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Nylig kunne barna i Menighetens Barnehage i Trømborg ta 
i bruk nymalt lekestue – takket være hjelpsomme foreldre.

Lekestua har stått der i mange år 
og trengte fornyelse. Nå har for-
eldrene vasket, malt, sydd gardi-
ner og samlet inn penger til nye 
lekemøbler. 

Den første dagen i oktober var 
endelig lekestua klar til å brukes. 
Dette ble markert med en høy-
tidelig åpningsfest. Ute var det 
pyntet med ballonger og flagg. 

Ved inngangen skulle et bånd i 
rødt, hvitt og blått klippes over. 
Det sørget 4 år gamle Andrine 
Enersen for. Så fikk alle komme 
inn og titte og deretter ble det 
servert saft og muffins. Etterpå 
var ikke barna sene om å begyn-
ne å leke i den fine lekestua. Nå er 
det stadig noen som leker fami-
lieliv i den fine lekestua.

Gammel lekestue ble «ny»

Ung organist 
i Trømborg

Programmet har fått navnet «Salmeboka mi-
nutt for minutt». Sendingen starter fredag 
kveld den 28. november og varer ut søndag 
30. november, 1. søndag i advent. I alt skal 
det sendes 60 timer sammenhengende!

Programmet skal i hovedsak sendes fra Vår 
Frue kirke i Trondheim.

Det har gått ut innbydelse til kor, grupper og 
solister til å være med på dette 
gigantarrangementet, og i 
skrivende stund har det meldt 
seg 240 kor til arrangementet i 
Trondheim.

 I forbindelse med dette har kir-
kerådet oppfordret til å lage lo-
kale samlinger.

Her i Eidsberg planlegger vi et  
arrangement ettermiddag/kveld 
lørdag 29. november.

Vi vil ha «Åpent hus» på Mysen Menighetshus 
Betania fra kl 16 til 24. Her vil det bli installert 
storskjerm slik at vi kan følge tv-sendingen. 
På noen tidspunkter slår vi av tv-sendingen 

Salmemaraton
på Mysen Menighetshus Betania

Bibelen til nye generasjoner 
Noe av det viktigste arbeidet KABB (Kristent Arbeid Blant 
Blinde og svaksynte) gjør, er å formidle Bibelens tekster til 
mennesker hvor tekster i vanlig visuell skrift er utilgjenge-
lig. Mennesker med synsnedsettelse, dysleksi eller en an-
nen form for lesehemming er tradisjonelt KABBs satsings-
område. Det er også spennende for menighetene å kunne 
tenke enda videre når det gjelder bruk av lyd. 
For innvandrere og flykninger 
kan det være en stor hjelp å gi bi-
beltekster på lyd, slik at også det 
norske språket kan læres sam-
tidig som bibelens tekster blir 
formidlet. Da kan også innvan-
drerfamilier bli med i trosopplæ-
ringen for egne barn.

I år har KABB fått støtte fra Kirke-
rådet til å mangfoldiggjøre tre 
lydbøker med bibeltekster satt 
sammen for barn og unge. Pro-
sjektet heter «Bibelen 
til nye generasjoner» 
og lydbøkene er «Guds 
Barn» av Desmond Tutu 
(både bokmål og ny-
norsk) og «Bibelfortel-
linger» av Kristin Gun-
leiksrud Raaum.

KABB har vært utstiller 

på Trosopplæringskonferansen 
de siste årene, og der møter vi 
mange av kirkens medarbeide-
re. På årets konferanse vil KABB 
dele ut mange hundre av disse 
lydbøkene sammen med infor-
masjonsbrosjyrer. Hensikten er 
å informere medarbeidere i kir-
kens menigheter om at KABB 
har tilrettelagt bibeltekster for 
barn og ungdom som vil være 
til hjelp for at menighetene selv 

kan gjennomføre 
trosopplæring 
for enda flere 
grupper.

Vi håper man-
ge vil komme 
innom standen 
vår på trosopp-
læringskonferan-
sen i oktober!

Det blir bispevisitas 26. mai til 
og med 31. mai i 2015.

Dette kommer vi tilbake med 
mer informasjon om i senere 
nummer.

BISPEVISITAS

«KirkeCamp» er blitt 
til «Lys Våken»
I Eidsberg kirke har det i flere år 
blitt arrangert «KirkeCamp» på 
høsten. Her har 6.-klassinger 
blitt invitert til å overnatte i kir-
ken. «Lys Våken» er et tilsvaren-
de arrangement som arrangeres 
i kirker over hele landet natt til 
første søndag i advent. Derfor 
skifter vi navn til Lys Våken og i 
løpet av de neste to årene ønsker 
vi at alle 6-klassinger i Eidsberg 
skal få det samme tilbudet om å 
overnatte i kirken. 
Natt til første søndag i advent 
er kirkens nyttårsaften – da 
starter et nytt kirkeår. Dette skal 
feires i kirker over hele Norge. 
Alle 6.-klassinger i Eidsberg sokn 
inviteres til å overnatte i kirken. 
Da skal vi leke, bli kjent med 
hverandre, lage gudstjeneste, 
utforske kirken, spise god mat 
og sist, men ikke minst, over-
natte i kirken. På søndag spiser 
vi frokost sammen, før vi øver 
oss til gudstjenesten. Foreldre og 
søsken er hjertelig velkomne til 
å bli med til gudstjenesten!

LYS VÅKEN 
I EIDSBERG 
KIRKE

og da vil Kor15, KorX og Mysen Damekor vil 
lede oss gjennom noen salmer.

Som sagt så inviterer vi til åpent hus. Du kan 
komme og være med hele tiden om du måt-
te ønske det, eller du kan komme å være med 
en stund alt ettersom det måtte passe deg.

Det vil være åpen kafeteria, og Mysen Libris 
vil være tilstede med en utstilling av salme-
bøker.

Vel møtt til en spennende vandring gjennom 
«Norsk salmebok 2013».

Salmefrokost på Mysen menighetshus Beta-
nia søndag 30. nov. kl. 9–10.30

Som de fleste sikkert har fått med seg, skal NRK fjernsynet sende et sakte-tv-
program hvor hele NORSK SALMEBOK 2013 skal synges fra pem til perm, dvs. 
fra nr. 1 til nr. 899! 
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I begynnelsen av september sendte 
kulturminister Torhild Widvey ut 
høringsnotatet «Staten og Den nor-
ske kirke – et tydelig skille». Notatet 
skal behandles i alle menighetsråd 

og bispedømmeråd i løpet av oktober, deretter skal 
departementet bearbeide innspillene som kommer, 
kirkemøtet skal behandle saken i april 2015, og våren 
2016 skal så Stortinget vedta den nye kirkeloven.

Dette notatet er regjeringens oppfølging av endringene 
i grunnloven fra 2012 som innebar at vi ikke lenger har 
en statskirke i Norge, og at kongen ikke lenger er kirkens 
overhode. Det mest synlige utslaget av skillet mellom 
kirke og stat har vært at Kirkerådet nå utnevner bisko-
pene, og at når kongen deltar ved bispeinnsettelsene, så 
stiller han i dress, ikke i uniform. Med de forslagene som 
ligger i høringsnotatet, vil det komme synlige endringer, 
men fortsatt vil det være slik at vanlige kirkemedlemmer 
ikke vil merke så store endringer fra dagens situasjon.

Høringsnotatet slår fast at kirkeforliket fra 2008 skal 
følges opp. Det betyr at Den norske kirke skal være en 
landsdekkende folkekirke, delvis finansiert av staten, 
men i hovedsak av kommunene – slik det er nå.

Med «landsdekkende folkekirke» menes en kirke som er 
fysisk til stede i alle lokalsamfunn, og der det skal være 
kirkelige tjenester i alle sogn og kirker. Det blir opp til 
kirken å avgjøre hvor mange sogn; 25 med under 100 
medlemmer. I vårt distrikt er Heli sogn det minste med 
under 300 medlemmer.

De viktigste endringene som er foreslått, gjelder føl-
gende punkter:

• Det skal opprettes et rettssubjekt «Den norske kirke».

• Prestene skal ikke lenger være statstjenestemenn.

• Stortinget (og kommunestyrene) skal fortsatt bevilge 
penger til kirken, men det blir opp til Kirkemøtet å 
fordele pengene.

De to første punktene henger sammen. I dag er det slik 
at prester og biskoper fortsatt er statstje-
nestemenn, og bispedømmerådene er en 
del av statsforvaltningen, med de regler og 
begrensninger det innebærer. Det at kirken 
blir eget rettssubjekt, betyr at den får ret-
tigheter som juridisk person, og dermed 
kan inngå avtaler og være part overfor 
domstoler og andre myndigheter. Dette 
betyr at kirken på nasjonalt plan blir like-
stilt med soknet, som i dag er rettssubjekt, 
men altså bare for kirken på lokalnivå.

Prestene ansettes også i dag av bispe-
dømmerådet, men de er statstjeneste-
menn og følger statens tariffavtaler og 
pensjonsordninger. Slik blir det ikke etter 

2017, da blir de ansatt i kirken, og kirken må som ar-
beidsgiver forhandle med prestene om lønn og pensjon. 
Akkurat det er selvsagt viktig for prestene, men det vil 
angå kirken også, for lønn og pensjonsordninger koster 
penger, og de pengene må tas fra kirkens midler.

Det siste punktet handler om økonomi, som også 
er viktig i kirken. I dag lønner staten prester, proster, 
biskoper og de ansatte ved bispedømmekontorene. 
I tillegg bevilger stortinget penger til trosopplæring, 
noen kateket- og diakonstillinger, til Den norske kirke 
i utlandet, Sjømannskirken og enkelte andre tjenester. 
Bevilgningene har tradisjonelt kommet som enkeltpos-
ter på statsbudsjettet, og hver høst gjøres det fremstøt 
overfor stortinget for å få økt bevilgningene, f.eks. til 
flere prestestillinger. Noen ganger lykkes kirkens ledere, 
og da får man kanskje 5-6 prestestillinger til. 

Fra 2017 vil alle pengene som stortinget bevilger til 
kirken, komme i en «sekk». Den vil inneholde ca 1,8 
milliarder kroner som skal dekke lønn, pensjon, utgifter 
til trosopplæring etc. Det blir så opp til «kirken selv», 
dvs. Kirkemøtet, å fordele pengene. Da må kirkemøtet 
prioritere mellom mange gode formål: Bør det oppret-
tes flere prestestillinger? Bør vi ikke heller bruke mer 
på trosopplæring? Skal Sjømannskirken få mer penger, 
siden så mange nordmenn flytter til Spania? Hvor skal vi 
redusere bevilgningene? Skal vi finansiere en ny preste-
stilling i Østre Borgesyssel ved å kutte ut en stilling på 
Nordmøre.

Som man skjønner, blir det enda mer krevende å være 
medlem av kirkemøtet fremover. Så langt har jo kirke-
møtet nesten ikke drøftet økonomi. I fremtiden må man 
tenke økonomi hele tiden, og huske på at de vedtakene 
som gjøres, i høy grad angår lokalkirken.

Når det gjelder kirken på lokalplanet, foreslår regje-
ringen at det lovfestes at alle sokn skal betjenes av en 
prest. Reglene for endring av soknegrenser, opprettelse 
av nye sogn m.v. blir som i dag, det betyr at departe-
mentet fortsatt skal ha det siste ordet, men at avgjø-
relser i praksis kan tas av bispedømmerådet. Grunnen 
til at departementet fortsatt skal ha myndighet her, 

følger av bestemmelsen om 
at kommunen skal finansiere 
kirkebygg og stillinger som 
følger av at det er en kirke 
(organist, kirketjener m.v.). En 
ny kirke påfører kommunen 
utgifter, derfor vil departe-
mentet fortsatt styre litt på 
dette området. For selv om 
kommunene fortsatt skal ha et 
økonomisk ansvar for kirkene 
sine og de som arbeider der, 
sier ikke loven noe om stør-
relsen på bevilgningen. Den 
blir det fellesrådets oppgave å 
argumentere for at blir stor nok.
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Prest treffes:
tirsdag - fredag 10.00 - 12.00
eller etter avtale 

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

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: 69702022 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

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

– hva betyr det for kirken?
Endringer i kirkeloven 

Tekst : Bjørn Solberg

MIDDELALDERSATSING
Det pågår en satsing på middelalderen i regi av fyl-
kesmannen i Østfold. Kirken er en stor samarbeids-
partner i og med at middelalderkirkene er kanskje 
våre største monumenter fra denne perioden. 
Anne Sofie Hygen fra fylkeskonservatoren er pro-
sjektleder for den 3-årige middelaldersatsingen, og 
hun samordner ulike tiltak som skilting av kokegro-
per, pilgrimsveier, middelalderkirker etc. Som en 
konkret følge av dette arbeidet har Eidsberg kirke i 
høst fått et stort nytt skilt utenfor steinmuren med 
tekst om Eidsberg kirke i middelalderen. Skiltet er 
informativt for både fastboende og besøkende. 

Pilgrimsveiene skal merkes, og den gamle van-
dringsveien mellom Heen gamle kirkested til 
Eidsberg kirke er plukket ut som kanskje den som 
kan bli først merket. Følg med, for her vil det etter 
hvert skje mye. Når det gjelder middellaldersatsin-
gen , så samarbeides det bredt med ulike offent-
lige instanser. Lokalt gjelder det særlig Den norske 
kirke, Eidsberg kommune og Folkenborg museum. 
Vi er heldig som har en middelalderkirke innviet til 
St Olav som er i bruk annenhver søndag hele året. 
Vær velkommen, og kjenn på historiens sus enten 
du besøker kirken i glede eller i sorg. 
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«Ja, klart du kan ha dåp - det er jo de hvite 
kappers dag», svarte min kloke sogneprest da 
jeg som fersk og nyutdannet kapellan spurte 
om det gikk an å ha dåp på Allehelgensdag  
– den dagen i vårt kirkeår hvor vi på en særlig 
måte minnes alle som har gått foran oss gjen-
nom livet.

Det hvite kappers dag. Kanskje var det den 
store hvite flokk han tenkte på – den Brorson 
så detaljrikt beskriver for oss i sin gamle salme; 
Den store hvite flokk å se. I vår nye salmebok 
står salmen på nr 267, og det er Elias Blix som 
har gitt oss den norske oversettelsen hvor vi 
inviteres til å se for vårt indre øye den helt 
spesielle kombinasjon av tusen berge full av 
sne, skog og palmesving. Salmens vakre fol-
ketone fra Heddal understreker på en varsom 
og nesten litt skjør måte de innholdsmettede 
ordene. Det er mange bilder som formidles i 
denne salmen, de fleste kanskje ganske frem-
mede for oss i vår tid, men de peker frem mot 
en evig dimensjon, og de formidler det leven-

de håp, som bærer oss mennesker – fra døpe-
font og tre håndfuller vann til den siste båre, 
tre spader med jord og like inn i evigheten.

Klart du kan ha dåp, ja, skulle ikke nettopp Al-
lehelgensdag innby oss til å feire det nye liv 
i verden som i glede og undring bæres frem 
til nådens kilde i våre kirker. Fylt av glede over 
livets under – av nåde, til lykke og salighet. 
Dåpens mysterium kan vi aldri forklare, men 
vi får tro at Gud vår skaper møter oss, med sin 
nåde, sin velsignelse og sin fred. I dåpen skjen-
kes vi den hellige ånd som den aller største 
gaven – vi ser det ikke, men vi får tro det.

Han lærte meg noe viktig, den kloke sogne-
presten. Det finnes ingen gudstjenester i våre 
kirker som ikke egner seg for dåp. Ønsker du 
dåp på julaften, 17. mai, påskedag eller en helt 
vanlig torsdag for den del, er du velkommen 
– det er ingen aldersgrense og ingen kvalifika-
sjonskrav – ingen blir stemt ut og må gå skuf-
fet hjem – det er plass for alle!

Klart du kan ha dåp!

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 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 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 kirkestaben 
For prestene Lende og Seljås 

For gudstjenester og andre kirkelige handlinger 
For konsertene i våre kirker 

For formiddagstreff/ trivselstreff 

For kommuneadministrasjonen 
For Phoenix Haga som fikk mulighet til å drive 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 kjenner livet som en byrde 
For alle som gleder seg over livet slik det er nå

For godt samarbeid mellom kirken og  
organisasjonslivet 

For god drift av alle kirker og forsamlingshus

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

Velsign oss, Guds Hellige Ånd.

Amen

Andakt
ved prost  
Elisabeth Yrving Guthus

NYTT FRA MENIGHETSRÅDENENYTT FRA MENIGHETSRÅDENE

Mysen – Eidsberg – Hærland – Trømborg

Temakveldene MMM  
– MøteplassMysenMenighet
26. november kl 1900:  
Areopagos-presten Tore Laugerud: Nye ånde-
lige retninger på livsynstorget. Tore Lauge-
rud gir en god oversikt over de nyåndelige 
retningene som vi ser brer seg i Norge i dag. 
Hva er kjennetegnet på det nyåndelige, og er 
det mer åndelig enn de gamle tradisjonelle 
kirker og forsamlinger? Et av mange kjenne-

tegn på de nyåndelige retningene er at gam-
mel praksis finner nye uttrykk i for eksempel 
tidebønner fra klosterlivet. Det er mange som 
praktiserer dette i dag enten de opprinnelig 
er pinsevenn, lutheraner eller katolikk. Lysten-
ning, Jesus-meditasjon eller mind-fullness: Er 
dette bare nye navn på gammel praksis, eller 
er det praksis som kan gi oss alle en styrket 
og fornyet tro? Det blir anledning til å stille 
spørsmål.
Tore Laugerud er en av de som vet mest om 
dette i Norge nå. Han er teolog, har blant an-
net vært misjonsprest på Madagaskar, og er 
nå misjonsprest i organisasjonen Areopagos 
som ønsker å være et frirom for kristen tro og 
eksistensiell mening. Areopagos oppdaterer 
seg hele tiden på det nye som dukker opp 
på livsynstorget. Velkommen til alle fra hele 
Eidsberg!
MMM= MøteplassMysen Menighet. 
Siste onsdag i måneden. Foredrag, mat, samtale 
og velsignelsen. 
Sted: Mysen menighetshus Betania. Velkommen 
til alle, enten du bor i Mysen eller ikke! 
Arr.: Mysen menighetsråd, DNK. 

Tore Laugerud

Nils Tore Andersen ADVENTFEST 
10. desember kl 1900 på Mysen menighets-
hus Betania. Foredrag ved Nils Tore Andersen 
over tema: «Vi er på vandring, vi er på vei…», 
om fellesskap og samhandling for å møte 
menneskene i menigheten. God mat. Ad-
ventsalmer.
Nils Tore Andersen er kjent fra uttallige radio-
andakter på NRK, og har arbeidet blant annet 
i Indremisjonen, Misjonsalliansen, og har 
vært leder for Kirkerådet. Han er kjent for sin 
gode og livsnære formidling. Velkommen til 
alle fra hele Eidsberg til Mysen menighetshus 
Betania! 
Arr.: Normisjon Mysen og Mysen menighet, DNK.

Mysen menighet og Normisjon har nå hatt 
glede av et flott, oppgradert hus i nesten ett 
år. Bygget ble innviet av biskop Sommerfeldt 
søndag 26. januar 2014, og har siden da vært 
flittig brukt til alle menighetens og Normisjons 
aktiviteter. I tillegg har bygget vært leid ut til 
en rekke eksterne arrangementer. Tror alle kan 
skrive under på at bygget har svart til forvent-
ningene både når det gjelder det tekniske og 
det estetiske. Bygget har blitt flott! 
Byggeregnskapet blir offisielt gjort opp og av-
sluttet ved nyttår, da det fortsatt gjenstår noen 
mindre påkostninger i 2014. Av det som kan 
nevnes er noe belysning utvendig på bygget, 
samt en del vegg- og scenebelysning i hoved-
salen. I tillegg vil det bli utført en del støydem-
pende tiltak her, da romklangen til tider kan 
være sjenerende. Veggen over scenen skal også 
bli rettet og malt på nytt, slik at ny belysning 
kommer mer til sin rett. Mye av dette vil allerede 
være utført når Kirkekontakten går i trykken.
Driften av selve bygget har vært bærekraftig, 
takket være utleie-virksomheten og eiertil-
skudd. Hittil i år har f.eks. ekstern utleie inn-
brakt over 20.000,–, og Mysen Menighetshus 
Betania sin leilighet over den gamle delen av 
bygget, innbringer årlig 48.000,–. Så selv om 
bygget har fått økte kostnader til strøm, forsik-
ring med mer, så går den ordinære driften med 
overskudd. Målet er å bygge opp en økonomisk 
buffer for å ta høyde for fremtidig vedlikehold.

Så langt selve driftsøkonomien. Bygget som 
kostet over 6.000.000,– å ferdigstille, er langt 
fra gjeldfritt. Byggeregnskapet viser i dag en 
gjeld på 2.475.175,–. Takket være blant annet 
momskompensasjon i 2014, har man pr. i dag 
590.300,– på kapitalkonto. Renter og avdrag pr. 
måned er 14.960,– Pengene på kapitalkontoen 
vil etterhvert bli brukt til å betale ned på byg-
gelånet, men man vil avvente til de arbeidene 
som gjenstår er kostnadsberegnet.
Det har kommet inn flere enkeltbidrag til hu-
sets innsamlingskonto i 2014, og det er glede-
lig. Det som er situasjonen akkurat nå, er at 
givertjenesten innbringer 12.000,– pr. måned 
gjennom 22 faste givere. Vi er veldig takknem-
lige for alle som har meldt seg som faste givere, 
men vi trenger flere for å dekke renteutgiftene 
alene. Det er 3000,– det står om i måneden for 
å innfri dette. I tillegg skulle man gjerne sett at 
man kunne fått så mange at man kunne be-
gynne å betale ned det resterende byggelånet 
på 2.475.175,–. 

Ønsker du å støtte Mysen menighetshus Beta-
nia gjennom fast givertjeneste, vennligst gå inn 
på www.mmhb.no og klikk på boksen «Støtt 
MMHB». Der ligger et skjema i word og pdf for 
utfylling og printing. Disse kan sendes pr. post 
eller mail i henhold til instruks som står på skje-
maet. Skjemaet finnes også på Kirkekontoret, 
og kan hentes der for de som ønsker det. Mysen 
menighetshus Betania sin innsamlingskonto er: 
1020.27.43000 for de som vil gi enkeltbidrag.

Mysen menighetshus 
Økonomi og drift pr. oktober 2014
Tekst:  Jul-Sverre Haugerud
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Øivind T. ReymertApropos!
Noen strofer fra artisten Lalehs låt 
«Some die young» dukker innimellom 
opp i hodet mitt:

«I will tell your story if you die 
I will tell your story and keep you alive 
The best you can 
I will tell them to the children 
If we have some, if we have some …»

Når man er ung, er døden heldigvis ikke det 
temaet som opptar tanken mest for de fleste. 
Livet er langt, og døden får komme når den 
kommer – langt inn i en fjern framtid. Nå 
leves livet.

Jeg var elev i barneskolen på 70-tallet. Mange 
lærere var grepet av den store visebølgen. 
Den dag i dag går jeg ofte rundt og nynner på 
gamle visestrofer. I blant framstår tekstene 
sterkere og klarere i dag. Livserfaringen som 
lå i de gamle visetekster var ofte mer ord enn 
innhold da man var barn.

«Vinden rider høyt på sky 
Over hav og land og by 
Stormen raser tung og hvit 
Sorg og død kom ikke hit!

Noen kommer, noen går 
Noen dør i livets vår 
Stjerner lyser hvite»

Alle helgens dag minner oss om døden. I 
norsk tradisjon er denne dagen både en dag 
for å minnes helgener, men også en dag for å 
minnes de døde. For mange blir dette en dag 
for å pynte og kanskje sette lys på gravsteder. 
«Kirkegårdsmenigheten» er stor. Kirken invi-
terer ofte til minnesamlinger eller konserter 
for dem som i løpet av det siste året har mistet 
noen av sine kjære. Det kan være en fin støtte 
for mange.

Så får man en dag døden som en ubuden 
gjest. En høstmorgen for 14 år siden stod jeg 
foran mitt livs hittil vanskeligste oppgave – å 
vekke fire barn for å fortelle dem at mamma 

døde i løpet av natten. Etter to år med kreft 
var døden et faktum. –

”Some die young” … «Noen dør i livets vår» 
– Løse strofer som dukker opp i hodet inni-
mellom. I blant blir de som nøkler til rom du 
ikke lett åpner. -

Uttrykket «Ord blir fattige» kan lett høres ut 
som en floskel, men det er noe sant i det. Å 
tenne et lys eller å få være med og legge en 
blomst på en grav - eller å høre musikk som 
åpner inn til sorgens landskap kan for mange 
være godt på dager der man minnes de som 
har gått bort. Og i kirken kan salmeskatten  
 

være med og løfte fram det kristne håp om en 
oppstandelse i Jesus Kristus:

«La troen vinne seier, 
 Og led oss trinn for trinn, 
Så samles våre veier 
Til sist i himlen inn»

(Fra «Velt alle dine veier», nr 460 i Norsk Sal-
mebok»)

”Some die young …”

Borg bispedømmeråd har i over et år arbeidet med 
en ny strategiplan, den skal gjelde for perioden 
2015-20120. Arbeidet foregår denne gangen på 
en annen måte enn tidligere, først og fremst ved at 
prosessen frem mot planen involverer menighets-
råd og ansatte i bispedømmet.

Ordningen i Den norske kirke er, litt forenklet, slik at bi-
spedømmerådene er forpliktet på det som Kirkemøtet 
bestemmer, mens menighetsrådene ikke har noen slik 
forpliktelse. De betyr at menighetsrådene kan legge 
egne planer og prioritere annerledes enn bispedøm-
merådet.

Denne gangen er det bispedømmerådets målsetting 
å utarbeide en plan som hele bispedømmet ønsker å 
følge opp. Strategiarbeidet startet derfor med en sam-
ling for proster og kirkeverger for halvannet år siden, 

der det var mye fokus på samfunnsutviklingen og kir-
kens situasjon i Østfold og Akershus. I januar i år var 
det så en større samling for menighetsrådslederne, 
prostene og kirkevergene der vi jobbet med å konkre-
tisere kirkens utfordringer, og der det kom gode inn-
spill gjennom foredrag både fra medarbeidere i Borg 
og i Svenska kyrkan. I gruppesamtaler drøftet så del-
takerne hvilke strategier kirken i Borg burde velge for 
å møte utfordringene, særlig utfordringen som ligger i 
at færre døper barna sine.

I april vedtok så Kirkemøtet den nye visjonen for Den 
norske kirke:» Mer himmel på jord». Kirken skal fort-
satt være en bekjennende og misjonerende, men 
også åpen og tjenende folkekirke. Dette har så vært 
utgangspunktet for bispedømmerådets forslag til 
strategiplan som menighetsrådene nå får uttale seg 
om, både i sine egne møter og i de prostisamlingene 
som blir holdt utover høsten. (4. november for menig-

Ny strategiplan for kirken i Borg

Støttekonserten 
for hjelpearbeid til Estland 

Kantorens 
hjørne

Den tekniske tilstanden har vært meget dårlig. Det har 
ført til stumme toner, ja sågar hele stemmer har til tider 
vær ute av funksjon, noe som har ført til stor frustrasjon 
for organistene som spiller på instrumentet. Nå har 
vi endelig kommet så langt at det skal restaureres og 
bringes tilbake i god teknisk stand, og når dette leses 
er orgelbygger Mathias Becker fra Fredrikstad i full 
gang med dette 

Det er et meget omfattende arbeid som skal utføres

Orgelet skal i sin helhet plukkes fra hverandre og ren-
gjøres. Hele pipeverket skal overhales, og alle pipene 
skal renses og rengjøres.

I tillegg skal hele det elektriske anlegget gjennomgås. 
Magneter skal kontrolleres, eventuelt skiftes ut. Alle 
kontakter og brytere skal kontrolleres, og det som er 
defekt her skal også skiftes.

I tillegg skal det installeres ny digital 12 V strømforsy-
ning.

Videre skal det monteres tak over en del av orgelet så 
ikke støv og skitt faller ned i pipeverket når det ringes 
med kirkeklokkene.

Egentlig burde også spillepulten skiftes ut, men av 
økonomiske grunner utsetter vi dette i noen tid.

Den nåværende spillepulten blir også gjennomgått 
og over alt slik at den kan funger greit en stund, men i 
utgangspunktet er den utslitt.

Når dette omfattende arbeidet er gjort, vil Hærland 
kirke ha et orgel som vil kunne være funksjonelt og 
godt i mange år framover. Vi er svært takknemlig for at 
Fellesråd og kirkeverge har funnet midler slik at arbei-
det har kunnet kommet i gang nå, og til jul vil Hærland 
menighet kunne lytte til et «nytt» og velklingende 
instrument!

RESTAURERING AV  
ORGELET I HÆRLAND 
Orgelet i Hærland kirke har i flere år vært i 
en skrøpelig forfatning. 

Tekst: Bjørn Solberg

Støttekonserten for hjelpearbeid til Estland i Trømborg kirke 12.oktober innbrakte kr 17, 865,-. Felles diakoniutvalg i Eidsberg sto som arran-
gør for konserten og konsertsuppa etterpå, og de takker hjerteligst aktørene som stilte opp gratis for Estland: Koret MarkCanto, sangeren 
Bjørnar Spydevold og pianisten Kari Stokke! Prosjektleder for hjelpearbeidet Ann Elin Slettahjell fortalte gripende fra virksomheten i Estland. 
En fullsatt kirke takket med en raus kollekt til Lovisenberg diakonale sykehus Diakonova sitt arbeid med å utruste sykehus i Tallin og Narva, 
og til produksjon av lærebøker i sykepleievitenskap på russisk. Ønsker du å støtte dette viktige arbeidet videre, kontakt Tove Kopperud i 
Eidsberg. 

bilde kommer
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Det har vært en årelang tradisjon 
å ha et musikkarrangement i Eids-
berg kirke denne kvelden, så også 
i år.

Det er lagt opp til et allsidig pro-
gram, med korsang, solosang, 
instrumentalmusikk, og menig-
hetssang som vi håper og tror kan 

være til ettertanke, trøst og håp 
på en allehelgensdag.

Vi har fått med oss utøvere av me-
get høy kvalitet til denne kvelden.

Eidsberg Bygdekor under ledelse 
av Toril Skaug Gaasland står for 
korsangen, sangsolist er Wenche 
Hammer og Kjell Haugen spiller 

trombone. Vidar Hansen, spiller 
orgel og klaver.

Vi håper at riktig mange vil ta tu-
ren til Eidsberg kirke denne kvel-
den. 

Alle julekonserters «mor», er «Stil-
le natt Hellige natt» blitt kalt. 

De var først ute med å reise rundt 
i førjulstiden med profesjonelle 
artister. Etter 27 år på veien kan 
man trygt si at «Stille natt, hellige 
natt» er blitt en veletablert tradi-
sjon i førjulstiden. Mange artister 
har vært med i ensemblet, og i år 
har vi med fire av våre mest eta-
blerte artister.

ELISABETH ANDREASSEN er en 
av våre mest folkekjære artister. 
Hun har gjort show, kabareter, re-
vyer og solgt plater som få andre 
i landet. Noen av hennes største 
suksesser har vært bl.a. Grand 
Prix, julekonserter med Jan Wer-
ner Danielsen og «Showgirls» 1 
og 2 på Chat Noir.

TOR ENDRESEN er kalt en «musi-
kalsk kameleon» fordi han mes-
trer nesten en hver musikalsk 
sjanger, noe NRKs «Stjernekam-
pen» bekreftet. 

Tor er den i årets ensemble med 
lengst fartstid. 

MARIAN AAS HANSEN er med for 
14 året på rad, og for mange av 
de mest trofaste publikummerne 
blir det ikke jul før hun har sun-
get «Himmelen i min favn». Ma-

rian har også hatt store suksesser 
med forestillinger som «Show-
time», og «Showgirls» 1 og 2 på 
Chat Noir.

RUNE LARSEN har drevet med 
julekonserter helt siden 1984. De 
siste 13 årene har han delt sine 
juletanker i «Stille natt, hellige 
natt». For mange er nok Rune 
mest kjent som «Lollipop-gene-
ral», men mesteparten av hans 
karriere har funnet sted i kirker 
over det ganske land, ikke bare i 
julehøytiden. 

Produsenten, TOR ARNE RANG-
HUS i TARAN vil at de fire artis-
tene samt to eminente musikere: 
JON-WILLY RYDNINGEN og OLAV 
TORGET, skal sørge for julestem-
ningen i store deler av landet. 

Turneen starter i Vår Frue kirke i 
Trondheim den 25. november og 
avsluttes i Fagerborg kirke i Oslo 
den 22. desember.

Dette er 15. gang på rad at Strøm-
mestiftelsen er medarrangør, og 
juleturneen har innbragt over 6 
millioner kroner til hjelpearbei-
det, bl.a til HIV-smittede barn i 
Afrika og gatebarn i Sør- Amerika. 

Lørdag 13. desember kl. 17.00 i 
Eidsberg kirke.

Allehelgenskveld i Eidsberg kirke

«Stille natt  
         Hellige natt» 

Ny strategiplan for kirken i Borg

Hvis du har vært i Trømborg Kirke etter sommer-
ferien, og tittet opp mot orgelet, har du kanskje 
lagt merke til at det er et nytt ansikt som titter 
ned mot presten mellom sangene. 

Victor Aleksander Jankowski (16) er bosatt i Askim. 
Piano har vært en del av hans liv helt fra han var liten.  
– Jeg startet selv å spille da jeg var 6 år.  
Han er ikke oppvokst i en spesielt musikalsk familie, 
men har latt seg sjarmere av det fleksible tangent-
instrumentet. Victor begynte med klassisk piano, og 
utvidet med orgel for 5 år siden. 

Det var pianolæreren hans som tipset om den ledige 
stillingen som organist i Trømborg.  
– Jeg har tidligere vikariert i Skiptvet, så jeg har litt 
erfaring.  
Han søkte og fikk jobben.  

– Det er artig å spille i ordentlige gudstjenester, og ikke 
bare for meg selv. Det føles bra at flere kan høre resultater 
av mange timer med øving, sier Victor.  
– Det vanskeligste er å koordinere både hender og føtter. 
De går jo uavhengige av hverandre. Det er krevende, men 
morsomt, smiler den unge organisten. 

Musikk kommer alltid til å være med han, uansett hva 
han kommer til å jobbe som, tror Victor.  
Nå går han på studiespesialiserende på Askim Videre-
gående skole, med realfag som sine programfag.  
– Jeg synes realfag er veldig spennende, men vet ikke helt 
hva jeg skal bruke det til enda, flirer han.  
– Uansett kommer musikk til å være en viktig hobby, slår 
han fast. 

Ung organist 
Den nye organisten i Trømborg kirke er 16 år!
Tekst og foto: Kristina Tangen

Victor Aleksander Jankowski (16) har piano og orgel som sin 
største hobby, og tror det kommer til å være med han gjennom 
hele livet. 

Victor Aleksander Jankowski (16) synes det er fint å bruke all 
øvingen til glede for andre. 

Søndag kveld, den 2. november kl. 19, innbyr menighetene i Eidsberg preste-
gjeld til «Allehelgenskveld» i Eidsberg kirke.

hetsrådene i Østre Borgesyssel.)

Planen er en strategiplan, den 
skal altså angi hvilke strategier vi 
bør velge for å nå våre mål. Hvor-
dan det konkret skal arbeides, 
og hvilke tiltak som skal settes i 
gang, eller forbedres; det er det 
opp til menighetsrådene å be-
stemme. (Kanskje vi skal slutte 
med noen tiltak også?)

Jeg har nevnt at dåpstallene gir 
grunn til bekymring i flere me-
nigheter. Det er også slik at vi 
ønsker at enda flere kommer på 
gudstjenestene våre, selv om 
antall gudstjenestedeltakere er 
relativt stabilt.

Bispedømmerådet har foreslått 3 
strategiske mål:
• At flere deltar i og opplever 

gudstjenesten som et åpent og 
inkluderende felleskap.

• At flere søker dåp og trosopp-
læring.

• At flere opplever at folkekirken 
engasjerer seg i samfunnet.

For å nå målene mener vi det er 
nødvendig med god og målret-
tet kommunikasjon og god kvali-
tet på alt vi gjør, og så vil det være 
viktig å stimulere medlemmenes 
engasjement.

Samtalene på prostisamlingene 
og innspillene fra menighetsrå-

dene vil så avgjøre om dette blir 
de endelige strategiske målene.

Hva man så skal gjøre konkret, 
hva som skal prioriteres opp eller 
ned, hvordan kommunikasjonen 
skal bli bedre; det er det opp til 
den enkelte menighet å avgjøre. 
Utfordringene og mulighetene 
varierer jo noe fra menighet til 
menighet. Men bispedømmerå-
det håper på bred tilslutning til 
de målene og strategiene som er 
foreslått; både fordi de er viktige, 
og fordi vi er overbevist om at 
kirken i Borg når lenger dersom 
vi alle drar i samme retning.
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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 

Tradisjonen tro reiser Trine Rein rundt i førjulstiden for å dele glede, 
sang, musikk, og julens gave i kirkene hun besøker. 

Lørdag 20. desember kl. 18.00 besøker 
hun Hærland kirke, og i samarbeid med 
koret Message sørger de sammen for å 
sikre en gladkveld med mange inntrykk 
og gode musikkopplevelser. Trine har et 
tydelig budskap hvor hun formidler hvor-
for vi feirer jul i kirken, og hun deler også 
sin egen opplevelse i møte med troen. 
Musikken er inspirert av ekte sørstatsgos-
pel og tradisjonsrik, norsk julemusikk. Her 

blir det høyt under taket, og god stem-
ning, så det er bare å forberede seg på en 
innholdsrik konsert med ekte juleglede i 
høysetet! 

Vel møtt! 

For billetter, vennligst besøk:  
www.trinerein.com

TRINE REIN

Trine Rein lager 
julestemning med 
JULEGAVEN
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Kirkestua i Hærland:  
Onsdag 26. november: Det går mot advent. 
Treffet 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 18. november kl 11.00. Du er varmt velkommen til  
suppe og sosialt samvær, kaffe og loddsalg. 

NOVEMBER
Onsdag 5/11, kl. 19.00 – Møte.  
Solfrid Leinebø Seljås.

Søndag 9/11, kl. 18.00 – Sangmøte.  
Frelsesarmeens Kor fra Strømstad.

Onsdag 12/11, kl. 19.00 – Møte.  
Gunnar Navestad.

Mandag 17/11, kl. 12.00 – Bønnegruppe.

Onsdag 19/11, kl. 19.00 – Møte.  
Tale av Bent Reidar Eriksen «Utfordringer i det kristne felles-
skap». Sang av Marianne Jacobsen.

DESEMBER
Onsdag 3/12, kl. 19.00 – Møte.  
Bjørnar Holmedal.

Onsdag 10/12, kl. 19.00 – Adventsmøte  
sammen med Mysen menighet. 
Tale av Nils Tore Andersen. Sang av KOR15.

Mandag 15/12, kl. 12.00 – Bønnegruppe.

Lørdag 20/12, kl. 18.00 – Julekonsert med Trine Rein  
og ungdomskoret Message i Hærland kirke.

Velkommen til Trivselstreffet i høsten 2014. 
Vi møtes annenhver mandag kl 11. – 13.00 til pro-
gram, lunsj og fellesskap på Mysen Menighets-
hus, Betania.

27. oktober «Nytt fra India, sang og fortelling» v/Winnie Gul-
brandsen 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.

Hver gang det er gudstjeneste i Eidsberg kirke, er det også søndags-
skole. Barna starter inn i kirken sammen med de andre som har kommet 
til gudstjeneste. Under andre salme eller etter dåpen går de sammen 
med søndagsskolelederne inn i prestesakristiet som i høst er gjort om til 
søndagsskolerom. Der får barna høre en Jesus-historie, synge en kristen 
barnesang og kanskje tegne litt før de går inn igjen i kirken til avslutnin-
gen av gudstjenesten. Et godt tilbud som har plass til flere barn.

GUDSTJENESTER DØPTE

VIGDE

DØDE
Eidsberg:
Oddbjørg Annie Jørstad
Berit Synnøve Brevik

Mysen:
Kari Elinor Sørensen
Rolf Gerhard Dahl 
Ulrike Brunhilde Pettersen
Ruth Helen Holm
Åse Marit Ruud
Unni Berit Pettersen

Hærland:
Ole Julius Holta
Fredrik Mathias Hersleth 
Holsen

Trømborg:
Synnøve Arneberg
Anne Lise Rånås Borgersrud

Eidsberg:
Eyvind Bodal Bye
Mie Kristine Abrahamsen 
Bjelland
Mie Lily Graue
Leonel Valentin Trollerud-
Sundell
Alexandra Lindelien Lundsten
Mathea Skaarer Åle
Fredrik Johansen Østre

Mysen:
Theodor Solbrekke Krosby
Vilhelm Jahnsen Mysen
Lukas Aas
Tiril Hildre

Hærland:
Emilie Teig Berger
Joakim Hagen
Frida Lintho Brettingen

Trømborg:
Ingrid Elise Børresen Løe

Eidsberg:
Anna Ninoska Vatne og Lars 
Stoltz Vatne
Camilla Synnøve og Jens-
Kyrre Anthonsen
Eiléen Fredrikke Karlsen og 
Mads Aas Johansen

Hærland:
Laila Irene og Bård Stian 
Skjærstad-Mathisen

Ingen vigde i de andre  
sognene. 

Formiddagstreff

Trivselstreff

«Nytt søndagsskolerom» i 
Eidsberg kirke

Program høsten 2014  
Normisjon Mysen

02.11.14 – ALLE HELGENS DAG. 
Hærland kirke kl. 11.00: Alle helgens gudstjeneste. Sogneprest Rolf  
 Ertkjern Lende. Hærland Sangforening deltar.  
 Kirkekaffe v/ Melleby Sanitetsforening.

Mysen kirke kl. 11.00: Alle helgens gudstjeneste v/ sogneprest  
 Solfrid Leinebø Seljås. 

Eidsberg kirke kl. 19.00: Allehelgenskonsert.

09.11.14 – 22. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN. 
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Prost Elisabet Yrwing Guthus.  
 En gruppe fra korpset deltar.

Mysen kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste i samarbeid med 
 Metodistkirken. Solfrid Leinebø Seljås og  
 Andreas Kjernald. Kirkekaffe.

16.11.14 – 23. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN. 
Eidsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ sogneprest Solfrid Leinebø Seljås.  
 Dåp. 

Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Vikar.

Trømborg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Sogneprest Rolf Ertkjern Lende.  
 Gunnar Kinn synger.

23.11.14 – KRISTI KONGEDAG. 
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ sogneprest Rolf Ertkjern Lende.  
 Wenche Hammer synger.

Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Prost Elisabet Yrwing Guthus. 

30.11.14 – 1. SØNDAG I ADVENT. 
Eidsberg kirke kl. 11.00: Lys våken-gudstjeneste.

Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Sogneprest Rolf Ertkjern Lende. 

Trømborg kirke kl. 19.00: Lysmesse. Sogneprest Rolf Ertkjern Lende.  
 Konfirmantene deltar. Maria Hellgren m.fl. synger.

07.12.14 – 2. SØNDAG I ADVENT. 
Hærland kirke kl. 11.00: Lysmesse. Sogneprest Rolf Ertkjern Lende.  
 Konfirmantene deltar.

Mysen kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste.  
 Sogneprest Rolf Ertkjern Lende. 

14.12.14 – 3. SØNDAG I ADVENT. 
Eidsberg kirke kl. 11.00. Gudstjeneste. Sogneprest Solfrid Leinebø Seljås.

Hærland kirke kl. 18.00: Vi synger julen inn. Hærland Sangforening og  
 Hærland skole- og ungdomskorps.  
 Sogneprest Solfrid Leinebø Seljås. 

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:
10. november 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

Kjøp unik glasskunst med julemotiv laget for Det Norske 
Misjonsselskap av kunstneren Astri Vadla Ravnås! 
Serien har fem motiv, alle 10 cm i diameter: 
Krybben (2011), englene (2012), hyrdene (2013), 
de vise menn (2014 - ÅRETS MOTIV) 
og et misjonsmotiv (2015).

Hver gang du ser på 
et av motivene, 
vet du at du har 
bidratt til 
verdig liv og 
varig håp for 
et medmenneske!  

PRIS: Hvert motiv koster kr 1000,-
TILBUD: Kjøp de fire første motivene samlet for kr 3500,-
BESTILLES hos NMS: info@nms.no eller 51 51 61 00

nms.no/julegave

Når du kjøper et motiv til 
kr 1000, går kr 750 direkte til 
NMS sitt verdensvide arbeid. 

ÅRETS JULEGAVE!&gi  få



En gang bodde rottene Vesle og Fredo på sirkus, 
men sinte katter gjorde livet farlig og nå leter de 
etter et nytt hjem. En mørk og stormfull kveld 
kommer de til en gammel kirke i skogen. Der 
hører de sang, og de bestemmer seg for å gå inn 
i kirken. Det blir starten på et nytt og spennende 
eventyr for Vesle og Fredo.

Gjennom filmer, lydbok og teater tar «kirkerot-
tene» Vesle og Fredo barna med seg på spen-
nende eventyr i kirken. Barna inviteres til å 

undre seg over kirkerommet og til å la seg fas-
cinere av Jesusfortellingene.

Det er gitt ut flere DVD-er om kirkerottene. Her 
i Eidsberg har menighetene i flere år sendt ut 
den første DVD-en i gave til alle døpte 5 åringer. 
Her møter vi Vesle og Fredo i det de har rømt fra 
Sirkuset og leter etter et nytt hjem. Alle med-
lemmer født i 2009 kan derfor glede seg til å få 
denne DVD-en hjem i posten i løpet av novem-
ber!

Andre tilbud med kristne verdier 
for barn og unge i Eidsberg:

Søndagsskole i sakristiet samtidig 
med gudstjenester i Eidsberg kirke
Fredagklubben for barn fra 5.-7. 
trinn. En fredag i måneden.  
Kontakt: Gyda Høie Horgen
Mysen Barnegospel øver annen-
hver torsdag på Mysen Menighets-
hus Betania, mellom kl 17.30 - 19.00.  
Kontakt: Mona Duserud
Mandagskvelden for barn fra 1.-7. 
klasse i Trømborg menighetshus.  
Annenhver mandag.  
Kontakt: Jostein Trømborg
Korvetten for barn fra 4.-7. klasse. 
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. klasse og oppover. 
Kontakt: Kari K. Undeland

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

Babysang  
Mysen menighetshus Betania 
Kurset startet i september 
8-ukers kurs 
Nytt kurs starter opp i januar
Småbarnsang (født i 2012 – 2013) 
Mysen Menighetshus Betania 
En onsdag i måneden. 
I høst: 29. oktober og 26. november 
kl. 17-1830
Knøttekor (født i 2009 – 2011) 
Mysen menighetshus Betania 
En tirsdag i måneden. 
I høst: 28. oktober og 25. november 
kl. 17-1830
DVD til 5 åringer  
Alle 5-åringer som tilhører  
Den norske kirke får DVD med  
kirkerottene tilsendt i posten i  
løpet av november.
4-klasse leir  
Alle tilhørende 4. klassinger får 
invitasjon til leir på sjøglimt  
17.-18. oktober
Lys våken, Eidsberg kirke 
6-klassinger over natter i kirken  
29.-30. november.
Barneklubb (4-8 år) 
Hærland kirkestue 
En torsdag i måneden  
kl. 17:30-19:00
KRIK Ka du trur, Eidsberghallen 
Fra 8. klasse og oppover kl 18:30  
Hver fredag. 
Søk opp klubben på facebook.
Konfirmanter 
Undervisning startet opp i oktober  
Ta kontakt med kirkekontoret hvis 
du har spørsmål.

Trosopplæring  
- høsten 2014

Hjertelig til lykke alle dere som har 
vært med i Trømborg Yngres og i de 
senere år Mandagskvelden.
Vi befinner oss i året 1939, da Yngres ble 
startet. Jeg hadde den glede å få være 
med på møter helt fra begynnelsen av. 
Litt heldig var jeg vel, som fikk være med 
de store jentene, blant annet min gode 
venninne Bergljot Tøften (f. Guldberg). 
Ranveig Ruud var en av dem som stiftet 
foreningen. Vi var samlet fra begge sko-
lekretser, Åsgård og Sviu.
Møtene ble holdt privat og muligens av 
og til i lokalet til Trømborg avholdslags-
lags forsamlingshus «Fredheim». Spesielt 
husker jeg at vi var i annen etasje i O. H. 
Gløruds butikk, huset som ligger i krys-
set som den dag i dag kalles «Glørud-
krysset». Det var hans sønn Thorolf som 
var leder, og startet det hele, og det var i 
hans private hjem vi fikk være.

Jeg var da 12 år, men de fleste var nok 
14-15 år. På møtene var det alltid andakt, 
men også annet program. Vi lærte oss å 
skrive referater, og vi fikk lov til å lese opp 
forskjellige stykker (dikt/prosa). Dette var 
utenom skolen og gav oss selvtillit, slik 
at vi ikke var så engstelige for å opptre 
siden. Jeg mener vi sang en del, hadde 
gjettekonkurranser, kanskje var det 
loddsalg, da som nå. Det var nok ikke de 
store summene som kom inn, bare noen 
«slanter», etter datidens dårlige tider 
innen økonomi og annet.
Da vi ble eldre var vi med i Ungdomsfor-
eningen, her huskes det best tur til «Sør-
bysetra» i Trømborfjella. En annen utflukt 
var til et stevne i skogen ovenfor Kolshus 
vestre. Vi lekte «tredje mann i vinden», 
«hoppa bukk» og andre leker. Det ble 
pisket eggedosis i store bøtter, også delt  
 

ut i kopper, det var den tidens form for 
ekstra bevertning.
I 1940 brøt krigen ut, men jeg mener for-
eningen holdt på i krigsårene også, men 
fikk en oppsving da freden kom i 1945.
Vi gikk, syklet og sparket i all slags vær et-
tersom det nesten ikke var biler på den 
tiden. Hvis vi ble skysset var det med 
hest og slede, «gigg» eller trille. Kanskje 
ble vi litt robuste av ikke å bli kjørt?
Det har skiftet med forskjellige styrer og 
ledere i foreningen, og nye årsgrupper 
har kommet til.
Jeg er takknemlig for å ha vært med i 
Trømborg Yngres. Det er sikkert også 
vært med å prege mitt liv. Til slutt vil jeg 
ønske den nye form for Yngres «Man-
dagskvelden» alt godt for framtida, og 
håper det vil finnes ledere!

En hilsen fra Hanna Bentsen  
i anledning 75 års jubileet

Søndag 21. september feiret Mandagsklubben 75 års jubileum

Leder Jostein Trømborg mottok gave fra kommunen. Tidligere Yngres-deltagere var også til stede på jubileet (f.v.): Borghild Ruud, Arne Kopperud,  
Ragnhild Langholen, Marie Haugom, Randi Kopperud, Karen Løkke og Helene Vestby.

Pølsefest.Askim Soul Children deltok med sang på gudstjenesten.


