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2016

Kirkekontoret vil ha 
redusert åpningstid i 
perioden 29. juni til  
9. august.
Kontoret vil da være åpent 
kl 09.00-13.00 fra tirsdag til 
fredag. 

KIRKEKONTORETS 
ÅPNINGSTIDER I 
SOMMER

Dikt
Guds kjærlighet

bøyer seg ned
til verdens barn.

Lengter etter gjensvar
fra sine barn.

Andreas Lund

VISITAS I EIDSBERG
En bispevisitas er en gammel ord
ning i kirken, og den defineres som 
«et institusjonalisert og rettslig 
ordnet besøk av biskopen i ett el
ler flere sokn i den hensikt å utøve 
kirkelig tilsyn.» Det høres kanskje 
litt strengt ut, og noe av hensik
ten med visitasen er jo å sjekke ut 
hvordan menighetene og de an
satte følger opp bestemmelser og 
planer som er vedtatt.

Men vel så viktig er det som står 
videre i reglementet for visitaser: 
«Formålet med bispevisitasen er å 
støtte, inspirere og veilede menig
heter og ansatte, og gjøre kirkens 
nærvær synlig i lokalsamfunnet.» 
Visitasprogrammet er derfor en 
blanding av gudstjenester og ar
rangementer som er åpne for alle, 
og møter og samtaler med ansatte, 
kommuneledelsen og andre grup
per.

Bispevisitas og urframføring 
av Folkemusikkmesse fra 
Smaa lenene der folketonane 
fra Østfold brukas som litur-
gisk musikk.
Døm store komponistane skrev 
musikk til gudstjenesten. Vakker 
musikk der døm musikalske utfor
dringane var store, både for koret 
og musikerane. I dag blir døm store 
verka nesten aldri brukt i gudstje

nesten på søndan, men vi hører 
døm på døm store konsertane ved 
høytidene.

26. mai får du oppleve en guds
tjeneste der liturgien viser døm 
musikalske røttene våres, stedet 
våres, hjembygda våres, fylket  
våres – og identiteten våres.

Døm fine melodiane – den musi
kalske sjela og stoltheten til Øst
fold – blir framført med instrumen

ter som har prega vårs her i fylket 
– sangstemmen, fela, trekkspellet, 
sitheren og harmonium.

Gudstjenesten kallær vårs til å være 
med, og her kan vi uttrykke den 
ære og takk som Gud skal ha.

Folkemusikkmessa er utarbeida av 
kantor Vidar Hansen i Eidsberg og 
fremføringa er i samarbeid med 
Wenche Mortensen fra Fredrikstad. 
Musikerane som er med: Ingunn 

Skjelfoss, sang, KorLUREN, sang, 
Kirsten Eggen, fele og Reidar Ander-
sen, trekkspell, Wenche Mortensen, 
sither og Vidar Hansen på harmo-
nium.

Sokneprest Solfrid Leinebø Seljås 
og biskop Atle Sommerfeldt deltar 
også.

Siste uke i mai kommer biskop Atle Sommerfeldt på visitas til menighetene i Eidsberg kommune.

Om Atle Sommerfeldt
Atle Sommerfeldt er født i 1951. Han er utdannet teolog fra Menig
hetsfakultetet, men har i tillegg eksamener i norsk og sosiologi. Som
merfeldt ble ordinert 1982, og arbeidet 
først som vikarprest i Oslo bispedømme. 
Deretter arbeidet han flere år i Mellom
kirkelig råd, avbrutt av en fireårsperiode 
som assisterende generalsekretær i 
Kirkerådet i Botswana. I 1994 ble han 
generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. Der 
arbeidet han i 17 år før han høsten 2011 
ble utnevnt til biskop i Borg, som den 
siste biskopen utnevnt av Kongen.

Tekst : Bjørn Solberg

Det er et spennende program vi har satt 
opp for visitasen. Biskopen skal ha møte 
med alle ansatte, ha samtale med de 
vigslede medarbeidere og kirkeverge, 
møte kommuneledelsen, treffe ledere 
av menighetsrådene og alle som sitter 

i menighetsråd og fellesråd. Han skal få 
komme på besøk til Mysen skole, Mysen 
videregående skole, treffe skolebarna fra 
5.-7. klasse fra Trømborg skole i Trømborg 
kirke. Det blir også tid til et møte med de 
ansatte i menighetsbarnehagen, besøk 

på Nortura, møte med ledere innen 
virksomheten på Edwin Ruud, besøk på 
Phoenix Haga, være med på avslutning 
for Knøttekor og Småbarnssang, møte 
KRIK og Message. 

Visitasprogrammet i Eidsberg fellesrådsområde 26.-31. mai.

Tirsdag 26. mai kl 09.30;  
Nattverdgudstjeneste i Hærland kirke
Tirsdag 26. mai kl 19.00;  
Smaalensmesse i Mysen kirke m/ Korluren
Onsdag 27. mai kl 08.45;  
Morgenbønn i Trømborg kirke

Onsdag 27. mai kl 19.00;  
Inspirasjonskveld  på Mysen Menighetshus 
Betania. Biskopen innleder, Mysen damekor 
synger. 
Torsdag 28. mai kl 18;  
Kveldsbønn på Tenor kirkeruin 

Torsdag 28. mai kl 19;  
Folkemøte på foreningshuset på Slitu.  
Paneldebatt. Tema: Når trenger vi kirken?
Søndag 31. mai kl 11;  
Visitasgudstjeneste i Eidsberg kirke med på-
følgende kirkekaffe på Kirkeby grendehus. 

ÅPNE ARRANGEMENTER I LØPET AV UKA:

FOLKEMUSIKKMESSE FRA SMAALENENE
Velkommen til Mysen kirke tirsdag 26.mai 2015

Salme nr 517  
i Norsk Salmebok

Vinden ser vi ikke, 
men vi merker den,

snart som stille susing,
snart som storm igjen.

Ånden ser vi ikke,
men hans stille røst

taler i vårt hjerte
både tukt og trøst.

Vinden ser vi ikke,
men der vinden går,

bøyes gress og grener,
høye bølger slår. 

Ånden ser vi ikke,
men i Åndens vind

blir vår redsel borte,
gleden strømmer inn. 

Fra vår Gud i himlen,
ham som ingen ser,

kommer Ånden til oss
og et under skjer. 



2 K i r k e k o n t a k t e nwww.eidsberg.kirken.no

Kirkemøtet ble i år holdt i Trond
heim, til stor glede for Nidaros 
bispedømme, og kommunen, som 
gjerne vil gjøre byen til «kirkeho
vedstaden i Norge». Et synlig tegn 
på det lokale engasjementet var 

at Trondheim kommune inviterte til mottakelse på åp
ningsdagen, og både Sør og NordTrøndelag fylkeskom
mune inviterte Kirkemøtet på middag.

Men ellers er kirkemøtedagene fylt med mange og lange 
møter; særlig for oss som sitter i kirkeordningskomiteen. 
Det går stort sett i ett fra morgen til sen kveld. Det er 
imidlertid ingen grunn til å klage; det er jo dette vi er 
valgt til.

I tillegg til arbeidet med fremtidig kirkeordning; altså 
hvordan kirken skal styres når vi nå blir enda tydeligere 
skilt fra staten, behandlet kirkemøtet en rekke «indre
kirkelige» saker:

• Undervisningstjenesten i kirken, der det var særlig 
fokus på rekrutteringen. Kirken får over 350 millioner 
kroner til trosopplæring, likevel er det mange steder 
vanskelig å rekruttere kateketer og menighetspeda
goger med så god utdanning som planene egentlig 
forutsetter.

• Den liturgiske musikken som ble tatt i bruk da vi fikk 
ny ordning for gudstjenesten, har det vært mye disku

sjon rundt, og mange menigheter har gått tilbake til 
melodiene fra 1977. Kirkemøtet vedtok at prøvetiden 
skulle forkortes, og at Kirkemøtet i 2017 skal vedta 
hvilke melodier som skal brukes. Det skal være maks. 
4 melodirekker, én av disse skal være melodiene fra 
1977.

• Det ble vedtatt nye regler for bruk av kirkeklokkene. 
Det nye er bl.a. at menighetsrådet kan bestemme at 
det skal kimes når konfirmantene går i prosesjon inn 
og ut av kirken, og at det også skal kunne kimes ved 
vielser. Og så var det en lang diskusjon om det skal rin
ges med klokkene ved konserter der det tas betaling 
for å komme inn. Flertallet mente dette er greit, mens 
mindretallet mente det blir galt å kalle folk til kirke, for 
så å kreve 200 kroner av dem som kommer.

• Nye prinsipper for kirkebygg og regler for kirkens 
inventar og bruk av kirken ble også vedtatt. Ikke så 
veldig aktuelt i Eidsberg, der vi har gamle kirker, med 
inventaret på plass. Men det er greit å vite at kirke
møtet gjerne ser at kirkene skal kunne være åpne 
for stillhet og bønn gjennom uken. Utfordringen for 
menighetsrådene blir å finne ut hvordan dette skal   
organiseres, da noen jo må åpne og lukke, og være til 
stede den tiden kirken er åpen. Kirkene skal fortsatt 
kunne lånes ut til ande kristne trossamfunn, men de 
skal ikke kunne brukes til seremonier i regi av ikke
kristne samfunn/organisasjoner.

Kirkekontakten
Menighetsblad for Mysen, Hærland, 
Trømborg og Eidsberg
Utgiver: Eidsberg kirkelige fellesråd. 

Ekspedisjon og adresse: Eidsberg Kirkekontor  
Ordf. Voldens vei 3, 1850 Mysen. Tlf. 69 70 22 61

Kasserer: Kirkevergen

Bankgiro: 1020.07.12205

Redaktør: Anne-Grethe Larsen

Produksjon: Allprofil AS 

Trykkeri: Nr1 Trykk 

Menighetsbladet innlest på DVD, 
henvendelse til Kabb - Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte, 
Skogveien 22, 1831 Askim 69 81 69 81

E-post: kabb@kabb.no

Kirkekontoret er åpent:
tirsdag:  10.00 - 15.00
onsdag - fredag 08.00 - 15.00

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

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

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

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

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

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

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

Ingamay Eidsmo Synnes, menighetspedagog
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

KIRKEMØTET 2015
Tekst : Bjørn Solberg

VISITAS I EIDSBERG

Menighetsbladet har bedt bisko-
pen fortelle litt om sine forvent-
ninger til visitasen, som er den 
femte han gjennomfører dette 
halvåret. Her er noe av det han er 
opptatt av:

Visitas er en tradisjon som har vært 
knyttet til biskopens tjeneste i nes
ten hele kirkens historie. For meg 
er det utrolig inspirerende å være 
en del av denne lange rekken av  
biskoper som har visitert Eidsberg 
ned gjennom århundrene. Det  
minner meg på at kirkens tilstede
værelse i lokalsamfunnet i dag står 
på skuldrene til den store skyen av 
vitner som har gått foran oss. 

I Eidsberg gleder jeg meg ikke minst 
til å feire gudstjeneste i Østfold
domen, møte de mange engasjerte 
menneskene som bidrar til at lo
kalkirken er tilgjengelig for folk, og 
glede meg over det rike kulturlivet 
dette lokalsamfunnet er preget av.

Den norske kirke gjennomgår for 
tiden store endringer fra statskirke 
til folkekirke. Vår generasjon kirkele
dere vil bli målt av historikerne om 
hundre år om vi maktet denne over
gangen. Det er grunnen til at jeg i  
visitasene legger vekt på å se og 
høre hvordan lokalkirkens involve
ring i lokalsamfunnet utfolder seg i 
hverdag og fest. Helt sentralt i dette 
er om lokalkirken ledsager mennes
ker når de sliter og er såret. 

Eidsberg gjennomgår store forand
ringer, og det er kirkens oppdrag 
å være en aktiv medvandrer med 
mennesker og lokalsamfunn i disse 
endringene. Det blir flott å se hvor
dan dette oppdraget nå virkeliggjø
res i dagens Eidsberg.

Programmet for visitasen finnes et 
annet sted i dette menighetsbladet.  
Her vil vi særlig nevne at det skal 
være Smaalensmesse i Mysen kirke 
tirsdag kveld, og at onsdag  kommer 
biskopen kommer til «Inspirasjons
kveld for hele Eidsberg på Mysen 
Menighetshus Betania». Så er det 
visitasgudstjeneste i Eidsberg kirke 
søndag 31. mai, med etterfølgende 
kirkekaffe.

Tekst : Bjørn Solberg
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BØNNEKRUKKEN
Vi takker og ber for  

Eidsberg, Mysen, Hærland,  
Slitu og Trømborg!

For barn og ungdom 
For alle barnehagene i hele Eidsberg 

For alle de 5 barneskolene og Mortenstua 
For Eidsberg ungdomsskole, ansatte og elever

For de ansatte i kirkene og alle frivillige/ ulønnede medarbeidere 
For alle som har sagt ja til menighetsrådslistene 
For at flere skal få kjenne på kristent fellesskap 

For Edwin Ruuds hospital 
For aktivitetene på Velferden 

For alle som blir døpt i sommer 
For alle som gifter seg i sommer 

For biskopens visitas i Eidsberg uke 22 
For biskop Atle Sommerfeldt

For konfirmantene og deres familier 
For «ungdomskoret Message» og «ungdomsklubben KRIK/Ka du trur»  

For NMS gjenbruksbutikk i Mysen sentrum 
For menighetenes misjonsprosjekter 

For alle som blir forfulgt for deres tro i verden i dag

For Phønix Haga, både ansatte og beboere.  
For alle nyinnflyttede i kommunen 

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

For alle som gruer seg til stille dager i pinsehøytiden

For alle gudstjenester og sommerkonserter 
For «sommeråpen kirke» - Eidsberg kirke i uke 30,31,32 

For felles pinsefeiring i Mysen kirke 1.pinsedag

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

Velsign oss, Guds Hellige Ånd.

Amen

Salmene i salmeboka under emnet «pinse», gir 
oss pinsens budskap i fortettet form, og som 
en god inngang til pinsehøytiden så vil jeg an-
befale å lese seg gjennom pinsens salmer.    Ved 
fellesgudstjenesten 1.pinsedag i Mysen kirke 
skal vi sammen synge flere av de store pinse-
salmene, og i alle fall Grundtvigs salme: I all sin 
glans nu stråler solen.  

I evangeliet etter Johannes kapittel 15, vers 
26-27 står det slik: «Når Talsmannen kommer, 
han som jeg skal sende dere fra Far, sannhe-
tens Ånd som går ut fra Far, da skal han vitne 
om meg. Men også dere skal vitne, for dere har 
vært hos meg fra begynnelsen av.»

Vi har nettopp feiret Kristi Himmelfartsdag, og 
nå er det pinsetid! Jesus Kristus, Guds sønn, har 
vært her, satt fotavtrykk i livene, på jorden, og 
hos menneskene. Kristus har overvunnet dø-
den, gjort sin gjerning på jorden. Så dro han 
hjem til sin Far.

Fra påskedag til Kristi himmelfartsdag er det 
40 dager. De førti dagene er en viktig periode 
i beretningene om Jesus. Det aller viktigste 
for Jesus i disse førti dagene ser ut til å være å 
vise disiplene at han virkelig var stått levende 
opp igjen fra graven. Ikke som et gjenferd eller 
spøkelse, men virkelig og med kropp av kjøtt 
og blod.

Det var viktig å vise dette av flere grunner. Det 
viste at Jesus ikke hadde lidd nederlag ved sin 
død, men hadde livet i sin makt ved å reise seg 
fra graven. Det viste at alt som ellers hadde 
hendt og alt han hadde sagt og lært disiplene, 
ikke var tilfeldigheter – at det var realiteter som 
er å regne med. Og det var viktig at han viste 
seg så mange ganger: Det var med og under-
streket at dette var virkelighet, og ingen innbil-
ning.

Men Jesus hadde et større mål enn bare å over-
bevise disiplene. Ved å gjøre disiplene overbe-
vist, gjorde han dem også til vitner som kunne 
fortelle videre. Hvor viktig dette oppdraget var 
for Jesus, ser vi av at han også sendte sin gud-
dommelige hjelper, Talsmannen – eller Den 
Hellige Ånd. Denne hjelperen ga disiplene 
både en dypere forståelse av hvem Jesus er og 
det som hadde hendt, og kraft til å fortelle det 
de hadde opplevd.

Det er dette vitnesbyrdet og disse erfaringene 
vi har i Det nye Testamentet. Og vår viktigste 
oppgave som kristen kirke, er å gi vitnesbyrdet 
stadig videre til hver ny generasjon.

Så kan vi spørre oss: Hva er det vi gjør? Hva er 
det vi forteller? Er det sant? Hva er poenget? 
For Jesus var det tydeligvis veldig viktig at det 
disiplene opplevde blir kjent i verden. Og han 
gjorde det som var mulig for at disiplene virke-
lig skulle forstå at det er sant. Han gjorde det for 
at også vi som i dag hører dette, skal kunne tro 
på ham. For at vi skal våge å bygge våre liv på 
de samme krefter og sannheter som fylte hans 
liv. Og våge å bygge våre liv på tro og tillit til 
at han virkelig kom til verden som frelser – for 
også å gi oss liv som reiser opp fra døden.

Jesus sendte oss Talsmannen, Den hellige Ånd, 
for å lukke opp skriftene for oss. Talsmannen 
gir oss retningen slik at vi kan følge etter Jesus 
Kristus i dag også, for han sa at han var og er 
«Veien, sannheten og livet».  Dette blir vi sær-
lig minnet om ved pinsetid, men vi kan be hele 
året med salmedikteren Elevine Heede: «Ånd 
fra himlen, kom med nåde, kom med liv og lys 
her ned! La din guddomsmakt nå råde, Gjør oss 
vis til salighet! Livets ord må du forklare, så det 
virker hva du vil. La oss her dets kraft erfare, Fyll 
vår sjel med hellig ild!».

Nu er det pinseliljetid, 
                        nu har vi sommer lys og blid

Andakt
ved sokneprest i Mysen og Eidsberg sokn  
Solfrid Leinebø Seljås

NYTT FRA KIRKEVERGEN
Vedlikehold av 
tårnet på Hærland 
kirke
Arbeidet med å forbedre råteskader 
på tårnet i Hærland er  i gang. Arbei-
derne startet opp etter påske, og det 
har vist seg at det er mere råte skader 
enn først antatt. 

Sortering av 
søppel på  
kirkegårdene
Vi minner igjen om at det er to 
søppeldunker på kirkegården; 
en som skal brukes til kompos-
terbart avfall og en som kan bru-
kes til blomsterpotter, poser osv. 

I forbindelse med bispevisitasen blir 
det folkemøte i foreningshuset på Slitu 
torsdag 28. mai kl 19.00. 

Tema: « Når trenger vi kirken?» Det blir sang 
av Mette Strøm og Ansten Josefsen, og 
biskop Atle Sommerfeldt vil dele spennende 

perspektiver med oss. Det blir panel av aktive 
og engasjerte Eidsberginger. Biskop Atle 
Sommerfeldt og ordfører Erik Unaas stiller 
opp som deltakere i panelet blant annet. 
Samtale og enkel servering. 

FOLKEMØTE

Søndag 19. juli vil vi markere jubileer for Åge Samuelsen 
og Evert Taube på gudstjenesten i Hærland Kirke.

Til å hjelpe oss med dette har 
vi fått entertaineren Alexander 
Hermansen fra Fredrikstad.
Han er nærmest ekspert på 
Evert Taube og har i flere år hatt 
Taube – forestillinger i Fredrik-
stad.
Nå har vi ikke fått planlagt alt i 
detalj ennå, men vi skal synge 
salmer og sanger av disse to 
poetene i denne gudstjenesten.

Samuelsen og Taube i 
Hærland kirke 19. juli 
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Valgene til menighetsråd og bispe
dømmeråd holdes 13. og 14. septem
ber; de samme dagene som kommune 
og fylkestingsvalget. Akkurat som ved 
de politiske valgene er det mulig å 
forhåndsstemme; dette kan du gjøre 
på Heggin fra 10. august.
Ordningen med valg av menighetsråd 
har vi hatt siden 1920, men direkte valg 
til bispedømmerådene, og dermed 
til Kirkemøtet, har vi bare hatt i 2009 
og 2011. Før den tid ble bispedøm
merådene valgt av menighetsrådene i 
bispedømmet; altså indirekte valg.

Etter å ha vært sterkt preget av syk
dom i over fire år, døde Marit Nordal 
den 19. april vel 87 år gammel.
Det kraftige hjerneslaget som ram
met henne i 2010, gjorde at talens 
evne forsvant, men de som besøkte 
Marit på Edwin Ruuds Omsorgssenter 
disse årene, merket kontakten og 
nærheten gjennom smil og øyekon
takt. Et lyst blikk møtte dem da de 
sto i døra.
Marit Nordal kom flyttende til Eids
berg, og der giftet hun og mannen 
Arne seg i 1957. Begge var lærerut
dannet og var knyttet til forskjellige 
skoler i hele sin yrkesaktive tid. 
Det som både små og store husker 
Marit aller best for, er hennes enga
sjement for barna. Hun så behovet, 
og høsten 1971 startet hun med 
barnegrupper på kjøkkenet i sitt 
hjem på Bergheim i Mysen. Tiltaket 
ble så populært at det var nødvendig 
å finne mer plass. Da tømte hun kort 
og godt hønsehuset og fikk plass til 
flere grupper på 10 barn.
Barnehagens utvikling skjøt fart. 
Marit så behovet for organisasjons
messig tilknytning og faglig for
ankring. Den ble tilknyttet Eidsberg 
kirkelig fellesråd, og etter hvert også 
samarbeid med Indremisjonen. 
Barnehagepioneren gikk stadig nye 

veier og inviterte barn og foreldre til 
førjulssamlinger. På det meste var det 
i alt 430 deltagere på to samlinger 
samme dag.
I takt med samfunnsendringene har 
omstillingen vært stor på barnehage
siden. Menighetens Barnehage har i 
dag hele 70 barn fordelt på fire avde
linger i bygda. 21 personer arbeider 
på den pedagogiske siden.
Med sin entusiasme og iderikdom 
brant også Marit Nordal for søndags
skolearbeidet. Hennes iver førte blant 
annet til at Eidsberg søndagsskole
forening var en aktiv deltager ved 
julegateåpningene i Mysen.
Samfunnsengasjementet og på
gangsmotet var Marits drivkraft. Hun 
var uredd i meningsutvekslingene 
og gikk ikke på akkord med hva hun 
sto for. På en flott måte så hun barn, 
unge og eldre rundt seg.
Før hun selv ble syk, fikk Marit en 
tung omsorgsperiode. Mannens 
sykdom krevde mye av henne. Med 

kjærlighet stelte hun Arne og maktet 
også å ta ham med på turer til Solgår
den for å gi ham opphold som lindret 
plagene.
Marit og Arne Nordal fikk tre gutter. 
Nå har Sverre, Ola og Håkon med 
familier tatt avskjed min sin mor, 
svigermor og farmor. Vi på vår side 
takker Marit for alt hva hun fikk 
bety for den oppvoksende slekt i 
Eidsbergbygda. Intet minnesmerke 
er bedre enn å ha skapt et levende og 
godt sted å være for mange barn. Vi 
lyser fred over Marits gode minne.

For Mysen menighetsråd 
Trond Degnes, leder

Kantorens 
hjørne

Trond DegnesApropos!
Vi er inne i en spennende tid i Den norske kirke 
– både nasjonalt og lokalt. Her i vårt prestegjeld 
står vi foran et historisk menighetsrådsvalg kom-
mende høst. De fire menighetsrådene i bygda 
har nå ferdig hver sin liste med kandidater.  Når 
valget er over i september, vil de to som har fått 
flest stemmer på de fire listene utgjøre det nye 
menighetsrådet/fellesrådet for Eidsberg preste-
gjeld.

Vi har en omfattende prosess bak oss før menig-
hetsmøtene gikk inn for denne prøveordningen 
med ett menighetsråd/fellesråd. Ikke alle er like 
glade for denne ordningen, men jeg ser optimis-
tisk på mulighetene og håper at nyordningen vil 
styrke kirkens arbeid i bygda.

Samle kirkens arbeid
Jeg vil trekke frem to forhold:

1. Med ett menighetsråd blir det nødvendig med en ster-
kere samhandling i hele prestegjeldet. Nå kan vi ikke 
lenger sitter på hver vår tue, men må kommunisere på 
en ny måte. Et viktig vedtak som gjelder et sokn må ses 
i sammenheng med det som er avgjørende å få til i de 
andre soknene. For å bruke tilmålte ressurser på en best 
mulig måte, må vi se hele Eidsberg prestegjeld under 
ett. Dermed blir daglig leder/kirkevergen som saksbe-
handler for menighetsrådet/fellesrådet en enda vikti-
gere person for hele kirkeorganisasjonen i bygda. Dette 
er positivt, nettopp for å få til helhetlige løsninger.

2. Med ett menighetsråd som tar seg av overordnede sa-

ker, kan vi lokalt satse ytterligere på utvikling og sam-
spill i soknene. Vi får bedre mulighet til å synliggjøre kir-
ken og dens viktigste oppgaver lokalt i nærmiljøet.  Det 
diakonale kan gis et enda tydeligere ansikt. Samlet sett 
må vi i alt kirkelig arbeid bli enda bedre på samhandling 
og kommunikasjon.

Følge strategiplan
For å få gjennomført vårt arbeid mer planmessig har vi 
fått et godt verktøy: Den nye strategiplanen for Borg Bi-
spedømme. Planen er meget konkret og offensiv. Tenk 
hvilke muligheter for utvikling som alene ligger i det 
punktet som gjelder kommunikasjon. Der står det blant 
annet: «Kirkens budskap er godt nytt til menneskene. 
Derfor er kommunikasjon grunnleggende i all kirkelig 
virksomhet. Forkynnelse, kirkelige handlinger, barne- og 

ungdomsarbeid uten kommunikasjon er umulig.» Og 
med god kommunikasjon kan vi «utvikle samarbeid med 
lokale foreninger og organisasjoner», som det står i et an-
net av de fem strategipunktene i planen.  Nok et utsagn 
bør vi legge oss på sinnet, når vi i 2016 skal utvikle ytter-
ligere det lokale livet i soknene - nå under ett menighets-
råd/fellesråd:  «Gjennom samarbeid med lokale aktører 
kan tilhørigheten til kirken styrkes og kirken oppleves mer 
relevant i folks liv».

Kanskje du syns at reformer, prosesser og planer har lite 
med en aktiv kirke å gjøre. Jeg tror at hvis vi sammen går 
inn for å gripe det beste i alle disse «verktøyene», kan vi 
skape en ny bevegelse lokalt til kirkens beste. Da får vi 
kanskje oppleve «Mer himmel på jord», som kort og godt 
er kirkens visjon.

Ett menighetsråd – mer samhandling

Korbesøk fra USA  
i Eidsberg kirke
Fredag kveld den 26. juni får Eidsberg kirke  
besøk av mannskoret Luren Singers fra USA 
som er på en 14 dagers tur i Norge.

De sier om seg selv:

Luren Singerssamfunnet er 
det eldste norske Mannskor i 
USA. Det har eksistert i 148! 
Koret har sin base i den lille 
byen Decorah i Iowa. Med
lemmene av The Luren Sin
gers bor i statene Iowa, Min
nesota og Wisconsin, og vi 
holder konserter hovedsake
lig gjennom Øvre Midtvesten 
etter invitasjoner. Repertoa
ret omfatter et bredt spekter 
av etnisk, moderne, klassisk, 
patriotiske, sceneshow, spiri
tuals og kristen musikk. An
nethvert år, deltar The Luren 
Singers i «Sangerfest» som 
er et stort nasjonalt arran
gement, med offentlige kon
serter med gjesteorkestre og 
andre kunstnere. Sangerfest 
2006 fant sted i vår hjemby 
Decorah, Iowa. I 2008 San
gerfest i Fargo, North Da
kota, og 2010 var i Madison, 

Wisconsin. 2012’s Sangerfest 
fant sted på Pheasant Run 
Resort i Chicago, og i år har 
vi hatt konsert  i Ted Mann 
Hall for the performing arts  
i Chicago.

Koret har også sunget for 
Kong Harald og Dronning 
Sonja da de besøkte Decorah 
i 2011.

Og de har også sunget for 
kongeparet på Slottet i Oslo.

Siden 1969 er dette det 6. 
norgesbesøket for koret.

Korets dirigent er David Ju
disch, som er musikkprofes
sor ved Luther College i De
corah.

Det er mange korsangere her 
i Indre Østfold som kjenner 
dette koret! Ved to anlednin
ger har sangere herfra vært 
i Decorah og kommet i kon
takt med dette koret.

Tekst : Bjørn Solberg

MARIT NORDAL TIL MINNE

Menighetens Barnehages mor er død

Ved begravelsen til Marit Nordal ble det 
gitt 14.100 kroner til barn og unge i Mysen 
Menighet. Nordals tre sønner med familier 
ønsket at en pengegave til dette formål var 
like kjært som blomster. Mysen menighets
råd takker så mye for den flotte gaven.

Etter begravelsen ble alle invitert til 
minnesamvær på Villa Nore. Mange 
benyttet anledningen til å under
streke hvilken markant og engasjert 
kvinne Marit var – både for familien 
og menigheten.

14.100 kroner til barn og unge i Mysen menighet

Det som er nytt når det gjelder valg 
av menighetsråd, er at det nå skal 
være ett menighetsråd i Eidsberg. 
Rådet skal ha 8 medlemmer, 2 fra 
hvert sogn. Vi som har stemmerett, 
skal altså velge 2 medlemmer fra det 
sognet vi bor i. Hærlendinger kan 
altså  ikke stemme på trømborginger 
og omvendt. Det er lov å kumulere 
på den måten at du kan gi inntil tre 
personer en ekstra stemme; men du 
kan ikke stryke noen fra lista.
Når det gjelder bispedømmerådsval
get, er det også noen endringer. Den 
viktigste er at nominasjonskomiteen 

har satt opp en liste der kandidatene 
står i prioritert rekkefølge. Også her 
kan man gi inntil 3 personer en ekstra 
stemme, altså en kumulering. Og det 
er viktig hvis du vil påvirke hvem som 
blir valgt inn. Rekkefølgen på lista har 
nemlig ikke så mye å si. Leverer du 
en urettet liste, har alle kandidatene 
fått en stemme hver, så det er de 
ekstra stemmene den enkelte får, 
som avgjør hvem som blir valgt. På 
nominasjonskomiteens liste står bl.a. 
Anne Enger, opprinnelig fra Trøgstad, 
og Bjørn Solberg fra Mysen.
Det andre nye er at det blir to lister 
ved valg til bispedømmeråd/kirkemø
te. «Åpen folkekirke» stiller liste også 
i Borg, men det er ikke noen kandida
ter fra Indre Østfold på den listen.
I neste nummer av menighetsbladet 
kommer det nærmere presentasjon 
av kandidatene, både til menighets
råd og til bispedømmeråd.

Se annonse et annet sted i bladet!

Et lite blikk fra konfirmasjonshelga i Mysen.
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ABBS er et dagsenter som til-
byr omsorg og tjenester til 
barn og ungdom med men-
tale og fysiske utfordringer. 

Tirsdag 7. april 2015 var vi og be-
søkte dagsenteret for psykisk ut-
viklingshemmede barn og ung-
dom I Kathmandu, Nepal. Det 
finnes tre-fire andre dagsentre i 
Nepal. Det vi besøkte, er hoved-
senteret.  På grunn av streik var 
ikke barna til stede, men vi fikk 
omvisning av grunnlegger og 
leder Tulsa Sharma. Tulsa fortalte  
om hvordan det er i dag, om den 
nye avdelingen de har startet og 
om utbygging av huset. 

I dag er det 50 barn og ungdom 
som går på senteret, og de er 
mellom 2 og 25 år. Tidligere har 
det bare vært barn fra 2-16 år 
som har fått plass på senteret.

Verken Tulsa eller medarbeidere 
hadde hjerte til å la de være 
hjemme etter fylte 16. De har 
passet og fulgt de opp siden de 
var små og visste at de trenger 
tilpassede omgivelser og verken 
har evne til eller mulighet til å 
være hjemme alene.  Tulsa fortel-
ler at her får hvert barn tilpasset 

opplegg etter deres sykdom og 
å tilpasse hjemmet er det få som 
har mulighet til. Det er også an-
satt fysioterapeuter og ergote-
rapeuter til undervisningen og 
tilretteleggingen.  

Derfor utvidet de senteret fra 
2-16 år til 2-25 år. Aldersgrup-
pen 2-16 får tilpasset opplæring, 

mens de fleste ungdommene fra 
17-25 lager lys i to forskjellige fa-
songer. De som ikke er i stand til 
å lage lys, leker og får et tilpasset 
program. 

Huset består av to ferdige etasjer 
og en til som er under bygging. 
I første etasje er det samlingssal 
hvor de har samlingsstund hver 

morgen, spiserom, kjøkken, klas-
serom for de yngste og rommet 
hvor de eldste lager lysene.  I an-
dre etasje er det klasserom for de 
største, et kjøkken hvor de eldste 
er med å lage vafler, kaker og lig-
nende. I den tredje etasjen som 
bygges, er det planer om å lage 
en større samlingssal og gymsal. 

Her er et av klasserommene. Nepaleserne sitter vanligvis på gulvet. Derfor er det ikke 
stoler eller pulter 

Besøk til Eidsberg menighets misjonsprosjekt 
Fra en av våre yngre lesere, som har vært på reise til Nepal i påsken, har vi fått dette stykket om besøket på dagsenteret.

Bispedømmerådet på spennende besøk i Det hellige land

Denne kirken har Borg bispe-
dømme hatt en vennskapsav-
tale med i snart 15 år, og leserne 
av menighetsbladet husker nok 
at vi pleier å ha ofring til denne 
kirken en gang i året, og at den 
også har vært med i forbønnen, 
særlig i perioder når det er ekstra 
urolig i Midt-Østen. 

ELCJHL er en liten kirke, med 
drøyt 2000 medlemmer. Det er 
én menighet i Jordan, de andre 
er på Vestbredden. Vi bodde i 
Beit-Jalla, nabobyen til Betle-
hem. Dette er det kristne kjer-

neområdet på Vestbredden, i 
Beit-Jalla er 60% av innbyggerne 
kristne, i Betlehem ca 40%. Fra 
vinduet i Abrahams herberge 
(et hotell kirken driver) der vi 
bodde, kunne jeg se tre kirke-
tårn, og kirkeklokkene ringte 
både morgen og kveld. Så kirken 
er tydelig til stede i dette lokal-
samfunnet. De fleste kristne er 
ortodokse, men alle kirkesam-
funn er representert her, så også 
lutheranerne, men de er altså en 
minoritet innenfor den kristne 
minoriteten. 

Bispedømmerådet hadde et 
ordinært møte den ene da-
gen vi var i Beit-Jalla, vi hadde 
møte med den norske ambas-
sadøren til de palestinske selv-
styremyndighetene, vi hadde 
møte med representanten for 
Kirkens Nødhjelp (som har kon-
tor på Oljeberget), og vi møtte 
ledere for Casparisenteret som 
informerte om de messianske 
jødene. Men mest tid brukte vi 
på å samtalene med ledelsen i 
ELCJHL. Det var selvsagt gjen-
sidig orientering om arbeidet, 
om utfordringer vi har; og om 
gleder. Vi brukte også mye tid 
på å snakke om hva det vil si å 

være luthersk kirke i dag, etter 
innledninger fra biskop Som-
merfeldt og biskopen i ELCJHL, 
Munib Younan. Som lutheranere 
i Norge er vi vant til å være den 
klart største kirken, og vi har ikke 
behøvd å bry oss så mye med de 
andre. Dette har jo endret seg de 
siste årene, og Den norske kirke 
har på flere måter blitt påvirket 
av andre kirker, ikke minst når 
det gjelder gudstjenester. Lys-
glober i kirken, lystenning ved 
dåpen og på kirkegården, ikoner 
i kirken, pilgrimsvandring; alt har 
vi fått fra andre kirkesamfunn. 
Biskop Munib, som også er pre-
sident i Det lutherske verdens-
forbund, syntes det var rart at vi 
i Norge tok i bruk disse skikkene. 
Som lutheraner i et område 
der andre kirker (og andre reli-
gioner) dominerer, ønsket han 
å være tydelig på sin lutherske 
identitet, og da så han ikke noe 
poeng i å overta katolske skik-
ker; selv om han var tydelig på 
at det var viktig for ELCJHL å ha 

et godt forhold til alle kirkesam-
funn i området. Dette ble det en 
interessant samtale rundt.

ELCJHL driver flere skoler i Det 
hellige Land. Dit kommer det 
også mange muslimske ung-
dommer, fordi skolene har godt 
rykte. De muslimske ungdom-
mene var med på noen gudstje-
nester/morgenandakter i løpet 
av skoleåret, og de var med på 
utenomfaglige aktiviteter knyt-
tet bl.a. til jule- og påskefeiring. 
Interessant å høre for oss som le-
ver i en kultur der slik påvirkning 
av mange sees på som brudd på 
skolens oppgave.

Det ble litt tid til å se seg rundt 
også; bla. Besøkte vi fødselskir-

ken i Betlehem, vi var på guds-
tjeneste i den lutherske kirken 
i Jerusalem (vi kjente igjen det 
meste fra vår gudstjeneste, selv 
om liturgien var på arabisk), og 
vi besøkte gravkirken. Der var 
vi med på litt av den armenske 
kirkens høymesse, som skiller 
seg mye fra vår. Men flott var det 
med prosesjon og sterk korsang.

Et spennende besøk for oss, til 
en kirke som trenger vår støtte 
og forbønn. At situasjonen for 
palestinerne, både kristne og 
muslimer, er meget vanskelig, 
bekreftet både ambassadøren, 
KN og kirkens ledelse. Det var 
full enighet om det; - dessverre.

I månedsskiftet februar-mars var Borg bispedømmeråd på be-
søk i Det hellige land. Hensikten med reisen var først og fremst 
å møte ledelsen i Evangelical Lutheran Church in Jordan and The 
Holy Land, forkortet ELCJHL. 

Tekst :  Bjørn Solberg

Tekst :  Nayana S. Glomsrud

Her er Tulsa Sharma med gavene fra menigheten. F.v. Sondre Johannes Løes Aas-
gaard, Tulsa Sharma, Nayana S. Glomsrud, Ragnhild Synnøve Løes Aasgaard

Bispedømmeråd og biskoper

3. etasje, hvor det bygges samlingssal og gymsal.Kjøkkenet, hvor personalet laget mat til de unge.

Rom for lysproduksjon.
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OLSOK, UTEGUDSTJENESTER og SOMMERÅPEN KIRKE

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!

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 

Det er gudstjeneste i sommer hver søndag i 
Den norske kirkes regi, i en av våre fire kirker: 
Hærland, Mysen, Trømborg eller Eidsberg kirke. 
Noen av våre gudstjenester arrangeres ute.

Søndag 21. juni planlegges UTEGUDSTJENESTE 
ved Lundebyvannet. Der blir det også dåp av 2 barn 
i Guds frie natur. Mysen og Hærland menighetert har 
gått sammen om denne gudstjenesten. Ta med stol. Ved 
regn, blir gudstjenesten i Hærland kirke. 

Søndag 28. juni inviteres det til økumenisk  UTE-
GUDSTJENESTE ved Tenor kirkeruin! Vi ber også denne 

søndagen om godt og tjenlig vær, men har en mulighet 
for tak over hodet på Slitu ved regn. Ta med stol. Dette 
blir en gudstjeneste i samarbeid med flere menigheter: 
Frelsesarmeen Mysen, Smaalenene frikirke, Mysen me-
todistkirke, menigheten Kraftverket og Filadelfiakirken 
Mysen. Sogneprest Solfrid Leinebø Seljås, prest Svein 
Slettevold, prest Andreas Kjernald, pastor Daniel Hop-
Hansen og representanter fra Kraftverket med flere blir 
med. Musikk ved Askim hornmusikk fra Frelsesarmeen. 
Det blir kirkekaffe. 

Onsdag 29. juli blir det  
OLSOKGUDSTJENESTE i 
Eidsberg kirke på ettermid-
dagen. Etterpå er alle også 
velkommen til foredrag av for-
fatteren og journalist Jan Erik 
Thoresen om emnet grense-
losen under 2. verdenskrig. 
Bakgrunnen er at han har 
skrevet en bok «Mørket er 

min venn», og der forteller han om hans far Ragnars 
opplevelser under krigen som grenselos. 

Olsokarrangementet er et samarbeid mellom Eidsberg 
menighetsråd og Eidsberg historielag.

SOMMERÅPEN KIRKE:  
Eidsberg menighetsråd ønsker i år også velkommen til 
sommeråpen Eidsberg kirke. I år er det i tre uker fra 20. 
juli – 9. august kl 13-17 hver dag. Det er vertskap til stede, 
og mulighet for å se seg om i kirken, ha en stund i stillhet 
og til å ta en kopp kaffe/ te. Vertskap er medlemmer av 
bygdekvinnelag, historielaget, menighetsrådet og andre 
som har meldt seg til frivillig tjeneste disse tre ukene i 
sommer med åpen kirke 4 timer hver dag.

Eidsberg kirke har en unik historie, og dette er en god 
anledning til selv å bli bedre kjent med nær lokal historie 
og ta med besøkende i den kanskje mest interessante 
historiske bygningen i området.

Merk av dagene allerede nå. Mer informasjon kommer i 
lokalavisa og på våre nettsider: www.eidsberg.kirken.no
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GUDSTJENESTER

DØDE
Eidsberg:
Rune Bunes
Henry Thorstein Johansen 
Ella Haldis Kjendli
Jan Terje Nilsen

Mysen:
Marit Helene Berg
Bodil Margaretha Crow
Karin Johanne Andersen
Gunnar Strøm
Ella Dahl
Egil Ruud
Kåre Gunnar Johnsen
Marit Bramfors
Randi Gerd Hansen
Hans Harald Tangen
Leif Erik Aas
Marit Gunlaug Nordal

Hærland:
Solveig Elise Haugerud

Trømborg:
Kirsten Cecelie Uvaag
Else Marie Lunde
Kari Aaserud
Milly Emilie Hansine Filtvedt

DØPTE
Eidsberg:
Oscar Edvartsen Nysveen
Ludvik Thing Eikrem
Emily Lunder
Methita Chaemtaisong
Nanna Marie Holmsen

Mysen:
Siv Tjå Kalsås
Agnes Bakke-Jørstad
Nicoline Jacobsen Filtvedt
Lars Ruud Barland
Jonas Colombo
Atirat Hanphum
Maria Tanaka Johansen
Mark Bayona Karlsen
Hannah Pedersen
Marcus Wolla-Poulsen

Hærland:
Alma Bergerødegård Lang-
feldt
Amalie Brandsrud Alvim
Selma Brandsrud Alvim

Trømborg:
Oliver Holter Boye

VIGDE
Mysen:
Marita Ruud og Melvin 
Balen

Ingen vigde i de andre  
sognene. 

Onsdag 27. mai kl 11  Formiddagstreff. Winnie Gulbrandsen  
 og Leif Wiik deltar.

Kirkestua i Hærland

Mandag 8. juni  Sommertur til Rømskog

Mandag 22. juni  «Sommeravslutning med sang og musikk»  
 v/ Synnøve Brandsrud og Ranveig  
 Brandsrud Henning. 

Trivselstreff i  
Mysen menighet vår 2015

Onsdag 27. mai  kl 16.00    Elisabeth Løe

Onsdag 24. juni  kl 16.00  Karen Løkke

Trømborg  
misjonsforening

Søndag 23. august inviterer 
Eidsberg menighetsråd igjen 
til PILGRIMSVANDRING for 
små og store fra Heen gamle 
kirkested til Eidsberg kirke i 
samarbeid med Heen elglag. 
I år blir det fokus på klima un-
der vandringen. Vi følger den 
gamle kirkeveien gjennom et 

vakkert kulturlandskap, og det 
er tid for både refleksjon, sang, 
god prat, en rast og noe stillhet 
i løpet av klimapilgrimsvand-
ringen. Når pilgrimene har 
nådd fram til vandringens 
mål, Eidsberg kirke, begynner 
gudstjenesten.... 

Som kristen kirke er vi et folk på vandring; et folk som på veien får stanse 
opp ved Kilden - Jesus Kristus -  for å samle livsmot, styrke og glede for 

veien videre fram mot det evige målet der framme i himmelen!

Pilegrimsvandring

24.05.15 – PINSEDAG
Mysen kirke kl. 11.00: Felles høytidsgudstjeneste v/ sogneprest  
 Solfrid Leinebø Seljås.

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

26.05.15 – SMAALENSMESSE
Mysen kirke kl. 19.00: Folkemusikkmesse i forbindelse med bispevisitas.

31.05.15 – TREENIGHETSSØNDAG
Eidsberg kirke kl. 11.00: Felles visitasgudstjeneste v/ biskop  
 Atle Sommerfeldt med flere. Kirkekaffe på  
 Kirkeby Grendehus etter gudstjenesten.

07.06.15 – 2. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
Eidsberg kirke kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste v/ sogneprest  
 Solfrid Leinebø Seljås.

Hærland kirke kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste v/ sogneprest  
 Rolf Ertkjern Lende.

Mysen kirke kl. 13.00: Konfirmasjonsgudstjeneste v/ sogneprest  
 Solfrid Leinebø Seljås.

14.06.15 – 3. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ prost Elisabet Yrwing Guthus. 

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

21.06.15 – 4. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
Lundebyvannet kl. 11.00: Friluftsgudstjeneste v/ sogneprest  
 Solfrid Leinebø Seljås.

28.06.15 – 5. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
Tenor kirkeruin kl. 11.00: Felleskirkelig gudstjeneste.  
 Sogneprest Solfrid Leinebø Seljås med flere. 

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

12.07.15 – 7. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
Trømborg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ sogneprest Solfrid Leinebø Seljås.

19.07.15 – 8. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ prost Elisabet Yrwing Guthus.

26.07.15 – 9. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
Eidsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ sogneprest Rolf Ertkjern Lende.

29.07.15 – OLSOK.
Eidsberg kirke kl. 18.00: Olsokgudstjeneste i samarbeid med historielaget.  
 Sogneprest Rolf Ertkjern Lende.  
 Foredrag i Kirkestua etter gudstjenesten. 

02.08.15 – 10. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ sogneprest Rolf Ertkjern Lende.

09.08.15 – 11. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
Trømborg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ sogneprest Rolf Ertkjern Lende. 

16.08.15 – 12. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ sogneprest Rolf Ertkjern Lende.

23.08.15 – 13. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
Eidsberg: Felles pilgrimsvandring som avsluttes med  
 pilgrimsgudstjeneste. Sogneprest Solfrid Leinebø  
 Seljås. Mer info senere.

30.08.15 – 14. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Mysen kirke kl. 11.00: Felles gudstjeneste i forbindelse med  
 Diakoniens dag. Sogneprest Rolf Ertkjern Lende.

Innehaver Leif Håkon Krog

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

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

Innleveringsfrist til neste menighetsblad:
8. juni 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

MAI

Mandag 25/5  2. pinsedag kl 18.00.  
 Sangkveld v/ Gunnar Ajer

JUNI

Onsdag 3/6:  Besøk av misjonærer Kristin og Erik Bøhler  
 fra Okhaldhunga sykehus i Nepal.  
 Sang av Kor15.

Mandag 8/6  kl.11.00 – Vi blir med Trivelstreffet  
 på tur til Rømskog.

Onsdag 10/6  Møte.

Mandag 15/6 Kl.12.-13.00 – Bønnemøte.

Onsdag 17/6 Møte

Velkommen til møtene på Mysen Menighetshus Betania.

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

Program våren 2015  
Normisjon Mysen

I år som i fjor vil vi arrangere «Sommerkonserter» I alle kirkene i Eidsberg. Det hele starter 
fredag den 26. juni med det Amerikanske Mannskoret LUREN SINGERS i Eidsberg kirke.

Onsdag 8. Juli: Konsert  Trømborg kirke

Onsdag 15. Juli: Konsert i Hærland kirke

Onsdag 22. Juli: Konsert i Mysen kirke.

Onsdag den 29. juli blir det en orgelresi-
tasjon i forkant av Olsokgudstjenesten.

Utøvere ved de forskjellige konsertene 
har vi ikke fått helt på plass ennå, men vi 
kan love at det blir varierte konserter med 
utøvere på høyt nivå!

SOMMERKONSERTER 



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

Søndagsskole  
i prestesakristiet samtidig 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 menighets-
hus.  
Annenhver mandag.  
Kontakt: Jostein Trømborg

Mysen barnegospel  
øver annenhver torsdag  
på Mysen menighetshus Betania,   
kl 17.30 – 19.00.  
Kontakt: Mona Duserud.

Korvetten  
for barn fra 4.-7. trinn.  
Holder til i Hærland bedehus.  
Annenhver fredag  
(oddetalls uker).  
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 uke 16,  
onsdager kl. 11.00 – 13.00 
8-ukers kurs

Småbarnssang og Knøttekor 
har sommeravslutning  
tirsdag 26/5-15 
kl. 17.00-19.00 
Salg av enkel middagsmat. 
Sang av gruppene. 
Andakt ved Atle Sommerfeldt

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

I Eidsberg har vi et godt sammensatt pro-
gram, en del lokalt i den enkelte kirke og 
en del undervisning sentralt i Mysen. Nytt 
for neste års konfirmanter, er at det ikke 
blir ettermiddagsundervisning på ukedag, 
men at vi legger om til lørdager og sønda-
ger. Lørdager (to hvert semester) blir på 
Mysen. Søndager blir åtte gudstjenester pr. 
konfirmant i den lokale kirken man hører 
til. I tillegg kommer konfirmantleiren. Mer 
informasjon om dette kommer til den en-
kelte i posten. Hvis du ikke får dette brevet, 
ta kontakt med kirkekontoret for Den nor-
ske kirke på Heggin i Mysen. Det vil også bli 
informasjonsmøte på ungdomsskolen før 
skoleferien starter. Man bruker nettadressen  
 www.eidsberg.kirken.no   til å melde seg på. 
Velkommen som konfirmant!

Er du en av de som går på 8. trinn, eller kjenner noen som 
gjør det? Nå nærmer det seg tiden for påmelding til  
kirkelig konfirmasjon våren 2016.

KONFIRMANT 2016

Tårnagenter
Lørdag 25. april var det samlet 20 tårnagenter i Trømborg 
kirke. Agentene fikk utdelt agentbevis, og gjorde seg godt 
kjent i kirkerommet. De så etter symboler, løste oppgaver, 
sang tårnagentsangen og 
var på besøk i tårnet. Søn-
dag deltok de på gudstje-
nesten i Mysen kirke. 

BABYSANG
Denne vinteren/våren har det 
vært arrangert to kurs med 
babysang. 
Barna trives med sang og musikk og mødrene hygger 
seg i felleskapet. 

De møtes på Mysen Menighetshus Betania. Kursleder har 
vært Solveig Tjernes Vormeland. På babysang synges krist-
ne barnesanger, regler og rim, og det er tid for en samtale. 
Etter sangen blir  det servert et enkelt brødmåltid. Dette er 
et populært trosopplæringstiltak som har vært siden 2005 i 
Eidsberg. Mange av barna kommer tilbake senere på andre 
trosopplæringstiltak.


