.
no. Her kan du også laste ned 
årets programblad.

Fangekasa inviterer til Bedehussang i Grenseland for tredje gang, og bibelcamp for 

29.gang. Her fra friluftsscena  på Aremarksjøen.

Til ventre: Garness består av tvillingsøstrene Ingelin Reigstad Norheim og Hildegunn 

Garnes Reigstad. De kommer til Bedehussang i grenseland for å holde konsert fredag 

6.juli. Det er duket for både leken og utadvent musikk som får sommerlette ben til å 

trampe med, men også inderlige, skjøre melodier som banker på ettertenksomhetens 

rom i oss.

Årets bibelcamp har dette innholdet:

30.juni – 8.juli: 

Bedehussang i Grenseland med en rekke kjente sangere og 
musikere og talekrefter.
9.-15.juli: 

Rom for alle, tradisjonell familieuke på tvers av 
generasjoner
16-25.juli:

Barn og ung. For familier med barn og tenåringer.
26.-28.juli: 

Hælja. For ungdom i alle aldre
29.juli: 

Fangekasa Festival-dag.
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Hvorfor tok du på deg et slikt le-

derverv?

Interessen for barn og deres vel-
ferd har alltid vært der, og som 
sprek pensjonist, takket være 
pacemaker og piller, må man 
engasjere seg i noe. Barnehage 
syntes jeg hørtes interessant og 
spennende ut.

I mine siste år som politimann 
arbeidet jeg mye med forebyg-
gende arbeid. Jeg var blant annet 
mye rundt i barnehagene i Eids-
berg sammen med politibamsen 
Eddy.  

Etter polititjenesten arbeidet jeg 
i � re år som bussjåfør med mye 
kjøring av skoleelever. 

Jeg har nok barnetekke. Det er 
viktig å møte barna som en blid 
og hyggelig voksen, men med 
klare retningslinjer. Det er viktig 
at barna blir sett. Små folk er bra 
folk! 

Hvilke oppgaver utøver styrele-

der?

For det første har jeg vært styrets 
møteleder. Styrer i barnehagen, 
Unni – Lise Østevik, er saksbe-
handler for styret. Hun har lang 
erfaring og har god oversikt. Vi 
har planlagt møtene sammen, 
men hun legger fram sakene. Det 
har vært forholdvis lett å være 
møteleder.

I tillegg har jeg deltatt i møter 
med samarbeidsparter som 
kommunen, vært med på kurs i 

PBL (Private barnehagers Lands-
forbund) og KS-samlinger. Man-
ge av kursene har gått på dagtid 
så det har vært en stor fordel å 
være pensjonist og sin egen ar-
beidsgiver.

I en krevende hverdag er det 
mange saker som barnehagens 
ledelse må ta stilling til. Jeg har 
forsøkt å være en støttespiller og 
rådgiver.

I tillegg har jeg vært opptatt av å 
informere om den gode barne-
hagen vår i ulike sammenhenger.

Ja, du har vært en god ambassa-

dør for barnehagen, - hvorfor set-

ter du så stor pris på den?

Jeg har tydelig erfart at barne-
hage er ingen oppbevaringsan-
stalt for barn, men en høyverdig 
pedagogisk institusjon. 

Det har vært interessant å følge 
utviklingen i barnehagen disse 
årene. Jeg har fått en god inn-
sikt i det store arbeidet som leg-
ges ned for at barna skal få gode 
opplevelser, et godt læringsmiljø 
og utvikle sosiale ferdigheter.  
Barnehagen står sterkt med le-
derduoen Unni-Lise Østevik 
(styrer) og Lise Undrum (faglig  
leder). De to utgjør en gedigen 
ressurs. Det de ikke vet om bar-
nehage, er ikke verdt å vite!

Du var sterkt delaktig i utvidelsen 

i Trømborg?

Ja, det var styret for Trømborg 
Menighetshus som stod for byg-

geledelsen, men jeg var med
i prosessen fra dag en til prosjek-
tet var ferdig. I innspurten ble det 
også en del snekkeroppgaver på 
meg, blant annet montering av 
kjøkken, hyller og skap.

Du har vært barnehagens vakt-

mester også?

Ja, barnehagen har behov for 
en del vaktmestertjenester. Det 
er i den rollen barna kjenner 
meg. Jeg har litt forskjellige navn 
bortover, - forskjellige varianter 
av Jon Anders. Noen kaller meg 
også snekker Andersen. Jeg har 
mange små venner og beundre-
re i de forskjellige avdelingene. 
Det liker jeg godt!

Mange av barna vil også hjelpe 
meg med praktiske oppgaver og 
av nesten alle får jeg høre at pap-
pa har bedre verktøy hjemme.  
Det er � nt at jeg kan fortsette 
som vaktmester og problemløser 
for ting og tang. Da blir ikke over-
gangen så stor.

Barnehagens ledelse er full 
av lovord om sin unike støt-
tespiller: Jon Anders har vært 
en svært god styreleder. Hans 
engasjement, støtte, omsorg 
og praktiske arbeid har vært 
uvurderlig for barnehagen!

Barnehagens ledelse uttrykker 
stor takknemlighet for at han 
vil fortsette som vaktmester og 
dermed fortsatt være en del av 
miljøet.

- Små folk er bra folk

NYTT FRA MENIGHETSRÅDENE

Eidsberg - Mysen - Hærland - Trømborg

Jon Anders Herrebrøden takker nå av etter 12 år som 

leder for styret for Menighetens Barnehage. I alle dis-

se årene har han vist et stort engasjement og mye 

omsorg for barnehagens ve og vel.

Kon� rmanter, kon� rmantforel-
dre, menighetsrådsmedlemmer 
og prestene gjorde en god inn-
sats under årets fasteaksjon.
 

Eidsberg Sparebank stiller også 
hvert år opp med hjelp til opp-
telling. 
Takk for god innsats!

I år � kk vi følgende resultat:

Hærland menighet: kr 11.879,-
Mysen menighet: kr 30.794,-
Trømborg menighet: kr 12.537,-
Eidsberg menighet: kr 18.218,-

Over: Anders, Siri, Linn – Agathe, Madelen, Hanna og Sigurd syntes det var godt å kunne sette 

seg ned i Eidsberg sparebanks lokaler etter at de hadde gått roden sin med bøsser til inntekt 

for Kirkens nødhjelps fasteaksjon.  

Venstre: Av Marie Cora Hallen og Vilde Edvardsen som kommer inn på banken med bøssene.

består av 4 avdelinger (Hærland Bedehus, Hebron Bede-
hus i Eidsberg og 2 avdelinger i Trømborg Menighetshus.

Barnehagen eies av to normisjonsforeninger og menig-
hetsrådene i Eidsberg. De har følgende representanter: 
Jul-Lars Kvernhusengen (Hærland Normisjon), Astrid 
Aarsland (Normisjon Eidsberg), Jan Thore Kjeve (Eidsberg 
menighet), Monica Johansen (Trømborg menighet), Trond 
Ingar Sloreby (Hærland menighet), Kari Kvernhusengen 
Undeland( Mysen menighet). Styret er nyvalgt og konstitu-
erer seg i juni.

Unni-Lise Østevik har vært styrer i barnehagen siden 1982.
Hun blir pensjonist fra september 2012 og Hilde Kopperud 
er ansatt som ny styrer. 

Menighetens Barnehage

Jon Anders 

Herrebrøden
Gift med Kirsten, to barn, 

seks barnebarn, arbeidet 34 år i 

politiet, 4 år som bussjåfør og har nå 

diverse engasjement som vaktmester 

og plenklipper.

Fasteaksjon 2012
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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 815 33 300

Søndagsskolehytta Holmbo, i Trømborg� ella, feirer 25 år

Litt vekk fra mas, litt vekk fra vei - et sted 
hvor du kan kose deg. Til hytta med man-
ge eller få, et sted hvor det er lett å nå - et 
sted hvor ro og fred kan rå…

Søndag 9. September feirer Søndagssko-
lehytta 25 år. Høsten 1987 ble det satt i 
gang drift av ei nybygd hytte – En testa-
mentarisk gave til Trømborg Søndags-
skole bestående av en skogseiendom og 
penger var utgangspunktet til at � ere ild-
sjeler satte i gang hyttebygging.

Ved Søndre Ertevann ble det reist en � ott 

hytte ved vannkanten, et idyllisk og popu-
lært reisemål for unge og eldre – med god 
plass og god atmosfære.

Vi i styret for hytta ønsker velkommen til 
en trivelig dag på Søndagsskolehytta søn-
dag 9. september, fra kl. 11.00. Det blir en 
dag med variert program – Gudstjeneste, 
sang, musikk, grilling og presentasjon av 
hyttas historie.

I neste nummer av Kirkekontakten vil det 
komme mer informasjon om dagen og 
hytta. Sett av dagen og bli med på feirin-
gen, – gamle og nye hyttevenner ønskes 
velkommen.

Et sted inni skogen, ei koselig hytte, rimelig å leie og god å nytte… 

Vil du være med en tur videre innover til et fredfullt sted med plass til mange mennesker?

Søndagsskolehytta ligger fi nt ved Søndre Ertevann.

Tekst: Jostein W. Trømborg
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DØPTE

DØDE

GUDSTJENESTER

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

Innleveringsfrist til 

neste menighetsblad:

17. august  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

  
17.06.12 – 3. søndag i treenighetstiden.

Hærland kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste

Mysen kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste

24.06.12 – Sankthansdagen.

Eidsberg kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste.

01.07.12 – 5. søndag i treenighetstiden.

Trømborg kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste.

08.07.12 – 6. søndag i treenighetstiden.

Mysen kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste.

15.07.12 – 7. søndag i treenighetstiden.

Hærland kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste

22.07.12 – 8. søndag i treenighetstiden.

Eidsberg kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste. Markering av  

   terroranslagene 22.07.2011

29.07.12 – Olsok (Olavsdagen).

Eidsberg kirke kl. 18.00:   Olsokgudstjeneste.

05.08.12 – 10. søndag i treenighetstiden.

Mysen kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste.

12.08.12 – 11. søndag i treenighetstiden.

Hærland kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste.

19.08.12 - 12. søndag i treenighetstiden.

Eidsberg kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste

Trømborg kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste

26.08.12 – 13. søndag i treenighetstiden.

Hærland kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste

Mysen kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste

02.09.12 – 14. søndag i treenighetstiden.

Eidsberg kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste

09.09.12 – 15. søndag i treenighetstiden.

Mysen kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste

Søndagsskolehytta kl. 11.00: Gudstjeneste.  Jubileum 

   for søndagsskolehytta.

16.09.12 – 16. søndag i treenighetstiden.

Hærland kirke kl. 11.00:   Familiegudstjeneste. 

   Utdeling av 4-årsbok.

Mysen kirke kl. 11.00:   Familiegudstjeneste. 

   Utdeling av 4-årsbok..

23.09.12 – 17. søndag i treenighetstiden.

Eidsberg kirke kl. 11.00:   Familiegudstjeneste. 

   Utdeling av 4-årsbok..

Mysen kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste

Trømborg kirke kl. 11.00:  Familiegudstjeneste. 

   Utdeling av 4-årsbok. 

30.09.12 – 18. søndag i treenighetstiden.

Hærland kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste.

Mysen kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste

Endringer i gudstjenestelista kan forekomme. 

Se vår hjemmeside www.eidsberg.kirken.no 

eller Smaalenenes Avis.
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DERSOM DÅRLIG VÆR, LEGGES ARRANGEMENTET TIL TOMB AULA.
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2. påskedag var det 
storsamling på Heia.

De kaller det påskefrokost, men 

det begynner ikke før kl. 11, og 

da med et møte først. I år var det 

helt fullt – kanskje 100 – unge 

og gamle som gledet seg over 

påskens glade budskap:

Han er oppstanden – halleluja! 

Vi sang påskens sanger, Jostein 

Trømborg holdt andakt og Eilén 

Rein$ ord sang solo. 

Etterpå var det mat til alle og tid 

for å prate sammen. Og slik blir 

det nok neste år også.

Påskefrokost på Heia
Tekst : Øyvind Skjold 

Foto: Ivar Baggetorp

Eidsberg:
Ansgar Eugen Teig
Alf Henry Brattås
Nils Skjør
Trygve Oskar Jo-
hansen

Mysen:
Ester Karoline Neset
Gudrun Kaspara 
Kåen
Ulf Johansen
Signe Tordis Warchol
Else Marie Vold
Mary Bergersen
Øistein Holm

Hærland:
Karin Ingeborg 
Sloreby
Borghild Nordby Aas

Trømborg:
Ingrid Rånås Grim-
holt

Kristin Gunleiksrud fra Oslo bi-

spedømmeråd ble enstemmig 

valgt som nestleder i Kirkerå-

det på rådets konstituerende 

møte 2. mai. Svein Arne Lindø 

ble valgt som leder av Kirkerå-

det på Kirkemøtet i april. 

Kirkerådets arbeidsutvalg, 

som består av % re personer, 

ble 2. mai etablert for en pe-

riode på to år. Leder, nestleder 

og Bispemøtets preses, biskop 

Helga Haugland Byfuglien sit-

ter i arbeidsutvalget.  I tillegg 

ble Egil Morland fra Bjørgvin 

bispedømmeråd valgt inn.

Konstituering av Kirkerådet

Eidsberg:
Benedikte Anderssen
Emmanuel Russom Johansen 
Oda Ho& 
Jakob Matheo Krog
Eirik Landerud
Jenny Landerud
Marie Hansen Kjeserud
Marcus Solvang

Mysen:
Anna Nordlie-Dramstad
Nora Marie Kopperud
Håkon Moan-Røssås Undrum

Hærland:
Jens Lintho Byhrø

Trømborg:
Oskar Eggen-Johannessen
Magnus Sørensen Engum



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

For 7. gang er det blitt gjennomført 6-årsklubber i de � re menig-

hetene våre. Tiltaket i trosopplæringen arrangeres for barn som 

skal begynne på skolen til høsten og består av 3 samlinger og en 

gudstjeneste. 

Vi har akkurat lagt bak oss kon� rmantåret 2011 – 2012. Det har vært et begivenhetsrikt år med 

greie kon� rmanter!  Vi har hatt ulike gudstjenester og kon� rmantforestilling, fasteaksjon, leirer 

og vanlige undervisningssamlinger. 

6-ÅRSKLUBBER MED STOR  DELTAKELSE

Barneklubben i Hærland

KONFIRMANT 2013!

Konfi rmasjonsdager
Mange er tidlig ute for å avklare 
dato for kon� rmasjon. Det er 
viktig for alle som ønsker å leie 
seg lokaler. Vi har allerede fått 
spørsmål for 2017. 

2013:
Mysen: 12. mai
Trømborg: 26. mai
Eidsberg: 02. juni
Hærland: 02. juni

2014:
Mysen 11. mai
Trømborg: 25. mai
Eidsberg: 01. juni
Hærland: 01. juni

2015:
Mysen: 10. mai
Trømborg: 24. mai
Eidsberg: 07. juni
Hærland: 07. juni

For de som ønsker å se enda 
lenger fram, er følgende normal 
tidspunkt for kon� rmasjonssøn-
dager fastlagt:

Mysen kirke: 2. søndag i mai.

Trømborg kirke: 4. søndag i mai

Eidsberg kirke: 1. søndag i juni. 
Dersom denne faller på 1. pinse-
dag, siste søndag i mai.

Hærland kirke: 1. søndag i juni. 
Dersom denne faller på 1. pin-
sedag, avgjør biskopen om det 
likevel kan avholdes kon� rma-
sjon denne dagen.

Det tas forbehold om endringer 
av dette!

Diplomfest

Ungdomsklubben KRIK Ka du trur har for tiden 84 medlemmer på lista. Det 

vil si at det er 84 ungdommer som hver uke får tilbud om å delta på våre 

arrangementer direkte på sin mobil. Det viser seg at det er ca 50/50 gutter 

og jenter.

KRIK KA DU TRUR 
– gutte- OG jenteklubb!

Tekst : Anita Lislegaard

Illustrasjon: Birgitte Kolbeinsen

Nok et baysangkurs er over og denne gangen var det diplomfest på sangstunden 16. 
mai. Noen fedre, besteforeldre og søsken hadde kommet for å ta del i babyenes diplom-
utdeling. De � kk høre og observere de små og samspillet mellom mødre og barn.

Torsdag 10. mai hadde vi sommerav-

slutning. Både været og tidspunktet 

tilsa at dette var litt tidlig, men vi � kk 

hatt avslutningen med både skattejakt 

innendørs, andakt, pølser og kake!

Barneklubben hadde også fått i opp-

drag om å være med å dekorere Hær-

land kirke til 17. mai og denne torsda-

gen var det fargelegging av " agg som 

var oppgaven.

Skattejaktens innhold handlet både 

om 17. mai, Kristihimmelfartsdag, sta-

fetter, sang, leker og tilslutt fant un-

gene skattekista som var fylt opp med 

såpebobler og gullmynter. Det lå også 

et stort speil i skattekista og alle barna 

� kk ta en titt i speilet og sjekket ut hva 

som var Guds største skatt.

En ekstra stor takk rettes til Katharina 

Heimseter og Anne Johanne Dahl for 

god hjelp med barneklubben denne 

våren.

Denne våren har det vært 21 barn innom barneklubben i Hærland.

Barna er mellom 4 og 8 år og vi har hatt samlinger én gang i måneden på kirkestua i Hærland.

Her får barna en bok – «Tre i et tre» - 
som er et bidrag til trosopplæringen i 
hjemmet. Etter hvert ser vi at " er og " er 
kommer på tiltaket, og i år var det 55 % 
av barna i målgruppen som har deltatt. 

Aller " est var det på Mysen hvor 19 
barn deltok og ytterligere 2 kom på 
gudstjenesten og � kk bok. De øvrige 

tallene er Hærland: 8 barn, Trømborg: 
12 barn og Eidsberg 12 barn. Det er 
stas å få gå på en klubb, og mange 
er spent på hvem de skal gå på skole 
med til høsten. 

Det er gledelig å se at vi bygger opp 
nye og gode tradisjoner gjennom 
trosopplæringen og takker alle som 
bidrar som frivillige medarbeidere på 
dette og andre tiltak.

Tekst: Elisbeth Riiser Dankel

Vi er godt i gang med å plan-

legge neste års kon� rmanter – 

kon� rmant 2013! Det blir mye 

likt som dette året, men vi job-

ber for å få til overnattingsleir 

for alle kon� rmantene. 

Alle skal ha fått brosjyre i pos-

ten som sendes ut fra bispe-

dømmekontoret, i tillegg har 

det blitt sendt ut påmeldings-

skjema fra kontoret. Hvis du 

ikke har mottatt dette, så ta 

kontakt med oss på kirkekon-

toret så sender vi det til deg. 

Tekst: Solveig Tjernæs Vormeland

Tekst: Solveig Tjernæs Vormeland

Vi har et veldig variert tilbud. Noen fredager 

er mange med, andre er det færre. Noen av 

ungdommene ca 20 stk er med på nesten 

alt. Vi ønsker at så mange som mulig er med 

på mest mulig, men ønsker samtidig at 

klubben skal oppleves som åpen og inklu-

derende. Det er ikke alle som har anledning 

til å være her hver fredag. Disse skal føle seg 

velkommen de gangene de får det til.

De fredagene vi ikke trener i Eidsberghallen 

har vi denne våren vært på Bad taste party 

hos Jeriko, Marker,  Gocart og kebabtur til 

Oslo. Skautur med bålbrenning (mens det 

enda var lov). Sh’bam og styrketrening på 

Family sports club pluss mye mer. I som-

mer er planen å reise til Telemark. Vi skal på 

Sommarland i Bø og bestige Gaustatoppen 

– kanskje vi ser hjem?

Det skjer mye på 8 uker for de 

små babyene. Fra å være vare 

på lyder, musikkinstrumenter og 

andre mennesker så skjer det en 

utvikling gjennom disse ukene. 

De gjenkjenner sanger og viser 

glede over å være med i felles-

skapet. 

Solfrid Leinebø Seljås spilte til 

fellessangene og hadde en � n 

avslutning på festen med lysten-

ning og  irsk velsignelsessang.

Diplomfesten inneholdt også en 

god lunsj, og kake med " agg til 

ære for de små kursdeltakerne. 

Tekst : Anita Lislegaard

Martin Hammersborg og Aurora Degnes fargelegger fl agg


