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Vielser og 
vigselssteder

LiV og (be)RØRE
festival

Påskefeiringen i Eidsberg fellesrådsområde er i 
år lagt til Eidsberg kirke. Gjennom gudstjenes-
ter, konsert og kunstutstilling i våpenhuset får 
vi følge hele påskens drama fra palmesøndag 
til 1. påskedag i den store vakre middelalder-
kirken!

PALMESØNDAG 24.mars kl. 
1100: Når vi i dag feirer guds-
tjeneste på palmesøndag, så 
er det viktig å få fram GLEDEN 
som folket kjente over at endelig 
kom frelserkongen/ Messias 
som de hadde ventet på! Det blir 
en FAMILIEGUDSTJENESTE dvs 
en gudstjeneste for alle gene-
rasjoner. Det blir muligens et 
barneprosjektkor av barn fra 5. 
– 7.trinn. Liturg er Aage Martin-
sen. Dåp. Offer. Organist Ranveig 
Stensrud Bakke. Kirkekaffe/saft i 
kirken etter gudstjenesten.

SKJÆRTORSDAG 28.mars 
Kl 1600 Andakt på Edwin 
Ruud.  Nattverd.
Kl 1900 i kirken: I denne 
gudstjenesten feirer vi nattverd-
måltidet sammen, for spesielt å 
markere Jesu siste måltid. Rolf 
Ertkjern Lende forretter, Bendik 
Eide er organist og det er offer. 
Ved gudstjenestens slutt dekker 
vi av alteret og dekker over det 
med et mørkt klede,  

og forbereder oss på å gå inn i 
Jesu lidelseshistorie. 

Deretter går vi over i kirkestua 
og fortsetter bordfellesskapet 
med kveldsmat. Ta med et på-
leggslag til felles koldtbord.

LANGFREDAG 29. mars kl. 
1100: Vi markerer den lange 
og mørke dagen med at alteret 
er dekket med et svart klede. 5 
røde roser ligger på alteret for å 
minne oss om Jesu 5 sår. Som en 
del av gudstjenesten fremføres 
Vidar Hansens kantate «Jesu 7 
ord på korset». Liturg er Solfrid 
Leinebø Seljås, og Sigmund 
Nakkim leser. Solist er Tor Halvor 
Tidemann. Lesning fra Salme 22 
og Lukas kap. 22 og 23.  

PÅSKENATT 30.mars kl. 2300: 
Dette er natten da Kristus brøt 
dødens lenker og seirende sto 
opp fra dødsriket. Det store 
påskelyset tennes, og alle står 
etter hvert med brennende lys. 
Påskenatt blir en også minnet 
om sin egen dåp, og det innbys 
til nattverdfeiring. Gudstjenes-

ten avsluttes ved sang utenfor 
kirka i det nye døgnet som innle-
der påskedag. Liturger er Lende, 
Guthus og Seljås og kantor Vidar 
Hansen står for det musikalske.

PÅSKEFROKOST i Eidsberg 
kirkestue kl. 0930 - 1030. En 
god måte å starte påskedag på 
sammen. Velkommen til alle! 

PÅSKEDAG 31. MARS kl. 1100 
HØYTIDSDAG: DEN STORE OPP-
STANDELSESGLEDEN markeres 
med festmusikk. 

Trompetist: Jan Fredrik Christi-
ansen. «DØDEN MÅ VIKE FOR 
GUDSRIKETS KREFTER». Liturger 
er Lende, Guthus og Seljås. Dåp. 
Nattverd. Offer.   Kantor Hansen.

KIRKESKYSS: Møt opp en halv 
time før gudstjenestetidspunk-
tet ved Mysen kirke, og du blir 
fraktet til Eidsberg kirke. Avtal 
returtidspunkt med sjåføren.  

VELKOMMEN TIL KRISTENT  
FELLESKAP I PÅSKEN!

Annvor Glomsrud har malt nye 
bilder til denne påsken ut fra  
temaet: DET ER LIV I Å SE PÅ 
DET GOLGATA KORS!

MENIGHETENS BARNEHAGE 
AVD. HEBRON bidrar også med 
kunst av barnehagens barn  
fra 1 – 6 år. 

Årets påskekunstutstilling blir i 
våpenhuset i Eidsberg kirke, og 
utstillingen er åpen før og etter 
gudstjenestene. 

UTSTILLINGEN ÅPNES ONSDAG 
20. MARS i anledning foredra-
get i kirkestua og konserten i 
kirken.    

EIDSBERG kIRkE

Påskekirken 2013

Kunstutstilling i påsken

www.eidsberg.kirken.no

20. mars: Møt påsken i ord og toner 

Kl. 18.30: I Kirkestua ved Eidsberg Kirke
Møteplass Mysen Menighet/MMM  
inviterer alle til foredraget:
”Jesus døde- ja, til livet”  
ved seniorprest Dag Mysen.

Kl. 20.00: I Eidsberg kirke
Konsert: Pergolesi: ”Stabat Mater” ”Vita Voce”.
Else Haug, sopran og Åshild Kyvig, alt. 
Vivaldiorkesteret med leder Igor Rybak. 
Dirigent: Vidar Hansen.
Inngang: kr. 200,–
Transport fra Mysen kirke til  
arrangementet og retur etter konserten.

Årets påskekunstner er maler ANNVOR GLOMSRUD. Hun 
har gått på Einar Granums kunstskole, og har stilt ut i Eids-
berg kapell tidligere. Hun har hatt 2 utstillinger på Diakon-
hjemmet, og butikker i Mysen har solgt bilder for henne. 

VELKOMMEN TIL KUNSTUTSTILLING! 

Årsmøter 
Mysen menighet  
Mysen menighet har sitt 
årsmøte søndag 17. mars 
2013 - rett etter gudstje-
nesten. 
Det starter ca. kl. 12.30, og 
vi samles på Betania. 
Vi begynner med bevert-
ning og går deretter over 
til årsmøtesakene. 
Etter en innledning samta-
ler vi over temaet:  
Hvordan utvikle menig-
hetsfelleskapet? 
Vi håper mange blir med 
på årsmøtet. Mye spennen-
de som skjer i menigheten 
om dagen.’

Hærland menighet 
Årsmøte vil bli avholdt i 
Hærland kirkestue etter 
gudstjenesten 17.03.2013 

Trømborg menighet 
Årsmøte vil bli avholdt i 
Trømborg menighetshus 
21.mars kl. 18.30. Kirkever-
gen vil orientere om kirke-
gårdsutvidelsen og forslag 
om felles menighetsråd 
etter valget i 2015.

Eidsberg menighet hadde 
sitt årsmøte med medar-
beiderfest 28.02.

Kirkekontor i påskeuka
Kirkekontoret vil være 
stengt i mandag 25.mars 
– onsdag 27. mars. Ved 
begravelser eller andre vik-
tige hendelser/behov kan 
man ringe 908 79 560.

Tekst :  Solfrid Leinebø Seljås

Bilde malt av Annvor Glomsrud
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Obs! Menighetens Barnehage  
har fått ny hjemmeside:
www. menighetens. 
barnehageside.no

25 mars er det «Marimesse om våren» - 9 måneder  
før juledag – til minne om at Maria fikk englebud-
skap om at hun skulle bli mor til Messias, uten 
at noen mann var med i bildet. I vår kirke feirer 
vi Maria Budskapsdag – som vi helst kaller den  
– på den søndagen som er nærmest 25. mars. I år 
blir det allerede 17. mars, fordi påsken kommer så  
tidlig.

Det er neppe noe ledd i trosbekjennelsen som har 
vært diskutert så mye som dette;  « - unnfanget 
ved Den Hellige  Ånd, født av jomfru Maria»  Den 
første og mest opplagte innvendingen er denne: 
Det er umulig!  Det strider mot all fornuft, viten-
skap og erfaring. Men så er det nettopp det som 
er poenget, når Guds Sønn skal komme til jorden, 
skjer det på en ekstraordinær måte!

En annen innvending har større tyngde: Jomfru-
fødselen er bare omtalt to steder i Det nye testa-
mente, i Matt.1 og i Luk.1. Den er ikke nevnt ver-
ken av Markus, Johannes, Paulus eller Peter, heller 
ikke i noen av talene i Apostlenes Gjerninger. Det 
tyder på at den ikke har vært allment kjent i de 
første kristne menighetene. Det som stadig om-
tales og forkynnes, er Jesu død og oppstandelse.

Men derfra å slutte at jomfrufødselen er opp-
diktet, er for enkelt.. Barndomsfortellingene hos 

Matteus og Lukas er svært ulike. Lukas forteller 
ikke om vismennene, barnemordene i Betlehem 
og flukten til Egypt, og Matteus forteller ikke om 
gamle Simon og Anna i tempelet. Men to ting har 
de felles, at Jesus ble født i Betlehem, og at Maria 
var jomfru. Det er tydelig at de har helt ulike kil-
der, som har samme hovedpoenget. Det styrker 
troverdigheten. Og meget tidlig har leddet kom-
met med i bekjennelsen, og blir i dag trodd og 
forkynt i alle kirkesamfunn over hele verden.

Men hva betyr jomfrufødselen?    Den gir ingen 
grei forklaring, i retning av at «Gud er far og Maria 
er mor».  Da hadde Jesus vært en halvgud. Men 
den er et tegn, som forteller at noe helt spesielt er 
på gang. Fosteret som vokser fram i Marias liv, er 
Ordet, Guds Sønn fra evighet av som er i ferd med 
å bli menneske i blant oss. Det sprenger grensene 
for vår erkjennelse, men vi kan tro det, det vil si 
sette vår lit til at det er sant.

For den saks skyld: Jesus forlot vår fysiske verden 
på en usedvanlig måte, med sin oppstandelse og 
himmelfart. Er det da ikke rimelig at han også kom 
inn i vår verden på en usedvanlig måte ?

Men hva med Maria på Marimessedagen? Hun 
skal æres og aktes. Hun tok på seg den største 
oppgaven noe menneske har fått: Å bli mor til 
verdens frelser.» Fra nå av skal alle jordens slekter 
prise meg salig» sa hun. Og det skal vi gjøre! Den 
unge piken fra Nasaret står også som et lysende 
forbilde på tro, lydighet og tjenestevilje. «Jeg er 
Herrens tjenerinne,» sa hun til engelen. Jo visst 
skal hun     takkes, aktes og æres og prises salig, 
ikke minst på Marimesse om våren!

Tro & Tanke
 Gunnar Hasselgård

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

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

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

Solfrid Leinebø Seljås, 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
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

På Hebron er det GLADE BARN som koser seg med god mat ute som inne. 

AVDELING HEBRON

Barna viser at de setter stor pris på 
middagsmat i barnehagen eller 
noe godt i sekken å nyte ved bå-
let i skogen. MATGLEDE over sunn, 
hjemmelaget mat som for eksempel 
”skattekiste fra havet” bestående av 
laks, brokkoli og gulrot bakt i fo-
lie….nam…  Av og til er barna selv 
med å lage til måltidene i form av 
å kutte opp grønnsaker og dekke 
bord. Barna er flinke til å sette ord på 
at de verdsetter den varme maten.” 
Det var godt, Marianne”, er et vanlig 
utsagn. Til bordvers synger vi ofte: ” 
Kjære Gud jeg har det godt, takk for 
alt som jeg har fått.”

Vi takker Gud for at vi har det så godt, 
og barna lærer om at det faktisk ikke 
er slik overalt i verden. Barna synger 
om Jesus ved bordet, når de fryder 
seg i akebakken eller er i garderoben 
for å komme inn. ”Ja, jeg vet at Jesus 
bryr seg om meg” runger det rundt 
dem!

Gleden over å mestre fysisk aktivitet  
som å rulle en DIGER snøball kan  
være stor: ”Se, på meg, da!” 
Barna lærer hvordan de kan hjelpe 
hverandre, dele og bruke ord for å 
samarbeide både ute og inne.

menighetens Barnehage

Jean Philip, Iver, Joel, Ludvik, Håkon og Storm Jørgen ved bålet i skogen.

Ludvik og Storm Jørgen forsyner seg med mat på kjøkkenet.

Tekst :  Marianne Frogner Jakobsen
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Via Dolorosa
Fra krybben til korset gikk veien for deg, 
slik åpnet du porten til himlen for meg.

- disse ordene  fra  Eivind Skeie kjenner mange 
som begynnelsen av det siste verset i en av 
julesangene våre; En krybbe var vuggen.
Veien fra krybben til korset var Jesu vei. I fast-
etiden er vi på en særlig måte gjennom 40 
dager,   minnet om de delene av denne veien  
som Jesus gikk opp mot Jerusalem sin siste 
påske. Veien er preget  av svik og smerte, av 
troløshet og torner – men mest av alt er den 
kantet av kjærlighet.

Via Dolorosa – det er latin og kan oversettes 
«smertens vei», er også  navnet på en gate i 
Gamlebyen i  dagens Jerusalem. Etter tradi-
sjonen regnes den som den vei Jesus fulgte 
mot korsfestelsen på Golgata; gaten ender 
opp ved Gravkirken, bygget på det stedet 
hvor tradisjonen anser at korsfestelsen var.  
Også dagens turister og pilegrimer får ofte 
med seg en vandring på Via Dolorosa om man 
besøker det hellige land. Da jeg var i Israel og 
Palestina i høst, vandret jeg Via Dolorosa gry-
tidlig om morgenen, ved soloppgang. Det ble 

GUTTENAVN

Bønnekrukken

en helt spesiell 
sterk opplevelse 
med stopp ved 
alle de 14 stasjo-
nene som en tra-
disjonell korsvei-
andakt inneholder, og vi leste fra Bibelen om 
Jesu vei fra domsavsigelse til graven. Avslut-
ningen  av Via Dolorosa er ved selve gravka-
pellet inne i Gravkirken. Det er avslutningen 
på korsveien, men det er ikke avslutningen i 
påskefortellingen! Jesus sto opp av graven 
i et annet morgengry, den første kristne på-
skemorgen, og fortellingen fortsetter! I dag er 
vi en del av den kristne påskefortellingen her 
hos oss i indre Østfold, i Hærland, Trømborg 
og Eidsberg, på Slitu og på Mysen og overalt 
hvor vi feirer påske i oppstandelsens lys. Jesus 
har åpnet porten til himlen for oss og vi får be 
med ordene fra Skeies salme:
Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei,
så alle kan samles i himlen hos deg!

Velsignet påske!

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

og Trømborg
For barn og ungdom 

For konfirmantene og deres familier

For oppstart av søndagsskole i Mysen 
For menighetens barnehage avd Hebron, Hærland,  

Ekornstubben og Nøtteliten 
For oppstart av «Trivselstreff» på mandag formiddager

For babysang – grupper 
For knøttesang og småbarnssang grupper 
For menighetspedagog Anita Lislegaard 

For ungdomsdiakon Solveig Tjernæs Vormeland

For arbeidet med nytt menighetsshus i Mysen  
For alt kristelig arbeid i kirker og forsamlingshus 

For alle gudstjenester og kristelige møter i påskehøytiden

For fellesmøter med Egil Svartdahl 5 – 7 april 
For «Kristent lederforum i Eidsberg»

For alle som er syke og sørgende 
For alle som gruer seg til stille dager i påsken 

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

For alle som kjenner livet som en byrde

Bønn om velsignelse: 
Velsign oss Gud Fader,  
Velsign oss Guds Sønn,  

Velsign oss, Guds Hellige Ånd.

Amen

Foreldrene som skulle 
bære sin nyfødte datter 
til dåpen insisterte på at 
hennes navn skulle være 
Hosianna. Presten likte 
dette navnevalget dårlig 
og han gjorde alt han 
kunne for å få foreldrene 
på andre tanker. Men 
han hadde ikke hell med 
seg, helt til han kom på 

et sitat fra Bibelen som 
gjorde at foreldrene 
straks skiftet mening. 
Hosianna, sa presten, det 
er jo et guttenavn.
Hvordan kan du si det, 
spurte foreldrene.
Jo, det står skrevet, Hosi-
anna, du Davids sønn.
(fikenbladet.no)

Knut Hope til minne Gratis vielser og  
flere vigselstederØymark kirke var fullsatt da vi i dyp sorg tok avskjed 

med prost emeritus Knut Hope, 8. januar.
Han døde på sin ordinasjonsdag, 29. desember, etter 
kort tids sykdom.
Fungerende prost Birger H. Fossum forrettet gravfer-
den sammen med sogneprest Solfrid Leinebø Seljås, 
Mysen, Knut Hopes hjemmemenighet. 

Knut Hope ble født i Bergen 23. 
juni 1942 og vokste opp på Espe-
land.  Han var sogneprest i Eids-
berg og prost i Østre Borgesyssel 
prosti fra 1999 til høsten 2007. 
Han kom til Eidsberg fra tjeneste 
som sogneprest i Ullensaker og 
prost i Øvre Romerike prosti hvor 
han begynte i 1989. Hope har 
også gjort tjeneste som menig-
hetsprest i Hemnes i Nordland 
og i Berg og Idd. Han er utdannet 
ved Menighetsfakultetet i Oslo 
og ble ordinert til prestetjeneste 
i Den norske kirke i 1968.

Mange gode og viktige ord er 
blitt sagt om hva Knut Hope 
har betydd for mange. Knut 
viste stor omsorg for mennesker 
rundt seg, og for meg var han en 

stor støtte og en særdeles ver-
difull rådgiver i tjenesten. Han 
var resultatorientert og ønsket 
å finne gode løsninger, han var 
lett å spørre til råds og han viste 
stor velvilje og ga raust av sin tid. 
Slik var han også en entusiastisk 
medvandrer, og han var en me-
get dyktig og engasjert teolog 
og forkynner. I fjor vinter fikk 
mange av oss oppleve ham som 
foredragsholder da han gav oss 
tre foredrag om Martin Luther i 
Kirkestua i Eidsberg. Hva er luth-
ersk kristendom?, spurte Knut, 
og gav gjennom elegant formid-
ling og solid teologisk refleksjon, 
anekdoter og salmer han selv-
sagt spilte til selv, et grundig inn-
blikk i Luthers liv, tro og teologi. 
Det var en stor glede å høre og 

oppleve, og det gav oss som var 
der mye; innsikt og inspirasjon.

Knut Hope var faglig dyktig, 
omsorgsfull, entusiastisk og en-
gasjert. Han bar frem mye velsig-
nelse i livet, og har satt mange 
gode spor. Sammen med Astri, 
deres to barn, familie, slekt og 
venner, er vi mange som sørger. 
I dyp og ærbødig takknemlighet 
over å ha kjent ham, lyser jeg fred 
over hans gode minne.

Elisabet Yrwing Guthus 
Prost, Østre Borgesyssel prosti

Andakt
ved prost
Elisabet Yrwing  
Guthus

Foto: M.Wright

GRATIS: Ved vielser er prest 
og organist gratis, og kirken 
er gratis dersom den ene av 
brudeparet tilhører en av 
Eidsbergs menigheter. 

VIGSELSSTEDER: I Eidsberg er 
det 5 godkjente vigselsste-
der: Eidsberg kirke, Trømborg 
kirke, Hærland kirke, Mysen 
kirke og Tenor kirkeruin. 
Dette betyr at vielser normalt 
avholdes på disse stedene, 
men det finnes også andre 
steder i Eidsberg som kan 
være egnet for vielser. Nå har 
den nye biskopen i Borg, Atle 
Sommerfeldt, gått gjen-
nom nåværende ordning og 
biskopen ønsker en noe mer 
fleksibel praksis med hensyn 
til hvor vigsler kan finne sted.  

Dersom noen ønsker vielse 
utenfor kirkerommet, så må 
det avklares med sokneprest 
og prost. Liturgien / ritualet 

for en vielse blir det samme 
enten det gjennomføres i 
en kirke eller i en hage, men 
stedet må være egnet til å 
gjennomføre gudstjeneste i. 

Tips gjerne vordende brude-
par om at det nå åpnes for 
mer variasjon i vigselssted! 

Hilsen sokneprestene Lende og 
Seljås
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Givertjeneste, inntil 3 år ....................... kr  299.000
Enkelt-gaver  ............................................. kr  293.000
Ofringer, kollekt, basar  ........................ kr  28.000
Salg av Buick ............................................. kr  85.000
Eidsberg Sparebank .............................. kr  200.000

Samlet  ........................................................  kr  905.000

Historisk byggestart 
for menighetshuset
Byggestarten for Mysen menighetshus Betania nærmer seg med 
stormskritt. I disse dager vurderes innkomne anbud fra entrepre-
nører. – Hvis ikke noe uforutsett skjer, vil gravingen starte like 
over påske, sier leder for byggekomiteen, Ivar Ånesland.

Innsamling pr 01.03.2012

Arbeidet for å få bygd et me-
nighetshus i Mysen har tatt to 
tiår. Vi må helt tilbake til 1993. 
Da startet de første forsøk på å 
finne en egnet tomt i nærhe-
ten av Mysen kirke. Men de 
forskjellige planer og prosjek-
ter har falt bort i tur og orden.

Fra 1. januar 2013 er sameie-
avtalen mellom Normisjon 
Mysen og Mysen menighet 
en realitet. Bedehuset Betania 
har sentral plass i bybildet. Nå 
bygges det om og ut til å bli et 
felles samlingssted for menig-
hetsarbeidet med en sentral 
plassering midt i Mysen.

– Vi har tro på at dette blir et 
verdifullt basebygg for kristen 
virksomhet. Her blir det mange 
aktiviteter for barn, ungdom 
og voksne. I dag er vi trang-
bodde. Nå vil alle grupper få 
mer armsleng, sier Elisabeth 
Spydevold og Trond Degnes, 
på vegne av samarbeidspar-
tene.

Hektisk periode
Byggekomiteen har en hektisk 
periode bak seg. På nyåret har 
det vært innspurt for å få alle 
dokumenter klare. I siste halv-
del av februar gikk papirene 

ut til aktuelle entreprenører. 
Den 21. februar var de invitert 
til en befaring og samtidig ble 
de informert om detaljer ved 
prosjektet. I nærmeste framtid 
blir det avgjort hvem som skal 
bygge Mysen menighetshus 
Betania.
– Det vil heller ikke mangle 
på oppgaver framover. Det 
blir behov for mange flittige 
hender i de kommende måne-
dene, sier Ivar Ånesland.

Ny innsamlingsfase
Økonomiutvalget med Dag 
Mysen i spissen (se Apropos 
nedenfor) vil over påske ha  
planene klare for en ny 
innsamlingsfase. – Det vil vi 
komme tilbake til i detalj, men 
vi håper riktig mange vil støtte 
oss på forskjellige måter.  
Tross alt skal vi reise et bygg 
som totalt vil koste oss ca  
6 millioner kroner, sier Mysen.

Jeg har etter hvert funnet ut hva jeg vil gjøre, 
og hvordan. Og at jeg har alt jeg trenger, og 
at jeg ikke ønsker flere ting, eller noe til meg 
selv. Jeg vil heller gi gjestene mine anledning 
til å støtte noe jeg brenner for nå, og det blir 
Mysen menighetshus Betania.

Det er andre som tenker liknende tanker 
rundt sine åremålsdager i de høyere alders-
klasser. Mange åpner for at gjester kan gi 
slike gaver til et av jubilantens hjertebarn.

Det samme gjelder for bisettelser og begra-
velser, om det faller i vår lodd å sørge for 
gravferd for en som vi er nærmest til. Mange 
åpner for minnegaver i stedet for blomster.

Vi samler oss en del jordisk gods gjennom li-
vet. Våre nærmeste ligger oss på hjertet om 
det blir noe etter oss. Men mange setter også 
opp andre formål i et testamente.

Hva da med Menighetshuset i Mysen? 

Den kristenhumanistiske kulturarven vår er 
under press. Mange vil verdiene våre til livs, 
og erstatte dem med et samfunnsgrunnlag 
som ikke har noe å hvile på. Makter ikke kir-
ken med støttespillere oppgaven sin i de nær-
meste årene, er det fare for at samfunnet, slik 
vi kjenner det, kan falle fra hverandre.

Det nye menighetshuset skal være et verdi-
prosjekt. Det skal være åpent, inkluderende, 
vennlig og imøtekommende overfor det 
store mangfoldet vi er blitt en del av. Det skal 
ha grendehusfunksjoner i kulturkvartalet på 
Mysen, med en god scene og gode anlegg for 
musikk- og kulturutfoldelse. Det skal romme 
det sosiale og vidåpne for alle aldersgrupper. 
Samtidig skal det romme kristen trosopplæ-
ring og verdiformidling som besvarer nåti-
dens krav. 

Vi trenger kristen opplæring på nytt. Troen 
vår må evne å ta inn over seg at vi lever side 

om side med andre religioner og livssyn. Vi 
trenger å lære om andres tro og overbevis-
ning på en ordentlig måte. Samtidig tren-
ger vi å blankpusse vårt eget, så vi kan være 
trygge på egen forankring og stolte av det vi 
selv står for.

Da trenger vi et basebygg som kan fungere 
for dagens mangfoldige behov. Det er vi i ferd 
med å realisere nå.

Svært mange ser kirkens grunnverdier som 
umistelige for samfunnet. Nå er tiden for 
handling og deltagelse i et framtidsrettet for-
midlingsprosjekt. Vi trenger manges omsorg 
og vilje til å finansiere bygget, ta vare på det 
og sørge for at denne verdisentralen får mus-
klene den trenger for å holde grunnmuren i 
lokalsamfunnet i hevd.

Jeg fyller 70 denne forsommeren. Det gjør at jeg har tenkt en del i det siste på hvor-
dan jeg skal feire en slik åremålsdag, om jeg får leve.

Apropos! Dag Mysen

Kantorens 
hjørne

”I 1983 utkom det en ”familie-salmebok” på Verbum forlag. Da boken 
skulle gå i trykken  ble redaksjonen beklemt over en av oversettelsene 
i manuskriptet, nemlig gjendiktningen av den engelske påskesalmen 
”This joyful Eastertide”, de så at teksten ikke holdt mål. De var redd for 
at de måtte ta salmen ut, men de syntes det var vondt å skulle miste 
den gledesfylte melodien.

Akkurat da dukket jeg opp, jeg skulle være noen dager i Oslo. Og så 
”kastet de seg over meg” - og ba meg om lage en ny tekst til melodien.  
Hvor lang tid gir dere meg? spurte jeg, 

Vi må ha teksten i morgen! var svaret, Nå er ikke hurtigskevne salmer 
mitt spesiale, men jeg sa jeg skulle prøve. Jeg bodde på Katarinahjem-
met ,og der gikk jeg løs på  oppgaven med en gang,

 Jeg fant straks ut at jeg kunne bruke en nokså direkte oversettelse av 
omkvedet, men at det måtte bli min egen tekst til versene, Det var ikke 
så enkelt å få det til – og jeg gikk til sengs uten å ha lykkes. Men midt 
på natten våknet jeg av at alarmen ble utløst i en bil som var parkert 
utenfor vinduet mitt. Jeg stod opp, gikk bort til skrivebordet – og i 
løpet av kort tid var salmen ferdig! Og nattens begivenheter ble med i 
teksten:”Vi vekkes av signalet – ”

Salmen er trykket her med tillatelse av Svein Ellingsen.

Vi kan forøvrig opplyse at forlaget Verbum har utgitt Ellingsens  
samlede salmer: Boken heter ”En bønn er gjemt i hjerteslagets  
rytme.”

Å, gledesfylte stund!
Å, hvilken morgenrøde!
Vår tro har sikker grunn!
Se livets første grøde!

Omkved:
Var han som gav sitt liv,
forblitt i dødens fengsel,
hva var vel da vår tro?
Men se, vår frelser lever!
Han lever! Han lever!
Han oppstod og han lever!

I ham vi har vårt håp
når livet legges øde.
Med ham, i dødens dåp,
vi oppstår fra de døde.

Omkved
Guds kjærlighet er stor!
Vi vekkes av signalet
fra Guds basuners kor
og hører Jesus tale.
Omkved

PÅSKESALME
Jeg vil gjerne presentere en av de nyere påskesalme-
ne vi har fått. Den er skrevet av Svein Ellingsen i 1983 
til en flott og majestetisk hollandsk melodi fra 1684. 
Salmen står på nr 25 i salmer 97. Svein Ellingsen skri-
ver selv dette om bakgrunnen for salmen:

Tekst og foto:  Trond Degnes

Her orienterer siv. ing. Helge Andreassen og leder for byggekomiteen,  
Ivar Ånesland interesserte entreprenører

HVA VIL DU LÅNe KreFteNe DINe tIL?

Gavekontonr: 1020.27.43000
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NMS Gjenbruk på Mysen er en 
av 41 gjenbruksbutikker i Norge 
i regi av Det Norske Misjonssel-
skap. Til sammen er over 1 400 
frivillige med på å drive disse 
virksomhetene. Damene i Mysen 
synes dette er et flott tiltak.

Hensyn til Miljø er en av ho-
vedtankene bak slike butikker. 
Dagens samfunn har lett for å gå 
i bruk-og-kast-karusellen. Mer 
kjøpekraft og mer handel, fører 
til større produksjon og større og 
flere inngrep i naturen. 

Sammen med å ivareta miljøet, 
er butikkenes mål å samle pen-
ger til misjonsarbeid og å tilby en 
møteplass for de som trenger litt 
selskap og en kopp kaffe. 

– Det er mange typer mennes-
ker innom her. Noen er på utkikk 
etter noe spesielt, noen bare tit-
ter. Unge er gjerne innom for å 
handle til hyblene sine. De spa-
rer jo mye penger på å handle 
her. Det er også fint å se at de 
handler her bevisst – for å unngå 
bruk-og-kast. 

NMS Gjenbruk hadde ikke rullet 
rundt om de ikke fikk inn varer 
de kunne selge. Alt som selges, 
er gitt i gave til en god sak. Man 
kan også levere lysstumper i 
butikken. Stumpene blir sendt 
videre til et sted der de omsmel-
tes og kommer tilbake som gode 
kvalitetslys og tennbriketter som 
også selges i butikken. 

Frivillig arbeid betyr ikke at du 
arbeider uten å få noe igjen for 

det. Det betyr bare at du får ”be-
talt” i andre former enn penger. 
Ingebjørg Dramstad har hoved-

ansvaret for butikken i Mysen og 
forteller at dette er en arbeids-
plass der folk trives.

- Det blir et nært fellesskaps- 
arbeid. Vi jobber sammen mot 
felles mål. Mange av de som 
jobber her har bidratt i mange, 
mange år. 

Flere menn som kan kjøre med 
henger, står høyt på ønskelista. 
Årsaken er at det da hadde 
blitt lettere å selge mer møbler.  
Møbler er tunge og ofte for store 
til å transportere i bil.

Økt miljøbevissthet

NYTT FRA MENIGHETSRÅDENENYTT FRA MENIGHETSRÅDENE

Mysen

Viktige møteplasser
Menigheten har de siste årene sett på 
Møteplass Mysen Menighet (MMM) som 
et viktig verktøy for å samle Mysens inn-
byggere til aktuelle temakvelder.  Stiftel-
sesmidlene har gitt menigheten mulighe-
ter til å engasjere kjente foredragsholdere 
og dermed få økt oppmerksomhet om 
kirkens virksomhet. MMM har følgende 
hovedtema for 2013: Å ta ansvar for li-

vet. – Vi ønsker å favne bredt med disse 
arrangementene, sier Trond Degnes.

Med kantor Vidar Hansen i spissen, kan 
publikum også vente seg flere aktiviteter 
på kirkemusikksiden. Ett konkret eksem-
pel i så måte er den flotte konserten til 
Roar Engelberg.

Et eget musikk- og kulturutvalg er opp-
rettet.

Søndagskole og trivselstreff
Menigheten arbeider også målbevisst for 
å starte opp en søndagsskole i Mysen. 
Den vil bli en meget verdifull tilvekst til 
de mange aktivitetene som allerede lig-
ger inne i trosopplæringsprosjektet. – Ut-
fordringen er imidlertid å finne personen 
som kan ta på seg hovedansvaret for å 
lede søndagsskolen, sier sokneprest Sol-
frid Leinebø Seljås.

Menighetsrådet har også opprettet et 
eget diakoniutvalg. Første resultat av 
det arbeidet er oppstart av Trivselsestreff 
med eldre som målgruppe.

Stiftelsesmidler viktige for menighetsutviklingen
Mysen menighetsråd har det siste året satt menighetsutvikling i fokus.  
Da det ble kjent at menigheten ville få glede av midler fra Sigrid og Kjell  
Arnbjørn Mysens stiftelse, åpnet det seg muligheter for nye aktiviteter.

Hvorfor betale mye, når man kan betale  
mindre, og samtidig støtte en god sak?

Tekst og foto:  Kristina Tangen

I bruktbutikken kan man finne det meste til hus og hjem. Her er en avdeling med porse-
lensdukker som er populært samlingsmateriale. 

Bruk-og-kast er et negativt ladet ord, og det med god grunn. Sonja Dyrnes tenker på miljøet, samtidig som at hun liker gamle ting.  
I bakgrunn: Åse Høitomt. 

Ingebjørg Dramstad er en av mange pensjonister som bruker  
deler av fritiden til å drive bruktbutikken på Mysen. – En god sak, sier hun. 

Sigrid og Kjell Arnbjørn Mysen sammen med  
menighetsrådsleder Trond Degnes
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En israeeler, en jødisk kroat og en bosnisk 
muslim møtes ...

Dette kan være begynnelsen 
på en vits, eller i verste fall en 
krigserklæring ... Vel, takk Gud, er 
det  ikke.noen av delene.  Det er 
en begynnelse av en magisk mu-
sikalsk reise av tre venner som 
møttes for første gang i Norge 
og deretter i Bosnia og Hercego-
vina for å oppfylle en drøm. En 
drøm av musikk. Internasjonal 
og flerkulturell musikk, musikk 
på tvers av landegrensene som 
respekterer menneskeheten, 
kultur og religion. Musikk som 
kommer fra en persons hjerte og 
går rett til hjertet av en annen.

Prosjektet begynte med et møte 
mellom Rubinstein og Kolono-
mos i 2010, og Meskovic ble med 
litt senere. Musikken de spiller 
sammen har sitt utspring i jødisk 

folkemusikk, det vil si østeuro-
peisk klezmer, romanser fra den 
sefardiske tradisjonen,  
yiddishe ballader samt jeme-
nitiske og israelske folketoner. 
I tillegg kommer elementer av 
balkanske rytmer og bosniske 
folketoner. En helt ny stil oppsto, 
som trioen kaller for «Multi 
Ethno Art».

Det er med stolthet vi nå kan 
presentere dette for publikum 
her i Indre Østfold

Ya’akov Rubinstein  er en 
israelsk fiolinist.

Han har spilt et utall konserter 
i Europa, Israel, Japan, Kina og i 
USA siden han var 7 år gammel. 
Ya’akov Rubinstein begynt sin 
fiolin studier i byen Holon med 

Shlomo Bornstein, for senere å 
fortsette med den verdensbe-
rømte fiolinlærer Ilona Feher. 
Han fullførte sine studier i Israel 
med fiolin prof.. Yair Kless ved 
Musikhögskolan i Tel Aviv. Som 
student i Jerusalem Music Cen-
ter, har han fått lærdom fra Isaac 
Stern og Sir Yehudi Menuhin. 
Ya’akov Rubinstein fullførte sine 
studier i Frankfurt am Main med 
Edith Peinemann og supplert 
dem på Manhattan School of 
Music med Glenn Dicterow,  
konsertmester i New York  
Philharmonic Orchestra.

Thomas Yehuda Martincevic 
Kolonomos, startet som pianist, 
for  senere å utvide til alle tasta-
turer, inkludert den klassiske or-
gel, ved Norges Musikkhøyskole 

i Oslo. Han er også dirigent og 
kreativ leder for flere kor i Norge 
og Bosnia og Hercegovina.

Almir Meskovic er en ung bos-
nisk «Rising Star» trekkspiller

Han ble uteksaminert med mye 
god omtale fra Sarajevo Music 
Academy, 

Almir Meskovic rangerer blant de 
beste trekkspilleren i sin genera-
sjon, i hele det tidligere Jugosla-
via. Han er vinner av 10 inter-
nasjonale konkurranser i Italia, 

Spania, Polen, Ukraina Tsjekkia, 
Portugal, Bosnia-Hercegovina, 
Kroatia, Romania og Tyskland.

Almir Meskovic er spesielt kjent 
for sin fortolkende stil og impro-
visasjoner på bosnisk folkemu-
sikk. 

I 2011 gav han en konsert i 
Eidsberg kirke sammen med 
pianisten Sonja Radojkovic.

I 2012 deltok han i «Norske 
Talenter» på TV2, og kom til 
semifinalen.

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 

Musikalsk mestermøte mellom en israelsk fiolinist, en kroatisk pianist  
og en bosnisk akkordeonist i Mysen kirke 14. april
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Innleveringsfrist til neste 
menighetsblad:

10. april 2013  

Eidsberg kirkekontor  
Ordfører Voldensv. 3,  
1850 Mysen

kirkekontoret@eidsberg. 
kommune.no

Tlf. 69 70 22 65

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

Eidsberg:
Astrid Aas 
Knut Torp
Birger Jacob Kauserud
Gunn Mari Nygaard
Klara Hedvig Østli

Mysen:
Kjell Boehm Hensel
Else Vabro
Aase Johanne Strangstad
Olga Ingeborg Martinsen
Vilde Marie Ukkestad Waaden
John Martin Dramstad
Kåre Arne Moen
Annie Sigfrid Risholm Braaten
Nils Brattås
Even Andreas Evensen
Gunhild Bye
Ingrid Evensen
Kristian Kristiansen
Øystein Johansen
Kjell Sigurd Skau
Aage Vesttorp
Helene Kristine Ellingsen
Agnes Mathilde Gulbrandsen 

Hærland:
Liss Grendal Haugerud
Berthe Gunnborg Jaavall
Johan Karsten Bergheim
Anny Mathilde Myhre

Trømborg:
Petra Oline Kaatorp
Kari Inger Holm

Eidsberg:
Ingen døpte

Mysen:
Linea Emine Hansen
Mathis Bekk Sjøli
Anna Sofie Gjerdrum-Pedersen
Lucas Andrè Teigen
Kian Matheo Dahl
Jenny Fredrikke Reymert
Anders Nikolai Vesttorp
Tia Elisabeth Eriksen
Even Ruud Mysen
Kristoffer Johansen Østre
Even Andri Selliås

Hærland:
Arn Johan Ludvik Sandtorp  
Brandsrud
Vilde Marie Sandtorp Høitomt
Sophia Desiré Ruud

Trømborg:
Ian Magnus Ochante Fundingsrud
Edvin Sæther Gjerstad

VIGDE
Mysen:
Synne Helen Gjerdrum og  
Øystein Pedersen
Christine Aas og Rune Andre  
Aas Johansen
Ingen vigde i de andre sognene.

Trømborg misjonsforening

Formiddagstreff i Trømborg 
menighetshus

Onsdag 27. mars hos Elisabet Løe. Sang, musikk og vitnesbyrd v/
Askimtrioen.
Onsdag 24. april er det hyggetreff på Fossumavdelingen på Edvin 
Ruud. Andakt. Sang og musikk av Knut Lande.
Onsdag 29. mai hos Tove Kopperud. Andakt v/Jorunn Skjørseter. 
Sang og musikk av Bodil Broen Degnes.
Onsdag 26. juni hos Karen Løkke. Andakt, sang og musikk av 
Gunnar Kinn.
Møtene begynner kl.16.00 (mrk. tiden)
Misjonskollekt. Bevertning. 
ALLE er hjertelig velkommen!

19. mars: Winnie og Leif synger og forteller fra Shopda.
23. april: Anny Frimann  m/fler synger og vitner.
21. mai: Anne Lise og Ole Johs. Jorud besøker oss.
Møtene begynner kl.11.00. 
Det blir servert suppe og en kaffekopp. Utlodning. 
ALLE er hjertelig velkomne.
Arrangører er diakoniutvalget i Trømborg.

På treffene vil det alltid være formiddagsmat og utlodning.  
De første treffene blir på Betania, men når utbyggingen kommer i 
gang etter påske, kommer vi til å flytte til kirkestua i Mysen Meto-
distkirke. 
18. mars Betania
«PÅSKETRADISJONER»
Sokneprest Solfrid Leinebø Seljås m.fl.
 
15. april Mysen Metodistkirke
«GLIMT FRA INDIA»
Winnie Gulbrandsen og Leif Wiik, synger og forteller.
 
29. april Mysen Metodistkirke
«HVORDAN STYRKE KROPPEN VÅR?»
Jørgen Undrum gir gode råd. Oddvar Jota synger og spiller.

«Syng en sang for livet», kl. 19.00. Festiviteten Mysen
Sang og musikk beriker livet. Det tar vi konsekvensen av 

og håper mange blir med.

Følgende deltar:  
Erik-Andre Hvidsten og 
Bjørn Spydevold.  

Ved piano Kari Stokke.
Message og MarkCanto 
fra Marker.

Sorg og Omsorg i Indre Østfold arrangerer sorggrupper for om-
egnen. Det er ikke alltid det står en gruppe klar når mennesker i 
sorg melder sitt behov. 

For å avhjelpe litt på dette, er det mulig å komme til:

SORGFORUM  
1. torsdag i måneden kl. 18.00 - 19.30 på  
Frivillighetssentralen, Skolegata 28, Askim.
Dette er et åpent forum hvor man kan komme de gangene man 
vil, og man sier det man har lyst til, og det er ingen forpliktelser 
om å komme igjen.

Datoer for våren  2013: 4. april, 2. mai og 6. juni
Har man spørsmål om dette forumet og sorggrupper,  
kan man ringe: 
Laila B. Andresen, koordinator for voksengrupper i  
Sorg og Omsorg/ soknediakon i Rakkestad. Tlf.: 69 22 60 63

Man vil også finne mer informasjon om sorgstøttearbeid på 
hjemmesiden vår. Her kan man finne tilbud fra hele Østfold som 
man kan benytte seg av: www.sorgogomsorg.org

Det har også blitt en nasjonal nettportal som heter:  
www.sorggrupper.no

17.03.13 – Maria budskapsdag.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Hærland kirke kl. 16.00: Felles familiegudstjeneste. 
 Utdeling av 6-årsbøker til  
 barn fra alle menighetene.

Påskens gudstjenester: Se forsiden.

07.04.13 – 2. søndag i påsketiden.
Mysen kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste.
Trømborg kirke kl. 11.0: Gudstjeneste.

14.04.13 – 3. søndag i påsketiden.
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. 
 Hærland voksenkorps deltar.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

21.04.13 – 4. søndag i påsketiden.
Eidsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Trømborg kirke kl. 11.00: Tårnagentgudstjeneste.

28.04.13 – 5. søndag i påsketiden.
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Mysen kirke kl. 19.00: Sanggudstjeneste.  
 Kråkerøy kirkekor deltar.

01.05.13.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

05.05.13 – 6. søndag i påsketiden.
Mysen kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste.
Trømborg kirke kl. 19.00: Kveldsgudstjeneste.

09.05.13 – Kristi himmelfartsdag.
Eidsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

12.05.13 – søndag før pinse.
Mysen kirke kl. 10.30: Konfirmasjonsgudstjeneste
Mysen kirke kl. 12.30: Konfirmasjonsgudstjeneste
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

Trivselstreff våren 2013
Mandager kl 11.00 – 13.00

Bli med på MMM 24. april!

Sorgforum og sorggrupper

Onsdag 03. april Møte. Tale av Astrid Finstad Ørebech og  
 sang av Edle Olsen.
Fredag 05. april Fellesmøte i Filadelfiakirken Mysen.  
 Tale av Egil Svartdahl.
Lørdag 06. april Fellesmøte i Filadelfiakirken Mysen.  
 Tale av Egil Svartdahl.
Søndag 07. april Fellesmøte i Filadelfiakirken Mysen.  
 Tale av Egil Svartdahl.
Onsdag 10. april Pensjonistenes dag på Sjøglimt 
Søndag  14. april Sangkveld på Betania – kl 18.00. 
 Vi får besøk av KOR15 som vil synge mye for  
 og med oss.
Onsdag 17. april Møte. Tale av Gunnar Navestad.
Søndag 21. april Normisjon Østfold avholder sitt  
 regionsårsmøte i Marker 
 Årsmøte i Acta, felles med Normisjon 
I perioden hvor Betania er under ombygging vil møtene  
i hovedsak flyttes til Frelsesarmeens lokaler i Mysen,   
Anton H Granlis gate 5, 1850 Mysen.

DØDE



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

Dette er den største oppslutningen på et enkelt-
arrangement siden vi startet med trosopplæ-
ringsprosjektet i 2005 – utenom konfirmantene. 
Barna husker ikke sin egen dåpsdag, men 10-års 
dåpsfesten vil de neppe glemme.

51 10-åringer på LIV og (be)RØREFESTIVAL!

VELLYKKET VINTERTUR! 

Mandag 25/2 inviterte trosopplæ-
ringen i Eidsberg, Askim, Marker 
og Trøgstad til en felles samling 
for barn i Askim kirke. Kirkerot-
tene, Vesle og Fredo, samt den 
nye musa, Lea Mus underholdte 
sammen med dyktige skuespillere.

Ca 150 barn møtte opp og fikk 
bl.a. høre om sauen som ble borte, 
men som ble funnet igjen av Lea 
Mus. Teaterforestillingen var til 
god underholdning både for små 
og store, og gjenkjennende for alle 
barna som har fått tilsendt dvd’en 
om kirkerottene fra sin lokale 
menighet.

Lørdag 2. februar var 51 5.klas-
singer samlet til LIV OG /be)
RØREFESTIVAL på Festiviteten 
på Mysen. Målet for tiltaket er 
at vi vil feire 10 års dåpsdag. 
Vi åpnet “dåpens gavepakke” 
som inneholdt alle perlene i 
Kristuskransen – en bønne-
krans. Disse perlene som om-
handler hele livet, fulgte oss 
gjennom dagen. 
Barna kunne velge mellom 
tre aktivitetesgrupper: sang, 
dans og scenedekor. 
(Se bilder).

Vi var også i bassenget, de-
korerte t-skjorter og så film i 
kinosalen. Nydelig taco- mat 
ble servert på Betania. I My-
sen kirke var barna med på en 
bønnevandring. På slutten av 
dagen var familie og faddere 
invitert til en forestilling i ki-
nosalen hvor de fikk se sma-
kebiter fra festivaldagen.

En stor gruppe ansatte og fri-
villige bidro på hver sin måte 
til at dette ble et vellykket 
tiltak i trosopplæringen for 
denne aldersgruppen.

I år var vi en gruppe satt sammen av ungdom-
mer fra Jeriko i Marker og fra Misjonskirken i 
Askim og Askim menighet. Det ble 50 ung-
dommer pluss ledere. 
En av de som var med som leder var Eirik 
Aandstad, medlem i Eidsberg menighetsråd 
og vår gode og greie ungdomsleder I KRIK Ka 
du trur. Han er jo et sjeldent menneske å se for 
tiden, men han dukket altså opp på fjellet! 
Hvorfor er ikke du i Eidsberg for tiden da, 
Eirik?  
Nei, jeg går på Nordfjord folkehøyskole dette 
skoleåret.
Hva gjør du der? 
Det er en friluftsskole.  
Jeg lærer mye om snøskred, om hvordan man 
skal håndtere det. Også lærer jeg generelt  
mye om hvordan jeg skal overleve på tur når  

det er vinter. Jeg har gått mye på toppturer.
Hva heter den fineste toppen du har gått 
opp på til nå?  
Den heter Bærdalsegga, er ca. 1450 m.o.h. den 
ligger ved Sandane i Sogn og Fjordane.  
Går dere helt fra fjorden og opp?  
Ja, vi gjør det, det er bratt!!
Trives du på skolen da?  
Ja, det er mye hyggelige folk. Mange nye be-
kjentskaper, håper å få venner for livet! Jeg får 
mange gode opplevelser.
Har du sluttet som snekker nå da og forlatt 
Eidsberg for alltid?  
Nei da, jeg har bare permisjon, og er tilbake på 
jobb i slutten av mai. Regner med å være med 
som leder i KRIK Ka du trur fra høsten av.
Har du et bibelvers du har blitt glad i dette 
året?  
Ja, vi har andakter hver dag. Ord for dagen når 

vi er på skolen, og er vi på tur, så har vi også ord 
for kvelden. Et vers jeg har vært opptatt av i det 
siste er Matteus 7, 13-14, at det å følge Jesus 
handler om å gå på den smale sti og gjennom 
den trange porten, det er den veien som fører 
til livet. Man kommer opp i situasjoner der man 
må ta vanskelige valg, ta valg der man ikke 
følger strømmen. Det er det det handler om når 
man følger Jesus. 
Vi ønsker Eirik lykke til videre og vi gleder 
oss til han kommer tilbake.

Tekst: Solveig Vormeland

Tekst: Elisabeth Riiser Dankel
Foto: Rolf Ertkjern Lende

Tekst: Anita Lislegaard

1. Hva heter du?  
Mitt navn er Jens Anders 
Grundt.

2. Hvilken kirke ble du  
konfirmert i?  
Eidsberg Kirke

3. Husker du hva konfirmant-
læreren din het?  
Ja, han het Ola Tungesvik.

4. Måtte dere pugge noe?  
I tilfelle, hva?  
Ja, vi måtte pugge salmevers 
og Forklaringen – Luthers 
lille katekisme.

5. Kan du fortelle om  
overhøringen din?  
Nei, jeg fikk vel et par  
spørsmål, men det husker 
jeg ikke noe av.

6. Hva husker du fra selve 
konfirmasjonsdagen din?  
Jeg husker best gjentakel-
sen av dåpsløftet.

7. Hva var det viktigste for 
deg med konfirmasjons 
tiden?  
Gjentakelsen av dåpsløftet, 
treffe fadderne mine og 
knele ved alteret for  
velsignelse.

8. Hvis du har noe  
”favoritt-vers, Bibel-vers”.  
Hvilket er det?  
Det må nok være Johannes 
3.16.

9. Var det noe stor forskjell 
før og etter du var  
konfirmert?  
Ja, jeg følte meg mye mer 
voksen etter jeg var  
konfirmert.

10.Er det noe mer du vil 
fortelle fra konfirmasjons-
tiden din?  
Det var jo veldig sosialt 
anliggende, jeg møtte nye 
jevnaldrende og fikk der-
med en større vennekrets.

– Elin Josefine Grundt Krugerud

Konfirmantene i  
Eidsberg har intervjuet 

besteforeldrene om  
deres konfirmasjonstid.  

Elin Josefine Grundt  
Krugeruds intervju kan  

du lese under.

Bestefars
konfirmasjon

I vinterferien var KRIK Ka du trur på vintertur til Hemsedal. Vi begynner å bli 
gjengangere der nå, vært på det samme stedet i fire år. KRIK Høyfjellssenter er 
et veldig godt sted å være. Vi blir godt mottatt, god mat, personale er hyggelige 
og ikke minst er det pent der. 

Kirkerottene i  
Askim kirke

Dansegruppa øver.

Foto: Gunnar Fjellengen

Dekorgruppa arbeider med stor 
konsentrasjon.

Alle deltagere samlet.


