
Kirkekontakten
 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG     NR.2     2013     59. ÅRGANG

Tårn-
agenter

se side 4

De to templene
Kirken
det gamle hus
det ytre tempel
rammen
om tilbedelsen

og tilbederne
samler seg
i templet
for å bygge
sine indre templer
menneske-hjertene

               Andreas Lund

se side 8se side 5

Konfirmant-
undervisning

Pinse

Tidlig en lørdag morgen var det mange 
som tok turen ned til sentrum for å bidra på 
dugnaden. Fra Mysen menighet og Normi-
sjon. Fra barn og ungdom til godt voksne.

– Jeg kunne ikke engang drømt om at det 
skulle komme så mange på denne historis-
ke dagen, fortalte en overrasket og fornøyd 
Thoralf Dahl. Han syntes også at været var 
perfekt: Solgløtt og opphold.

Mye jobb er allerede lagt i planlegging, og 
det er mye som skal gjøres før bygget igjen 
er klart til bruk.

– Bygget skal bli dobbelt så stort. Vi 
trenger mer plass og det er hyggelig at et 
slikt behov melder seg. Hvis alt går etter 
planen, skal bygget innvies før nyttår. Vi 
vet at det kanskje er ambisiøst, men vi har 
nå trua, forklarer Dahl. 

Inntil det nye bygget blir ferdig, er virksomhe-
tene flyttet rundt i andre menighetslokaler i 
Mysen. Babysang, barnekor og ungdomskor, 
faste møter og større arrangementer må nå 
finne en annen plass.

 – Det har ikke vært noe problem å finne 
andre lokaler. Menighetene her har et 

godt samarbeid og stiller gjerne opp for 
hverandre. 

Det nye bygget skal altså bli dobbelt så 
stort. Det er planlagt såpass plass, at det 
kan arrangeres to arrangementer samtidig, 
uten at de forstyrres noe nevneverdig av 
hverandre. Tilbygget der podiet har vært, 
skal rives og bygget skal utvides blant an-
net denne veien. 

Byggmester Steinar Heller satte i gang 
med gravemaskin noen dager senere, den 
10. april. 

En dum ting med tomta, er at den ikke har 
plass til å romme nok parkeringsplasser 
som et nytt offentlig bygg egentlig skal 
ha, men her har kommunen vært samar-
beidsvillig. En sentral beliggenhet gjør jo 
også at det finnes mange muligheter for 
parkering i nærområdet. 

Ungdomsklubben KRIK Ka Du Trur, var 
representert med arbeidsomme medlem-
mer og ledere. De tok først tak i taksteinen 
som skulle bevares. Av et vindskibord 
laget de en sklie som fraktet taksteinen 
sikkert ned på tilhengeren der den ble 
plassert i et trygt system.

På baksiden var de frivillige i gang med å 
fjerne ytterpanel, og gjerdet rundt tomta ble 
fjernet. Inne var det også mye som skjedde. 
Elektriske anlegg ble koblet bort. Stoler, 
bord og lamper ble satt inn i lillesalen som 
skal brukes som midlertidig oppbevaring.

– Nå er vi i gang!

www.eidsberg.kirken.no

17. mai
Vi nærmer oss 17. 
mai med skoleguds-
tjenester i tre av 
kirkene og i Eids-
berghallen. En flott 
sang som vil synges 
denne dagen er Geir 
Hegerstrøms:    
 
Vi roper høyt hurra!

Refr.: Vi roper høyt hurra. 
Det gjør vi nå fordi det 
landet som vi har er så godt 
å leve i. La flagget vaie fritt 
i rødt og hvitt og blått, med 
korset der i midten er det 
kjempeflott!

Noen barn får aldri se hva 
frihet er, alltid er det krig og 
nød i landet der. Vi kan gi 
dem håpet om at de blir fri, 
tross alt lever de på samme 
jord som vi.

En gang var vi selv et land 
med krig og hat. Tidene var 
harde, mange manglet mat.
men vi hadde håpet: En dag 
blir vi fri, da skal vi bli kvitt all 
vold og tyranni.

Det er lett å miste friheten 
igjen, det er lett å glemme 
hva vi gav for den. Fortsatt 
må vi kjempe for å være fri, 
fri med alle barn på samme 
jord som vi.

Tekst og foto :  Kristina Tangen

Inne var det damene som tok ansvar for å redde unna 
det som reddes kunne. 

Den 10. april var det klart til at Steinar Heller kunne 
sette i gang gravearbeidet.

Lørdag 6. april startet Betanias 
ombyggingsprosjekt med dug-
nad. Frivillige i alle aldre sørget 
for en effektiv start. 

Unge og eldre bidro på byggstart. På taket: Johannes 
Martin Eriksen, Ole Martin Lien og Jens Olav Vaaler. På 
hengeren: Stig Magnus Lunde, Ivar Ånesland og med 
caps: Thoralf Dahl. Med hjelm: Trond Degnes. 
Ytterpanelen måtte også bort. Med mange frivillige 
hender, får man gjort mye på en dugnadsdag.

Givertjeneste, inntil 3 år ............kr  306.000
Enkelt-gaver  ..................................kr  300.000
Ofringer, kollekt, basar  .............kr  44.000
Salg av Buick ..................................kr  85.000
Eidsberg kommune ....................kr 50.000
Eidsberg Sparebank ...................kr  200.000

Samlet  .............................................  kr  985.000

Gavekontonr: 1020.27.43000

Innsamling pr 15.04.2013
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I vår lutherske kirke har vi tre iøynefallende blikk-
fang i kirkehuset: Alter, prekestol og døpefont. 
Det er et synlig uttrykk for noe sentralt i vårt 
kristendomssyn. Vi har plass både for ord og sa-
krament. Ordet (=Bibelen) leses og forkynnes, og 
sakramentene, dåp og nattverd forvaltes, som vi 
sier. Vi trenger begge deler!

Men hva er et sakrament?  En gammel formulering 
er:  En hellig handling der Gud ved synlige midler 
gir oss sin usynlige nåde. Intet mindre! Men vi kan 
føye til: - en hellig handling som er innstiftet av 
Kristus. Det er derfor vi bare har to, mens den ka-
tolske og den ortodokse kirke har syv. Det er bare 
dåp og nattverd som Jesus har pålagt oss å feire. I 
Matt. 28. 18 – 20 finner vi dåps- og misjonsbefalin-
gen: « Døp dem til Faderens og Sønnens og Den 
Hellige Ånds navn», og i 1. Kor.11.23-25 har vi det 
vi kunne kalle nattverdbefalingen, «Gjør dette til 
minne om meg».  

Vi kaller disse avsnittene for innstiftelsesordene, 
og de lyder hver gang vi feirer henholdsvis dåp 
og nattverd. De synlige midler er greit nok, vann 

i dåpen, vin og brød i nattverden. De er i seg selv 
helt nøytrale. Men når Ordet, innnstiftelsesor-
dene, leses, blir de til sakramenter. Dåpen forener 
oss med Kristus, nattverden gir oss del i Kristus. 
Dåpen er en engangshandling, nattverden skal 
vi motta ofte.  Tidligere kunne det være lenge 
mellom hver gang det var nattverd i kirken. På 
1800-tallet kanskje  bare to ganger i året. Nå er det 
vanlig ved alle gudstjenester, og det er rett!

Men hvorfor skal vi ha disse sakramentene? Er 
ikke Ordet nok? Det er saktens mange kristne som 
mener det, men jeg tror Jesus gav oss dem fordi 
vi trenger dem! Vi skulle ha noe håndfast å holde 
oss til. Vi ser og føler vannet i døpefonten, vi ser 
og smaker vinen og brødet. Vi vet at vi er døpt. 
Vi vet at vi har mottatt nattverden. – Det er jo slik 
oss mennesker i mellom også. Vi kan si gode ord, 
oppmuntrende, trøstende, medfølende ord. Og 
det er godt! Men ofte vil vi gjerne gjøre noe mer 
konkret: Gi et håndtrykk, en klem, noen blomster, 
gi en gave. De bekrefter ordene!

I kirken og på bedehuset sier vi av og til at « du må 
ta i mot Jesus. Men vi er kanskje ikke så flinke til å 
si hvordan en skal gjøre det! Men sakramentene 
hjelper oss. Du tok i mot Jesus den gang du ble 
døpt. (Og er du ikke døpt, kan du bli det. Snakk 
med presten!) Og så kan du gå fram når det er 
nattverd i kirken. Da tar du i mot Jesus så konkret 
som det går an. Han sier selv: «Den som kommer 
til meg, vil jeg aldri støte bort». Johs. 6 37. Du kan 
trygt komme!

Tro & Tanke
 Gunnar Hasselgård

SaKRamENTENE
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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

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

Etter en lang vinter med mye 
tele, vil mange gravminner stå 
skjevt. De som har sikret grav-
minnene med 2 bolter, kan selv 
forholdsvis lett foreta oppret-
ting. I de enkleste tilfellenen kan 
man bare skyve gravminnet litt 
fram og tilbake. Av og til kan det 
være behov for å slippe grav-
minnet så langt fram (evt. Tilba-
ke)at man får litt luft under deler 
av fundamentet for å legge litt 
jord/sand eller singel under. Ved 
å gjøre dette årlig vil man unngå 
de «store skjevheter» som kre-
ver mer utstyr.

Oppretting av gravminner

Stell av gravsted

Norsk Salmebok 2013

Vi får mange henvendelser om stell av gravsteder. 
De som ønsker stell over en lengre periode, bør 
opprette en gravlegat og inngå en avtale med fel-
lesrådet (kirkevergen) om beplantning. Man bør 
beregne kostnadene til  ca. kr 1000,- på år.  Graven 
vil bli beplantet i uke 22 og stelt fram til senhøsten. 
Vi kan også hjelpe de som ønsker stell for en kor-
tere periode. Det er bare å ta kontakt med kirke-
kontoret på tlf. 69 70 22 65.

Den nye salmeboka ble autorisert av Kirkemø-
tet i april 2012. Salmeboka blir utgitt høsten 
2013 og får tittelen «Norsk salmebok 2013». 
Norsk salmebok 2013 inneholder 899 salmenum-
mer med til sammen 1079 tekster. I tillegg kommer 
det et utvalg av bibelske salmer og liturgiske ledd.

Salmeboka har større sjangerbredde enn tidligere 
salmebøker i Den norske kirke – og rommer den 

kjente og kjære salmeskatten og 
nye salmer fra inn- og utland. 

Innkjøp av salmebøker til kir-
kene er et stort økonomisk løft. 
Fellesrådet har vedtatt at det 
kjøpes inn 100 salmebøker til hver 
kirke. Vi vil da dekke behovet ved de fleste kirkelige 
handlinger. I tillegg må det anskaffes koralbøker. 

På kirkegårdene er det lagt til rette for kildesorte-
ring. Hver container er merket med en forklaring. 
Vi ber om at dere følger henvisningene. Det er til 
stor hjelp for oss.
Det er også viktig å understreke at containerne er 
kun for avfall fra kirkegården. I Eidsberg har det 
vært lagt et stort antall mopper i en container. Vi 
må også betale for å bli kvitt avfallet! 

Søppeltømming
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TRO!
For en tid tilbake feiret vi Maria Budskaps dag, 
og jeg kan ikke glemme de to kvinnene vi 
møtte, først Elisabeth, som etter naturen var 
for gammel til å få barn, og Maria, som var 
ung og ugift, men forlovet med Josef.  Begge 
får beskjed via Guds engler, at de skal bli mød-
re til to viktige personer i Guds historie for oss, 
Johannes og Jesus.

Det var godt for Maria å besøke sin slektning 
Elisabet, slik at de kunne snakke sammen om 
dette utrolige som var i ferd med å skje med 
dem, og gjennom dem. Egentlig helt utrolig 
for dem, men Gud lot det skje til hjelp og støt-
te for oss som kom etter, men i første omgang 
for disse to kvinnene, som ville stå i sentrum i 
tiden som fulgte.

Vi er heldige som kan møte Guds hilsen til oss 
gjennom jule-evangeliet og de dramatiske 
dagene i påsketiden. Dette gjorde Gud for 
deg og meg, vi skal få være Guds tillitsfulle 
barn, som kan få være med å presentere vår 
himmelske far, gjennom våre liv i hverdagen, 
våre valg og ord.  Vi skal ikke dytte vår tro på 

EVA

Bønnekrukken

dem rundt oss, som tydelig ikke vil snakke om 
tro.

Men vi skal få være like tydelige om vår tro, 
om at det å være en kristen, berører hele mitt 
liv, jeg vil gjerne være med å vise andre hvem 
Jesus er, at han leder, og gir det vi trenger dag 
for dag. Slik kvinnene viste oss - var de spente, 
var tydelig for dette sammen, og søkte hjelp 
hos Gud, ektefeller og hverandre.

Vi ser gjennom aviser, TV og andre medier, at 
tro og kristendom er stadig oppe til diskusjon, 
og at våre politiske ledere strammer inn det 
som skulle få være troens møte med alle men-
nesker, i alle livets faser.

Her må vi bli tøffere, og ta sjansen på at dette 
klarer vi å stå for offentlig også.  Øvelse gjør 
mester, og dagligliv og offentlighet og parti-
politikk trenger en utfordring på hvilke tanker 
og gaver Gud har for oss i våre liv, slik at flest 
mulig kommer til personlig tro og liv i Jesus.

Gud velsigne deg og ditt liv i troen på Jesus - i 
det daglige, der du bor.

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

og Trømborg
For barn og ungdom 

For årets konfirmanter og deres familier og  
konfirmasjonsdagene

For de ansatte i kirkene og alle frivillige/ ulønnede medarbeidere 
For menighetsrådene 

For ledere på forsamlingshus/ bedehus 
For at flere skal få kjenne på kristent fellesskap 

For andaktsstundene på Edwin Ruud og på Velferden 
For kultur- og konsertarbeid i våre kirker og forsamlingshus 

For organistene Vidar Hansen, Bendik Eide og Ranveig S. Bakke

For oppstart av søndagsskole i Mysen 
For all trosopplæring, babysang, knøttesang, småbarnssang

For barneklubben «Fredagsklubben» i Eidsberg 
For barneforeningen «Mandagskveld» i Trømborg 

For barneforeningen Korvetten i Hærland

For byggeperioden for «Mysen menighetshus Betania»  
i Mysen sentrum

For ordfører Erik Unaas 
For Eidsberg kommunestyre og formannskap

For alle som er syke og sørgende 
For alle som kjenner livet som en byrde

For alle gudstjenester og kristelige møter  
i pinsehøytiden

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

Velsign oss, Guds Hellige Ånd. 
Amen

Utflukten for søndagsskolen startet med en andakt 
der læreren fortalte om Eva som ble skapt av Adams 
ribben. Senere på dagen ble det mye løping for 
barna. En av guttene kom andpusten bort til læreren 
og fortalte at han hadde fått sting i siden, og fort-
satte: - Jeg tror jeg skal ha en kone!

Hvor mange fikenblad prøvde Eva før hun endelig sa: 
- Jeg tror jeg tar denne?

(fikenbladet.no)

HyTTEmuSiKKEN Gresk og hebraisk

Søndagsskolehytta var da fer-
dig, og under byggingen ble det 
kjent at flere i dugnadsgjengen 
trakterte både fiolin, gitar, man-
dolin og trekkspill.  Ikke minst 
hadde flere av dem gode sang-
stemmer. Hyttemusikken ble 
derved en realitet.

Gjennom årenes løp har Hytte-
musikken med sang og vitnes-
byrd vært til glede og velsignelse 
for tilhørere både i og utenfor 
Østfolds grenser. Medlemmene 
er fra forskjellige menigheter,  
så dette er et økumenisk samar-

beid som fungerer veldig bra.
En kassett og en cd er utgitt i åre-
nes løp, og inntekten av disse har 

gått til Sjøglimt og Haugetun.
Oddvar Kopperud har i alle år 
vært leder. Det er i dag 21 med-
lemmer.  Rekrutteringen er ikke 
så god, men vi håper at Hyttemu-
sikken ennå en stund kan fort-
sette å være et positivt innslag i 
foreningslivet. 

Andakt
ved prostiprest
Aage Martinsen

Vi skal se på tre hebraiske 
først:

Halleluja er et kjent ord. Det 
er sammensatt av verbet hal-
lelu (Imp.flertall) som betyr 
lovpris eller lovsyng, og – ja, 
eller rettere Jah, som er en 
kortform av gudsnavnet Ja-
hve. Altså: Lovpris Jahve, eller 
Lovpris Herren!

Hosianna kjenner vi fra 
kongehyllesten som møtte 
Jesus palmesøndag. Her har 
vi verbet hosia, som betyr 
«kom oss til hjelp», pluss 
en endelse – na. Svært fritt 
kan vi oversette med «Leve 
Kongen»!

Amen bruker vi som avslut-
ning eller rettere som en 
tilslutning til en bønn. Det 
er et verb som betyr «Det 
står fast» eller «Det er sant». 

Jesus innleder ofte det han 
sier med «Amen, amen.» Det 
er i våre bibler oversatt med 
«Sannelig, sannelig».

Kyrie eleison er gresk. Kyrie 
er vokativ (tiltalekasus) av 
subst. Kyrios, som betyr Her-
re. (På samme måte er Kriste 
vokativ av Kristus) Eleison 
er et verbum som betyr «ha 
miskunn med oss» eller «ha 
barmhjertighet med oss». Se 
fortellingen om den blinde i 
Jeriko, Matt. 20!  I kirken syn-
ger vi det først på gresk, og så 
på norsk: Kyrie eleison, Herre 
Krist miskunne deg!

Det er greit å vite hva det vi 
sier betyr!

I kirken leser vi, synger vi og ber vi på norsk. Selvføl-
gelig! Men vi har beholdt noen få faste uttrykk på 
Bibelens opprinnelige språk, hebraisk og gresk. 

Kirkens hjemmeside har en del lesere. Vi prø-
ver å oppdatere hovedsiden med noe nytt stoff 
hver uke. Vi oppfordrer aktuelle annonsører til å 
sende informasjon til oss om møter, konserter, 

basarer, barn- og ungdomsarbeid osv. Annonse-
ring/omtale sendes til e-postadressen: jens.erik.
undrum@eidsberg.kommune.no. Dersom du har 
et bilde som passer til omtalen, gjør det seg!

www.eidsberg.kirken.no

Tekst :  Gunnar Hasselgård

Tekst og foto :  Jon Anders Herrebrøden

Tirsdag den 4. desember 2012 var Hyttemusikken 
samlet til 25 års feiring hos Marit og Oddvar Koppe-
rud.  Når Hyttemusikken startet er det vel ingen som 
vet eksakt, annet at det var på høsten 1987. 
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Tårnagenthelg
For første gang gikk «Tårnagenthelg» av stabelen i Eidsberg fellesrådsområde! 
Det ble sendt ut invitasjoner i posten til alle døpte 8-åringer, og 21 stk meldte 
seg på og deltok hele helgen i Trømborg kirke. Men alle 8-åringer kunne melde 
seg på, enten de er døpt eller ikke. Neste år er vi garantert dobbelt så mange for 
dette var gøy. Tårnagentene fikk utdelt forstørrelsesglass, tårnagentbevis som 
hang rundt halsen hele tiden, og de løste oppdrag som lå i skattekista både inne 
og ute. Mest spennende var det med kirketårnet!

Hør bare på noen av oppdrage-
ne som de løste gruppevis: Hva 
står det under alterbildet? Hva 
kan man gjøre ved en lysglo-
be? Hva tror dere døpefonten 
er laget av? Hvor mange hvite 
tangenter er det på kirkeorge-
let?  Hva synes gruppa er det fi-
neste i kirkerommet? Hvor høyt 
er Trømborg kirketårn? Når ble 
kirken bygd? etc.

I tillegg var det Bibel-kryssord, 
forberedelse til gudstjenesten 
søndag formiddag, øving på 
tårnagentsangen og matspi-
sing. Takk til Trømborg menig-
hetsråd som stilte opp med 
måltider for oss! Boka «Skatten i 
Liljedal» ble delt ut under guds-
tjenesten til 8-åringene. 

Menighetspedagog Anita Lis-
legaard ble for anledningen til-
talt som sjefsagent, og det var 

bra. Men det var enighet om 
at de aller viktigste beskjedene 
kommer fra «Sjefen over alle 
sjefer» Jesus Kristus. 

VI KAN SIKKERT alle komme med fortellinger 
om kilder i livet, - ikke bare vannkilder, men 
andre kilder: Sånne som har gitt kunnskap, 
forståelse, ny innsikt eller dybde til hverda-
gen. En sang, et visdomsord, en samtale, en 
bok, en film eller hva det nå er du har med 
deg. For ikke å snakke om viktige mennesker 
i livet.

EN ARV AV verdier og lærdom og erfaringer, 
og av forbilder som formet oss og bare ER en 
del av oss. Da nærmer vi oss sånt som kalles 

IDENTITET. Da er vi i nærheten av hvem vi 
”egentlig er”.

VET DU OM dine livs-kilder? Drikker du av 
dem, eller forsømmer du dem? Blir de for-
smådd og sett ned på, eller er de kjente og 
livgivende deler av livet? 

I VÅRE DAGER kan vi bli redde for å stå for 
gamle, kjente verdier. Vi kan tro at i moderne 
tider er våre ting utdaterte og litt pinlige. Eller 
vi er redde for å stemples som nesten det verst 

tenkelige man kan være i vår tid, nemlig MO-
RALIST. En moralist er vel en usmakelig bes-
serwisser som trer sine trange tanker ned over 
andre og fratar dem friheten. Som gjør andre 
til kuede, engstelige, skyld- og skambelagte 
mennesker. Ingen ønsker vel det. 

MEN Å HA en moral, å ha grenseoppganger 
mellom rett og galt, å stå for sine verdier, det 
trenger vel ikke å gjøre en til moralist?

DERIMOT KAN ET underskudd på moral un-
dergrave livene våre.  Å jukse på eksamen, å 
lyve på forsikringen, å snike til seg penger, å 
vitne falskt… eksemplene er mange. ”Er det 
så nøye da, det er jo så smått”…kan man 
tenke.

MEN HVEM BLIR jeg hvis jeg gjør slike valg? 
Vil jeg være den jeg da blir? Antagelig blir jeg 
da fort noe ganske annet enn de gode forbil-
dene jeg hadde…

DET ER MER håpefullt å lete etter de gode kil-
dene enn å forakte dem. For det er bærekraft 
og livs-styrke forbundet med de gode kildene 

i livet. Der hvor rettferdighet og ærlighet, loja-
litet og medfølelse, kjærlighet og slike verdier 
blir gjort til våre, der er det noe solid og sterkt 
på plass. Der kan man også tåle noen storm-
kast som kan komme i livet.

FOR MANGE ER de foldede hender med takk-
nemlighet for livets gaver en kontakt med liv-
skildene. Eller det kan være fortellingene om 
Jesu møter med mennesker:

KVINNEN VED BRØNNEN i byen Sykar møtte 
en Jesus som sa om den som drikker av Hans 
kilder: Det vannet Jeg vil gi blir i ham en kilde 
med vann som veller fram og gir evig liv.

VI KAN HA mange gode kilder for livet. Og 
noen livskilder flytter inn og blir våre.  Og så er 
det med livets kilder som med det friske van-
net ved den gamle veien fra min barndom:

Når vi stoppet opp og drakk av kilden fikk vi 
kjenne det forfriskende vannet som ga krefter 
og nytt pågangsmot…!

KILDER FOR LIVET!

RETT VED DEN gamle veien lå det en kilde med så friskt, kaldt og godt vann. I min 
barndom ble den omtalt hver gang vi kjørte forbi. For der hadde far og andre var-
me og slitne karer opplevd det forfriskende og klare vannet som ga nye krefter på 
svette arbeidsdager. Det var gode minner knyttet til denne kilden… !

Apropos! Sigmund Nakkim

Kantorens 
hjørne

I dag retter vi oppmerksomheten mot den komponisten som har flest 
melodier både i den nåværende salmeboken og i den som blir tatt i 
bruk i vår kirke første søndag i adventstiden i år, nemlig Egil Hovland. 
5. februar døde Hovland. Han ble 88 år gammel.

Det begynte med pølser…
Hovland ble født i Mysen i 1924, og var først utdannet pølsemaker for 
å overta en familiebedrift, men valgte altså en annen retning. Etter 
høyeste kirkemusikalske utdannelse med fremragende karakterer stu-
derte han komposisjon i Norge, Danmark, Italia og USA. Han var hele 
sitt yrkesaktive liv organist i Glemmen kirke i Fredrikstad. Det gjorde 
korvirksomheten og musikklivet i Glemmen til et begrep i hele landet.

Kongelig oppdrag
Hovland har skrevet store verk, symfonier, konserter, operaer, korverk, 
orgelmusikk og mye mer. Ofte var det heftige debatter om Hovlands 
modernistiske verk. Men det mange husker med stor begeistring, er 
musikken til signingen av kong Harald og dronning Sonja i Nidaros-
domen i 1991. Egil Hovland brukte mye tid og krefter på å være med i 
arbeidet med å utforme gudstjenesten i vår kirke, og da selvsagt først 
og fremst musikken. Denne delen av Hovlands verk er i flittig bruk 
hver eneste uke. Stikkord er at han fornyet den gamle motett-formen 
og den bibelske salmen, men størst betydning har det at han har gitt 
oss et vell av vakre og meget sangbare salmemelodier. Mange lesere 
vil trolig gjenkjenne «Fylt av glede over livets under» og «Måne og sol».

Favoritten Måne og sol
Da Hovland i et stort intervju ved sin 80-årsdag ble spurt om hvilke av 
alle de mange komposisjonene han anså for den betydeligste, pekte 
han uten å nøle på en av de aller minste, nemlig «Måne og sol». Grun-
nen er at generasjon etter generasjon har lært denne enkle melodien 
som barn, og tatt den med seg inn i voksenlivet. På den måten har de 
gjennom den svenske forfatteren Britt G. Hallqvists (1914-97) tekst fått 
med seg det grunnleggende av kristentroen. Denne lille sangen er en 
av de mange fruktene av det usedvanlig kreative samarbeidet gjen-
nom mange år mellom de to kunstnerne Hallqvist og Hovland.

Når Egil Hovlands store skapergjerning nå er fullført, kjenner hele 
kirken i vårt land på stor takknemlighet.

EGIL HOVLAND
er et navn korsangere og kirkegjengere gjennom 
flere generasjoner nikker gjenkjennende til. 

Tekst:  Solfrid Leinebø Seljås

Sjefsagent/ menighetspedagog Anita 
Lislegaard sammen med mange ivrige 
tårnagenter!

Mest spennende var det nok å få komme opp i kirketårnet.

KiLDER FOR LiVET….?!!

Hva ønsker vi med  
Tårnagenthelg?
•	 Å	samle	alle	8-åringene	 

(3. klassinger) i kirken!
•	 At	de	gjennom	bibelfortellin-

ger og utforsking av kirkehus 
og klokketårn sammen skal 
løse oppdrag og mysterier.

•	 At	oppdragene	skal	gi	posi-
tive ringvirkninger!  
At bibelfortellingene kan 
knyttes konkret til handling 
og 8-åringenes hverdag.

•	 At	8-åringene	skal	opp-
leve spenningen knyttet til 
bibelfortellingen, kirkehuset 
og fellesskapet så sterkt at 
de ønsker å bli en tårnagent 
(se agentsiden tarnagen-
tene.no) – og at de vil delta i 
andre trosopplæringstiltak.

•	 At	ansatte	i	menigheten	og	
barneledere fra ulike sam-
menhenger kan gjøre dette 
mer og gjøre det sammen 
etter hvert.
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NYTT FRA MENIGHETSRÅDENENYTT FRA MENIGHETSRÅDENE

Mysen – Eidsberg – Hærland – Trømborg

25.august inviterer Eidsberg menighets-
råd til PILEGRIMSVANDRING for små og 
store fra Heen gamle kirkested til Eidsberg 
kirke. Datoen er satt til 25.august, og guds-
tjenesten begynner kanskje ikke helt pre-
sist den dagen. Pilegrimene må jo komme 
fram til helligdommen før gudstjenesten 
begynner.... Mer informasjon kommer.   

Merk av dagene allerede nå.

STATISTIKK

Utegudstjeneste og  
pilegrimsvandring

Kirkene benyttes til forordnede gudstjenester, begravelser, vielser, møter, konserter og andre formål som prestene 
og menighetsrådene bestemmer. Tabellen nedenfor gir et innblikk i kirkens aktiviteter. Tallene i parentes er fra 2011.

30.juni inviterer Eidsberg menighetsråd til UTEGUDSTJENESTE ved Tenor  
kirkeruin! Vi håper på godt vær, og mye folk. Vi ber om godt og tjenlig vær, 
men har en mulighet for tak over hodet ved regn. Ta med stol. 
Mer informasjon kommer.

SNART ER DET pINSEHElG – 1. pINSEDAG 19.MAI!

Den Hellige ånd er vår trøster og hjelper:

Jul, påske, Kristi himmelfart og pinse hen-
ger sammen! I de to første høytidene - jul 
og påske - handler det om hva Jesus gjor-
de her på jorda mens han levde her. Kristi 
himmelfartsdag og pinse handler om hva 
som skjedde etter Jesu Kristi oppstandelse 
og himmelfart. Om at han ikke skulle la 
oss være igjen som foreldreløse barn (les 
Johannes 14), men sendte oss Den Hellige 
Ånd som en talsmann, advokat, hjelper og 
trøster. 

Den Hellige Ånd - Talsmannen - skal hjelpe 
oss til å se Jesus som den han var og den 
han er! Den Hellige Ånd åpner Bibelordet 
for oss, slik at vi kan forstå bedre det vi leser 
i Bibelen. Pinse handler om det livet vi lever 
i dag! Om forholdet vårt til Jesus Kristus, ved 
Den Hellige Ånds hjelp. 

1. pinsedag skal vi blant annet synge en ny 
pinsesang på fellesgudstjenesten i Mysen 
kirke. Det er salme nummer 77 fra Barnesal-
meboka: 

Pinse, det er glede.  
Pinse, det er fest!
Tekst:  Solfrid Leinebø Seljås PINSE, DET ER GLEDE 

T/M: Dittmann/ Herresthal 1985 

Pinse, det er glede, pinse det er sol. 
Rundt deg kan du se det – hvitveis og fiol.  
Gud har kledt naturen til en sommerbrud,  
og han smiler til oss: Se mitt pinsebud.

Pinse, det er sommer, pinse det er sang, 
hør at sommer’n kommer med sin jubelklang.  
All hans skapning synger i sitt høytidsskrud,  
og han smiler til oss: Hør mitt pinsebud.

Pinse, det er gave, Gud har sendt sin Ånd. 
Liljen i hans have, vitner om hans hånd.  
Derfor er vi glade, og vi takker Gud  
over pinsens under og hans pinsebud

Pinsedagen markeres til minne om at Den 
hellige ånd kom til apostlene. Dagen reg-
nes som fødselsdagen til den kristne kirken. 
Den første menigheten ble dannet i Jerusa-
lem. Herfra har evangeliet spredt seg til hele 
verden.

Navnet pinse kommer av det greske ordet 
«pentekoste», som betyr femtiende dvs at 
pinsehøytiden kommer 49 dager etter at Je-
sus sto opp fra de døde på påskedagen (50. 

påskedag).  
Dette var opp-
rinnelig navnet på 
den jødiske høytiden 
sjabuót som ble feiret den 
femtiende dagen etter pesach.

Peter og de andre disiplene var 
både redde og umotiverte etter at Je-
sus hadde forlatt dem og reist tilbake 
til himmelen. Men da Den hellige ånd 
kom, fikk de ny kraft, se starten av 
Apostlenes gjerninger. Den hellige 
ånd er Guds ånd – den tredje perso-
nen i guddommen. Han er tilgjenge-
lig for alle mennesker. Du får Ånden 
i dåpen – og siden kan Ånden er-
fares på ulike måter. Ofte har det 
med kraft og motivasjon å gjøre.

Pinsen utfordrer oss på det ver-
densvide fellesskapet med krist-
ne over hele verden. Og minner 
oss om misjon, om å bringe bud-
skapet om Kristus videre til alle 
verdens mennesker.  GOD PINSE!

Døpte
Konfir-
manter Vigsler Gravferder

Antall  
gudstjenester

Gudstjeneste-
deltagelse

Gj.snitt gudstje-
nestedeltagelse

Nattverds- 
gjester Kirkeoffer Fasteaksjon

Mysen 27  (31) 48  (48) 2  (4) 41  (36) 49  (55) 6254  (6970) 128  (127) 1189  (1393) 129982  (151767) 30793  (32030)

Eidsberg 25  (27) 17  (17) 4  (12) 25  (27) 31  (29) 3778  (3841) 122  (132) 978  (773) 98852  (87270) 18218  (27287)

Trømborg 13  (12) 11  (5) 2  (1) 8  (7) 28  (23) 2391  (1599) 85  (69) 616  (237) 63419  (39525) 12537  (15276)

Hærland 13  (12) 14  (14) 6  (3) 12  (8) 23  (24) 1904  (1599) 83  (66) 285  (279) 46343  (52029) 11897  (13542)

Samlet 77  (82) 90  (84) 14  (20) 86  (78) 131  (131) 14327  (14009) 109  (107) 3068  (2682) 338596 (330608) 73391  (88135)

Som kristen kirke  
er vi et folk på vandring;  
et folk som på veien får stanse opp ved 
Kilden - Jesus Kristus -  for å samle livsmot, 
styrke og glede for veien videre  
fram mot det evige målet  
der framme i himmelen!
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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/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 

Nytt fra Menighetens Barnehage

Hva er egentlig bursdag?

Barna er ofte ikke bevisst at bursdagen er den 
dagen de ble født. Personalet ser viktigheten av 
å formidle nettopp dette: ”Hva skjedde i dag for 
5 år siden?” ”Tenk, når mamma og pappa fikk 
deg!” 

Barna lærer å ta hverandre i hånda og si ”gratu-
lerer med dagen” slik at man kan gi andre po-
sitiv oppmerksomhet. Barna ser hvordan man 
kan dele glede og finne ord for å kommunisere 
med en jubilant! Disse sosiale ferdighetene 
er viktig i det å knytte vennskap, føle at man 
selv bidrar i fellesskapet og barna opplever  

ritualer som vi på en naturlig måte bruker i våre 
tradisjoner.

På Hebron har vi 2 bursdagsbøker: En med tall 
for å se symbolet for hvor mange år man blir, og 
en med bokstaver for å lære å kjenne igjen for-
bokstaven i navnet sitt. Vi teller og vi leser rim 
med bokstaven til barnet som fyller år.

Små og store på Hebron vil gjerne dele dette 
refrenget med leserne:

Ivar Skippervolds vise om vennskap:
”Ingen kan kjøpe glede, ingen kan kjøpe fred. 
Ingen kan kjøpe for penger vennskap og kjær-
lighet, ingen kan kjøpe for penger vennskap og 
kjærlighet.”

Bursdager og vennskap
Barna på Hebron synger flere bursdagssanger, bl.a. denne som barna klapper til  
”Vi gratulerer, vi gratulerer med dagen som Herren deg gav, 
Vi gratulerer, vi gratulerer, og ønsker deg Guds velbehag.

Tekst og foto :  Marianne Frogner Jacobsen

HÅKON 5 ÅR

MIKKEL 2 ÅR, storebror Ludvik hjelper til så lillebror tar 
frem den høyre hånda når Morten skal gratulere. 

SOLVEIG 2 ÅR 
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Innleveringsfrist til  
neste menighetsblad:

25. mai 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

VIGDE
Ingen vigde.

TRIVSELSTREFF 
Mandager kl 11.00 – 13.00.

Alle som har lyst til å være 
med på en spesiell vårutflukt 
må merke seg onsdag 29. mai. 
Da inviterer Møteplass Mysen 
Menighet (MMM) til sin årlige 
”ut i det blå”- tur. Bussturen 
går til Eplegården i Hurum 
hvor vi vil få en skikkelig 
”eplevelse”. – Vi håper på god 
deltagelse slik at vi kan fylle en 
buss, sier Trond Degnes, leder 
for Mysen menighetsråd.

Hver vår avslutter MMM sitt 
halvår med en utflukt. Den har 
som oftest gått til vakre steder 
i vårt nærmiljø. Det nye diako-
niutvalget i Mysen menighet 
har tatt utfordringen og lagt 
opp til en spennende opple-
velsesreise. Nå legger vi ut på 
busstur. Den tar oss gjennom 
Drøbakstunnelen og like på 
andre siden kommer vi til 
Eplegården i Hurum.  Storslått 
og solrikt ligger Eplegården 
i den vakre skråningen med 
utsikt mot Drøbaksundet.  

Gården har lange tradisjoner 
helt tilbake til vikingtiden. 
Epleproduksjonen har pågått i 
mer enn 100 år.

Variert program
På Eplegården vil vi bli mottatt 
av eierne Sissel og Tor Erling 
Gransæther. De vil gi oss en 
innføring i gårdens historie og 
den omfattende epleproduk-
sjonen. Gården har hele 4000 
frukttrær.  Det legges opp til 
omvisning i låven, gårdsut-
salget og selve produksjons-
lokalet. 
Vi håper selvsagt på vakkert 
vårvær. Da vil serveringen av 
snitter og kaffe/te foregå i 
haven. 
Der vil vi hygge oss og få 
rikelig anledning til et sosialt 
samvær. 
I og med at MMM gjennom-
fører sine arrangement den 
sist onsdagen i måneden, må 
turen gjennomføres med opp-
start på ettermiddagen.

Trømborg Menighetshus  
tilbyr leie av lokale til:
•	 dåp
•	 konfirmasjon
•	 minnesamvær
•	 jubileum
•	 kurs
•	 kveldsarrangement

Vi har egen kjøkkenoperatør og prosjektor!
Kontakt: Gry Hagen, tlf 98 62 97 41

Bussen vil gå fra Mysen sentrum kl. 17.00  
og returnerer ca kl. 21.30.

PåmELDING NøDvENDIG
I og med at Eplegården kun kan ta i mot grupper på  
ca 40 personer omgangen, er det nødvendig med påmelding.  
Turen vil koste kr 200,-. Da er busstur og bespisning inkludert.
Påmeldingen skjer til Kirkekontoret på telefon 69702261.

01.05.13 – 1. mai.
Mysen kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste.

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

09.05.13 – Kristi Himmelfartsdag.
Eidsberg kirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste  
 med Metodistkirken

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

17. mai.
Se annonse i Smaalenenes Avis.

19.05.13 – Pinsedag.
Mysen kirke kl. 11.00:  Høytidsgudstjeneste. 

Onsdag 22.05.13:
Trømborg kirke kl. 18.30: Samtalegudstjeneste

26.05.13 – Treenighetssøndag.
Eidsberg kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste.
Trømborg kirke kl. 11.00:  Konfirmasjonsgudstjeneste

Onsdag 29.05.13:
Hærland kirke kl. 19.00:  Samtalegudstjeneste

02.06.13 – 2. søndag i treenighetstiden
Eidsberg kirke kl. 10.30:  Konfirmasjonsgudstjeneste
Eidsberg kirke kl. 12.30:  Konfirmasjonsgudstjeneste
Hærland kirke kl. 11.00:  Konfirmasjonsgudstjeneste
Mysen kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste

09.06.13 – 3. søndag i treenighetstiden
Mysen kirke kl. 11.00:  Familiegudstjeneste
Trømborg kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste

16.06.13 – 4. søndag i treenighetstiden
Eidsberg kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste
Mysen kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste

23.06.13 – 5. søndag i treenighetstiden
Hærland kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste
Mysen kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste

30.06.13 – 6. søndag i treenighetstiden
Tenor kirke ruin kl. 11.00:  Gudstjeneste

MMM inviterer til tur 
med ”eplevelser” 

Trømborg menighetshus             

Onsdag 08. mai Fellesmøte med Normisjonsforeningene  
 i Eidsberg. 
 Sang  av «Gränspatrullen» fra Töckfors.
Onsdag 15. mai Møte. Tale og sang av Gunnar Kinn.
Onsdag 22. mai Møte. Tale ved Torill Bredeg,  
 familie- og misjonsarbeider i  
 Normisjon Østfold.
Lørdag 01. juni Loppemarked på Sjøglimt fra kl 10.00,  
 auksjonen  kl 11.00
Onsdag 05. juni Møte.
Onsdag  12. juni Møte. Andakt ved Gunnar Navestad.

I perioden hvor Mysen menighetshus Betania er under ombygging 
vil møtene i hovedsak flyttes til Frelsesarmeens lokaler i Mysen, 
Anton H. Granlis gate 5, 1850 Mysen.

DØDE
Eidsberg:
Hans Adolf Buer
Solveig Helene Sletten
Synnøve Tveten
Per Åge Andersen
Anna Hellgren
Per Lasse Larsen
Kjell Guttorm Tveten

Mysen:
Josefine Berntsen
Jan Olav Kleppestø
Asta Marie Christiansen

Hærland:
Anne-Mari Tangnes
Torunn Lisbeth Krog

Trømborg:
Inger Johanne Torp
John Roger Gjerdrum
Solveig Krosby
Asgerd Kongtorp
Gerda Lunde

Eidsberg:
Emilie Duserud
Mia Estella Leiva
Dina Helén Dulic Nøkleholm

Mysen:
Mikael André Godang
Linett Olsen Grinna
Asora Ingrid Helen Folkenborg
Tyra Ingrid Helen Folkenborg
Olea Emine Jahren
Leander Matheo Jaucis
Alvilde Evensen
Hedvig Evensen
Lucas Matheo Vikeby Johansen

Hærland:
Emil Bergerødegård Langfeldt

Trømborg:
Maja Helen Nordby
Othilie Christine Østenby Fallet

29. mai  –  Eplegården Hurum 
Sommerutflukt sammen med MøteplassMysenMenighet. 
Se egen omtale
10. juni  –  Mysen Metodistkirke 
«Slipesteinsvalsen» 
Vi får besøk av Kristine Hesjedalen og Vegard Øyen. 
De synger Prøysenviser, viser bilder og tekst.

Trivselstreffene arrangeres av  
diakoniutvalget i Mysen menighet, Den norske kirke.

Husstyret  har besluttet  
endrede (differensiering)  
av utleiepriser (for sal og 
kjøkken) fra 1.7:
•	 Helg:	3000,-	 
 (som tidligere)
•	 Dagsleie:	2000,-
•	 Kveldsarrangement:	1000,-	



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

Show for alle pengene!

Konfirmasjon i Mysen, Trømborg, 
Eidsberg og Hærland

Biskop uten GPS

Fredag 5. april arrangerte ungdomsklubben 
KRIK Ka Du Trur ”Foreldreparty”. Det var en 
kveld fullstappet med sketsjer, konkurranser 
og mye annet moro. Det ble servert kaffe, saft 
og snacks og selvfølgelig ble det loddsalg. 
Der kunne man vinne blant annet jekkestrop-
per, fargestifter og Felleskjøpet produkter. 
Det var to hovedpremier som bestod av å få 
kaffebesøk av tre hyggelige ungdommer!

Da alle foreldrene var kommet og 
satt foran scenen, startet tre liv-
lige karer opp showet med selvlagd 
dans om livet på gård. Etterpå holdt 
Solveig kveldens andakt, før Sigurd 
ble sminket av Anders. Rett etter ble 
den nysminkede gutten kledd i kjo-
le og intervjuet. Så viste Ka Du Trur 
fram sine to favorittlovsanger, «Jeg 
har to hender» og «All because of 

you». Deretter var det en turnering 
mellom de voksne og ungdomme-
ne i 3 leker. Ka Du Trur vant overle-
gent og viste at de var best til å leke. 
Etter det spilte Jens Olav, Marius og 
Stig klassikeren Datakræsj, et lite 
stykke som ender med en knust Pc. 
Mens foreldrene fikk i seg litt snacks 
og kaffe, var det loddsalg, før det var 
trekning av alskens artige premier.

Sven Andresen
”Hvordan synes du kvelden har vært?” 
”Den har vært veldig hyggelig. Morsomt 
med innblikk” svarer han med et smil!
”Hvordan synes du gjengen virker?” 
”Det virker som at de har det veldig moro, 
hyggelig miljø!” Sier en like blid Sven.
”Hvis du var ung, ville du blitt med i Ka 
Du Trur?” 
”Vanskelig spørsmål du stiller” ler han 
”men det er mulig at jeg ville det”.

Svein Olav Kjeve
”Hvordan synes du kvelden har vært?”
”Helt topp, Fornøyelig! Deilig å bli under-
holdt med godt program”
”Hvordan synes du gjengen virker?” 
”God bredde, de virker veldig inklude-
rende. De er en flott gjeng! Håper de 
fortsetter på denne måten, for det er jo 
veldig fint å ha et alternativt sted å være 
på fredagene” sier han med et bredt smil.
”Hvis du var ung, ville du blitt med i Ka 
Du Trur?” 
”Ja, det ville jeg lett!” roper han omtrent ut. 

Gyda Høie Horgen
”Hvordan synes du kvelden har vært?” 
”Det har vært en veldig hyggelig kveld. 
Morsomt med filmer som viser hva de 
driver med”
”Hvordan synes du gjengen virker?” 
”Det virker som en veldig kreativ og hyg-
gelig gjeng som har det artig” Sier ho med 
et smil om munnen
”Hvis du var ung, ville du blitt med i Ka 
Du Trur da?” 
”Å ja, selvfølgelig! Ingen tvil!”

Konfirmasjonen nærmer seg og 
årets konfirmanter i våre menig-
heter skal stå til konfirmasjon! 
Den 12.05 begynner det i My-
sen kirke med 45 konfirmanter 
delt på to gudstjenester! To uker 
senere den 26.05 skal det stå 9 
konfirmanter til konfirmasjon 
i Trømborg kirke og 02.06 skal 
det stå 10 konfirmanter til kon-
firmasjon i Hærland kirke og 36 
konfirmanter i Eidsberg kirke 
fordelt på to gudstjenester. Det 
er en fin gruppe konfirmanter 
som nå avslutter konfirmant-
tiden! 

De har vært aktive i sine menig-
heter og synlige i vår kommune 
i forskjellige sammenhenger! 
De var med på lysmesser før jul, 
og ungdomsgudstjeneste 21. 
januar i Eidsberg kirke.  3. – 5. 
mars var alle konfirmantene i 
våre fire menigheter på Sjøg-
limt leirsted i Marker, og det ble 
en flott opplevelse både for de 
unge og oss som var ledere! På 
bildet ser dere de fleste av kon-
firmantene samlet til undervis-
ning! 
Siste tirsdag før påske samlet vi 
inn penger til Kirkens Nødhjelp. 
Resultatet ble kr. 67.281,- Det 
var et veldig fint resultat som 

alle konfirmanter og foreldre 
kan være stolte av! Tusen takk 
for innsatsen! 
De unge har også vært med 
som kirkeverter i kirkene våre 
under gudstjenestene og det 
har vi satt stor pris på! Det flott å 

se at de stiller opp! Vi ser fram til 
festene i kirkene våre og i hjem-
mene og ønsker dere alt godt 
for de store dagene og Guds 
rike velsignelse over dagen og 
fremtiden!

I 1736 ville biskopen i Bjørvika til 
auksjon på Lekum. Han var usik-
ker på hvordan han skulle kom-
me dit og tok derfor kontakt med 
soknepresten i Eidsberg. Sokne-
prest Hans Christensen Smidt 
sendte følgende beskrivelse:
Som herr Knud Ramstedt beret-
ter meg forlanger Deres Høyæd-
le Høyærverdighet at vide den 

bedste og jevneste vei fra Bispe-
gaarden hid til Eidsberg. Da er 
den om Schi annex til Krogstad 
derfra til Fuscher i Haabøl sogn, 
derfra til Hovi i Spydeberg sogn, 
så over Onstad sund til Eidsberg 
(- her er han vel litt rask -)
Den anden vei omkring Krogstad 
og Spydeberg over Grønsund er, 
efter mine tanker, ikke alene len-

gre, men og trangere og mere 
besværlig.

Jeg utbeder meg den Fader-
lige Gunst, når tiden blir, Deres 
Høyædle Høyærverdighet kom-
mer til Auktionen det må gus-
tigst behage Dem at tage ind til 
meg. Så som der er kun en liden 
vei mellom meg og Lekum hvor 
autionen skal holdes, efterdi jeg 
håper mit hus skal være i en glæ-
derligere tilstand end det mange 

uger har været formedelst min 
kones svaghed, som har givet 
meg frykt for en sørgelig skils-
misse, men nu på 2 dagers tid, 
som synes, vil forandres.
Gud velsigne Deres Høyædle 
Høyærverdighet med Deres gan-
ske hus i hvilket ønske jeg lever.

Hans Christensen Smidt
Så får vi håpe at det ble varig be-
dring for prestefruen og at bisko-
pen fant fram. 

Tekst: sokneprest Rolf Ertkjern Lende

Ordet ’trosopplæring’ høres 
kanskje litt høytidelig ut, men 
om du leser en bok med bibel-
fortellinger, eller om du synger 
en kveldsbønn for barnet ditt, så 
er det trosopplæring. Det er du 
som bestemmer hvilke virke-
midler du ønsker å bruke, og det 
er bare kreativiteten som setter 
grenser. På barnogtro.no finner 
du noen konkrete tips. Og hvem 
vet, - kanskje lærer vi voksne noe 
underveis også?
Kulturarven er full av referanser
Det er mange referanser til Bibelen 
i vestlig kultur som for eksempel i 
muntlig språk, litteratur og kunst. Vil 
barna i fremtiden forstå disse refe-
ransene? Sørger vi for at kulturarven 
blir gitt videre til neste generasjon? 
På skolen blir barna kjent med 
sentrale bibelfortellinger, men det er 
menighetens og hjemmets ansvar å 
formidle den kristne troen.

Hvem forteller barna om hvorfor 
vi feirer påske?
I møte med andres livssyn og reli-
gion blir det enda viktigere å forstå 
innholdet i sin egen tro. Hvem lærer 
barna dette? Forstår barna hvordan 
Gud er én samtidig som han er tre-
enig? Har noen fortalt dem hvorfor 
Jesus døde og stod opp igjen?

Sammen om ’det hellige ansvar’
Selv om barna fortsatt lærer en 
del kristendom på skolen, så er det 
foreldre og faddere som må sørge 
for at barnet blir opplært i den troen 
det blir døpt til. Men dette ansvaret 
har de ikke alene. På dåpsdagen sies 
det derfor til foreldre og faddere at 
den kristne oppdragelse er noe de 
har ”sammen med denne menighet 
og hele vår kirke..” Derfor har hver 
enkelt menighet fått i oppgave å 
utarbeide et trosopplæringspro-
gram for barn i alderen 0–18 år, og 
Den norske kirke skal være en ressurs 
i dette viktige arbeidet.

Barnogtro.no som en ressurs  
i hverdagen
Barnogtro.no er en del av trosopp-
læringen i Den norske kirke, og er 
opprettet for å inspirere foreldre og 
faddere i denne viktige oppgaven. 
Her får du praktiske tips til hvor-
dan formidle trosinnhold på en 
enkle måter - til både hverdager og 
høytider. 

(Informasjon hentet fra Barnogtro.no)

Dåp og opplæring hører 
sammen. Når et barn er døpt, 
må det få lov til å bli kjent 
med den kristne troen. Tid-
ligere foregikk mye av tros-
opplæringen i skolen. Slik er 
det ikke lenger. I dag er dette 
i større grad opp til foreldre i 
samarbeid med kirken.

Hva er tros opp
læring?
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