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Spaltisten
gir seg

se side 3

Røter
Ro  

treng eit bån  
for å feste tægan til livet.

Røter  
treng ein ungdom 
for å opne blomen  

mot ljoset.

Rotfeste 
treng eit menneske  

for å bere bører  
i motvind.

Olav Mosdøl

se side 8se side 6

Sommer-
avslutning

Vårfest i 
Hærland

De 34 som meldte seg på, fikk møte men-
nesker som har satset på å gå nye veier som 
bønder og leve av hva 4000 frukttrær gir dem. 
Sommersol var det eneste eierne Sissel og Tor 
Erling Gransæther ikke hadde klart å skaffe til 
veie, men ingen hadde vondt av duskregnet.

Eplegården ligger i skråningen ned mot det 
vakre Drøbaksundet. I det vi svingte inn på 
tunet seilte Danskebåten forbi mot sine opp-
levelser. I Gransæthers orientering om denne 
flotte gården ble raet fra istiden en link mot 
Monaryggen og Mysen. Med jordsmonn av 
sand og stein lå det til rette for fruktdyrking da 
gårdsdriften ble lagt om. Vi fikk høre en enga-
sjert gründer som har klart å skape et levebrød 
av most fra saftige epler som kjente restauran-
ter i Oslo roper etter. 

Det ble noen interessante og hyggelige timer 
på Eplegården hvor vi fikk smake på gårdens 
goder. Deler av låven var blitt til peisestue med 
god utsikt mot store områder med epletrær og 
Drøbaksundet, som i seg selv har mye historie 
i seg. På Eplegården betyr nemlig røttene mye 
– noe også sokneprest Solfrid Leinebø Seljås 
understreket i sin betraktning og sin sang da 
hun avsluttet ”eplevelseskvelden”. Hun siterte 
blant annet et dikt av Olav Mosdøl som heter 
«Røter» (Se kolonne til høyre).

Like før første konfirmasjonsgudstjeneste 
skulle starte i Eidsberg kirke søndag 2. juni, 
stod første gruppe klare i hvite kjortler uten-
for kirken. Spenningen var en naturlig fø-
lelse blant ungdommene. 
Da var det godt at sogneprest Solfrid Leine-
bø Seljås viste forståelse og hadde gode råd:
- I dag er deres dag. Dere står i sentrum, men 
har ingen store oppgaver i denne gudstje-
nesten. Dere kan senke skuldrene og bare 
slappe av. Vi har god tid. 

KONFIRMANTTID OvER 
Tidligere i semesteret har konfirmantene bi-
dratt aktivt i gudstjenester, men denne da-

gen kunne de altså sitte og følge med på de 
ord som var beregnet på dem. 
Seljås fortalte at de hadde hatt oppe mange 
interessante temaer i konfirmasjonsunder-
visningen. 
 De snakket blant annet mye om tre-
enigheten, solidaritet og menneskeverd. 
 Seljås minnet også om at dagens tekno-
logi tillater oss å lese i Bibelen, uansett hvor 
vi måtte befinne oss.
 - De fleste av oss har nå en mobiltelefon 
som kan gå inn på internett, og da er det 
veldig lett å taste seg fram til bibel.no. 

GAvER
Kirken ville gi konfirmantene tre gaver på 
den store dagen:

 Den første var en forbønn for hver en-
kelt konfirmant, da de knelte ved alterrin-
gen, som en bekreftelse på at de fortsatt vil 
være Gud barn. 
 Den andre var et trekors. Korset var fes-
tet til en lærlenke og er laget av munker i 
Frankrike. 
 Den tredje gaven var en rød rose til hver. 
Den skulle symbolisere Guds evige kjærlig-
het. 

En ”EplEvElsE” for alle

98-ungdommene i Eidsberg er konfirmert 
Stor dag overstått

www.eidsberg.kirken.no

KirKEKontorEtS  
åpningStidEr  
i SommEr

gavE til  
KirKEKontaKtEn

Kirkekontoret vil ha redu-
sert åpningstid i perioden 
15. juli – 04. august. 

Kontoret vil være åpent 
kl.10.00 – 12.00 fra tirsdag 
til fredag.

Inne i Kirkekontakten 
finner du en innbetalings-
blankett med mulighet 
til å gi en gave til drift av 
bladet. Mange gir ut-
trykk for at de setter pris 
på menighetsbladet. Det 
koster ca. kr 160.000,- å 
utgi  Kirkekontakten  seks 
ganger i året. Vi har trofaste 
annonsører som støtter 
med gode bidrag, men det 
er også behov for annen 
økonomisk støtte. 

Tekst og foto :  Trond Degnes

Tekst og foto :  Kristina Tangen

Peisestua var et hyggelig samlingssted hvor maten 
smakte godt.

Gunnar Navestad og Gunvor Homstvedt var to av mange som ville ha med seg varer hjem – noe Sissel og Tor Erling 
Gransæther satte pris på.

årets sommerutflukt til møteplass mysen menighet ble den ”eplevelsen” som  
Eplegården i Hurum lovte oss. 

Bussjåføren Knut Espelund kunne også servere eple-
most sammen med Solveig T Vormeland og Jon-Anders 
Herrebrøden

Sogneprest Solfrid Leinebø Seljås minnet konfirman-
tene på at dette var deres dag. 
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Ordet ”kanon” er gresk, og betyr egentlig et rør. 
På norsk bruker vi det i to betydninger: Betoner 
vi siste stavelsen, får vi et skytevåpen, betoner vi 
første stavelse får vi en rettesnor, en regel. Et rør 
kan jo også brukes til å måle med.

En religion har en kanon, eller kanoniske bøker 
som er regel eller rettesnor for lære og liv. Jødene 
har sin Torah = Det gamle testamente, muslime-
ne har Koranen. Som kristne har vi Bibelen, Det 
gamle pluss det Det nye testamente. Men hvor-
dan Det nye testamente ble til, er en lang historie.

De første kristne hadde Det gamle testamente i 
gresk oversettelse, som de leste og tolket ut fra 
det de hadde lært av og om Jesus. Men i tillegg 
hadde de et utvalg av ord av Jesus og fortellin-
ger om Jesus, muntlig og skriftlig, formidlet av  
apostlene og andre som hadde vært vitner til det 
som hadde skjedd. Det er dette som Lukas viser 
til når han skriver: ”Det er mange som  har forsøkt 
å gi en framstilling av det som har skjedd blant 
oss, slik vi har fått det overlevert av dem som fra 
først av var øyenvitner og ordets tjenere.” (Luk.1.1-
2). Da hadde allerede Markus skrevet den første 
sammenhengende beretningen, og Lukas og 
Matteus  følger opp, uavhengige av hverandre  og 
på hver sin måte.  Noe senere kommer  Johannes 
med sitt evangelium, som supplerer og fordyper 
beretningene.

Disse fire evangeliene fikk tidlig stor autoritet og  
ble spredt og brukt  i de fleste menighetene. Men 
allerede før Markus hadde Paulus skrevet brev 
til menigheter og enkeltpersoner. Et utvalg av  
disse, 10 eller 13, alt ettersom 1. og 2. Tim og Tit 
var med eller ikke, ble tidlig samlet og brukt i de 
fleste menigheter. Hvordan og når akkurat disse 

brevene ble valgt, vet vi ikke. Paulus har uten tvil 
skrevet flere brev. Studerer vi Korinterbrevene, ser 
vi at  han har skrevet minst fire brev til Korint, og i 
Kol.4.16 omtales  et brev til Laodikea, som vi ikke 
har. Så må vi tenke oss at avskrifter av evangelier 
og Paulus-brev er blitt lest under gudstjenestene 
i tillegg til tekster fra det greske GT.

Etter hvert danner det seg en kanon. Menighe-
ten i Roma og menigheter i  Nord-Afrika har en 
samling som omfatter de fire evangeliene pluss 
Apostlenes gjerninger 13 Paulus-brev og 1.Johs. 
brev og 1.Pet. De andre brevene som vi har, og 
Johs.åp, var det strid om. Dessuten var flere   an-
dre skrifter i omløp. Men på 300-tallet skjer det 
mye. Et  kirkemøte i Laodikea vedtar en kanon 
som omfatter 26 skrifter, dem vi nå har,  minus 
Johs. åp. Men i 382 vedtar en synode i Rom 27 
skrifter, da er Johs. åp. kommet med, Og dette blir 
fulgt opp av flere kirkemøter. Særlig er kirkemøtet 
i Kartago  i 419 viktig. Der settes et punktum. Etter 
dette har Kanon, våre 27 skrifter ligget fast.

Det tok sin tid! Vi kan se at de gamle kirkelederne 
har fulgt 3 prinsipper:

1. Skriftet skulle være apostolisk. Dvs. skrevet av 
 en apostel eller en som stod apostlene nær.

2. Skrifte skulle være allment, dvs ikke et spesielt  
 skrift som bare  var brukt i enkelte distrikter.

3. Skriftet skulle egne seg til opplesning under  
 gudstjenesten

Ut fra disse prinsippene  ble våre 27 skrifter valgt. 
Vi må ha grunn til å tro at Den hellige ånd arbei-
det ”bak kulissene”. Vi fikk et ny testamente slik 
Gud ville vi skulle ha det, Så gjelder det bare å 
bruke det, ikke bare i kirken og på møter, men 
også privat, enten vi foretrekker gammel eller  ny 
oversettelse. God lesning!

PS. Skriftene var opprinnelig  ikke delt i kapitler  og 
vers. Kapittelinndelingen skriver seg fra erkebiskop 
Stephan Langton i Canterbury på 1200-tallet, og 
inndelingen i vers fra en Robert  Stephanus på 1500.
tallet. Så vet vi det også!

Tro & Tanke
 gunnar Hasselgård
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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, 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: 401 45 101
e-mail: post@menighetensbarnehage.no

Eidsberg kirkekontor, 
Ordfører Voldens vei 3, 1850 Mysen
tlf: 69 70 22 61 faks: 69 70 22 60
kirkekontoret@eidsberg.kommune.no

dugnad på mysen 
menighetshus Betania

Så har det vært noe småarbeider 
og klargjøring i «gamlebygget» 
mens entreprenørene har holdt 
på ute. Nå er gulv støpt og vegger 
begynner å komme på plass. Et-
ter hvert vil det bli behov for mer 
dugnadsarbeid som daglig opp-

rydding, snekkerarbeid, og etter 
hvert malerarbeid m.m. 

Til større dager vil det også være 
svært hyggelig om vi kunne ha 
servering for dugnadsgjengen.

Dersom du har anledning til å 
være med, mye eller bare noe, 

er det fint om du sender en SMS  
eller e-post til byggeleder, 
tlf. 958 51 776 eller e-post  
ivaraanes@hotmail.no. Ønsker du 
å samtale om ditt engasjement, 
kan du ringe 958 51 776.

Vi har allerede hatt en stor dugnad med massiv innsats der vi fikk unna oppryd-
ding og klargjøring til utvidelsene. Etter dette har det vært en del dugnadshjelp 
under gravearbeidene.

Givertjeneste, inntil 3 år .... kr  308.000
Enkelt-gaver  .......................... kr  354.000
Ofringer, kollekt, basar  ..... kr  65.000
Salg av Buick .......................... kr  85.000
Eidsberg kommune ............ kr 50.000
Eidsberg Sparebank ........... kr  200.000

Samlet  .....................................  kr  1.062.000

gavekontonr: 1020.27.43000

Innsamling 
pr 05.06.2013

Tekst :  Ivar Ånesland
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de, men som da het Indre Østfolds 
Interkommunale Høyere Allmenn-
skole. 
 Fra 1964 var han i tillegg assis-
terende prest i Eidsbergs menig-
heter. 
 Han jobbet som lektor i My-
sen i 31 år, med norsk og teologi/ 
religionsfag som hovedområde. 
 Da han gikk av med pensjon 
i 1993, startet han som vikarprest 
for hele prostiet. Altså fikk han 
oppdrag i mange ulike kommuner 
rundt i Indre Østfold. Dette holdt 
han på med i nesten 10 år. 

”Deltidspensjonist”
 Som ny-pensjonist, ble han 
også spurt om å bidra her i menig-
hetsbladet. 
 – De siste årene har jeg hatt 
fast plass i ”Tro og tanke”, men jeg 
har også skrevet bokanmeldelser 
og hatt andre spalter, som ”Trøste 

og bære” for frivillighetssentralen, 
forteller Gunnar som kaller seg 
selv en ”spaltist”, nettopp fordi han 
liker å skrive sine faste spalter. 
 Her dukket det opp enda 
et sted som Gunnar har vært  
aktiv i: frivillighetssentralen. Han  
var nemlig formann der i ca 6 år, 
og han har også sittet i formann-
skapet for kommunestyret. 
 – Jeg har levd av å bruke  
munnen, smiler Gunnar med sin 
humoristiske sans. 
 Ingen tvil om at denne man-
nen har satt sine spor.   
 – Det har vært en trygghet å 
ha ham med i redaksjonen, mener 
nåværende redaktør, Jens Erik Un-
drum.
– Han har store kunnskaper på 
mange felt, kommer med kon-
struktive forslag og har en fin  
humor. Han vil bli savnet!

Etter hele 20 år som aktiv i menighetsbladet Kirkekontakten, takker 
gunnar Hassegård for seg. Egentlig er det vel vi som skal si ”takk!”.  

I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet 
var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til 
ved ham,  uten ham er ikke noe blitt til.  Det som ble 
til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset 
skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. 
Et menneske sto fram, utsendt av Gud. Navnet hans 
var Johannes.  Han kom for å vitne. Han skulle vitne 
om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. Selv 
var han ikke lyset, men han skulle vitne om lyset.

Når denne utgaven av «Kirkekontakten» kommer 
ut, så er det St. Hans og begynnelsen på sommer-
tid og ferie. Den lengste og lyseste dag i året som-
mersolverv er 21. juni! Vi ser alle frem til sommer 
og sol og gleder oss til det som ligger foran! Man-
ge feirer St. Hans aften 23. juni med båltenning, 
leker, pølsegrilling, båttur på fjorden, sjøen eller 
vannet. Vi er sammen med venner og familie. Kor 
og korps spiller og synger mange steder! Vi feirer 
virkelig denne sommernatten ikke minst langs vår 
langstrakte kyst! Selv har jeg mange gode min-
ner fra denne feiringen fra barne- og ungdomsår! 
Vi har feiret mange store begivenheter fra påske 
til 1. mai, Kristi Himmelfartsdag, konfirmasjoner, 
17.mai, og pinse. Vielser blir det også en del av på 
denne tiden! Det er glede og fest! Vi trenger dette i 
våre liv både som enkeltmennesker, lokalsamfunn 
og nasjon! Guds ord er med oss gjennom alle dis-
se gleder!

St. Hans eller St. Johannes er ikke apostelen Jo-
hannes som er forfatter til ordene ovenfor i v.6. Nei 
det er Døperen Johannes som var en slektning til 

ST. HANS

poSitivt

Bønnekrukken

Jesus og som skulle ha en forberedende funksjon 
for Jesu tjeneste i Israel. Han var sønn til Elisabet 
og Sakarja, og var i Guds plan! Han var den siste 
av profetene i den gamle pakt og skulle rydde 
vei for Jesus!  Han var en herold som forkynte til 
omvendelse og et sant og rett liv overfor Gud og 
medmennesker.

Gudsforholdet var helt avgjørende, men også 
det å ta seg av de fattige! Han døpte mennesker 
i Jordan-elven til omvendelse og et rettferdig liv!  
Han pekte også på Jesus og sa: »Se der Guds lam 
som bærer verdens  synd», og «Han skal vokse, jeg 
skal avta» og ..» jeg er ikke engang verdig til å løs-
ne hans fotreim». Johannes hadde disipler, men 
de fikk Jesus overta!  Jesus lovpriste Johannes og 
hans gjerning og det var jo Johannes som innviet 
Jesus til hans tjeneste ved å døpe ham i Jordan-
elven !  Den gang kom den hellige Ånd over ham 
som en due og en røst lød fra himmelen: »Du er 
min Sønn, den  elskede, i deg har jeg min glede». 
Johannes ble satt i fengsel og senere drept fordi 
han refset kong Herodes for den  del  ting  og  ikke  
minst  fordi han hadde tatt sin brors kone! 

St Johannes dukker opp i kirkeåret ved  vintersol-
verv  og  sommersolverv  når solen vender! Når 
det er på det mørkeste  så  vitner han om at lyset 
skal komme og  nå ved inngangen  til Jesu gjer-
ning,  så er han porten inn til Jesu  tjeneste!  Jesus 
er lyset, fremtiden  og  håpet  så lenge som det  he-
ter i dag! St. Hans skulle vitne om lyset, men Jesus 
var lyset !  God St. Hans og god  sommer!

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

og Trømborg
For barn og ungdom

For de ansatte i kirkene og alle frivillige/ 
ulønnede medarbeidere 

For de 4 menighetsrådene 
For at flere skal få kjenne på kristent fellesskap 

For andaktsstundene på Edwin Ruud og på Velferden 
For administrasjonen på kirkekontoret

For oppstart av ny søndagsskole i Mysen 
For oppstart av nytt Eidsberg kirkes barnekor  

For «ungdomskoret Message» og «ungdomsklubben KRIK/Ka du trur» 
sine sommerturer

For NMS Gjenbruksbutikken og alle som arbeider der  
For alt misjonsarbeid, både i Norge og internasjonalt

For byggeperioden for «Mysen menighetshus Betania»  
i Mysen sentrum

For alle nyinnflyttede 
For alle som er syke og sørgende 

For alle som kjenner livet som en byrde 
For alle som gruer seg til stille dager i sommer

For alle gudstjenester, konserter og kristelige møter  
i sommer

For utegudstjenesten på Tenor 30.juni 
For Olsok-arrangementet i Eidsberg 29.juli:  

Gudstjeneste og foredrag 
For Pilgrimsvandringen fra Heen til  

Eidsberg kirke 25.august

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

Velsign oss, Guds Hellige Ånd. 
Amen

En eldre kvinne i menigheten fant alltid noe positivt å 
si om andre, også om dem som de fleste stort sett 
fant negative sider ved. En mann irriterte seg litt over 
dette og kom med en utfordring til kvinnen: Kanskje 
du også kan finne noe positivt å si om djevelen, sa 
han.
Ja, svarte kvinnen, det kan vi i hvert fall si at han ikke 
ligger på latsiden.

(fikenbladet.no)

”SpaltiStEn” gir SEg

Andakt
ved sokneprest rolf Ertkjern lende

LANG TJENESTE: Gunnar Hasselgård kan med stolthet se på et nummer av Kirkekon-
takten: Han har bidratt her i 20 år!  

Tekst og foto :  Kristina Tangen

- Jeg syntes det var fint å begynne 
her da jeg ble pensjonist, for da 
kunne jeg på en måte fortsette  
religionsundervisningen, bare på 
en ny måte, sier Gunnar. 
- Det er så klart litt vemodig å slut-
te, men jeg syns det er best å slutte 
mens leken er god, forklarer den 
85 år gamle forkynneren. 

aktiv kar
Gunnar var ferdig utdannet i -55, 
som lektor i teologi. Han jobbet 
først 7 år som lærer i Kirkenes. På 
denne realskolen, underviste han i 
de fleste fag. 
 I 1962 fikk han ny jobb i My-
sen, skolen vi nå kaller videregåen-
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Apropos! Øivind T. Reymert

På maleriet betrakter en tydelig skeptisk 
Peter Jesus som vasker føttene hans. ”Her-
re, vasker du føttene mine?” spør Peter. 
”Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du 

vil forstå det senere”, svarte Jesus. ”Du skal 
aldri vaske føttene mine”, sa Peter. ”Hvis 
du ikke vasker meg, har vi ikke lenger noe 
sammen”, svarte Jesus. 

”Christ washing Peter’s feet” (Jesus som vasker Peters føtter) er tittelen 
på et kjent maleri av kunstneren Ford Madox Brown (1821-1893). 

Jesus – fotvaskeren

ELCJHL er en liten kirke, drøyt 2000 med-
lemmer fordelt på 6 menigheter, én i 
Amman, Jordans hovedstad, og 5 i de 
palestinske områder, bl.a. i Betlehem og 
Øst-Jerusalem. Altså en minoritet i mino-
riteten. I Jordan er 6% av befolkningen 
kristne, ca 350 000, de fleste tilhører de 
ortodokse kirkesamfunnene. Det samme 
er tilfellet i Jerusalem og på Vestbredden.

I begynnelsen av mai var jeg med biskop 
Sommerfeldt  og medarbeidere i bispe-
dømmeadministrasjonen, samt prosten i 
Sarpsborg på et besøk til Amman, Betle-
hem, Beit-Jalla og Jerusalem. Hensikten 
med besøket var å vitalisere den samar-
beidsavtalen som for over 10 år siden ble 
inngått mellom Borg bispedømme og 
ELCJHL.

Det ble et spennende møte kristne som le-
ver under helt andre forhold enn oss. De vi 
møtte i Amman, følte at de hadde det greit 
som minoritet. Jordan er enn så lenge et 
rolig land, og de kunne bl.a. vise til at da bi-
skopen i ELCJHL ble valgt til president i det 

lutherske verdensforbundet, så ble det of-
fisielt markert i landet, fordi man var stolte 
av at en jordaner ble valgt til et så høyt 
verv. Og regjeringen, i realiteten kongen 
i Jordan, har stilt et landområde ved Jor-
danelven til disposisjon for kirkesamfunn 
som vil bygge kirker/pilgrimsenter der, i 
området der Jesus ble døpt av Johannes. 
Vi besøkte det området, og besøkte noen 
av kirkene som var ferdige, og den luther-
ske som er under bygging. Et spennende 
prosjekt Der Borg bispedømme utfordres 
på å finne personer som kan gå inn i ledel-
sen av senteret når det åpner neste år.

I Amman fikk vi med oss påskegudstje-
nesten, (de ortodokses kalender er jo en 
litt annen enn vår, og lutheranerne følger 
den når det gjelder høytider) en flott opp-
levelse, selv om det meste foregikk på ara-
bisk. «Kristus er sannelig oppstanden» lød 
høyt og klart på arabisk, minst 3 ganger 
under gudstjenesten, og liturgen for øvrig 
var lett å kjenne igjen. Etterpå var det kir-
kekaffe, og vi observerte at påskefeiringen 
i Jordan også inneholder egg og kyllinger.

Sammen med biskopen var vi på mid-
dag hos den norske ambassadøren, både 
i Amman og i Ramallah, og ble oppdatert 
på den politiske situasjonen i området. 
Ikke direkte optimistisk, og særlig er be-
kymringen stor for at borgerkrigen i Syria 
skal spre seg. Det er 500 000 flykninger i 
Jordan, dette tallet øker, og det kan desta-
bilisere dette landet som egentlig ikke har 
noen fiender nå.

I Betlehem hadde vi samtaler med sogne-
presten, som i tillegg til å være prest driver 
et kultursenter og gjestehus som er vel 
verdt et besøk. Med ham drøftet vi et mu-
lig kultursamarbeid mellom Borg og Bet-
lehem, og vi håper det kan være mulig å få 
til noe i 2016, når Sarpsborg skal feire 1000 
år som by. Olav den hellige er jo kjent også 
i Midt-Østen.

Den lutherske kirken driver også mange 
skoler på Vestbredden, og vi hadde et, 
særlig for meg, interessant møte med le-
deren for skolevirksomheten. Solene har 
godt rykte, og det går både kristne og 
muslimske barn og unge der.

I flere samtaler berørte vi den vanskelige 
situasjonen kristne lever under i de pales-
tinske områdene, en situasjon som gjør at 
flere utvandrer. Borg bispedømme ønsker 
derfor å bidra til at kristne grupper som 

reiser fra Norge til Det hellige Land, ikke 
bare besøker de vanlige turiststedene, 
men også kontakter de menighetene som 
fins, og for vår del er det da naturlig å be-
søke lutherske menigheter.

Flere av menighetsbladets lesere er vel kjent med at vi i forbøn-
nen i våre kirker ofte nevner den evangelisk-lutherske kirken i 
Jordan og det hellige land, forkortet ElCJHl, og at det i flere år 
har vært en årlig ofring til denne søsterkirken.

Borg bispedømme  
styrker kontakten til den lutherske kirken i Det hellige land

Tekst:  Bjørn Solberg, leder av Borg bispedømmeråd

Nattverdsfeiring fra påskegudstjeneste i Amman.

Vi fikk også med oss påskemottakelsen til den gresk-ortodokse patriarken i Jerusalem. En litt annen form 
enn biskop Atles nyttårssamling, men både artig og interessant

Luthersk kirke under oppføring.

Fødselskirken i Betlehem.

Fotvaskingen blir ofte brukt som et bilde 
på at vi mennesker skal tjene hverandre. At 
Jesus – som Guds sønn – skulle gjøre den-
ne jobben,som vanligvis en slave ble satt til 
å gjøre, var uforståelig for Peter. Men stilt 
overfor alternativet å ikke lenger ha noe 
sammen med Jesus, fikk Peter til å utbryte: 
”Herre, vask ikke bare føttene, men også 
hendene og hodet!”
Bildet av Jesus som kneler foran disippelen 
Peter – med oppbrettede ermer på kap-
pen, i gang med å vaske Peters føtter – ut-
trykker noe av Bibelens opp-ned-idealer. 
Den største skal være de andres tjener, de 
siste skal bli de første, de som setter seg ne-
derst ved bordet, skal løftes fram. De små 

barna blir de største i Guds rike. De ledige 
dagarbeiderne på torget, som bare hadde 
jobbet kort tid, fikk like mye betalt som 
de som hadde jobbet lenge. Den fortapte 
sønn tas imot med fest og åpne armer…
Bildet av Jesus som vasker sin disippels føt-
ter viser at Gud har en annen målestokk 
enn oss mennesker. I Guds rike er mye 
snudd opp-ned, og vi mennesker må ofte, 
som Peter, forundres over Bibelens ver-
diskala. I Filipperbrevet heter det om Jesus 
at han ”gav avkall på sitt eget” og ”tok på 
seg en tjeners skikkelse”. At store kunstnere 
gjennom århundrer har undret seg og latt 
seg fascinere over Mannen fra Nasareth, er 
ikke rart. 
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KIRKEMØTET 2013 – HVA SKJEDDE?
Kirkemøtet 2013 ble holdt midt i april måned, denne gangen i Kristiansand. Kirkemø-
tet er det øverste valgte organet i Den norske kirke, og det består av 115 delegater,  
det vil si medlemmene i alle de 11 bispedømmerådene samt lederen av Samisk  
kirkeråd.

Kirkemøtet behandler mange 
viktige saker, og flere vil det bli 
når Den norske kirke om noen år 
kutter alle formelle bånd til sta-
ten. Foreløpig har for eksempel 
ikke kirkemøtet noen myndig-
het i økonomisaker; det ligger 
fortsatt i departementet når det 
gjelder presteskapet, og i reali-
teten i kommunestyret når det 
gjelder den lokale kirken.

Jeg vil trekke frem tre viktige sa-
ker som ble behandlet på årets 
kirkemøte:

Den største saken var den så-
kalte kirkeordningssaken, altså 
spørsmålet om hvordan den 
norske kirke skal organiseres og 
styres når den blir helt selvsten-
dig om noen år. I fjor ble grunn-
loven endret, slik at vi ikke len-
ger har en statsreligion i Norge, 

og vi har ikke en statskirke. Den 
norske kirke er blitt en «folke-
kirke», men fortsatt skal staten 
og kommunene støtte kirken 
økonomisk.

Hvordan den fremtidige kir-
keordningen skal være, er det 
ulike meninger om. Noen vil ha 
mye makt til kirkemøtet og bi-
spedømmerådene, andre vil ha 
mest mulig myndighet lokalt, 
hos menighetsråd og fellesråd. 
De forskjellige synspunktene 
var tydelig fremme i debattene 
i Kristiansand, men det ende-
lige vedtaket i denne saken var 
enstemmig. En grunn til det var 
nok at dette var et foreløpig ved-
tak, der det ble vedtatt å arbeide 
mot én arbeidsgiverlinje i kirken, 
men det ble ikke sagt konkret 
noe om hvem som skal ansette 
prester, og hvem som skal an-
sette kirketjenere og organister. 

I dag skjer dette i to ulike fora, og 
mens prestene har bispedøm-
merådet som arbeidsgiver, har 
organisten og kirketjeneren fel-
lesrådet som arbeidsgiver. Hva 
det endelige vedtaket blir, får vi 
kanskje vite neste år, kanskje tar 
det lengre tid. For om vi ikke har 
statskirke, styres kirken av en kir-
kelov, og den er det Stortinget 
som kan endre. Og når det skjer, 
vet vi ikke. Til høsten er det valg, 
og det er ikke avklart hvor sterkt 
en ev. ny regjering vil markere 
seg når det gjelder kirkepolitikk. 
Og i den koalisjonen som i dag 
har makten, er det også ulike 
meninger om kirkeordningen.

Kirkemøtet behandlet også 
valgordningen for bispedøm-
merådsvalg. Ordningen vi har 
hatt ved to valg, har vært veldig 
demokratisk på den måten at 
velgerne har hatt stor innflytelse 

på personvalget, da kandidate-
ne er satt opp etter alfabetet, det 
er ingen rangering. Men i prak-
sis har dette vært vanskelig for 
velgerne, og over 10 % av stem-
mene har blitt forkastet.

Ved neste valg vil det bli én, ev. 
flere, lister der kandidatene er 
rangert, slik som ved menighets-
rådsvalg. Det skal være en nomi-
nasjonskomite som setter opp 
kandidatlisten, men samtidig vil 
det være mulig med suppleren-
de nominasjon dersom mange 
nok er misfornøyd med det før-
ste forslaget.

Vedtaket i kirkemøtet åpner 
altså også for at det kan være 
mer enn én liste, det kan jo bli 
spennende å se om det vil skje i 
Borg bispedømme. Og så blir det 
spennende å se om Stortinget 
følger kirkemøtets anbefaling 
om at stemmerettsalderen ved 
kirkevalg senkes til 15 år.

Den tredje saken jeg vil nevne, 
er at kirkemøtet drøftet kirkens 
strategi overfor aldersgruppen 
18 – 30 år. Det er jo en kjensgjer-

ning at den gruppen i begrenset 
grad er synlig til stede i kirken, 
selv om mange er med i ulike 
aktiviteter og foreninger innen 
kirken.

Utfordringen for kirken er å være 
relevant også for denne alders-
gruppen, slik at de opplever at 
kirken er noe også for dem, i den 
lange perioden mellom kon-
firmasjon og den første barne-
dåpen. Vedtaket i denne saken 
var naturlig nok ikke så konkret, 
men det er viktig at hele kirken 
er på alerten i denne saken.

Et kirkemøte er en ganske intens 
begivenhet på den måten at 
det er møter fra klokken ni om 
morgenen til langt på kveld. Og 
kommer man i «riktig» komité, 
kan det bli møter til utpå natten. 
Men samtidig er det veldig inter-
essant å være der og behandle 
saker som er av stor betydning 
for kirken vår, og som også får 
konsekvenser for de fire menig-
hetene i Eidsberg.

Tekst:  Bjørn Solberg

NYTT FRA MENIGHETSRÅDENENYTT FRA MENIGHETSRÅDENE

Mysen – Eidsberg – Hærland – Trømborg

oppstart av nye Eidsberg kirkes  
barnekor 
Vi har fått dirigent til barnekoret igjen! 
Koret har ligget nede i nesten 2 år, men 
Eidsberg menighetsråd har hele tiden 
vært på utkikk etter en ny dirigent. Og nå 
har det ordnet seg! 

Eidsberg kirkes barnekor har en lang his-
torie. Koret ble startet allerede i 1944, og 
det er mange i Eidsberg som har et for-
hold til barnekoret.  Koret har særlig frem-
met den klassiske sangstilen for barn og 
har hele tiden ønsket å ha stor variasjon 
i sangene, både når det gjelder tekstene 
og melodier. Eidsberg kirkes barnekor 
er en del av menighetens barnearbeid i 
Eidsberg. Vi ønsker koret skal være et sted 
for sangglede, musikalsk utvikling og so-

sialt samspill, at sangerne skal finne tilhø-
righet i kirken.

Kjenner du noen barn i barneskolealder 
som du tror kan passe i dette koret, så 
tips dem om at koret med stor sannsyn-
lighet starter opp fra høsten av.  Kjenner 
du noen som kan være voksenledere etc, 
så ta kontakt med kirkekontoret eller le-
der i menighetsrådet Torill Hauger. 

medarbeidere søkes!
Alle våre menigheter trenger flere med-
arbeidere til å gjøre klokkertjeneste og 
være dåpsverter for eksempel.  Den nye 
gudstjenestereformen legger opp til at vi 
helst skal ha flere medarbeidere i sving 
på hver gudstjeneste. Vi tror det er riktig 
og viktig. Det handler om mer involve-
ring og lokal tilpassing. Kunne du tenke 
deg en sånn tjeneste? Eller kan du tenke 
deg å være forsanger i en av våre 4 kirker 

eller arbeide med internasjonale guds-
tjenester? Du vil få opplæring og oppføl-
ging, og du vil gå inn i en turnus sammen 
med andre.  Meld ifra om du kan tenke 
deg noe av dette til kirkekontoret på tlf 
69 70 22 61.

Søndagsskole i sentrum igjen.
Mysen menighet ønsker å starte opp 
søndagsskole igjen. På søndag formid-
dag som en integrert del av gudstjenes-
ten i Mysen kirke. For å få til dette, så 
trenger vi voksne og ungdommer som 
kan tenke seg å gå inn i en turnus for å 
være sammen med barn og synge/ for-
telle dem bibel-fortellingene. Vi vil bruke 
søndagsskoleforbundets opplegg «Sprell 
levende».

Vi har brukt tid i vinter på å finne hoved-
leder og aktuelle medledere, og tror at vi 
må bruke denne høsten (mens Betania 

bygges om) for å få søndagsskolen opp 
og gå igjen. Ta kontakt med kirkekontoret 
på tlf 69 70 22 61 eller leder for menig-
hetsrådet Trond Degnes dersom du kan 
tenke deg stå sammen med oss i en slik 
tjeneste.

Nummer to fra venstre: Bjørn Solberg.

Tekst:  Solfrid Leinebø Seljås

Kirkestatsråd Rigmor Aasrud talte til 
kirkemøtet.
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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

Vi gikk av gårde på morgenen 
16. mai, med pølser og drikke i 
sekken. Ungene var utstyrt med 
refleksvester, og gikk og holdt et 
langt tau mens vi gikk langs stor-
veien.

Da vi kom fram til Lundebyvan-
net tok vi frem den fine 17. mai 
fana vår og de største barna 
byttet på å holde fana og dus-
kene.  De andre barna stilte seg 
bak to og to og lekte at de holdt 
flagg i hånden, også ropte vi  

” Hipp, hipp hurra Hærland er 
bra!!”

Da vi kom frem til plassen vi skulle 
være, fant vi frem lekene vi skulle 
leke, slik man gjør på 17.mai.

Vi hadde potetløp, hoppe i sekk, 
kaste ball på bøttetårn og kaste 
kongler i bøtte.  Det var veldig 
gøy, men slitsomt, så det var godt 
med noen pauser innimellom.

Så var det tid for mat, vi koste 
oss med pølser i det fine været. 
Vi var så heldige at vi fikk litt un-
derholdning mens vi spiste, for 

på jordet kjørte det en traktor, 
noe som var veldig spennende å 
følge med på.

Etterpå lekte vi litt i skogen, og 
det er alltid like morsomt å utfor-
ske alt det spennende som har 
skjedd med naturen den siste 
tiden. 

 På hjemturen marsjerte vi bak 
fana igjen og sang 17. mai san-
ger. Tilbake i barnehagen var det 
en siste ting vi måtte øve på før 
17.mai, og det var å spise is. Den 
smakte veldig godt, og alt var nå 
klart for den store dagen. 

VårfEST i Hærland
I vår avdeling i Hærland har vi den tradisjon at vi har vårfest i barnehagen i mai, hvor 
vi øver oss på det som skal skje på 17. mai. Vi er så heldige at vi har fin beliggenhet 
ved Lundebyvannet, og det benytter vi oss av.

Tekst:  Mette Nygaard Authen

Godt med en pust i bakken.
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GUDSTJENESTER

innleveringsfrist til  
neste menighetsblad:

5. august 2013  

Eidsberg kirkekontor  
Ordfører Voldensv. 3,  
1850 Mysen

kirkekontoret@eidsberg. 
kommune.no

Tlf. 69 70 22 65

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

I fjor var turen fulltegnet, fra Eidsberg, fra Marker og fra flere 
steder i området. 

GURISET er et godt sted å være! Alle er på fjelltur, både de som 
mest ser fjellet fra de store vinduene, og de som benytter gode 
turmuligheter ute. 

Også denne gang leier vi hotellet som gruppe og har vårt pro-
gram med de samme rammene som mange kjenner: fellesskap 
og god tid til å hygge seg sammen, samlinger, ut i naturen, god 
mat og en dagsutflukt med buss.

På grunn av avbestillingsregler på Guriset ønsker vi oss TIDLIG 
PÅMELDING, gjerne før utgangen av juli. Vi trenger et visst antall 
for å leie som gruppe. Herved utfordres også dere ”faste gjestene” 
til å gi programmet videre og få med nye.  

Det var Liv og Arne Servan som først startet disse turene fra 
Eidsberg kirkekontor, sammen med Anna Haugerud. I mange år 
har Øystein Sjølie vært leder. Siden Øystein nå er i Marker sendes 
invitasjonen også ut i grensebygdene! Turen er åpen for alle som 
melder seg på, så langt plassen rekker!

rEiSE
Avreise med buss fra Ørje kirke mandag 16.sept. kl. 08.30, fra 
Mysen kirke kl. 09.00.

Hjemreise fredag 20. sept. med ankomst Mysen ca kl. 15.30, til 
Ørje deretter. 

priS
Pris for fire døgn med full pensjon:   
Kr. 2860.- pr. person i dobbeltrom.  
Kr. 3460.- pr. person i enkeltrom.

For bussreise tur/retur Ørje/Mysen og dagstur i løpet av  
oppholdet kr. 600.-. 

påmElding og SpØrSmål tlf 69 70 22 61. 
til Unni på Eidsberg kirkekontor, Ordf. Voldens vei 3, 1850 Mysen

Spørsmål kan også gå til Øystein Sjølie tlf 454 88 338

vElKommEn til FJEllS!

For 24. gang!  – og for 3. gang på guriset:
vElKommEn til fjelltur for ”godt voksne”!

Om sommeren har vi mange dager som merker seg 
ut på primstaven. I tillegg legger vi noen gudstje-
nester ute i det fri, og her kommer omtale av noen 
av gudstjenestene i sommer:

30. juni feires UtEgUdStJEnEStE på tEnor 
KirKErUin. Eidsberg menighetsråd inviterer til 
gudstjeneste med kirkekaffe i det fri, men på vigslet 
jord. Et telt blir satt opp. Ta med stoler. Kjør gjerne 
sammen i bil, eller kom på sykkel p.g.a. parkeringen. 
Veiforklaring: Ca.3 km nord for Eidsberg kirke, følg 
skilt til Slitu. Ved regn avholdes gudstjenesten inne 
på Slitu. Følg med i lokalavisen. 

29. juli er det tradisjonell olSoKFEiring i Eids-
berg kirke. Det blir gudstjeneste med fokus på 
Olav den hellige i kirken. Deretter inviterer Eidsberg 
menighetsråd og Eidsberg historielag til treff i kirke-

stua med kaffe, vafler og foredrag ved Odd Georg 
Muri: Hans Nielsen Hauge.

11.august feires larSoK i Trømborg kirke: Trøm-
borg kirke er viet til St Laurits og nevnes første gang 
i 1334. Den første kirken var en liten steinkirke. Den 
gamle kirkebygningen hadde betydelig kulturhis-
torisk verdi, men ble revet og steinene ble brukt til 
mur i kirkegården. I 1879 ble den nye kirken reist litt 
syd for den gamle.     

25. august inviterer Eidsberg menighetsråd og 
Heen elglag til PILEGRIMSVANDRING fra Heen til 
Eidsberg kirke. Det er 8 km å gå. Stien er merket. Vi 
går i samlet gruppe med 2-3 stopp for drikke og ån-
delig føde og sang i det fri. Ved ankomst byr menig-
hetsrådet på enkel servering , før vi feirer Pilegrims-
messe sammen i Eidsberg kirke.  God sommer!

30.06.13 – apoStEldagEn.
Tenor kirkeruin kl. 11.00: Felles gudstjeneste.

07.07.13 – 7. SØndag i trEEnigHEtStidEn.
Trømborg kirke kl. 11.00: Felles gudstjeneste.

14.07.13 – 8. SØndag i trEEnigHEtStidEn.
Mysen kirke kl. 11.00: Felles gudstjeneste.

21.07.13 – 9. SØndag i trEEnigHEtStidEn.
Hærland kirke kl. 11.00: Felles gudstjeneste.

28.07.13 – 10. SØndag i trEEnigHEtStidEn.
Trømborg kirke kl. 11.00: Felles gudstjeneste.

29.07.13 – olSoK.
Eidsberg kirke kl. 18.00: Olsokgudstjeneste.

04.08.13 – 11. SØndag i trEEnigHEtStidEn.
Mysen kirke kl. 11.00: Felles gudstjeneste.

11.08.13 – 12. SØndag i trEEnigHEtStidEn.
Trømborg kirke kl. 11.00: Felles gudstjeneste med  
 markering av Larsok  
 (Larsmesse).
Mysen Metodistkirke kl. 11.00 Gudstjeneste

18.08.13 – 13. SØndag i trEEnigHEtStidEn.
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

25.08.13 – vingårdSSØndagEn.
Felles pilgrimsvandring fra Heen kirkested til Eidsberg kirke. 
Oppmøte kl. 10.00. Gudstjeneste kl. 13.00.
Mysen Metodistkirke kl. 11.00 Gudstjeneste

01.09.13 – 15. SØndag i trEEnigHEtStidEn.
Eidsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste med presentasjon 
 av nye konfirmanter.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Trømborg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste med presentasjon 
 av nye konfirmanter.

08.09.13 – 16. SØndag i trEEnigHEtStidEn.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste med presentasjon 
 av nye konfirmanter.

HØSttUrEn 2013
guriset høyfjellshotell på golsfjellet

16.–20. september 

SommErmESSEr – olsok, larsok etc

DØPTE

VIGDE

DØDE
Eidsberg:
Helge Birger Skjørshammer
Asta Emilie Løkenhagen
Odd Dramstad
Harald Fundingsrud

mysen:
Leif Anders Gammelsrud
Hannah Hevrøy Lintho
Gullborg Buerødegård
Trygve Anker Hansen
Anny Elisabeth Wågen
Jan Ernst Hensel
Edith Løseth Johansen
Lise Beyer-Olsen
Tore Slåtsveen
Eva Bjørnstad
Anne Kirsti Kristiansen

Hærland:
Signe Marie Diskerud
Olav Sætran

Eidsberg:
Eskil Aleksander Aadalen
Steinar Solvoll Davidsen
Sebastian Moe Myhrer

mysen:
Synne Palmberg Lislegaard
Jenny Sletner Ulfsby
Sunniva Byhrø Frydenlund
Thea Erika Ystenes

trømborg:
Magnus Selanger

Eidsberg:
Jin Feng og Eivind Haga

mysen:
Polina Chadrantseva og  
Martin Andre Nilsen

telefonnummer og adresser
Barnehagen har nylig tatt i bruk nytt telefonsystem. Det vil fortsatt 
være mulig å nå avdelingene på de gamle telefonnumrene:
Hebron (Eidsberg):  ............................ 69 89 26 71
Hærland:  ............................................... 69 89 59 28
Trømborg:  ............................................ 69 89 73 25

Fasttelefon vil lede den som rin-
ger ved hjelp av en telefonsva-
rer og tastevalg. I tillegg vil det 
være mulig å nå hver avdeling 

og kontor på direktenummer. 
Det oppfordres til å bruke di-
rektenummer når det er mulig.

Hebron:  ................................................. 401 45 104
Hærland:  ............................................... 401 45 102
Nøtteliten, Trømborg:  ...................... 401 45 106
Ekornstubben, Trømborg:  .............. 401 45 103
Kontor:  ................................................... 401 45 101

Ny mailadresse: 
post@menighetensbarnehage.no
Ny adresse til hjemmesiden: 
http://www.menighetensbarnehage.no/

Ved hovedopptaket i vår fikk 
barnehagen veldig mange 
søkere.  Det er flott at mange 
vil ha barna sine i Menighe-
tens Barnehage, men det er 
trist at det ikke er plass til alle 
i den avdelingen de ønsker.  

Avdelingene på Hebron (Eids-
berg) og i Trømborg blir helt 
fulle. avdelingen i Hærland 
har fortsatt noen ledige plas-
ser. Ta kontakt med styrer på 
telefon 404 45 101 dersom dere 
ønsker mer informasjon.

ledige plasser i menighetens 
Barnehage, Hærland



Småbarns- og Knøttesang
30. mai var ca. 100 små og store samlet til 
sommeravslutning med grilling, kaker og 
sang. På grunn av utrygt vær koste man 
seg med grillmaten inne. Deretter fikk 
de forskjellige sanggruppene presentere 
seg for søsken, foreldre, og besteforeldre. 
Menighetspedagog Anita Lislegaard 
slutter 01. september i Eidsberg. Merethe 
H. Grønnern (foreldrerepresentant) tak-
ket Anita for hennes flotte arbeid med 
barna.

diplomfest for babysangerne
Babysangerne avsluttet våren med guds-
tjeneste i Mysen kirke 09. juni. Her del-
tok barn og mødre i gudstjenesten med 
sang. I tillegg ble det utdelt diplomer til 
deltagerne og servert kirkekaffe/- saft på 
kirkebakken.

Høsten 2013
Det blir sanggrupper til høsten også. Det 
vil bli gitt informasjon om startpunkt for 
de ulike gruppene i neste nummer av Kir-
kekontakten, på hjemmesiden vår: www.
eidsberg.kirken.no

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

Tar trosopplæring på alvor
langsiktig planlegging av trosopplæring i hele kommunen, krever 
mye tid og arbeid. Et eget utvalg er nå valgt for å følge hele prosessen. 
– vi har fått et veldig kompetent utvalg, med mennesker med gode 
forkunnskaper. Både lærere, barnehageansatt og prester er med på å 
planlegge hvordan vi på beste måte, kan få med flest mulig i en kjede 
av kristne tiltak, helt fra de er små til de er 18 år, forteller Elisabeth rii-
ser dankel, sekretær for utvalget. 

I 2003 bestemte Stortinget at hver enkelt 
menighet har ansvar for trosopplæring 
for sine egne. KRL, Kristendom, religion og 
livssyn, på skolen ble omgjort til RLE, som 
står for Religion, livssyn og etikk. 

- Hverken skolene eller barnehagene kan 
forkynne eller lære om tro. Kun det histo-
riske fra Bibelen er med i faget. Til gjengjeld 
er det satt av hele 55 % av undervisning til 
kristen historie. 

For kirken betyr det at alle døpte barn skal 
ha tilbud om kristen opplæring, helst hele 
veien fra fødsel til de fyller 18 år – uansett 
funksjonsnivå.  I denne sammenheng, 
ble prosjektet ”Størst av alt” satt i gang, og i 
Eidsberg var vi så heldige å bli godkjent for 
et fireårig prøveprosjekt. 

 - Det var veldig spennende. Vi fikk 
være en del av en stor bevegelse, og var 
med helt fra starten av, fortsetter Dankel. 

mye å tenke på
Fra hvert av de fire menighetsrådene, er 
det nå valgt ut to representanter til utval-
get. Det skal utarbeides planer for den en-
kelte menighet. Dette må gjøres fordi det 
er store forskjeller mellom soknene, særlig 
med tanke på antall barn i hvert årskull.  
Første steget er å oppfatte barn- og barne-
familiers hverdag. Trosopplæringstiltak vil i 
mange tilfeller måtte konkurrere med an-
dre fritidsaktiviteter. Tiltakene bør i alle fall 
ikke konkurrere med hverandre.

Tekst:  Kristina Tangen

Nå arbeider Kirkerådets Seksjon for 
barn, unge og trosopplæring med 
et menighetsopplegg som skal gi 
tiåringene en 10 års-markering av 
dåpsdagen.  I de anledning har Tore 
Thomassens skrevet en sang til bruk 
ved slike markeringer. I Eidsberg har 
vi markert 10 års-dåpsdag ved Liv og 
(be)Røre – festival i januar.

Gratulerer med dåpen
Du ble døpt i kirkerommet
der var fadderne og presten
Alle de som hadde kommet
ville dele gledesfesten
Du var liten, hadde kjole
og de bar deg, sang og ba
Vannet funklet slik som solen
du ble døpt slik Jesus sa

Gratulerer med dåpen
Gaven som varer livet ut
Himmelveien ligger åpen
Vi er barn av livets Gud

Rundt omkring på hele jorden,
iblant fattige og rike
feires dåpen, deles troen;
innfor Gud er alle like
Og du vokser, og du lever
du er del av kirkens kropp
Når du lykkes, når du strever
Gud er med, gi aldri opp

Gratulerer med dåpen...

Tenk med glede på din dåpsdag
tenn et lys, og se deg om
Flammen stråler mot en håpsdag,
jord og himmel roper «kom»

Gratulerer med dåpen...

Sommeravslutning og diplomfest

10-års markering 
av dåpsdagen

Trosopplæringsutvalget samlet til møte i Hærland kirkestue:
Fra venstre: Rolf Ertkjern Lende, Helga K. Frøyset, Anne Beth Kjeve, Ingunn Bensø, Johanne Buer, Solveig 
Vormeland, Anita Lislegaard, Solfrid Leinebø Seljås, Kjetil Haga (mentor), Elisabeth Riiser Dankel (sekretær) 
og Sigmund Nakkim (leder). I tillegg deltar: Cathrine Dahl, Anne Grethe Søyle, Merethe H. Grønnern og Jens 
Erik Undrum

 - Vi ser jo at mange barn er med på 
mye på fritiden. Det blir mye kjøring og 
ting som skjer på kveldstid. Et alternativ er 
derfor SFO-tid, men også dette må jo veies 
nøye, mener Elisabeth. 

Hun forteller at noen er skeptiske til at det 
kan bli skiller mellom de som er på vanlig 
SFO og de som blir med til kirken, men at 
man her i Eidsberg har sett det som posi-
tivt med aktivitet for barna, også på denne 
tiden. 

mer systematisk 
Nå som det kreves at hver menighet lager 
sin egen plan, må man også bevisstgjøre 
seg sine egne mål. 
 – Vi blir nødt til å jobbe mer sammen-
hengende og systematisk. Vi må sette mål, 
og legge planer ut i fra målene. Underveis 
må vi dokumentere hva som blir gjort, og 
deretter analysere resultatene. Nådde vi 
målene? Fikk vi de resultatene vi ville ha?

 Den første fireårsplanen skal være fer-
dig senest 1.juli 2014. 
– En ting jeg ser som et viktig mål, er å få 
barna til å forbinde kirka med noe som er 
moro. Ved å la de delta i gudstjenester, og 
oppleve andre hendelser som overnatting 
i kirkerommet, får de gode assosiasjoner til 
stedet, historier og budskapet som er en 
sentral del av alt vi gjør. De skal være fortro-
lige med kirken og religionen sin, avslutter 
Dankel. 


