
Det blir en felles markering i 
Eidsberg når det gjelder diakoni 
i høst. Vi har valgt å markere dia-
konien ved fellesgudstjenesten 
i Hærland kirke 4.okt kl 1100. 
Diakoni handler om nestekjær-
lighet, inkluderende fellesskap, 
vern om skaperverket og kamp 
for rettferdighet. Det blir kirke-
kaffe i Hærland kirkestue der vi 
vil presentere ulike diakonale 
tiltak som vi har i Eidsberg fel-
lesrådsområde. Sett av datoen 
og gled deg til denne fellesguds-
tjenesten! Arrangør er «Felles 
diakoniutvalg i Eidsberg».

DIAKONIENS DAG 
4.OKT 

I høst starter sorggrupper for 
ungdom. Det blir en torsdags-
kveld i måneden.
Les mer om sorggruppe-tilbud 
på side 5. 

SORGGRUPPER 
FOR UNGDOM

Husk å melde fra tidlig om 
hvilken dåpssøndag som ønskes 
for ditt barn. Vi har gudstjenes-
ter etter en fast rytme. I Mysen 
kirke i prinsippet hver søndag kl 
1100. I Eidsberg, Trømborg og 
Hærland kirker hver andre eller 
hver tredje søndag kl 11.00. I 
sommerhalvåret foregår noen 
av gudstjenestene ute. Vi kan ha 
dåp ved de fleste gudstjenester. 
Velkommen til dåp!

DÅP

NYTT TILBUD:  

Lørdagstreff for familier

Velkommen til familie-
gudstjenester i høst: 

Velkommen til messiansk  
sabbatsmåltid!

Pilgrims-
vandring

se side 2 se side 4 se side 8

Hærland  
kirke

www.eidsberg.kirken.no

Kirkekontakten
 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG     NR.4     2015     61. ÅRGANG

Leir for  
4. klassinger

BRUK STEMMERETTEN 
VED KIRKEVALGET!
Om et par dager er det valg, til kommunestyret, 
fylkestinget, menighetsrådet og bispedømme-
rådet. De politiske partiene har brukt de siste tre 
ukene på å argumentere for at du skal stemme 
på akkurat deres parti, og det er viktig at vi bru-
ker den demokratiske retten vi har til å stemme.

Det er også viktig at du som er kirkemedlem, 
bruker stemmeretten ved kirkevalget. Det er 
ikke mange skrittene fra valglokalet for kommu-
nevalget til rommet der kirkevalget avvikles, og 
det er enkelt å finne veien.

Menighetsrådsvalget er et personvalg, der du 
kan kumulere inntil tre kandidater. Alle på me-
nighetsrådslista komme fra nærmiljøet ditt, så 
du vet hvem de er, og kan gjøre dine prioriterin-
ger ut fra lokalkunnskap.

Ved bispedømmerådsvalget er det to lister. Du 

I vår ble det startet opp et nytt 
tiltak for familier på lørdager kl 
13.00 – 15.00, hver siste lørdag i 
måneden på Mysen Menighets-
hus Betania. 
Datoer er: 26/9, 31/10 og 28/11.

Det legges stor vekt på det so-
siale rundt maten, men av pro-
grammet nevnes sang og en 
kort andakt hver gang. 

For hvem? 

Lørdagstreff er for alle familier, 

både de som har utenlandsk 
bakgrunn og for de som alltid 
har bodd i Norge. Her kan du 
også komme om du har en an-
nen tro. Dette er et åpent sted 
for å møtes og bli kjent med an-
dre. Velkommen til alle og særlig 
til nyinnflyttede i Eidsberg!

Arrangør er Normisjon Mysen 
ved Ingeborg Pedersen, Kirsten 
Herrebrøden og Elisabeth Spy-
devold.

13. sept kl 11.00 i Hærland og  
i Mysen kirke

20. sept kl 11.00 i Eidsberg kirke

11. okt kl 11.00 i Mysen kirke

8. nov kl 11.00 i Mysen kirke

22. nov kl 11.00 i Eidsberg kirke

6. des kl 11.00 i Mysen kirke

- alle disse gudstjenestene er spesielt lagt til rette for alle generasjo-
ner, og avsluttes med kirkesaft/ kaffe hver gang! Barnesanger, kort 
barnevennlig preken, dåp , nattverd og velsignelsen hører med. 

Les mer på bakerste side, og kontakt oss på kirkekontoret om du 
lurer på noe.

Fredag 18.sept kl 1830 feirer vi 
et måltid i messiansk (jødisk-
kristen) tradisjon dvs måltidet 
går etter mønster fra slik som 
jødene feirer sitt sabbatsmåltid 
hver fredag året rundt. Vi feirer 
dette måltidet samtidig som 
at vi har med det kristne håps-
perspektivet. Den norske kirke 
v/ Mysen menighet og Normi-
sjon Mysen har gått sammen 
om dette arrangementet, og 
håper at mange dukker opp 
til fellesskap rundt kveldsmål-
tidet.

Torgeir Flateby med flere fra 

Den norske Israelsmisjon vil 
dele med oss fra sin kompe-
tanse og erfaring med dette, 
og vi synger kjente sanger 
som for eksempel «Hevenu 
schalom» i tillegg til opplesing 
av noen Bibel-tekster.

Etter måltidet får vi innføring 
i det spennende forsonings-
arbeidet som drives i Israel for 
ungdom.  Dette arbeidet kal-
les «Bridgebuilders», og er et 
freds- og forsoningsprosjekt 
for unge israelere, palestinere 
og nordmenn. Velkommen til 
en aktuell og interessant kveld!

Tekst :  Anne-Grethe Larsen

Konfirmant våren 2016
Vi har allerede mottatt 
mange påmeldinger til 
konfirmasjonstiden i våre 
fire menigheter. Vi starter 
undervisningen 12. sep-
tember. Det er fremdeles 
muligheter for å melde 
seg på, ta kontakt med 
kirkekontoret.

må velge én av listene, og også der kan du ku-
mulere inntil tre personer. På nominasjonsko-
miteens liste står Bjørn Solberg som kandidat 
fra Indre Østfold, og i tillegg er Anne Enger, 
opprinnelig fra Trøgstad, kandidat. På Åpen Fol-
kekirkes liste er det ingen kandidater fra Indre 
Østfold.

Men i tillegg til å kumulere kan du føre opp inn-
til tre kandidater fra den andre listen, såkalte 
«slengere». Altså samme ordning som ved kom-
munevalget. Det er jo greit for alle som synes at 
det finnes gode kandidater på begge listene. 

På www.kirken.no/borg finner du mer informa-
sjon om valget og kandidatene; det var det mye 
av i forrige menighetsblad også.

Den norske kirke skal være en synlig kirke i alle 
lokalsamfunn, en kirke som folk bryr seg om, 
og som de oppsøker jevnlig. Alle som stiller til 
valg til menighetsråd eller bispedømmeråd, vil 
arbeide for at det skal være slik.  Du kan være 
med på å bestemme hvem som skal få dette 
ansvaret.

Følg oss på facebook for infor-
masjon, nyheter og oppdate-
ringer om aktiviteter. Søk opp 
«Den norske kirke  
i Eidsberg» og  
trykk på liker.
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En pilegrimsvandring er så mye. Flott natur, fellesskap med andre, en fysisk vandring i rolig tempo, symbolske handlinger, kulturhisto-
rie og åndelig påfyll.

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

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

Kasserer: Kirkevergen

Bankgiro: 1020.07.12205

Redaktør: Anne-Grethe Larsen

Produksjon: Allprofil AS 

Trykkeri: Nr1 Trykk 

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

E-post: kabb@kabb.no

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

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

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

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

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

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

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

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

Ingamay Eidsmo Synnes, menighetspedagog
arb: 69 70 20 22 mob: 481 58 811 
ingamay.synnes@eidsberg.kommune.no

Vidar Hansen, kantor
arb: 69 70 22 66 mob: 908 25 119 
vidar.hansen@eidsberg.kommune.no

Bendik Eide, organist
mob: 922 52 674
mic-eide@online.no

Victor Aleksander Jankowski, organist
mob: 984 49 784
victor.jan@getmail.no

Kai Nikolaisen, kirketjener/kirkegårdsarbeider 
Trømborg og Mysen
mob: 480 54 438

Arild Bekkevold, kirketjener i Mysen kirke/ 
kirkegårdsarbeider på Mysen nye kirkegård
mob: 988 01 520

Arne Gulbrandsen, kirketjener/kirkegårdsarbeider Hærland
mob: 915 53 342

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

Den 5.pilegrimsvandringen fra Hen gamle 
kirkested til Eidsberg kirke på 5 år er gjen-
nomført. I år fokuserte vi særlig på klima, og 
det var fint å merke at det nasjonale initiati-
vet KLIMAPILEGRIM 2015 også engasjerte de 
lokale pilegrimsvandrerne.
Eidsberg menighetsråd hadde som tidligere år et 
godt samarbeid med Heen elglag om pilegrimsvand-
ringen. I år var den gamle kirkeveien fra Hen nymer-
ket med vår egen pilegrimslogo hentet fra Eidsberg 
kirkes våpenhus. Nymerkingen av traseen er en del 
av Østfold fylkeskommunes middelalderprosjekt, og 
vandrerne gledet seg over at dette nå hadde kom-
met på plass. 

All logistikken rundt kjøring og henting til og fra Eids-
berg kirke før og etter vandringen fungerte godt, og 
med tanke på at det var en av årets varmeste dager 
så var vi takknemlig for at menighetsrådet hadde 
plassert ut kjølebager med vann i forkant. Det tilbys 
også skyss på deler av løypa, slik at alle skal kunne 
ta del selv om man ikke klarer å gå hele 8.7 km i ett 
strekk. Det ble satt stor pris på at Else Kleven ventet 
på oss og fortalte barndomsminner fra husmanns-
plassen Torpet (på Eidsberg-mål: Tørje). 

Hele 45 vandret for klimaet. Det er fint å faktisk gjøre 
noe, ikke bare prate om at vi har et ansvar for verdens 
klima. «Klimapilegrim 2015» oppfordrer oss til å gjøre 

noe aktivt sammen med kirker over hele verden frem 
mot Klimatoppmøtet i Paris i november. Det handler 
om forvalteransvar, nestekjærlighet og rettferdighet, 
med særlig fokus på de i verden som rammes har-
dest. ( www.klimapilegrim.no).

Mona Bøe fra Kirkens Nødhjelp gikk sammen med 
oss på vandringen. Hun deltok med innhold rundt 
klimautfordringer på 2 av stasjonene underveis, 
og hun holdt prekenen inne i Eidsberg kirke da vi 
holdt pilegrimsmesse som avslutning på klimapile-
grimsvandringen.  

Hun hadde også med vann på flaske fra Enningda-
len ved Halden. Dagen før 22.august var det en stor 
pilegrimsvandring i Halden som markerte at Klima-
pilegrims - staffettpinnen fra Nordkapp, ei vannflas-
ke med rent vann, gikk videre fra Norge til Sverige.  
Kronsprinsessene Mette Marit og kronprinsesse Vic-
toria deltok der, og Mona Bøe hadde med en vann-
flaske som kronprinsesse Mette Marit hadde fyllt 
opp dagen før. Dette vannet ble helt i dåpsfatet, og 
pilegrimsvandrerne kunne dyppe fingeren i vannet 
og korstegne seg i pannen under pilegrimsmessen. 
Mange benyttet seg av dette tilbudet. Sokneprest 
Seljås bandt både pilegrimsvandringen og pilegrims-
messen sammen. Det er spesielt flott at etter en slik 4 
timers vandring sammen feires pilegrimsmesse med 
lystenning, nattverd, kort preken og salmer. 

. Takk til alle som bidro, både med merking i forkant 
og under selve dagen, slik at det ble en flott vandring. 
Vi gleder oss allerede til neste års pilegrimsvandring!

Tekst :  Solfrid Leinebø Seljås   Foto :  Erik Unaas

Klima-
pilegrimsvandring

Her har vandrerne tatt fatt på siste etappe fra Kleven gård til 
pilegrimsmålet  Eidsberg kirke. Magnar Aamot fra Rakkestad bar 
stauren med pilegrimsmotivet.  Menighetsrådsleder Tove Heen 
og Henning Bergum går også i front.

Ved minnesmerket over Hen kirke som sto fram til 1400-tallet. 
Etter at kirken antagelig ble revet fikk Heensfolket 8,7 km å gå  
til Eidsberg kirke. Sokneprest Seljås står her sammen med Tove 
og Øistein Heen og er klar til å ta fatt på den 8,7 km lange  
gamle kirkeveien. 
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BØNNEKRUKKEN
Vi takker og ber for  

Eidsberg, Mysen, Hærland,  
Slitu og Trømborg!

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

For de nye konfirmanter og deres familier
For alle skolene i Eidsberg – elever og ansatte

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

For andaktsstundene på Velferden annenhver fredag formiddag

For babysang, Knøttekor og Småbarnssang 
For ungdomstilbudet KRIK Ka du trur 

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

For kirkestaben
For kirkeverge Anne-Grethe Larsen

For gudstjenester og andre kirkelige handlinger
For formiddagstreff/ trivselstreff 

For Kirkevalget -13.-14.sept- for alle som står på valg
For Den Norske Kirke

For kommunevalget 13.-14.sept– for alle som står på valg
For Eidsberg kommune

For fred i land der det er ufred.
For alle som er syke og sørgende

For alle som gleder seg over livet slik det er nå
For gode og meningsfulle høstmåneder

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

Velsign oss, Guds Hellige Ånd.
Amen

Matt.6,24-34: Ingen kan tjene to herrer. Han vil 
hate den ene og elske den andre, eller holde 
seg til den ene og forakte den andre. Dere kan 
ikke tjene både Gud og Mammon. 

Vær ikke bekymret for morgendagen 
25 Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for 
livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal 
drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal 
kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og 
kroppen mer enn klærne? 26 Se på fuglene 
under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og 
samler ikke i hus, men den Far dere har i him-
melen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer 
verdt enn de? 27 Hvem av dere kan vel med 
all sin bekymring legge en eneste alen til sin 
livslengde? 28 Og hvorfor er dere bekymret for 
klærne? Se på liljene på marken, hvordan de 
vokser! De strever ikke og spinner ikke, 29 men 
jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var 
kledd som en av dem. 30 Når Gud kler gresset 
på marken så fint, det som gror i dag og kastes 
i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke 
da kle dere – dere lite troende! 31 Så gjør dere 
ikke bekymringer, og si ikke: ‘Hva skal vi spise?’ 
eller: ‘Hva skal vi drikke?’ eller: ‘Hva skal vi kle 
oss med?’ 32 Alt dette er hedningene opptatt 
av. Men den Far dere har i himmelen, vet jo at 
dere trenger alt dette. 33 Søk først Guds rike og 
hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre 
i tillegg. 34 Så gjør dere ingen bekymringer for 
morgendagen; morgendagen skal bekymre 
seg for seg selv. Hver dag har nok med sin 
egen plage.

Bier eller sommerfugler, på samme blom-
sterenga, i all sin forskjellighet! Noen samler, 
noen svermer! Lyden av målrettede motorer, 
fra blomst til blomst! Påfallende uniformerte! 
Livets samlere, effektive og ansvarlige. Inn 
til kuben, og sette utbytte på konto. Tenk på 
høsten, vinteren er lang. Det er mange mun-
ner å mette. Husk solskinn er arbeidstid. Synet 
av flagrende skjønnheter. Fold vingene ut spre 
glede! Fly frihetens flyturer. Naturens mobile 
kunstutstillinger. Nyt sommeren mens den er 
her! Glem ikke at solskinn er nytetid. Når så 
du sist en bie med føttene i fanget! Aner jeg 
et mønster hos oss mennesker!? I kirkene sam-
les de som samler for evigheten. Lett grå og 
uniformert summer de i takt! «Lær oss å telle 
våre dager så vi kan få visdom i hjertet». Og Be-
dehusene følger opp: «Arbeid før natten kom-
mer». Og utenfor flagrer de som ikke tar livets 
alvor på skikkelig alvor! De som nyter livet i ful-
le drag. Opptatt av skjønnhet og livsglede! La 
oss leve mens vi lever! Men hvor bor det mest 
bekymringer? Hvem kan med all sin livsglede 
og skjønnhet legge en alen til sin livslengde? 

Hvem kan vel ikke med alle sine bekymringer 
korte livet med en alen? Jesu tale mot den 
vantro bekymring og for den gudsforankrede 
bekymringsløshet, må ikke forveksles med en 
hippigrunnlov, en slentrende og endimensjo-
nal livsinnstilling som gir ansvar og planleg-
ging på båten. Vår motvekt mot bekymringer 
er forankret i den himmelske Fars omsorg og 
oppdrag. Derfor heter det også at den som 
ikke arbeider skal heller ikke spise (2.Tess.3,10) 
Vi er ikke utmeldt av kjærlighetens fellesskap 
med alle mennesker. Fortsatt har vi vår plass i å 
pløye og spinne. Men vi skal også få nyte den 
avlastning som ligger i »en underlig skjør tråd 
som forbinder den troende med sin skaper». 
Ikke trygg for fare, men trygg i fare! Vi lever i 
tiden etter 22.07.11! Den grufulle og hjerte-
skjærende begivenheten er dessverre ikke 
noen enestående hendelse i vår verden. Den 
forferdelige ondskap og den himmelropende 
meningsløshet utfordrer vårt gudsbilde til sta-
dighet. Det har skjedd gjennom hele historien. 
Men denne gangen var det her hos oss, av og 
blant våre egne! Skrikene fra Utøya vaksinerer 
oss mot å tale lettvint om Guds omsorg. Og 
bilder av de hjerteskjærende lidelser i Syria  og  
Middelhavet, setter oss alle inn i den store para-
doksale sammenhengen! Vi er i Bergprekenen. 
Temaet for det Jesus vil si er at vi mennesker 
ikke kan tjene to herrer, Gud og Mammon. Det 
er en motsettning i seg selv. Enten eller er Jesu 
påstand. Gud er skaper og opprettholder av 
sitt skaperverk. Se på fuglene, liljene,gresset. 
Gud sørger for dem, og hvorfor da ikke oss 
som er det ypperste i det Gud har skapt! Gud 
vet at vi trenger mat, klær og drikke. Det gjel-
der både dem som tror og ikke tror. Det Jesus 
vil fram til og som er kjerneordet i teksten er: 
«Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så 
skal dere få alt det andre i tillegg». I Guds rike 
finner vi en annerledes rettferdighet. Den gis 
ovenfra. Så settes det hele på spissen med or-
det «først». Vi kan tenke på Moselovens første 
bud: «Du skal ikke ha andre guder enn meg». 
Dette er det mest grunnleggende i Moseloven 
og hos Jesus i Bergprekenen. Som menneske 
og kristne lever vi i spenningen mellom Ska-
peren og det skapte, Gud og Mammon. Vi må 
ikke la det skapte, hverdagens krav, ta mest av 
oppmerksomheten vår, men Gud må komme 
først! Så avsluttes avsnittet i v.34 med litt snus-
fornuftig folkevisdom som henter hverdagen 
inn igjen. Enhver dag har sin plage og gir 
bekymringene litt rett. Jesu tale om det jord-
vendte bekymring ber han oss løfte blikket og 
se på naturen omkring oss. Og så ber han oss 
løfte blikket enda høyere, til vår himmelske Far. 
Så utfordres vi der til alltid å starte der: Først!

BIER OG SOMMERFUGLER

Andakt
v/sokneprest Rolf Ertkjern Lende

PROGRAM:
Onsdag 23. september:
Lyrikkens stemme i kirkerommet – Teolog, lektor og forfatter Svein Woje 
reflekterer og presenterer egne dikt.

Onsdag 28. oktober
Synd – skyld – frelse, hva gjør disse ordene med oss?
Foredragsholder: Førsteamanuensis, dr. theol, Merete Thommassen

Onsdag 25.november:
Programmet avklares senere

Onsdag 9. desember
Felles adventsfest med Normisjon Mysen i MMHB
Kveldens taler: tidligere biskop Øystein Larsen, Mysen Mannskor deltar
Møtestart 19.00 (merk tiden)

VELKOMMEN fra hele Indre Østfold!
Mysen menighetsråd

Møteplass Mysen Menighet 
(MMM) høsten 2015
Møteplass Mysen Menighet har programmet klart for høsten. 
Arrangementene avholdes i Mysen Menighetshus Betania.
Vi samles kl. 19.30 og starter med kveldsmat.
Tradisjonene tro avsluttes høsten med felles adventsfest.

NYTT FRA KIRKEVERGEN
Automatisk klokkeringing er bestilt til Mysen kirke, og vil bli montert 
opp i løpet av oktober

Det vil bli sendt ut varsel om fornying av festeavgifter i september.  
Ta kontakt med kirkekontoret ved evt spørsmål i den forbindelsen. 
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Apropos!
I skrivende stund har vi nettopp fått gjester på besøk 
for noen dager;  en familie med store og små og til 
og med en liten firbeint. Fra før er vi seks i huset, og 
det er ikke til å komme bort fra at det krever noen 
forberedelser og tilpasninger å ta imot noen ekstra.

I Romerbrevet 12,13 heter det at vi skal «legge vinn 
på gjestfrihet». Det er altså noe Bibelen setter opp 
som et ideal.

En gang i blant tar jeg meg selv i å ha tanker som ikke 
er udelt positive når det enda en gang er et ekstra 
barn ved middagsbordet når jeg kommer sliten hjem 

fra jobb. Det kan kreve litt ekstra når noen er gjester 
i våre hjem. 

I skriftet «Forkynneren» i Det Gamle Testamente 
(11,1) heter det: «Kast ditt brød på vannet, lenge et-
ter kan du finne det igjen. Del det du har, med sju 
eller åtte (…)».  Tanken er at hvis vi deler med an-
dre, så deler andre med oss. Og hvem vet når vi selv 
trenger hjelp?

Jeg møtte aldri min farfar, men i blant dukker det 
opp små historier om ham. Under krigen tilhørte han 
de bøndene som ikke «børset», men som heller hjalp 

mennesker i nød. En skinke kunne plutselig ligge 
på trappa hos en familie han visste hadde det langt 
knappere enn hans egen familie hadde det. Og et-
ter krigen hendte det at fremmede mennesker kom 
innom gården og takket fordi de i krigsårene hadde 
fått hjelp da de så seg nødt til å gå på «tiggerstien».

I 5. Mosebok (10, 18-19) heter det: «Han (Gud) hjel-
per farløse og enker til deres rett og elsker innflyt-
terne, så han gir dem mat og klær. Derfor skal også 
dere elske innflytterne for dere var selv innflyttere i 
Egypt».

Jødefolket kjente sin historie. Fangenskapet i Egypt 
har vi alle hørt om fra bibelhistorien. Fra vår egen 
nokså nære historie kjenner vi nøden fra krigen, og 
ikke sjelden hører vi dette trekkes fram i dagens dis-
kusjoner om flyktninger, innvandrere og utenlandske 
tiggere. Det er ikke alltid like lett å oppfylle bibelens 
utfordringer om å «elske innflytterne» og «kaste sitt 
brød på vannet», men dette er faktisk oppfordringer 
kristne får i Bibelen. 

Å legge vinn på gjestfrihet tror jeg er med å gjøre 
både oss selv og samfunnet rundt oss rausere og ri-
kere, selv om det ikke alltid kan måles i kroner. 

«Legg vinn på gjestfrihet!»

«En kirkemusikkfestival  
i Hovlands ånd  
 – fra smal kunstmusikk 
til folkelige salmer.»
Allehelgenshelgen 2013 arrangerte vi Egil Hovland-festival 
for første gang. Det var såpass vellykket at vi ønsker å gjøre 
dette vært eneste år til samme tid, og i år forgår festivalen fra  
8.-11 oktober 2015. Å være en kirkemusikkfestival i Egil Hov-
lands ånd forplikter oss til å tenke stort: Festivalen må være 
nyskapende, kreativ, kvalitetsbevisst, ambisiøs og åpen for 
andre kunstformer. Vi vil at festivalen skal ha en god balanse 
mellom Egil Hovlands egen musikk, beslektede komponis-
ters musikk og andre stilarter som favner et bredere publi-
kum, slik også Hovland var en talsmann for det folkelige og 
nyskapende. Og den skal bevisst inkludere andre kunstarter, 
som dans, teater, litteratur, billedkunst, og ikke minst skal 
festivalen ta barna på alvor, fordi det også er i Hovlands ånd. 
Kormusikk og orgelmusikk får selvfølgelig stor plass, fordi 
dette står sentralt i Hovlands produksjon, og er sterkt knyttet 
til denne byen og kirkemusikkmiljøene her.

Egil Hovland-festivalen er et samarbeidsprosjekt mellom 
Borg bispedømme og Kirkemusikk Fredrikstad, som er den 
kirkemusikalske sammenslutningen for Domkirken, Østre 
Fredrikstad og Glemmen kirker. 

I år har man også valgt 
å legge en av konser-
tene til Mysen kirke, og 
det har sin bakgrunn i 
at Egil Hovland ble født 
her i Mysen, og at han 
ble døpt i Mysen kirke.

Denne konserten 
finner sted i Mysen 
kirke på ettermid-
dagen søndag  
11. oktober.

Et ensemble med strykere og obo vil framføre hans CANTUS  
VIII Op. 129 for obo og strykekvartett (1986) (med folketonen 
«Å, at jeg kunne min Jesus prise»).og Strykekvartett nr. 1 
(1981) Op. 116  (med melodien «De skall gå til den heliga 
staden»)

I tillegg til dette vil også noen av hans salme melodier bli 
framført i arrangementer for dette ensemblet av Vidar 
Hansen.

Øivind T. Reymert

Kantorens 
hjørne

Rehabiliteringen av tårnet i Hærland kir-
ke er nå straks i mål. Arbeidet har pågått 
siden påske, og det har vært firmaet  KM 
Bygg som har stått for snekkerarbeidet, og 
malerfirmaet Smaadahl og Edvardsen for 
maling.

Som dere ser av bildene er vi veldig fornøyd med 
resultatet. Det har vært gjort en omfattende jobb 
som ga oss noen overraskelser underveis. Da stil-
laset var oppe ble det oppdaget betydelig større 
råteskader som gjorde jobben både mer krevende 
og kostbar. 
Snekkerne har fulgt Riksantikvarens råd med å 
fjerne bare det som var råttent og skjøte bord osv. 
Det var en del små råteskader på sakristiet som 
også skulle tas med. Men da de startet arbeidet 
der ble det avdekket svært mange punkter som 
var skadet. 
Noe har blitt gjort, men her gjenstår det en del ar-
beid  som vi må komme tilbake til neste år hvis det 
er mulig økonomisk. 

HÆRLAND KIRKE  
– REHABILITERING AV TÅRNET
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«Forglemmegei»

Da jeg sto og så på den kom 
jeg på alle de som har stått på 
disse steinene for å ta farvel 
med noen. Jeg tenkte også på 
de som har dødd, at de ikke må 
glemmes – forglemmegei. Man-
ge som er syke og vet de snart 
skal dø, tror jeg tenker «håper at 
de husker meg», «jeg håper at 
de forteller mine historier vide-
re, bringer noe av mitt liv videre 
til familie, barn, barnebarn, ven-
ner rundt». 

Det gjør godt å snakke om den 
som er død. Det er mye trøst i 
det, og vi holder den døde le-
vende i minnet. Dette er viktig 

for den som forteller og det er 
viktig for den som hører på. 

«Some die young», sangen til 
den iransk-svenske artisten  
Laleh Pourkarim har blitt veldig 
populær, blant annet etter ter-
rorangrepet 22. juli 2011. Den 
sier noe til oss nå også, noen dør 
unge, men vi skal fortelle histori-
ene og holde den som er død i 
live så godt vi kan, vi skal fortelle 
historier om den døde til barna 
og de som kommer etter. 

Vi som tilhører Jesus tror ikke 
at alt bare slutter, vi tror på det 
evige liv, at vi skal møtes igjen. 
I mens vi venter på det, når vi er 
i sorg, når alt føles meningsløst, 

skal vi fortelle hverandre histori-
ene. Vi skal snakke om den som 
er død, snakke om det den likte 
å gjøre, hvem denne personen 
var, hva som var så bra med den-
ne personen. I en kjent salme av 
Svein Ellingsen står det: «Nå er 
livet gjemt hos Gud. Vi overgir 
alt til ham. Håpet er tent i liv og 
død. Ingen er glemt av Gud». 
Personen er gjemt  - ikke glemt. 
Vi skal heller ikke glemme de 
som døde uavhengig av om de 
var gamle eller unge.

Når vi møtes på sorggruppe/
forum, samtalegruppe for barn, 
ungdom eller voksne som har 
mistet en av sine kjære, snakker 

vi med hverandre om hva vi har 
opplevd, om hvordan vi har det. 

Tre torsdager i høst har vi et 
åpent samtaletilbud for ung-
dom på Mysen Menighetshus 

Betania. Dette er for de som 
trenger noen å snakke med 
hvis de har opplevd dødsfall i 
nær familie eller nære venner.  
Datoene er 24/9, 19/11, 17/12  
kl 19.30 – 21.00.

På trappa utenfor Mysen kirke, mellom steinene, uten særlig 
med jord, fant jeg en forglemmegei. Jeg tok et bilde av den, ville 
vise den fram. 

Tekst :  Solveig Tjernæs Vormeland

Bilde er tatt av et glassmaleri i Mysen 
kirke. Noen ganger går vi til Jesus med 
løftede, lykkelige hender andre ganger 
gjemmer vi hodet i hendene og sørger. 
Det er godt å være sammen når vi er 
glade. Det er godt å være sammen når 
vi er lei oss. Velkommen på sorgforum 
i høst.

SORGFORUM OG  
SORGGRUPPER
Sorg og Omsorg i Indre Østfold  
arrangerer sorggrupper for  
omegnen. Det er ikke alltid  
det står en gruppe klar når  
mennesker i sorg melder sitt behov. 

For å avhjelpe litt på dette, er det mulig å komme til:

SORGFORUM 
1. TORSDAG I MÅNEDEN KL. 19 - 20.30 
PÅ GRØTVEDT MENIGHETSSENTER 
MUSEUMSVEIEN 21, ASKIM

Dette er et åpent forum hvor man kan komme de gangene 
man vil, og man sier det man har lyst til, og det er ingen for-
pliktelser om å komme igjen. Forumet er livssynsåpent. Dere 
må gjerne være flere som kommer sammen.

Datoer for høsten 2015:
• 3. september • 5. november
• 1. oktober  • 3.desember
Har man spørsmål om dette forumet, kan man ringe: 
Laila B. Andresen,  
Leder for Sorg og Omsorg i Indre Østfold/ 
soknediakon i Rakkestad 
Tlf.: 69 22 60 63

Man vil finne mer informasjon om sorgstøttearbeid på hjem-
mesiden vår. Her kan man finne tilbud fra hele Østfold som 
man kan benytte seg av: www.sorgogomsorg.org 

I mellomkrigstiden besøkte kong Håkon 
den syvende en del kirker her i landet, 
også  Eidsberg kirke. Han ble betatt av 
den gamle klebersteinsdøpefonten i kir-
ken og ønsket å få laget en kopi i sølv. 
Blant andre ønsker var også altertavla i 
Vågå kirke. Det ble tatt kontakt med et 
velrennomert gullsmedfirma i Trond-
heim, gullsmed Møller i Munkegata som 
påtok seg oppgaven. Han laget tre kopier 
av døpefonten i sølv. En til Det kongelige 
slott, en til Eidsberg kirke og en til seg 
selv. Hvor det har blitt av den til Eidsberg 
vites ikke.

Etter krigsutbruddet i 1939 og okkupasjo-
nen av Norge 9.April 1940 måtte kongehu-
set forlate slottet, og senere landet. Den tys-
ke krigsmakt med rikskansler Josef Terboven 
i spissen, inntok slottet og gjorde det til sitt 
hovedkvarter. Han tok sølvgjenstandene på 
slottet og fjernet dem. Det fortelles også at 
Terboven besøkte gullsmed Møller og tømte 
forretningen for slike sølvgjenstander.

Så i krigens siste dager etter den tyske ka-
pitulasjonen under et forhør med en ameri-
kansk general, dukket døpefontkopien med 
inskripsjonen «Eidsberg Kirke» opp som et 
forsøk på «frikjøp». Generalen tok imot den 

uten at det ble noe frikjøp. Generalen brakte 
med seg den lille døpefonten til USA. Så gikk 
det mange år helt til siste halvdel av 1970 
årene. En norsk universitetslektor reiste til 
USA for å arbeide med en doktorgrad ved et 
amerikansk universitet. Han ble da innlosjert 
i en sokkelleilighet i en villa. Tilfeldighetene 
ville at i det huset bodde den gamle genera-
len som da lå for døden. Da han fikk vite om 
den norske leieboeren ønsket han å få sendt 
døpefonten med ham tilbake til Norge.

I 1978 fikk daværende menighetssekretær 
i Eidsberg Terje Jonsson en telefon fra den 
hjemvendte universitetslektoren som for-
talte at han hadde fått med seg en liten dø-
pefont fra USA. Spørsmålet ble da: «Hvem 
er den rettmessige eier?» Terje Jonsson fikk 
i stand et telefonmøte mellom seg, slotts-
forvalter Kavli og gullsmed Møller. I løpet 
av samtalen ble de to sistnevnte enig om at 
«Den lille døpefonten i sølv» skulle plasseres 
i Eidsberg kirke.

Nå er miniatyrdøpefonten tilbake i Eidsberg 
kirke etter et opphold på kommunesen-
teret på Heggin i Mysen sentrum. Den 22. 
mars overrakte varaordfører Øyvind Reimert  
døpefontkopien til menighetsrådets leder 
Tove Heen. Terje Jonsson var da gjest ved 
gudstjenesten og fortalte historien om  
døpefontkopiens forunderlige reise.

MINIATYR DØPEFONT I SØLV
Tekst : Tove Heen
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SLITU 
KAROSSERIVERKSTED

TLF. 69 89 44 76

Morstongveien 47
1859 Slitu

Se  www.morenenkjopesenter.no. Velkommen!

Tlf:   69 89 08 80
Fax:  69 89 08 81

       GRAVSTENER OG SKULPTURARBEIDER
Handverk av høy kvalitet bygget på 5 generasjoners erfaring

JOHANSEN MONUMENTHUGGERI A/S
Skjebergv. 206, 1743 Klavestadhaugen. Tlf 69 16 36 33

Ring oss og vi kan sende katalog, eller kontakt 

vår representant: Rakkestad Begravelsesbyrå a/sTLF. 69 89 48 89

• 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 

7. sept.  «Kamerun i fokus» v/ Unni Holm Olsen fra NMS.

28. sept.  «Det gikk en kjempe gjennom landet – toner og  
ord om Alf Prøysen» v/ Elisabet Yrwing Guthus

12. okt.   Sang og musikk av  Hyttemusikken.

26. okt.  «Fra Karasjok til Sortland – glimt fra prestetjenesten 
i Nord-Norge» v/ Arne Servan.

9. nov.  «Alt av nåde» sang og musikk av Karsten og  
Arne Rasmussen og Jonny Hermansen

23. nov.  «Østfoldbunadene i et historisk perspektiv»  
v/ Elisabeth Spydevold

14. des  «Da Jesus ble født ga Gud sitt lys til vår jord»  
v/ Skoleklubben og ansatte i Menighetens barne-
hage i Trømborg.

VELKOMMEN!
Trivselstreffene arrangeres av Diakoniutvalget i Mysen menighet,  
Den norske kirke. 

Trivselstreff i Mysen  
menighet høsten 2015

Onsdag 30. september på Fossumkroken
Onsdag 28. oktober hos Gerd Filtvedt.

Møtene begynner kl 16.00.  
Alle velkommen!

Formiddagstreff  
i Trømborg  
menighetshus
Tirsdag 22. september
Tirsdag 27. oktober
Tirsdag 24. november

Treffene begynner kl 11.  
Alle er velkomne!

Trømborg  
misjonsforening

Vi møtes annenhver mandag kl 11. – 13.00 til  
program, lunsj og fellesskap, på Mysen Menighetshus 
Betania. Onsdag 30. september kl 11.  

Besøk fra Frelsesarmeen i Mysen.
Onsdag 28. oktober kl 11.  
Sang  av Kirketun damene fra Degernes.
Onsdag 25. november kl 11.  
Arild Tøften m/ venner deltar. 

Formiddagstreff  
i Kirkestua  
i Hærland
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GUDSTJENESTER

DØDE
Eidsberg:
Solgerd Miriam Bjørnerud
Rolf Mørk
Leif Birger Saug
Borghild Kristine Skjeppe
Odd Thorbjørn Lislerud
Astrid Elvira Martinsen
Ellen Gerd Krogh
Mathilde Syversen

Mysen:
Julie Birgitte Nilsen
Randi Helen Nesholen
Tor Karl Moberg
Helga Bye
Beth Marit Moen
Sigrid Alette Haugland
Leif Anton Granerud
Solveig Marie Hansen
Magnhild Bjørgo
Laila Marie Vesteng
Erik Gangnæs
Henry Johannes Vollebekk
Arve Henning Andersen
Alf Erik Johnsen 

Hærland:
Holm Oddvar Skofterud
Aud Ingeborg Hammersborg
Magnus Kristian Soli
Anne Johanne Dahl

Trømborg:
Ragnar Steinar Hess Eriksen 

DØPTE
Eidsberg:
William Knudtzon Gundersen
Alma Jacobsen Haugerud
Trym Rakstad
Iver Leander Strandkås 
Syversen
Lucas Enger Tveten

Mysen:
Sanna Nielsen Olaussen
Malia Arnesen Juhl Pausgaard
Anna Oline Halvorsrød

Hærland:
Ulrik Lund Mathiassen
Oda Lund Mathiassen
Martin Johannes Eidsmo 
Synnes
Magnhild Synnøve Lorentzen 
Hersleth
Vilma Melin Spaniland

Trømborg:
Casper Emilian Sandem Neset
Sofie Heller Pettersen

VIGDE
Eidsberg:
Ellen Marie Kristoffersen og 
Lars Evenby Sterri
Tone Celine Tveten og Ole-
Kristian Ørka

Mysen:
Renée Byhrø Andersen og 
Lars Erik Frydenlund

Hærland:
Ida Klufterud og Kjell-Kris-
tian Skårer
Linn Lauvseth og Martin 
Emil Myhre

Trømborg:
Rakel Haug og Niels Sand-
gaard Andersen
Lene Jota og Joakim Gun-
neng Heer

06.09.15 – 15. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Eidsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/sogneprest Solfrid Leinebø Seljås.

Trømborg kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste / høsttakkefest  v/ sogneprest  
 Rolf Ertkjern Lende. Utdeling av bok til 4-åringer.  
 Barnehagen deltar.

13.09.15 – 16. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Hærland kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste v/ sogneprest Rolf Ertkjern  
 Lende. Utdeling av bok til 4-åringer.

Mysen kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste v/ sogneprest Solfrid Leinebø  
 Seljås. Utdeling av bok til 4-åringer.

20.09.15 – 17. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Eidsberg kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste v/ sogneprest Solfrid Leinebø  
 Seljås. Utdeling av bok til 4-åringer.

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

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

04.10.15 – 19. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ sogneprest Solfrid Leinebø Seljås  
 og ungdomsdiakon Solveig Tjernæs Vormeland.  
 Diakoniens dag.  50-årskonfirmanter.

11.10.15 – 20. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Mysen kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste v/ sogneprest Solfrid Leinebø  
 Seljås. Presentasjon av nye konfirmanter. 

Trømborg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ sogneprest Rolf Ertkjern Lende.  
 Presentasjon av nye konfirmanter.

Eidsberg kirke kl. 19.00: Kveldsgudstjeneste v/ sogneprest Solfrid Leinebø  
 Seljås med presentasjon av nye konfirmanter.

18.10.15 – 21. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ sogneprest Rolf Ertkjern Lende. 
 Presentasjon av nye konfirmanter.

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

25.10.15 – BOTS- OG BØNNEDAG.
Eidsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ sogneprest Solfrid Leinebø Seljås. 
 50-årskonfirmanter. 

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

Mysen kirke kl. 19.00: Tomasmesse v/ sogneprest Solfrid Leinebø Seljås.

01.11.15 – ALLEHELGENSDAG.
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ sogneprest Rolf Ertkjern Lende. 

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

Eidsberg kirke kl. 19.00: Allehelgenskonsert.

08.11.15 – 24. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Eidsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ prost Elisabet Yrwing Guthus.

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

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

Hærland kirke kl. 19.00: Kveldsgudstjeneste v/ sogneprest Rolf Ertkjern  
 Lende.

22.11.15 – KRISTI  KONGEDAG.
Eidsberg  kirke kl. 11.00: Lys Våken-gudstjeneste  v/ sogneprest Solfrid  
 Leinebø Seljås

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

29.11.15 – 1. SØNDAG I ADVENT.
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ sogneprest Rolf Ertkjern Lende.

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

06.12.15 – 2. SØNDAG I ADVENT.
Mysen kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste v/ sogneprest Solfrid Leinebø  
 Seljås.

Trømborg kirke kl. 11.00: Lysmesse. Sogneprest Rolf Ertkjern Lende og  
 ungdomsdiakon Solveig Tjernæs Vormeland.  
 Konfirmantene i Hærland og Trømborg deltar.

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:
16. november 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

SEPTEMBER
Ons 9/9 19.00 Møte.  
  Tale av Runo Lilleaasen 
  Sang av ranveig og Synnøve
Ons 16/9 19.00 Møte. IngerLise Skauge: «Fra Bibelens  
  kvinnegalleri». Andakt av Roger Skauge 
  Sang av Inger Lise og Roger
Søn 20/9 18.00 Sangmøte med KOR15 
  Andakt ved Astrid Finstad Ørebech
Man 21/9 12.00 Bønnemøte
Lør 26/9 13.00 Lørdagstreff
Lør 26/9 19.00 KONSERT med Trygve Skaug

OKTOBER
Ons 7/10 19.00 Møte. Tale av administrasjonssjef i  
  Normisjon Trond Pladsen. 
  Sang av Marianne Frogner Jacobsen
Ons 14/10 19.00 Møte. Tale av Bent Reidar Eriksen. 
  Sang av Tove og Hans Olav Omvik  Aune
Søn 18/10 17.00 KONSERT med Mysen Barnegospel og  
  ungdomskoret Message
Man 19/10 12.00 Bønnemøte
Ons 21/10 19.00 Møte. Andakt av Ingebjørg Gramstad
Fre 30/10 19.00 Kvinnefest på Sjøglimt
Lør 31/10 13.00 Lørdagstreff
Lør 31/10 18.00 Mannsfest på Sjøglimt

NOVEMBER
Ons 4/11 19.00 Møte. Tale av Solfrid Leinebø Seljås og  
  sang av Rakkestad mannsmusikk
Ons 11/11 19.00 Møte. Tale av Gunnar Øvstegård. Sang av  
  Dagfinn Ravneng og Tormod Jensen
Man 16/11 12.00 Bønnemøte
Ons 18/11 19.00 Misjonsfest. Tale av Torill Bredeg og sang  
  av Randi Finstad Sand
Søn 22/11 17.00 KONSERT med PULS fra Askim
Lør 28/11 13.00 Lørdagstreff
Man 30/11 19.00 Konsert i Eidsberg kirke med  
  Maria Arredondo, Torstein Sødal,  
  Mysen Barnegospel med flere 

DESEMBER
Ons 2/12 19.00 Møte. Tale av regionleder Bjørnar  
  Holmedahl og sang av KOR15
Ons 9/12 19.00 Adventsfest.  
  Tale av tidligere biskop Øystein Larsen  
  sang av Mysen mannskor. 
  Arr: Mysen menighet og Normisjon Mysen
Man 21/12 12.00 Bønnemøte

Velkommen til møtene på Mysen Menighetshus Betania.
(Der det ikke er skrevet klokkeslett begynner møtene kl.19.00)
Vi tar forbehold om forandringer i programmet.

Program høsten 2015  
Normisjon Mysen



Andre tilbud med kristne verdier for 
barn og unge i Eidsberg:
Mysen barnegospel øver annenhver 
torsdag (oddetallsuker) fra kl 17:30-19:00. 
Fra 1. klasse og oppover. Dansegruppa er 
fra 4. klasse og oppover. Kontakt: Anne 
Karin Amundsen (mob.: 412 05 016) 
Søndagsskole i Eidsberg kirke samtidig 
med gudstjenester i Eidsberg kirke
Fredagsklubben for barn fra 5.-7. trinn. 
En fredag i måneden.  
Kontakt: Gyda Høie Horgen
Mandagskvelden for barn fra 1.-7. klasse 
i Trømborg menighetshus. Annenhver 
mandag. Kontakt: Jostein Trømborg
Korvetten for barn fra 4.-7. klasse. Holder 
til i Hærland bedehus. Oppstart septem-
ber. Annenhver fredag (oddetallsuker). 
Kontakt: Jul-Lars Kvernhusengen
Ungdomskoret Message øver annen-
hver fredag kl. 18:30 på Mysen menig-
hetshus Betania. Fra 8. klasse og oppover.

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

Babysang 
Mysen menighetshus Betania 
10-ukers kurs, kr 400,-. Påmelding til  
Ingamay Synnes: 48158811.  
Start: 2. sept. kl 11-13.  Deretter følgende 
datoer; 9.9, 16/9, 23/9, 7/10, 14/10, 21/10, 
28/10, 4/11 og 11/11. 
Småbarnssang (født 2013-2014) 
Mysen menighetshus Betania. 
En onsdag i måneden, kr. 200,- 
Neste øvelse: 23. sept. kl 17.00, 28. okt. 
og 25. nov. Påmelding til Solveig Tjernæs 
Vormeland, 98220299
Knøttekor (født 2010-2012) 
Mysen menighetshus Betania 
En tirsdag i måneden, 200kr. 
Neste øvelse: 22. september kl 17.00, 27. 
okt. og 24. nov. Påmelding til Solveig Tjer-
næs Vormeland, 98220299
4-årsbok utdeling 
Alle 4-åringer som tilhører Den norske kirke 
inviteres til gudstjeneste i sin menighet for 
å motta 4-årsboken.  
Trømborg: 6. sept. kl. 11 
Hærland: 13. sept. kl. 11 
Mysen: 13. sept. kl. 11 
Eidsberg: 20. sept. kl. 11
DVD til 5 åringer 
Alle 5-åringer som tilhører Den norske kirke 
får DVD med kirkerottene tilsendt i posten.
4-klasse leir 
Alle tilhørende 4. klassinger får invitasjon til 
leir på sjøglimt 16.-17. okt.
Lys Våken 
Eidsberg kirke. 11-åringer overnatter i 
kirken 21.-22. nov.
Barneklubb (4-8 år) 
Hærland kirkestue 
En torsdag i måneden kl. 17.30-19.00 
Datoer: 3. sep., 15. okt, 12. nov og 10. des.
KRIK Ka du trur 
Eidsberghallen. Fra 8. klasse og oppover kl. 
18:30. Hver fredag. 
Søk opp klubben på facebook. 
Konfirmanter 
Undervisning starter opp i september. 
Ta kontakt med kirkekontoret hvis du vil 
melde deg på.

Trosopplæring  
- høsten 2015

LYS VÅKEN 
I EIDSBERG KIRKE
I Eidsberg kirke har det i flere år blitt ar-
rangert «KirkeCamp» på høsten. Her har 
6.-klassinger blitt invitert til å overnatte 
i kirken. «Lys Våken» er et tilsvarende ar-
rangement som arrangeres i kirker over 
hele landet. Derfor skifter vi navn til Lys 
Våken og i løpet av de neste to årene øn-

sker vi at alle 6-klassinger i Eidsberg skal 
få det samme tilbudet om å overnatte i 
kirken. Vi trapper opp og i år inviteres alle 
6-klassinger på Kirkefjerdingen, Tenor og 
Mysen skole. 

Da skal vi leke, bli kjent med hverandre, 
lage gudstjeneste, utforske kirken, spise 

god mat og sist, men ikke minst, over-
natte i kirken. På søndag spiser vi frokost 
sammen, før vi øver oss til gudstjenesten. 
Foreldre og søsken er hjertelig velkomne 
til å bli med til gudstjenesten!

4-ÅRSBOK
Mange fireåringer gleder seg stort til 
at det endelig er deres tur til å få bok. 
Kanskje noen har vært med større 
søsken da de fikk bok og har ventet 
fryktelig lenge allerede? 
Utdeling av bok til 4-åringer er blitt en 
fast tradisjon i kirken, og hvert år blir 
4-åringer over hele landet invitert til 
gudstjeneste der de får utdelt en bok. 
Her i Eidsberg deler vi ut boken «Min 
kirkebok». I boken møter vi Bo og Nora 
som er fulle av ideer om både julespill, 
dåp og gjemsel. Gjennom kjente bibel-

fortellinger blir fireåringen kjent med 
Jesus og vennene hans. I boken er det 
27 sanger og salmer, med noter og be-
sifring. Her er det mye spennende for 
barna å utforske!

13. september vil det deles ut bok i My-
sen og Hærland  kirker og  20. septem-
ber i Eidsberg kirke, alle gudstjenestene 
starter klokken 11.   Utdelingen i Trøm-
borg kirke har allerede vært, om dere 
gikk glipp av den er det bare å komme 
til Mysen, Hærland eller Eidsberg.  

Leir for 
4. klassinger! 

Alle som er døpt og blir 9 år i år vil denne høsten få invita-
sjon til leir. Leiren er på sjøglimt 16.-17. oktober. Det blir mye 
gøy denne helgen, mange aktiviteter, spennende historier, 
kiosk, overnatting og mange nye venner.  

Trosopplæringen i Eidsberg ønsker å gi dette tilbudet til alle 
på 4. trinn. Vi samarbeider om leiren med våre nabokom-
muner og «Acta –barn og unge i Normisjon».  Er det noen 
som ikke er medlemmer og har lyst til å være med på leir så 
er det bare å ta kontakt med kirkekontoret så sender vi ut 
invitasjon til dere også!

VELKOMMEN TIL MANDAGSKVELD

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

Trømborg Menighetshus kl 18.00 – 19.30

Datoer for Høsten 2015 
September: 7 og 21 

Oktober: 5 og 19 
November: 2 og 16 

November: 30 – Juleverksted

Mandagskveld er ikke en vanlig mandagskveld  
Kontaktperson Jostein Trømborg mob 928 93 741

Øsker ditt barn invitasjon til  
trosopplæringstilbud?
Vi sender ut invitasjon i posten til nes-
ten alle arrangementer vi har i tros-
opplæringen. Disse invitasjonene blir 
sendt ut til alle som er medlemmer og 
tilhørende i Den norske kirke. Det vil si 
at alle barn som er døpt eller at en av 
foreldrene er medlemmer vil få invita-
sjon i posten. 
Vi får ofte spørsmål fra foresatte som øn-
sker at barna skal få invitasjon selv om 
ingen i familien er medlemmer. Dette 
er selvfølgelig veldig hyggelig og vi vil 
gjerne at dere tar kontakt med oss slik at 
vi kan sende ut invitasjoner til alle som 
ønsker det. 

Noen ønsker invitasjon til andre kirker 
enn den dem sokner til. Det er også noen 

barn som har begynt på skolen ett år før 
eller etter og ønsker derfor å få invitasjon 
samtidig som klassekameratene sine. 

Våre medlemsregister er knyttet opp mot 
folkeregisteret og vi har derfor ikke mu-
lighet til å «flytte» barn over i andre års-
kull eller sokn. Men vi lager nå et system 
for å kunne komme ulike ønsker i møte.

Men siden våre registre oppdateres ut i 
fra folkeregisteret kan det da hende at de 
barna det gjelder får invitasjoner to år på 
rad eller fra flere sokn. 

Vi vil gjerne at alle som ønsker det skal 
delta på våre tilbud når og hvor det pas-
ser best for dem!

Send mail eller ring oss om dere har 
spørsmål eller spesifikke ønsker!


