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Eidsberg kirke
-steinkirke 
eller trekirke
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www.eidsberg.kirken.no

Søndagsskole-
hytta 25 år

se side 5

Lydanlegg i 

Eidsberg kirke.

Vi har fått en del klager på 

lydanlegget i Eidsberg kirke. 

Teleslyngen har fungert 

veldig bra, men for øvrig har 

lyden vært ”ullen”. Spesielt 

uheldig var vi på gudstjenes-

ten 22. juli da forsterkeren 

til teleslyngen kortsluttet. 

Pga ferieavvikling klarte ikke 

vår leverandør av lydutstyr å 

ska� e ny forsterker til olsoks-

gudstjenesten 29. juli. 

Nå er ny forsterker på plass. 

I tillegg er det blitt montert 

nye høytalere.

Det arbeides også med 

muligheter for ytterligere 

utbedringer av lydanlegget. 

Takk for gaver til 

Kirkekontakten

Med sommerutgaven av 

Kirkekontakten ble det lagt 

ved en bankgiroblankett 

med mulighet til å gi en gave 

til menighetsbladet.

Mange har sendt sitt bidrag, 

- til sammen er det kommet 

nesten kr 70..000,-. 

Takk for gode gaver!

Møt menighetsråds-
lederne

se side 4

Søndagsskolehytta Holmbo har 

lagt 25 år bak seg og vi feirer det-

te ! otte stedet.

Et sted innover i Trømborg" ella 

ved Søndre Ertevann var det en 

skogseiendom med ei lita hytte, 

en utedass og en stall – et sted 

befant det seg et arvetestamente 

og Trømborg Søndagsskolefore-

ning var nevnt der. Eiendommen 

med en nydelig beliggenhet helt 

ut på odden skulle gis som gave 

til Søndagsskolen i Trømborg-

bygda – en veldig sjenerøs gave 

fra brødrene Holtet v. siste gjenle-

vende Johannes Holtet. 

Eiendommen ble deretter delt 

mellom Trømborg Søndags-

skole og Vidar Hoel, som kjøpte 

eiendommen Holtet. Et sted 

i " ella med ! ott beliggenhet 

inntil Søndre Ertevann var nå 

utgangspunktet for det som 

skulle ende opp i Søndagssko-

lehytta Holmbo.

Du kan lese mer om 

Søndagsskolehytta på s. 5

Det er en stor glede å ønske Solfrid Leinebø 

Seljås velkommen som ny sogneprest til 

Eidsberg og Mysen. Hun ble tilsatt av Borg 

Bispedømmeråd  i møte 5. juni, og tiltrer sin 

nye stilling 1. september.

Solfrid Leinebø Seljås 

Velkommen!

Livets land
Han som bor
i livets land
i det evige
er også han
som bor
i mitt indre
som omslutter meg
i sine armer
ufattelige under

 Andreas Lund

Tekst: Elisabeth Yrwing Guthus

Søndag 2. september gir vi 

henne en varm velkomst når 

hun innsettes i tjenesten ved 

festgudstjeneste i Eidsberg kir-

ke kl. 11:00.

Solfrid er 46 år, bor i Askim, og 

hun ble ordinert til prestetje-

neste i Den norske kirke i 2007. 

Hun har vært vikarprest i Mar-

ker og i Østre Borgesyssel pro-

sti, og hun har også bred erfa-

ring fra annen kirkelig tjeneste 

bl.a. gjennom arbeid som kirke-

verge og fra tjeneste i KABB. 

I Eidsberg og Mysen er hun alle-

rede kjent av mange gjennom 

sitt gode engasjement for kon-

# rmanter, barn og ungdom.

Hjertelig velkommen som vår faste sogneprest, Solfrid!

Tekst: Jostein W. Trømborg

Søndagsskolehytta 25 år
Det var en gang heter det i eventyrene – Bibelen bruker: Det skjedde i de dager…
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Blant alle Paulus-brevene i Det nye testa-

mente er det ett som står i en særstilling. 

Det er det vesle brevet til Filemon (bare 25 

vers), som er et privatbrev. Mye tyder på at 

det er skrevet og sendt samtidig med brevet 

til kolosserne. I så fall har Paulus skrevet det 

mens han satt i varetektsfengsel i Roma år 

60-62 (Ap.gj. 28.30-31), og Filemon har bodd 

i Kolossæ, en by i Lilleasia.

Vi vet ikke mye om Filemon, bare at han til-

hører menigheten og har hatt en slave som 

heter Onesimus (Typisk slavenavn, Betyr 

”Nyttig”). Denne slaven har av ukjente grun-

ner rømt til Roma, og er der kommet i for-

bindelse med Paulus. Dette har ført til at han 

er blitt en kristen. Men nå er han kommet i 

en vanskelig situasjon. Plikt og samvittighet 

tilsier at må vende tilbake til Filemon. Men 

hvordan vil han bli tatt imot? Det var strenge 

stra� er for en bortrømt slave. For å hjelpe 

ham skriver så Paulus dette anbefalingsbre-

vet, der han ber Filemon om å ta imot Onesi-

mus, ikke som en rømt slave, men som en el-

sket bror! Han skriver også at hvis Onesimus 

skylder Filemon noe, så skal han, Paulus, be-

tale det når han kommer på besøk.

Hvordan det gikk? Det vet vi ikke. Men Pau-

lus skriver at han er sikker på at Filemon vil 

gjøre som han er blitt bedt om, og da får 

vi tro at det gikk bra. Ellers hadde brevet 

neppe kommet med i NT. Brevet er for øvrig 

ikke bare rettet til Filemon. Sammen med 

sin medarbeider Timoteus hilser Paulus Ap-

pia (Filemons hustru?), en Arkippos (fami-

liemedlem?) og menigheten som samles i 

huset hans. Og til slutt overbringer Paulus 

hilsener fra flere medarbeidere, bl.a. Mar-

kus og Lukas.

Paulus tok ikke til orde for sosiale reformer. 

Han krevde ikke at slaveriet skulle opphøre. 

Det skyldtes nok at han og de første kristne 

levde i troen på Jesu snarlige gjenkomst, 

og da var det bare en sak som hadde prio-

ritet, og det var å forkynne evangeliet! Men 

det menneskesynet han representerte, 

hadde sprengkraft. Når alle mennesker har 

samme verdi for Gud, og når alle kristne er 

søsken, kan man da forsvare å selge og kjø-

pe mennesker som billig arbeidskraft?  Kan 

man eie et annet menneske som en annen 

gjenstand? – Brevet til Filemon har vært et 

viktig incitament i kampen mot slavehan-

del og slaveri både i gammel og ny tid. Intet 

mindre!

Ble du nysgjerrig på brevet? Finn det fram 

i Bibelen eller Nytestamentet. Det tar 5 mi-

nutter å lese det, og litt lenger tid å tenke 

over det.

Tro & Tanke

 Gunnar Hasselgård

FILEMON

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

Ranveig Stensrud Bakke, organist
mob: 958 75 828
ranveig.bakke@hotmail.com

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
Organister
Bendik Eide har vært ansatt i 40 % organiststilling. Han har split ved gudstjenester i 
Mysen og Hærland kirker. I tillegg har han hatt tjeneste ved mange vielser, begravelser, 
andakter og trosopplæringsaktiviteter.
 
Eide har søkt fellesrådet om å begrense tje-
nesten til helgearbeid. Han bor i Oslo. Det blir 
derfor mye reising i forhold til utført arbeid. 
Søknaden er innvilget og ny stillingstørrelse er 
fastsatt til 30 % fra 01.09.2012.

Ranveig Stensrud Bakke er ansatt som 
organist med hovedtjeneste i Trømborg kirke. 
Stensrud Bakke er utdannet organist og har 
lang erfaring fra Rakkestad og Marker. Hun 
tiltrer 01.09.2012. Stensrud Bakke er også  lærer 
ved Eidsberg ungdomsskole. 

Trosopplæringsmedarbeidere 
Eidsberg kirkelige fellesråd har vært begunstiget med et høyt statlig tilskudd til trosop-
pæringsaktiviteter i mange år. Det er nå fastsatt sentrale kriterier for statstilskuddet og for 
oss gjelder dette fra 01.07.2012. Det betyr at tilskuddet reduseres fra  kr 893.000 i 2011 til 
kr 547.00 i 2013. I 2012 blir det en mellomløsning.  Fellesrådet har derfor sett seg nødt til å 
redusere bemanningen.

Elisabeth Riiser Dankel har vært en trofast medarbeider i trosopplæring. Hun var med 
i planleggingen av forsøksprosjektet, skrev prosjektsøknaden og har i forsøks- og utvi-
klingsperioden vært ansatt som trosopplæringsmedarbeder. P.g.a  redusert statstilskudd 
må hun dessverre slutte som  trosopplæringsmedarbeider fra 01.09.2012. Riiser Dankel er 
engasjert som sekretær for den nyetablerte arbeidsgruppen som skal legge fram forslag til 
lokal plan for trosopplæring.  Takk for vel utført arbeid!

Anita Lislegaard har vært ansatt i 100% stilling som menighetspedagog. Hennes stil-
ling er redusert til  90 % fra 01.09.2012. Marker kirkelige fellesråd har «kjøpt» tjenester 
tilsvarende 20 % stilling fra Eidsberg for å utvikle sitt trosopplæringsarbeid. Reeltt sett vil 
Lislegaard arbeide kun 70 % her i Eidsberg. 

Ranveig Stensrud Bakke
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FOR BIG MISTAKES!
Høsten er tid for oppstart. I barnehagen, 
skole, arbeid. Idretten starter opp igjen med 
treninger, og kristne aktiviteter starter opp 
igjen. 

I mitt hjem så førte skolestart til at jeg kom 
over et kjempestort viskelær som jeg kjøpte 
til meg selv. Det var på grunn av det som sto 
på: FOR BIG MISTAKES!

Det slo meg der jeg sto på kjøpesenteret, at 
dette kunne være en hel andakt. For det kan 
jo være godt med et kjempestort viskelær i 
livet også, ikke sant? Tenk på alle de gange-
ne som vi roter oss bort i livet, eller gjør noe 
som vi egentlig angrer veldig på etterpå. 

Da er det godt å være en kristen. Det kristne 
budskapet forteller meg at jeg har en venn 
med et kjempestort viskelær, og det er nett-
opp for store tabber (engelsk: for big mis-
takes). Ikke sånn at jeg bare kan gå videre 
og fortsette med det som ble dumt eller 
vanskelig. Vi skal prøve å gjøre det bedre 
neste gang, for vi skal leve til Guds ære og 
medmenneskers beste. Men vi har en mu-
lighet som kristen, og det er å gå til Gud og 
bekjenne det vi har gjort.

En kristen har en medvandrer som heter Je-
sus Kristus, og han er den beste  venn vi kan 
ha. Vi kan gå til Jesus med alt, og fortelle han 
alt. For han har selv følt på ensomhet, smerte 
og angst. Det forteller Bibelen oss. Derfor 
kan vi vite at når vi ber til han og forteller 
hvordan vi har det, så forstår han oss.. Han 
har vært der selv. 

Ved oppstart av denne høsten, så har jeg lyst 
til å minne om at vi kan komme til Jesus gang 
på gang. Han gir oss nye muligheter. Det er 
ikke slik at etter 10 eller 20 ganger så har vi 
brukt opp kvoten. Nei, her er det av bare 
nåde (gratis) og vi kan be til Jesus igjen og 
igjen for eks takke han for hver dag, takke 
han for at han har skapt oss og be han om 
styrke og hjelp i vår hverdag. 

Og når vi har rota det til i livet, så kan vi be 
han om å komme med sin styrke, velsignelse 
og tilgivelse, slik at vi kan gå styrka videre på 
veien fram mot det evige målet i himmelen.

Jesus har et stort viskelær, og det gjelder 
for alle tabber. Jesus gir oss en ny start, nye 
muligheter. Som det står i Bibelen i Klage-
sangene kapittel 3, vers 22-23: «Herrens mis-
kunnhet er ikke forbi, hans barmhjertighet 
tar ikke slutt. Den er ny hver morgen, stor er 
din trofasthet, Gud!»

Andakt

ved sogneprest

Solfrid Leinebø Seljås

Trømborg misjonsforening feirer 125 års jubileum
Stiftelsesåret til Den eldre kvinneforening er i 1887 og Den østre kvinneforening ble stiftet 5 år senere. 

1. januar 2003 slo de to foreningene seg sammen og heter i dag Trømborg misjonsforening.

Protokollen for den eldste for-
eningsgrenen forteller at Maren 
Hansdatter Skukkestad ble gjen-
valgt til styret i 1889 under års-
møte på Kursmose i Trømborg. 
Derfra kan en slutte seg til at 
stiftelsesåret for Trømborg eldre 
kvinneforening var 1887. Kas-
saboka forteller at inntektene 
første året var kr. 98,02. Dette var 
en meget stor sum den gangen. 
Pengene var kommet inn på 
utsalg på Torp og Skukkestad. 
Innkjøp av garn og strikkesa-
ker var av et beskjedent beløp, 
som gjennom håndarbeider 
gav ferdige plagg og verdifulle 
misjonskroner.

Inntektene ble delt på tre, med 
en del til Det norske misjons-
selskap, en del til Indremisjon 
og siste tredjedel til trengende 
i bygda. Foreningens bestyrer-
inde bestemte over den siste 
delen og hadde oversikten over 
dem som trengte støtte.

Fra 1928 ble det bestemt at den 
tredjedelen som gikk til tren-
gende skulle gå til Den norske 
Santalmisjon. Etter hvert ble In-
dremisjon skilt ut som en egen 
forening i Trømborg, og foren-
ingen fortsatte dermed som en 

ren ytremisjonsforening, hvor 
gavene ble delt mellom Misjons-
selskapet og Santalmisjon.

LEDES AV EN BESTYRERINDE
Statuttene forteller at forenin-
gen skal ledes av en bestyrerin-

de. I tillegg har det fra starten av 
vært valgt en mannlig formann. 
Hans oppgave er å møte opp på 
foreningsmøtene og sørge for 
at disse begynner med bønn 
og slutter med andakt. Dersom 
det ikke var en slik egnet per-
son til stede, var det bestemt at 
det skulle leses fra misjonsblad 
eller «stykker fra Kirkefedrenes 
skrifter». Mennene hadde også 

en oppgave å forestå kassa og 
utsalg.

Den første formann var Johan 
Bergersen Tranemo. Blant for-
menn som har vært lenge med, 
forteller historien at August Høie 

var formann i hele 30 år. Av be-
styrerinder kan nevnes Maren 
Trømborg, Karoline Fredstad, 
Anna Kolshus, Anna Kopperud 
Hanna Ruud, Karoline Åsgård, 
Solveig Degnes, Ingrid Koppe-
rud, Karen Løkke, Gerd Filtvedt 
og i dag Tove Kopperud. Til kas-
sererjobben har det vært tro-
faste personer, ikke minst Marie 
Fjeld som var kasserer i 30 år.

DEN YNGSTE GRENEN
Den yngste foreningsgrenen 
Trømborg østre kvinnefore-
ning ble stiftet 24. november 
1893. Den som tok dette skritt 
var K Bergersen Engen, J.S. Lø-
ken og Ole Kristian Brattefoss. 
En vekkelse i Brattefoss krets 
var bakgrunnen for initiativet. 
Protokollen forteller: «Regler 
for kvindeforeningen østre del 
af Trømborg og øvre del av Rak-
kestad. Paragraf 1: Foreningen 
består af de kvinder der har 
sluttet seg sammen for at virke 
til Guds ære og hans riges vide-
re udbredelse. Dette sit formål i 
søger den at opnå ved at bede 
for sine medmennesker og ved 
at arbeide eller give forskjellige 
kledningsstykker og gjenstan-
de som gives til foreningen.

Det første årsmøtet ble holdt 
16. februar 1894. Her ble det i 
alt innskrevet 33 kvinner i for-
eningen. De to første bestyre-
rinnene var Karen Brattefoss og 
Anne Petersborg. Foreningen 
valgte 4 menn til etter turnus å 
holde andakt på møtene. En av 
dem som ble valgt til formann 
var Ole Chr. Brattefoss og til kas-
serer K. A. Sviu, men mennene 
hadde ikke stemmerett.

TROFASTE MEDARBEIDERE
Senere var Thorvald Kolshus 
vært formann sammenheng-
ende i 31 år. Blant mange andre 
trofaste medarbeidere kan nev-
nes: Martha Kolshus. Olga og 
Kristian Kopperud. Fra 1942 og 
nesten uavbrutt i 50 år var Anna 
Filtvedt bestyrerinde.

Møtene har for det meste vært 
holdt i hjemmene og det har 
vært besøk av misjonærer, ut-
sendinger fra kretskontoret og 
andre forkynnere. Det var fast 
kollekt på møtene. Tidligere 
også basarer og utsalg to gan-
ger i året. I løpet av de første 
100 årene ble det sendt over 
600 tusen kroner til misjons-
arbeidet. Foreningen som ble 
stiftet som en deleforening 
mellom Misjonsselskapet og 
Santalmisjon, men senere ble 
det bestem at alle innsamlede 
midler skulle gå til Santalmisjon 
da bygda hadde # ere utsendin-
ger i Santalistan i India. Laura 
og Kristian Trømborg og Randi 
Kopperud (misjonær i India og 
Bangladesh i 29 år). Anvor Ås-
gård Glomsrud har vært misjo-
nær i Nepal.

I dag går pengene til Misjons-
selskapet og Normisjon.

Tekst:  Tove Kopperud

Trosopplæring høsten 2012

Denne høsten inviteres barn og ungdom igjen til 

kirkens trosopplæringstilbud. Vi har et bredt tilbud i 

aktiviteter for mange aldersgrupper.

Velkommen!!

• Babysang

Oppstart i september

• Småbarnssang for 1 og 2 åringer

Oppstart i september 

• Småbarnssang for 2 og 3 åringer

Oppstart i september 

• Knøttesang for 4 og 5 åringer 

Oppstart i september 

• 4 årsbok utdeling i alle kirkene

september

• Barneklubben i Hærland for 4 – 8 åringer

Oppstart i september

• Kirkerotte DVD til 5 åringer

sendes ut i høst

• 4. klasseleir på Sjøglimt

oktober

• Kirkecamp/Lys Våken

november/desember

• KRIK – Ka du trur, ungdomsklubb

Oppstart i august

• Konfi rmantundervisning

Oppstart i september

• ULK - Ungdomslederkurs

Med forbehold om endringer.

For mer informasjon: www.eidsberg.kirken.no 

eller ring oss på kirkekontoret: 69702261

Solveig T. Vormeland, ungdomsdiakon

Anita Lislegaard, menighetspedagog

Tove Kopperud er dagens leder av Trømborg misjonsforening.
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ER JEG GOD NOK? - blir det bra nok?   -  vil jeg 
greie det?  -  tør jeg satse …..? De selvransaken-
de spørsmålene vi stiller oss kan være mange 
og krevende. 

KANSKJE HAR SLIKE selvkritiske spørsmål 
mange ganger vært oss en hemsko og vært en 
alt for stor begrensning på livet? Kanskje vi mis-
tet motet, ikke våget oss frempå, sviktet noen 
gode og fruktbare muligheter, sviktet samtidig 
oss selv - ja, vi kunne endog ende opp med en 
krympet selvfølelse.

KANSKJE DETTE OGSÅ gjorde at de tingene 
vi faktisk våget oss på ble til strenge øvelser i 
perfeksjon, grundighet og ”oversolid” innsats. 
Det måtte være 100% garantert bra, INGEN 
tvil om resultatet.. For hvis det ikke ble bra nok 

er nederlaget stort og nesten ikke til å bære, - 
trodde vi….

GRUNDIGHET OG SOLIDITET er naturligvis 
gode kvaliteter, men det kjennes bedre om de 
springer ut av engasjement og vilje, og ikke ut 
av angst og utrygghet.

ALLE HAR VI nok en porsjon av disse lave tanke-
ne om oss selv. Så godt da om vi også har men-
nesker i vår nærhet som ser oss, som har tro på 
oss, som kan gi real og troverdig støtte. Da kan vi 
virkelig nå ut over oss selv og våre grenser!

Men FOR MYE OG FOR LITE forderver alt, sier 
et gammelt visdomsord. Etter tiden med for li-
ten tro på seg selv kom tiden for hemningsløs 
selvkjærlighet og selvnytelse. 

”ELSK DEG SELV”-  bølgen skyllet over oss og 
vi " kk en generasjon som truer med å bli nær-
mest grenseløs i sin selvhevdelse. Noen har kalt 
den for ”Generation ME” – eller generasjonen 
MEG. De som har en overdreven og urealistisk 
tro på seg selv og krever en selvfølgelig rett til 
å sitte øverst ved bordet her i verden. Som for-
venter at lykke og rikdom og glamorøst liv skal 
komme # ytende på ei $ øl under tittelen ”fordi 
jeg fortjener det”.

RESULTATET BLIR LETT selvgode, ensomme, 
utilfredse eller selvopptatte mennesker med lite 
evne til medfølelse og engasjement for andre.

ET SLIKT UTGANGSPUNKT kan fort føre til et 
brutalt møte med krevende arbeidsliv og hver-
dagsliv. Sannheten om livet for de # este er fort-
satt at det kreves innsats og vilje, utholdenhet 
og mot, og at det er lite eller ”itt’no som kjem 
tå seg sjøl”.

DE GAMLE ORDENE ”nøysomhet, forpliktelse, 
o& er”, - og ord som dugnad og samfunnsånd, 
solidaritet, tjeneste og nestekjærlighet kaller til 
en annen tilnærming til livet. John F. Kennedy 
sa det slik: Ikke spør hva ditt land kan gjøre for 
deg. Spør hva du kan gjøre for ditt land!

ET MENNESKE MED en krevende helsesitua-
sjon sa det omtrent slik: noe av det viktigste er 
å kunne bevare et ståsted av takknemlighet. Å 
kunne ta imot med takk de store og små gleder 
og muligheter som dagen gir. Det gjør det mu-
lig å leve også med mange store savn, og se ut 
over seg selv…

PENDELEN SVINGER, OG vi ønsker oss ikke til-
bake til den krympede selvfølelsen. Derimot er 
det forløsende når mennesker med gode hjer-
ter frigjøres fra smal selvopptatthet til engasje-
ment og til kjærlighetens innsats for andre.

VI HAR SETT det både i lokalsamfunn og stor-
samfunn: menneskers engasjement kan vekkes 
til stor innsats. Det gir håp og får oss til å tro at 
kjærlighetens evangelium fra Jesus lever i oss 
og blant oss..!

HANS KJÆRLIGHET TIL oss, - og til alle, utfor-
drer til god balanse mellom egenkjærlighet og 
nestekjærlighet.

Hvordan kan du elske din neste som deg selv, 

hvis du mangler egenkjærlighet? –Og hvor-

dan kan du elske din neste når du ikke evner 

å se andre enn deg selv…?

PENDEL-SVING?  

Sigmund NakkimApropos!

Menighetsrådslederne – hvem er de og hva vil de?
Nye menighetsråd ble valgt høsten 2011. Noen få representanter tok gjenvalg, men mange startet opp med blanke ark og åpent sinn.  

Alle rådene byttet leder.  De begynner nå å bli litt varme i ledertrøya. Vi har derfor utfordret dem til å fortelle litt om sine erfaringer og utfordringer.

Her er spørsmålene vi stilte:
1. Hva var din motivasjon for å ta «jobben» som 

menighetsrådsleder?
2. Hva regner du med blir den viktigste oppga-

ven som menighetsrådet vil arbeide med i 
din lederperiode?

3. Hvilke grep ser du kan tas for å få # ere folk til 
å gå i kirken?

4. Er det en spesiell sak du «brenner» for? 
5. Når du nå har fungert noen måneder som 

menighetsrådsleder, hva opplever du som 
mest positivt?/hva oppmuntrer deg mest?

Torill Hauger
leder i Eidsberg menighetsråd

1. Vi var 3 rådsmedlemmer som 
valgte å være med en periode 
til, jeg ble foreslått og etter litt 
betenkningstid takket jeg ja. Har 
lært mye i tiden jeg har vært med, 
og det er også grunnen til at jeg 
ville fortsette i menighetsrådet. 

2. Det har vært og det er mye å ta tak i, men jeg tror nok den 
viktigste oppgaven for vårt menighetsråd blir diakoni og særlig 
trosopplæring for barn og ungdom. Her må vi trå til alle sammen.

3. Jeg skulle ønske at gudstjenesten begynte kl. 12.00, synes 
at formiddagen går så fort. Så jeg tror at hvis tidspunktet ble 
# yttet, ville # ere møte opp. Frokost kunne spises i fred og ro, 
og allikevel komme tidsnok til gudstjeneste.

4.  Nå er det lydanlegget i vår kirke som trenger utskifting. El-
lers er det barnekoret som vi absolutt burde få i gang igjen. 
Det hadde virkelig vært # ott om vi " kk til det. Sang og musikk 
i ung alder gir så mye glede, og det lager store ringvirkninger.

5. Veldig mange positive tilbakemeldinger på jobben vi gjør 
for kirken og menigheten vår. Tusen takk!

Jul – Lars Kvernhusengen
leder i Hærland menighetsråd

1. For meg er dette en forhand-
lingsløsning og en arbeidsfor-
delingssituasjon. Jeg hadde ikke 
spesielt lyst til å være leder, men 
siden jeg har vært leder tidligere, 
visste jeg litt om hva jeg gikk til.
2.  Trosopplæringen er viktig. 

Ellers hadde det vært " nt om rådet kunne videreføre noe av 
det arbeidet som før ble utført på bedehusa etterat virksom-
heten i hovedsak er nedlagt. Et tiltak som fungerer er formid-
dagstre&  i Kirkestua.

 3. Gudstjenesten må få et innhold og en form som gjør at folk 
kjenner at de får noe når de går i kirken. Dette omfatter enkel 
og sentral «Jesusforkynnelse» og liturgi som er gjenkjennelig 
og slitesterk. Sang og musikk i gudstjenesten er # ott.

4. «Fylle» Kirkestua med menighetsbyggende aktiviteter. Gle-
der meg over barneklubb og formiddagstre& .
 
5.  Det mest positive er det # otte samarbeidet i rådet, arbeids-
fordelingen som jeg synes fungerer veldig bra, og den posi-
tive innstillingen. Jeg gleder meg over at restaureringen av 
taket på Kirkestua er ferdig og at resultatet ble bra.
 
Unni Bjerknes
leder i Trømborg menighetsråd
 
1.  Det var nok ikke i mine tanker 
at jeg skulle bli noen menighets-
rådsleder da jeg sto på lista over 
kandidater til rådet i Trømborg. 
Tenkte ikke så mye på dette før 
jeg ble valgt inn. Det var ikke så 
mange som møtte opp og da ble 
det bare sånn at vi fordelte tillitsverva vi som var der. Men jeg 
er glad i kirken vår og har lyst til å gjøre en innsats for menig-
heten og kirken. Jeg visste ikke hva jeg gikk til og det var mye 
å sette seg inn i. Det ble en del våken-netter, jeg var veldig 
redd for å glemme og ikke få med meg ting som var viktig.

2. Menighetsrådet har mange oppgaver gjennom året – nå er 
det utprøving av den nye gudstjenesteordninga. Det er ved-
tatt en omfattende kirkegårdsutvidelse som blir spennende å 
følge, og så er det bygging av handicaptoalett. Men primært 
ønsker vi å jobbe for at # ere kommer i kirken og menigheten 
vår.

3. Ønsker en åpen og inkluderende folkekirke. Veldig hyggelig 
med sang og musikk – og gjerne ka& e etterpå – da går praten 
løsere og lettere.  Kanskje det kan appellere til at # ere kom-
mer.

4. Jeg brenner vel mest for diakoniarbeid. Det er så stort fokus på 
prestasjoner, vellykkethet og materielle ting i dag, slik at mange 
føler de ikke strekker til og ikke helt " nner meningen med livet. 
Viktig å se hverandre og få kjennskap til de som trenger ekstra 
støtte og omsorg i hverdagen. Noen ganger er et smil og klapp 
på skulderen det lille som skal til for å gjøre en forskjell. Vi ar-
rangerer tre&  for fellesskap og hygge noen formiddager – dette 
håper jeg blir mer kjent og at # ere kan ha glede og nytte av. Det 
hadde også vært " nt å få til en organisert besøkstjeneste.

5. Da tenker jeg på alle de frivillige som gjør en fabelaktig jobb 
i de ulike komiteene i menigheten vår – og ikke minst klok-
kerne med sine faste oppgaver i tillegg til at de gjerne sørger 
for sang- og musikkrefter til gudstjenestene våre. Vi har et 
husstyre for Menighetshuset - der ulike arbeids- og vedlike-
holdsoppgaver blir fordelt, vi har dåpsopplærings- og diako-
niutvalg med hver sine oppgaver, styre for Søndagsskolehytta 
som for øvrig skal ha 25-årsjubileum i september. Matkomi-
teen som stiller opp med ka& e og bakst når de blir spurt og 
Mandagskvelden der det yrer av liv fra mange glade barn og 
dyktige engasjerte ledere. Dette gir meg glød og oppmunt-
ring til at jeg også skal gjøre en innsats i det vervet jeg har 
blitt valgt inn i. Godt samarbeid i rådet forøvrig er også veldig 
positivt og viktig for meg. Og det betyr mye at jeg får hjelp, 
veiledning og støtte fra dere på kirkekontoret.

Trond Degnes
leder av Mysen menighetsråd

1. Jeg var motivert for lederjob-
ben på grunn av alle de utfor-
dringer som er i Mysen menig-
het. Det er alltid inspirerende å 
være med på å løse nye oppga-
ver.

2. Den største oppgaven menighetsrådet må løse de nærmes-
te årene er byggingen av nytt menighetshus i samarbeid med 
Normisjon Mysen.

3. Mysen menighetsråd har fått mange nye muligheter med 
midlene fra Sigrid og K.A. Mysens stiftelse. De gir muligheter 
for å utvikle menigheten med nye tiltak som igjen kan vitali-
sere kirken og interessen for dens arbeide. Mysen menighets-
råd vil sette i gang # ere prosjekter i høst i forbindelse med 
dette arbeidet.

4. Jeg brenner for en ytterligere satsning på samarbeid mel-
lom idretten, ungdommen og Kirken. Ungdomsgruppa Ka du 
trur og samspillet med Kristen Idrettskontakt(KRIK) er løfterik 
for Mysen menighet - ja, hele Eidsberg.

5. Jeg opplever det som positivt og oppmuntrende å arbeide 
sammen med mange nye og dyktige medlemmer i menig-
hetsrådet. De viser et stort engasjement.

Ellers inspirerer det meg å ha en sokneprest, en kirkeverge og 
en stab ved kirkekontoret som med stort engasjement går inn 
i arbeidet.

Ellers er det givende å samarbeide med Normisjon Mysen om 
nytt menighetshus. Jeg føler det er sterkt byggende for hele 
det kristne fellesskapet i Mysen.
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Det ble rustet opp vei, revet gammel stall 
og tegnet forslag til hytte – byggepro-
sjektet skulle bli til velsignelse for menig-
heter og kristne foreninger rundt om. Fle-
re lag var interessert i å bidra økonomisk 
slik at det skulle være mulig å bygge.

Lange slanke tømmerstokker til bæring 
av taket ble hogd ut på Grønnerød i Rak-
kestad, i skogen til Marie Gjulem. Disse 
ble fraktet på en lånt stolpevogn fra Eids-
berg Elverk, til Degernes hvor T. Gra�  og T. 
Degnes hadde ei sag med et bord som var 
langt nok til å skjære stokkene.

Trømborg sag og Susebakke trevare le-
verte materialer og dermed var arbeidet 
godt i gang. Mange var med og brukte 

sine kunnskaper og ressurser for å få 
dette til. Noen tok seg av grunnarbeidet, 
noen var � inke tømmermenn, noen tok 
murerarbeidet, noen snekret senger, 
trapp og innredning og noen tok vas-
king og maling. Arbeidsoppgavene var 
mange og tid tok det, men aldri var det 
mangel på arbeidskraft.

Flere basarer og pengeinnsamlinger sør-
get for at det var økonomi til å gjøre dette, 
og litt etter litt tok hytta form.
Det ble blant annet gitt � aggstang, sol-
celleanlegg, materialer til veranda og noe 
sanitærutstyr – hele tiden kom det inn bi-
drag fra mennesker som så dette som sin 
oppgave.

Antall ka� ekopper, kringler og va� er som 
gikk med er stort, det var veldig viktig å 

ha det sosialt trivelig når mange var sam-
let og gjorde en innsats. Den kristne ram-
men rundt det hele var også veldig viktig 
– Guds ord ble delt mellom mennesker, 
det ble bedt mye for hytta og mennesker, 
og interessen for kristen sang og musikk 
var stor blant mange av de som var med. 
Hyttemusikken ble stiftet og holder på 
fortsatt, de er mye ute og synger og vit-
ner om Gud i menneskers liv.

Flere av dem som var med fra starten er 
borte, men driften av hytta holdes fort-
satt i gang gjennom dugnader og styre-
møter. Stafettpinnen må føres videre og 
det er trivelig å være med om oppgaven. 
I dag er det et styre og et vaktmesterlag 
som deler ansvaret med driften og tar et-
tersyn noen uker hver gjennom året.

Vi som holder på i dag er veldig takknem-
lige for å kunne fortsette oppgaven og 
håper at nye mennesker vil melde sin in-
teresse for å bli med. Dagens samfunn er 
travelt og mange har mye å gjøre – der-
for ser vi at det ikke er så lett å � nne nye 
mennesker som har syn for et slikt sted 
som Søndagsskolehytta og driften vi-
dere. Har du lyst på en slik utfordring kan 
du melde fra til oss i styret – det hadde vi 
blitt veldig takknemlige for.

Søndag 9. september skal vi feire Søn-
dagsskolehyttas 25 år – sett av dagen og 
ta en tur innover i � ella. Denne dagen er 
det også � ellaløpet og mange mennes-
ker vil trekke innover til dette � otte om-
rådet av Østfold.

Søndagsskolehyttas 25 års historie 
Søndag 9. september feirer Søndagsskolehytta 25 år. I oktober, høsten 1987, ble det satt i gang drift av ei nybygd hytte 

– en stor innsats av mange iherdige mennesker med hender og maskiner hadde fullført byggingen av en stor fi n hytte.

Ved Søndre Ertevann stod det nå en fl ott hytte, like ved vannkanten, et idyllisk og populært reisemål for unge og eldre skulle 

hytta nå få bli – med god plass og god atmosfære.

Tekst:  Jostein W. Trømborg

Velkommen til feiring søndag 9. september kl. 11.00
Vi starter kl. 11.00 med guds-
tjeneste, Rolf E. Lende blir med, 
Guro Thoresen fra Søndags-
skolen i Østfold deltar og Hyt-
temusikken står for sang og 
musikk. Etter gudstjenesten er 
grillene varme og tar du kan ta 
med grillmat, drikke og noe å 
sitte på. Det blir ka� e og noe 
å bite i litt senere utover og vi 
håper mange har lyst til å være 
med oss på denne dagen. 
Polett til bommen ved Dam-

myrveien kan kjøpes på Narve-
sen og G-Sport i Mysen, koster 
kr 50,-. Kjører � ere i hver bil blir 
det bedre plass til parkering i 
� ella.

Vi ønsker alle velkommen til 
feiringen av hytta og håper på 
en � n dag, det er plass til liten 
og stor – noe som er grunntan-
ken for hytta: 

Litt vekk fra mas, litt vekk fra 

vei - et sted hvor du kan kose 
deg. Til hytta med mange eller 
få, et sted hvor det er lett å nå - 
et sted hvor ro og fred kan rå…

Å kunne være samlet på Søn-
dagsskolehytta er å være i 
Guds rom – natur, mennesker 
og åpenhet for det gode rundt 
oss. Gud har gitt oss denne 
gaven – ingen ting er egentlig 
noen selvfølge, vi har fått livet 
og dagen i gave!

Kontaktpersoner:

Hilde Moberget, leder, 
mob 95803827, 
eller Jostein Trømborg, utleier, 
mob 92893741

Har du lyst til å gi en gave til 
Søndagsskolehytta bruker du 
konto 1020 20 97605 og mer-
ker det ”GAVE”.

Vi leier ut søndagsskolehytta til 
ulike arrangement.

Kontakt Jostein Trømborg, 
tlf 92 89 37 41
www.sondagsskolehytta.no
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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

Lederhjelp ønskes!
Vi kaller oss MANDAGSKVELD, er en kristen barneforening og har 

våre aktiviteter i Trømborg Menighetshus. 

Mange barn er med på arrangementene våre og vi har 40 medlem-

mer. Vi sogner til Trømborg skole og Trømborg menighet, og har 

aktiviteter for barn fra 1 – 7 klasse.

Til høsten mister vi to unge og veldig trivelige ledere – etter disse 

ønsker vi å få med oss noen nye slik at vi er " ere som kan drive 

dette # ne, trivelige og viktige arbeidet.

Har Du lyst, eller kjenner noen som vi kan få tips om blir vi veldig 

glade. Tenk på dette som en trivelig og utfordrende oppgave – 

spiller du piano eller gitar er det ekstra " ott, men det er ikke det 

viktigste. Vi starter opp i september og holder på til april eller mai.

Kunne dette være noe Du har lyst til? 

Ta kontakt med oss.

Jostein Trømborg, mobil 92893741

Søndagsskole i sentrum igjen.
Mysen menighet ønsker å starte opp søndagsskole igjen. På søndag formiddag som en integrert del av 

gudstjenesten i Mysen kirke. For å få til dette, så trenger vi voksne og ungdommer som kan tenke seg å 

gå inn i en turnus for å være sammen med barn og synge og fortelle dem bibel-fortellingene. Vi vil bruke 

søndagsskoleforbundets opplegg «Sprell levende».

Vi tror at vi må bruke denne høsten/vinteren for å få søndagsskolen opp og gå igjen. Ta kontakt med 

kirkekontoret på tlf 69 70 22 61 dersom du kan tenke deg stå sammen med oss i en slik tjeneste. Det vil 

bli gitt opplæring og oppfølging.

Vær også med å be om at vi får på plass søndagsskolen i Mysen sentrum! 

Klokkere, dåpsverter etc
Alle våre menigheter trenger " ere medarbeidere til å gjøre klokkertjeneste og være dåpsverter.  Den 

nye gudstjenestereformen legger opp til at vi skal ha " ere medarbeidere i sving på hver gudstjeneste. 

Vi tror det er riktig og viktig. Det handler om mer involvering og lokal tilpassing. Kunne du tenke deg en 

slik tjeneste? Du vil få opplæring og oppfølging, og du vil gå inn i en turnus sammen med andre.  

Meld ifra om du kan tenke deg noe av dette til kirkekontoret på tlf 69 70 22 61.

Mysen menighet søker medarbeidere!
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DØDE

VIGDE

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:

5. oktober  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

  
02.09.12 – VINGÅRDSSØNDAGEN.
Eidsberg kirke kl. 11.00:   Festgudstjeneste. 
   Solfrid Leinebø Seljås 
   innsettes til sogneprest i 
   Eidsberg og Mysen. 
   Kirkeka� e på grendehuset.

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./høstakkefest
   Utdeling av bok til 4-åringer.
Mysen kirke kl. 11.00:   Familiegudstjeneste. 
   Utdeling av bok til 4-åringer.

23.09.12 – 17. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Eidsberg kirke kl. 11.00:   Familiegudstjeneste./høstakkefest
   Utdeling av bok til 4-åringer.
Mysen kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste
Trømborg kirke kl. 11.00:  Familiegudstjeneste./høstakkefest
   Utdeling av bok til 4-åringer.
   Mysen Barnegospel deltar.

30.09.12 – 18. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Hærland kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste
Mysen kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste

07.10.12 – 19. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Eidsberg kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste. 
   50- og 60-års kon! rmanter.

14.10.12 – 20. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Eidsberg kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste. 
   Presentasjon av nye kon! rmanter.
Mysen kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste
Trømborg kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste. 
   Presentasjon av nye kon! rmanter.

21.10.12 – 21. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Hærland kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste. 
   Presentasjon av nye kon! rmanter.
Mysen kirke kl. 11.00:   Gudstjeneste. 
   Presentasjon av nye kon! rmanter.

28.10.12 – BOTS- OG BEDEDAG.
Tenor skole kl. 11.00:   Gudstjeneste.
Trømborg kirke kl. 11.00:  Bots- og bønnedagsgudstjeneste.
Mysen kirke Ettermiddag eller kveld. Tomasmesse

Endringer i gudstjenestelista  kan forekomme. 

Se vår hjemmeside www.eidsberg.kirken.no 

eller Smaalenenes Avis.

Eidsberg:
Elena Filippova 
og Jørn Steinar Lund
Eva-Britt Johansen 
og Frank-Erik Ottesen
Evy Kristin Heimestøl 
og Øystein Daniel Teig

Mysen:
Yvonne Cathrine 
Wilhelmsen 
og Arne Ingar 
Revhaug

Hærland:
Maybritt Therese 
Kristensen 
og Rune Aukland
May-Britt Bjerke og 
Marius Fladmark Holta

Trømborg:
El!  Iselin Trømborg 
og Morten André 
Hauge Frogner
Ann-Therese Fjeld og 
John Ivar Nelson

Eidsberg:
Bjørn Erik Kristo� ersen
Elfrid Duserud
Svein Erik Karlsen
Aslaug Duserud
Marit Kristine Bjerke
Kåre Anton Syversen
Maud Annie Haugen
Kjell Kristian Syversen
Arve Sammerud

Mysen:
Synnøve Tangen
Berit Synnøve Bernhus
Rolf Magne Eriksen
Åshild Røsting
Ragnhild Resløkken
Reidun Snefrid Søby
John Martin Nygård
Marit Heen
Willy Erling Olsen
Tore Steinar Johansen

Hærland:
Øistein Roger Lundeby
Ingrid Louise Heimseter
Magnhild Karin Løken

Trømborg:
Hans Johan Østenby
Ottar Løe-Ragnander
Gerd Charlotte Torgersen
Øystein Glørud

DØPTE

Eidsberg:
Ingvild Ruud Åle
Johannes Matheo Fundingsrud
Ingrid Strømme Sivertsen
Sigrid Elise Lysaker
Jenny Tangen Johannessen
Hedda Tangen Johannessen
Martin Skjæret Jensen
Leo André Leiva
Mathias Lidal

Mysen:
Leon Sebastian Haugbro
Benjamin Dammen Fager
Martin Forberg
Henrik Lintho
Valentino Lindbäck Ricciardi
Kristine Skaug
Olivia Agnes Maria Engen

Hærland:
Ask Snemyr Holtet
Ella Lintho Brettingen
Emine Skjærstad-Mathisen

Trømborg:
Lucas Emilian Nesvang
Mie Kristin Goska

Aktivitetskalender
SØNDAGSSKOLEHYTTA 
– 25 ÅRS JUBILEUM
Søndagsskolehytta feirer 25 års jubileum 9.9.12 kl. 11.00 
på søndagsskolehytta.
Gudstjeneste. Konsert med hyttemusikken
Alle er velkommen til en uformell feiring!
Ta med egen grillmat og stol.
Trenger du transport? Ring 91389280

FORMIDDAGSTREFF 
I TRØMBORG MENIGHETSHUS
16 oktober kl.11.00 Besøk av Anne-Lise og Ole Johs. Jorud.
Bevertning og utlodning. Alle hjertelig velkommen
Arr. Diakoniutvalget

TRØMBORG MISJONSFORENING
12. september kl.16.00 møte hos Tove Kopperud
Askimtrioen besøker oss.

10 oktober kl.16.00 oktober møte hos Elisabeth Løe
Ingebjørg Gramstad besøker oss.

Alle er hjertelig velkomne til møtene våre.

SANGKVELD 
21 oktober kl. 18.00 blir det sangkveld i Trømborg menig-
hetshus med Kor 15.

Mandagskvelder - høsten 2012
Barneforeningen har disse samlingene i høst:
September: 10. og 24.
Oktober: 8. og 22.
November: 5. og 19.
Desember: 3. – JULEVERKSTED

For barn i 1 – 7 klasse. 
Vi holder til på Trømborg Menighetshus kl 18.00 – 19.30
Det er spill, konkurranser, utlodning og mye moro. 
Vi hører fortellinger fra Bibelen og har ulike aktiviteter.
Velkommen på Mandagskveld. 

Menighetsmøte
Det blir menighetsmøte i september for alle 4 menighetene ang 
forslaget til ny hovedgudstjeneste. 

Følg med i annonsering, og møt opp og si din mening. Menig-
hetsrådene skal så fatte en beslutning om hvilke hovedguds-
tjenester vi skal gå inn for i Den norske kirkes ! re menigheter i 
Eidsberg. Menighetsrådet sender så dette til biskopen i løpet av 
oktober for godkjenning.

Når det gjelder melodiene til de liturgiske ledd, så har vi 2 – 3 år 
på oss. Men vi er godt i gang med å prøve ut dette også. Så møt 
opp på gudstjenester, 
og vær med i arbeidet med å lage en god og tidsmessig gudstje-
neste for dagens mennesker. 

Og til de som er redd for at 1978-liturgien forsvinner helt fra 
Eidsberg, så kan vi fortelle at gudstjenesteutvalget har anbe-
falt oss å ha med den gjeldende liturgien videre som en av de 
hovedgudstjenestene som vi kan bruke framover i Eidsberg.

MøteplassMysenMenighet – MMM

Det er fastsatt følgende møtedager:

26. september
31. oktober
28. november
12. desember

Tema for møtene er foreløpig ikke avklart.

Møtetid: kl.19.00
Møtested annonseres i lokalavis 
og på hjemmeside.



Kirkekontakten

Vi kan  presentere tegninger av den foreslåt-

te trekirke. De er utarbeidet av arkitekt Hjal-

mar Welhaven i 1879. Welhaven var også 

arkitekt for kirkene i Hærland og Trømborg.

Sammen med tegningene ligger det bl.a. 

et følgebrev (se egen sak) som Welhaven 

sendte leder av byggekomiteen, ordfører 

Halvard Stabell. Stabell var ordfører i Eids-

berg i årene 1976 – 1979. Det er tydelig at 

praksisen med ordfører som leder av byg-

gekomiteer er en gammel tradisjon. 

Det foreligger også en kostnadsberegning 

på kr 56.246. Den er utarbeidet av bygg-

mester A C Furuholmen fra Kykkelsrud.

Ernst Sjursen, Miljø og teknikk i Eidsberg 

kommune, gjorde oss oppmerksomme på 

tegningene som har ligget i kommunens 

arkiv. Det foreligger en del korrespondan-

se rundt byggeprosjektet. Dette vil etter 

hvert bli gjort tilgjengelig på våre hjem-

mesider www.eidsberg.kirken.no

Eidsberg kirke – steinkirke eller trekirke?
I år 2000 feiret vi vår eldste kirkes 750 års jubileum med kongebesøk, gudstjenester, konserter, festskrift m.m. 

Det var ingen selvfølge at kirken skulle bli så gammel for mot slutten av 1800 – tallet var kirken i meget dårlig 

forfatning. Den var behov for store reparasjoner og I tillegg var det ønskelig med utvidelse. Det ble derfor lansert 

et forslag om å erstatte kirken med en trekirke, men forslaget falt med 29 mot 3 stemmer i kommunestyret. 

Vi kan presentere tegninger av den fo slåt Det fo li å  k tnadsb ni

Kristiania 29/8 1879
Herr Halvard Stabell
Formand i byggekommiteen for opførelsen af en ny 
kirke i Eidsberg.

I følge skrivelse av 8de d. m. med bestilling på teg-
ninger til en trekirke for Eidsberg passende for omkr 
800 siddepladser, sendes herfra i dag til hr. bygmes-
ter Furuholmen fem blade tegninger med beskrivel-
sen over hvorledes arbeidet er tenkt udført.

Kirken er tænkt opført som korskirke, dens dimen-
sioner ere valgte således, at den om ønskes for tårnets 
og skibets vedkommende kan anlegges på de gamle 
fundamenter. Kirken er tænkt opført som reisværk 
med dobbelte panellinjer, hvormellom pap, denne 
byggmåde har foruden den større billighed end laft 
også den fordel at indredningsarbeidene kan påbe-

gyndes straks efterat taget er lagt, da ingen synk-
ning her er til hinder derfor, hvad lunheden angår 
da har man erfaring for at denne byggemåde yder 
tilstrakkelig i så henseende.

Kirkens plan er ordnet således at man fra samtlige 
siddepladser kan høre og se presten fra predikersto-
len, ligesom jeg ved at åbne koret så meget som mu-
lig har opnået at man fra de aller fl este pladser også 
har utsigt til alteret. 

For at skaffe så let adgang til de siddende pladser som 
mulig ere bænkene på gulvet ordnede mellom tre ganger, 
en 3˝ bred midtgang og en 1,12˝  bred langs hver væg. 
Ved at anordne siddepladse mellom stænderne langs 
væggene gjenvinder jeg meget av den plats, der går tabt 
ved at fl ytte de faste bænke ut på gulvet, på samme tid 
som der således skaffes pladser der hjelpe til at opnå den 

lovbefalede antal, ungår man at kirken ser tom du om 
den til almindelig gudstjenester ei skulde fyldes.

Siddepladsene ere ordnede således:
Faste bænke på gulvet  680
Faste bænke på gallerier 54
Bænke langs væggene  150  
                                            884 pladse

Jeg har kun anlagt et galleri i skibets vestende, 
hvor adgangen falder xxx og naturlig ved trapper 
i tårnfoden, gallerier i korfl øiene virke kun belem-
mende, ligesom tilgangen til dem er uheldig idet 
trappene oftest må anlegges inde i kirken hvorved 
støi vanskelig  kan undgåes.

I mødeseende byggekommiteens nærmere ordre 
tegner jeg mig

Ærbødigst 
Hj. Welhaven

Hjalmar Welhaven 

(1850 – 1922) fi kk sin arkitektutdannelse ved 

Den tekniske høyskole i Hannover. Han hadde 

eget arkitektkontor fra 1875. Welhaven var 

slottsforvalter fra 1883 til 1913 og initiativtaker til 

å bygge Skimuseet.

Hjalmar Welhaven

Over: Utkast til kirkens inn-

gangsparti

Venstre: Kirken sett fra nord

Høyrer: Kirken før 1880

Welhavens brev til ordfører Stabell


