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Biskop Atle Sommer
feldt kommer på 
VISITAS i uke 22.
Vi søker brudepar som ønsker 
å bli viet av biskopen lørdag 
30.mai, eller barn som kan 
bli døpt av biskopen søndag 
31.mai.

Biskop Sommerfeldt skal fra 
tirsdag 26.mai– søndag 31.mai 
besøke alle de 4 kirkene, besøke 
en bedrift og møte kommune-
administrasjonen, samt møte 
barn og unge på ulikt vis. Merk 
at tirsdag og onsdag kveld blir 
åpne møter der alle kan møte 
biskopen. Nærmere informasjon 
om visitasen kommer i neste 
nummer av Kirkekontakten. 

BRUDEPAR   
OG DÅPSBARN 
SØKES

Dikt
Korset,  

smerte er ditt uttrykk
Alt krever du

Du krever Guds  
offerlam som offer

Kjenner ingen  
barmhjertighet

Og likevel
Fra deg strømmer 

barmhjertighet
Uten grenser,  

uten stans.

Andreas Lund

MYSEN KIRKE

– PÅSKEKIRKEN 2015
Onsdag  
25. mars kl 19.00: 
«Påske-kickoff» i Mysen  
menighetshus Betania.  
Påskesalmer, mat og kunst.

PALMESØNDAG  
29. mars kl 11.00 
GUDSTJENESTE i Mysen kirke 
ÅR 33 e. Kr.: Jesus rir inn i Jerusa
lem. Folk vifter med palmegreiner 
og roper HOSIANNA, det ligner på 
når vi vifter med flagget og roper 
HURRA! Alle er glade. Nå kommer 
Jesus til byen. Han rir på et esel.

2015: Når vi i dag feirer gudstje
neste på palmesøndag, så er det 
viktig å få fram GLEDEN som folket 
kjente over at endelig kom frelser
kongen/ Messias som de hadde 
ventet på! Samtidig som påskens 
alvor ligger der som et bakteppe.  

Påskemorgen slukker sorgen,
slukker sorgen til evig tid;
den har oss givet
lyset og livet,
lyset og livet i dagning blid.
Påskemorgen slukker sorgen,
slukker sorgen til evig tid.

N.F.S. Grundtvig

1. april kL 19.00 
PASJONSKONSERT i Mysen 
kirke.  
Østfold strykekvartett fremfører 
Joseph Haydn’s opus 51 for stryke
kvartett. Dette blir spilt sammen med 
Jesu syv ord på korset! Se egen omta
le annet sted i kirkekontakten. Billett 
kr 200, betales ved inngangen.

SKJÆRTORSDAG 2. april 
Kl 16.00 Andakt på Edwin 
Ruud. Nattverd. 
Kl 19.00 i Mysen kirke:  
Skjærtorsdagsgudstjeneste. 
År 33 e. Kr.: Jesus spiser påskemåltid 
sammen med disiplene. Mens de 
spiser tar Jesus et vaskefat og vasker 
beina til vennene sine. Det er rart at 
Jesus gjør dette. Det er jobben for en 
tjener. «Slik jeg gjør, skal også dere 
gjøre», sa Jesus, før han noe senere 
går til Getsemane.

2015: I denne gudstjenesten er det 
naturlig at vi feirer nattverdmålti
det sammen, for spesielt å markere 
Jesu siste måltid. Etter gudstjenes
ten dekker vi av alteret og dekker 
over det med et mørkt klede, og 
forbereder oss på å gå inn i Jesu 
lidelseshistorie.
Deretter går vi over i Mysen me
nighetshus Betania og fortsetter 
bordfellesskapet med kveldsmat. 

LANGFREDAG  
3. april kl 11.00 
Pasjonsgudstjeneste  
i Mysen kirke 
År 33 e. Kr.: Jesus dør på korset. 
Alle vennene,   kvinner og barn 
som fulgte han, er lei seg. Etterpå 
blir Jesus lagt i en grav, en hule 
som var laget i fjellet. Så ruller de 
en stor stein foran.

2015: Vi marker langfredag med at 
alteret er dekket med et svart klede. 
5 røde roser ligger på alteret for å 
minne oss om Jesu 5 sår. Musikken 
har et avdempet uttrykk, og vi får på 
denne måten et veldig annerledes 
preg på gudstjenesten.  

4. april  kl 23.00 
PÅSKENATT i Mysen kirke  
Lystenning, dåp av konfirmanter, 
nattverdfeiring. Gudstjenesten av
sluttes med sang utenfor kirka i det 
nye døgnet som innleder påskedag. 

År 33 e. Kr.: Dette er natten da Kris
tus brøt dødens lenker og seirende 
sto opp fra dødsriket.
2015: Kirkerommet er bare svakt 
opplyst, og lysene på alteret er ikke 
tent. Det store påskelyset tennes, og 
alle står etter hvert med brennende 
lys. Bibellesningene tar for seg «den 
røde linjen» i Bibelen fra skapelsen, 
gjennom Israelsfolkets redning gjen
nom havet til Jesu død og oppstan
delse. Påskenatt blir en også minnet 
om sin egen dåp, og det innbys til 
nattverdfeiring.  

5. april kl 09.30 – 10.30:
PÅSKEFROKOST i Mysen me-
nighetshus Betania   
En god måte å starte 1. påskedag på 
sammen. Velkommen til alle!

PÅSKEDAG  
5. april kl 11.00:  
HØYTIDSGUDSTJENESTE i 
Mysen kirke  
Nattverd. Offer. Utdeling av påske
liljer.
År 33 e. Kr: Tidlig påskemorgen blir 
Jesus levende igjen. Graven hans er 
tom. Han er ikke der. Vennene hans 
får møte ham, en etter en. Disiplene 
blir glade når de ser Jesus.

2015: HØYTIDSDAG: DEN STORE 
OPPSTANDELSESGLEDEN markeres 
med festmusikk og påskesalmer. 
Påskekorset er pyntet med påskelil
jer og et hvitt festklede.

VELKOMMEN TIL KRISTENT FELLE
SKAP I PÅSKEN!

Påskefeiringen i Eidsberg fellesrådsområde er i år lagt til Mysen kirke. 
Gjennom gudstjenester, konsert og kunstutstilling får vi følge hele påskens drama fra palmesøndag 

til 1. påskedag i den vakkert utsmykkede sentrumskirken vår!
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Stein Eriksen er denne perioden 
sekretær i Mysen menighetsråd og 
leder i Eidsberg kirkelige fellesråd. 
Stein er opprinnelig fra Greåker, men 
har i over 30 år arbeidet på Mysen 
vgs., først som lektor, og de siste 15 
årene som utdanningsleder.
Hva tenkte du da du ble spurt om å stille 
til valg i 2011?

Jeg tenkte at nå er det greit å stille opp. Jeg hadde svart nei på 
det samme spørsmålet i 2009, men kom raskt til at nå kunne 
jeg tenke meg å gjøre en innsats.
Har det vært mye å gjøre som medlem av menighetsrådet?
I menighetsrådet har det vært som forventet. Menighetsrådet 
er jo involvert i mye av det som skjer i menigheten, og som 
sekretær har jeg hatt en del papirarbeid. Av større saker vil 
jeg nevne ansettelse av ny sokneprest og arbeidet med å slå 
sammen de fire menighetsrådene. Vi har også arbeidet med 
etableringen av menighetshuset Betania, men der er det først 
og fremst lederen som har dratt lasset.
 Det er imidlertid vervet som leder i fellesrådet som har krevd 
klart mest arbeid. Kirkevergen, både Jens Erik og Anne Grete, 
gjør en flott jobb, men som leder blir du jo involvert i mange 
saker, du må delta på mange møter, ha kontakt med kom-
munen, og sørge for å være godt forberedt til alle møtene. I 
inneværende periode har det også vært skifte av kirkeverge og 
menighetspedagog. Ansettelser tar tid, men vi er glade for at 
våre nye medarbeidere er like dyktige som de som forlot oss.
Hvordan vil du karakterisere forholdet til kommunen?
Det forholdet er veldig godt her i Eidsberg. Vi har jo en «dyr 
struktur» med fire kirker og fem kirkegårder, men jeg opplever 
at lokalpolitikerne ønsker å støtte opp om kirkens arbeid og å 
ta vare på kirkene våre. Det er riktig å si at folkekirken står sterkt 
i Eidsberg.
Hva tenker du om at vi nå skal ha ett menighetsråd?
Det mener jeg er det eneste riktige. Det har vært en lang pro-
sess, og menighetsrådene har brukt mye tid på å komme frem 
til en god løsning, men jeg tror at vi nå vil få en ordning der 
ett råd kan ta seg av formelle saker (som det jo er mange av), 
og så kan kirkekomiteene, eller hva vi vil kalle dem, jobbe mer 
med arrangementer og konkrete tiltak. Det er mange som kan 
tenke seg å bruke tid på menighetsarbeid, men som ikke er så 
interessert i de formelle sakene menighetsrådet må behandle.
Noen ord om økonomien?
Fellesrådets økonomi er i orden. Kirkevergen har god styring, 
og kommunen er som nevnt positivt innstilt til kirkens arbeid. 
Bevilgningene er rimelig gode, for eksempel kunne vi i Eids-
berg kjøpe inn 400 nye salmebøker i 2013, det er det ikke alle 
kommuner som har klart. Mitt ønske er at det gode forholdet 
mellom kirken og kommunen skal fortsette, men da må også 
vi som velges inn i menighetsråd og fellesråd, jobbe for at 
kirken skal fremstå som relevant for innbyggerne i kommunen.

Hvilke utfordringer ser du fremover?
I Eidsberg blir det en utfordring å få nyordningen med ett me-
nighetsråd og fire kirkekomiteer til å fungere godt og effektivt, 
slik at vi når målet om mindre papirarbeid og mer konkret 
menighetsarbeid.
Kirketårnet i Hærland må repareres, det tenker jeg går greit. 
Den nødvendige utvendige restaureringen av Eidsberg kirke 
blir nok en større utfordring. Her må vi både bestemme hvor-
dan dette skal gjøres, og så må vi finne penger til arbeidet.
Om relativt kort tid må vi også ansette noen nye medarbei-
dere fordi noen av våre ansatte nærmer seg aldersgrensen.
Nasjonalt er det også mange utfordringer, både når det gjelder 
organisering, økonomi og deltakelse. Men livet i kirken leves 
først og fremst lokalt, derfor er det viktig at alle som bryr seg 
om kirken, også engasjerer seg i det lokale kirkevalget.

Unni Bjerknes er denne perioden 
leder i Trømborg menighetsråd. Hun 
er ikke vokst opp i Trømborg, men 
hennes mor kommer derfra, og hun 
har hele sitt voksne liv bodd i Mysen 
og Trømborg. Unni arbeider som 
miljøterapeut ved Eidsberg ung-
domsskole, ansatt ved Mortenstua 
skole.

Hva tenkte du da du ble spurt om å stille til valg i 2011?
Jeg fikk et brev med oppfordring om å stille til valg.  Jeg har 
vært  engasjert i organisasjonsarbeid, særlig Røde Kors, men 
i 2011 hadde jeg ikke andre verv, derfor valgte jeg å stå på 
menighetsrådslista.
Var du forberedt på å bli leder?
Nei, det var jeg ikke. Men sammensetningen av menighetsrå-
det ble slik at det ble naturlig at jeg tok på meg ledervervet.
Har det vært mye å gjøre som leder?
Ja, jeg må si det. Som leder har du jo et større ansvar for 
menighetsrådets arbeid, og du må sørge for at oppgavene blir 
utført. I Trømborg har vi mange komiteer med flinke medlem-
mer som utfører flott arbeid, men det faller uansett en del 
ekstra på lederen.
Det jeg har opplevd som særlig utfordrende, er å sørge for at 
menighetsrådet svarer på forskjellige utredninger. Gudstje-
nestereformen var den første og store saken som vi skulle ta 
stilling til. Det har vært mye å sette seg inn i og det har vært 
viktig for meg at menighetsrådet har svart på en måte som 
Trømborg menighet er enig i.
Hva tenker du om at vi fra høsten av skal ha ett menighetsråd i 
Eidsberg? 
Det mener jeg er helt riktig. Menighetsrådene behandler jo 
en rekke saker som er formelle. Vi kan si at dette er formelt 
papirarbeid, som bare indirekte henger sammen med arbeidet 
i menigheten. Da er det, etter min mening, unødvendig at fire  
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tirsdag:  10.00 - 15.00
onsdag - fredag 08.00 - 15.00

Prest treffes:
tirsdag - fredag 09.00 - 12.00
eller etter avtale 

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

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

Solfrid Leinebø Seljås, sogneprest i Eidsberg og Mysen  
arb: 69 70 22 63 mob: 924 49 365
solfrid.leinebo.seljas@eidsberg.kommune.no 

Anne-Grethe Larsen , kirkeverge
arb: 69 70 22 65  mob: 995 60 630
anne-grethe.larsen@eidsberg.kommune.no 

Unni Hauer, sekretær 
arb: 69 70 22 61
unni.hauer@eidsberg.kommune.no

Solveig K. Tjernæs Vormeland, ungdomsdiakon 
arb: 69 70 22 66 mob: 982 20 299
solveig.tjernes@eidsberg.kommune.no

Ingamay Eidsmo Synnes, menighetspedagog
I permisjon

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

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

KIRKEVALGET ER OGSÅ ET LOKALVALG
Tekst : Bjørn Solberg

I september er det kirkevalg, sam
tidig med kommunevalget. I medie
ne har det vært mest oppmerksom
het rundt valget av medlemmer til 
Kirkemøtet, særlig om at det denne 
gangen kan bli flere lister ved dette 

valget. Men kirkevalget er også et lokalvalg, for da skal 
det velges medlemmer til godt over 1000 menighetsråd, 
og dermed også til de drøyt 400 fellesrådene.

Alle kirkemedlemmer over 15 år har stemmerett ved 
kirkevalget, og de kan da være med på å velge det nye 
menighetsrådet i Eidsberg. Det virkelig nye her er at det 
fra 2015 skal være ett menighetsråd for de fire soknene, 
istedenfor fire råd som det har vært til nå. Dette menig
hetsrådet skal ha åtte medlemmer, to fra hvert sokn.

Menighetsrådet «skal ha sin oppmerksomhet henvendt 
på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige 
liv i soknet», står det i kirkeloven. Rådet har dermed 
ansvar for det arbeidet som skjer i menighetens regi, 
det skal bidra til å utvikle gudstjenestelivet, det avgjør 
søknader om ofring, og det har uttalerett når nye prester 
skal ansettes.   

Når det nå bare blir ett menighetsråd, skal det også 
utpekes en kirkekomite for hver av de fire soknene som 

skal ta seg av praktiske oppgaver knyttet til menighets
arbeid og gudstjenesteliv.

Fellesrådet har ansvaret for driften og vedlikeholdet 
av kirkene og kirkegårdene og er arbeidsgiver for alle 
ansatte utenom prestene; altså organistene, kirkever
gen, kirketjenerne, menighetspedagogen, diakonen, 
kontormedarbeider.  Det er fellesrådet som forvalter 
de midlene kommunen bevilger til kirkelig virksomhet. 
Kommunen har derfor en representant i fellesrådet, og i 
tillegg til de folkevalgte er prosten medlem.

Hittil har det altså vært fire menighetsråd i Eidsberg, og 
ett fellesråd, bestående av to fra hvert menighetsråd. 
Fra høsten av vil alle de åtte i menighetsrådet også sitte 
i fellesrådet. Men det er fortsatt to forskjellige råd, med 
forskjellige oppgaver og ansvar. Og i fellesrådet sitter det 
altså ytterligere to medlemmer.

Arbeidet med å spørre folk om de er villige til å stå på 
listen til menighetsrådsvalget er så vidt i gang. Menig
hetsbladet har derfor tatt en prat med to av dem som i 
dag sitter i rådene, for å høre litt om deres erfaringer og 
tanker etter snart fire år i rådet.

forts. neste side
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menighetsråd i Eidsberg kommune 
behandler den samme saken. Det blir mer 
rasjonelt å ha ett menighetsråd med åtte 
medlemmer som kan ta alle de formelle 
sakene, så kan kirkekomiteene som skal 
oppnevnes i hvert sokn, jobbe mer prak-
tisk. Vi har mange komiteer i Trømborg 
som fungerer utmerket;  jeg tror mange 
fortsetter i disse vervene. Noen liker best 
å jobbe praktisk og vi har bruk for alle i 
kirken.
Kan du nevne noen gledelige opplevelser fra 
denne perioden?
Ja, mye har vært gledelig. I fjor fikk som 
kjent Trømborg menighet en gave på en 
halv million kroner som kunne brukes til 
utsmykning av kirken og til å kjøpe inn 
utstyr og inventar vi måtte trenge. Det var 
en fantastisk gave, og det er flott å vite 
at kirken i Hærland og kirken i Trømborg 
har betydd så mye for to mennesker at de 
valgte å gi bort en hel million.
Men det har også vært mange «hverdags-
gleder», jeg setter stor pris på «kirkerom-
met» og de mange hyggelige mennesker 

på gudstjenestene. Det er høytid når 
Trømborg skolekorps står og spiller når 
konfirmantene kommer ut av kirken på 
deres store dag. Jeg synes også det er en 
stor glede hver gang et barn blir døpt i 
kirken vår.
Hva vil du si til de som nå blir spurt om å stille 
til valg?
Jeg vil oppfordre dem til å svare ja. Jeg vis-
ste ikke hva jeg gikk til da jeg ble valgt inn, 
men jeg har hatt stort utbytte av å sitte i 
menighetsrådet. Jeg ønsker at foreldre skal 
døpe barna sine og at ungdommene skal 
bli konfirmert. Dersom det fortsatt skal 
være slik, må kirken oppleves som viktig i 
lokalsamfunnet,  vi skal ha en åpen folke-
kirke der fellesskapet er preget av likeverd 
og respekt for mangfoldet.  Jeg mener 
det er bra at i et menighetsråd også sitter 
slike som jeg, som egentlig mest har vært 
i kirken på de «store» dagene som julaften, 
dåp, konfirmasjon og ved begravelser, 
men som har valgt å være kirkemedlem 
og ser mer og mer hva kirken betyr.

BØNNEKRUKKEN
Vi takker og ber for  

Eidsberg, Mysen, Hærland,  
Slitu og Trømborg!

For barn og ungdom 
For babysang, Småbarnssang, Knøttekor 

For Mysen barnegospel 
For «Fredagsklubben» Eidsberg kirkestue, 5.-7.trinn

For de ansatte i kirkene og alle frivillige/ ulønnede medarbeidere 
For kirkelig fellesråd 

For at flere skal få kjenne på kristent fellesskap 
For andaktsstundene på Edwin Ruud og på Velferden

For søndagsskole i Eidsberg kirke når det er gudstjeneste 
For «Mandagsklubben» i Trømborg 
For klubben «Korvetten» i Hærland 

For konfirmantene og deres familier 
For «ungdomskoret Message» og «ungdomsklubben  

KRIK/Ka du trur» 

For Kirkens Nødhjelps fasteaksjon tirsdag 24.april 
For menighetenes misjonsprosjekter

For Mysebu, for beboere og ansatte 
For alle nyinnflyttede 

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

For alle som gruer seg til stille dager i påskehøytiden

For alle gudstjenester, konserter og kristelige  
møter i påsketiden 

For alle formiddagstreff og trivselstreff 
For felles påskefeiring i Mysen kirke

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

Velsign oss, Guds Hellige Ånd.

Amen

I forberedelsene til denne påsken har jeg laget 
et ny «playlist» eller spilleliste om du vil,  på den 
musikk-strømme-tjenesten jeg bruker for å set-
te sammen musikken jeg ofte lytter til.

Musikken representerer en variert og flott mu-
lighet til å forberede alle påskens ulike dager.

Påskens store drama som handler om så enor-
me variasjoner – fra palmesøndagens  Hosi-
anna, via skjærtorsdagens dempede måltid, til 
langfredagens smerte og død,  over til jublende 
nytt liv den tredje dagen!  Fra  folkemengdens 
korsfest-rop, gjennom stille lidelse, tårer, svik og 
hanegal, via sorg og savn til kvinnenes raske fot-
trinn en grytidlig påskemorgen, den bortrulle-
de steinen,  gartneren, forvirringen og den store 
påskegleden over den oppstandne Jesus! Hele 
påskens mysterium! For, påsken handler om 
hele livet – den gang og i dag, og musikken kan 
hjelpe oss til å oppleve nettopp de ulike sidene 
og nyansene. 

Musikken gir plass og perspektiv over alle de va-
rierte stemningene og følelsene påskens hen-
delser på så mange ulike måter rommer.

Min spilleliste over påskemusikk er sikkert 
forskjellig fra din, og min påskeliste i 2015, er 
forskjellig fra den jeg lyttet til i fjor og sikkert 
også fra den jeg kan komme til å lytte til neste 
år. Livets ulike faser og perioder speiles i mu-
sikkvalget. Det er noe av det som er så givende 

med musikken – den kan få bety noe i våre liv 
i skiftende tider under ulike forhold. Musikken 
kan også få være troens nære følgesvenn – og 
noen ganger er det kanskje også slik at i vår sø-
ken etter Gud, kan vi plutselig, og kanskje nes-
ten helt umerkelig, finne avtrykk og spor av Gud 
nettopp i musikken, så vel som  i naturen, i møte 
med andre mennesker og i våre hellige rom. Det 
gjelder å se og å lytte.

Så her deler jeg min «Playlist – Påske 2015» - la 
den gjerne inspirere deg til å lage din :-)

Adrian Snell: «The Passion»

Ole Paus: «Det begynner å ligne et liv»

Johann Sebastian Bach: «Matteuspasjonen»

Johnny Cash: “God will”

Joseph Haydn: “Instrumentalmusik über die si-
eben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze”

Oslo Domkor: «O Herre la mitt øye»

U2: “Grace”

The Mission: “Butterfly on a wheel”

Anne Grete Preus: “Blå April”

Skruk: «Påskemorgen slukker sorgen»

Oslo Gospel Choir: «Deg være ære»

G.F.Händel: «Hallelujakoret fra Messias»

Velsignet påskehøytid!

Playlist  – Påske 2015

Andakt
ved prost  
Elisabeth Yrving Guthus

KIRKEVALGET ER OGSÅ ET LOKALVALG

Vi har lokale til leie for dåp, konfirmasjon, bryllup, jubileer, 
kurs, minnesamvær osv.
Med catering på huset!
Trømborg menighetshus
Utleieansvarlig:  
Merethe Kopperud, tlf 91 64 99 26
www.eidsbergkirken.no/menighetene

Nyoppusset selskapslokale

NYTT FRA KIRKEVERGEN
Sortering av søppel på kirkegården
På kirkegårdene har vi to søppeldunker; i den ene kas-
tes avfall som blomster, jord osv, i den andre kastes 
ikke nedbrytbart avfall, slik som plast, potter, osv. Det 
er fint om kildesortering på kirkegården kan gjøres!

Dugnad på kirke gården
I slutten av apri l/starten av mai vil 
det bli dugnad på noen av kirkegår-
dene våre. Følg med i lokalavisen for 
tid og sted.

Send GAVE på sms til 2468 (200 kr) 
eller ring 820 44 088 (200 kr) eller 
benytt kontonummer 1594 22 87493

I kriser er vann kritisk! 
Vi er der i katastrofen 

med rent vann. 
Nå trenger vi deg.

FASTEAKSJONEN 2015 
22.–24. MARS

Familiegudstjenester i vår
22. mars kl 11.00 i Eidsberg kirke. Hebron barnehage deltar
12. april kl 11.00 i Hærland kirke. Bok til 6-åringer
26. april kl 11.00 i Mysen kirke. Forsangergruppe + tårnagenter. 

På familiegudstjenestene deltar barn og unge på ulik måte i gudstjenes-
ten. Preken, salmer og liturgiske ledd er tilpasset barn, og etter gudstje-
nesten inviteres det til kirkesaft/kaffe. Bli med i fellesskapet, uavhengig av 
hvor du bor i kommunen. Velkommen til små og store!
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Klimaendringene fører til flere og 
verre katastrofer, og truer men-
neskers tilgang på rent vann. I høst 
overlevde Muhammed og familien 
så vidt den dramatiske flommen i 
Pakistan. 

Det er de fattigste som rammes har-
dest av klimaendringene, enten det 
er i tyfon på Filippinene, tørke i Etio-
pia eller flom i Pakistan.

En av dem som nylig har fått merke 
dette på kroppen, er Muhammed 
Irsdad. Han er gift og har 3 barn, og 
bor i landsbyen Basti Riaz Abad i Pa-
kistan. En morgen, tidlig i oktober, 
kom flommen til landsbyen. Og den 
kom brått. 

- Vannet kom i stor fart fra kanalen, 
og jeg måtte ta med familien og løpe 
i trygghet. Vi løp til nærmeste lande-
vei, som ligger litt høyere enn resten 
av landsbyen. Slik berget vi livet, for-
teller Muhammed. 

BLE SYK AV VANNET
Familien ble boende på denne lan-
deveien uten ly i over en måned, 
ventende på hjelp. Da flommen kom, 
hadde de ikke tid til å ta med verken 
husdyr eller eiendeler. Huset ble full-
stendig ødelagt og husdyrene druk-
net. 

- Vi har aldri opplevd flom i landsbyen 

før, det er noe helt nytt, sier Muham-
med. 

Flommen hadde store konsekven-
ser for Muhammeds familie. Tidli-
gere jobbet Muhammed som sik-
kerhetsvakt og hele storfamilien var 
avhengige av inntekten hans. Etter 
flommen måtte Muhammed være 
sammen med familien og han mistet 
derfor jobben. I tillegg har flommen 
gjort at drikkevannet er forurenset. 

- Datteren min på to år har blitt syk av 
å drikke vannet etter flommen. Det 
er så vidt vi hadde råd til å betale for 
medisinene hun trenger for å over-
leve, forteller han alvorlig mens kona 
holder datteren tett inntil seg. 

Kirkens Nødhjelps partner Sunghi 
var en av de første organisasjonene 
som kom til Basti Riaz Abad. De skal 
gi Muhammed og landsbyen nye 
håndpumper, latriner, hygieneutstyr 
og sikre at landsbyen igjen får trygt 
vann. 

DU KAN HJELPE
I kriser er vann kritisk. Derfor er vann 
noe av det aller første Kirkens Nød-
hjelp stiller med i katastrofer. De 
sørger for rent vann og mulighet til 
gode sanitærforhold der alt er øde-
lagt. Samtidig jobber de sammen 

med folk i utsatte områder for å fore-
bygge den neste naturkatastrofen.  
Kirkens Nødhjelp jobber i tillegg med 
å påvirke politikere og andre beslut-
ningstakere til å stanse klimaendrin-
gene.  

Kirkens Nødhjelp trenger din hjelp 
for å hjelpe. 24. mars går Kirkens Nød-
hjelps fasteaksjon 2015 av stabelen. 
Dette er menighetenes egen aksjon. 
Ditt bidrag gjør det mulig for Kirkens 
Nødhjelp å være der med rent vann 
når katastrofen rammer. Derfor håper 
vi du vil støtte fasteaksjonen i  Mysen, 
Trømborg, Hærland og Eidsberg , en-
ten ved å stille som bøssebærer eller 
med penger i bøssa. Vi oppfordrer 
deg også til å bruke stemmen din i 
fasteaksjonens klimakampanje og 
slik bidra til å stoppe klimakrisen.

Kantorens 
hjørne I kriser er vann kritisk

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2015:

Sigmund NakkimApropos!
JEG KJENNER NOEN som i blant hører andre si  
negative ord om de «RELLI’ØSE FOLKA», Da  van
ligvis i betydningen av «de kristne folka». Disse jeg 
kjenner kan da komme til å si noe sånt som: « Vet 
du hva, jeg tror faktisk på Jesus, jeg, og det har blitt 
godt og viktig for meg!»

«RELL’IØS» HETER DET gjerne i vår lokale variant.  
«RELLI’ØS» med trykket i første del av ordet, på samme 
måte som vi kan si BANNAN med trykket først.  Det kan 
virke som «RELLI’ØS» er litt mer negativt ladet enn ordet 
religiøs, skjønt det avhenger kanskje av hvem som sier det?

«ERR’U RELLI’ØS ELLER?» Spørsmålet setter noen på tanker 
om å være litt enfoldig, godtroende, kanskje rotet seg borti 
noe litt kronglete greier som det er best å holde seg unna.  
 

Ja, for «RELLI’ON» er skumle saker som har skylda for mye 
fiendskap, undertrykking, krig og elendighet i verden.

MEN RELIGIØS TRO, som så mye annet, kan både brukes 
til noe godt og det kan misbrukes til ødeleggelse. Vi kan 
snakke om gode, byggende verdier som ærlighet, rett-
skaffenhet, barmhjertighet, tilgivelse, kjærlighet, omsorg, 
fellesskap, sannhet og så videre. Da er vi på innersiden av 
gode verdier i vår kristne tro. Det er sånt som vi alle trenger 
stadig mer av, men som lett trues av egoisme og maktbe-
gjær.

MISBRUK, FANATISME OG ekstremisme finner vi både i 
religiøs tro men også i politisk ensretting og i ideologisk 
«tro». Ofte ser det ut til at noen BRUKER religionen eller 
ideologien til å få makt over andre mennesker. Eksemplene 
på det er mange og stygge.

MEN VI KAN IKKE SLUTTE Å HA VERDIER. Vi kan ikke slutte 
å danne oss forståelse av mennesket og livet og naturen 
og hva som er godt og sunt og verdifullt. Religionene er 
uttrykk for lengselen etter Gud som er lagt ned i oss men-
nesker. Da er det ikke noen farbar vei å trekke seg unna eller 
legge lokk på den lengselen. 

VI HAR JO våre verdier, våre overbevisninger, våre ulike 
former for tro. På sett og vis er vi alle grunnleggende og 
uavlatelig «relli’øse» - for vi vil jo STÅ for noe. Vi eier over-
bevisninger, prioriteringer, og verdivalg som uttrykker noe 
om hvem vi vil være, og hvem vi faktisk er.

SPØRSMÅLET ER DERFOR kanskje ikke «ERR’U RELLI’ØS». 
SKULLE DET HELLER være: Hva med dine verdier og dine 
verdivalg? 

VIL DU MISBRUKE gode verdier til ekstremisme og hat mot 
annerledes tenkende? Vil du falle ned i distansens og like-
gyldighetens tåke der det ikke er mulig skape noe, ELLER vil 
du gå inn i refleksjonens og godhetens rom, og la verdiene 
og troen omsettes til godt og meningsfylt liv?

FRA VÅR KRISTNE tro henter vi KJÆRLIGHETENS EVAN-
GELIUM i verden. Fra vår kristne tro utfordres vi til å bære 
kjærligheten og godheten til mennesker rundt oss. Det er 
DET som er å være «RELLI’ØS» på ORNTLIG. 

DERFOR:  LYKKE TIL med dine verdier!  - skal se du oppda-
ger at vår kristne tro har ufortjent dårlig rykte! For når vi 
kommer i kontakt med troens innerside skapes det nettopp 
kjærlighet, barmhjertighet og gode gjerninger for men-
nesker. 

«ERR’U RELL’IØS ELLER?»

PASJONSKONSERT
Det er en stor glede å kunne invitere til  
Pasjonskonsert i Mysen kirke onsdag 1. april.

Muhammed Irshad (25) i landsbyen Basti Riaz 
Abad i Punjab i Pakistan, og mistet alt når 
flommen kom. – Dette er den største katastro-
fen vi har opplevd, sier han. Foto: Fahim Farid/
Kirkens Nødhjelp.

Muhammed Irshad foran det som en gang var 
inngangsdøra til huset. – Her kom flommen 
fra, sier han og peker. Foto: Fahim Farid/Kir-
kens Nødhjelp.

Da vil Østfold Strykekvartett framføre Joseph 
Haydns Strykekvartett opus 51, som er meditasjo-
ner over «Jesu syv ord på korset»
Dette verket er ofte er blitt kalt 
Haydns inderligste - og dette 
er en beskrivelse man lett kan 
forstå når man hører det. 
Verket er inndelt i syv satser 
- en til hver av disse frasene - 
samt en introduksjons- og en 
avslutningssats, hvor avslutnin-
gen er selve jordskjelvet - Il terremoto
Musikkens utgangspunkt er fra syv fraser Jesus skal 
ha ytret før han døde på korset, og verket ble skre-
vet etter at Haydn på 1780-tallet fikk en interessant 
verkbestilling fra den store katedralen i Cádiz, Spa-
nia, hvor kirken hadde laget en sterk forestilling 
rundt formidlingen av Jesu korsfestelse.
Nå får vi her i Indre Østfold anledning til å høre 
denne vakre musikken framført av Østfold Stryke-
kvartett. De har gjestet oss ved flere anledninger 
tidligere, bl.a et par ganger på Allehelgenskonser-
ten i Eidsberg kirke, og for 4 år siden stod de for 
musikken ved Langfredagsgudstjenesten i Mysen 
kirke.
Kvartetten består av: Ole Hermann Huth og Maria 
Dahl, fiolin, Helle Tennøe Andersen, bratsj, og Liv 
Frengstad, cello.

Muhammed Irshad og familien hans fikk livet totalt endret når flommen rammet landsbyen. 
Huset ble fullstendig ødelagt, og den yngste datteren, Sadia (2), er blitt syk av det forurensede 
vannet. Foto: Fahim Farid/Kirkens Nødhjelp.
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19 barn og 5 faste ansatte har gode 
hverdager i bedehuset på Hebron. 

Fortellinger fra Bibelboka formidles 
med full innlevelse av Anne- Beth Kje-
ve og sangen runger så det knaker i 
veggene! Marianne Frogner Jacobsen 
merker at sangglede smitter. Musikk i 
form av sang og dans skaper samhold 
og glede, og formidler verdier om å bry 
seg om hverandre. Si gode ord og gjøre 
noe for hverandre som gjør den andre 

glad er viktig å lære tidlig, og på fag-
språket kalles det sosial kompetanse.

TID er et viktig stikkord, tid til å samtale, 
lytte, nyte naturen og oppleve felles-
skap!

TID til å kjenne på «den gode barndom-
men» når vi leker i den fine parken vår i 
nærmiljøet!

Stadig synges «Vennefloka»!

Her hos oss på avdelingen i Hærland jobber det fem glade damer, og 14 nysgjerrige, 
utforskende og glade barn har plass her. 

Avdelingen ligger like ved Lundebyvannet,  og ved skogplassen vår har vi fått en flott lavvo, 
denne har foreldre laget på frivillig basis. Vi bruker lavvoen når vi går på tur, og et oppbygd 
bålsted kommer på plass til våren, i tillegg har vi bålplass i barnehagen også. 

I februar har vi drevet med et karnevalsprosjekt med 4-5 åringene våre. Barna er med på hele 
prosessen. Samarbeid, tålmodighet og kreativitet er stikkord..

Barna liker veldig godt å være deltakende i egne læringsprosesser, de lærer gjennom å gjøre. 
Brødbaking er en aktivitet som favner mye læring. Det var stor stas, og det smakte veldig godt.

På vår avdeling legger vi stor vekt på LEKEN. Vi har barn som er gode lekere, som lærer hveran-
dre å leke, og som får tid og ro til å leke. Barna lærer gjennom leken, leken er barnas verden og 
får lov til å blomstre.

Med hilsen fra oss i «den store, lille og unike» Menighetens  
Barnehage avd. Hærland – en avdeling hvor alle «setter spor».

Menighetens barnehage,  
avd. Hebron deltar i Eidsberg  
kirke 22. mars

Glimt fra hverdagen i  
Menig hetens barnehage, avd Hærland

Klaver og sang  i Eidsberg kirke 12. april

Vi får igjen besøk av pia-
nisten Sonja Radojkovic fra 
Serbia. Denne gang  vil hun 
spille sammen med sange-
rinnen Eileen Engebretsen 
fra Ørje, og vi inviterer til en 
stor konsert i Eidberg kirke! 
Sonja Radojkovic er kon-
sertpianist, professor ved to 
musikkonservatorier i Serbia 
og Bosnia-Hercegovina. Hun 
har fullført to mastergrader 
ved Moskvas Tchaikovsky 
konservatorium og har vun-
net en rekke konkurranser.  
Sonja har holdt en rekke kon-
serter som soloartist og som 
solist sammen med orkestre 
verden rundt. Hun er kunst-
nerisk leder av sin egen fes-
tival «Sonja Radojkovic and 
friends» på øya Hvar utenfor 
Kroatia. Her skal Vidar Hansen 
være med kommende som-
mer og ha en orgelkonsert.  

Sonja har spilt inn sju CDer 
med solokonserter og som 
soloartist sammen med or-
kestre

Eileen Engebretsen bor i Ørje 
sammen med sin mann og to 
døtre, 2 og 4 år. Hun fullførte 
doktorgraden innen sang ved 
The University of Cincinnati, 
i Ohio i 2010. I 2010 holdt 
hun en konsert sammen 
med organist Vidar Hansen i 
Eidsberg kirkes sommermu-
sikkfestival. I juni 2014 holdt 

hun to konserter i Ørje og 
Rømskog kirker og ble godt 
mottatt av et entusiastisk pu-
blikum

Denne dynamiske interna-
sjonale duoen har forberedt 
en deilig «etter-påske godte-
pose» for dere som liker klas-
sisk musikk! Det blir musikk 
av den norske komponisten 
Halfdan Kjerulf, arier fra Puc-
cini, Beethoven, Mendels-
sohn, og Chopin. 

Vel møtt!  

Spellemannsprisvinner Ellen Sofie 
Hovland fra Mysen er Thomasgjest 
19. april i Mysen kirke

Søndag kveld 19. april skal vi ha 
Thomas-messe i Mysen kirke igjen, 
og denne gangen gleder vi oss spe-
sielt til Tomasgjesten. Ellen Sofie 
Hovland fra Mysen som fikk spel-
lemannsprisen i januar i år for CD-
utgivelsen «Skandinavisk sjel».  

Vi gleder oss til Tomasmesse med Ellen 
Sofie som Tomasgjest. Det blir både 
sang og refleksjon ved Ellen Sofie som 
er utdannet psykolog. 

Hva er en Tomasmesse? Navnet To-
mas-messe stammer fra Jesu disippel, 
Tomas, som ikke hadde det helt enkelt 
med sin tro. Eller var han bare god til 
å stille spørsmål? Uansett gir denne 

kveldsgudstjenesten spesielt rom for 
ettertanken – et sted hvor tvil og tro 
kan møtes. 

I Tomas-messen står ikke prekenen i 
fokus, men det er oftest en Tomasgjest 
som forteller fra sin historie. Mange 
deltar inn i kveldsgudstjenesten. Sok-
neprest Seljås binder det hele sammen, 
og organist er Vidar Hansen. 

Denne gudstjenesten passer for alle 
som lurer på om tro er noe for dem. 
Velkommen også fra andre menighe-
ter og fra hele Eidsberg til å være med 
oss i feiringen av denne gudstjenesten. 

Vi ønsker velkommen til en rik opp-
levelse i Mysen kirke søndag 19.april  
kl 1900.

Tekst :  Solfrid Leinebø Seljås

Tekst :  Vidar Hansen

Sonja Radojkovic

Eileen Engebretsen
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I takknemlighet! 

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

• 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

Denne 
annonseplassen 

kan bli din!

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

Vektergården, tlf. 69 84 54 00

Februar 2015 flyttet vi til:

Storgata 40, 1850 MYSEN
Velkommen!

Tlf. 69 84 69 00  Vakttelefon 905 35 885
www.rorleggernmysen.no

Rørlegger’n Mysen AS

David Blidsgt.6tlf: 69 89 34 81 

Basaren ga drøye 50.000,- i netto-inntekt til Mysen Menighetshus Betania!
Som leder av basarkomitéen er det 
viktig for meg å rette en varm takk til 
alle glade givere av gevinster – både 
bedrifter og privatpersoner, alle som 
kjøpte lodd, alle gode loddselgere og 
tjenestevillige hjelpere for å få gjennom-
ført basaren 7. februar 2015. 

Hjertelig takk til Espen Volden m/flere 
musikanter, Jul-Lars Kvernhusengen, 
Vel Bevart, Hyttemusikken og Gunnar 
Navestad som ga oss et innholdsrikt 
program i basaren. Ingen fikk honorar 
for deltakelsen, så programmet var en 
gave til huset!

Det er fantastisk å oppleve gleden blant 
Mysen-boere over det flotte menig-
hetshuset vi har fått, – og det går gode 
rykter langt ut over Mysens grenser om 

alle gode aktiviteter som finner sted her. 

Det ble et flott resultat av basaren, og 
det er vi glade for! Det er en happening 
som gir kroner der og da. I tillegg er det 

stort behov for å øke de løpende inntek-
tene slik at lånet på ca. kr. 2.000.000 kan 
nedbetales så raskt som mulig. 

Jeg ønsker for Mysen Menighetshus 

Betania at flere kan inngå avtale om 
fast givertjeneste. Det ville gjøre en stor 
forskjell for framtida til huset!

Kontonummeret er 1020 27 43000!  
Vi trenger flere nye givere!

Vi ber om Guds velsignelse over Mysen  
Menighetshus Betania og alle som 
møtes der!

Sigrun Ryan Degnes, 
leder av basarkomitéen 2015
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Onsdag 29. april  kl.16.00   «Fossumkroken»
Onsdag 27. mai  kl.16.00   Elisabeth Løe
Onsdag 24. juni  kl.16.00   Karen Løkke

24. mars  kl 11.00   Dag Mysen
21. april  kl 11.00   Juel L. Kvernhusengen
19. mai  kl 11.00   Ole J. Jorud
Alle hjertelig velkommen til møtene!

GUDSTJENESTER

DØDE
Eidsberg:
Inger Johanne Johansen
Else Karin Riseng
Solveig Lillian Roulund
Geir Vidar Johansen
Hanna Bergliot Johannessen
Odd Kåre Øien
Raymond Ingar Berge
Kåre Mikael Farbergshagen

Mysen:
William Skjørtvedt Kristiansen
Odd Øyvind Aas
Torleif Bjarne Bjerkrheim
Hans Kolbjørn Martin Martin-
sen
Ingebjørg Olava Dybedahl
John Reidar Floeng
Finn Richard Diskerud
Kjell Ingvar Johannessen
Karin Eline Westerby
Thor Odd Granli
Margit Signe Dahl

Hærland:
Aslaug Kviserud

Trømborg:
Harald Stenseth
Per Bunes
Asbjørg Josefine Trømborg
Else Marie Bunes
Leif Henry Sørby
Gudrun Solstad-Løse

DØPTE
Eidsberg:
Leah Adelen Hidalgo-Holstad
Lilly Haugerud Vattøy
Jon Anton Krasnov Mustorp
Amelia Wennersberg- 
Løvholen
Eirik Salomonsen Skaug
Ronja-Emilie Johansen Fre-
bergsvik
Sonja Heitmann-Young
Ludvig André Johnsrud 
Ingstad
Christian Lysaker Martinsen
Teodor Sebastian Lundsrud 
Fagerheim
Anna Ovidia Glitten-Larsen
Lars Jørgen Glitten-Larsen
Markus Bentsen Lidal

Mysen:
Sigvart Anker Løken Kallevik
Johannes Borger-Olsen
Leon André Dahl
Celina Victoria Kopperud
Gustav Grinna Abrahamsen
Iver August Katralen Kristof-
fersen

Hærland:
Ludvig Theodor Høilund
Liam Vollebekk Gundersen
Sofie Haugbro

Trømborg:
Anna Fjeld-Hansen
Håkon Mathias Engjom Fog
Kristian Johannes Myhren 
Bøhler
Benjamin Ulvær

VIGDE
Mysen:
Inger Synnøve Reinfjord og 
Dag Mysen

Ingen vigde i de andre  
sognene. 

Trømborg  
misjonsforening

Formiddagstreff i  
Trømborg menighetshus

22.03.15 – MARIA BUDSKAPSDAG. 
Eidsberg kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste v/ sogneprest Solfrid Leinebø  
 Seljås. Barnehagen på Hebron deltar. Dåp. 

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

Trømborg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.  
 Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.

29.03.15 – PALMESØNDAG. 
Mysen kirke kl. 11.00: Felles gudstjeneste v/ Einar Huglen.  Dåp.

02.04.15 – SKJÆRTORSDAG. 
Mysen kirke kl. 19.00: Felles kveldsgudstjeneste v/ prost Elisabet Yrwing  
 Guthus. Nattverd.

03.04.15 – LANGFREDAG. 
Mysen kirke kl. 11.00: Felles langfredagsmesse.  
 Sogneprest Solfrid Leinebø Seljås. 

04.04.15 – PÅSKEAFTEN. 
Mysen kirke kl. 23.00: Felles påskenattsmesse v/ sogneprest  
 Solfrid Leinebø Seljås.

05.04.15 – PÅSKEDAG. 
Mysen kirke kl. 11.00: Felles høytidsgudstjeneste v/ sogneprest  
 Solfrid Leinebø Seljås.

12.04.15 – 2. SØNDAG I PÅSKETIDEN. 
Hærland kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste med utdeling av bøker til  
 6åringer. Sogneprest Rolf Ertkjern Lende.  
 Korpset spiller. Dåp. 

19.04.15 – 3. SØNDAG I PÅSKETIDEN. 
Eidsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 

Trømborg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

Mysen kirke kl. 19.00: Tomasmesse. Sogneprest Solfrid Leinebø Seljås. 
 Tomasgjest: Ellen Sofie Hovland.

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

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

FREDAG 01.05.15.

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

03.05.15 – 5. SØNDAG I PÅSKETIDEN. 
Trømborg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ sogneprest Rolf Ertkjern Lende.

LØRDAG 09.05.15. 
Mysen kirke kl. 10.30: Konfirmasjonsgudstjeneste.  
 Sogneprest Solfrid Leinebø Seljås. 

Mysen kirke kl. 12.30: Konfirmasjonsgudstjeneste.  
 Sogneprest Solfrid Leinebø Seljås. 

10.05.15 – 6. SØNDAG I PÅSKETIDEN. 
Mysen kirke kl. 10.30: Konfirmasjonsgudstjeneste.  
 Sogneprest Solfrid Leinebø Seljås. 

Mysen kirke kl. 12.30: Konfirmasjonsgudstjeneste.  
 Sogneprest Solfrid Leinebø Seljås. 

Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ prost Elisabeth Yrwing Guthus.

14.05.15 – KRISTI HIMMELFARTSDAG. 
Eidsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ sogneprest Rolf Ertkjern Lende.

17.05.14 – 17. MAI

Se eidsberg kommunes annonse i Smaalenenes avis.

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:
27. april 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

APRIL
Onsdag 8. april:  Møte. Gunnar Navestad.

Onsdag 15. april:  Møte. Astrid Finstad Ørebech  
 taler og Anne Roen synger.

Mandag 20. april  Kl.12.00-13.00 – Bønnemøte.

Onsdag 22. april:  Møte. Olav Pedersen

MAI
Søndag 3. mai:  Konsert med Gunnstein Draugedalen,  
 Tove Omvik og Hans Olav Aune  
 (Arr.:Mysen menighetsråd og Normisjon)

Onsdag 6. mai:  Møte. Gunnar Navestad

Søndag 17. mai:  17.mai-fest. Petter Skauen.  
 (Arr. Mysen menighetsråd og Normisjon)       

Mandag 18. mai:  Kl.12.00-13.00 – Bønnemøte.

Mandag 25. mai  2.pinsedag kl.18.00:  
 Sangkveld v/Gunnar Ajer.

JUNI
Onsdag 3. juni:  Misjonsmøte. Besøk av misjonærer Kristin  
 og Erik Bøhler fra Okhaldhunga sykehus i  
 Nepal. Sang av Kor15.

Mandag 8. juni  kl.11.00 – Vi blir med Trivelstreffet  
 på tur til Rømskog.

Onsdag 10. juni.  Møte.

Mandag 15. juni: Kl.12.-13.00 – Bønnemøte.

Onsdag 17. juni:  Møte

Velkommen til møtene på Mysen Menighetshus Betania.

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

Program våren 2015  
Normisjon Mysen

Alle gangene på Mysen Menighetshus Betania kl 11.00 – 13.00
23. mars:  Øystein Sjølie, «Påske»
13. april:  «Vårblomster» v/ Line Schi
27. april:  «Mysenelva, fossene og industrialiseringen» v/ Kjell Olaussen
11. mai:  «Fra Vimmerby i Småland til verdens ende.  
 Om Astrid Lindgrens liv og diktning» v/ Odd Georg Murud. 

Velkommen til en sterk forestilling av og med Veronica Akselsen med 
musikere.
Forestillingen «Til ettertanke» loser oss gjennom taternes situasjon i Norge 
gjennom tidene. Veronica har røttene sine i taterkulturen, og er datter av 
Elias Akselsen. Det blir sterke bilder, fortellinger og sanger fra taterkultu-
ren akkompagnert av Freddy Holm på bratsj, mandolin og dobro og Omar 
Østli på gitar. Sett av denne kvelden på Mysen menighetshus Betania.

Trivselstreff  
i Mysen menighet vår 2015

«Til ettertanke.  
Forestilling om taternes historie»

MMM temakveld 29. april kl 19.00 på MMHB:



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,  kl 1730 – 1900.  
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. 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 starter i uke 16,  
onsdager kl. 11.00 – 13.00 
8-ukers kurs

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

Knøttekor (født 2009-2012) 
Mysen menighetshus Betania 
En tirsdag i måneden  
kl 17.00 – 18.30 
Vår:  14.4, 26.5

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 søndag 
12. april i Hærland kirke. 

Tårnagenthelg 
25. april blir det tårnagenthelg for 
barn på 3. trinn på Trømborg skole. 

Barneklubb (4-8 år) 
Hærland kirkestue 
19. mars og 16. april kl. 17.30-19.00

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

Trosopplæring  
 våren 2015

Vi er veldig glade for avtalen 
vi har med dette stedet, vi får 
god mat og det er fine om-
givelser. 
Vi pleier å være ungdommer 
fra flere kommuner i indre 
Østfold og i år var det bare 
ungdommer fra Rømskog 
kommune som manglet, i 
stedet var det med noen fra 
Ise i Sarpsborg.»

Alle menighetene i Eidsberg inviterer denne hel-
gen alle 8-åringer til å være Tårnagenter i Trømborg 
kirke. I løpet av helgen skal oppdrag og mysterier 
løses og kirken, tårnet og klokkene utforskes. Barna 
bor hjemme, men vil være sammen lørdag og søn-
dag. Søndag treffes vi i Mysen kirke til Tårnagent-
gudstjeneste kl 11.00. 

Kirketårn og andre hemmelige steder….
Kirketårnet er en skjult skatt for mange barn. Det 
har vi lyst å gjøre noe med. Der hvor det er mulig, vil 
barn over hele landet klatre opp i kirketårn denne 
helgen. Mange vil også utforske om det finnes an-
dre hemmelige steder I kirken, som en kjeller eller 
et annet skjult rom.

Bibelens fortellinger
I Bibelen, mysterienes bok, finner agentene både 
agenttips og fortellinger 
som hjelper dem å løse 
oppdragene. Kanskje får 
fortellingene ringvirk-
ninger for både agen-
tene og for andre... 

Invitasjon blir sendt i 
posten. 

«For sjette året på rad reiste en buss ungdommer fra 
indre Østfold til KRIK Høyfjellssenter i Hemsedal i vinter-
ferien. 

VINTERTUR
Lørdag og søndag 25. og 26. april  2015  
inviteres alle 8-åringer til å være agenter 
for å løse oppdrag og mysterier.

Tårnagenthelg for  
menighetens 8-åringer

Liv og (Be)røre festivalen ble arrangert  
lørdag 31. januar på Mysen Menighetshus, Betania

26 barn fra 5. klasse var med og feiret 10 års dåpsdag

Fornøyde jenter på vintertur  
for første gang. Øydis Bensø og Thea Granberg.

Foto: Eirik Aandstad


