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FELLES PÅSKEFEIRING  
I EIDSBERG 2016

Alle påskens 5 gudstjenester i år fra 
PALMESØNDAG, VIA SKJÆRTORSDAG, 
LANGFREDAG, PÅSKENATT OG PÅSKE-
DAG blir i Trømborg kirke. 

Det blir KUNSTUTSTILLING i Mysen me-
nighetshus Betania i forbindelse med 
påskekafe på mandag, tirsdag og ons-
dag i den stille uke. Årets påskekunstner 
er Nelly Bube fra Kasakstan. Barn fra me-
nighetens barnehage, avdeling Trøm-
borg har vært med å pynte kirken med 
fargeglade tegninger.

Årets påskefeiring blir i år rammet inn av 
to salmekonserter. Fredag 18.mars blir 
det salmekonsert i Trømborg kirke ved 
Helga Johanne Størdal med musikere. 
5.påskedag torsdag 31. mars blir det sal-
mekonsert i Hærland kirke ved Mysen 
damekor og Renate Gjerløw.  

Palmesøndagsgudstjenesten er den 
første gudstjenesten i vår felles påske-
feiring i Trømborg kirke. Denne gudstje-
nesten får preg av inntoget i Jerusalem 
og det blir dåp av et barn. 

Gudstjenesten skjærtorsdag kveld fo-
kuserer på Jesu siste måltid, og natt-
verdens sakrament står i fokus. Etterpå 
blir en invitert til å dele et kveldsmåltid 
sammen på Trømborg menighetshus, og 
da er også kunstutstillingen åpen.

Gudstjenesten på langfredag fokuserer 
på Jesu syv ord på korset og pasjonssal-
mer. Kunstutstillingen er åpen en time 
etterpå. 

Påskenatt 26. mars er en helt spesiell 
gudstjeneste den siste timen før mid-
natt. Den er fra gammelt av kalt vigilien 
(våkegudstjenesten) og inneholder sal-
mer, lystenning, bibellesning og dåp av 
dåpskandidater. I år er det to konfirman-
ter som skal døpes denne natta, og det 
er en gammel tradisjon at påskenatt er 
dåpsnatt. Kunstutstillingen er åpen en 
time før messen.

1. påskedag 27. mars blir du møtt av 
oppstandelsesgleden i høytidsgudstje-

nesten med påskesalmer og festmusikk. 
Festgudstjenesten avsluttes ved at me-
nigheten går syngende ut av kirken på 
salmen «Deg være ære». Før gudstjenes-
ten kan du være med på fellesskapet i å 
spise påskefrokost sammen. Påskedag 
kan du oppleve kunstutstillingen både 
før og etter gudstjenesten.

En gudstjeneste består vanligvis av sal-
mer, bønn, preken og nattverd. I påsken 
som er en av de største kristne høyti-
dene legges det ekstra vekt på sang og 
festmusikk. I Den norske kirke i Eidsberg 
har vi gjort det slik at gjennom felles 
gudstjenester, pasjonskonsert og kunst-
utstilling får vi følge hele påskens drama 
fra palmesøndag til 1. påskedag i den 
vakkert utsmykkede Trømborg kirke.

Kirkestaben, prester, organister, menig-
hetsråd og andre frivillige medarbeidere 
er med i planlegging og gjennomføring 
av årets påskefeiring. Vel møtt fra hele 
Eidsberg til alle samlinger i påskehøyti-
den!

Vi ønsker alle en fredelig og god påske-
feiring, og anbefaler deg å søke kristent 
fellesskap i påsken. Påsken er den største 
kristne høytiden på verdensbasis, og det 
å være sammen med andre kristne når 
vi feirer Jesu siste dramatiske uke her på 
jord, er riktig og viktig.

Så finn veien til fellesskap i påsken disse 
dagene.

Solfrid Leinebø Seljås,  
Sokneprest i Mysen og Eidsberg.

Det var i soloppgangen 
for lenge siden nå. 

Tre kvinner gikk til graven, 
de gikk og gråt på veien 

dit hvor den døde lå. 

Hvem kunne lenger hjelpe 
i deres angst og nød? 

Det fantes ingen annen  
som han i hele verden, 

den venn som nå var død.

Det var i soloppgangen, 
til graven kom de tre. 

En engel ropte til dem: 
Han lever! Kristus lever! 
Skynd dere nå av sted!

Han selv er soloppgangen, 
han selv er verdens lys. 

Han varmer dem som fryser, 
han følger oss på veien, 

han lyser i Guds hus!

Salme nr 208
Tekst: Britt G Hallqvist,  

O: Svein Ellingsen,  
Melodi: Egil Hovland

Påska er et drama på liv og død som utspiller seg over flere dager: Pal-
mesøndag rir Jesus inn i Jerusalem og hylles som konge. Skjærtorsdag 
spiser han sammen med disiplene for siste gang og innstifter nattver-
den. Langfredag blir han korsfestet på Golgata og dør.

Påskedag står han opp fra de døde og 2. påskedag fortelles det blant 
annet om hvordan han møter to disipler på veien til Emmaus og snur 
opp-ned på deres.

TRØMBORG kirke - årets påskekirke!
Fredag 18.mars kl 1900: 
SALMEKONSERT i Trømborg kirke ved sopran Helga 
Johanne Størdal med musikere. 

20. mars kl 1100:  
PALMESØNDAGSGUDSTJENESTE i Trømborg kirke. Dåp.  

DEN STILLE UKE:  
Mandag, tirsdag, onsdag kl 11–13  
PÅSKEKAFE med kunstutstilling i Mysen Menighetshus 
Betania. Kaffe og vafler for salg. 

24. mars kl 19.00:  
SKJÆRTORSDAGSGUDSTJENESTE i Trømborg kirke. 
Nattverd. Kveldsmat etterpå i Trømborg menighetshus.

25.mars kl 11.00:  
LANGFREDAGSGUDSTJENESTE i Trømborg kirke,  
JESU LIDELSESHISTORIE i sanger og lesning:  
«Jesu syv ord på korset». 

26.mars kl 23.00:  
PÅSKENATTSMESSE Trømborg kirke. Lystenning.  
Bibellesning. Dåp. Salmer. Nattverd. 

27. mars kl 09.30–10.30:  
PÅSKEFROKOST i Trømborg menighetshus

27. mars kl 11.00:  
PÅSKEDAG Trømborg kirke FESTGUDSTJENESTE.  
HAN ER OPPSTANDEN, HALLELUJA! Nattverd og dåp. 

Torsdag 31. mars kl 19.00:  
SALMEKONSERT «Min salmebok»  
i Hærland kirke ved Mysen damekor  
og Renate Gjerløw m.fl.

KJØRING/SKYSS til og fra  
Trømborg kirke organiseres med  
bil-avgang fra Mysen kirke en halv time 
før hver gudstjeneste. 

ALLE ER VELKOMMEN TIL Å FØLGE  
PÅSKENS DRAMA DAG FOR DAG !

Arr.: Den norske kirke.  
Mer info: www.eidsberg.kirken.no
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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

Det nye menighetsrådet har nå 
vært i funksjon i drøyt 3 måneder, 
og medlemmene har blitt kjent 
med hverandre og fått oversikt 
over oppgaver og utfordringer. 
Det er etablert kirkekomiteer i 

de fire sognene, og det er etablert utvalg for forskjel-
lige deler av menighetsarbeidet, som diakoniutvalg, 
kulturutvalg, misjonsutvalg, trosopplæringsutvalg og 
gudstjenesteutvalg. Disse utvalgene er i gang med sitt 
arbeid, og det vil vi se resultater av etter hvert.

Menighetsrådet har ansvaret for det strategiske 
arbeidet, altså å tenke langsiktig og overordnet. En 
viktig grunn til at vi i Eidsberg valgte å gå fra fire til 
ett menighetsråd var at både frivillige og ansatte så 
at det er et behov for å se menighetene i kommunen 
under ett; hvordan kan vi bruke ressursene våre best 
mulig, hva er det viktig å stå sammen om; hvordan skal 
vi prioritere. Utfordringene er mange, de er ofte de 
samme i alle sognene, og der de er forskjellige, bør vi 
kunne samarbeide for å møte dem.

I tillegg er det jo slik at et menighetsråd må behandle 
en rekke formelle saker, da er det fornuftig å ha ett råd 
som behandler dem, ikke fire.

Det er mye å glede seg over i det kirkelige livet 
i Eidsberg, men menighetsrådet ser også en del 
utfordringer. Vi har derfor valgt å gå inn i et menig-
hetsutviklingsprosjekt, der vi skal jobbe sammen med 
menigheter i Aurskog-Høland. Det er Borg bispedøm-

meråd som organiserer dette, og arbeidet er en viktig 
del av rådets strategiplan for perioden frem til 2020. 
Planen ble utviklet i et samvirke mellom bispedømme-
rådet og menighetene i Borg i 2014, og den inneholder 
både overordnede, forslag til strategier, og forslag til 
tiltak. Men de konkrete tiltakene er det menighetene 
selv som må komme frem til – etter å ha analysert 
menighetens sterke og svake sider. Dette arbeidet vil 
menighetsrådet få hjelp til fra veiledere som arbeider 
på Menighetsfakultetet. MF har i flere år gjennomført 
menighetsutviklingsprosjekt rundt om i landet, men 
har nå laget et eget opplegg som er skreddersydd for 
menighetene i Borg.

Menighetsutviklingsprosjektet, forkortet MUV, starter 
rett etter påske, og det vil pågå i ett år. Det vil utvil-
somt kreve litt ekstra innsats, men det er samtidig 
midt i blinken for et nytt menighetsråd, som skal tenke 
strategisk for hele Eidsberg. Det er også flott å få hjelp 
utenfra, fra fagpersoner som skal hjelpe oss til å stille 
de rette spørsmålene: Hva fungerer godt i våre menig-
heter? Hvor er det viktig å tenke nytt? Hvor brenner 
det? Hvorfor gjøre det sånn, og ikke sånn?

Dåpstall, gudstjenestedeltakelse, oppslutning om tros-
opplæring vil være fakta som det er greit å ta utgangs-
punkt i. Men da er det viktig å spørre hvorfor tallene er 
som de er. Og her vil veilederne være til god hjelp. 

MUV-prosjektet er menighetsrådets ansvar, men de 
forskjellige utvalgene vil nok også bli utfordret til å 
komme med ideer, og det kan godt hende at du, som 
«vanlig» menighetsmedlem, kan bli spurt om å komme 
med innspill til arbeidet.

Det nye menighetsrådet  
satser på menighetsutvikling

Tekst : Bjørn Solberg

FOTOUTSTILLING 
Torunn Degnes har i mange år hatt foto som hobby og holder sin 
første eksterne utstilling i Mysen denne helgen.

Hun er utdannet industridesig-
ner og jobber i dag som rådgiver 
innen design- og  innovasjon for 
bedrifter.

Lørdag formiddag vil også Ben-
dik Eide ha en minikonsert i for-
bindelse med utstillingen.

Velkommen til Å SE estetisk gode 
bilder og Å HØRE  god pianomu-
sikk.

Se nærmere annonse i lokalavi-
sen.

Arr. Mysen Menighetshus Betania

23. og 24. april på Mysen menighetshus Betania

På bakerste benk  
– et trygt sted å sitte?
Overskriften henspiller på 
en sang av Bjørn Eidsvåg fra 
1978. Den handler om en 
kirkefremmed ungdom som 
litt nølende går inn i en kirke 
der høymessen akkurat har 
begynt. Alle snur seg for å se 
hvem denne gutten er, men 
han velger å bli sittende på 
bakerste benk, og beskriver 
gudstjenesten ut fra sitt per-
spektiv; på en tankevekken-
de måte. 
Kommer du litt sent til gudstje-
neste i Mysen kirke, ser du at de 
bakerste benkene allerede er 
opptatt. Ikke av usikre personer 
som lurer på om de skal delta 
på gudstjenesten, men av men-
nesker som deltar der søndag et-
ter søndag. Foran i kirken er det 
derimot god plass. Dersom det 

ikke er barnedåp, er det tomt på 
de 5-6 fremste radene. Når det er 
barnedåp, er de 2-3 fremste ben-
kene besatt, så kommer det et 
«tomrom» før vi finner resten av 
menigheten.

Nå står det riktignok i Lukas-
evangeliet (Luk. 14.10) at vi skal 
sette oss nederst ved bordet, slik 
at vi ikke opptar plassene til vikti-
gere gjester. Dette er et skriftsted 
som etterleves, både i kirken og i 
andre sammenhenger der men-
nesker møtes. Men det er ingen 
grunn til at det skal være slik i kir-
ken vår. Det regnes riktignok som 
en kristelig dyd å ikke fremheve 
seg selv, men det innebærer ikke 
at vi behøver å gjemme oss langt 
bak i kirken.

Det er for det første litt trist for 
presten å se at menigheten ben-
ker seg i den bakerste halvdelen 
av kirken, mens det er mange 

tomme benker foran. Og for 
dåpsfølgene må det oppleves litt 
beklemmende å sitte nærmest 
på utstilling på de første benke-
ne, med et tomrom mellom seg 
og resten av menigheten. I verste 
fall bidrar det til å øke følelsen av 
å være gjester som ikke helt pas-
ser inn.

Sogneprest Solfrid har i flere sam-
menhenger oppfordret oss til å 
sette oss lengre frem. Ta den opp-
fordringen til deg, og vurder om 
du ikke neste gang skal sette deg, 
om ikke på første, så iallfall på 
femte eller sjette rad. For svært få, 
om noen, av menighetsbladets 
lesere hører til den gruppen som 
personen i Bjørn Eidsvågs sang er 
en del av. Å få flere fra den grup-
pen til å oppsøke kirken, er også 
en utfordring. Men utfordringen 
i dag går altså til de av oss som 
nesten hver søndag deltar i guds-
tjenesten i Mysen.

Tekst : Bjørn Solberg
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BØNNEKRUKKEN
Vi takker og ber for  

Eidsberg, Mysen, Hærland,  
Slitu og Trømborg!

For barn og ungdom 
For babysang, småbarnssang, knøttekor 

For Mysen barnegospel 
For «Fredagsklubben» Eidsberg kirkestue 

For klubben «Korvetten» i Hærland 
For konfirmantene og deres familier

For de ansatte i kirkene og alle frivillige/ ulønnede medarbeidere 
For nytt felles menighetsråd i Eidsberg 

For de fire kirkekomiteene 
For at flere skal få kjenne på kristent fellesskap 

For andaktsstundene på Edwin Ruud og på Velferden

For søndagsskolen i Eidsberg 
For «Mandagsklubben» i Trømborg 

For «ungdomskoret Message» og «ungdomsklubben KRIK/Ka du trur»  
For alle formiddagstreff og trivselstreff

For Kirkens nødhjelps fasteaksjon 15. mars 
For menighetenes misjonsprosjekter

For Eidsberg kommunes administrasjon og politikere 
For gode vedtak i forhold til kommunereformen

For alle nyinnflyttede 
For alle som er syke og sørgende 

For alle som kjenner livet som en byrde 
For alle som gruer seg til stille dager i påskehøytiden

For alle gudstjenester, konserter og kristelige møter 
For felles påskefeiring i Trømborg kirke

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

Velsign oss, Guds Hellige Ånd.

Amen

Fra krybben til korset gikk veien for deg -  slik 
begynner det siste verset i en kjær julesang vi 
også kjenner som ”Away in a manger” – ”En 
krybbe var vuggen” i norsk oversettelse. Det er 
Eyvind Skeie som har gitt oss den norske tek-
sten til vers 2 og 3, og nettopp det tredje verset 
– som peker mot korset – gir oss en tekst som 
viser hvordan det  bygges bro mellom to store 
høytider; jul og påske. 

Jesu frelsesverk tegnes her for oss gjennom 
enkle, poetiske og samtidig dagligdagse ord. 
Porten til himlen åpnes – for tid og evighet. 
Gjennom påskens hendelser tilbys vi alle et le-
vende håp. For der det bygges bro, der er det 
også håp. I våre liv i verden.

Gjennom påskens dramatiske hendelser – ved 
Jesu død og oppstandelse, kan vi – hver og 
en av oss – uansett hvem vi er – finne himlen 
åpen. Jesus har vært i det nederste nede, i det 
dypeste dype og i det mørkeste mørke, for at vi 
kan få leve med håpet i våre hjerter. Det er pås-
kens store glede – det er velsignelsen som vi får 
hvile i – det er lyset vi skal få leve i hver dag som 
sjenkes oss av nåde. 

Når vi igjen får feire påske, gies vi en fornyet 
mulighet til å leve i og oppleve fortellingen 

om de ulike påskedagenes evangelium fra pal-
mesøndagens hosiannarop, via skjæretorsda-
gens felleskapsmåltid, langfredagens massive 
”korsfest-rop”, dødens mørke,  påskedagens lys 
og glede og fellesskapet på veien – etter høyti-
dens epokegjørende hendelser. 

Vi gies også en fornyet mulighet til å bygge bro 
og formidle håp i eget og andres liv. Kanskje 
har vi denne påsken noen i vår nærhet som 
ikke har feiret påske akkurat her før? Kanskje 
finnes noen vi kan gi et håp om et bedre liv i 
vår del av verden? Kan vi i hjem og kirke denne 
høytiden bidra til at noen murer en gang byg-
get av frykt,  rives og at nye håp tennes? Lyset 
fra Jesu vei fra krybben til korset vil gi oss styrke 
på vår vei. 

Fra krybben til korset gikk veien for deg, 
slik åpnet du porten til himlen for meg. 
Velsign oss,vær med oss, gi lys på vår vei, 
så alle kan samles i himlen hos deg!

(Norsk salmebok 2013 nr 56, v.3)

Velsignet påskehøytid!

Fra krybben til korset

NYTT FRA KIRKEVERGEN
Oversikt over årsmøter 
Eidsberg kirkestue  onsdag 16. mars kl 18.30.
Mysen Menighetshus Betania søndag 3. april etter gudstjenesten
Trømborg menighetshus søndag 10. april etter gudstjenesten

KUNSTUTSTILLING 

DameTorsdag 
med smak av vår 

Andakt
ved prost  
Elisabeth Yrving Guthus

TID/STED:
På Mysen menighetshus Betania 
Mandag 21. mars kl 11.0–13.00 
Tirsdag 22. mars kl 11.00–13.00  
Onsdag 23. mars kl 11.00–13.00 

Kort program (Opplesning/ musikk) hver 
dag kl 12.00-12.20, og mulighet for å  
kjøpe kaffe og vafler hele tiden «i ekte 
sjømannskirkestil». 

Utstillingen flyttes til Trømborg menighetshus 
fra skjærtorsdag.

På Trømborg menighetshus 
Skjærtordag 24.mars kl 20.00–21.30  
Langfredag 25.mars kl 12.15–13.15  
Påskenatt 26.mars kl 22.00–23.00  
1. påskedag kl 09.30–10.45 og 12.15–13.15

Kunstutstiller Nelly Bube er nå bosatt i Almaty. 
Hun har tysk far og russisk mor, og er selv rus-
sisktalende. Hun ble ferdig utdannet i 1968 fra 
Gogol kunsthøgskole i Almaty, Kasakhstan, og 
i 1977 fra Abai statlige pedagogiske institutt 
med grafikk som spesialfelt. Fra 1979 til 1990 
var hun kunstredaktør i Zhalyn Republican 
forlag. Hun startet med utstillinger i 1997 og 
har holdt en rekke separatutstillinger, også i 
Europa (Genève, Paris). Hun har fått nasjonale 
priser for sine bokillustrasjoner og Grand Prix i 
prisutdelingen «Mennesket og kreativiteten» i 
kategorien «Kunstmaling» (Astana 2004). Nelly 
Bube har blant annet malt 26 bilder med hen-
delser som er gjengitt i Bibelen. Vi får se noen 
av disse bildene på kunstutstillingen i påsken. 

– Det som slår en i møte med bildene hennes, 
er gullet. Kunstneren bruker gullet slik den sto-
re russiske ikontradisjonen bruker det: som et 
symbol for evigheten, for Guds nærvær, forkla-
rer professor i europeisk kunsthistorie, Gunnar 

Normisjon Mysen inviterer damer 
i alle aldre til en litt annerledes 
kveld på Mysen Menighetshus 
Betania torsdag 14. april 2016 
kl.18.30.

Vi har mye spennende på program-
met, og det blir god tid til å prate og 
hygge seg.

Det blir sang og musikk av Ingvild 
Fredbo Labråten og Marianne Søby 
Fosser fra Ørje.

Elsa Myrvang vi vise oss hvordan 
vi kan lage dekorasjoner med vår-
blomster, og gi oss nyttige tips om 
hvordan vi kan ta vare på vårblom-
stene våre.

Randi Finstad Sand vil lese vårdikt.

Kveldstankene blir ved sokneprest  
Anne Grethe Listrøm fra Oslo. Hun 
er kjent bl.a. fra andaktene hun skri-
ver i Vårt Land. 

Synes du dette høres spennende ut? 

Danbolt. Skikkelsene er enkle og skulpturelle, 
de står fram i bildet og gir det betydning, på 
samme måte som i ikontradisjonen. – Men de 
er ikke stiliserte, de er enkle, fargerike, og tyde-
lig tatt fra en østlig kulturell sammenheng, sier 
Danbolt. 

Utstillingen består av utvalgte malerier av Nel-
ly Bube fra Kasakstan. 

Større utstilling i oktober: Alle Nelly Bubes bil-
der blir stilt ut i Mysen i forbindelse med Bibel-
lesningen: «Bibelen fra perm til perm» 14. okt.–
24. okt. Gled dere til et første møte med Bubes 
bilder i påsken, og til resten av de 26 bildene i 
denne serien i oktober.  

i den stille uke og i selve påsken

Tema for hennes kveldstanker er: 
«Å strekke til...» Et aktuelt tema 
for mange av oss.

Vi serverer god mat og kaffe og 
kaker ! I pausen blir det loddsalg.

Vi håper mange damer setter av 
kvelden og kommer til Mysen  
Menighetshus Betania.

Velkommen er dere!

Normisjon Mysen 
v/Johanne Buer.
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Aldri før har vi sett så mange store 
humanitære kriser på en gang. Kir-
kens Nødhjelp er i katastrofen med 
rent vann. Nå trenger de din hjelp.

Akkurat nå er millioner av mennesker rammet 
av katastrofer – verden over. Det siste året har 
Kirkens Nødhjelp gitt rent vann til blant andre 
flyktninger i Sør-Sudan, Nord-Irak og Syria, 
flomofre i Malawi, tørkerammede i Etiopia og 
jordskjelvofre i Nepal. 

I Etiopia har værfenomenet El Niño skapt den 
verste tørken på 30 år. Ifølge etiopiske myn-
digheter vil 10,2 millioner være truet av kritisk 
matmangel i 2016. Mer enn halvparten av dis-
se er barn. 5, 8 millioner mennesker er i akutt 
mangel på vann. Blant dem som er hardt ram-
met, er bøndene i Ankober-distriktet. 66-årin-
gen Dagne i landsbyen Washa har sjelden sett 
en verre tørke gjennom sine 40 år som bonde. 

– Jeg har vært gjennom vanskelige perioder 
i livet mitt. Det har skjedd før at regnet ikke 
har kommet og vi har prøvd å overleve med 
det lille vi har. Men dette er noe av det vanske-
ligste jeg har opplevd.  Hver eneste dag må 
hele familien stå over måltider for å spare på 
maten, forteller nibarnsfaren. 

ENORM MANGEL PÅ VANN
Tørken har skapt enorm vannmangel, ubru-
kelige avlinger og utarmede beitemarker. 
Bøndene mister dyrene sine og dermed livs-
grunnlaget sitt. Det lille regnet som har kom-
met, har ikke vært nok til å gi avlinger. 

For å klare seg, må bøndene selge dyrene som 
har overlevd så langt i tørken. De blir tvunget 
til å selge kyr som har sørget for verdifull melk 
til barna i familien. Nå har mange snart verken 
dyr eller penger igjen. Dagne håper fortsatt 
på regn, men er bekymret for hvordan han 
skal klare å drive jorda uten oksene sine. 

– Vår eksistens avhenger av dyrene våre. Uten 
dem, blir det vanskelig for oss å overleve. Jeg 
vet ikke hva jeg skal gjøre, sier Dagne fortvilet. 

Kirkens Nødhjelp er til stede i Ankober og 
flere andre av de verst rammede områdene 

Kantorens 
hjørne I kriser er vann kritisk

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2016:

Øivind T. ReymertApropos!
Tidligere i vinter døde presten 
Karsten Isachsen. Mange av 
hans bøker ble allemannseie, og 
et års tid før han døde ble han 
tildelt St. Olavs orden for 50 år 
med formidling av livsglede og 
inspirasjon.

I bokhylla mi har jeg et velbrukt ek-
semplar av hans debutbok «Gjester 
som ikke vil gå» fra 1978. Både i 
språk, innhold og form skilte den seg 
ut, og han nådde ut til et stort publi-
kum. Senere kom det en rekke bøker 
fra hans hånd.

En av hans påskeprekener kalte han 
«Gjester som ikke vil gå». Den er 
gjengitt i boka med samme navn. 

Han forteller om en drøm der hans 
store hus blir fylt av spennende 
gjester. «Spennende gjester, fascine-
rende og fantasifulle. Men det var ett 
problem med dem: De ville ikke gå». 
Gjestene var kommet for å bli.

«Latheten og vekheten satt i arbeids-
værelset og la kabal. Forfengelighe-
ten og pratsomheten satt i stuen og 
sladret med dømmesyken. Bekvem-
meligheten og bitterheten satt i kjel-
leren og drakk rødvin.» (…) 

Isachsen brukte andre ord og beskri-
velser på våre synder. Synden er ikke 
et teoretisk, religiøst problem utenfor 
oss, sa han, og beskrev den som en 
lammende makt inni oss «som lam-

mer kjærligheten og barmhjertighe-
ten i et menneskes liv».

Han avslutter sin påskepreken med 
at gjestene jages fra hans hus. Han 
maktet ikke å jage dem selv. «Gjes-
tene i mitt hus var blitt husvarme og 
lommekjente».

Han avslutter prekenen slik:

«En dag – ble deres lunsjbord veltet 
og deres velpleide fjes rammet av 
piskeslag. Rullegardinene føk opp 
og dagslys veltet inn. En ny gjest var 
trådt inn i rommet. På hodet hadde 
han en tornekrone.»

Karsten Isachsen ble ansett som en 
fornyer av norsk prekenkunst, og han 

hadde en egen evne til å nå ut til ung-
dom og nye mennesker med kirkens 
gamle budskap. Hans påskeprekener 
står i en særstilling. I forordet til den 
første boka skriver han: «Som et gjen-
nomgående felles trekk opplever jeg 
å møte så mange fine mennesker 
som aldri fant seg til rette i kirke og 
menighetsliv. Men noen kunne heller 
ikke glemme drømmen om Gud.»

På innsiden av min slitte bok står det 
en håndskrevet hilsen til en 17-åring: 

Til Øivind Reymert med de beste hils-
ner fra 1. påskedagsmessen i Skurdal-
skyrkja. «Gud løser først lenker, siden 
gåter.» 15. april 1979. 
Karsten Isachsen. 

Gjester som ikke vil gå …

Konserter  
i mars og april
Mars og april blir en spennende periode med 
konserter i kirkene våre.
Det blir solokonserter og korkonserter for-
delt på Eidsberg, Hærland og Trømborg kir-
ker.

Den første finner sted  i Eidsberg kirke søndag den 
13. mars.
Da får vi besøk av «Adventssangerne», et kvalitetskor 
som ble stiftet av Sverre Valen.
Adventsangerne er et blandet kor og øver en  
søndag i måneden i Mjøndalen Adventkirke, og  
opptrer med flere konserter gjennom året.  
Det består per idag av omlag 60 sangere, har som 
motto «Til Guds ære». Til sammen har koret spilt inn  
7 plater. Det er ikke sjeldent å høre sanger av  
Adventsangerne på NRK.

Koret dirigeres i dag av Laila Therese Johansen. Hun 
fikk sin første kontakt med korsang som medlem av 
Sandefjord Jentekor og Solistensemblet. I tillegg har 
hun dirigert en rekke kor i Vestfold og Telemark.
Fredag 18. mars er det konsert i Trømborg kirke.
Helga Johanne Størdal 
holder da en salmekonsert 
med tittelen « No stig vår 
song» Her vil hun presen-
tere gamle og nye salmer 
kledd i forskjellig musikalsk 
drakt  Med seg har hun sin 
bror Knut Størdal på di-
verse tangentinstrumenter 
og Odd Halvor Moen spiller fløyte og trekkspill. 

Torsdag 31. mars blir det en ny konsert med salmer.
Denne gang i Hærland 
kirke.
Renate Gjerløw Larsen  
holder da en konsert hun 
har kalt «Min Salmebok»
Hvor hun har plukket ut 
noen av sine favorittsalmer 
fra vår nye salmebok og 
framfører disse i nye og 
spennende arrangementer. 
Mysen Damekor blir også 
med her.

Søndag 3. april blir det ny korkonsert i Eidsberg 
kirke.
Denne gang med kammerkoret CANTATO fra Moss 
med dirigent Rune Brunslid.

Den knusktørre jorda gjør det umulig å få avlinger som kan selges videre på 
markedet. (Foto: Hilina Abebe/Kirkens Nødhjelp)

Adventsangerne

Helga Johanne 
Størdal

Renate  
Gjerløw Larsen
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i Etiopia. Behovene er akutte, og Kirkens 
Nødhjelp sørger for rent vann og trygge 
sanitære forhold. 

– Vi er i gang med nødhjelpsarbeidet og 
har allerede jobbet forebyggende i flere 
måneder. Men når omfanget er så stort, 
trenger vi all den hjelpen vi kan få, sier 
generalsekretær Anne-Marie Helland i Kir-
kens Nødhjelp. 

DU KAN HJELPE
I kriser er vann kritisk. Derfor er vann noe 
av det aller første Kirkens Nødhjelp stiller 

med i katastrofer. De sørger for rent vann 
og mulighet til gode sanitærforhold der 
alt er ødelagt. Samtidig jobber de sammen 
med folk i utsatte områder for å forebygge 
den neste naturkatastrofen. Kirkens Nød-
hjelp jobber også med å påvirke politikere 
og andre beslutningstakere til å stanse kli-
maendringene.  

Kirkens Nødhjelp trenger din hjelp for å 
hjelpe. 13.- 15. mars går Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon 2016 av stabelen. Dette er me-
nighetenes egen aksjon. Ditt bidrag gjør 

det mulig for Kirkens Nødhjelp å være 
der med rent vann når katastrofen ram-
mer. Derfor håper vi du vil støtte faste
aksjonen i Eidsberg, Mysen, Trømborg 
og Hærland tirsdag 15. mars , enten 

ved å stille som bøssebærer eller med 
penger i bøssa. Vi oppfordrer deg også 
til å bruke stemmen din i fasteaksjonens 
klimakampanje og slik bidra til å stoppe 
klimakrisen.

I kriser er vann kritisk
Til tross for dårlige avlinger dette året, jobber Dagne i åkeren for å forberede den tørre 

jorda på regnet han håper vil komme. (Foto: Hilina Abebe/Kirkens Nødhjelp)

Når sokneprest Rolf Ertkjern Lende 
valgte å pensjonere seg, var vi mange 
som trodde at presteparet ville trekke 
tilbake til hjemlige trakter. Men det ble 
hverken Flekkefjord eller Time. Kjellaug 
og Rolf valgte leilighet i Mysen. De blir i 
bygda. Det var avgjørende fortsatt å bo 
nær de to døtrene med familie i Oslo.

Soknepresten i Hærland og Trømborg kan se 
tilbake på en lang tjeneste i bygda. Riktignok 
er det de to soknene som har vært hovedan-
svaret, men Rolf Ertkjern Lende har med sine 
23 år i bygda også vært mye i kirkene i Eids-
berg og Mysen. Prestene har løftet i flokk. 

Tjenesten er mangslungen – hvor «sorgen og 
gleden vandrer til hope».

– Samlet har det blitt et stort antall gudstje-
nester. Barn er båret til dåpen. Konfirman-
tene er fulgt opp. Bygdefolk har giftet seg. 
Mange har jeg fulgt til graven. Å være prest 
er et krevende yrke, sier Ertkjern Lende et-
tertenksom.

Fra Mosjøen til Hærland
Etter skolegang i Flekkefjord ble det teologi-
studier på Menighetsfakultetet fra 1973. Etter 
en aktiv ungdomstid i KFUM/KFUK bestemte 
han seg for å bli prest. Nettopp i hjembyen 
møtte han også Kjellaug Kverneland fra Time 
som ble hans kone. Som ferdig prest ble det 

først en stilling som kateket og ungdoms-
arbeider i Moi. I 1987 reiste presteparet til 
Mosjøen, hvor Rolf ble kallskapellan i Vefsn.   
Etter fem år bar det sørover igjen med stopp 
på Hærland prestegård i august 1992.  Like 
før jul i 1993 kunne presteparet flytte inn i 
flunkende ny prestebolig kun et steinkast fra 
Hærland kirke. Når Ertkjern Lende blir pensjo-
nist fra 1. mai, passeres et historisk vende-
punkt for den flotte presteboligen.  Hva som 
skjer med den er ikke avklart.

– Dette fine huset som i sin tid ble tegnet av 
arkitekt Johs Løvfald, har vært et godt sted 
for oss. Det er vemodig å tenke på at den ikke 
blir prestebolig mer, sier Ertkjern Lende.

Få med bredden av folket
– Du forlater  Den norske Kirke i en brytnings-
tid. Kommentar?

Ertkjern Lende følger spent med i kirkens 
skille fra staten. Han er klar på at behov for en 
friere stilling for kirken. 

– Kirken har en historisk tradisjon som er vik-
tige å ta med videre. Den må få fram bredden 
i folket. Demokratiseringen av kirken er en 
nødvendighet, sier den samfunnsengasjerte 
soknepresten.

Nettopp samfunnsengasjement har også ført 
Ertkjern Lende inn i kommunepolitikken. I 
løpet av 23 år i bygda har han vært i Eidsberg 
kommunestyre i to perioder. I ytterligere to 
perioder har han vært vararepresentant. I ut-
valgsarbeidet har han vært spesielt engasjert 
innen oppvekst, kultur og teknikk.

– Jeg har representert Arbeiderpartiet og 
identifiserer meg med de verdier partiet står 
for. Mitt engasjement har vært for de svake i  
samfunnet. Totalt sett har det politiske arbei-
det vært givende, sier Ertkjern Lende.

Avskjedsgudstjeneste 24. april
Når soknepresten «legger inn årene», forlater 
han ikke båtlivet. Huset i Flekkefjord blir nok 
flittig besøkt i årene som kommer. Der ligger 
en båt og venter. Men også i Indre Østfold 
har båtlivet gitt rekreasjon. 

– Vi har alltid kost oss i båt. Husk en prest er 
alltid underveis, smiler Ertkjern Lende

Den 24. april ringes det inn til avskjedsguds-
tjeneste i Hærland kirke med påfølgende 
kirkekaffe i Mysen Menighetshus Betania.

Ertkjern Lende medgir at det blir vemodig. 

– Jeg er takknemlig for tjenesten jeg har stått 
i. Ikke minst er det en glede å arbeide med 
konfirmanter. Da holder en seg ung. Det er 
viktig for meg å takke alle jeg har samarbei-
det med – ikke minst alle menighetsrådene. 
De har utvist et stort engasjement  for bygda, 
sier Rolf Ertkjern Lende.

– Neida, vi forlater ikke bygda
Tekst :  Trond Degnes

Sokneprest Rolf Ertkjern Lende på trappa til presteboligen i Hærland sammen med sin kone Kjellaug Kvernland Lende.
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Innleveringsfrist til neste menighetsblad:
15. april 2016 
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

Vi møtes annenhver mandag kl 11-13.00  
til program, lunsj og fellesskap, på  
Mysen Menighetshus Betania.

14. mars «De som så ham» et møte med de  
 vanlige menneskene som tilfeldigvis  
 så Jesus hans siste uke. v/ Jostein Ørum.

11. april «Fra Sunnmøre til Setesdal til  
 Østfold» v/Solfrid Leinebø Seljås.

25. april «Presentasjon av vårblomster»  
 v/ Axel Wiig.

9. mai «Vårstemning» v/ Tove Omvik og  
 Hans Olav Aune.

23. mai «Som 19-åring i Haifa»  
 v/ Arne Servan.

13. juni SOMMERTUR TIL HAUGETUN  
 «I Hans Nielsen Hauges fotspor»  
 v/ Svein Høiden.

27. juni SOMMERFEST, rømmegrøt og  
 spekemat. Sang og allsang  
 v/ Synnøve Brandsrud og Ranveig  
 Brandsrud Henning.

VELKOMMEN!

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

30.mars kl 1930 «Forebygge rus-og alkoholproblem»  
 foredrag ved direktør for Phønix Haga,  
 Terje Turøy

27.april kl 1930  «Salmer og sanger som jeg har arrangert  
 eller komponert melodi til». Foredrag ved  
 kantor Vidar Hansen og forsangere.

25.mai kl 1930 «Vandring på stengte stier». Foredrag ved  
 prest Tor Øystein Vaaland

Kvelder til refleksjon og ettertanke. Foredrag, bevertning, 
samtale og velsignelsen.

Sted: Mysen menighetshus Betania.

Velkommen til alle, enten du bor i Mysen eller ikke!

Temakveldene MMM arrangeres av Mysen menighet, Den norske kirke. 

www.eidsberg.kirken.no

TRIVSELSTREFF  
vinter/vår 2016

Temakveldene MMM
Møteplass Mysen Menighet våren 2016

Basarkomiteen  
takker!

Gravmonumenter • Skifer • Granitt
1940 Bjørkelangen Tlf.: 63 85 40 40 - Fax: 63 85 40 41

       

Tlf.+47 69 84 60 50
www.privatmegleren.no

Denne   
annonseplassen   

kan bli din!

Denne   
annonseplassen   

kan bli din!

Denne   
annonseplassen   

kan bli din!

Årets basar til inntekt for Mysen Menighetshus 
Betania  innbrakte brutto drøyt 73.000 kroner!
– Når utgiftene antagelig ikke overstiger  
ca. 5.000 kroner, er dette et kjempegodt bidrag til 
å redusere husets gjeld, sier Sigrun Ryan Degnes 
på vegne av basarkomiteen.
Hun understreker at det er mange som skal 
takkes. Først en spesiell takk til forretninger og 
privatpersoner som gav inn masse fine gevinster. 
Så en hjertelig takk til alle som kjøpte lodd! Det 
var fullt hus fra basaren startet kl 15, til hoved-
trekningen rundet av basardagen ca kl 21.45.
Totalt var det mellom 120-130 innom basaren.
– Takk også til alle som bidro til den praktiske 
gjennomføringen, sier Ryan Degnes,  som hadde 
med seg Elisabeth Spydevold, Johanne Buer og 
Odd Myrvang i basarkomiteen.
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23. mars  Møte hos Elisabeth Løe. Askimtrioen 

27. april Møte på «FOSSUMKROKEN»  
 Sang og musikk v/Gunnar Kinn

1. juni Vi deltar på NEPALKVELD på Mysen  
 med Erik og Kristin Bøhler

29. juni Møte hos Karen Løkke.  
 Misjonsinfo og andakt v/Torill Bredegg.

Møtene begynner kl.16.00. Alle er hjertelig velkommen!

GUDSTJENESTER

DØDE
Eidsberg:
Kristine Elise Olsen
Oddvar Brattås
Liv Høyer Servan
Terje Vidar Kristoffersen
Torer Andreas Garseg
Maren Rud
Bjørg Hennie Myhrvold
John Sletten

Mysen:
Liv Inger Eilertsen
Eva Næss
Ragnhild Grønlien
Hans Wåler
Reidun Margaretha Gukild
Ruth Solveig Skjør
Gunnar Kristian Johansen 
Berit Langenes Mysen
Erling Johannes Rånås
Ruth Valborg Andresen
Kjell Anders Østeby
Birger Emil Hansen
Erling Oskar Bergersen

Hærland:
Gunnar Johan Vister
Bjørg Irene Hammersborg
Hjørdis Nygaard

Trømborg:
Trygve Kongtorp
Aslaug Nygaard
Hans Kristian Borge Johansen 
Gudrun Irene Lødengen

DØPTE
Eidsberg:
Alf David Finstad
Emil Grønheim Åle
Emily Stubberud 
William Stubberud 
Jakob Torp Myklebust
Marielle Poulsen Bengtson
Marius Groth Hansen
Henrik Svenneby Raddum

Mysen:
Isabelle Fadum Svendsen
Dina Marie Hägnemark
Lucas Alexander Delbekk

Hærland:
Nova Helene Brinn Kallevik
Selma Skaarer Storsveen
Ellinor Femmen

Trømborg:
Simen Walseth
Calvin Bakken
Tom Robin Halvorsen
Aase Johanne Flier Lunde

VIGDE
Eidsberg:
Linnéa Bjørnerud Haga og 
Ketil Østli

Trømborg:
Hege Støten og Jan Olav  
Wilhelmsen (viet på Einarbu)

Ingen vigde i de andre sognene. 

Trømborg  
misjonsforening

31 mars Andakt v/Finn Olav Myhre. Sang/musikk v/Winnie og Leif
28 april «Fra Sortland til Karasjok» v/Arne Servan
26 mai  Andakt v/Gunnar Prestegård. Sang/musikk v/Karsten Rasmussen m/fler.

Møtene begynner kl.11.00. Alle er hjertelig velkommen!
Arr. Diakoniutvalget

Formiddagstreff  
i Trømborg Menighetshus

13.03.16 – MARIA BUDSKAPSDAG
Mysen kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste v/ sogneprest Solfrid Leinebø  
 Seljås og menighetspedagog Ingamay  
 Eidsmo Synnes. 

Eidsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ Geir Braadlie. 

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

24.03.16 – SKJÆRTORSDAG
Edw. Ruuds  Nattverdgudstjeneste 
Omsorgssenter kl. 16.00: v/ vikarprest Dag Mysen

Trømborg kirke kl. 19.00: Nattverdgudstjeneste v/ vikarprest Dag Mysen.

25.03.16 – LANGFREDAG
Trømborg kirke kl. 11.00: Langfredagsmesse v/ vikarprest Dag Mysen

26.03.16 – PÅSKEAFTEN
Trømborg kirke kl. 23.00: Påskenattsgudstjeneste  
 v/ sogneprest Solfrid Leinebø Seljås. 

27.03.16 – PÅSKEDAG
Trømborg kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste  
 v/ sogneprest Solfrid Leinebø Seljås.

03.04.16 – 2.SØNDAG I PÅSKETIDEN
Mysen kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste  
 v/ sogneprest Solfrid Leinebø Seljås og  
 menighetspedagog Ingamay Eidsmo Synnes. 

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

10.04.16 – 3. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ vikarprest Einar Huglen.

Trømborg kirke kl. 11.00: Tårnagentgudstjeneste  
 v/ sogneprest Solfrid Leinebø Seljås og  
 menighetspedagog Ingamay Eidsmo Synnes.

17.04.16 – 4. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ prost Elisabet Yrwing Guthus.  
 Regionmøte i Normisjon. 

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

24.04.16 – 5. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Hærland kirke kl. 11.00: Avskjedsgudstjeneste for sogneprest  
 Rolf Ertkjern Lende.  
 Prost Elisabet Yrwing Guthus deltar.

Kirkekaffe på Mysen Menighetshus Betania.

01.05.16 – ARBEIDERNES DAG / 6. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Mysen kirke kl. 11.00:        Gudstjeneste v/ prost Elisabet Yrwing Guthus. 

05.05.16 – KRISTI HIMMELFARTSDAG
Eidsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ sogneprest Solfrid Leinebø Seljås  
 og metodistprest Andreas Kjernald.

LØRDAG 07.05.15.

Mysen kirke kl. 10.30: Konfirmasjonsgudstjeneste

Mysen kirke kl. 12.30: Konfirmasjonsgudstjeneste

08.05.16 – SØNDAG FØR PINSE
Mysen kirke kl. 10.30: Konfirmasjonsgudstjeneste

Mysen kirke kl. 12.30: Konfirmasjonsgudstjeneste

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

15.05.16 – PINSEDAG 
Mysen kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste  
 v/ sogneprest Solfrid Leinebø Seljås og  
 menighetspedagog Ingamay Eidsmo Synnes. 

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

MARS
Ons 9. mars, kl 19.00 Møte

Søn 13. mars, kl 18.00 Sangmøte med MarkCanto

Ons 16. mars, kl 19.00 Årsmøte i Normisjon Mysen

Man 21. mars, kl 12.00 Bønnemøte

APRIL
Lør 2. apr, kl 17.00 Konserten «Helt utrolig» med: 
 Jentegruppa SEVEN og  
 Mysen Barnegospel

Ons 6. apr, kl 19.00 Møte: Tale av Magne Torbjørnsen. 
 Tema: Diakoni

Søn 10. apr, kl 18.00 Sangmøte med KOR15

Ons 13. apr Pensjonistenes dag på Sjøglimt.  
 Tale av Svein Granerud

Tor 14. apr, kl 19.00 «DameTorsdag med en smak av vår» 
 Gjester: Anne Grete Listrøm og  
 Ingvild Fredbo Labråten

Søn 17. apr, kl 12.00 Regionsårsmøte i Normisjon Østfold

Man 18. apr, kl 12.00 Bønnemøte

Ons 20. apr, kl 19.00 Møte: Tale av Runo Lilleåsen 
 Sang av Johan Fredrik Solli  
 og Halvor Dystebakken

Lør 30. apr, kl 13.00 Lørdagstreff

MAI  
Ons 4. mai, kl 19.00 Møte.

Ons 11. mai, kl 19.00 Sangmøte med Exalto

Man 16 mai, kl 12.00 Bønnemøte

Tir 17. mai, kl 19.00 Åpent hus og 17. mai fest på kvelden . 
 Arr: Normisjon Mysen og  
 Mysen menighet

Lør 28. mai, kl 13.00 Lørdagstreff

Velkommen til møtene på Mysen Menighetshus Betania.

Program våren 2015  
Normisjon Mysen

Basarkomiteen  
takker!



Andre tilbud med kristne verdier 
for barn og unge i Eidsberg:
Søndagsskole i prestesakristiet sam-
tidig med gudstjenester i Eidsberg 
kirke. Kontakt Anne Finstad Norum.
Fredagsklubben for barn fra  
5.–7. trinn. En fredag i måneden.  
Kontakt: Gyda Høie Horgen
Mandagskvelden for barn fra  
1.-7. trinn i Trømborg menighetshus.  
Annenhver mandag.  
Kontakt: Jostein Trømborg
Mysen barnegospel øver annen-
hver torsdag på Mysen menighets-
hus Betania,  kl 17.30–19.00.  
Kontakt: Mona Duserud.
Korvetten for barn fra 4.–7. trinn. 
Holder til i Hærland bedehus.  
Annenhver fredag (oddetallsuker). 
Kontakt: Jul-Lars Kvernhusengen
Ungdomskoret Message  
øver annenhver fredag kl. 18.30 på 
Mysen menighetshus Betania.  
Fra 8. trinn og oppover.  
Kontakt Kari K. Undeland.

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

Babysang 
Mysen menighetshus Betania 
Kurset starter i uke 14,  
onsdager kl. 11.00–13.00 
8-ukers kurs
Småbarnssang (født 2013-2015) 
Mysen menighetshus Betania. 
En onsdag i måneden,  
kl 17.00–18.30 
30.3, 27.4, 31.5 – sommerav slutning
Knøttekor (født 2010-2013) 
Mysen menighetshus Betania 
En tirsdag i måneden kl 17.00–18.30 
5/4, 3/5, 31/5 – sommeravslutning
Tårnagenthelg 
9. og 10. april blir det tårnagenthelg i 
Trømborg kirke 
For alle 3. klassinger i Eidsberg
Pinsefest 
I mai blir alle 8 åringer invitert til å 
feire kirkens bursdag. Invitasjon kom-
mer i posten
Kirkerotteteater 
24. april kl. 17.00 kommer  
kirkerottene igjen til Eidsberg kirke.  
Gratis inngang, åpent for alle.
Barneklubb (4-8 år) 
Hærland kirkestue 
21. april og 19. mai kl. 17.30–19.00
KRIK Ka du trur 
Trening i Eidsberghallen 
Fra 8. klasse og oppover  
kl 18.30. Hver fredag. 
Søk opp klubben på facebook. 
Konfirmanter 
99 konfirmanter har deltatt på kon-
firmantundervisning dette året. Det 
er konfirmasjonsgudstjenester i våre 
fire kirker i mai og juni. Kom gjerne 
og delta som menighet på konfirma-
sjonsgudstjenesten.

Trosopplæring  
- våren 2016

I jubileumskonserten «Helt utrolig» vil SE-
VEN dele sine favorittlåter fra et riktholdig 
reportuar. Gjennom konserten blir vi også 
nærmere kjent med sju herlige historier 
fra Bibelen. På konserten legges det opp 
til at lokale barn/barnekor synger sammen 
med oss på scenen i kjent stil.

2.april kl 17 i Mysen Menighetshus Betania 
er det Mysen Barnegospel som er med.

På grunn av travel turnevirksomhet består 
SEVEN av 17 jenter. Disse veksler på å reise 
rundt i hele Norge med konserter og musi-
kaler. Med seg har de en av SEVEN-instruk-
tørene Melinda E. Løver. Gjengen reiser 
over hele landet og har i årenes løp rukket 
innom alle landets fylker. SEVEN har utgitt 
ti produksjoner – og sangene, skrevet av 
Løver/Oldebråten, brukes av barnekor, 
skoler og søndagsskoler over hele landet. 

9. og 10. april møtes vi i Trømborg 
kirke for å gjøre mange spennende ting 
sammen. Vi må gå igjennom en laby-
rint, finne rom i kirken der du aldri har 
vært før, lete etter hemmelige symboler  
og spise agentmat. Alle 3. klassinger i 
Eidsberg er velkommen. De som er døpte 
eller der en av foreldrene tilhører Den 
norske kirke vil få invitasjon i posten.  
Er du ikke det så er det bare å ta kontakt 
så sender vi til deg også.

JUBILEUMSKONSERT «HELT UTROLIG»

LIV OG RØRE FESTIVAL

JENTEGRUPPA SEVEN sammen med MYSEN BARNEGOSPEL 
Lørdag 2. april i Mysen Menighetshus Betania:

Går du i 3. klasse?  
Da trenger vi deg til å løse  
mysterier i Trømborg kirke!

HELG

Lys Våken 21.–22. november overnattet 20 sjette- og sjuende- 
klassinger fra Kirkefjerdingen og Tenor i Eidsberg kirke.  
Her er noen bilder fra døgnet i kirken.

SEVEN feirer bursdag – 15 år som aktive barneartister med formidling av 
de gode nyhetene. I disse årene har gjengen holdt 70-90 konserter årlig, 
solgt nærmere 80.000 album og både ligget på norsktoppen og «Topp ti» 
på Ituneslista. Nå er de klare med en helt ny jubileumskonsert. 

23. januar feiret vi 10 års dåpsdag med 5 klassinger i Eidsberg. Det ble en 
dag med mye moro, det var dans, sang, maling, undervisning om dåpen  
og bønn, svømming og god mat. Her er noen bilder fra dagen. 


