
Min barndoms 
jul – på 50-tallet

se side 4-5

Så Suverent
Så suverent og tjenlig 

du ga din sønn
Han gjorde sin gjerning

Fikk sin lønn – 
Å frelse «den blå kode» 

fra døden.

Til Jorden fôr Ånden 
med bud om fred.

En kamp ble stridt – 
Et «Fullbrakt» gitt.
I himmelen jubler  

englekoret…..

Når seierherren  
kommer i  

himmelens skyer
Han henter oss hjem  

til  ny-skapte byer
Det er i sin vorden,  
det vider seg ut – 

Å godta og motta er
Veien til Gud.

Gerd Jorunn Heier
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Velkommen til kirken!
Jul og nyttår 2014

Det skjedde i de dager at det gikk 
ut befaling fra keiser Augustus 
om at hele verden skulle inn-
skrives i manntall. Denne første 
innskrivning ble holdt mens Kvi-
rinius var landshøvding i Syria. 
Og alle drog av sted for å la seg 
innskrive, hver til sin by. Josef 
drog da fra byen Nasaret i Galilea 
opp til Judea, til Davids by Bet-
lehem, siden han var av Davids 
hus og ætt, for å la seg innskrive 
sammen med Maria, sin trolove-
de, som ventet barn. Og mens de 
var der, kom tiden da hun skulle 
føde, og hun fødte sin sønn, den 
førstefødte, svøpte ham og la 

ham i en krybbe. For det var ikke 
plass til dem i herberget.
Det var noen gjetere der i nær-
heten som var ute og holdt nat-
tevakt over sauene sine. Med 
et stod en Herrens engel foran 
dem, og Herrens herlighet lyste 
om dem. De ble meget forferdet. 
Men engelen sa til dem: «Frykt 
ikke! Jeg kommer til dere med 
bud om en stor glede, en glede 
for hele folket: I dag er det født 
dere en frelser i Davids by; han 
er Kristus, Herren. Og dette skal 
dere ha til tegn: Dere skal finne 
et barn som er svøpt og ligger i 
en krybbe.» Med ett var engelen 

omgitt av en himmelsk hærskare, 
som lovpriste Gud og sang:
«Ære være Gud i det høyeste og 
fred på jorden blant mennesker 
som har Guds velbehag.»
Da englene hadde forlatt dem 
og vendt tilbake til himmelen, 
sa gjeterne til hverandre: «La oss 
gå inn til Betlehem for å se dette 
som har hendt, og som Herren 
har kunngjort oss.» Og de skynd-
te seg av sted og fant Maria og 
Josef og det lille barnet som lå i 
krybben. Da de fikk se ham, for-
talte de alt som var blitt sagt dem 
om dette barnet. Alle som hørte 
på, undret seg over det gjeterne 

fortalte. Men Maria gjemte alt 
dette i sitt hjerte og grunnet på 
det. Gjeterne drog tilbake, mens 
de priste og lovet Gud for det de 

hadde hørt og sett; alt var slik 
som det var blitt sagt dem.
(Luk.2.1-20)

JULEEVANGELIET

14.12.14 – 3. SØNDAG I ADVENT: 
Eidsberg kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/ sogneprest Solfrid Leinebø 
Seljås
Hærland kirke kl. 18.00: 
Julekonsert. Hærland Sangforening og Hærland 
Skole- og Ungdomskorps. Dag Mysen.
21.12.14 – 4. søndag i advent: 
Mysen kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/ sogneprest Rolf Ertkjern Lende.
Trømborg kirke kl. 18.00: 
Julekonsert. Trømborg skolekorps og Trømborg-
skolekor. 
24.12.14 – Julaften: 
Edwin Ruuds Omsorgssenter kl. 11.00: 
Julaftensgudstjeneste v/prost Elisabet Yrwing 
Guthus. 
Hærland kirke kl. 14.30: 
Julaftensgudstjeneste v/ sogneprest Rolf Ert-
kjern Lende.

Mysen kirke kl. 14.30:  
Julaftensgudstjeneste v/ sogneprest Solfrid 
Leinebø Seljås.
Mysen kirke kl. 16.00: 
Julaftensgudstjeneste v/ prost Elisabet Yrwing 
Guthus.
Trømborg kirke kl. 16.00: 
Julaftensgudstjeneste v/ sogneprest Rolf Ert-
kjern Lende.
Eidsberg kirke kl. 16.00: 
Julaftensgudstjeneste v/ sogneprest Solfrid 
Leinebø  Seljås.
25.12.14 – Juledag: 
Eidsberg kirke kl. 12.00: 
Høytidsgudstjeneste v/ sogneprest Solfrid Lei-
nebø Seljås og prost Elisabet Yrwing Guthus.
26.12.14 – Andre juledag: 
Mysen kirke kl. 11.00: 
Jul i hele verden. Gudstjeneste v/ sogneprest 
Solfrid Leinebø Seljås. På engelsk og norsk.

28.12.14 – Romjulssøndag: 
Hærland kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/ sogneprest Rolf Ertkjern Lende.
31.12.14 – Nyttårsaften: 
Mysen kirke kl. 13.00: 
Minnegudstjeneste v/ sogneprest Rolf Ertkjern 
Lende.
01.01.15 – Nyttårsdag: 
Eidsberg kirke kl. 12.00: 
Høytidsgudstjeneste v/ sogneprest Rolf Ertkjern 
Lende.
04.01.15 – Kristi åpen baringsdag: 
Trømborg kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ sogneprest Solfrid Leinebø 
Seljås.

Ekstra sang- og musikkkrefter i julehøytiden.
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I 2015 er det igjen tid for kirkevalg, 
dvs. valg av menighetsråd og bispe-
dømmeråd, og dermed også valg av 
delegater til Kirkemøtet. Det er lenge 
til september, men valgforberedelse-
ne har begynt, og da kan det være på 

sin plass med litt forhåndsinformasjon i menighetsbladet. 

Valg til menighetsråd har lange tradisjoner i Norge, mens 
direkte valg til bispedømmeråd/kirkemøte bare har vært 
gjennomført to ganger, i 2011 og 2009. Tidligere ble alle 
medlemmene av de 11 bispedømmerådene, som utgjør 
kirkemøtet, valgt indirekte av menighetsrådene i de re-
spektive bispedømmer. Men både fordi kirkemøtet har fått 
mer myndighet, og fordi det var bred enighet om å styrke 
demokratiet i kirken, ble det i 2008 besluttet at valg til bi-
spedømmeråd/kirkemøte skulle gjennomføres som direk-
te valg, iallfall delvis. I Borg bispedømme, og noen andre 
bispedømmer, har det vært slik at 4 medlemmer ble valgt 
ved direkte valg, mens de 3 siste ble valgt i en ny indirekte 
valgomgang der kun menighetsrådene deltok. I noen bi-
spedømmer, f.eks. Oslo og Hamar, ble alle 7 medlemmer 
valgt ved direkte valg.

Regelverket for menighetsrådsvalg er omtrent de samme 
som tidligere. Det er det sittende menighetsrådet i hvert 
sokn som har ansvar for å oppnevne en nominasjonsko-
mité, og de komiteene skal legge frem sitt forslag innen 1. 
mai. Det skal velges inn 2 representanter fra hvert sokn til 
felles menighetsråd i Eidsberg.  

Det er mulig å foreslå en alternativ liste til den som kom-
mer fra nominasjonskomiteen. Da må minst 10 personer 
gå sammen om å foreslå denne listen.  Det er ikke mulig 
å stå på mer enn én liste, så hvis en person blir foreslått på 
to lister, må han/hun velge hvilken liste navnet skal stå på.

Dersom det blir to, eller flere, lister ved menighetsrådsvalg 
eller bispedømmerådsvalg, gjennomføres valget som for-
holdstallsvalg slik det er ved kommune- og stortingsvalg. 
Listene får inn representanter etter hvor mange stemmer 
listene får. Slik er det ved kirkevalgene i Sverige, mens vi i 
Norge ikke er vant til å tenke lister og partier ved kirkevalg. 
Men det kan altså komme i 2015, men da primært ved valg 
til bispedømmeråd/kirkemøte, tror jeg.

Dersom det kun er én liste ved valget, blir det såkalt fler-
tallsvalg, det betyr at rekkefølgen på valglisten har en god 
del å si. MEN: Det er lov å kumulere, som ved kommuneval-

Det felles gudstjenesteutvalget som ble oppnevnt i for-
bindelse med innføringen av den nye gudstjenesteli-
turgien, har nå tatt opp igjen arbeidet sitt. Utvalget har 
i høst hatt to møter, der vi både har drøftet erfaringer 
med den gudstjenesteordningen vi har, og snakket om 
gudstjenestelivet mer generelt.

Den ordningen for høymessen som vi har i Eidsberg, skal 
formelt evalueres til våren, så utvalget har bare hatt en 
foreløpig drøfting. Vi konkluderte med at det meste fun-
gerte greit, men at det er noe usikkerhet og ulik praksis 
rundt enkelte punkter, særlig plassering av kunngjørin-
gene. Utvalget kan jo bare komme med forslag til me-
nighetsrådene, men vi var samtidig enige om at den ved-
tatte ordningen må følges inntil noe nytt blir bestemt, og 
regner med at menighetsrådene følger opp det.

Menighetene har prøvd litt ulik musikk til de liturgiske 
leddene, men det ser nå ut til at melodiene fra 1978 blir 
brukt under nattverd, og delvis under Kyrie og Gloria. 
Slik er det i flertallet av norske menigheter. Menighetene 
i Eidsberg vil imidlertid fortsette å bruke melodiene fra 
Smaalensmessen i Kyrie og Gloria; iallfall i en del guds-
tjenester.

get, men man kan bare kumulere 3 kandidater. Det er ikke 
lov å stryke kandidater.

Når det gjelder valg til bispedømmeråd/kirkemøte, er 
det én stor endring fra valgene i 2009 og 2011, nemlig at 
valglisten skal settes opp i prioritert rekkefølge, slik som 
ved menighetsrådsvalgene. Reglene for kumulering er 
også de samme; man kan gi inntil 3 kandidater en ekstra 
stemme. Opptellingsreglene er også de samme. Denne 
gangen skal alle de 7 leke medlemmene i Borg velges ved 
det direkte valget. I tillegg velger prestene i bispedømmet 
én representant, og de øvrige tilsatte (organister, diakoner, 
kirketjenere osv.) velger én representant.

Nominasjonskomiteen består av 9 medlemmer, 1 fra hvert 
prosti. Valg til nominasjonskomite har foregått i oktober 
og november, og den begynner sitt arbeid før jul. Alle 
menighetsråd i Borg kan foreslå kandidater til valget, og 
innen 1. mars skal nominasjonskomiteen ha klar en liste 
med 18 navn i prioritert rekkefølge. Nominasjonskomiteen 
skal sørge for at alle deler av bispedømmet, forskjellige 
aldersgrupper og begge kjønn, er representert på listen. 
Nominasjonskomiteen bør også «tilstrebe bredde i kandi-
datenes syn på aktuelle kirkelige spørsmål».

Også ved bispedømmerådsvalget kan det stilles flere lister. 
Da må minst 75 personer fra 3 ulike sogn gå sammen, og 
de har frist til 1. mai på å komme med forslag. Listen må 
inneholde minimum 7 navn, og også her er det slik at ingen 
kan stå på mer enn én liste. Blir det flere lister, vil det også 
her bli forholdstallsvalg.

Hvorvidt det blir flere lister i Borg bispedømme, gjenstår 
å se. Både «Åpen folkekirke» og «Levende folkekirke» har 
sagt at de kan komme til å stille alternative lister ved bispe-
dømmerådsvalgene, men jeg antar at de vil vente til nomi-
nasjonskomiteen er ferdig med sitt arbeid, for å se hvilke 
navn som står på listen derfra.

Den store utfordringen ved kirkevalget i 2015 er å få kirke-
medlemmene til å bruke sin stemmerett. Alle som er 15 år 
eller eldre, og medlem i Den norske kirke, kan stemme. Kir-
kerådet har fått penger av stortinget til informasjonsarbeid 
og det praktiske arbeidet med valgene. Men det er sam-
tidig viktig at alle som er interessert i hvordan kirken skal 
styres, bruker tid på å sette seg inn i hva valget handler om, 
og oppfordre folk man kjenner, til å bruke stemmeretten.

Utvalget har også drøftet familiegudstjenestene, både 
omfang og innhold. Vi er fornøyd med den liturgien som 
er utarbeidet, og synes det fungerer bra med Beites Kyrie 
og Gloria, (den hvor menigheten klapper i hendene et-
ter «vi lover Deg»). Det er naturlig at det er flest familie-
gudstjenester i Mysen kirke, men det er samtidig viktig 
med familiegudstjenester i alle kirkene, da både barn og 
voksne føler en tilhørighet til den kirken de er døpt i.

Ungdomsgudstjenestene har ligget nede et par år, men 
nå ser det ut til at det kan bli slike gudstjenester et par 
ganger i semesteret; enten i Mysen kirke, eller på Betania. 
Gudstjenestene blir sannsynligvis fredag kveld, i tilknyt-
ning til øvelsen i «Message» og samlingen for «Ka du tru». 
Det synes utvalget er helt greit; da dette er gudstjenes-
ter for ungdom, og da må tidspunkt og innhold tilpasses 
den aldersgruppen.

Utvalget har også samtalt om andre temaer, og vi har så 
vidt sett på utkastet til gudstjenesteplan for 2015. Planen 
er prostens og sogneprestenes ansvar, men utvalget vil 
på neste møte komme med sine innspill til planen.
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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
i permisjon
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

Victor Aleksander Jankowski, organist
mob: 984 49 784
victor.jan@getmail.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

Neste år er det kirke-
valg igjen

NYTT FRA GUDSTJENESTEUTVALGET

Tekst :  Bjørn Solberg
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I vår del av verden feirer vi jul på den mørkeste og 
kaldeste tiden av året. Mange vil derfor kalle vår 
julefeiring en lysfest fordi svært mye av våre de-
korasjoner er knyttet nettopp til lys og derav føl-
gende glede. Lyset får først mening når det mørkt 
og kaldt. Stearinlys i sommersol har i grunnen aldri 
vært noen stor suksess! Da vi feiret jul i Botswana 
var dette en stor utfordring – det ble ikke skikke-
lig jul fordi julen i Botswana faller på den varmeste 
tiden av året! Heldigvis var det ikke lenger sør enn 
at kveldene var mørke.

«Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom 
nå til verden», skriver Johannes når han beskriver 
hva som skjedde julenatten i Betlehem. I et opp-
høyet språk tolker han det budskapet som ble for-
midlet til gjeterne gjennom englenes himmelske 
lovsang og som vismennene fra den andre siden av 
Jordanelven med annen tro og annen nasjonalitet 
fortalte Josef og Maria.

Lyset avdekker Guds kjærlige involvering i men-
neskene og verdens liv. Det var ikke tilstrekkelig for 
Gud at skapelsens lys gjorde alt liv mulig. Gud hørte 
ropene fra alle dem som både den gangen og i vår 
tid opplever at mørkets krefter og virkelighet hele 
tiden truer med å overskygge livets og kjærlighe-
tens lys. I vår tid blir vi hver eneste dag konfrontert 
med hvordan mennesker og skaperverk utsettes 
og trues.

Det er naturlig å tro at den hellige Gud ikke vil be-
kymre seg om et lite menneskes hverdagsslit. Det 

er heller ikke umulig å tenke seg at dette lille men-
neskebarnets hovedoppgave burde være å streve 
etter å komme opp til himmelens herlighet der 
livets opphav finnes. Julens budskap er helt anner-
ledes. Det er budskapet om at evighetens lys kom-
mer til oss og blir en del av vår hverdag. Gud gjorde 
hvert menneske og hele skaperverkets kamp mot 
mørke og ødeleggelse til sin egen kamp. Guds vir-
kelighet ble synlig og forståelig for oss.

Og Gud fikk sannelig ganske raskt merke at våre liv 
ikke er en dans på roser. Kong Herodes – slik som så 
mange herskere etter ham, - ble truet av sannheten 
om at himmelens tilstedeværelse på jord fantes i 
en alminnelig familie i en liten landsby og med fat-
tigfolk ved krybben som det første lovsangskoret. 
For å være på den sikre siden, massakrerte han alle 
guttebarna, men klarte ikke å hindre den hellige fa-
milie å flykte til Egypt – etter èn tradisjon til dagens 
Gaza.

Bildet av Maria og barnet på eselet minner oss 
om at Gud var flyktning. Dette gir oss en særlig 
forpliktelse til å legge forholdene godt til rette for 
flyktninger som kommer til oss og blir våre naboer. 
Måtte vi bidra til at julens lys bli et lys for alle dem 
som i vår tid flykter fra mørket, enten det er makt-
haveres undertrykkelse, uutholdelige familiefor-
hold eller mørket innerst i sjelen - og slik være Guds 
medhjelpere i å la mer av himmelen bli en del av 
livet på jorda.

Mer himmel på jord.

BØNNEKRUKKEN
Vi takker og ber for  

Eidsberg, Mysen, Hærland,  
Slitu og Trømborg

For babysang, småbarnssang og knøttekor 
For ungdomstilbudet KRIK Ka du trur  

For Mysen barnegospel og ungdomskoret Message 
For søndagsskole hver gang det er gudstjeneste i Eidsberg kirke

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

For årets 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 de 4 menighetsrådslederne  
For gudstjenester og andre kirkelige handlinger 

For konsertene i våre kirker

For godt samarbeid mellom kirken og organisasjonslivet 
For god drift av alle kirker og forsamlingshus i Eidsberg

For Eidsberg kommunes Familiesenter 
For Tenor, Hærland, Mysen, Trømborg og  

Kirkefjerdingen skoler

For Mysebu, ansatte og beboere – for deres vei videre 
For fred i land der det er ufred 

For alle som blir forfulgt for sin tro

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

For alle som gruer seg til julehelgen 
For alle som gleder seg over livet slik det er nå

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

Velsign oss, Guds Hellige Ånd.

Amen

Andakt
ved biskop  
Atle Sommerfeldt

Misjonsprosjektet til  
Mysen menighet i Kamerun

To nye sang- og
musikkvelder i  
MMHB

Søndagsskolene fylles opp, ungdomskore-
ne blomster som aldri før , etablerte menig-
heter vokser og nye dannes. Dette er ikke 
en rapport fra vår menighet , men et utdrag 
fra et brev fra den lutherske kirke i Kame-
run  , den er vår samarbeidskirke. Her har vi 
vårt misjonsprosjekt.

Misjon er et resultat av at Jesus frelser og ska-
per nytt liv,misjon handler om å dele det vi har 
fått,gi verdig liv og varig håp , og vi vil være 
med.
Kirken i Kamerun vokser tross uro og uoverens-
stemmelser i enkelte menigheter. Evangelise-
ringsarbeidet drives med stor kraft ,og det leg-
ges vekt på ledertrening og styring av kirken 
både som organisasjon og diakonal institusjon 
Vi har valgt å støtte evangeliseringsarbeidet 

og kirkelig undervisning med våre penger. 
Kirken driver et arbeid rettet mot muslimer 
generelt og mot fulanertalende folkegrupper 
spesielt. Arbeidet strekker seg over flere land 
i Vest Afrika, fulanerne krysser landegrensene. 
Kirken arbeider mye med sameksistens med 
andre religioner , her muslimer og animister. 
Når kirken vokser raskt er opplæring , dialog 
og ledertrening på alle nivå veldig viktig.
Det Norske Misjonsselskap er takknemlig for 
vår støtte og håper Mysen menighet fortsatt 
vil støtte dette viktige arbeidet. 

Søndag 18. januar blir det en ny 
sang- og musikkveld i Mysen 
Menighetshus Betania (MMHB). 
Da kommer Wenche Hammer 
sammen med sin venninne Mat-
hilda Röjdemo fra Østervallskog. 
Wenche kjenner vi fra flere ar-
rangementer i bygda. Dessuten 
synger hun fra tid til annen ved 
gudstjenestene i våre kirker. Hun 
er også fast medlem av Mysen 
Damekor. Wenche har tidligere 
sunget sammen med Mathilda. 
Møtet mellom disse to dyktige 
sangerne blir uten tvil en spesiell 
kveld. Mathilda er også en  dyktig 
frilansmusiker og spiller blant an-
net sammen med sin mann Håkan 
i bandet Crossheart. 

Søndag 1. mars blir ikke mindre 
spennende. Da kommer Mysens 
egen Arvid Stanghelle sammen 
med sin nevø, musikklærer Anders 
Stanghelle fra Sør-Odal. Arvid spil-
ler selv keyboard, og Anders trak-
terer fiolin. De har satt samme et 
variert program som spenner fra 
viser, salmer og lyrikk. Liv Stang-
helle binder hele kvelden sammen 
som konferansier.
-Merk dere disse to dagene. Mer in-
formasjon vil følge når vi nærmere 
oss arrangementene. Og inntekte-
ne vil gå til driften av MMHB, fortel-
ler Trond Degnes.

Temakveldene MMM  
– MøteplassMysenMenighet
28. januar:  
Kjell Markset og sønn:  Helse, pres-
tasjonspress, forventninger.

25. februar:  
Ellen Anker Storset, Blå Korspro-
sjektleder for prosjektet «Jeg ser»

MMM – et møtested i Mysen og det har med menighet å gjøre.
Velkommen – enten du bor i Mysen eller ikke.

Tekst :  Ingebjørg Gramstad

Glade barn foran Alf 
Prøysen-utstillingen 
lagd av Menighe-
tens barnehage avd 
Hærland i forbindelse 
med Prøysenguds-
tjenesten i Mysen 
kirke 9.nov.
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Min barndoms jul begynte fredag eller lør-
dag før 1. søndag i advent. Da hadde lære-
rinna tatt med en fin, hvit bjørkekubbe på 
skolen. I den var det borret 4 hull. Så plas-
serte hun adventstaken på kateteret og 
satte i 4 hvite lys. 1. Lys ble tent, og vi sang 
«Gjør døren høy, gjør porten vid. Den ær-
ens konge kommer hit». Nå kommer kon-
gen, advent, nå kommer`n. Hver skoledag 
(annen hver dag) begynte med bibelhisto-
riefortelling. Lærerinna fortalte fra begyn-
nelsen om Elisabeth og Sakarias, som det 
het da, og Johannes. Så fulgte fortellinge-
ne, litt hver dag, helt til Jesus som 12 åring 
i tempelet. Slik lærte vi jul da vi var små, og 
det var årvisst. Vi lærte julesanger, mange 
sanger. Alle versa, ikke med pugg, men 
ved å synge dem mange ganger i løpet av 
skoledagen. Vi fikk jo bruk for dem når vi 
skulle gå rundt juletreet. Vi lagde julepynt 
også, lenker og julekurver av glanspapir, 
aldri nisser og slikt. Pynten skulle henges 
på treet til jul.

Jeg vokste opp på Lundeby skole. Der 
hadde vi gris, vaktmesteren og vi, i hver 
vår «grisehytte». Vi fikk grisen i mai, og den 
ble slaktet til jul. En dag i begynnelsen av 
desember, kom Dammyr. Han var bygde-
slakter, men var også ansatt hos Diskerud. 

Det hadde blitt fyrt under bryggepanna fra 
grytidlig om morgenen slaktedagen. Gri-
sene ble slaktet og hengt opp i «vaskekjel-
leren». De krokene som grisene ble hengt 
opp i, fins på Lundeby skole den dag i dag.

Så begynte ei stri tørn med å ordne bort 
slaktet. Mye ble saltet bort, men mye ble 
også hermetisert på store glass, Løveglass. 
Bryggepanna var nyttig å ha. Både ribbe 
og koteletter ble stekt og hermetisert. Det 
var mye spekk på julegrisen. Det ble skåret 
bort, delt opp i store terninger, for så å bli 
tatt med til «hakking». De første dagene i 
desember var midtgangen på «Mysenbus-
sen» full av bøtter og spann med spekk. Det 
var damene som stort sett dro til Mysen for 
å «hakke». Spekket ble levert hos Diskerud 
eller Høylund. En måtte kjøpe kjøtt dersom 
en ikke hadde noe å blande i sjøl. Mens vi 
ventet på at medisterfarsen skulle bli klar, 
ble tida brukt til julehandel. Så gikk vi på 
Norønna og spiste medbrakt niste. Et wie-
nerbrød måtte man selvfølgelig ha. Jeg 
var bestandig med tante Kristine for både 
mor og far jobbet, så da var det godt å ha 
noen en kunne stole på. Vi reiste klokka 
8 om morgenen, og var ikke hjemme før 
4 – 5 om ettermiddagen. Hele dagen gikk 
med til dette. Dagen etter var det kjøtt-
kakesteiking. Det ble brukt flere panner, 
både på «svartovnen» og på magasinet 
på komfyren. Far hjalp til med dette.

Kakebaking til jul var for meg høy-
tidsfullt. Mor bakte med ærbødighet 

sandkaker, smultringer, fattigmann og el-
lers alle 7 slaga. For meg var fattigmann 
gjevest. Vi brukte ei oppskrift fra «Frøken 
Schønbergs kokebok» med 30 eggeplom-
mer. Mor hadde forminsket den til 8. Det 
skulle være konjakk i fattigmanndeigen. 
Far fant fram fleska, og det det ble målt 
opp et eggeglass. Ellers om året så jeg aldri 
den flaska. Jeg tror innholdet varte i man-
ge år. Det var tante Gunhild som skaffet far 
den flaska fra polet i Oslo. Det siste som ble 
bakt, var «Tropisk Aroma». Jeg var med på 
all bakinga, og jeg husker at denne bake-
kvelden liksom hadde en egen liturgi, det 
var jul, bitte lille julaften.

Vi hentet alltid juletreet lille julaften fra 
skogen på Kvernhusengen. Det skulle ikke 
pyntes før formiddagen 24. Desember. Da 
skulle mye gjøres: siste finvask, julepynt 
henges opp, ved, som var kappet og hogd 
flere dager i forvegen, skulle bæres på 
plass. Alle vedkassene skulle være smekk 
fulle. Fugleneket skulle være oppe før kl. 
12. I min barn dom var det aldri gudstje-
neste i Hærland kirke på julaften. Før kl. 15 
skulle alt i hjemmet være klart. Vi hadde 
alltid en eller annen julegjest, ei tante som 
regel. Julemiddagen var vidunderlig. Det 
var tradisjonelt ville vi si i dag. Den gangen 

var det bare til jul at vi hadde både pølse, 
ribbe og kjøttkaker på en gang til middag. 
Det var riskrem med rød saus til dessert. 
Far brukte den store, gamle familiebibelen 
når han leste juleevangeliet. Så sang vi fra 
Landstad reviderte nr. 121: I denne søte 
juletid, bør man seg rett fornøye, alle versa. 
Mor og far sang godt begge to, men jeg 
husker at far skalv i stemmen når vi sang 
vers 4: «Gud er nå ikke lenger vred , det kan 
vi derav vite at han har sendt sin sønn her-
ned for verdens synd å lide». Så leste han 
den lange bønnen som sto i salmeboka for 
julaften, den av Gustav Jensen.

Vi gikk rundt juletreet, brukte god tid, sang 
mange sanger, alle versa. Vi avsluttet alltid 
med: «Her står vi nu i flokk og rad om deg 
vårt skjønne hjerteblad. Og hjelp at vi og 
alle må, i HImlen for din trone stå”». Ga-
vene delte mor ut. Det var ikke så mange, 
men jeg, som var enebarn, fikk opptil flere. 
Et år fikk jeg nye ski. Far hadde gjemt dem 
under divanen på kammerset. Jeg var litt 
skuffet da jeg ikke fant noen pakke til meg 
under treet, men du verden sånn stas det 
ble da hemmeligheten ble røpet. Vi hadde 
aldri julenisse hjemme.

1. Juledag dro alle til kirken. Det gikk kirke-
buss fra Lundeby skole, og den var smekk 

Min barndoms jul:
Jul på 50-tallet
Tekst:  Jul Lars Kvernhusengen

Apropos!
Vi er i adventstiden. Midt i all aktivitet er 
det ikke til å unngå at handelsstanden «ro-
per ut» at julen venter på oss der framme. 
Det er JUL for alle penga. Ordet med tre 
bokstaver drysses over oss i alle varianter.

Det siste nye jeg oppdaget, er julekylling. 
Butikken reklamerte med en fersk sådan. 
Da rant meg i hu at vi også har juleribbe, 
julesylte, julepølse, julefarse, julenøtter, 
julemarsipan og julesjokolade. Jeg har sik-
kert glemt flere av samme sjanger.

Går vi videre på denne «leken», har vi en 
annen gruppe jule-ord. Det er for eksempel 
julegardiner, juletre, julenek, julestjerne og 
julesnø. Disse ordene gir meg med en gang 
gode assosiasjoner. Hvor hyggelig er det 
ikke når julegardinene er på plass, juletreet 
er kjøpt inn og julestjerna plassert. Da kan 
bare julesnøen drysse. For ikke å snakke om 
når dompapen er i juleneket og viser stolt 
fram sitt røde bryst.

Jeg lar julekyllingen gå i glemmeboken. 

Forøvrige trodde jeg at kyllingen hadde 
hevd på påsken. Påskekylling har jeg hørt 
om så lenge jeg har levd. Men det er «jule-
ord» jeg også ønsker å framsnakke. Det er 
julehilsen eller julekort.  Disse ordene gir 
bud om kommunikasjon, samspill mellom 
mennesker, omtanke og vennlighet. En 
julehilsen er noe de fleste ønsker seg til jul. 
Ingenting er bedre enn å få gode ord fra 
familie og venner, kolleger og forretnings-
forbindelser. Med en julehilsen kan vi også 

vise at vi vi tenker på dem som går inn i 
julen fulle av tunge tanker og vanskelige 
minner. Kun to ord – GOD JUL- sier mye.

Midt blant alle jule-ordene er det ett som 
troner: JULEEVANGELIET. Det levende 
budskapet om Jesus Kristus, vår Frelser. Det 
skjedde for over 2000 år siden, men er like 
aktuelt i dag.

Dette underet har mange salmediktere 
fanget i alle de fine julesangene som finnes 

i vår nye salmebok. La oss grunne litt ekstra 
over det 5. verset i Jakob Sandes vakre 
julesang «Det lyser i stille grender…»  Med 
20 ord beskrives julens sentrale budskap:

Den songen som atter tonar

med jubel kvar julenatt

om barnet, Guds Son, vår sonar,

som døden for evig batt.

JUL!
Trond Degnes
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Sahar er 24 år gammel og har tre jenter. Både hun og mannen hennes kommer fra en 
landsby i nærheten av Minia i øvre Egypt.

full av folk, alle setene opptatt, og det sto tett i tett i 
midtgangen. Vi sang julesanger på bussen.

Høytidsgudstjenesten i Hærland kirke 1. Juledag var 
for meg et høydepunkt i julen. Jeg ser for meg Hans 
Høivik i hvit messeskjorte og rødt messehagel, det 
eneste Hærland kirke hadde den gangen. Han had-
de en fantastisk utstråling, karisma. Jeg syntes han 
strålte som ei sol. Jeg husker at han tok utgangs-
punkt i uttrykket: Factum est, -det er skjedd før vi 
reiste oss og sang høytidsverset: «En Frelser er oss 
født i dag». Det var kraftig sang. Alle kunne jo jule-
sangene. Vi sang mange salmer, mange vers. Det var 
alltid ofring til Det Norske Misjonsselskap. Det tok 
lang tid, for det var mange tilstede,- over 250 kan-
skje. Hærland sangforening deltok alltid med sang 
fra galleriet,- festlig. Vel hjemme fra kirken , senket 
julefreden seg. Da skulle det være stille

Romjula var preget av tre ting, uteaktiviteter, ski og 
skøyter, julebukker og juletrefester.

Juletrefestene på bedehuset var julas andre høyde-
punkt. Det var mange av dem: Ungdomsforenin-
gen sin 3. Juledag, søndagsskolen 4. og 5. Juledag, 
og ungdommens fest for de gamle 4. Januar. Dette 
var de faste, og så var det gjerne andre juletrefester 
innimellom. På alle disse festene var det alltid ” stinn 
brakke” som det nå heter. Særlig gjaldt det på søn-
dagsskolefesten, minst 40 barn og så alle de voksne, 
minst 2 fra hvert hjem. Presten var det selvskrevne 
midtpunkt. Vi gledet oss til andakten. Den kom all-
tid etter første avdeling med juletregang. Jeg hus-
ker en gang Høivik talte over «Da de så stjernen ble 
de overmåte glade». Han hadde en forkynnelse som 
vi barna forsto, og da nådde det også inn hos de 
voksne. Bevertningen besto av oppskåret julekake 
pluss noe medbrakt julebakst. Vi fikk servert kakao i 
store, tykke krus merket Hærland IUF. Vi lurte på hva 
det betydde. Det var poser til barna. Innholdet var 
eple, appelsin, kakemann/ kone,smørbukk og en Ri-
gel sjokolade. Det var kjøpmann Tveten som pakket 
posene. Posene måtte vi spare på, for de skulle vare 
lenge. En tok kanskje en «smørbukk» der og da, men 
resten ble tatt med hjem.

Den mest høytidelige festen var uten tvil «gamle-
fest», den som ungdommen arrangerte for de gam-
le i bygda. Det ble sendt ut høytidelig, skriftlig inn-
bydelser til denne festen. Jeg husker mange gjemte 
på innbydelsen som et klenodium i Bibelen sin.  

Augusta Myrvold var en av dem. Hver gang mor og 
jeg var på besøk hos henne, stabbet hun bort til ska-
tollet , fant fram Bibelen og viste oss innbydelsene.

Presten var selvskreven taler . En beretning som ofte 
ble brukt til tekst var om Simeon og Anna Fanuels-
datter i Tempelet, da Jesus ble båret fram de

Ofte ble vi bedt i juleselskap til naboer og venner. 
Dette var som regel etter 13. Dag- 6. Januar. Julefes-
tene på Mosen (Måsan) står for meg som uforglem-
melige. Stemningen, praten, leiken , maten, nesten 
vanskelig å sette ord på. Vi gikk rundt juletreet ved 
å lage ei lang rekke og så gikk vi gjennom alle rom-
mene. Man kom lett i utakt med sangen når man 
ikke hørte hverandre fra kjøkken til stue – men du 
verden så festelig. Jula varte til 20. Dag, 13. Januar. 
Da ble julepynten pakket bort og juletreet kastet ut. 

Min barndoms jul – jeg ble noen ganger ertet med 
at «du har jo jul hele året, - du heter jo Ju»”. Jeg gle-
det meg over denne bemerkningen. Dersom den 
var ment som erting, nådde den ikke inn. Jul hele 
året – du verden. Med Jesus i hjertet er det slik det 
er. 

Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom, der samles 
mine tanker som i sin hovedsum. Slik begynner den 
praktfulle Brorsonsalmen og i vers 7 står det: Akk, 
kom, jeg opp vil lukke mitt hjerte og mitt sinn og 
full av lengsel sukke: Kom Jesus , dog herinn! Det er 
ei fremmed bolig, du har den selv jo kjøpt, så skal du 
blive trolig her i mitt hjerte svøpt.

MINE TO SALMER TIL JUL
Jeg ble spurt av Kirkekontak-
ten om jeg  kunne velge ut to 
salmer for julen som jeg likte 
veldig godt. Det skulle være en 
nyere salme og en eldre salme, 
og det har jeg nå gjort! Den ny-
ere salmen er skrevet av Eivind 
Skeie i 1992 og er blitt veldig 
kjent og kjær. Den er blitt et 
kjent og kjært eie for oss alle, 
ikke minst på grunn av den 
melodien som Thor Aas laget 
til denne teksten og som Oslo 
gospekor har gjort så fin for 
oss! Denne julesalmen varmer 
meg langt inn i sjelen, og brin-
ger julen nær!

68.
1. Nå er den hellige time.

Vi står i stjerneskinn
og hører klokkene kime.

Nå ringes julen inn.
Refreng

Englene synger høyt i kor,
synger om fred på vår jord.
Verden var aldri helt forlatt.

En stjerne skinner i natt.

2. En nyfødt kjærlighet sover.
Nå er Guds himmel nær.

Vår lange vandring er over;
stjernen har stanset her.

Refreng

3. Se, himlen ligger og hviler
på jordens gule strå.

Vi står rundt krybben og smiler,
for vi er fremme nå.

Refreng
Her kan vi drømme om den fred

som vi skal eie en gang,
for dette barn har himlen med,

og jorden fylles med sang!

Den litt eldre julesalmen er nr. 
56 i vår nye salmebok. Den er 
stillferdig og varm og gjør godt 
både å lese og synge.

Første vers av teksten er skre-
vet i 1885 og oversatt til norsk
av Agnes Landmark ca. 1958 
og er fra USA og vers 2 og 3 
ble skrevet av Eivind Skeie i 
1979. Melodien er av William 
J.Kirkpatrik fra 1895. Det er en 
kjær salme som jeg gjerne syn-
ger ved juletid!

Juletiden har mange kjære og 
kjente salmer! Velg du ut en el-
ler to salmer og la dem bli dine!

1.En krybbe var vuggen  
som ventet ham her,

det lille barn Jesus,  
vår Frelser, så kjær.
Men stjernene lyste  
helt inn der han lå,
det lille barn Jesus,  

på leiet av strå.

2. Så enkelt og stille  
kom Gud til vår jord.

Så høyt er jeg elsket av Jesus,  
min bror.

Han kom fra Guds himmel,  
Gud selv var han lik,
men Jesus ble fattig,  

og jeg er blitt rik.

3. Fra krybben til korset  
gikk veien for deg,

slik åpnet du porten t 
il himlen for meg.

Velsign oss, vær med oss,  
gi lys på vår vei,

så alle kan samles  
i himlen hos deg!

 

BIBELDAGEN 2015: 
Bibler til Egypt
Bibeldagen 2015 feires 31. januar og 1. februar.  
Det er lange tradisjoner i de fleste kirkesamfunn og menigheter 
for å feire Såmannssøndagen eller lørdagen (sabbaten) som 
bibeldag i Norge. I 2015 rettes fokuset mot Egypt.
Bibeltekstene som leses handler om Guds ord og hele gudstjenesten 
kan preges av vår takknemlighet til Gud for at vi gjennom mange 
hundre år har kunnet bruke Bibelen. Det er ingen selvfølge i andre 
deler av verden. Derfor bruker vi også bibeldagen til å gi vår offer-
gave til bibelarbeidet i andre land. For Bibelselskapet er det videre 
viktig å utfordre menighetene til å hjelpe folk i vårt eget land til å 
bruke Bibelen i hjem og familieliv. Dermed får vi tre konkrete målset-
tinger for bibeldagen:
• Takke for at vi har Bibelen 
• Gi andre folk samme mulighet til å få bibler
• Hjelpe hverandre til å bruke Guds ord

Hvert år legges det ut informasjon om årets bibeldagsprosjekt her på 
nettsidene våre. Du finner også stoff som kan være til hjelp for regel-
messig bibellesning gjennom dagens bibelord og til bibelgruppear-
beid gjennom bibelselskapets opplegg som kalles «ordets skole».
Den eldgamle koptiske kirken i Egypt har de siste årene opplevd en 
sterk bibelvekkelse. De kristne elsker Bibelen og studerer den flittig i 
ukentlige bibeltimer og bibelgrupper.
Men mange har ikke mulighet til å lese i bibelen sin. «Jeg pleide å 
gråte når jeg åpnet Bibelen», forteller en ung mor. Over 30 prosent av 
voksne egyptere kan ikke lese; de fleste av disse er kvinner. Gjennom 
leseopplæring med Bibelen får de både selvrespekt og mulighet å 
lese i Bibelen.
Egypt er det landet i Midtøsten som har flest kristne. Bibelselska-
pet i Egypt når hvert år 100.000 skolebarn med illustrerte bibler og 
500.000 barn med kristent materiell. På Bibeldagen 2015 kan vi være 
med og støtte dette viktige arbeidet.
Under Bibeldagen 2015 støtter vi:
• Bibelutdeling til barn i skoler og kirker
• Leseopplæring med Bibelen for voksne
• Å gjøre Bibelen tilgjengelig i bibelbutikker over hele Egypt
• Bibler til bibelstudiegrupper i den koptiske kirken

I Eidsberg blir det en lokal markering av Bibeldagen:

Søndag 1.februar kl 1700 blir det felleskirkelig gudstjeneste i Filadel-
fiakirken. Menighetene Metodistkirken, Filadelfiakirken, Frelsesar-
meen, Kraftverket, Frikirken og Den norske kirke  har gått sammen 
om denne markeringen. Det blir kveldsmat med mer. Kollekt til 
Bibelselskapet.
Arr.: Kristent lederforum i Eidsberg.

Tekst:  Rolf Ertkjern Lende
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Lørdag 7. februar 2015 blir det basar i Mysen 
Menighetshus Betania til inntekt for huset.  
Vi har fått et fantastisk forsamlingshus som 
allerede har rommet mange forskjellige ar-
rangementer, og mennesker fra hele Indre 
Østfold har besøkt huset i ulike anledninger!  
Og vi gleder oss til fortsettelsen!
Driften av huset koster penger, renter og avdrag på 
lån betjenes, og det er nødvendig å styrke økono-
mien.

Basar er et inntektsbringende tiltak, og nå inviteres 
dere til å gi inn gevinster til basaren. 

Små og store gevinster ønskes. 

Gevinster kan meldes/leveres til Sigrun Ryan Deg-
nes, tlf 908 44 171 eller til Elisabeth Spydevold tlf 
990 31 565 innen mandag 2. februar (helst i god tid 
før). 

Vi håper at mange vil støtte basaren!

For basarkomiteen Sigrun Ryan Degnes

NY BASAR

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

«Kvelden før kvelden» 
i Eidsberg kirke

Eidsberg bygdekor arrangerer  
sin tradisjonelle julekonsert

23. desember kl 21.00.
Billettpris kr 200,-. Billetter kan kjøpes på Mysen Libris, 

Mariannes Lunsjbar i Rakkestad og hos kormedlemmer.

Temakvelder  
i Eidsberg  
kirkestue

Hovedtema: «Pilgrimsveien»
Tirsdag kl 19.00 – 21.00 blir det rasteplasser på 

pilgrimsveien 27. jan, 2. febr og 10. febr.
Prester blir tilstede og innleder til samtale.  

Arr.: Eidsberg menighetsråd / Normisjon 
Eidsberg
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Kirkestua i Hærland: 
Onsdag 28. januar kl 11: Karsten Rasmussen m/venner deltar. 

Onsdag 25. februar kl 11: Hyttemusikken deltar. 

Velkommen til Trivselstreffet i vinteren 2015. 
Vi møtes annenhver mandag kl 11. – 13.00 til program, 
lunsj og fellesskap på Mysen Menighetshus, Betania.
12. januar: Erling Omvik, « Fra internett til fiskenett»

26. januar: Anne-  Grethe Larsen, «En kirkeverges hverdag»

9. februar: Bent Reidar Eriksen, «Glimt fra Kina»

23. februar: Karsten og Arne Rasmussen synger,  
 Jonny Hermansen på trekkspill.

9. mars: Arne Servan, «Minner fra krigsårene i Asker»

23. mars: Øystein Sjølie, «Påske»

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

GUDSTJENESTER DØPTE

VIGDE

DØDE
Eidsberg:
Ragnhild Betty Bratvedt Larsen
Kjell Åge Spaniland
Janna Elverhøi
Kari Tokerud
Arnt Øivind Duserud
Else Margaret Herfurth

Mysen:
Bjørg Martinsen
Esther Rosenberg
Bjørg Synnøve Gundersen
Ruth Esther Kristiansen

Hærland:
Ingen gravferder

Trømborg:
Kai Håkon Sletten
Tore Hansen
Marit Synnøve Thorsen  
Kopperud

Eidsberg:
Stina Sofie Marteliusson Kjæve
Samuel Bernhard Bjørvik Sletta 
Lorenzo Martin Wiik
Maja Grønheim Åle
Jens Dahl Amundsen
Lars-Magnus Tveten Kjeserud

Mysen:
Stella Kathrine Moen
Isak Haug Bunes
Nora Haug Bunes
Lea Serine Rudshagen Hau-
glund
Madeleine Langfeldt-Engen

Hærland:
Leif Torkild Liliegren Krog
Pernille Haaland Undrum

Trømborg:
Mathilde Tjernæs Holøs
Sofie Kolstad

Eidsberg:
Hilda Fjeldaas og Børge Jensen

Ingen vigde i de andre  
sognene. 

Formiddagstreff

Trivselstreff

21.12.14 – 4. SØNDAG I ADVENT:
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ sogneprest Rolf Ertkjern Lende.

Trømborg kirke kl. 18.00: Julekonsert. Trømborg skolekorps og Trømborg  
 skolekor. Sogneprest Rolf Ertkjern Lende.

24.12.14 – JULAFTEN:
Edwin Ruuds  Julaftensgudstjeneste v/prost 
Omsorgssenter kl. 11.00: Elisabet Yrwing Guthus. 

Hærland kirke kl. 14.30: Julaftensgudstjeneste v/ sogneprest  
 Rolf Ertkjern Lende.

Mysen kirke kl. 14.30: Julaftensgudstjeneste v/ sogneprest  
 Solfrid Leinebø Seljås.

Mysen kirke kl. 16.00: Julaftensgudstjeneste v/ prost  
 Elisabet Yrwing Guthus.

Trømborg kirke kl. 16.00: Julaftensgudstjeneste v/ sogneprest  
 Rolf Ertkjern Lende.

Eidsberg kirke kl. 16.00: Julaftensgudstjeneste v/ sogneprest  
 Solfrid Leinebø Seljås.

25.12.14 – JULEDAG:
Eidsberg kirke kl. 12.00: Høytidsgudstjeneste v/ sogneprest Solfrid  
 Leinebø Seljås og prost Elisabet Yrwing Guthus.

26.12.14 – ANDRE JULEDAG (STEFANUSDAGEN):
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ sogneprest Solfrid Leinebø Seljås.

28.12.14 – ROMJULSSØNDAG:
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ sogneprest Rolf Ertkjern Lende.

31.12.14 – NYTTÅRSAFTEN:
Mysen kirke kl. 13.00: Minnegudstjeneste v/ sogneprest  
 Rolf Ertkjern Lende.

01.01.15 – NYTTÅRSDAG:
Eidsberg kirke kl. 12.00: Høytidsgudstjeneste v/ sogneprest  
 Rolf Ertkjern Lende.

04.01.15 – KRISTI ÅPENBARINGSDAG:
Trømborg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ sogneprest Solfrid Leinebø Seljås.

11.01.15 – 2. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN:
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ sogneprest Rolf Ertkjern Lende.

18.01.15 – 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN:
Eidsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ prost Elisabet Yrwing Guthus.

Mysen kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste v/ sogneprest  
 Solfrid Leinebø Seljås.

Trømborg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ sogneprest Rolf Ertkjern Lende.

25.01.15 – 4. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN:
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ sogneprest Rolf Ertkjern Lende.

Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ sogneprest Solfrid Leinebø Seljås.

01.02.15 – SÅMANNSSØNDAG:
Eidsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ sogneprest Solfrid Leinebø Seljås.

Trømborg kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste v/ sogneprest  
 Rolf Ertkjern Lende.

08.02.15 – KRISTI FORKLARELSESDAG:
Hærland kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste v/ sogneprest  
 Rolf Ertkjern Lende.

Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ sogneprest Solfrid Leinebø Seljås.

15.02.15 – FASTELAVNSSØNDAG:
Eidsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ sogneprest Solfrid Leinebø Seljås.

Trømborg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ prost Elisabet Yrwing Guthus.

18.02.15 – ASKEONSDAG:
Eidsberg kirke kl. 19.00: Gudstjeneste v/ sogneprest Solfrid Leinebø Seljås.

22.02.15 – 1. SØNDAG I FASTETIDEN.:
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ sogneprest Rolf Ertkjern Lende.

01.03.15 – 2. SØNDAG I FASTETIDEN:
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

08.03.15 – 3. SØNDAG I FASTETIDEN:
Eidsberg kirke kl. 11.00: Messe på kvinnedagen. Sogneprest Solfrid  
 Leinebø Seljås og prost Elisabet Yrwing Guthus.

Trømborg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ sogneprest Rolf Ertkjern Lende  
 m/flere.

15.03.15 – 4. SØNDAG I FASTETIDEN:
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ prost Elisabet Yrwing Guthus.

Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ sogneprest Rolf Ertkjern Lende.

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

Onsdag 7.januar:  Nyttårsfest  v/Jul-Lars  
 Kvernhusengen 

Onsdag 14.januar: v/Generalsekretær i  
 Normisjon Anne Birgitta Kvelleland

Torsdag 15.januar:  Konsert med Mysen Barnegospel  
 kl.18.30-19.30 

Mandag 19.januar:  Bønnegruppe kl.12.00-13.00

Onsdag 21.januar:  Inger-Lise Skauge: «Fra Bibelens kvinne- 
 galleri» Sang av Inger Lise og Roger Skauge

Onsdag 4.februar:  Møte. Øystein Sjølie. 

Søndag 8.februar:  Sangmøte kl.18.00

Onsdag 11.februar:  Møte

Mandag 16.februar:  Bønnegruppe kl.12.00-13.00

Onsdag 4.mars:  Årsmøte. Andakt v/ Gunnar Navestad. 

Onsdag 11.mars:  Runo Lilleaasen

Søndag 15.mars:  Familiemøte: Mysen Barnegospel 18.00

Mandag 16.mars:  Bønnegruppe kl.12.00-13.00

Onsdag 18.mars:  Møte

(Der det ikke er skrevet klokkeslett begynner møtene kl.19.00)

Program vinter 2014  
Normisjon Mysen

Andakter på Velferden, 
Mysen sentrum

Andakter på Edwin Ruud

Annenhver fredag kl 1100 (partalsuker)
Kristne sanger, Bibeltekst og bønn for dagen.
Prester, pastorer, menigheter bytter på å holde andakt og sør-
ger for musikken.
Velkommen også til deg som bor i sentrum og kan ta turen til 
Velferden  en formiddag! 

Hver torsdag kl 1100 i foajeen.
Kristne sanger, Bibeltekst og bønn for dagen.
Prestene i Eidsberg holder andaktene i samarbeid med kantor 
Vidar Hansen og sykehusprest.
Velkommen også til deg som er på besøk på Edwin Ruud på en 
torsdag! 

Innleveringsfrist til 
neste menighetsblad:

23. februar 2015 
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

Dikt
Julens gave
tar imot den

evigheten
i et lite barn
Andreas Lund



Kristen barneforening for barn i alderen 1. – 7. klasse.
Spill, leker, konkurranser, utlodning, Bibelfortelling mm

Trømborg Menighetshus kl 18.00 – 19.30

DATOER FOR VÅREN 2015
 12. JANUAR   9. FEBRUAR   9. MARS 13. APRIL
 26. JANUAR 23. FEBRUAR 23. MARS 23. APRIL

Kontaktperson Jostein Trømborg mob.: 928 93 741

Andre tilbud med kristne verdier 
for barn og unge i Eidsberg:
Søndagsskole i prestesakristiet sam-
tidig med gudstjenester i Eidsberg 
kirke. Kontakt Anne Finstad Norum.

Fredagsklubben for barn fra  
5.-7. trinn. En fredag i måneden.  
Kontakt: Gyda Høie Horgen

Mandagskvelden for barn fra  
1.-7. trinn i Trømborg menighetshus.  
Annenhver mandag.  
Kontakt: Jostein Trømborg

Mysen Barnegospel øver annen-
hver torsdag på Mysen Menighets-
hus Betania, mellom kl 17.30 - 19.00.  
Kontakt: Mona Duserud

Korvetten for barn fra 4.-7. trinn. 
Holder til i Hærland bedehus.  
Annenhver fredag (oddetallsuker). 
Kontakt: Jul-Lars Kvernhusengen

Ungdomskoret Message  
øver annenhver fredag kl. 18:30 på 
Mysen menighetshus Betania.  
Fra 8. trinn og oppover. 
Kontakt: Kari K. Undeland

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

Babysang  
Mysen Menighetshus Betania 
onsdager kl. 11.00 – 13.00 
Kurset starter i uke 3, 8-ukers kurs

Småbarnssang (født 2012-2014) 
Mysen menighetshus Betania. 
En onsdag i måneden,  
kl 17.00 – 18.30 
Vinter/vår: 28.1, 25.2, 25.3, 29.4, 26.5

Knøttekor (født 2009-2012) 
Mysen menighetshus Betania 
En tirsdag i måneden kl 17.00 – 18.30 
Vinter/vår: 13.1, 10.2, 10.3, 14.4, 26.5

Kirkerotteteater  
15. mars i Eidsberg kirke kl 16.00 
Gratis, anbefalt fra 4 år.

6-årsklubber (født i 2009) 
Hver menighet har sin klubb. 
Innbydelse kommer i posten. 
I tiden mellom vinterferie og påske. 
Etter påske blir det gudstjeneste 
med utdeling av 6-årsbok.

Liv og (be)røre festival  
31. januar inviteres alle 5. klassin-
ger til festival og feiring av 10 års 
dåpsdag.

Tårnagenthelg 
I slutten av april blir det tårnagent-
helg for 3. klassinger. 
Mer info senere.

Barneklubb (4-8 år) 
Hærland kirkestue 
En torsdag i måneden kl. 17.30-19.00

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

Trosopplæring  
– vinter/vår 2015

KRIK er forkortelse for «Kristen Idretts-
kontakt» og ble stiftet i 1981 av Kjell 
Markset. KRIK har de siste årene hatt 
økende medlemstall, så det er stor aktivi-
tet i organisasjonen. De har ca 14000 en-
keltmedlemmer knyttet til 300 lokallag 
over hele landet. Formålsparagrafen til 
KRIK sier: «Kristen Idrettskontakt ønsker 
å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk 
til kristent liv både i idrettslag og menig-
het». Hvert år arrangerer KRIK nasjonale 
leirer som samler mange tusen ungdom-
mer, de har et eget leirsted i Hemsedal 
og driver også en del familiearbeid. 
Her lokalt har vi vårt eget lag som heter 

KRIK Ka du trur? Vi har en stor gruppe 
ungdommer med i lokallaget vårt, ca 
50 stk. Nå på høsten er det i tillegg til de 
«vanlige» medlemmene også med 40 
konfirmanter som har praksisplass på 
KRIK laget, de er velkommen til å fortset-
te som medlemmer etter praksistiden.
KRIK sentralt er en inkluderende organi-
sasjon som har som hovedmål å bevisst-
gjøre til kristent liv, vinne mennesker 
for Kristus, veilede omkring tro, etikk og 
idrett, skape idrettsglede, utfordre til å ta 
oppgaver og ansvar innen idrett og kir-
ke, utvikle personkontakt og vennskap. 
Dette er flotte og viktige mål, vi i KRIK 
Ka du trur lokalt, har kokt dette ned til 
at KRIK Ka du trur skal være et sted med 

godt miljø, kristent fellesskap og mor-
somme aktiviteter. 
KRIK Ka du trur trener hver fredag kveld 
i Eidsberghallen, etterpå møter vi ofte 
Message ungdomskor og har andakt og 
er sosiale sammen med dem. Det venter 
flere ulike arrangementer i KRIK Ka du 
trur framover. Allerede 16. januar skal vi 
ha KRIKmesse, en gudstjeneste som er 
utviklet i KRIKmiljøet. Da får vi besøk av 
en kjent KRIKprofil, det blir sang og mu-
sikk av Message med band, ellers er det 
vanlige gudstjenesteelementer. 
I februar reiser KRIK Ka du trur sammen 
med andre lokale lag til KRIK høyfjells-
senter i Hemsedal for å kjøre ski og base i 
snøen noen dager.

KONTROLLERT GALSKAP

Hva gjør dere egentlig på KRIK Ka du trur?

«Vi har trening med ulike aktiviteter. 
Vi pleier å starte med en del oppvar-
mingsleker, så deler vi oss inn og spiller 
volleyball, stikkball og innebandy. Alle 
vil være med og det er god stemning! 
Noen fredager gjør vi helt andre ting, slik 
som bowling, skøyter, aking, skautur og 
sånn!»

Hva tror dere er grunnen til at det er mange 
medlemmer i KRIK Ka du trur?

«Vi tror mange liker at det er litt kontrol-
lert galskap her! Vi leker mye og sporten 
er lavterskel. Det er ingen talentspeidere 
som sitter på tribunen for å plukke ut 
noen for å være med på et bedre lag. Her 
er alle like gode, og det er idrettsglede 
og godt miljø som gjelder. Denne gal-
skapen kommer jo av oss som er med 
som ledere, at vi er litt gale!!»

Hva har KRIK Ka du trur betydd for deg?

Eirik: «Livet ble forandret da jeg begynte 
her. Jeg hadde ikke noe godt ungdoms-
miljø før, men her fikk jeg det. Naboen 
min fikk meg med hit, siden det har jeg 
vært med (nå i 9 år!) og fått det mye bed-
re! Nå er jeg med som voksenleder.»

Stig: «Jeg har vært med i 9 år, gøy å kun-
ne begynne her, å gjøre noe uten foreld-
re. Veldig trygt miljø.

Hans Kristian: «For meg er det viktig at 
det er et godt sosialt miljø».

Jeg finner tre KRIK Ka du trur-«ringrever» på Mysen menighetshus Betania. De er 
litt svette i luggen etter en treningsøkt hvor de har hatt med 40 konfirmanter i til-
legg til den faste kjerne. 

3 på KRIK Ka du trur

VELKOMMEN TIL 

MANDAGSKVELD BYGDEJULETREFEST  
I TRØMBORG

      Lørdag 3. januar 2015, kl. 17.00  
      i Menighetshuset

Det blir julesang, juletregang,  
andakt, mye god mat, utlodning og 

nissebesøk med poser til barna.
Hele familien med små og store  

er velkommen.
Trømborg Bygdekvinnelag og Mandagskvelden

Tekst:  Solveig Tjernæs Vormeland


