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Jul i 
fengselet
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Julens gave
Julens gave
gudsbarnet
menneskebarnet
fra det øyeblikk
var alt forvandlet
stjernene 
og markens gjetere
var vitnene
til jordens
største under

           Andreas Lund
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Gaver  
som gir håp

Ungdomskveld 
på Heia

Når på året ble Jesus født? Det vet vi faktisk ikke. Fortellingene hos Matteus og Lukas gir 
ingen holdepunkter med hensyn til datoen. Dessuten feiret de første kristne ikke fødsels
dager i det hele tatt. Det ble sett på som en hedensk skikk. 

Det ser ut til at det var i Roma 
feiringen begynte, og i siste 
halvdel av 300-tallet bestemte 
pave Julius 1. at Jesu fødsel 
skulle markeres den 25. desem-
ber, dagen for «Den uovervin-
nelige sol». Og siden er det blitt 
juledagen for hele den vestlige 
del av kristenheten. Når vi feirer 
Jesu fødsel på julaften, tar vi 
festen litt på forskudd!

JuLaFteN:
Edwin Ruuds Omsorgssenter  
kl. 11.00
Julegudstjeneste
Prost Elisabet Yrwing Guthus og 
organist Bendik Eide

Mysen kirke kl. 14.30 og 16.00
Familiegudstjeneste
Sokneprest Solfrid Leinebø Sel-
jås og organist Vidar Hansen.

Hærland kirke kl. 14.30 
Familiegudstjeneste
Sokneprest Rolf Ertkjern Lende 
og organist Bendik Eide. 
Gruppe fra Hærland skole- og 
ungdomskorps deltar.

Trømborg kirke kl. 16.00
Familiegudstjeneste
Sokneprest Rolf Ertkjern Lende 
og organist Ranveig Stensrud 
Bakke. 
Trømborg skole- og ungdoms-
korps deltar. Sang: Wenche 
Hammer.

Eidsberg kirke kl. 16.00 
Familiegudstjeneste 
Prostiprest Aage Martinsen og 
organist Bendik Eide.

1. JuLeDag:
Eidsberg kirke kl. 12.00
Felles høytidsgudstjeneste. 
Sokneprest Solfrid Leinebø 
Seljas og prost Elisabet Yrwing 
Guthus. 
Organist Vidar Hansen
Trompet: Bente Solheim.

2. JuLeDag (Stefanusdagen):
Mysen kirke kl. 11.00:
Internasjonal julegudstjeneste 
i samarbeid med Røde Kors sin  
internasjonale  
kvinnegruppe.
Felleskirkelig. 

Ungdomsdiakon Solveig Vor-
meland og prost Elisabet Yrwing 
Guthus. Organist: Bendik Eide.

30. DeSeMber (romjuls
søndag):
Trømborg kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste 
Sokneprest Rolf Ertkjern Lende 
og organist Ranveig Stensrud 
Bakke. 
Rakkestad Mannsmusikk deltar.

31. DeSeMber (nyttårsaften):
Mysen kirke kl. 13.30:
Minnegudstjeneste 
Sokneprest Rolf Ertkjern Lende 
og organist Vidar Hansen. Sang 
Wenche Hammer.

I mange år har vi 
invitert til minneguds-
tjeneste på nyttårs-
aften. Det blir sendt 
invitasjon til alle som 
har mistet noen av 
sine kjære i året 
som har gått, men 
gudstjenesten er 
åpen for alle.  
 

Det kan være godt å ha en 
samling i jule- og nyttårshelgen 
der sorgen og savnet får ha sin 
plass. Derfor ønsker vi velkom-
men til minnegudstjeneste også 
dette året.

1. JaNuar (nyttårsdag): 
Eidsberg kirke kl. 12.00
Felles høytidsgudstjeneste
Prostiprest Aage Martinsen og 
organist Vidar Hansen.

Velkommen til kirken!
Jul og nyttår 2012

Kontortid i jula

Oppvarming i  
kirkene 
Vi går nå inn i en tid som kan 
bli kald værmessig. Kirkene 
er store og krevende bygg i 
forhold til oppvarming, og 
det kan være vanskelig å 
oppnå ønsket temperatur.  
Vi har som mål å holde 18⁰ C. 
rørovner
Kirkene varmes opp med 
rør ovner som er montert 
under kirkebenkene. Disse 
kan bli veldig varme. Vær 
forsiktige slik at klær og sko 
ikke blir liggende på dem og 
at de minste barna ikke tar 
på ovnene!

Kirkekontoret vil være 
stengt i romjula ( 27. og  
28. desember)
I forbindelser med gravferd 
eller andre viktige hendel-
ser/behov kan man ringe 
908 79 560.

www.eidsberg.kirken.no

Vi ønsker  
alle våre lesere  
en riktig God jul 
og et godt nytt år!
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”Et barn er født i Betlehem,” skrev Arnulf Øverland 
en gang for mange år siden, og fortsatte 
” – og barn blir født i alle hjem” – Det kunne han 
vel ha rett i. Det blir født barn i alle fall i mange 
hjem, også under like kummerlige forhold som 
den fødselen Lukas skriver om. Øverlands poeng 
er imidlertid tydelig: Det var ikke noe ekstra med 
denne fødselen og dette barnet!

Mon det? Barnet så vel ut som alle andre nyfødte, 
og fødselen gikk, får vi håpe, normalt for seg. Med 
unntak av fortellingen om besøket i tempelet da 
Jesus var 12 år, vet vi ingen ting om Jesu oppvekst 
og ungdom i Nasaret. Men ca. 30 år etter begiven-
heten i Betlehem skjedde det noe. Jesus trådte 
fram for offentligheten. Han lar seg døpe av Jo-
hannes, kaller disipler og begynner en virksom-
het som strekker seg over 2-3 år, for det meste i 
Galilea. Han samler store folkemasser, helbreder 
syke, driver ut onde ånder, vekker opp døde, har 
makt over vær og vind. Og folk undrer seg. Hvem 
er denne mannen? En ny profet? Hans nærmeste 
venner, de 12 apostler vet svaret: ”Du er Messias, 
den levende Guds sønn, ” sier Peter på egne og de 
andres vegne. Og Jesus bekrefter det!

Hva var det som gjorde så sterkt inntrykk? Ett 
viktig poeng er selvsagt helbredelsene og undre-
ne. Han hadde en makt som ingen annen. Men  
 

viktigere var hans forkynnelse. Han talte om Guds 
rike som ingen før ham, for den saks skyld ikke se-
nere heller. ”Hvor har han sin lærdom fra?” spurte 
fariseerne. Han hadde jo ikke studert teologi og 
jus hos de skriftlærde i tempelet i Jerusalem!

Men enda viktigere var den autoritet han ut-
strålte. ”Så sier Herren,” sa profetene i Det gamle 
testamente. ”Så sier Rabbi N.N., ” sa de skriftlærde 
på Jesu tid og siterte sine autoriteter. Men Jesus 
sa ” JEG sier dere” og ”Dere har hørt det er sagt 
til de gamle, men JEG sier dere”. Og så påberopte 
han seg et spesielt forhold til Gud. Han kalte Gud 
Far og seg selv Sønnen. Han sa :”Den som har sett 
meg, har sett  Faderen” og ”Jeg og Faderen vi er 
ett”. Dessuten tilga han synder, noe bare Gud 
kunne gjøre!

De religiøse lederne var forarget. Dette var guds-
bespottelse! Det var da også det han ble dømt til 
døden for. Og det hadde det vært, hvis han ikke 
hadde vært den han sa at han var. Men så var han 
det, og beviste det ved å stå opp fra de døde 1. 
påskedag. En begivenhet som ble stadfestet av 
mange vitner.

Nei, et var nok ikke et helt vanlig barn som ble 
født i Betlehem julenatt. Vi tilber ikke et spebarn. 
Vi tror på den korsfestede og oppstandne Jesus 
Kristus. Men det er all grunn til å feire hans fødsel!

Det står i en julesang:

”Det lille barn i Betlehem
  han var en konge stor

 som kom fra himlens høye slott
 ned til vår arme jord.”

Så enkelt kan det sies.

Tro & Tanke
 gunnar Hasselgård

HVEM VAR HAN?

Kirkekontakten
Menighetsblad for Mysen, Hærland, 
Trømborg og Eidsberg
Utgiver: Eidsberg kirkelige fellesråd. 
Ekspedisjon og adresse: Eidsberg Kirkekontor  
Ordf. Voldens vei 3, 1850 Mysen. Tlf. 69 70 22 61
Kasserer: Kirkevergen
Bankgiro: 1020.07.12205
Redaktør: Jens Erik Undrum 
Produksjon: Allprofil AS 
Trykkeri: Nr1 Trykk 
Menighetsbladet innlest på DVD, 
henvendelse til Kabb - Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte, 
Skogveien 22, 1831 Askim 69 81 69 81
E-post: kabb@kabb.no

Kirkekontoret er åpent:
tirsdag:    10.00 - 15.00
onsdag - fredag 08.00 - 15.00
Prest treffes:
tirsdag - fredag 10.00 - 12.00
eller etter avtale 

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

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

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

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 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.no

Vidar Hansen, kantor
arb: 69 70 22 66 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
mob: 988 01 520

arne gulbrandsen, kirketjener/kirkegårdsarbeider Hærland
mob: 915 53 342

tormod Kopperud, kirketjener/kirkegårdsarbeider Eidsberg
mob: 957 87 107

Stig Magnus Lunde, kirketjener Mysen
mob: 416 50 522

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

For en stund siden ble det etablert en 
minnelund ved Mysen kapell. En minne-
lund er et gravfelt for anonym urnened-
settelse. De pårørende vet at den døde 
er gravlagt innenfor et visst område, 
men kjenner ikke den nøyaktige belig-
genheten.
Ved hjelp av gartner Axel Wiig er det i 
høst blitt beplantet rundt minnesmer-
ket. Det er anledning for alle å sette 
blomster her. 

Minnelund ved 
Mysen kapell

Universell utforming er en stor utfordring 
ved gamle bygg. Flere av dem er vanske-
lig tilgjengelig for mange brukere. Dette 
er en prioritert oppgave for fellesrådet. 
Trømborg kirke og Mysen kapell har fått 
sine rullestolramper. Nå er det også byg-
get et HC- toalett ved hovedinngangen 
ved Mysen kapell.  Det gjenstår noe rør-
legger- og elektrikerarbeid. Forhåpent-
lig vil dette være på plass i løpet av 2012.

rullestolrampe  
og HCtoalett,  
Mysen kapell

takk til tormod Kopperud
Tormod Kopperud har sagt opp sin stilling som kirketjener/kirkegårdsarbeider 
fra 01.01.2013. Kopperud har hatt hovedansvar for kirkeanlegget ved Eidsberg 
kirke fra 01.04. 2009. Han startet i 80 % stilling, men har etter eget ønsket arbei-
det i 50 % stilling den siste tiden. Nå blir han heltidsbonde.
Vi vil takke for godt utført arbeid og hyggelig samarbeid.
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Himmelen tar jorden i favn.
En julebetraktning julen 2012.
Mennesket har så lenge vi har eksistert for-
søkt å komme i kontakt med den makten som 
gjør at vi finnes. I kamp med naturens makt 
og ondskap, har menneskene gjennom ri-
tualer i musikk, dans og malerier uttrykt sin 
lengsel etter opplevelser av det som er anner-
ledes enn hverdagen, og som gir livet mening 
og beskytter mot alt det onde i tilværelsen. 
Denne drivkraften for å komme nærmere vår 
tilværelses urgrunn, er å søke etter det hellige. 
Det hellige som er annerledes enn oss, som 
gir livene våre mening, og som viser mennes-
kets storhet i forhold til alle andre skapninger.
Verdens eldste urbefolkning lever i Khalahari 
ørkenen i Botswana. Sanfolket uttrykte sin 
lengsel etter kontakt med det hellige i dans 
og hulemalerier. Noen hevder å ha sett spor 
etter disse ritualene, som er 70.000 år gamle. 
I Botswanas høyeste fjell, Tsodilo Hills, finnes 
mer enn 4000 hulemalerier, som i alle fall er 

Gaver som gir håp

Enslig?

Hva gir man til den som har alt? 
Hva med å gi noe til de som ikke har noe? 

Andakt
ved
biskop  
atle Sommerfeldt

bønnekrukken25.000 år gamle, og som uttrykker denne til-
bedelsen av det hellige. 
De aller fleste kirkene har kirkegård med spir 
som uttrykker den samme lengselen etter det 
hellige. Spirene peker mot himmelen og ut-
trykker den samme, urmenneskelige streben 
etter kontakt med det hellige som Sanfolket 
uttrykte for 25.000 år siden.
I Betlehem for 2000 år siden begynner en ny 
historie. Himmelen tok jorden i favn. Det hel-
lige kommer til oss som et menneske, født av 
en ung kvinne i en bestemt by i et kjent land. 
Og byen ligger der fortsatt som et synlig ut-
trykk for at det hellige slo seg ned blant men-
neskene. Det hellige ble den hellige. 
Det er julens ufattelige mysterium at den hel-
lige, tilværelsens opphav og dypeste mening, 
kom til oss og delte våre liv.  Vi slipper å streve 
og strebe mot himmelen. Himmelen kom til 
oss.
Den hellige kommer til oss med ordene om 
kjærlighetens tilstedeværelse og kraft. Derfor 
får Maria og gjeterne høre de ordene som gir 
dem livsmot og livskraft: vær ikke redde! Den 
hellige er kjærlighet som overvinner ondskap 
og død, og som favner oss alle i et himmelsk 
favntak. 
Det all grunn til å feire Jesu fødsel. Det er å 
feire at Gud, Den hellige tar oss i favn. Noen 
større grunn til å feire finnes ikke.

Vi takker og ber for Slitu, 
Eidsberg, Mysen, Hærland  

og Trømborg
For barn og ungdom

For de nye konfirmantene og deres familier

For oppstart av ny søndagsskole i Mysen
For all trosopplæring 

For babysang og småbarnssang
For barneklubben i Hærland
For ungdomskoret Message

For ungdomsklubben KRIK «Ka du trur»
For Fredagsklubben i Eidsberg

For Mysen barnegospel
For klubben  Mandagskvelden i Trømborg

For byggestart for nytt menighetshus i Mysen 
For alt kristelig arbeid i kirker og forsamlingshus

For alle som er syke og sørgende
For alle som gruer seg til jul

For alle som kjenner på usikkerhet i forbindelse 
med fremtiden for Phønix Haga og Mysebu.

For alle som kjenner livet som en byrde

Bibelvers om bønn: Fil 4, 4 - 7
4 Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere! 5 La alle mennesker 
få merke at dere er vennlige. Herren er nær. 6 Vær ikke bekymret for noe! 
Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med 
takk. 7 Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter 

og tanker i Kristus Jesus.

Den andre lørdagen i måneden kan du få 
kveldsmat hos meg!

Datoene blir da: 12. januar, 09. februar, 09. 
mars, 13. april, 11. mai og 08. juni
Tidspunkt:  kl. 19.00 til 22.00.  
Påmelding mottas med takk.

VELKOMMEN! 
Hilsen Bjørg Karlsen, tlf. 997 30 630

Kirkens Nødhjelp selger gaver 
som forandrer verden. Dette er 
symbolske gaver og de symboli-
serer hvordan Kirkens Nødhjelp 
arbeider i prosjektene sine. Den 
som mottar gaven får et kort 
som beskriver hvordan den 

symbolske gaven kommer til 
nytte i KN´s prosjekter. Gavene 
skaper håp. 

Du finner mer informasjon på 
www.kirkensnodhjelp.no

Mysen menighetshus Betania

Nytt i 2013 - Mysen menighet
Familiegudstjenester
I 2013 blir det familiegudstje-
nester i Mysen kirke en gang 
i måneden: 13. januar, 10. 
februar, 10. mars, 7. april, 5. 
mai og 9. juni!

Søndagsskole 
Mysen menighetsråd arbei-
der for å få søndagsskolen i 
gang i Mysen.  

Vil du være med i turnus i 
arbeidet med familieguds-
tjenester eller søndagsskole, 
så kontakt Solfrid prest eller 
kirkekontoret tlf 69 70 22 61 
eller noen i Mysen menig-
hetsråd. 

BE FOR DETTE ARBEIDET!

En planleggingsperiode blir ofte lengre enn bereg-
net. Slik har det også vært for ombyggingen av Beta-
nia til nytt menighetshus, men nå er sameieavtalen 
underskrevet, søknader om tilskudd sendt og dato 
for byggestart fastsatt til 01. mars.

Eidsberg Sparebank er en av mottakerne for søknad 
om tilskudd. Styret har behandlet søknaden og 
bevilget kr 200.000,- til byggeprosjektet. Kjempebra 
og tusen takk! 

Innsamlingsaksjon pr 05.12.2012: 

Givertjeneste, inntil 3 år . . . . . . . . . kr 299.000
Enkelt-gaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 293.000    
Ofringer, kollekt, basar. . . . . . . . . . . kr   28.000    
Salg av Buick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr   80.000
Eidsberg Sparebank . . . . . . . . . . . . . kr  200.000     
Samlet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  900.000            

Takk til alle bidragsytere!
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Juletanker
«Solbarn, jordbarn, bak din tynne hud stråler mot oss kjærlighet 
fra Gud. Hør oss, se oss, Stjernebarn stig ned, så jordens barn i alle 
land finner julens fred.” 
Slik sang vi i Eidsberg kirke sammen med kon-
firmantene under lysmessa andre søndag i ad-
vent. Lysmesse - en gudstjeneste preget av lys 
– levende lys – menneskelig lys – Guddommelig 
lys - midt i mørketida.

”O, jul med din glede” lød det klangfullt da 
barnehagebarna var samlet i kirken i forbindelse 
med sine julegudstjenester med  barn i rollen 
rundt  krybba. Maria og Josef, hyrdene, sauer, 
konger og mange engler var representert  i jule-
spillet som de eldste barna i barnehagene frem-
fører to av adventsdagene. 

Disse to begivenhetene i adventstida gir meg, 
på hver sin måte perspektiv og innhold til jula. 
 
Julegudstjenestene med de yngste – gjen-
opplevelsen av den første jula – spenningen!
Det er flott som voksen å få lov til å oppleve den 
gamle historien som vi kjenner så godt, sammen 
med de yngste! Det gir i alle fall meg forvent
ning og glede også i møte med årets jul! Visst er 
det ei spennende historie som fortsatt lar seg 
høre og som gir mening inn i en verden 
der barn fortsatt fødes i de mest kum-
merlige kår.

Julesangen «Solbarn, jord-
barn» som jeg siterte i starten 
av denne artikkelen er fra 
vår tid. Til sammen kan bil-
det og sangen minne oss 
om at det er mange i da-
gens verden som må flykte 
fra sine hjem, kanskje også 
til andre land. Noen av dem 
bor her i Indre Østfold, i 
Eidsberg. Og nå gjør vi noe 
konkret med det her lokalt:  
2. juledag blir det en gudstje-
neste i Mysen kirke med inter-
nasjonalt preg. Gudstjenesten er 
felleskirkelig, og det blir blant an-
net tekstlesinger på ulike språk. Det 
blir også fokus på Stefanus, den første 
kristne martyr.  Alle er velkommen også til 

denne gudstjenesten, og særlig de som har flyt-
tet til området her de siste årene.
Jul er i aller høyeste grad forventning og glede 
– samtidig gir jula rom for realisme og hverdag, 
og dette er Eidsbergs menigheters måte å sette 
fokus på det internasjonale fellesskapet i jula.

Håpsbarn, fredsbarn, 
Barn av evighet,
Vis hvert jordbarn himlens herlighet.
Hør oss, se oss, Stjernebarn stig ned, 
så jordens barn i alle land finner julens fred.”

VeLKOMMeN tIL  
JuLe Og NYttÅrSMeSSeNe!

VeLSIgNet JuLetID!

Beste hilsen Solfrid,  
sokneprest i Mysen og Eidsberg.

Selv om dager og uker har passert raskt, 
har vi fått utrettet mye – både privat og i 
jobbsammenheng. Eller tenk på hva vi har 
fått oppleve i menighetene her i Eidsberg. 
En liten grasrotrapport ville blitt tykk hvis 
alle oppgaver og gjøremål ble skrevet ned 
mellom to permer. Et stort antall gudstje-
nester er gjennomført. Mange har båret 
sine små til dåpen. Småbarnsforeldre mø-
ter opp til babysang, knøttesamling og 
barnegospel. De har et ønske om å gi sine 
håpefulle verdier for livet. Ungdommen 
samles til korsang, lek og idrett. Grasrot-

rapporten forteller også om møtet med 
syke og ensomme i menigheten. Og om 
dem som er tynget av sorg over tapet av 
sine kjære.

Møte med mennesker
Grasrotrapporten forteller om enkeltes  
bekymring over alt det nye som skjer i 
kirken. Stikkordene er trosopplærings-
prosjektet, gudstjenestereformen med 
ny liturgi, nye utvalg og mye mer. Jeg tror 
det viktig at vi bearbeider frykten for om-
stilling og ”nye grep”. Alle har vi godt av å 
bli rusket litt i og dermed komme ut av de 
vante sporene. Derfor er det fint at gras-
rotrapporten dokumenterer kreativitet og 
vilje til fornyelse og vekst i menighetene. 

Det fortelles om alle bønnene for Eids-
bergs innbyggere. Et inderlig ønske om 
å blankpusse ”julestjerna” slik at den kan 
skinne hele året. Alt munner ut i det viktig-
ste: Møtet med enkeltmennesket, omsor-
gen og nestekjærligheten.

Hans Børli har skrevet om grasrota. Diktet 
”Rapport fra grasrota” har et ”julebudskap” 
i seg. La oss identifisere oss med mauren 
et lite øyeblikk i lys av grasrotarbeidet i 
Eidsberg:

Jeg er en liten maur.
Det stilnes over stiene
og storkvelden tar til å skumre i skogen.
Alle vettuge gamle skogsmaurer
er forlengst vel i hus
med barnåla si – men jeg
kravler i skymmingen med griperne klare
oppover et svaiende hveingras-strå.
Skulle jo vært fint
å komme trekkende heim til tua
med ei stjerne….
 

Forventning
Så ser vi fram mot julen med forventning. 
Budskapet i grasrotrapporten er fortsatt 
like aktuelt: Gjeterne som etter en slitsom 
dag, får budskapet fra engelen om å bryte 
opp og gå og finne Frelseren. Stjernen vi-
ser vei!

Så gleder vi oss over alle som i den kom-
mende julehøytiden strømmer til kirkene 
for å oppleve lysene, merke stemningen, 
høre musikken og oppdage Stjernen. Og 
ta del i dette verset fra Eyvind Skeies jule-
sang:

En stjerne klar med nytent glans
gir verden bud om æren hans.
Nå stiger frelsens dag i øst
og bringer alle håp og trøst.
La sangen klinge ren og ny:
Kristus er født i Davids by.

Julehilsen fra grasrota
tiden går forterte og fortere, sier vi. 
tenk, snart er det ett år siden forrige 
julefeiring. Det er ikke til å tro.

Apropos! Trond Degnes

Kantorens 
hjørne

I Nokre salmar har salmen melodireferanse til «Her vil ties, her vil bies», for-
øvrig samme melodireferanse som Grundtvig-salmen «Påskemorgen slukker 
sorgen» hadde i Landstads kirkesalmebog. I dag blir den oftest fremført til en 
norsk folketone fra Oppdal, en variant av en melodi fra Halle 1705/1708, slik 
den er notert i Norsk Salmebok.

Salmen er også tatt inn i den katolske salmeboken, Lov Herren, der med fire 
vers.

«Kling no, klokka» er den julesalmen av Blix som står sterkest i norsk sang-
tradisjon.

Nokre salmar var den første nynorske salmesamlingen, utgitt anonymt av 
Elias Blix. Den ble først utgitt som hefter, det første kom i 1869, de neste i 
1870 og 1875, og siden utvidet i 1883 (Det norske Samlaget). 4. mars 1892 
ble Nokre Salmar autorisert til bruk ved den offentlige gudstjenesten, og 
disse landsmålssalmene ble trykt bak i Landstads kirkesalmebog.

De første menighetene som benyttet seg av retten til å synge Blix-salmene 
i gudstjenesten, var Ranum og Skage i Overhalla i Namdal prosti; de gjorde 
det alt i 1892. I 1901 hadde 76 menigheter gjort det samme, i 1914 366 
og i 1926 mer enn 500. Mange plasser ble det strid om Blix-tillegget. Etter 
resolusjonen av 1892 var det anledning for et flertall i menigheten å nekte 
bruk av Blix-tillegget. I 1926 ble det ved kongeleg resolusjon vedtatt at de 
som brukte Hauges og Landstads salmebøker også skulle bruke salmene i 
Nokre salmar.

Kling no, klokka! Ring og lokka,
ring og lokka frå tusen tårn!
Tona om frelsa! Kalla og helsa,
kalla og helsa med fred Guds born!
Kling no, klokka! Ring og lokka,
ring og lokka frå tusen tårn!

Songar sæle, englemæle,
englemæle med livsæl ljod!
Far gjennom grender, strøym over strender,
strøym over strender som toneflod!
Songar sæle, englemæle,
englemæle med livsæl ljod!

Englar kveda: Høyr den gleda,
høyr den gleda som her er hend!
Ljoset er runne, livet er vunne,
livet er vunne: ein Frelsar send.
Englar kveda: Høyr den gleda,
høyr den gleda som her er hend!

Sæle stunder, store under,
store under og løyndoms skatt!
Møyi vart moder, Gud vart vår broder,
Gud vart vår broder i jolenatt.
Sæle stunder, store under,
store under og løyndoms skatt.

Barn er bore. Barnekåret,
barnekåret ved det me vann.
Anden no føder oss til hans brøder,
oss til hans brøder, Guds born som han.
Barn er bore. Barnekåret,
barnekåret ved det me vann.

Sjå, det dagast,
snart det lagast, snart det lagast til høgtid ny!
Då skal oss klokka leikande lokka,
 leikande lokka til helg i sky.
Sjå, det dagast snart det lagast,
snart det lagast til høgtid ny!

ÅRETs julEsAlME
som årets julesalme har jeg valgt  «Kling no, klokka» skrevet av  
Elias Blix og trykt i Nokre salmar, som kom ut i Kristiania 1891.

Bildet, Flukten 
til Egypt, er malt av 

italieneren Cosimo Tura ca 1475. 
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Det var en mandag i november, 
at jeg fikk muligheten til å være 
med fengselspresten innenfor 
de høye metallgjerdene i Havnås 
Fengsel. Jeg visste ikke hva som 
venta meg, men var spent på en 
positiv måte.  
Jens Fredrik Brenne møtte meg 
ved vakta og slapp meg inn. Han 
er fengselsprest blant annet i 
Havnås. Fra den store plassen 
midt i fengselet så vi nesten alle 
byggene. Visste du for eksem-
pel at de innsatte kan ta opp fag 
mens de soner dommen sin? De 
kan også lære om data, mekke 
bil og snekre diverse som folk 
bestiller. For å nevne noe. 
De har faktisk mulighet til å få 
noe ut av tiden i fengsel. Som el-
lers i livet, kan man lene seg til-
bake og bare gjøre det absolutt 
nødvendigste. De som vil, kan 
bruke tida til å forberede seg på 
den dagen da de er ferdig med 
soningstiden og kan starte på 
nytt. 
- Mange møter seg selv i fengsel. 
De får tid og ro til å tenke over 
små og store spørsmål. 

Derfor kan denne tiden være en 
gyllen tid, mente fengselspres-
ten som er behjelpelig dersom 
noen trenger en å snakke med. 
De som kommer til Jens Fredrik, 
trenger ofte hjelp til å forsone 
seg med fortiden. Det er ikke all-
tid bare deres egen feil at de har 
havnet i en uønsket situasjon. 
Dette kan også føre til relasjons-
problemer, til for eksempel for-
eldre og egne barn. Presten liker 
å dele opp temaene slik: skyld 
og ansvar, relasjoner og sex, liv 
og død. Dette er temaer som alle 
må danne et forhold til – uansett 
religion og livssituasjon. 
Et fint forbilde er for eksempel 
snekkeren Josef. – Han var et re-
alt mannfolk. Han tok seg av Ma-
ria og Jesusbarnet. Da Jesus ble 
eldre, lærte Josef han om snek-
kerfaget. Josef var både åndelig 
og praktisk. Prestekontoret her 
ligger jo rett over snekkerverk-
stedet. Der er det mange gode 
”Josef’er”. 
En ting som har overrasket og 
imponert Jens Fredrik er alle de 
betydningsfulle tatoveringene 
han har sett.  

– Jeg ser på det som en bekjen-
nelse. Veldig modig. En tatove-
ring er et merke for livet. Når du 
tatoverer for eksempel et bibel-
vers på ryggen eller et kors på 
brystet, så har du tatt et tydelig 
standpunkt og er villig til å stå for 
det du mener. 
I jula er det naturlig at både gode 
og vonde følelser blir forster-
ket. Mange opplever det veldig 
tungt å være borte fra familie og 
venner i julehøytiden. Savnet til 
de hjemme blir større. Heldigvis 

er det mennesker med 
egne familier og følel-

ser som er med på å bestemme 
når de innsatte får permisjon. 
Jula er den tiden på året da det er 
færrest i fengselet i Havnås. Noen 
får permisjon på høytidsdagene, 
og det gis også juleamnesti slik 
at jul kan feires hjemme. 
For de som må være igjen, gjør 
de ansatte sitt for å få en så bra 
jul som mulig for de innsatte. Jul-
aften starter med en førsteklas-
ses frokost. 
- De blir stående i døra og bare 
måpe av synet. Det er jo rene ho-
tellfrokosten! På julaften sparer vi 
ikke på noe, fortalte kjøkkenan-

svarlig Roar Flugeim fornøyd. 
Han og Arild Voldseth ordner 
også så gutta får en real jule-
middag med ribbe og alt som 
hører med. Til dessert serve-
res riskrem. På kvelden får de 
koldtbord og kake. 
Flere samarbeidspartnere er 
også med på å gjøre jula til 
en høytid. Christian Prison 

Fellowship (Kristent fengselsfel-
leskap) og Røde Kors kommer 
med godteposer. Fra Christian 
Prison Fellowship får de også 
kalendere som er fylt av fine bil-
der og bibelvers. Bildene er ofte 
observert som veggpynt på rom-
mene. Jens Fredrik deler ut små 
hefter og kort som kan sendes 
til de man savner. Også er det 
selvfølgelig en egen juleguds-
tjeneste på formiddagen. For de 
som deltar er dette veldig viktig 
og spesielt på denne dagen. 

Så var besøket over og vi må 
gjennom først en port og så en 
port til. Ute. Jeg tenker på de 
som ikke kan gå ut igjen etter et 
lite besøk. Håper de får en (etter 
forholdene) fin jul. Besøket min-
net meg på et ordtak: Den stør-
ste glede du kan ha, er å gjøre 
andre glad. Hva skal du gjøre for 
å gjøre andre glad i jula? 

tradisjonell jul – også i fengsel?

NYTT FRA MENIGHETSRÅDENENYTT FRA MENIGHETSRÅDENE

Eidsberg - Mysen - Hærland - Trømborg

Ny grunnordning for gudstjenestene.
Et gudstjenesteutvalg har arbeidet for å 
finne en involverende, fleksibel og lokal 
grunnordning for menighetene i Eids-
berg. I september fikk menighetene an-
ledning til å uttale seg i menighetsmøter 
før de lokale planene ble vedtatt av me-
nighetsrådene og videresendt til god-
kjenning av biskopen. 
Biskopen har godkjent grunnordningene 
for alle fire menigheter for 2 år, men han 

kommer også med noen utfordringer til 
menighetene:
1. Menighetene må innen 01.07.2013 et-

tersende en struktur for familieguds-
tjenestene

2. Menighetene utfordres til å videre-
utvikle, utvide og presisere medlitur-
gens (medhjelper under gudstjenes-
ten) rolle med særlig fokus på bruk av 
lek medliturg og involvering av barn 
og unge

3. Grunnordningen forutsetter at menig-
hetsrådet vedtar en årsplan. Rådene 
må videreutvikle en mer konkret 
årsplan til neste godkjenning

4. I liturgien av 2011 forutsettes det at 
forbønnen skal være lokalt forankret. 
Biskopen utfordrer menighetene til å 
utforme bønner lokalt, spesielt i for-
bindelse med gudstjenester tilknyttet 
til trosopplæringstiltak.

Kirkeordning etter 2013
Stortinget gjorde 21. mai i år viktige end-
ringer i Grunnloven og Kirkeloven. Dette 
er endringer som har stor betydning for 
forholdet mellom stat og kirke. Landet 

har ikke en statsreligion lenger, men Den 
norske kirke omtales som Norges folke-
kirke. Den norske kirke skal understøttes 
på lik linje med andre tros- og livssyns-
samfunn.  Vi vil fortsatt ha et særansvar 
for gravferdsforvaltningen.
Den norske kirke står nå overfor spen-
nende organisasjonsmessige utfordrin-
ger og muligheter. Kirkerådet har derfor 
sendt ut et refleksjonsdokument om 
kommende kirkeordning. Med bakgrunn 
i refleksjonsdokumentet har menighets-
råd og fellesråd vedtatt en felles uttalelse 
som bygger på lokale erfaringer.

Menighetsrådene har hatt en travel høst med mange saker til behandling.  
Viktige saker har vært ny lokal grunnordning for gudstjenestene, kirkeord
ning etter 2013 og samarbeid over soknegrenser.  Det har vært flere komi
téer i arbeid som har laget grunnlagsmateriale for menighetsrådene.

Jula er en tid som de aller fleste ser fram til. Tiden er forbundet 
med familie, venner og god mat. Ikke alle får feire jul med  
sine kjære. 

Tekst og foto:  Kristina Tangen

Til høyre: Dette er en av tatoveringene som 
Jens Fredrik Brenne har fått vite bakgrun-
nen til. Et stort kors på armen er et tydelig 
tegn. 

Til venstre: Bordet på prestens kontor var 
dekket klart med tørkepapir, bibel og lys. 
Dette brukes ofte under samtaler med de 
innsatte. Filmen ”Jesus fra Nazaret” blir vist 
i jula. 

Fengselsprest Jens Fredrik Brenne. Både korset og lysgloben er laget spesielt til han av de i fengselet på Havnås. 
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815 33 300

«Kvelden før kvelden» i eidsberg kirke

Repertoaret er bredt, men denne 
kvelden vil vi få høre et variert 
program der julens budskap står 
i fokus. 

Korets mangeårige dirigent er 
Toril Skaug Gaasland. Sammen 
har de laget denne fine juletradi-
sjonen  som publikum setter slik 
pris på.

Toril dirigerer Selbak blandakor i 
tillegg til Eidsberg Bygdekor, og 
jobber også deltid ved kultur-

skolen i Trøgstad som sang- og 
pianolærer. Korsang er livet, men 
jazz-sang er sterkt det og……

En storsatsning som denne, kre-
ver mye forberedelser for sanger-
ne, men for å få den rette stem-
ningen, trengs det også innslag 
av dyktig musikere. 

I år har koret den store gleden 
av å presentere to spesielt dyk-
tige musikere; Bendik Eide er som 
kjent en  særdeles dyktig pianist, 

oppvokst i Askim, bosatt Oslo/
Askim og er godt kjent i distriktet 
der han også trakterer orgelet i 
mange kirker. Koret gleder seg 
også over at Petter Dillevik nok 
en gang har sagt ja til å bidra med 
sitt praktfulle trompetspill.

Elisabeth Yrwing Guthus stil-
ler trofast opp med sine bidrag. 
Dette er Eidsberg bygdekor svært  
takknemlige for.

Denne konserten er ett av julens 
innslag som man virkelig bør få 
med seg. Gjør ferdig juleforbere-
delsene litt tidligere enn vanlig, 
og sett av kvelden til denne kon-
serten. 

eidsberg bygdekor ser fram til nok en gang å arrangere 
sin tradisjonelle julekonsert. Vi kan se frem til en stem
ningsfull kveld med julesanger fremført av koret, solister 
og profesjonelle musikere. 

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/sTLF. 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 

Senk skuldrene og la dere fylles med jule-
stemning på «Kvelden før kvelden».  
Konserten begynner kl.21.00 og bil-
letterprisen er kr.150,- Billetter kan 
kjøpet på Mysen Libris, eller hos 
korets medlemmer. Barn 
under 15 år er gratis.
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DØPTEGUDSTJENESTER

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:
25. februar 2013  

 

Kontakt kirkevergen
69 70 22 65

Sendes/leveres:
Kirkekontakten 
Eidsberg kirkekontor 
Ordfører Voldensv. 3, 1850 Mysen
eller med e-mail: 
kirkekontoret@eidsberg.kommune.no

Søndag 10.febr. kl. 19.00
Mysen kirke

roar engelberg, panfløyte
Vidar Hansen, orgel

Konsert

DØDE
eidsberg:
Håkon Brattås
Kjell Thore Grimsrud

Mysen:
Asbjørn Manger
Randi Røtjer
Georg Pareli Jacobsen
Anne Margrethe Lillebekk

Hærland:
Eva Synnøve Elvestad

trømborg:
Solveig Helene Degnes
Ranveig Helene Ramton

eidsberg:
Robin André Buklev
Arve Homstvedt Martinsen

Mysen:
Sophia Stubberud
Pernille Lundeby-Veiby
Nora Lund Mathiassen
Henrik Røtjer Mjørud
Adrian Moseby

Hærland:
Markus Solum-Ruud

trømborg:
Matilde Kolstad
Nils Ove Flier Lunde
David Stenberg Skjøthaug

VIGDE
Mysen:
Agnete Diskerud og Jan Kolstad

Hærland:
Trude Norma Hjelseng og  
Oddbjørn Homstvedt

Lørdag 5. Januar kl. 17.00  
i Menighetshuset 

Det blir julesang, juletregang, andakt,  
mye god mat, utlodning og nissebesøk  

med poser til barna. 
Hele familien med små og store  

er velkommen.
Trømborg Bygdekvinnelag og Mandagskvelden

BYGDEJULETREFEST  
I TRØMBORG

Mandagskveld – Våren 2013
barneforening for de som går i 1 – 7 klasse.  
Trømborg Menighetshus kl. 18 – 19.30.
Vi leker, har konkurranser og spill, hører fortellinger fra  
Bibelen, har utlodning og har det veldig fint sammen.  
Noen ganger er vi ute eller reiser en tur.  
Alle barn i aldersgruppa er Velkommen. 

Info: Jostein Trømborg mob 92893741

Vårens samlinger blir:
14. januar, 28. januar, 11. februar, 25. februar, 11. mars,  
8. april og 11. april.

Velkommen til å starte 
dagen med bønn i kirken!
 
Disse datoene våren 
2013: Tirsdag 8. januar, 
22. januar, 5. februar,  
19. februar, 5. mars,  
19. mars, 16. april,  
30. april, 14. mai, 28. mai, 
11. juni.

VeLKOMMeN tIL aLLe!

Fast givertjeneste  - skattefrie gaver 
Ordningen med skattefritak for gaver til Den norske kirke er 
organisert på en slik måte at gaven må gis til menighetsrådet, 
kirkelig fellesråd eller en sammenslutning/stiftelse som har fått 
myndighet fra menighetsrådet/fellesrådet til å motta slike gaver.   

Betingelsen er at gaven utgjør minst kr. 500,00 og maksimalt 
fradrag er kr. 12 000,00
Det stilles ikke krav om faste innbetalinger, så gaven kan  
omfatte både organisert givertjeneste og enkeltgaver.  
For å få skattefritak må giver oppgi navn, fødselsnummer og 
adresse, samt gavens størrelse og formål.

aktuelle gaveformål hos oss:
Trømborg menighet: 1020.20.90066
Eidsberg menighet:  1020.20.75873
Hærland menighet: 1020.20.80850
Mysen menighet: 1020.20.95874
Trømborg menighetshus: 1020.56.79907
Hærland kapell/kirkestue:  1020.20.90058
Mysen menighetshus Betania:  1020.27.43000
Eidsberg kirkestue: 1020.20.83566

Dersom det ikke oppgis nærmere beskrivelse av formål for  
gaven, er det menighetsrådet som avgjør hva pengene skal 
brukes til.

Fyll ut slippen nedenfor og sen den i posten eller skriv  
nødvendige opplysninger i en e-post til: 
kirkekontoret@eidsberg.kommune.no

Har du spørsmål ang. dette, kan du ta kontakt med  
kirkekontoret på tlf: 69 70 22 65.

Jeg ønsker å være med på givertjeneste 

i ......................................................................... menighet

Navn: ..............................................................................................

Adresse: .........................................................................................

Personnr: .......................................................................................

Enkelt gaver  Kr pr.  mnd   Kr pr kvartal  Kr pr år                                

06.01.13 – Kristi Åpenbaringsdag
Mysen kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste
Hærland kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste

13.01.13 – 2. søndag i åpenbaringstiden.
Mysen kirke kl. 11.00:  Familiegudstjeneste
Trømborg kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste

20.01.13 – 3. søndag i åpenbaringstiden.
Mysen kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste
Eidsberg kirke kl. 16.00:  Ungdomsgudstjeneste
Konfirmantene deltar.

27.01.13 – Såmannssøndag
Mysen kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste
Hærland kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste

03.02.13 – Kristi forklarelsesdag.
Mysen kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste
Eidsberg kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste
Trømborg kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste

10.02.13 – Fastelavnssøndag:
Mysen kirke kl. 11.00:  Familiegudstjeneste
Hærland kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste

13.02.13 – askeonsdag:
Eidsberg kirke kl. 19.00:  Gudstjeneste

17.02.13 – 1. søndag i fastetiden:
Mysen kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste
Trømborg kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste

24.02.13 – 2. søndag i fastetiden:
Eidsberg kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste

03.03.12 – 3. søndag i fastetiden:
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
 
10.03.12 – 4. søndag i fastetiden:
Trømborg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Mysen kirke kl. 16.00: Familiegudstjeneste 
Utdeling av diplomer til deltakere fra babysang-gruppene
 
17.03.12 – Maria budskapsdag
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Hærland kirke kl. 16.00: Familiegudstjeneste 
Utdeling av bok til 6-åringene i alle våre 4 menigheter

MOrgeNbØNN  
I MYSeN KIrKe kl. 08.00



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

Hva er vel bedre enn en kirke full av voksne og barn i alle aldre?  
Programmet var spesielt tilpasset de minste, men de eldre så ikke ut 
til å ha noe imot denne vinklingen. 

Thorbjørn Egner-gudstjeneste

Ungdomskveld på Heia Misjonshus 

10 spente 11-åringer møtte opp kl 18.00 
lørdag 25. november i Eidsberg kirke.

6 timer og mange opplevelser seinere nærmer det seg leg-
getid. Søndag startet med frokost i kirken, etterfulgt av øving 
til gudstjenesten. Alle barna deltok på ulike måter i gudstje-
nesten.

12. 12. 2012 er det nemlig 100 år siden 
Thorbjørn Egner ble født. Dette ble 
markert med en egen gudstjeneste 11. 
november i Mysen kirke. Barna som er 
med i babysang, småbarnssang og 
knøttesang var spesielt invitert, men 
alle var selvfølgelig velkommen – uan-
sett alder. 
Det som gjorde denne gudstjenesten 
spesiell var alle barnesangene og ho-
vedtema: Kardemommeby og Hak-
kebakkeskogen. Begge er kjente ste-
der fra Egners barnebøker og dannet 
grunnlag for preken. Selv barnebøker 
kan gi mye visdom. Bakemester Hare-
pus i Hakkebakkeskogen sier for ek-

Variert underholdning 
Ungdomskoret Message viste at de 
behersker flere sjangre. De rolige 
sangene var behagelige for øre og 
sjel. De mer fartsfylte satte i gang 
en smittsom lyst til å klappe takten. 
Koret lot seg også rive med og smit-

tet sin sangglede over på publikum. 
Korets eget komp var så klart også 
med. Kompet øver minst annen-
hver uke. Da samles de etter sko-
len og spiser pizza sammen, før de 
starter med komp-øvelsen. Dette er 
gjerne på fredager før korøvelsene. 
Når koret kommer, har kompet var-
met opp og øvet lenge, og er klare 

for å øve videre med koret. Samspil-
let mellom kor og komp er tydelig 
godt trent, og styres av dirigent Ei-
len Reinfjord når de framfører. 

ufortjent nåde
Kveldens andakt ble holdt av Øy-
stein Sjølie som nå er sogneprest i 
Ørje og Øymark sogn. Han la bud-
skapet i en egen-erfart episode 
som de jaktinteresserte fra Heia-
området kunne assosiere med. 
Nemlig elg i hagen. Da elgen ble 
oppdaget ved epletreet, var det in-
gen nåde. Den ble forsøkt jaget ut 
og fikk ingen medlidenhet. Ingen 
nåde. De troende er i den heldige 
posisjonen at de får nåde fra Gud.  
- Nåde er forbløffende, uventa god-
het, og vi får det selv om vi ikke har 
gjort oss fortjent til det!

godt miljø
Medlemmene i koret og klubben 
er alle enige om at dette er en fin 
gjeng å være en del av. Selv om 
begge gruppene drives av kristne 
organisasjoner, trenger ikke med-

lemmene være utprega kristne. 
Dette er et fint sted å samles rundt 
felles verdier og ønsket om et godt 
fellesskap. 
Åse Degnes og Helena Wacko star-
tet begge denne høsten. Åse i klub-
ben og Helena i koret.
- Det morsomste er å finne på ting, 
synes Åse. 

”gutta på skauen”
KRIK står for Kristen IdrettsKontakt 
og er en organisasjon som ”ønsker 
å bevare, inspirere og vinne idretts-
folk til kristent liv både i idrettslag 
og menighet.” (KRIKs formålspara-
graf). KRIK vil blant annet arbeide 
på tvers av landegrenser, idretts-
grener og kirkegrenser. To av ho-

vedmålene er å bevisstgjøre til kris-
tent liv og skape idrettsglede. 

KRIK Ka Du Trur møtes hver fredag. 
Annenhver uke møtes de i Eids-
berghallen for å trene. Ellers er de 
glade i å dra på tur i skog og fjell, 
kjøre gokart, dra på harrytur eller 
annet sprell.  
Johannes Martin Eriksen, leder i 
KRIK Ka Du Trur, fortalte salen at 
Heia alltid har vært et spesielt sted 
for klubben fordi mange av med-
lemmene er fra dette området. 
- Dette er kremen av norsk ung-
dom. Det er som Solveig T. Vor-
meland (leder) pleier å si: Hvis det 
hadde vært krig, så hadde vi vært 
”gutta på skauen”. 

”Tobias” i tårnet får hjelp til å sjekke været.  

Tekst: Kristina Tangen

Tekst og foto: Kristina Tangen

Kveldsstemning med aftenbønn  
og lystenning. Elisabeth, Siril, Camilla, Tuva, 

Hanne(bak), Erling og Sander. 

babysang: Nytt babysangkurs 9. januar kl10.00 på 
Betania. 

Småbarnssang/Knøttesang: Sanggrupper for barn 
mellom 1-6 år(før skolestart) starter opp med må-
nedlige samlinger på ettermiddagstid på Betania. Ta 
kontakt med Anita eller Solveig for mer informasjon.

barneklubben i Hærland, for barn mellom 4-8 
år samles hver måned på kirkestua i Hærland for 
andakt, sang, hobbyaktivitet og kveldsmat.

6 års klubber: I løpet av februar starter vi opp igjen 
med 6 års klubber i alle kirkene. Nytt av året er en 
felles gudstjeneste med bokutdeling 17. mars i 
Hærland kirke. Klubben vil gå lokalt slik som tidligere 
år. Alle 6 åringer i medlemsregistret vil få tilsendt 
invitasjon i posten.

2. februar: inviteres alle 5. klassinger til Liv- og  
(be)rørefestival på Festiviteten. 10 års dåpsdag skal 
feires med bl.a. aktivitetsgrupper, festival t-skjorter, 
bading, filmfremvisning, kristuskransen, samling i 
Mysen kirke, god mat og fremføring for foreldre/
faddere.

25. februar: Kirkerottene kommer til Askim kirke! I 
samarbeid med menighetene i Askim, Trøgstad og 
Marker så inviteres alle barn fra 4 år til teaterforestil-
ling i Askim kirke med kirkerottene.

Konfirmantåret går sin gang. Vi har avslutning av 
prosjektperioden den 20. januar med stor ungdoms-
gudstjeneste i Eidsberg kirke. Videre blir det mer 
«vanlig» undervisning før vi skal på leir første helga 
i mars.

KrIK Ka du trur starter opp igjen 4. januar med 
KRIK trening i Eidsberghallen. Utover våren blir det 
trening på oddetallsfredager. De andre fredagene 
har vi annet program. I vinterferien reiser vi på leir 
til Hemsedal. Ta gjerne kontakt for mer informasjon. 
KRIK Ka du trur er for ungdommer fra 8. klasse.

For mer informasjon: Sjekk ut hjemmesiden  
www.eidsberg.kirken.no eller ta kontakt med: 
Anita – 69702022 / 92822738 hvis det gjelder barn
Solveig – 69702261 / 98220299 hvis det er gjelder   

   ungdom.

Vi starter opp igjen med 
mange tiltak for barn og 
unge på nyåret.

Trosopplæring 
vinter 2013

Barn og foreldre fra Babysangen framfører sang med bevegelser. 

Fredag 19. oktober var ungdomskoret Message og klub-
ben KRIK Ka Du Trur invitert til å møte på Heia Misjonshus.  
Ungdommen kom i hopetall og skapte god stemning på 
Misjonshuset. Noe som gleder lederne i klubben og koret, 
er at det nå er gutter i koret og flere jenter i klubben. 

TRIVES: Åse Degnes og Helena Wacko 
trives i miljøet blant ungdommen som 
holder til på Betania i Mysen. 

SOLIST: Kristine Berg 
var eneste solist denne 
kvelden og gjorde en god 
prestasjon. 

KIRKECAMP I EIDSBERG 
FOR 6. GANG

sempel til bakegutten at ”du er jammen lurere enn du 
ser ut, du!” Dette kan vi tolke som at vi ikke skal dømme 
folk etter utseende og førsteinntrykk. 

Fortellingene om Folk og røvere i Kardemommeby har 
også mange fine budskap. Et av dem er å gi folk en ny 
sjanse. Røverne redder jo hunden og papegøya fra det 
brennende tårnet og får deretter hver sin jobb. Det er 
aldri for sent å ta tak i seg selv og situasjonen. 
Barna deltok med sang og bevegelser. Da de mot slut-
ten ble mer utålmodige, passet det fint at Tante Sofie 
og Tobias i tårnet kom på kirkebesøk. Pepperkaker med 
akkurat passe mye pepper ble også veldig populært. 


