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Avskjed 
med Aage

se side 8

Jesus livets giver
Jesus livets giver

ga menneskene valget
Jesus eller selvet

En kristens oppgave
å få fl yttet fokus

fra selvet til
et liv med Jesus Kristus

Andreas Lund

se side 4 og 5se side 8

Fire sokn 
– ett menighetsråd?

www.eidsberg.kirken.no

29. SEPTEMBER:
Markering av 
språkåret
– også i Eidsberg
200 år siden Ivar Aasen 
ble født. 
160 år siden Ivar Aasen 
var i Eidsberg.

Språkåret blir markert over 
hele landet på mange ulike 
måter. 

I Eidsberg har vi valgt å 
arrangere en «Ivar Aasen-
dag».

Språkforsker Ivar Aasen var 
i 1853 i Eidsberg i hele 24 
dager. Det var et uvanlig 
langt stopp han hadde her 
i forhold til andre steder på 
Østlandet. 

Han kom med båt og gikk 
i land ved Grønnsund, 
og bodde på gårdene 
i området for eks på 
Skaltorp.

Han studerte Jacob Nikolai 
Wilses nedtegninger om 
dialekten i området her.     

Dette og mer til er det 
verdt å markere i språkåret.

29. september blir det 
gudstjeneste med vekt på 
nynorske salmer

29. september blir det en 
KULTURKVELD på museet 
med Ottar Grepstad som 
foredragsholder.

Sett av dagen i språkets 
tegn!

Etter 8 år som aktiv leder for 
kirkens trosopplæring, skal 
Anita Lislegaard nå begynne i 
en til svar ende stilling i Askim. 

Heldigvis er det ikke «takk og farvel» av den 
grunn. Anita under streker at hun blir boende 
på gården i Hærland. 
 – Jeg har jo fått et stort nettverk av fl otte 
mennesker som jeg vil holde kontakten med 
her. Selv om arbeidsplassen blir lenger unna, 
vil jeg fortsatt holde meg oppdatert på hva 
som skjer her. 

Før hun startet i Eidsberg høsten 2005, 
jobbet hun som vikar både i Skiptvet og 
Trøgstad. 
 På papiret er hun utdannet faglærer i 
musikk og faget som nå heter RLE (religion, 
livssyn og etikk). I tillegg har hun spesial-
pedagogikk. 
 – Selv om jeg faktisk ikke har jobbet 
som lærer, føler jeg at utdannelsen har vært 
veldig fi n å ha. Trosopplæring er jo en slags 
undervisning, og jeg jobber med mange av 
de aldersgruppene som jeg ville jobbet med 
som lærer. 
 Som prosjektleder for tros opp læringen 
har hun møtt alle typer barn og ungdom. 
 – Noen har spesielle behov. Det er viktig 
å se enkeltmennesker, og der har jeg brukt 
ting jeg lærte om spesialpedagogikk. 

Fra tiden i Eidsberg, husker hun spesielt 
godt oppstarten av Ka Du Trur.
 – Det var veldig spennende. Vi ville ha et 
godt tilbud for alderen 13-18, men visste ikke 
i det hele tatt hvordan klubben kom til å gå. 
 – På første offi  sielle «klubb–møte» kom 
det bare en liten gjeng gutter, men de var 
så ivrige og kreative, og hadde massevis av 
ideer til hva klubben kunne gjøre. 
 Klubben var lenge relatert mot jordbruk 
og gårdsdrift, da det var det medlemmene 
interesserte seg for.
 - Vi hadde egne traktorkvelder og dro på 
landbruksmesser og det ene med det andre, 

og jeg tenkte noen ganger at «hvordan 
havnet jeg her?», men det var jo så hyggelig 
og ungdommene koste seg tydelig, ler Anita 
mens hun ser for seg forsamlingen. 

En annen samling Anita har verdsatt, er 
babysang. 
 - Det er veldig hyggelig å følge barna 
fra de er helt små, og se sangglede i små 
barneøyne, men det var under måltidet etter 
sangen at de gode relasjonene oppstod.
 - Man hadde tid til å sitte ned og dele et 
måltid sammen, og praten ble en naturlig og 
viktig del. Disse samtalene ser jeg som veldig 
meningsfulle. 
 Som avslutning på baby-, småbarn- 
og knøttesang, har det hvert år vært felles 
grilling. Der har Anita fått møte resten av 
familiene. 
– Når man ser alle barna og familiene 
sammen, føler man at man er del av noe 
større. Da er det ikke bare noen få som sitter i 
ring og synger, men et større fellesskap. 

– Også fj erdeklasseleir, da! Det fi ne der, 
er at man er sammen et helt døgn, og man 
får tid til å bli litt mer kjent med barnas ulike 
sider i de forskjellige settingene.

«Alltid tilgjengelig» er en status Anita har 

fått mer eller mindre frivillig. 
 – Jeg valgte for eksempel å bruke 
min private mobil i jobbsammenheng, og 
dermed får man henvendelser hele uka, hele 
døgnet. Det har ikke vært noe plagsomt. Det 
har på en måte blitt en del av pakka. 
 Også handleturene har hatt en tendens 
til å bli lange. Foreldre og frivillige har 
selvfølgelig hatt lyst til å slå av en prat, og 
er det noen som tar seg tid til det, så er det 
Anita. 

– Jeg kommer til å savne alle de som møter 
opp gang etter gang. Både barn og frivillige. 
Heldigvis blir jeg jo boende her, og vil holde 
kontakten. 
 I Askim skal hun ha ansvar for alderen 
0-13 år. Akkurat som hun har hatt her de siste 
årene. Aktiviteter og langtidsplaner er litt 
annerledes, men mye er likt. 
 – Den største utfordringa blir å bygge 
opp et nytt nettverk. Jeg kjenner ikke så 
mange der. Har bare hilst på de nye kollegene 
og fått en kjapp innføring slik at oppstarten 
skal gå greit, forklarer Anita. 

– Jeg har likt meg godt her i Eidsbergs 
menigheter, men nå blir det fi nt å møte 
noe nytt. For de som bor her, er det jo 
fi nt å få nye innspill fra en ny barne- og 
ungdomspedagog. 
 Man påvirker området man er aktiv i, 
og Anita har satt mange spor i sitt tros opp-
læringsarbeid. 
 Selv mener hun at innholdet i andaktene, 
har vært noe av hennes varemerke. 
 - Jeg har ofte fortalt om «Den gode 
hyrde» og «Lammet som ble borte». Her er 
det sauebonden i meg som har gitt meg en 
forkjærlighet for bibelvers som har med sau å 
gjøre, fl irer Anita. 

Tekst:  Kristina Tangen

Slutter, men blir ikke «borte»

Vår alles kjære Anita slutter i Eidsberg og begynner i Askim. 

Arkivfoto fra tidligere aktiviteter

Nytilsatt 
menighets-
pedagog
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Først vil jeg gi utvalget ros for at 
de har slått fast at vi ikke skal ha 
et livssynsnøytralt fellesrom i det 
nye Norge, men et livssynsåpent. 
Vi er blitt et mangfoldig og 

mangekulturelt samfunn. Skal det kunne leve i 
balanse med seg selv, må religioner og livssyn 
kunne leve side om side i respekt for hverandres 
trosuttrykk og meningsytringer. Vi må tåle å bli 
utsatt for hverandres tro og overbevisning. De slår 
også fast at en stat som vår derfor bør ha en aktivt 
støttende religionspolitikk, siden religion og livssyn 
betyr så mye for så mange. Dagens støtteordninger 
til kirken og hele det øvrige mangfoldet skal 
fortsette som før.

Men derfra roter de seg etter min og mange andres 
mening inn i en blindgate. De bruker matematisk 
likebehandling av alle tros- og livssynssamfunn på 
en måte som tilsidesetter at vi er en eldgammel 
kristen og humanistisk kultur. Denne snevre 
prinsipptankegangen fører et stort flertall i utvalget 
til å ville oppheve den nye verdiparagrafen, paragraf 
2 i Grunnloven: ”Den kristne og humanistiske arv 
forbliver Statens offentlige verdigrunnlag.” Videre 
ønsker de å avvikle systemet med at kirken så 
å si over hele landet forvalter kirkegårdene og 
begravelsesvesenet på vegne av storsamfunnet. 
Kirkene skal ikke brukes til offentlig markeringer på 
vegne av nasjonen, kirken skal fratas vigselsretten, 
osv.

Det er slått fast med flere desimaler i Den europeiske 
menneskerettighetsdomstolen at det ikke krenker 
andres religionsfrihet eller andre rettigheter om 
en stat favoriserer en majoritetsreligion, så sant 
minoritetene nyter de samme grunnleggende 
rettighetene som majoritetsreligionen. 

Derfor danner mange av utvalgets unødige forslag 
et system for religionsforflatning. Utvalget ønsker å 
nøytralisere kristenarven som bærende kulturstrøm 
i Norge under påskudd av at det er nødvendig 
for å ivareta enkeltmenneskers rett til trosfrihet. 
Og samlet sett vil forslagene, om de blir vedtatt, 
skyte i stykker Folkekirken som et landsdekkende 
verdisystem.

En kristen kulturarv er ikke bare for kristne, og den 
fungerer godt om man ikke tror på Jesus som Guds 
Sønn. I Danmark er det nesten ingen som angriper 

den danske Folkekirken på Stålsetts måte. Det er en 
del av dansk arv å være medlem i kirken. De fleste 
dansker kaller seg kristne fordi de har en lang og 
dyp kristen kulturarv som de ser seg selv som en del 
av, og som de er stolte av. Selv om de ikke går ofte 
i kirken, fungerer arven sosialt og moralsk. Også i 
Norge kaller flere og flere nordmenn i 20-årene seg 
kristne av de samme grunner som folk flest gjør i 
Danmark.

Dette har å gjøre med de dypeste sidene av det vi 
kaller ”arv”. Det har å gjøre med fortsatt produksjon 
av grunnlagsverdier som står over andre verdier, 
verdier som er viktigst og som skal være styrende 
og ledende i store samfunnsmessige verdikonflikter. 
Det kom veldig tydelig til syne etter 22. juli 2011. 
De store, hevdvunne kristne og humanistiske 
grunnlagsverdiene trumfet verdiene Breivik 
forsøkte å presse inn på storsamfunnet på voldelig 
vis. Det er slik vi vil ha det. Muslimen Hadia Tadjik 
uttrykker dette krystallklart. Hun vektlegger hvor 
viktig den kristne kulturarven er for landet vårt og 
hvor mye positivt den har skapt. Hun mener at det 
dummeste vi gjør er å svekke mulighetene denne 
arven har til fortsatt å lose landet vårt på gode veier.

Derfor er jeg stolt av Stortingets nye grunn lovs-
paragraf. Den er etter min oppfatning en genistrek 
som er bevaringsverdig. Og så får vi danne store 
og gode koalisjoner med krefter til å legge til side 
Stålsettutvalgets mindre heldige utfall.

Kirkekontakten
Menighetsblad for Mysen, Hærland, 
Trømborg og Eidsberg
Utgiver: Eidsberg kirkelige fellesråd. 
Ekspedisjon og adresse: Eidsberg Kirkekontor  
Ordf. Voldens vei 3, 1850 Mysen. Tlf. 69 70 22 61
Kasserer: Kirkevergen
Bankgiro: 1020.07.12205
Redaktør: Jens Erik Undrum 
Produksjon: Allprofil AS 
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henvendelse til Kabb - Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte, 
Skogveien 22, 1831 Askim 69 81 69 81

E-post: kabb@kabb.no

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

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

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

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

Solfrid Leinebø Seljås, 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

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

NYTT FRA KIRKEVERGEN
Kirketjener i permisjon
Stig Magnus Lunde har arbeidet som kirketjener i 
flere år samtidig som han har studert. Nå skal han 
til Svalbard i studiesammenheng. Han har derfor 
søkt om permisjon fram til januar. 

Takk for meg!
Som mange har registrert, er stillingen som 
kirkeverge/daglig leder lyst ut. Det har kommet  
4 søknader. Den nye kirkevergen vil ansettes på 
fellesrådets møte 11. september. 

Jeg vil takke for godt samarbeid og stor velvilje 
fra kirkens ansatte, kommunens administrasjon, 
ansatte i kommunale tjenester og politiske ledelse, 
andre samarbeidsparter og ikke minst de frivillige 
medarbeidere i menighetene. De frivillige utgjør 
en stor ressurs for menighetene!

Per Aslak Fiskerud
har vært vikarierende kirketjener/kirke gårds-
arbeider i sommer. Han har hatt hovedansvar for 

uteanlegg ved 
Eidsberg kirke. 
I tillegg har han 
vært kirketjener 
ved de øvrige 
kirkene ved 
behov. Fiskerud 
har gjort en 
meget god jobb 
og har høstet mye 
velfortjent ros.

Vedlikehold
Eidsberg kirkelige fellesråd har mange anlegg å 
holde orden på. I sommer har vi malt  Mysen kapell 
og nordvegg av Hærland kirke. Når dette leses er 
vi forhåpentligvis i gang med rullestolrampa ved 
Hærland kirke og HC-toalettet ved Trømborg kirke.
Ved Mysen nye kirkegård er det også fylt opp jord 
på mange av gravene. 

STÅLSETTUTVALGET OG FOLKEKIRKEN
Tekst :  Dag Mysen

Utvalgsleder Sturla Stålsett presenterer NOU 2013: 1 Det 
livssynsåpne samfunn. En helhetlig tros- og livssynspolitikk for 
kulturminister Hadia Tajik og fornyings-, administrasjons- og 
kirkeminister Rigmor Aasrud 7. januar 2013 (Foto: KUD/Nybo)
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Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har lyst 
velsignelsen over ett menneske i sykesengen, ved 
hjemmebesøk – eller ved andakter og gudstjenester.  
Jeg opplever  at det blir fi nere og viktigere å gjøre 
dette - etter hvert som årene går.  Tenk – Herren  
ØNSKER  å velsigne DEG, og jeg har fått  en mulighet 
å formidle dette til mange av dere.  Det har vært 
STORT !!

Noen ser kanskje på Velsignelsen i gudstjenesten 
– som en  «formel» som SKAL sies ved slutten av en 
samling, enten det er i kirken eller i kapellet.  Men – 
dette er ikke en «formel», men Guds tilbud til hver 
enkelt av oss.  Han vil ønske deg inn som sitt barn, og 
gi deg velsignelse, alt godt, han vil bevare deg,

La sitt ansikt LYSE OVER HELE  DEG – OG VÆRE DEG 
NÅDIG.  HAN VIL  LØFTE  ANSIKTET  SITT  MOT  DEG, 
SE   PÅ DEG, ANSIKT  TIL  ANSIKT, OG   GI DEG SIN 
FRED.  HER KAN DU VÆRE TRYGG.  HAN GÅR IKKE 
BAK RYGGEN DIN!

Bruk tid til å se på hvert ord, som er Guds 
hilsen til akkurat deg  - nå, slik  vi kan lese i 
skapelsesberetningen, «.. etter at Gud hadde skapt  
menneskene, VELSIGNET HAN DEM!»    Dette gjorde 
Gud ut fra sin godhet og gode ønsker for sine 
stedfortredere på jord – og – i dag er det faktisk deg 
og meg.

«HERREN VELSIGNE DEG OG BEVARE DEG…..»

Bønnekrukken

Så betyr ikke livet sammen med Herren, strev og 
krav – hver eneste dag, heller ikke at alt skal gå 
oss vel på alle måter.  Vi har fått livet og løftet om 
at Herren ønsker å ha et åpent forhold til deg, 
se deg i ansiktet, ikke skjule seg for deg, og da – 
behøver heller ikke du skjule deg for Ham!  Han 
vet om deg, kaller deg ved navn, og vet hvor du 
bor.  Du kan være trygg sammen med   Jesus, for 
Han har faktisk lovet å velsigne deg og bevare 
deg.  TROR DU DET?

Jeg håper at du har sagt  «Ja, takk Jesus, her vil 
jeg leve», og sier det på nytt igjen:  Ja takk.  Jeg 
vil gjerne være din, slik at ditt ansikt kan lyse over 
meg, og vise meg den veg DU vil at jeg skal gå i 
dag, og hver dag som ligger foran. 

Når jeg kan få hvile mine øyne på Jesus, da får jeg 
Guds fred, trygghet, fordi Han har lovet å være 
med – HVER  DAG – OG ALLE SLAGS DAGER, og 
Jesus holder ord.

«Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg
Og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg  og gi deg fred.»

Derfor kan vi gå i Herrens fred og tjene Ham med 
glede.

Vi takker og ber 
for Eidsberg, Mysen, 

Hærland, Slitu og 
trømborg

For barn og ungdom
For de nye konfi rmantene og deres familier

For fj orårets konfi rmanter

For alle frivillige/ulønnede medarbeidere
For de fi re menighetsrådene

For alle ansatte
For ansettelse av nye medarbeidere og deres arbeid

For høstens valg og de nye representantene på Stortinget
For Eidsbergs kommunestyre og kommunens 

administrasjon 
For skolestart og de nye 1. klassingene 

For Menighetens Barnehage – barn og ansatte

For byggeperioden for 
«Mysen menighetshus Betania» 

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

For alle gudstjenester, konserter og kristelige 
møter i høst

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

Velsign oss, Guds Hellige Ånd.

Amen

MMM-start med Gledesfest 28. august

Andakt
ved prostiprest 
Åge Martinsen

Tidligere gen. sekr. i Blå Kors Norge, Geir Gunder-
sen, gjester MMM på Gledesfesten 28. august.

– Derfor ønsker menighetsrådet 
at høstens første MMM-samling 
skal være en skikkelig fest hvor 
vi gleder oss over den fi ne 
utviklingen. Samtidig skal vi 
motivere oss for ny innsats, sier 
leder for menighetsrådet, Trond 
Degnes.

Samlingen den 28. august blir 
i kjent MMM-stil. Foredraget 
den kvelden holdes av Geir 
Gundersen, tidligere general-
sekretær i Blå Kors Norge. 
Mange i distriktet kjenner han. 
Dessuten er han en skattet 
andaktsholder i NRK radio. 

Mysen menighet har mye å glede seg over. Det er et godt samarbeid 
med menigheter og organisasjoner. Det skjer mye positivt på barne- 
og ungdomssiden. Vi har en solid kirkestab, og frivillige som ikke er 
redde for å ta et tak. Sist men ikke minst ser vi et nytt menighetshus 
reise seg i et tett og godt samarbeid med Normisjon Mysen.

De øvrige samlingene i MMM-regi er også klare.  I kortversjon 
ser programmet slik ut:

25. sept.: Tannløs toleranse – om nordmenns 
 evne til å tåle uenighet.
 Teolog og styreleder i tenketanken Skaperkraft, 
 Espen Ottosen og ordfører Erik Unaas
30. okt.: Etikk til hverdag og fest!?! 
 – kan det være så nøye…?
  – verdispørsmål i helsevesenet – og livet ellers.
 Fagutviklingssykepleier Line Christensen og 
 sykehusprest Sigmund Nakkim. 
27. nov.: Er vi villige til å ofre noe for miljøet?
 Rådgiver hos Biskopen i Borg, Jan Mathisen
11. des.: Hvordan utvikle menighetslivet i respekt 
 for vår egenart? 
 Felles adventsfest med Normisjon Mysen
 Tidligere forlagssjef i Luther forlag, gen. sekr. 
 i Misjonsalliansen og leder for Kirkerådet 
 Nils Tore Andersen.

Vi har også en ekstra overraskelse 
fredag 25. oktober. Da kommer 
det meget dyktige koret Gospel-
fabrikken fra Oslo på besøk. 

De holder konsert i Mysen kirke 
kl. 19.30. Gled dere!

INNMELDING AV 
KONFIRMANTER

TAKK FOR GAVER 

Til konfi rmantåret 2013/2014.

Det er fortsatt mulig å melde 
seg på til konfi rmasjonstid 
i  de fi re menighetene i 
Eidsberg. 

Ring kirkekontoret 69702261 
eller send en e-mail  til:  unni.
hauer@eidsberg.kommune.no 

Med sommerutgaven av 
Kirkekontakten ble det lagt 
ved en bankgiroblankett med 
mulighet til å gi en gave til 
menighetsbladet.

Mange har sendt sitt bidrag, - 
til sammen er det kommet ca 
kr 42.000,-. 

Takk for gode gaver! 
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Apropos! Trond Degnes

Tiden er inne
Mye spennende skjer i menighetene i Eidsberg i 
dag. Vi er inne i en reformtid. Resultater av dette 
arbeidet begynner å gi resultater. Ny liturgi innøves 
i menighetene. Trosopplæringsprosjektet har gitt 
ny giv innen barn- og ungdomsarbeidet. Blant 
annet er sanggrupper på fl ere alderstrinn godt 
mottatt. Et planmessig arbeid ligger i bunnen. 

Vi må heller ikke glemme den fl otte utviklingen 
over lang tid innen barnehagedriften. Nå 
drøfter et felles trosopplæringsutvalg framtiden 
og skal legge fram forslag til ny strategi og 
handlingsplan. Endelig er Mysen er i ferd med å 
få et menighetshus. Det har vært savnet i fl ere tiår. 

Hvorfor trekker jeg fram dette i forbindelse med 

En prosess har startet i Eidsberg prestegjeld.  Vil det være til menighetsutviklingens 
beste å forsøke en ordning med ett menighetsråd, i stedet for dagens � re 
råd? Kirkevergen har skrevet et grundig notat som gir oss en god innføring i 
problematikken og en unik mulighet til å være med å tenke nytt.

Ett menighetsråd - viktig forsøk

Etter den tid har menig hets rådene utviklet 
et stadig økende samarbeid på tvers av 
soknegrensene, – bl. a gjennom trosopplæring, 
hjemmeside, gudstjenestefeiring i påske og pinse, 
konfi rmasjonsprosjekt og informasjonsmøter. Det 
er også etablert en ledergruppe bestående av 
rådsledere, sokneprester og kirkeverge.

I forbindelse med be hand lin gen av Kirkerådets 
refl ek sjonsdokument Kirke ord  ning etter 2013 ga 
menig  hets  rådene klar signal til å ut rede mulig-
hetene for ett menig hets råd med felles råds-
funksjon etter kirkevalg i 2015.

Kirkevergen har derfor ut arbeidet et saksdokument 
med forslag til endret rådsstruktur. Dette er gjort i 
tett samarbeid med rådene. Rådene inviterer til 
informasjonsmøte 19. september der planene 
blir presentert. I etterkant av informasjonsmøtet 
vil det være menighetsmøter for de enkelte sokn. 
Menighetsmøtet har mulighet til å komme med 
uttalelse/gi råd til menighetsrådet. Det er rådet 
som tar den endelige avgjørelsen. Det er viktig å 
 pre si sere at dette er et prøve  pro sjekt for 4 år. 
 Det er mulig å lese hele saks utredningen på 
www.eidsberg.kirken.no

Frigjøre tid til menig hets arbeid
Det er stor forskjell på hvordan menighetsråd er 
organisert rundt omkrig i landet. I store menigheter 
blir rådsakene forberedt av administrasjonen. 
Menighetsrådsmedlemmene fatter vedtak som 
blir fulgt opp av administrasjon. Tilsvarende 
arbeidsfordeling er det i kommuner der  fl ere sokn 
har felles menighetsråd. 

 I våre menigheter faller mye administrativt 
arbeid på de valgte rådsmedlemmene. De må 
forberede møtene, gjøre sine vedtak og følge dem 
opp i etterkant. I tillegg må de gjøre seg kjent med 
forslag til reformer og strategier som utarbeides fra 
felleskirkelige organer, gi uttalelser og utarbeide 
planer. Mange rådsmedlemmer føler at det går 
mye tid til disse oppgavene framfor menig-
hetsbyggende tiltak. Ett viktig mål er derfor å frigi 
tid disse oppgavene. 

Helhetstenkning på kommunenivå
Ved å samle rådsarbeidet på kom munenivå er 
det større muligheter til å utvikle felles strategi og 
helhetstenkning der det er tjenlig (gudstjenester, 
diakoni, trosopplæring, ungdomsarbeid og 
kirke musikk). Kanskje kan menig hetene utvikle 
hver sine spesialområder som samlet sett gir et 
spennende menighetstilbud til kommunens be-
folk ning.

Valg og funksjonstid
Det foreslås at soknene likestilles med to valgte 
representanter hver.  Det gjennomføres valg for 
hvert sokn på ordinær måte, men antall kandidater 
kan reduseres. Kommunen velger et medlem og 
varamedlem som tiltrer rådet når dette behandler 
saker som tilligger kirkelig fellesråd

Ved de siste kirkevalgene har det vært 
en stor utfordring å fi nne kandidater til 
menighetsrådsvalget. I enkelte sokn har over 100 
personer fått forespørsel. Forhåpentligvis vil det 
også være lettere å skaff e kandidater når rådets 
rolle er mer «spisset».

Felles menighetsråd har vært drøftet tidligere, bl.a. ved bispevisitas 
i 2007. I møte mellom menighetsråd og biskop var dette ett av fl ere 
temaer. Flere representanter så fordelen av et slikt samarbeid, men et 
klart fl ertall ønsket å beholde dagens struktur. 

Fire sokn – ett  menighetsråd?

utredningen om eventuelt ett menighetsråd?  I 
tiden framover blir det mer enn noen gang behov 
for å tenke sammen. Flere utviklingstrekk maner oss 
til å tenke ressursutnyttelse og eff ektivisering. For 
å klare dette, er det nødvendig at vi på kirkesiden 
planlegger sammen og ser hele Eidsberg under ett.  
Dette vil også bety en enda tettere kontakt med 
staben ved kirkekontoret. Alle parter blir avhengig 
av hverandre på en helt ny måte. Ved å legge vekt på 
god kommunikasjon og tett samspill med de lokale 
kirkekomiteene, kan uutnyttede ressurser bli forløst.  

Det er viktig å forsøke
Alle de fi re menighetsrådene har i et fellesmøte sagt 
ja til å gå videre med prosessen. Nå skal vi helt ned på 
grasrota. Menighetsmøtene skal si sin mening.
Kirkevergen har gang på gang understreket at valg av 
ett menighetsråd fra 2015 skal være prøveordning. 
Det er viktig at vi tar han på ordet. Jeg vil si ja fordi vi 
ikke har lov til å la være å prøve. Menighetsrådene fi kk 

i vår høre kirkevergen i Hobøl og Tomter fortelle om 
sine positive erfaringer med ett råd. De melder om en 
vitalisering innenfor fl ere områder i menighetene.

Med respekt for det arbeidet som er lagt ned i bygdas 
menigheter, er vi der at vi må prøve noe nytt. Selvsagt 
vil det bli en prøve-og-feile-periode med ett råd, men 
den som intet våger, intet vinner, heter det. For er jeg 
ærlig med meg selv, ser jeg tretthetstegn innenfor 
områder som trenger vitalisering. 

Sist men ikke minst: Vi opplever oftere og oftere 
hvor positivt det er å planlegge sammen og løfte 
sammen. Kun to eksempler: Påskegudstjenestene i 
Eidsberg kirke i år var en givende opplevelse. De gav 
meg inspirasjon.  Det samme opplevde jeg under 
sommergudstjenesten i Hærland kirke 21. juli.

La oss forsøke prøveordningen med ett menighetsråd. 
La oss sammen være med å forløse noe nytt for 
menighetslivet i hele bygda vår.

Kantorens 
hjørne

Mange aktører ønsker å komme til en av våre kirker og holde konsert. 
Flere av dem kjenner vi fra tidligere besøk, men en del nye navn er på 
listen denne høsten.
Som tidligere år er det en god blanding av lokale aktører og mer 
nasjonalt kjente navn.
Jeg nevner noen spesielle:
Den 22. september får vi besøke av trompetisten Jan Fredrik 
Christiansen, tidligere trompetist i Oslo Filharmoniske orkester, som 
sammen med Vidar Hansen presenterer et stort og variert program for 
trompet og orgel.
Den 14. november er det en « Gospelhylleset» til Elvis Presley! 
En gruppe fra  Askim  holdt denne konserten i Askim kirke i mars,  de 
gjentar denne i Eidsberg kirke denne kvelden.
Ellers nevnes Julekonserter med Trygve Skaug den 30. november, 
Trine Rein sammen med  Mysen barnegospel og  Message den 
8. desember, Gaute Ormåsen, Cecilia  Wennersten  og  Cristian 
Ingebrigtsen den 9. desember.

Her følger en foreløpig oversikt:
21.09 Mysen kirke  – Mysen barnegospel. Message og Kor 15 
22.09 Eidsberg kirke  – Jan Fredrik Christiansen trompet, 
      Vidar Hansen, orgel.
25.10 Mysen kirke  – Gospelfabrikken
03.11 Eidsberg kirke  – Allehelgenskonsert.
14.11 Eidsberg kirke  – Amazing Grace – Elvis gospel hyllest
30.11 Eidsberg kirke  – Trygve Skaug med fl ere.
08.12  Hærland kirke  – Trine Rein, Mysen barnegospel og Message 
09.12  Eidsberg kirke  – Gaute Ormåsen, Cecilia Vennersten, 
     Christian Ingebrigtsen
11.12  Mysen kirke  – Kulturskolen
14.12  Mysen kirke  – Brassbandet 
23.12  Eidsberg kirke  – Kvelden før kvelden v/Eidsberg bygdekor
Mysen kirke:  – Mysen mannskor og damekor 
  – Vi synger jula inn. Dato ikke fastsatt
Hærland kirke:  – Hærland sangforening 
  – Vi synger jula inn. Dato ikke fastsatt
Trømborg kirke:  – Vi synger jula inn. Dato ikke fastsatt.

Stor og variert konserthøst i 
Eidsbergs kirker
Høsten nærmer seg, og kirkene i Eidsberg kan by på et 
stort, spennende og variert konsertprogram denne høsten!

Informasjonsmøte/menighetsmøter
Menighetsrådene inviterer til informasjonsmøte i Trømborg menighetshus torsdag 19.09 
kl. 19.00. Kirkevergen vil orientere om utredningen: Fire sokn – ett menighetsråd.
Felles samtale etter orienteringen.

Deretter inviteres det til menighetsmøte i den enkelte menighet. Menighetsmøte kan gi 
sin uttalelse til menighetsrådet.

Enkel servering.       

                                                                               Menighetsrådene i Eidsberg, Hærland, Trømborg og Mysen



5K i r k e k o n t a k t e n www.eidsberg.kirken.no

Vi har to sokneprester som er medlem i to 
menighetsråd hver. Det legges til grunn at 
de begge deltar i felles menighetsråd. Biskop 
utnevner geistlig representant til fellesrådet.

Begge sokneprestene vil beholde sine 
arbeidsoppgaver i forhold til soknene og 
delta i lokale kirkekomiteer.

Fleksibel funksjonstid for komiteer og 
utvalg
Medlemmer til menighetsråd velges for 4 
år. Mange synes det er en forholdsvis lang 
periode, og få tar derfor gjenvalg. Vi mister 
derfor ofte kontinuitet i arbeidet.  

Ved å legge fl ere oppgaver i utvalg og 
komiteer vil vi kunne utarbeide mer fl ek-
sible/praktiske løsninger for funksjonstid. 
Det vil også bedre mulighetene til å arbeide 
innen mindre interessefelt.  

Erfaringer fra andre menigheter tilsier 
muligheter for kortere funksjonstid og 
mindre arbeidsfelt gjør det lettere å 
rekruttere frivillige medarbeidere. 

Fellesutvalg på kommunenivå
Det er allerede etablert enkelte utvalg som 
arbeider på tvers av soknegrensene. 
Det må utarbeides mandat for utvalgene 
med tydelig defi nerte oppgaver. Utvalgene 
må forholde seg til menighetsrådet og 
soknenes kirkekomiteer. 

Kirkekomite
Kirkekomiteen står for planlegging og 
gjennom føring av det konkrete menig hets -
arbeidet i de enkelte sokn. Sokne presten er 
fast medlem i kirke komiteen.

Ved å etablere kirkekomiteer tilknyttet den 
enkelte kirke vil menighetene fortsatt være 
sikret innfl ytelse på gudstjenestene og 
menighetslivet lokalt.

Utvalg på menighetsnivå
Dette kan være utvalg knyttet til 
kontinuerlige tiltak/aktiviteter eller mer 
prosjektutvalg 

Andreas Kjernald uttaler 
at Metodistkiren ser 
fram mot en høst med 
økt samarbeid med Den 
norske kirke. Han er 
takknemlig for det gode 
samarbeid med Solfrid 
Leinebø Seljås og Mysen 
menighet.

NYTT FRA MENIGHETSRÅDENENYTT FRA MENIGHETSRÅDENENYTT FRA MENIGHETSRÅDENENYTT FRA MENIGHETSRÅDENENYTT FRA MENIGHETSRÅDENE
Mysen – Eidsberg – Hærland – Trømborg

Fire sokn – ett  menighetsråd?

Vi er glad for at Andreas Kjernald med familie 
har kommet hit til Mysen for å være med 
å styrke kirken i Mysen sentrum. Mysen 
menighetsråd og sokneprest Seljås har hatt 
fl ere kontaktpunkter i løpet av vinteren med 
metodistprest Kjernald og metodistkirkens 
menighetsråd. Konklusjonen er at vi nå 
innleder et tettere samarbeid. Vi vil bruke 
dette kommende skoleåret 2013/2014 til å 
utvikle samarbeidet, og evaluere underveis. 

Vi tenker å samarbeide tettere om: 

- Felles gudstjenester i sentrum. Vi legger 
 opp til felles gudstjeneste en gang i 
 måneden, annenhver gang i 
 Metodistkirken og i Mysen kirke. 
- Internasjonale gudstjenester en søndag 
 ettermiddag i måneden. 
- Konfi rmantundervisningen i Mysen.

Er det stor forskjell på en metodist, og en 
lutheraner? Nei, det er det ikke, men noe er 
det. Ellers hadde vi ikke vært to kirkesamfunn. 
Det har i fl ere år vært ført samtaler for nærmere 
samarbeid mellom kirkesamfunnene, og 
kirkemøtet 1995 godkjente en nasjonal 
Samarbeidsavtale mellom Den norske 
kirke og Metodistkirken i Norge. Avtalen 
slår fast at kirkelige handlinger i den ene 
kirken har full gyldighet i den andre og at 
prester i Metodistkirken kan gjøre tjeneste 
i Den norske kirke og omvendt. Avtalen ble 
undertegnet 26. januar 1997. 
Gruppen som utarbeidet samarbeidsavtalen 
skrev i rapporten som ble lagt frem i 1994 
dette: «Arbeidet har vært en lærerik prosess for 
begge parter. Det gleder oss at vi har funnet 
grunnlag for å anbefale våre kirker å inngå en 
avtale om et utvidet kirkefellesskap i forhold til 
det vi nå har. Vårt håp er at vi med vårt arbeid har 
tatt ett skritt videre på vegen mot å synliggjøre 

vår gitte enhet i Kristus. De neste skritt må andre, 
vurdere og eventuelt ta. Forpliktelsen til å søke 
kirkens enhet er gitt oss av kirkens Herre, og den 
hviler på hele den kristne kirke». Denne enhet 
fi nner vi i Det nye testamentet omtalt slik: «Ett 
legeme, en Ånd, liksom dere fi kk ett håp da dere 
ble kalt, en Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles 
Far, han som er over alle og gjennom alle og i 
alle» (Ef 4,4-6). 
Fra begynnelsen var en av hovedhensiktene 
med dialogen på 90-tallet å hjelpe 
metodistkirker og lutherske kirker til å 
bevege seg mot større fellesskap i tro, 
vitnesbyrd og tjeneste. Et slikt fellesskap 
fi nner sitt synlige uttrykk i fullt sakramentalt 
fellesskap (communion). Dialogen førte til at 
våre kirker tok skritt for å erklære og etablere 
fullt fellesskap i Ord og sakrament. Utvalget 
anbefalte at våre kirker som et første og viktig 
skritt offi  sielt besørget prekestolbytte og 
gjensidig gjestfrihet ved Herrens bord. 
Den norske kirke har gjensidig anerkjent 
hverandre på nasjonalt plan, og da kan vi på 
lokalt plan arbeide sammen for at fl ere skal få 
bli styrket i troen på Jesus Kristus ved nådens 
fellesskap!

Fram til i fj or hadde Mysen metodistkirke 
prestedekning på 50%. Nå er det på 100% og 
det gir muligheter for å arbeide på fl ere og 
andre måter. Vi i Den norske Kirke ser fram til 
tettere samarbeid med Mysen metodistkirke!

Datoer for internasjonale gudstjenester:
1. sept kl. 17.00
29. sept kl. 17.00
27. okt kl. 17.00
24. nov kl. 17.00
- høsten 2013 blir det i Mysen metodistkirke, 
og vi søker personer som vil være med i det 
internasjonale fargerike fellesskapet særlig 
velkommen!

Datoer for felles gudstjenester med 
Metodistkirken:
25. aug kl. 11.00 Mysen metodistkirke
22. sept kl. 11.00 Mysen kirke
20. okt kl. 11.00 Mysen metodistkirke
17. nov kl. 11.00 Mysen kirke
22. des kl. 11.00 Mysen metodistkirke
Velkommen til alle våre gudstjenester både i 
Mysen kirke og i Mysen metodistkirke!

Tettere samarbeid med metodistene!
Den norske Kirke samarbeider med Metodistkirken på nasjonalt plan og på lokalt 
plan. I nesten ett år nå har vi hatt prest i Mysen metodistkirke i 100 % stilling. Det er 
nytt og gledelig! 

Tekst:  Solfrid Leinebø Seljås

MENIGHETSRÅD FELLESRÅD SOKNEPREST

Ansvarlig for strategisk utvikling i 
menigheten

Sørger for ramme-vilkårene for 
menig-hetene i kommunen

Leder prestetjenesten

Vedtar mål og planer for 
menigheten. 

Organiserer aktiviteter

Vedtar mål og planer for den 
kirkelige virksomhet
i kommunen og forvalter
statlige og kommunale tilskudd

Styrer planprosesser

Ansvar for gudstjenester og 
kirkelige handlinger

Vedtar lokale planer for kirkelig 
undervisning, diakoni og 
kirkemusikk

Er arbeidsgiver Forkynning og sjelesorg

Vedtar lokal grunn- ordning for 
guds-tjenestelivet og off erformål

Forvalter kirker, kapell og 
gravplasser

Forrettende prest har det 
overordnede ansvaret fro 
forberedelser og gjennomføring 
av gudstjenestene

Ansvar for bruk av kirke og utleie 
av den

Ivaretar menighetenes interesser 
ovenfor kommunen

Medlem av menighetsrådet og 
evt. av fellesrådet

Forbereder saker for 
menighetsmøte

Samarbeidsorgan for 
menighetene

Utøver pastoralt lederansvar.

FORSLAG TIL ORGANISASJONSKART

MENIGHETSRÅD MED FELLESRÅDSFUNKSJON

Fellesutvalg:
Trosopplæring
Ungdomsarbeid
Diakoni
Musikk og kultur
Gudstjenester
Menighetsblad

EIDSBERG 
KIRKEKOMITE

MYSEN 
KIRKEKOMITÉ

TRØMBORG 
KIRKEKOMITÉ

HÆRLAND 
KIRKEKOMITÉ

Kalenderkomite
Fredagsklubb
Klokkerkorps
Div. kontaktpersoner

Matkomite
Diakoniutvalg
Klokkerkorps
Kultur/musikkutvalg
Div. kontaktpersoner

Blomsterkomite
Matkomite
Forsangergruppe
Diakoniutvalg
Dåpsopplæringsutv.
Musikkutvalg
Husstyre
Klokkerkorps

Klokkerkorps
Musikkutvalg
Forbønnstjeneste
Div. kontaktpersoner

ANSVARSFORDELING
Skjemaet nedenfor viser dagens fordeling av oppgaver mellom menighetsråd, 
fellesråd og sokneprest.

Mysen menighetsråd i arbeid.
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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 

Eti og David Zadok er et par som preges av 
entusiasme, varme, teologisk bevissthet, 
god og utfordrende forkynnelse – og de 
er sentrale skikkelser i det messianske 
miljøet i Israel. 

David Zadok (51) vokste delvis opp 
hos sin onkel og tante i Iran, de var 
praktiserende jøder og David følte seg 
hjemme i synagogen der. 

Han dro til USA for å ta college (forlot 
Iran tre uker før Khomeini tok over) 
og utdannet seg videre innenfor data, 
administrasjon og ledelse. Gjennom en 
fetter her, kom han til tro på Jesus som 
Messias. 

Etter endt utdannelse slo han seg ned i 
Israel, de første årene arbeidet han for 
den israelske hæren, nå er han direktør 
for HaGefen Publishing (forlag) og prest 
for Grace & Truth Christian Assembly. 

David har også vært leder for det 
nasjonale styret til Caspari Center. Han 
er Lausannekomiteens kontaktperson i 
Israel. 

Eti (Esther) Zadok har de siste tre årene 
arbeidet som kontorfullmektig ved 
Immanuelkirken i Tel Aviv, hun har tatt 
et studie i sjelesorg og er svært aktiv 
i menighetsarbeidet i Grace & Truth 
Christian Assembly. Sammen har de en 
sentral rolle i det messianske miljøet i 
Israel.  

Eti og David har tre barn og bor i Gedera, 
i hjertet av Israel. 

Den Norske Israelsmisjon koordinerer 
reiseruten for Eti og David Zadok. Engelsk 
blir oversatt til norsk under møtet.  

www.israelsmisjonen.no

Sett av onsdagskvelden 23. oktober kl 19.00.
Sted: I Frikirkens lokaler på Høytorp fort, Mysen

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!
Arr.: «Kristent lederforum i Eidsberg» dvs Metodistkirken, 
Frikirken, Filadelfia, Den norske kirke, Frelsesarmeen og 

Normisjon.   

BESØK FRA ISRAEL 23. oKtoBER 2013
Dette er et besøk vi gleder oss til: I slutten av oktober kommer Eti og David Zadok til Norge. 
De skal flere steder i Norge, og onsdag 23.oktober kommer de til Mysen!

Givertjeneste, inntil 3 år .... kr  318.000
Enkelt-gaver  .......................... kr  397.000
Ofringer, kollekt, basar  ..... kr  69.000
Salg av Buick .......................... kr  85.000
Eidsberg kommune ............ kr 50.000
Eidsberg Sparebank ........... kr  200.000

Samlet  .....................................  kr  1.119.000

Gavekontonr: 1020.27.43000

Innsamling 
Mysen menighetshus 

Betania

pr. 20.08.2013
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GUDSTJENESTER

Innehaver Leif Håkon Krog

www.bbsmaalenene.no 24 timers vakt telefon: 924 36 357

Eidsberg 69 89 99 93
Askim 69 81 75 25
Marker 69 81 21 48

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.
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste med presentasjon  
 av nye konfirmanter.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

15.09.13 – 17. søndag i treenighetstiden.
Eidsberg kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste.  
 Utdeling av bøker til 4-åringer.
Trømborg kirke kl. 11.00: Høsttakkefest.  
 Utdeling av bøker til 4-åringer.
Mysen kirke kl. 19.00?: Kveldsgudstjeneste.   
 Presentasjon av nye  
 konfirmanter.

22.09.13 – 18. søndag i treenighetstiden.
Hærland kirke kl. 11.00: Høsttakkefest.  
 Utdeling av bøker til 4-åringer.
Mysen kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste.  
 Utdeling av bøker til 4-åringer.

29.09.13 – 19. søndag i treenighetstiden.
Eidsberg kirke kl. 11.00: Høsttakkefest.  
 50-årskonfirmanter.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

06.10.13 – 20. søndag i treenighetstiden.
Trømborg kirke kl. 11.00: Felles gudstjeneste.  
 50-årskonfirmanter.

13.10.13 – 21. søndag i treenighetstiden.
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Tenor skole kl. 11.00: Familiegudstjeneste.
Mysen kirke kl. 19.00: Sangkveld 

20.10.13 – 22. søndag i treenighetstiden.
Eidsberg kirke kl. 11.00: Felles gudstjeneste.   
 Avskjed med prostiprest  
 Aage Martinsen.

27.10.13 – Bots- og bønnedag.
Mysen kirke kl. 11.00: Bots- og bønnedags - 
 gudstjeneste.
Trømborg kirke kl. 11.00: Bots- og bønnedags - 
 gudstjeneste.

10.11.13 – 25. søndag i treenighetstiden.
Eidsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Mysen kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste
Trømborg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

17.11.13 – 26. søndag i treenighetstiden.
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

24.11.13 – Domssøndag/Kristi kongedag
Eidsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Trømborg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

DØPTE

VIGDE

DØDE
Eidsberg:
Edith Vegarud
Olaug Johannessen
Mary Linea Langerud

Mysen:
Valborg Marie Aastad
Eva Poulsen
Randi Schløier Amundsen
Kåre Torgersen
Erland Geir Viskum
Arve Reidar Jakobsen

Trømborg:
Ågot Marie Holene
Edith Johanne Hole 
Kjell Harry Garseg
Turid Dagmar Søpler

Mysen:
Leah Helene Vesteng Ruud
Emilie Johansen Undrum
Syver Jacobsen Haugerud
Nathalie Jacobsen
Jonathan Eikaas Aas
Jenny Marie Berggren Hansen
Alida Hesleskaug Joseph

Hærland:
Thale Mathea Sehlin Brandsrud
Rikke Gundersen
Iris Gundersen
Simen Elverhøi Haugerud

Trømborg:
Tim Niklas Løken

Eidsberg:
Kari Klyve-Gulbrandsen og 
Audun Skaug
Jenny Margrethe Herstad 
Hensel og Lars-Johan Vikeby
Maria Elisa Bordevik og Bjørn 
Erik Korsnes
Kristin Thoreid og Tor Erik 
Flateby
Emilie Charlotte Ruud og 
Thomas Åle
Inger Synnøve Skjeppe og 
Paul Salberg
Anne-Marthe Øvstegård 
Bodal og Bjørn Olai Bye

Mysen:
Bente-Kristin Lund og  
Jarle Jonny Aas  
(viet på Høytorp Fort).
Elvi Amanda Sofie Berggren 
og Jimmy Aleksander Hansen

Hærland: 
Ingeborg Marie Solberg og 
Mathias Kristoffer Jensen
Karoline Berger og Lasse 
Amundsen
Jeanette Ekeberg og Geir Eddy 
Lindahl Kristiansen

Velkommen til barneforening i Trømborg denne høsten, drives i 
et samarbeid mellom Acta Normisjon og Trømborg Menighet.

For barn i alderen 1-7 klasse, 
Trømborg menighetshus  
kl. 18.00 – 19.30
Vi hører fortellinger fra Bibelen, 
leker, spiller spill og har 
utlodning.
Et veldig populært sted å være 
med for barna.
Foreningen het opprinnelig 
Trømborg Yngres og er 
74 år i år, neste år blir det 
barneforeningsjubileum i 
Trømborg.

Datoer denne høsten er:
September 9. og 23.
Oktober 7. og 21.
November 4 .og 18.
Desember 4. – Juleverksted

Bli gjerne med barnet ditt 
første gangen.

Kontaktperson er Jostein 
Trømborg, tlf.  928 93 741

MØTENE STARTER KL 19.00 - SE ANNONSE I SMAALENENES AVIS
Onsdag  4. sept.  Møte. Tale av Øystein Sjølie
Onsdag 11. sept.  Felles normisjonsmøte i Kirkestua, Eidsberg  
 Tale og sang av Gunnar Kinn
Lørdag 21. sept.  Konsert i Mysen kirke kl. 1800 
 «Hele menigheten synger»  
 Mysen Barnegospel, ungdomskoret Message,  
 KOR15 m/flere deltar. Fri entrè. 
 Kollekt til Mysen menighetshus Betania.
Onsdag 9. okt.   BASAR til inntekt for Mysen menighetshus  
 Betania
Onsdag 16. okt.  Møte. Tale av Torill Bredeg, familie- og  
 misjonsarbeider i Normisjon Østfold
Onsdag 23. okt.  Israelskveld i Frikirken – Fellesmøte
Onsdag 6. nov.  Møte. Tale av Gunnar Navestad
Onsdag 13. nov. Møte. Tale av Gunnar Navestad
Onsdag 20. nov. Haugetunkveld
Søndag 24. nov. Sangkveld med KOR15
Onsdag 4. des.  Møte
Søndag 8. des. Julekonsert i Hærland kirke kl. 1800 
 Trine Rein, Mysen Barnegospel og Message.
Onsdag 11:  Adventsmøte sammen med MMM.  
 Vi får besøk av Nils Tore Andersen.

MANDAGSKVELD

 *
 *

 *
 *

 *
 *

 * 
Velkommen til * * * * * * *

på  tomb  lø r  7 .  sep  2
01

3

 13.00  Dyresafari, klatrevegg, fotohjørne, 
kaninhopping, tegneaktiviteter

 13.00  lørdagsgrøt, pølser, kumlokkvafler, svele, kaffe m.m

 14.15  ruben Gazki – illusjonist som skaper 
magiske øyeblikk for store og små

 15.00  Forts. aktiviteter – salg av mat

Arrangører: SMM (Samarbeid Menighet og Misjon i Borg bispedømme; Det Norske 
Misjonsselskap, Normisjon, Misjonsalliansen, Den Norske Israelsmisjon, Himalpartner, 
Areopagos, Råde menighet og Borg bispedømme), TOMB og Søndagsskolen Østfold krets.

16 –17.00 Globusgudstjeneste  
- for alle aldersgrupper 

  

Innleveringsfrist til  
neste menighetsblad:
10. november 2013  
Sendes/leveres:
Eidsberg kirkekontor
Ordfører Voldensv. 3,1850 
Mysen
eller med e-post:
kirkekontoret@eidsberg.
kommune.no
Les våre hjemmesider:
www.eidsberg.kirken.no



– Etter å ha studert teologi i fire år 
fant jeg ut at det ikke var prest jeg 
hadde lyst til å bli, men jeg hadde 
fremdeles et ønske om å jobbe 
innenfor kirken og spesielt med 
barn og unge. I 2010 begynte jeg 
å jobbe som menighetspedagog 
i Ellingsrud og Furuset menighet, 
forteller Synnes. 

Sitt nåværende arbeid beskriver 
hun som givende og spennende, 
men også krevende. I samarbeid 
med andre medarbeidere har hun 

bl.a. ansvar for gjennomføring 
av konfirmantundervisningen, 
familiekor og lederkurs.

– Nå gleder jeg meg til å ta fatt 
med nye utfordringer i Eidsberg. 
Det blir spennende å bli kjent 
med menighetene, sier Ingamay 
Synnes som starter opp 01. 
desember.

Vi ønsker Ingamay lykke til 
i et meget viktig arbeid for 
menighetene i Eidsberg!

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

Vi tror at velgerne i 2013 legger stor vekt på klima- og miljøspørsmålene.  
Derfor utfordres sentrale politikere til å klargjøre hvor de står i de avgjørende årene som ligger foran oss.  

I tillegg har vi med to representanter fra miljøbevegelsen, samt en fra Den norske kirke.

Debatten, og arrangørene, er en del av www.klimavalg2013.no, en allianse av over 80 organisasjoner fra fagbevegelsen, 
arbeidsgivere, kirken og miljøbevegelsen som ønsker å mobilisere norske politikere og velgere fremover mot 

Stortingsvalget til å ta grep for å unngå farlige klimaendringer. 

Arr. Skiptvet menighetsråd ved Grønt utvalg

Ingjerd Schou, stortingsrepresentant, Høyre 
Line Henriette Holten Hjemdal, stortingsrepresentant, KrF 
Ulf Leirstein,  1. kandidat Østfold FrP
Alf Holmlid, stortingsrepresentant Vest Agder SV
Per Magnus Finnanger Sandsmark , 1. kandidat Østfold Venstre 
Per Inge Bjerknes,  1. kandidat Østfold Senterparti  

Irene Johansen, stortingsrepresentant  Arbeiderpartiet 
Vidar Kristiansen Miljøpartiet De Grønne:
Marius Holm, daglig leder i miljøstiftelsen Zero.
Atle Sommerfeldt, biskop i Borg bispedømme, Den norske kirke.
Ragnar Johnsen, styremedlem Naturvernforbundet i Østfold

Kl. 16.00 Friluftsgudstjeneste på bygdetunet 
Biskop Atle Sommerfeldt holder prekenen. Eivor Andresen, sokneprest i Skiptvet, liturg. Skiptvet Soul Children, sang.

Skiptvet bygdekvinnelag sørger for salg av lokal og økologisk mat.

1. september i Skiptvet

SkaperVerketS Dag

kl. 18.00 i Vonheim: klIma-Debatt

Ingamay Eidsmo Synnes har takket ja til stillingen som 
menighetspedagog.  Synnes er 29 år gammel, gift og 
har to barn. Hun kommer opprinnelig fra Slitu, men 
har de siste 10 årene har bodd i Oslo. Nå har familien 
flyttet til Mysen og derfor var hun interessert i arbeid 
litt nærmere bosted.

Velkommen til følgende 
trosopplæringsaktiviteter i høst:

Babysang,  
Hærland kirkestue 
v/Anette Kvernhusengen 
Obs: Kurset blir på tirsdager. 
Oppstart 10. september.  
kl.11.00 – 13.00
8 ukers kurs.  
Diplomutdeling 10. november

Småbarnsang  
(født i 2011 – 2012) 
Hærland kirkestue 
v/Solfrid Leinebø Seljås 
tirsdagene: 10.09, 15.10, 12.11 
og 10.12. 
kl. 17.30 – 19.00

Knøttekor  
(født i 2008 – 2010) 
Hærland kirkestue 
v/ Solveig Vormeland 
tirdagene: 03.09, 08.10, 05.11 
og 03.12  
kl. 17.30 – 19.00

4-årsbok deles ut: 
Eidsberg kirke: 15.09 kl. 11.00 
Trømborg kirke: 15.09 kl. 11.00 
Mysen kirke: 22.09 kl. 11.00 
Hærland kirker: 22.09 kl. 11.00

Kirkerotter: 
Det sendes ut DVD-er om 
Kirkerottene til 5 åringene  
i uke 44

4.klasseleir,  
Sjøglimt 
18. og 19. oktober 
For alle som er født i 2003. 
Invitasjon vil bli sendt ut.

Pilegrimsvandring i september 
for de som er født i 2003 
i Eidberg 
v/ Elisabet Riiser Dankel

Barneklubb  
(mellom 4 og 8 år): 
Hærland kirkestue  
v/ Katharina Heimseter,  
Anne Lill Degnes og  
Anne Johanne Dahl 
torsdagene: 26.09, 24.10, 21.11 
og 12.12   
Kl.17.30 – 19.00

Krik Ka du trur 
v/ Solveig Vormeland og Johs 
Martin Eriksen 
kl. 18.30 � 
Hver fredag
8. klasse �

Konfirmantpresentasjon: 
Eidsberg kirke: 01.09 kl.11.00 
v/ Solfrid Leinebø Seljås 
Trømborg kirke: 01.09 kl.11.00 
v/ Rolf Ertkjern Lende 
Hærland kirke: 08.09 kl.11.00 
v/ Rolf Ertkjern Lende 
Mysen kirke: 15.09 kl.19.00 
v/ Solfrid Leinebø Seljås

Trosopplæring  
- høsten 2013

Aage tok sin utdannelse ved 
Misjonshøyskolen i Stavanger og 
reiste ut sammen med sin kone 
Liv til Kamerun. Der arbeidet 
de i fire år, men på grunn av 
helseproblemer ble det kun den 
ene perioden. Engasjementet 
for misjon er fortsatt stort. Aage 
forteller gjerne fra oppholdet 
i Kamerun, og han er aktiv i 
misjonsarbeid. 

Aage var en periode ansatt i Det 
Norske Misjonsselskap i Oslo 
Krets før han i 1984 fikk stilling 
som kapellan i Rakkestad. Han 
har også jobbet 13 år som prest 
innenfor psykiatrien. De siste 
årene har han vært prostiprest 
med kontorplass på kirkekontoret 
i Eidsberg.

Her har han vært en samlende og 
hyggelig kollega som vil savnes. 
Betegnelsen samlende har 
dobbel betydning. Han er en sterk 
bidragsyter for et godt miljø blant 
sine medarbeidere, men han er 
også en samler av dimensjoner. 
Han er ivrig kunde på loppe- og 
frimarkeder, gjenbruksbutikker 
og auksjoner. Slike besøk kan 
det bli mange antikviteter av! 
Et besøk i den forhenværende 
presteboligen i Rakkestad er en 
opplevelse.

Vi takker for din gode tjeneste og 
ønsker deg til lykke som (aktiv) 
pensjonist!

Søndag 20. oktober samles menighetene i Eidsberg for 
å ta avskjed med prostiprest Aage Martinsen. Mange 
har satt stor pris på den omgjengelige, engasjerte og 
inkluderende prostipresten. På sin 70-årsdag avslutter 
han en lang og innholdsrik prestetjeneste.

Avskjed med Aage prostiprest

Ny menighetspedagog ansatt!

Ingamay Synnes tar et første overblikk over sin kommende arbeidsplass


