
I kirken er gudstjenesten ukens høydepunkt 
og en fellesarena for alle generasjoner i me-
nigheten. Her kommer barnefamiliene, ung-
dommer, voksne og eldre for å møte hveran-
dre og bli inspirert og utfordret. Utfordringen 
er å fenge alle aldre, og ofte er det lite for bar-
na i gudstjenesten. Det ønsker vi å gjøre noe 
med! Ved hjelp av prosjektmidler fra KA My-
sen har vi fått mulighet til å starte et prosjekt 
der vi skal jobbe med familiegudstjenestene 
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GØY FOR BARNA I KIRKEN! Som kirke ønsker vi å satse på familiene.  
I kommunen er det mange barnefamilier, derfor ønsker vi å styrke tilbudet for 
dem. En gang i måneden vil det holdes familiegudstjeneste i Mysen kirke.
Tekst:  Ingamay Synnes

Familiegudstjeneste-
satsing i Mysen kirke

I år skal pengene fra TV-aksjonen gi en million 
mennesker varig tilgang til rent vann. For bare 
200 kroner kan du gi vann til ett menneske for 
resten av livet.
Midlene fra TV-aksjonen skal derfor gå til 
vannprosjekter i åtte land: Sudan, Sør-Sudan, 
Etiopia, Somalia, Tanzania, Afghanistan, Pa-
kistan og Haiti.
Vann redder liv og hindrer konflikt!

Vann til over én million 
mennesker 

Trygve  
Gulbrandsens 
verdier

SØNDAGSSKO-
LEN I EIDSBERG 
MENIGHET
Fortsetter denne høsten 
også. Hver gang det er 
gudstjeneste i Eidsberg 
kirke er det også søndags-
skole i kirkestua. 
Barna starter inne i kirken 
og går til kirkestua under 
andre salmen/etter dåpen 
og fortsetter sin samling 
der sammen med søndags-
skolelederne. Et godt tilbud 
som har plass til flere. 

LARSOK-MESSE 
i Trømborg kirke   
10. august med biskop 
Atle Sommerfeldt tilstede. 
Det var barnedåp, og 
kirkekaffe på de gamle  
ruinene av steinkirken 
Haug etterpå.

GAVE TIL KIRKE-
KONTAKTEN
Dersom du har anledning 
og lyst er det mulig å gi en 
gave til Kirkekontakten. 
Mange gir uttrykk for at 
de setter pris på menig-
hetsbladet. I dette nr  av 
Kirkekontakten  ligger det  
med en giro. Takk for gaven!

SØNDAG 21. September
Gudstjeneste i Trømborg kirke kl. 11.00  

med bl.a. Elisabeth Y. Guthus og Askim Soul Children.

Bursdagsselskap i Trømborg menighetshus etter gudstjenesten.

Alle er velkommen til feiring – spesielt gamle medlemmer.

Sett av dagen og bli med!

Har du minner eller bilder fra Trømborg Yngres og vil dele dem? 
Ta kontakt med oss: epost: jostro@ostfoldfk.no  

eller Jostein Trømborg på mob. 928 93 741

TRØMBORG YNGRES/ MANDAGSKVELD
FEIRER 75 ÅRS JUBILEUM	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 FAMILIEGUDSTJENESTENE 
 HØSTEN 2014
 •  14. september  
 (utdeling av 4-års bok)

 •  12. oktober  
 (konfirmantpresentasjon)

 •  9. november  
 (Prøysen-gudstjeneste)

 •  7. desember
 Alle gudstjenestene starter kl. 11. 
 Det er kirkekaffe/saft og boller etterpå.

i Mysen kirke. I disse gudstjenestene vil det 
være sanger og innslag som er spennende for 
barna. Dukken «Ella» er veldig glad i å dukke 
opp i tide og utide i familiegudstjenestene, 
med sprell og morsomme spørsmål om ting 
vi ikke engang har tenkt at vi lurer på.  
Et av høstens høydepunkt vil være Prøysen-

gudstjenesten 9. november. 2014 er Prøysen-
året, hans sanger og fortellinger er fremde-
les fengende i dag. Vi vil lage en spennende 
gudstjeneste der vi møter kjente sanger og 
figurer fra Prøysens verk.
Vi håper på å møte mange familier, unge og 
eldre på disse gudstjenestene! Velkommen!
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Den 29. juli 2014 hadde jeg 
gleden av å få holde Olsok-
foredraget i Eidsberg. Tema-
et var Trygve Gulbranssens 
verdier, og vi snakket om fri-

het, rettferd, ansvar og Gud. Etterpå ble jeg 
spurt om jeg kunne skrive noen ord til me-
nighetsbladet om Trygve Gulbranssen kris-
tendomstanker. Dette med utgangspunkt i 
foredraget. Det som følger er en kortversjon 
av det som ble sagt.

Trygve Gulbranssen ble født i Oslo i 1894 og døde her i 
Eidsberg i 1962. Han var forretningsmann i tobakk, og en-
gasjerte seg i idrett. Ikke så mye som utøver, men mest 
som journalist og organisator. I dag er han klart mest 
kjent som forfatteren av romanverket «Og bakom synger 
skogene», «Det blåser fra Dauingfjell» og «Ingen vei går 
utenom», som kom ut på 30-tallet.

Gulbranssen gikk alltid inn i nye prosjekter med glød og 
engasjement. Enten det var idrett eller dikting så brant 
han for det han gjorde. Grunnen var at han fant mening 
i prosjektene sine. Det gjaldt bestemte verdier han ville 
fremme, og særlig å føre videre til ungdommen.

«Kristendomskampen.  
Jeg har knelt og stått 
jeg har krabbet og gått 
jeg har stormet vildt 
og listet mig stilt. 
Hvordan jeg engang fant 
som for mig blev sant» 

Trygve Gulbranssen skriver at «det er historien om min 
kjerne- og tankestrid – om hjertet mit – om erfaringsslag 
– og om venner – og om Gud» Den 29. juli feiret vi Olsok, 
og Gulbranssen skildrer som et ekko av denne kampen i 
bøkene. 

Slekten på gården Bjørndal skal i følge sagnet ha aner til-
bake til de gamle norske kongene. Bjørndalsfolket bærer 
med seg mange av de førkristne verdiene. De regner seg 
som kristne, men til grunn for tenkinga deres ligger hele 
tida det hedenske. Hovedpersonen Gammel-Dag er lært 
opp til å være opptatt av ære og å sørge for hevn over alle 
dem som gjør slekten hans urett. 

Da Gammel-Dags bror og familie plutselig dør, får han en 
overnaturlig opplevelse etterpå. Han ser det som et tegn 
fra Gud om at han må vike bort fra den vei han er på. Han 
må bort fra gjengjeldstankene. Han må gi hevnen til Gud. 
Dette er vanskelig for Gammel-Dag, som har tradisjonene 
til folket sitt godt planta i seg. Han glir derfor i lengre 
stunder bort fra Gud. Men de siste orda hans blir likevel: 
«Ingen vei går utenom – Krist»

Gammel-Dag sier etter hvert om troa si på Gud: «Har vi 
fått menneskevett til å vite om døden hver dag vi går her, 
så har vi vel fått det samme vettet til å innrette oss på dø-
den, slik vår evne er. Og vi har evner i oss, tanker og vilje 
og fornemmelser – som går mot noe videre enn døden, 
ja – mot Vårherre. Det er ikke alt en kan finne ord til – men 
selv om jeg ikke kan si det med ord som jeg ville, så er det 
så mangfoldige fornemmelser i meg som bare finner seg 
til rette med – at det er én over oss og rundt oss og i oss. 
Og de fornemmelsene er likså virkelig som – penger og 
mat – for meg. Ja – de er en så stor del av meg, slik jeg går 
på veien her, at hvis de fornemmelsene skulle strykes bort 
i meg, da sank jeg ned – og rørte meg ikke av flekken. Da 
var det som Dag sa til deg en gang, - at livet er døden.»

Gammel-Dag sliter lenge med å forsone seg med tankene 
sine om avlat, og han begynner å lure på om det er for 
avlats skyld at han gjør handlingene sine. De handlingene 
han har tenkt var fulle av hjertelag og omtanke. Han greier 
etter hvert å overvinne denne tvilen ved å utvikle et nær-
mest haugiansk syn på livet og døden. Det er gjerninger 
vi skal fylle dagene våre med. For nåden er det bare Gud 
som kan gi, uansett hvor mange avlatstanker og bønner 
vi gjør oss. Gammel-Dag sier: 

«Det nok slik med oss, ja, så lenge vi er på jorda. Alt det vi 
syns vi kan greie med tankene våre, så er de rotfaste i oss, 
kan ikke fri seg fra rota – fra å svive borti vårt eget beste, 
enten det er for livet eller det bortom livet. Når vi har fått 
dette greit for oss, da begriper vi at det bare er Vårherre 
som kan gjøre oss i stand til evigheta. Nåden får vi når vi 
gjør vårt beste – og det kan vi bare her på jorda, i livet vårt 
her. Det nytter ikke å ville sprenge seg inn i evigheta med 
tanker eller bønner. Vi rekker ikke dit på noen slags måte. 
[…] Når evnene våre ikke rekker ut over livet her, da får 
vi bruke dem her – mens vi lever […]Vi får nøye oss med 
å være mennesker og trøste oss til Vårherre på den siste 
langreisa, for der formår vi ingen ting. […]Den siste strofa 
i bispens vers i bibelen: Bønn er menneskenes viljeferd til 
Gud, den kan ha annen mening enn en først tror. Jeg ty-
der den slik nå at det er viljestria vår, ikke bare i tanker og 
bønneord, men også i gjerning som er den redelige bøn-
nen – og det er gjerningene som krever mest av oss – og 
så gir de noe til andre. Det gjør tankene og bønneordene 
ikke.

Det er blitt så liketil for meg alt det som før var vevd inn i 
allslags tankesvinger. Om jeg var prest, ville jeg preke over 
det hver kjerkedag, at en skal vise hjertelag og godvilje og 
være hjelpsom, for det er den riktige viljeferden – og den 
gagner både andre og oss sjøl. […] Det er gjerningen nok 
å gjøre.»

Gammel-Dag må tvile seg fram til gudstroen sin. Slik sett 
er Gulbranssen prega av den tida han levde i. Mellom-
krigstida var ei tid preget av usikkerhet om hva som var 
riktig og godt. Med bøkene forsøker Gulbranssen å gi et 
svar på denne tvilen. Han mener jo at det er visse verdier 
som er gode og riktige og som det er viktig å holde fast 
på.

Det betyr ikke at en skal legge tvilen bort. Han skriver: 
«Det er ingen fare i verden for den som ikke frykter dø-
den… Tanken er menneskenes største evne, men derfor 
er det også mange som gjør tanken til sin gud… Tvilen er 
det våkne i oss, men vi skal også tvile på vår tvil. Og troen 
på Gud er den sanne erkjennelse av at vi er sunne tvilere i 
livet – på våre egne evner. […] Tro i praksis et konsentra-
sjonspunkt for alle de villsomme innfall. Uten tro ingen ro, 
og allikevel må troen ikke bare bli en hvileplass, tvertimot, 
den er et mål langt ute ved den kronglete og farlige livs-
veiens ende, et lys i mørket å styre fram mot.»

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: Anne-Grethe Larsen
Produksjon: Allprofil AS 
Trykkeri: Nr1 Trykk 

Menighetsbladet innlest på DVD, henvendelse til Kabb, 
Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte, 

Skogveien 22, 1831 Askim 69 81 69 81

E-post: kabb@kabb.no

Kirkekontoret er åpent:
tirsdag:  10.00 - 15.00
onsdag - fredag 08.00 - 15.00
Prest treffes:
tirsdag - fredag 09.00 - 12.00
eller etter avtale 

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

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 

Anne-Grethe Larsen , kirkeverge
arb: 69 70 22 65  mob: 995 60 630
anne-grethe.larsen@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

Ingamay Eidsmo Synnes, menighetspedagog
arb: 67702022 mob: 481 58 811
ingamay.synnes@eidsberg.kommune.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

Trygve Gulbranssens 
kristendomstanker

Tekst : Hans Rasmus Glomsrud

TRYGVE GULBRANSSEN (Foto: Wikipedia)
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I sommer var jeg ved Jordanelva, ved utløpet av 
Genesaretsjøen, ved stedet Yardenit, der vi etter tra-
disjonen tror at Jesus ble døpt av døperen Johan-
nes. Det var en flott opplevelse å være der, og også 
være vitne til en hel pilgrimsflokk fra Italia som ble 
døpt der mens vi var der ved elvebredden.
Jeg tappet vann fra Jordanelva på ei flaske, og 
tenker å helle noen dråper fra Jordanelva i høstens 
dåpsfat. Slik at hver gang jeg døper i høst, skal det 
være med vann som har noe av Jordanelva i seg!
Jeg var på en rundreise i Israel med vår familie på 
5, til de kjente plassene der Jesus gikk i Jerusalem, 
i Gallilea rundt Genesaretsjøen, og ikke minst i Tel 
Aviv. Det er mye historisk og fint å få med seg i Israel 
for alle aldre. 
De siste 4 dagene skulle vi ha byen Tel Aviv som ut-
gangspunkt for de siste utfluktene. Men urolighe-
tene begynte mens vi var der, og de 3 siste dagene i 
Tel Aviv gikk flyvernalarmen 2 – 3 ganger pr dag, og 
da måtte vi bare gå i dekning. 
Det ble en 11 dagers tur som vi som familie aldri vil 
glemme, men verre er det for dem som bor der hele 

tiden og må vokse opp med frykt. Vi som bor i fre-
delige Norge kan nesten ikke fatte hvordan dette er. 
I sommer fikk jeg smake på litt av frykten som opp-
står. Vi snakket med lokalbefolkningen, både jøder, 
arabere og kristne, og det som iallfall er sikkert, er 
at i så urolige tider som vi opplevde, så er frykten 
rikelig fordelt på alle sider i konflikten. 
Jeg ble veldig minnet om at vi må støtte de nød-
hjelpsorganisasjonene som klarer å komme inn 
med hjelp der det trengs, og be om fred. Slik det står 
i Paulus ‘s brev til Filipperne 4, 6: «Legg alt dere har 
på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med 
takk.»  
I gudstjenestene ber vi for vårt eget land og folk, og 
vi ber om fred i land der det er ufred. I tillegg gleder 
vi oss hver gang vi får ønske velkommen til et nytt 
dåpsbarn. Da er det fest!
Dåpen er inngangen til det kristne livet, og derfor 
er det en særlig glede å kunne bruke dåpsvann fra 
Jordan denne høsten!
Velsignet høst!

BØNNEKRUKKEN
Vi takker og ber for  

Eidsberg, Mysen, Hærland,  
Slitu og Trømborg!

For barn og ungdom i hele Eidsberg. 
For alle som ønsker å døpe barna sine  

For de nye konfirmanter og deres familier

For at flere skal få kjenne på kristent fellesskap 
For andaktsstundene på Edwin Ruud hver torsdag formiddag 

For andaktsstundene på Velferden annenhver fredag formiddag

For babysang, småbarnssang og Mysen barnegospel 
For ungdomstilbudet KRIK Ka du trur  

For ungdomskoret Message 
For søndagsskole hver gang det er gudstjeneste  

i Eidsberg kirke

For kirkestaben 
For prost Elisabet Yrwing Guthus 

For gudstjenester og andre kirkelige handlinger 
For formiddagstreff/ trivselstreff 

For fred i land der det er ufred. 
For fredelig løsning for Midt-Østen og Irak 

For alle som blir forfulgt for sin tro

For alle nyinnflyttede i Eidsberg 
For alle som er syke og sørgende 

For alle som kjenner livet som en byrde 
For alle som gleder seg over livet slik det er nå 

For gode og meningsfulle høstmåneder

For godt samarbeid mellom kirken og  
organisasjonslivet. 

For god drift av alle forsamlingshus

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

Velsign oss, Guds Hellige Ånd. 
Amen

Andakt
ved sokneprest i Eidsberg og Mysen 
Solfrid Leinebø Seljås

Ja til sommeråpen kirke!
Eidsberg kirke var åpen hver dag i to 
uker i sommer fra 21. juli – 3. august, 
fire timer hver dag. Det var vertskap 
til stede og mulighet for å se seg rundt 
i kirken, ha en stund i stillhet, tenne lys, 
meditere, be en bønn, sette seg ned for å 
oppleve kirkerommet eller stillheten. Det 
var anledning til å ta en kopp kaffe/te, og 
få høre om kirken av lokalkjente verter. 

Vertskap var folk fra bygdekvinner, med-
lemmer i historielaget, menighetsrådets 
medlemmer og andre som meldte seg til 
frivillig tjeneste disse to ukene i sommer 
med åpen kirke. Kirkevertene leste seg 
opp på forhånd om kirken, og den fine 
brosjyra på engelsk og norsk ble flittig be-
nyttet. I anledning sommeråpen kirke ble 
brosjyra også oversatt til tysk, og den viste 
seg å være god å ha til tyske turister. 

Middelalderkirken Eidsberg kirke har en 
unik historie, og har vært et pilgrimsmål 
opp gjennom historien. Dette var en god 
anledning til selv å bli bedre kjent med 
nær lokal historie og ta med besøkende i 
en av de mest interessante historiske byg-
ninger i vårt område.

Det var mange som benyttet seg av tilbu-
det, over 300 til sammen. Det varierte fra 
dag til dag mellom 4 og 28 pr dag. Noen 
stakk bare innom, men de fleste gav seg 
god tid i kirken.

– Tilbakemelding fra kirkevertene var at 
historien til klokken i våpenhuset, preke-
stolen, altertavla og særlig døpefonten 
engasjerte. Mange hadde spørsmål, og 
var imponert over kirken. Noen ønsket 
også bare å få lov å sitte i stillhet, og det 
ble respektert.  Kirkevertene syns at dette 

var ordentlig trivelig, og stiller gjerne opp 
igjen neste år. Menighetsrådet er glad og 
takknemlig for de to ukene med «åpen 
kirke», og ønsker å takke alle som stilte 
opp som kirkeverter på dugnad, sier Tove 
Heen, leder for Eidsberg menighetsråd.

Dåpsvann fra Jordanelva

Tekst og foto :   Solfrid Leinebø Seljås

Temakveldene 
MMM 
– MøteplassMysenMenighet

Tema:  
Familien 1814 – 2014. På vei mot tro.

27. aug: Tidl. glamourmodell Helene Rask:    
 Ingen skam å snu – om å være  
 rollemodell for unge 
24. sept: Tema kommer  
29. okt: Forfatter Eyvind Skeie  
 – En nordisk salmereise 
26. nov: Areopagos-presten Tore Laugerud:  
 Mot tro gjennom åndelig nærvær 
10. des: Adventfest med Nils Tore Andersen: 
  «Vi er på vandring, vi er på vei

MMM – møteplass Mysen menighet.
Foredrag, kveldsmat, samtale og velsignelsen.
Sted: Mysen Menighetshus Betania, kl. 19.00
Velkommen til alle, enten du bor i Mysen eller 
ikke!
Arr.: Mysen menighet, DNK

Kirkeverter var: 
FRA VENSTRE BAKERST: Asbjørn Mysen, August Kleven, Erik Karlsen, Oddvar Brattås, Tove Heen, 
Øistein Heen, Randi Finstad Sand, Sidsel Kjeve. FRAMME FRA VENSTRE: Åshild Mysen, Else Kleven, 
Synnøve Biltvedt, Inger Hærland, Asta Klerud, Karin Kirkeby, Helga Frøyset, Marit Lundeby, Raghild 
Riseng. IKKE TILSTEDE: Ida Langeland, Astrid Aarsland, Rolf Kirkeby og Ranveig Baggetorp.
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I augustdagene i 1814 skjedde det historiske veivalg i 
Indre Østfold. Felttoget dro gjennom Indre Østfold, først 
med trefninger ved Rakkestad kirke. Videre gjennom 
Eidsberg. To soldatkompanier hadde et stopp ved Eids-
berg kirke. Soldatene slo leir for natten ved kirken, og 
det ble gjennomført en feltgudstjeneste ved den lokale 
presten. 

Dette var grunnen til at det ble arrangert en feltguds-
tjeneste i Eidsberg 6. august i 2014 for å hedre 1814 ge-
nerasjonen i vårt distrik. Fra 1807 – 1815 var det uår og 
ufred i Norge med en materiell og menneskelig nød som 
var så stor at det er ufattelig at noen kunne stå oppreist 
i slikt. I sju år på rad hadde befolkningen bare tredjepar-
ten av matkornet vi trengte for å brødfø befolkningen. 
Folk overlvede på bark og røtter, rotter og mus. Ufattelig 
mange omkom av sult og mangelsykdommer. 

Folk her i Smaalenene ble dobbelt rammet. Det var her 
krigshandlingene med Sverige fant sted i hele 7 års pe-

rioden. Norske og svenske soldater i tusener og titusener 
marsjerte fram og tilbake, trampet ned åker og eng og åt 
opp alle tilgjengelige ressurser. De åt opp alt vinterforet 
slik at bøndene måtte nødslakte kuene sine. Gårder ble 
herjet og brent ned. Så ble det bygd opp igjen, og det 
samme kunne gjenta seg. Da var det slutt på ressursene. 
Etter våre beregninger fra kirkebøkene mistet en femte-
del av bygdas befolkning livet under denne 7-årsufre-
den. 

Gudstjenesten denne kvelden ble ledet  av sokneprest 
Solfrid Leinebø Seljås, og seniorprest Dag Mysen holdt 
preken. Ordfører Erik Unaas og historielagets leder, Unni 
Gangnæs, leste hver sin bibeltekst. En verdig markering 
og hedring av de som falt for landet vårt. Navn på 10 per-
soner ble lest opp og tent lys for, og det ble gitt anled-
ning til å tenne lys for andre også. 

Etter gudstjenesten ble det servert ertesuppe, kaffe og 
kaker på kirkebakken. Agerhusiske ridende jægerkorps 
hadde en eksersis ute på kirkeplassen. Kvelden ble av-
sluttet med foredrag ved Trond Svandal. 

Minnegudstjeneste i 
Eidsberg kirke
I forbindelse med grunnlovsjubileumet ble det holdt 
en feltgudstjeneste i Eidsberg kirke 6. august. 
Tekst :   Anne-Grethe Larsen

HAR DU SETT ”Father Brown” på TV? Krimse-
rie der landsbypresten ”Father Brown” med 
sin menneskekunnskap og klokskap oppkla-
rer forbrytelser? Han er grunnleggende opp-
tatt av den enkeltes sjel. Både forbryterens, 
og de andre sognebarnas sjel og liv.

HAN KAN UTFORDRE forbryteren til skrifte-
mål, til å stå ved sitt liv, til å erkjenne og be-
kjenne sannheten. Han kan fastholde spørs-
målet: Orker du å være den du blir om du skal 
leve med løgn og forstillelse overfor deg selv, 
overfor andre og overfor Gud? 

DETTE ER LIVSSPØRSMÅL som berører oss 
alle på ulike måter – uansett hva vi bærer på 
av stort eller smått i livet. Løgnen og forstil-
lelsen gjør oss ensomme og fremmede. De 
skaper avstand og kanskje konflikt med an-
dre, og det kan få oss til å havne i konflikt med 
oss selv.

ET MENNESKE HADDE fått en bråstopp i livet. 
Tankene på egne egoistiske og dårlige hand-
linger, på skade og smerte påført de egne 
kjære og på seg selv, fylte dagen. Dette ble 
møtt med forklaringer, forståelse og kloke te-

rapeutiske grep. Nyttig og viktig for å få livet 
i gang igjen.  

MEN:  HVA MED sjelen? Hva med skyld, med 
oppgjør, med å leve med seg selv – og leve i 
møte med andre? Forklaringene og forståel-
sen og logikken rakk et godt stykke, men ikke 
helt frem.  Det kunne lett bli å gi ”stener for 
brød”.  Sjelen trengte noe mer.

FORKLARINGENE PÅ HVA som førte oss dit 
vi har havnet er nyttige og ofte nødvendige 
i forståelsen av oss selv og livet. Men skylden 
og striden med oss selv trenger SANNHET, 
OPPGJØR og NÅDE.  SJELEN må tas på alvor..!

JEG SKRIVER OM dette for å tydeliggjøre noe 
av det sentrale vi har fått gjennom vår KRIST-
NE ARV. Kirken og troen forvalter nettopp 
dette som noe av det vesentlige vi er bærere 
av.  Vi DØPER barna våre inn i dette KJÆR-
LIGHETENS OG NÅDENS FELLESSKAP. Det er 
dette vi søker å formidle til KONFIRMANTENE. 

Det er dette vi lever i og lever av når forkyn-
nelsen og NATTVERDFEIRINGEN gis oss i våre 
gudstjenester.

MANGE RELIGIØSE STRØMNINGER tar plass 
og rom i vår tid. Vi kan finne stor fromhet 
og gode gjerninger. Vi kan finne svermeri og 
føleri. Vi kan finne tankegods som ser fint 
ut, men som binder og låser oss.  Og vi kan 
finne fanatisk ekstremisme som handler mer 
om rasistisk politisk ideologi, enn om religiøs 
fromhet.

TENK HVA VI har, hva vår 1000-årige kristne 
tradisjoner og verdier betyr for sjelen!! Utfor-
dringen er å gi TID og ROM til frimodig å leve i 
dette kjærlighetens og nådens fellesskap. Det 
er ikke bare for spesielt interesserte, akkurat 
som livet ikke bare er for spesielt interesserte.

SÅ LA OSS GI SJELEN ROM!

Apropos! Sigmund Nakkim

HVA MED SJELEN…?
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TV-aksjonen NRK 2014
TV-aksjonen NRK 19. oktober 2014:
Årets TV-aksjon går til Kirkens Nødhjelp og deres arbeid for å skape varig tilgang 
til trygt vann i Etiopia, Tanzania, Sudan, Sør-Sudan, Somalia, Afghanistan,  
Pakistan og Haiti.

BLI BØSSEBÆRER 19. OKTOBER
RING 02025  -  SEND SMS: TVA TIL 2080  -  BLIMED.NO

Trømborg og Hærland menigheter er 
tildelt en gave på kr 500 000,- hver. 
Gaven skal brukes til noe inni i Trøm-
borg og Hærland kirker. 
Det er Thorbjørn Engen og hans avdøde kone som 
er givere. Inkludert i gaven til Trømborg er 3 søl-
lysestaker til en verdi av kr 50 000,-

Menighetsrådene vil takke Thorbjørn Engen hjerte-
lig for gaven.

 
For Trømborg og Hærland menigheter 
Unni Bjerknes og Jul-Lars Kvernhusengen. 

TAKK FOR STOR GAVE!

Fellesrådet ansatte i siste møte før ferien Victor 
Aleksander Jankowski i den ledige organist-stillin-
gen i Trømborg. 
Victor er 16 år og elev ved Askim videregående. 
Han har spilt piano i 10 år og orgel i 3 år. Det vil bli 
en presentasjon av Victor i neste nummer av Kirke-
kontakten. Vi ønsker han velkommen til Eidsberg 
kirkelige fellesråd.

Ny organist i  
Trømborg kirke

NYTT FRA KIRKEVERGEN

I sommer har det blitt foretatt arkeologiske søk 
på Trømborg kirkegård i forbindelse med arbei-
det med utvidelsen av kirkegården. Det har blitt 
gravd en del sonderingsgrøfter, og disse har nå 
blitt lukket igjen. Under søket ble det avdekket en 
del kokegroper av varierende størrelser samt stol-
pehull etter tidlig bosetting, sannsynligvis tilbake 
til jernalder. I tillegg er det funnet noen spor etter 
kokekar og benrester. 
Vi venter nå på en endelig rapport før vi kan gå 
videre med planene våre. 

Trømborg kirkegård

Forsøk med felles  
menighetsråd 
I slutten av juni fikk vi brev fra det kongelige kul-
turdepartement vedr forsøk felles menighetsråd. 
Departementet godkjenner forsøk med felles me-
nighetsråd for soknene Eidsberg, Mysen, Hærland 
og Trømborg. Dette skal gjelde fra 1.11.2015 og ut 
perioden som følger valget. 

Tusen takk 
til Åshild Mysen som frivillig  
klokker gjennom 25 år i Eidsberg kirke

Verdens største innsamlingsaksjon
TV-aksjonen har vært gjennomført hver eneste høst siden 1974 og er 
blitt en institusjon og en tradisjon i Norge. Aksjonen er verdens største 

innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og antall del-
takere. Hvert år jobber 7000 frivillige over hele landet med orga-

niseringen av innsamlingen i sin kommune. Målet er at 100.000 
bøssebærere skal besøke 2 millioner husstander i Norge i 

løpet av to timer denne søndagen i oktober.

TV-aksjonen NRK 2014 Kirkens Nødhjelp arran-
geres søndag 19. oktober.

Følg med i lokalavisen om det som skal skje i Eids-
berg kommune i forbindelse med aksjonen. 

INNSAMLINGSKONTO: 8380 08 09005  NÆRINGSLIVSKONTO: 8382 08 05200

Sammen med Kirkens Nødhjelp skal TV-aksjonen i 2014 
sikre tilgang til vann for over en million mennesker. Ak-
sjonen har fått navnet «Vann forandrer alt». Vann er en 
grunnleggende forutsetning for alt liv og all utvikling. 
Tilgang til vann kan ha enorme positive ringvirknin-
ger i livene til enkeltmennesker og for hele sam-
funn. Tilgang til vann gjør at mennesker overlever 
og får bedre helse. Kvinner og barn trenger ikke 
gå flere timer hver dag for å hente vann. Det gjør 
at de kan gå på skolen og arbeide, noe som igjen 
utvikler hele samfunn. 

Tilgang til vann fører i tillegg til økt sikkerhet 
for kvinner og barn når de ikke må gå lange 
veier ut fra landsbyene for å hente vann til 
familien. TIlgang til vann i tørkeperioder gjør at 
mennesker ikke behøver å flykte. Tilgang til vann 
sikrer avlinger og budskap, og dermed øker også 
matsikkerheten. Når mennesker får tilgang til vann blir 
det mindre konflikt om denne livsviktige og knappe res-
sursen.

For å styrke de positive ringvirkningene av tilgang til vann 
skal også Kirkens Nødhjelp bedre sanitære forhold, for ek-
sempel ved å sette opp latriner og drive hygieneopplæ-
ring.
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SLITU 
KAROSSERIVERKSTED

TLF. 69 89 44 76

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 

Denne 
annonseplassen 

kan bli din!

Ønsker du å annonsere i Kirkekontakten?
Kontakt kirkekontoret@eidsberg.kommune.no 

Vektergården, tlf. 69 84 54 00

Konsert i Trømborg kirke  
søndag 12. oktober

Denne gang konsentreres det om sykehus 
og undervisning. 

15. oktober i 2013 ble den nye avdelingen 
ved sykehuset i Narva åpnet med plass til 
85 pasienter. I denne avdelingen er det 
hospice for 8 pasienter. Hospice er jo en 
egen avdeling for døende. Nå lønnes 2 
hjelpepleiere i  100% stilling i 3 år. En fan-
tastisk fin mulighet til å få implementert 
hospicefilosofien. Ann-Elin Slettahjell er 
prosjektleder, og vil komme og orientere 
om virksomheten. 

Det er opprettet et flott sykehus i Tallin med 
hjelp av prosjektmidler, mye dugnad og ga-
ver. Det er utdannet flere kull med hjelpe-

Søndag 12. oktober kl 18.00 arrangerer felles diakoni-
utvalg i Eidsberg konsert for hjelpearbeid i Estland. 

Foto: Hilde Marthinsen, Østfoldmuseene

Kari Stokke Bjørnar Spydevold med Bjørnar Spydevold 
og Kari Stokke,  

koret «MarkCanto». 

Prosjektleder Ann-Elin 
Slettahjell vil orientere 

om virksomheten. 

VELKOMMEN!

Kollekt til prosjektet

KONSERT  
TRØMBORG  

KIRKE  
12/10, kl. 18.00

pleiere både i Tallin og Narva. Det er stiftel-
sen Diakonova som står bak prosjektet. Det 
er mange utfordringer som står i kø. Kompe-
tanseheving er viktig for å få best mulig kva-
litet på alle nivåer. Undervisning er viktig. 
Det er blant annet skrevet nye lærebøker for 
hjelpepleierutdanningen. Lederutdanning, 
sjelesorgkurs, kurs i organisasjonsarbeid 
blant annet. To tolker har vært til stor hjelp 
i mange år. Narva by har mye fattigdom og 
store utfordringer. Prosjektet er også invol-
vert i hjelpearbeid blant barn. Blant annet 
at Mercy center skal bli ferdig så ungene i 
Narva kan få varm mat hver dag. 

Vi har vært så heldige å få pianisten Kari 
Stokke og sangeren Bjørnar Spydevold med 
oss på denne konserten. Likedan blir det 
flott å ha med koret «MarkCanto» som også 
har bidratt før. 

Da håper vi at mange legger turen til Trøm-
borg kirke denne kvelden. Det er godt og 
menigsfullt å få være med å hjelpe det vi 
kan. Velkommen er du!

Tekst :   Tove Kopperud
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GUDSTJENESTER DØPTE

VIGDE

DØDE
Eidsberg:
Kirsten Ovidia Finnestad
Johannes Johansen
Thor Steinar Sire
Erling Johannes Grini
Solveig Steen
Thorbjørn Armand Aas

Mysen:
Jon Pedersen
Gerd Basmoen
Willy Arnfinn Torper
Liv Andreassen
Knut Bjerknes

Hærland:
Karianne Stensrud Hafstad
Agnes Karoline Engen
Thorbjørn Haldor Stensrud
Ragnhild Hansine Haugerud
Olai Haugerud
Johan Martin Lundsrud

Trømborg:
Henry Ansgar Ruud
Asbjørn Filtvedt 

Eidsberg:
Hans-Kristian Lintho Elverhøy
Elise Hensel Vikeby
Isabelle Anderssen
Magnus Grefslie-Rolfsen
Melinda Reneé Buklev
Jakob Ringstad

Mysen:
Benjamin Frogner Spaniland
Sandra Kristine Helgerud
Sarah Elise Helgerud
Herman Lintho
Joshua Broden Storetvedt
Vegard Moan-Røssås Undrum
Alma Ukkestad Waaden
Vetle Torp Johansen
Mathilde Randalsvik Risholt
Matheo Xander Sandem-
Larsen

Hærland:
Tom Erik Lilleby Vollebekk
Ine Olafsen Krog
Eline Lavendel Timea Iversen

Trømborg:
Tomine Jansen Bjerknes
Adéle Miléna Halvorsen
Josefine Heller Pettersen
Tilde Caspara Sæther Gjerstad
Jan Oskar Fjeld
Nora Emine Søpler

Eidsberg:
Kine Annette og Tommy Olsen
Karoline Smestad og Kristian 
Knudtzon Gundersen
Christina Chanel Sæbø og Jørn 
Regin Jaucis
Anne Jorun Skjolden og Knut 
Johan Singstad

Mysen:
Stine Jeanette Palmberg og 
Halfdan Lislegaard

Hærland:
Ann Christin Brevik og  
Gunnar Nystul
Agnete Eggen og Kjetil Diske-
rud
Hilde Iren Nilsen og Mats Harald 
Grønsleth

Trømborg:
Linda Kristin Elvestad og 
Thomas Løken

31.08.14 – 12. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Lende.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Nakkim.

07.09.14 – 13. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Eidsberg kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste med utdeling av 4-årsbok. 
 Seljås.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Haga. 
Trømborg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. 50-årskonfirmanter. Lende.

14.09.04 – VINGÅRDSSØNDAG / 14. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Hærland kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste med utdeling av 4-årsbok
 Lende.
Mysen kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste med utdeling av 4-årsbok.
   Seljås. 

21.09.14 – 15. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Eidsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon.
   Seljås.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Trømborg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Markering av Mandagskveldens 
   75-årsjubileum.  Guthus.

28.09.14 – 16. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. 50-årskonfirmanter.  Lende.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Guthus.

05.10.14 – 17. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Eidsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.  Guthus.

12.10.14 – 18. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon.  
 Lende.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon. Seljås

19.10.14 – 19. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Eidsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. 50-årskonfirmanter. Seljås
Trømborg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon. 
 Lende.
Mysen kirke kl. 19.00: Thomasmesse i samarbeid med Metodistkirken.  
 Kjernald og Seljås.  

26.10.14 – BOTS- OG BØNNEDAG.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Seljås.
Trømborg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Utdeling av bok til 4-åringer. Lende.

02.11.14 – ALLE HELGENS DAG.
Hærland kirke kl. 11.00: Alle helgens gudstjeneste. Lende.
Mysen kirke kl. 11.00: Alle helgens gudstjeneste. Seljås.
Eidsberg kirke kl. 19.00: Allehelgenskonsert. 

Innehaver Leif Håkon Krog

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

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

Innleveringsfrist til neste menighetsblad:
6. oktober 2014
SENDES/LEVERES:
Eidsberg kirkekontor, Ordfører Voldensv. 3,1850 Mysen
eller med e-post: kirkekontoret@eidsberg.kommune.no

Tlf. 69 70 22 65
Les våre hjemmesider: www.eidsberg.kirken.no

SEPTEMBER
Ons. 3. sept. 19.00 Møte. 
 IngerLise Skauge:«Fra Bibelens kvinnegalleri». 
 Sang av Inger Lise og Roger Skauge.
Søn. 7.sept. 18.00 Sangmøte. Torunn og Jan Ingar Båtvik.
Ons. 10. sept. 19.00 Møte. Tale av Sigmund Danielsen.  
 «Gode relasjoner i det kristne felleskap». 
 Sang av Ragnar og Lars.
Man. 15. sept. 12.00 Bønnegruppe.
Ons. 17. sept. 19.00 Møte – Nepalkveld. 
 Mona og Ragnar Duserud 
 «Fellesskap over landegrenser». Høstoffer.
Lør. 20. sept. KONSERT med Mysen Barnegospel og  
 Emmy og Ella (barna til Linda Børud)
OKTOBER
Ons. 1. okt. 19.00 Møte.
Ons. 8. okt. 19.00 «Fellesskapskveld»  
 – vi dekker langbord. Randi Sand Finstad.
Ons. 15. okt. 19.00 Regionen har internt møte med  
 de forskjellige styrene.
Man. 20. okt. 12.00 Bønnegruppe
Ons. 22. okt. 19.00 Møte – Gunnar Kinn taler og synger

TRIVSELSTREFF 
Velkommen til Trivselstreffet i  
høsten 2014.
Vi møtes annenhver mandag kl 11. – 13.00 
til program, lunsj og fellesskap på Mysen 
Menighetshus, Betania.

25. AUGUST  
«Min inspirasjon fra Sverige»  
v/ Elisabet Yrwing Guthus.

8. SEPTEMBER  
«Minner fra oppveksten»  
v/ Jul Lars Kvernhusengen.

22. SEPTEMBER  
Hyttemusikken synger og spiller.

13. OKTOBER  
«Godbiter fra bøkenes verden»  
v/Anne Sofie Øiestad, Mysen libris.

27. OKTOBER  
«Nytt fra India, sang og fortelling»  
v/Winnie Gulbrandsen og Leif Wiik.

10. NOVEMBER  
«Glimt fra Kina»  v/ Bent Reidar Eriksen.

24. NOVEMBER  
«Vår salmeskatt» v/ Vidar Hansen.

8. DESEMBER  
«Gamle førjulstradisjoner»  
v/ Johs Ramberg.

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

FORMIDDAGSTREFF  
Det arrangeres formiddagstreff  i Hærland,  
Trømborg og Mysen. 

KIRKESTUA I HÆRLAND
Onsdag 27. august. Besøk av Jon-Anders Herrebrøden.
Onsdag 24. september: Tove og Hans-Olav Aune deler sangskatter.
Onsdag 29. oktober: Elisabeth Spydevold, husflid i gamle dager
Onsdag 26. november: Det går mot advent. 
Treffene begynner kl 11.00. Vi spiser lunsj sammen. God tid til sosialt 
samvær. Vi deler Guds ord. Sang, musikk og utlodning hører med. 

TRØMBORG MENIGHETSHUS
Tirsdag 23. september, tirsdag 21. oktober og tirsdag 18. novem-
ber. Treffene begynner kl 11.00. Det blir andakt, sang og musikk. Suppe 
og litt attåt blir det og. 
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De aller fleste barn elsker 
musikk! De kan huske sanger 
som ble sunget for dem mens 
de enda var i mors mage, og 
nyter å bli sunget for fra før-
ste stund. Etter hvert begyn-
ner barnet å vise interesse 
for musikken ved dans, og 
vil snart begynne synge selv. 
Trosopplæringen i Eidsberg 
har flere sanggrupper for de 
minste barna. Vi starter med 
babysang, for deretter å vide-
reføre det til småbarnssang 
og knøttekor. 

Babysangkurs er for de aller minste 
barna, fra nyfødt og opp til ca. ett 
år. Kurset foregår over åtte ganger 
og vi starter opp onsdag 3. septem-
ber kl. 11.  Selve sangstunden varer 

i ca. 40 minutter og etterpå spiser 
vi en enkel lunsj sammen. Det er 
ingen krav til sangstemme – din 
stemme er den aller vakreste i ver-
den for ditt barn!

Småbarnssang er for barn som er 
født i 2011 og 2012. Knøttekor er 
for de som er født i 2009, 2010 og 
2011. Her er det litt glidende over-
ganger. Sanggruppene møtes en 
gang i måneden på Mysen menig-
hetshus Betania. Vi starter med en 
sangstund med bevegelsessanger 
og litt lek, vi sitter i ring, alle kan 
synge med den stemmen de har.

På småbarnssangen og knøtteko-
ret ønsker vi å formidle sang og 
musikkglede, kristent fellesskap og 
spiser kveldsmat sammen. Vi syn-
ger enkle sanger som barna lærer 
fort, og bytter litt på ift høytider og 
årstider. 

Mysen barnegospel starter opp 
med øvelser torsdag 28. august. 
Høstens første sangoppdrag blir 
lørdag 20.septemer. Da er det 
«Bygdas dag» og vi gleder oss til 
konsert kl 16. Mysen Barnegospel 
skal ha en egen avdeling og i til-
legg skal vi være med på noen san-
ger sammen med Emmy og Ella.

SANG FOR BARN  
på Mysen menighetshus Betania
Tekst:  Ingamay Synnes

På bildet ser vi Peter, i fjor fylte han 
fire år og ble invitert til å få bok i My-
sen kirke. I flere dager gledet han 
seg og det var stor stas å gå fram i 
kirken for å motta boken. I ettertid 
ville han lese boken hver kveld. Spe-
sielt fortellingene om Bo og Nora 
falt i smak. 
Mange fireåringer gleder seg stort til 
at det endelig er deres tur til å få bok. 
Kanskje noen har vært med større søs-
ken da de fikk bok og har ventet fryk-
telig lenge allerede? Utdeling av bok 
til 4-åringer er blitt en fast tradisjon i 
kirken, og hvert år blir 4 åringer over 
hele landet invitert til gudstjeneste der 
de får utdelt en bok.  Her i Eidsberg de-
ler vi ut boken «Min kirkebok». I boken 
møter vi Bo og Nora som er fulle av 
ideer om både julespill, dåp og gjem-

sel. Gjennom kjente bibelfortellinger 
blir fireåringen kjent med Jesus og 
vennene hans. I boken er det 27 san-
ger og salmer, med noter og besifring. 
Her er det mye spennende for barna å 
utforske!
I løpet av de neste ukene vil alle som 
er blitt eller blir 4 år i år og er medlem-
mer av kirken få en invitasjon i posten. 
Gudstjenesten vil være spesielt rettet 
mot 4-åringer med sanger fra «min 
kirkebok»
Allerede nå kan dere sette av datoen 
for utdelingen. 7. september vil det 
deles ut bok i Eidsberg kirke. 14 sep-
tember i Mysen og Hærland kirker 
og 26. oktober i Trømborg kirke. Alle 
gudstjenestene starter kl. 11. Passer 
ikke datoen i deres kirke er dere vel-
komne til å møte opp i en av de andre 
kirkene. 

4-ÅRSBOK!
Tekst og foto:  Ingamay Synnes

Mysen Barnegospel arrangerer konsert  
sammen med «Emmy & Ella» lørdag 20. september 
i Mysen Menighetshus Betania

Velkommen  
til mandags-
kveld

Babysang 
Hærland kirkestue. 
Mysen menighetshus Betania.
Kurset starter 3. september.
8-ukers kurs.

Småbarnssang (født 2012-2013)
Mysen menighetshus Betania.
En onsdag i måneden. Start: 27. august.

Knøttekor (født 2009-2011)
Mysen menighetshus Betania.
En tirsdag i måneden. Start: 26. august.

4-årsbok utdeling
Alle 4-åringer som tilhører Den norske 
kirke inviteres til gudstjeneste i sin 
menighet for å motta 4-årsboken. 
Eidsberg: 7. september kl. 11
Hærland: 14. september kl. 11
Mysen: 14. september kl. 11
Trømborg: 26. oktober kl. 11

DVD til 5 åringer
Alle 5-åringer som tilhører Den norske 
kirke får DVD med kirkerottene tilsendt 
i posten.

4-klasse leir
Alle tilhørende 4. klassinger får invita-
sjon til leir på sjøglimt 17.-18. oktober.

Lys Våken
Eidsberg kirke.
11-åringer overnatter i kirken 29.-30. 
november.

Barneklubb (4-8 år)
Hærland kirkestue.
En torsdag i måneden kl. 17:30-19:00
Start: 18. september.

KRIK Ka du trur
Eidsberghallen
Fra 8. klasse og oppover kl. 18:30 
Hver fredag. Start: 22. august.
Søk opp klubben på facebook. 

Konfirmanter
Undervisning starter opp i oktober. 
Ta kontakt med kirkekontoret hvis du vil 
melde deg på.

Andre tilbud med kristne 
verdier for barn og unge i 
Eidsberg:
Søndagsskole i Eidsberg kirkestue  
samtidig med gudstjenester i Eidsberg 
kirke
Fredagsklubben for barn fra 5.-7. trinn. 
En fredag i måneden.  
Kontakt: Gyda Høie Horgen
Mandagskvelden for barn fra  
1.-7. klasse i Trømborg menighetshus. 
Annenhver mandag. Kontakt: Jostein 
Trømborg
Mysen Barnegospel øver annenhver 
torsdag på Mysen Menighetshus  
Betania, mellom kl 17.30 - 19.00.  
Kontakt: Mona Duserud
Korvetten for barn fra 4.-7. klasse. 
Holder til i Hærland bedehus. 
Oppstart september. 
Annenhver fredag (oddetallsuker). 
Kontakt: Jul-Lars Kvernhusengen
Ungdomskoret Message øver an-
nenhver fredag kl. 18:30 på Mysen 
menighetshus Betania. 
Fra 8. klasse og oppover.

Trosopplæring  
- høsten 2014

Samlingene til Knøttekoret (3-6åringer) er tirsdagene 
26. august, 23. september, 28. oktober og 25. november. 

Småbarnssangen (2-3åringer) er onsdager 27. august, 
24. september, 29. oktober, 26. november.

Emmy & Ella er et svensk 
søskenband på 10 og 12 
år som består av Emmy og 
Ella Lindéh. I 2012 gav de ut 
sin andre barneplate «Min 
Idol» som ble en kjempe-
suksess i Sverige. Nå jobber 
de med ny plate som kom-
mer til høsten. Vi gleder oss 

stort til å høre Emmy og 
Ella synge sine sanger! 

Jentene har gjestet Norge 
mange ganger, blant an-
net Barnegospelfestivalen 
i Kragerø og Soul Children-
festivalen i Oslo. Emmy & 
Ella er døtre av Linda Børud 
og kusiner av Lisa Børud 
og barnebarn av Arnold 
Børud.  

Konsertene er i samarbeid 
med Star of Hope Norge. 
Emmy & Ella har sammen 
med mamma Linda og 
pappa Tomas, besøkt Star 
of Hopes arbeid i Brasil.

Kristen barneforening for  
barn i alderen 1.–7. klasse.
Spill, leker, konkurranser, 
utlodning, Bibelfortelling 
mm.
Trømborg Menighetshus 
kl 18.00 – 19.30
Datoer for Høsten 2014
September:  8 og 22
Oktober:  6 og 20
November:  3 og 17
Desember:  1. Jule- 
 verksted
Søndag 21. september:
Feiring av 75 års jubileum


