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LYSET FRA GUD
Av Atle Sommerfeldt, biskop i Borg
I mitt barndomshjem var det levende lys 
på juletreet. De skjelvende små lysene ble 
høytidelig tent når vi skulle begynne å gå 
rundt treet og synge julesanger. Selv jeg 
som var minst forsto at de små flammene 
krevde varsomhet, for å hindre at treet og 
huset skulle bli forvandlet til en askehaug. 

Senere ble det elektriske lys. De lyste hver 
dag og hadde mistet stearinlysenes skjør-
het. De trengte ikke varsomhet og var ikke 
skjelvende og urolige. De elektriske lysene 
levde ikke på samme måte, de var kun-
stige.

Å tenne lys er et av den verdensvide kir-
kes mest brukte uttrykk for å søke kontakt 
med Gud og det hellige. Lysene hører ikke 
bare julen til. Dåpsbarn får et lys i dåps-
gave fra kirken. I de fleste kirkerom er det 
nå mulig, også hos oss, å tenne lys i glober 
eller kasser slik vi har lært det av våre katol-
ske og ortodokse søsken. På gravstedene 
tennes det lys stadig oftere. 

Lystenning er tilgjengelig for alle. Det kre-
ver ingen ordrik bekjennelse. Bare denne 
enkle overgivelse av en tanke, en bønn til 
noe eller noen som er større enn oss og 
utenfor vår hverdag og vårt strev.

Gravstedene er lyst opp av lys i den mørke 
julenatten. På en særlig inntrykksfull måte 
knyttes forbindelsen mellom slekters gang 
og den utrolige fortellingen som formidles 
inne i kirkerommet. I kirkerommet møtes 
vi av Guds lys for oss og til oss.

Fortellingen hører vi i kirkerommet under 
julegudstjenestene: Gud som er helt an-
nerledes og større enn vårt «vesle vett», 
som Ivar Aasen sier, ble menneske. Gud 
forsto at vi ikke kan forstå hvordan Gud 
er uten å se og høre en røst vi kan gjen-
kjenne. Gud så våre lengslers lys og tente 
sitt lys for oss julenatt, midt i vår verden og 
i vårt mørke, for å vise oss hvem Gud er.

Gud kom som et spebarn, skjelvende og 
sårbart, men levende. Varsomt må Josef 
ha løftet ham opp og lagt ham i krybben, 
husdyrenes matfat, slik at Maria kunne få 
svøpt babyen i den kjølige natten. Denne 
kvelden var Guds lys i verden mer som et 
skjelvende stearinlys på mitt barndoms 
juletre, enn en strålende og kraftfull sol 
som menneskene ikke kan nærme seg, 
slik vi hører om i Det gamle testamentet. 
Når Gud er kommet som et spebarn, kan 
vi alle nærme oss og la oss berøre av var-
men fra Guds lys. Vi kan ha tillit til at Gud er 
med oss i all vår sorg, nød og glede. Et av 
navnene barnet fikk forteller oss det: Im-
manuel – Gud er med oss. 

Gud er kommet til oss som vår bror og 
deler våre kår. Vi kan se hvem Gud er og 
finne veien til livets evige kilde. Så stor er 
julenatt. Så stort er det lille barnet som ble 
født denne natten. Jesus er lyset Gud tente 
for oss for å vise oss hvem Gud er og hvor 
Gud er å finne.

Det er i 2016 30 år siden Eidsberg byg-
dekor ble stiftet, og koret feirer derfor 
jubileum i år.

Koret har i løpet av denne tida hatt 
flere dyktige dirigenter, og de siste 10 
årene har Toril Skaug Gaasland svingt 
taktstokken.

Koret setter stor pris på å bidra i egen 
bygd og har arrangert flere konserter 
og «sangkvelder» gjennom de første 
30 årene. 

Det er 10 år siden første gang Eids-
berg bygdekor arrangerte den første 

julekonserten sent på kvelden lille 
julaften, «Kvelden før kvelden», i Eids-
berg kirke. Kirken ble fylt til randen og 
konserten ble en tradisjon. Dette har 
siden vært årets høydepunkt for koret, 
som også setter stor pris på det gode 
samarbeidet med prost Elisabeth Yr-
wing Guthus.

Jubileumsåret til Eidsberg Bygdekor 
avsluttes med et 10-årsjubileum for 
julekonserten «Kvelden før kvelden». 

Eidsberg bygdekor ønsker alle hjerte-
lig velkommen til Eidsberg kirke lille 
julaften.

Eidsberg bygdekor jubilerer!

Det startet som Jul på Blomsterøya i 
Kråkerøy Kirke for et par år siden, nå 
har det blitt en liten turne i tre av Øst-
folds kirker under overskriften "I dette 
stille øyeblikk" - men produktet og en-
semblet er heldigvis det samme! Cath-
rine Iversen, Alexander Hermansen og 
Dagfinn Klausen byr deg på skandina-
visk julemusikk - på både tradisjonelt 
og utradisjonelt vis.

Konsertene er kjent for sin lune og 
varme stemning, og selvfølgelig den 
gode musikalske kvaliteten. Hvert år 
har trioen med seg en gjest, alltid på 
et høyt nivå. I år toppes alle topper 
av legendariske Steinar Ofsdal. Hans 
bakgrunn fra folkemusikken og hans 
mange instrumenter vil garantert pre-
ge årets musikalske uttrykk.

Velkommen til "I dette stille øyeblikk" - 
i Hærland kirke 21. desember kl. 18.30.

"I dette stille øyeblikk"

Vil du være med og synge i 
JULEKOR?

Bli med og gjør høytidsgudstjenesten  
i Østfolddomen til en høytid! 

For hvem? Deg som er glad i å synge, S,A,T eller B!

Når? 1. juledag, kl. 11.00

Hvor? Eidsberg kirke

Hva? Ikke mer enn hva vi får til med en kort øving i forkant!

Øve? Ja, rett etter gudstjenesten 18.desember, 
 kl. 12.30-13.30, også i Eidsberg kirke

PÅMELDING PÅ MAIL:  
willem.jannis.wilschut@eidsberg.kommune.no, 

PÅ SMS til 977 91 146, eller si fra til organisten!
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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

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

Willem Jannis Wilschut, kantor
arb: 69 70 20 35 mob: 977 91 146
willem.jannis.wilschut@eidsberg.kommune.no

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

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

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

Richard Narvestad, kirketjener/kirkegårdsarbeider  
Eidsberg og Trømborg
mob: 970 75 530

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

Intervju  med Trømborg kirkekomite

Etter menighetsrådsvalget i  
2015 er det et forsøk i Eids-
berg med felles menighetsråd 
for alle de fire menighetene. 
To representanter fra hvert 
sokn er medlemmer i menig-
hetsrådet. Det er organisert 
videre med en kirkekomite i 
hvert sokn. Kirkevergen har 
stilt Trømborg kirkekomite 
noen spørsmål: 

Nå har dere jobbet sammen i et 
år i kirkekomiteen etter en ny 
struktur. 

Hvordan har det vært å jobbe 
slik? Hvordan er kommunika-
sjonen mellom komiteen og 
MR? 

Vi har liten kjennskap til tidli-
gere organisering, men synes 
det virker fornuftig at praktiske 

oppgaver håndteres lokalt mens 
oppgaver som gjelder flere sokn 
håndteres av felles menighets-
råd. Ulempen er at det blir mange 
møter for de som må stille i beg-
ge fora. 

Hva slags oppgaver er det dere 
har?
Oppgavene er i hovedsak prak-
tiske. Det er å være verter på ar-
rangement og gudstjenester, og 
sørge for innkjøp som må til for å 
drifte det kirkelige arbeidet i sok-
net. Det kan være en utfordring å 
tenke kreativt rundt egne målset-
ninger, da tid og energi fort går 
med til praktiske og administra-
tive oppgaver man må gjøre. Det 
blir dessverre fort "drift" fremfor 
utvikling. Derfor er det viktig å 
sikre vitamin-arrangementer, 
mangfold i gudstjenester og 
sommerkonserter. Da kommer 

det mange folk og det motiverer! 

Har dere noen spesielle planer 
for neste år?
Videreføre sangaften med Hytte-
musikken! Vi skal også gå til inn-
kjøp av nye konfirmantkapper. 

Vi vil benytte anledningen til å 
oppfordre folk flest til å stikke 
innom en gudstjeneste i egen 
kirke, eller dra ut på tur dersom 
gudstjenesten er i et annet sokn. 
Velg den gudstjenesteformen 
som passer deg, enten det er ro-
lig gudstjeneste med tid til etter-
tanke og fokus på preken, guds-
tjenester  i friluft eller der det er 
ekstra med musikk. For å opprett-
holde et gudstjenestetilbud på 
dagens nivå må besøkstallet sik-
res. Mange vil ha kirkens tjenester 
ved livets store anledninger, men 
da må også tilbudet benyttes el-
lers i året.

Tekst :  Anne-Grethe Larsen 

Follo kammerkor kommer til Eidsberg kirke
Lørdag 4.mars bør alle som er 
glade i kormusikk legge turen til 
Eidsberg kirke! Da kommer Follo 
kammerkor med sin dirigent 
Tom Wiklund. Koret har sine 
øvelser i Ski nye kirke, og etter at 
Indre Østfolds eget kammerkor 
ble lagt ned, har Follo kammer-
kor vært et kor også for sangere 

fra vårt distrikt. Koret har ca. 35 
sangere, og repertoaret spenner 
fra store klassiske verk til eldre og 
nyere a capella kormusikk. Ved 
siden av å ha gjestet våre nabo-
land, har koret sunget konserter 
i Tallin, Praha, Budapest, Verona, 
Odessa, Roma og Terracina. 
Denne ettermiddagen i Eids-

berg står bl.a. Bahcs motetter på 
programmet. Fantastisk musikk å 
fremføre, og fantastisk musikk å 
lytte til! Koret har med seg musi-
kere fra Østfold, nemlig organist 
Dagfinn Klausen, Fredrikstad og 
cellist Liv Frengstad, Halden.

Innleveringsfrist til neste menighetsblad:
27. februar 2017 
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

Søndag 18.12 kl. 15.00 arrangerer 
Trømborg skolekorps julekonsert i 
Trømborg kirke. Skolekorpset i regi 
av dirigent Kjell Olaf Richardson 
har i dag 50 medlemmer fordelt på 
drill, aspiranter, juniorer og hoved-

korps. Ekstra stas er det når «gam-
le» medlemmer som bor utenbys 
grunnet skole, kommer hjem for å 
spille med korpset. Korpset spiller 
kjente og kjære julesanger samt 
noe nytt. Det blir også underhold-

ning av de minste i korpset og 
kulturskoleelevene. Trømborg sko-
lekorps og Trømborg kirkekomite 
ønsker velkommen og håper å se 
deg! 

TRØMBORG SYNGER JULEN INN

Butikken Mesterstuen, holder til i 
et gammelt tømmerhus på Kapp 
på Toten. Her har treskjærerbe-
driften Henning sitt utsalg.
Bedriften har siden 1947 pro-
dusert trefigurer av ulike slag; 
lysestaker, engler, bunad- og Lu-
ciafigurer, tusser og troll, og andre 
kjente skikkelser fra norsk bonde-
romantikk og eventyr.

Figurene er litt forskjellige, og alt 
er skåret og håndmalt på verkste-
det.
Til jul står en julekrybbe herfra i 
Trømborg kirke, med Jesusbarnet, 
de hellige tre konger, hyrder og 
engler.
Vi håper den vil skape glede og 
stemning mange julehøytider 
framover.

JULEKRYBBE TIL TRØMBORG KIRKE

I en natt så klar og kald,
av en ung og tapper mor, 

i en krybbe i en stall
fødtes håpet til vår jord.
Så umerkelig, så stille,
byens gater helt forlatt.

Ingen opptog for den lille,
lyset kom en vinternatt.

Gjeterne satt rundt sin grue,
skremtes opp av lys og lyd.

Himlen sto i veldig lue,
engler sang om fred med fryd:

Ikke frykt, vær ikke redde,
Gude er kommet til vår jord.
Nå i natt var det det skjedde.
Gå til barnet og hans mor.

I det stille, til de små,
bringer Jesus håp og fred. 

Og han kommer, da som nå,
fra sin himmel til oss ned. 
Julenatt med lys og glede

minner oss om Gud som kom.
Evig er han her til stede. 

Nå står grav og krybbe tom. 

Salmen: I en natt så klar og kald – tekst og melodi av Bjørn Eidsvåg. 
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Richard Narvestad begynte i stillingen som kir-
ketjener/kirkegårdsarbeider i Eidsberg kirkelige 
fellesråd 1. oktober. Vi har tatt en liten prat med 
Richard for å bli bedre kjent med han. Richard er 
40 år og bor i  Skiptvet sammen med sin familie 
der. Han har jobbet i lignende stilling i Hobøl og 
Askim. Richard er utdannet anleggsgartner og 
har tatt kirketjenerskolen. 

Det var litt tilfeldig at Richard begynte å jobbe i 
Den norske kirke. Men han opplever at det er en 
interessant og meningsfull jobb med stor varia-
sjon i oppgavene. Særlig trekker han frem møte 
med mennesker i alle livsfaser. Det er viktig at 
uteområdene på kirkegården er godt ivaretatt 
slik at de som kommer til kirkegården for å stelle 
grava finner det pent og ordentlig der. 

Etter ca 1,5 mnd i jobben synes Richard at det 
virker som et bra sted å jobbe. Det er mye å sette 
seg inn i , men det kommer etter hvert. Richard 
opplever at han har et stort ansvar og stor frihet. 
Han kan komme med forslag og ideer, og det 
blir møtt på en god måte. 

Ny kirketjener/kirkegårdsarbeider
NYTT FRA KIRKEVERGEN

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 alle skolene i Eidsberg – elever og ansatte

For at flere skal få kjenne på kristent fellesskap 
For grendene Trømborg, Hærland, Slitu, Eidsberg og Mysen 

For «Mandagsklubben» i Trømborg 
For «Fredagsklubben» i Eidsberg 
For «NMS barneklubb» i Hærland

For babysang, Knøttekor og Småbarnssang  
For ungdomsklubben «KRIK Ka du trur»  

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

For konfirmantene og deres familier

For kirkestaben 
For prosessen med å få på plass en ny kapellan 

For gudstjenester og andre kirkelige handlinger 
For Den Norske Kirke og biskop Atle Sommerfeldt 

For Edwin Ruuds hospital 
For de som møtes på Velferden/Kirkens bymisjons kafe

For flyktningestrømmen 
For Mysebu – beboere og personalet 

For fred i land der det er ufred.

For alle nyinnflyttede i Eidsberg 
For alle som er syke og sørgende 

For alle som gruer seg til å feire jul  
For alle som gleder seg over livet slik det er nå 

For juletiden 2016  
For det nye året 2017

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

Velsign oss, Guds Hellige Ånd. 
Amen

VELSIGNET JULEHØYTID  
–for alle!

Andakt
ved prost 
Elisabeth Yrving Guthus

TRØMBORG MISJONS FORENING
Onsdag 8 februar: Møte hos Gerd Filtvedt

Onsdag 8 mars: Møte hos Elisabeth Løe

Onsdag 5 april: "Fossumkroken" , Edwin Ruuds hospital.

Onsdag 3 mai: Møte hos Karen Løkke.

Møtene begynner kl.16.00 og alle er hjertelig velkommen.

Gave til Kirkekontakten
I dette nr ligger det med en giro som kan brukes for å 
støtte driften av Kirkekontakten. Takk for gaven!

50 års konfirmanter i Eidsberg kirke
FØRSTE REKKE FRA VENSTRE: 
Thorild Huse Syvertsen, Berit 
Larsen, Aud Irene (Moen) Slåen, 
Kari (Finstad) Smaadahl, Bjørg 
Elisabeth Moen Winnem, Else 
Margrethe (Lunde) Andreassen, 
Anne Vonen, Grete (Bentsen) 
Holmsen, Torild Høie Dramstad, 
Erna (Kaprol) Syversen. ANDRE 
REKKE FRA VENSTRE: Henia 
Iren (Niemczykiewich) Saric, 
Reidun Magna Engstad Kontra, 
Ingrid Synnøve Holm Børresen, 
Terje Helgerud, Evy Østereng, 
Karin Elisabeth (Høie) Hylander. 
TREDJE REKKE FRA VENSTRE: 
Dag Anders Bodal, Tore Ingar 
Stensgård Hansen, Tormod Mørk, 
Arild Ukkestad, Bjørn Martinsen.

FORMIDDAGSTREFF I  
TRØMBORG MENIGHETSHUS
Tirsdag 28 februar
Tirsdag 28 mars
Tirsdag 25 april
Tirsdag 30 mai

Treffet begynner kl.11.00 og alle er hjertelig 
velkommen.

Arr.Diakoniutvalget i Trømborg

Den husløse ber om husly i kveld.
Den sultne spør  etter mat.
Hvem reiser seg fra sitt bugnende fat
Og sørger for gjestens vel?

Vis oss, Herre, vårt kall for dem
Vi møter på veien hjem.
Vis oss, Herre, vårt kall for dem
Vi møter på veien hjem. 

Slik lyder første vers og omkved i en nyere 
salme som kanskje ikke er en typisk julesalme, 
men som sier oss noe veldig viktig om julens 
budskap. Emil Skartveit har skrevet teksten 
(2006), Kristian Hernes har skrevet melodien 
(2008),

Jesus kom til oss som det sårbare, lille barnet 
den aller første julenatt –født i en stall, for det 
var ikke husrom for dem- slik forteller Lukas 
oss om julens epokegjørende hendelser i sitt 
evangelium (Luk 2,7). Født i en stall, langt fra 
husly, varme og bugnende fat. Deretter på fa-
refull ferd som flyktning til Egypt. Helt og fullt 
har Jesus delt menneskenes kår i verden. I dag, 
når vi feirer jul i overflod, er det vårt kall for 
dem vi møter på veien hjem, å dele Jesu kjær-
lighet og nåde. 

Den tørstende ber om rennende vann.
Den syke søker vår trøst.
Hvem reiser seg fra sin lenestol først
Og fyller det tomme spann?

Vis oss, Herre, vårt kall for dem
Vi møter på veien hjem.
Vis oss, Herre, vårt kall for dem
Vi møter på veien hjem. 

Så utfordres vi helt spesielt denne advents-og 
juletiden til å se det hellige i det alminnelige. Vi 
kalles til å dele av vår overflod, til å gjøre høyti-
den varmere, tryggere og rausere for den som 
fryser, er redd eller urolig, for den som mer enn 
noe gruer seg til høytidens helligdager. Denne 
julen kan vi, hver på vår måte, dele den store 
julegleden som er for alle. Den aller største 
julegleden som engelen på Betlehemsmarke-
ne forkynte for gjeterne: «En glede for hele fol-
ket: I dag er det født dere en Frelser» (Luk 2,11).

Og ser vi godt etter, vil vi kanskje denne julen 
oppdage Frelserens spor der vi aller minst ven-
ter det. 

For noe ved dem vi møtte, bar spor
Av en som bare vil vel.
Den syke som kom, var Kristus vår bror,
Den sultne vår Herre selv. 

Vis oss, Herre, vårt kall for dem
Vi møter på veien hjem.
Vis oss, Herre, vårt kall for dem
Vi møter på veien hjem. 

Velsignet høytid!

Du ser her notebildet slik det er gengitt på s. 36  
i sangboka "Bli lys – salmer og fortellinger"  
(Verbum 2015).
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Med sangtekster på storskjerm og 
sterke oppfordringer til allsang ble 
et fullsatt Menighetshus et eneste 
stort kor denne høstkvelden. Ca 
70 fant veien til arrangementet, 
og lovordene haglet fra publikum 
etter endt arrangement. Leder i 
Trømborg Kirkekomite Ole Gun-
nar Degnes ble møtt med applaus 
da han i sin takketale spurte publi-
kum om vi ikke like gjerne skulle 
gjøre avtale nå om å møtes sam-
me sted og samme tid til neste år. 

- Dette frister til gjentakelse, vi er 
overveldet over responsen. Pu-
blikum gav tydelige tilbakemel-
dinger om at dette satte de pris 
på. En stor takk til Hyttemusikken 
og Wenche Hammer som sa ja til 
utfordringen med å komme hit 
en søndag kveld. Vi visste lite om 
hvordan arrangementet ville bli 
møtt, derfor er det ekstra stas når 
tilbakemeldingene er så gode. Da 
er det moro å være vertskap, sier 
Degnes. 

Knapt en stol var ledig da Hyttemusikken og vokalist Wenche Hammer gjestet  
Trømborg Menighetshus søndag kveld. Trømborg Kirkekomite inviterte til sang-
aften, og sang ble det! 

Sangaften i fullsatt  
Trømborg Menighetshus

NYTT FRA ORGELKRAKKEN
Julen står for døra, og med den mange fine gudstje-
nester og konserter. En oversikt over dem finner man 
på vår facebookside, eller hjemmeside: www.eidsberg.
kirken.no.

Jeg vil gjøre spesielt oppmerksom på den siste gudstjenes-
ten før jul i Eidsberg kirke, der vi vil legge opp til en sang-
gudstjeneste. Vi synger jula inn med mange julesanger, 
med variert besetning, bl.a. band, klaver og orgel. Siden det 
ikke er noen gudstjeneste i romjula, må vi jo finne tid til å 
synge de gode julesangene! 

Musikk- og kulturutvalget er godt i gang med planlegging 
av programmet for hele 2017. Noe av det første som skjer 
etter jul er en stor vintersangfestival for og med alle sko-
lene i Eidsberg, som vil finne sted i Eidsberg kirke 9. februar. 
Festivalen starter med en salmekonsert, og fortsetter med 
en undervisningsdel, der barna skal lære litt mer om orgel 
og musikk i kirken. Alle mine organistvenner fra Sarpsborg 
medvirker, og vi kjører samme opplegg i både Sarpsborg, 
Skjeberg og Halden. På mitt forrige arbeidssted har vi hatt 
dette opplegg i flere år, og det er hver gang utrolig gøy når 
300 barn synger alt de kan, ledsaget av fullt orgel og band 
så hele kirken rister på grunnmurene og taket løfter seg.
Kanskje ikke så lett for alle å få med seg, siden dette skjer 
i skoletid (09.30-10.30), men for de som har mulighet 
anbefales denne opplevelsen på det varmeste. Av naturlige 
årsaker er det begrenset med sitteplasser!

Ellers er en konsert under planlegging med musikk av Egil 
Hovland og Vidar Hansen. Medvirkende er bl.a. den kjente 
serbiske klavervirtuosen Sonja Radojkovic, som har besøkt 
Eidsberg ved flere anledninger. Tidspunktet for konserten 
er ikke fastsatt enda, men dette vil skje i februar/mars. Følg 
med på vår hjemmeside! Konserten er et samarbeid med 
Fredrikstad domkirke.

En adventssalme jeg har blitt glad i står på nr. 7b i vår 
salmebok. Teksten kommer opprinnelig fra Kingos Gra-
duale, men salmen har fått nytt liv med Odd Norstoga sin 
folketone-inspirerte melodi.

«Opp, gledest alle, gledest no
Med fagnad, fred og heilag ro,
I Herren, dykkar gleda!
For Jesus, han er no så nær
Og vil, då han oss heve kjær,
I kjøt og blod seg kleda.»

Med dette ønsker jeg alle en god adventstid.

Willem organist

Øivind T. ReymertApropos!
Den canadiske musikeren Leonard Cohen døde nylig, 82 år 
gammel. Hans musikk og tekster har satt preg på et par gene-
rasjoner. Han ble lyttet til helt til det siste. 

Sangen "Hallelujah" er kjent 
for de fleste. Dette er ikke hans 
eneste låt som som har klare bi-
belske referanser.  Cohen hadde 
sin bakgrunn i et jødisk hjem, 
og samtidig vokste han opp 
med sterk katolisisme rundt 
seg i Montreal. Senere i livet var 

han blant annet knyttet til zen- 
buddhisme. Det er mange tros-
retninger som gjerne har villet 
ha populære Leonard Cohen 
"på sitt lag".

Uansett er det ikke tvil om at 
tekstene hans gir mening også 

innenfor en kristen forståelse. 
Hans personlige, ofte litt mørke, 
tekster er fulle av bibelsk mate-
riale. 

I en av hans klassikere,  
"Suzanne", synger han:

"And Jesus was a sailor
When he walked upon the water
And he spent a long time wat-
ching

From his lonely wooden tower 
And when he knew for certain
Only drowning men could see 
him
(...)
He sank beneath your wisdom 
like a stone. 
(...)"
Hans død kom kort etter at Bob 
Dylan nokså overraskende fikk 
Nobels litteraturpris, og flere 

har i det siste trukket fram også 
Cohens store litterære talent.

Jeg avslutter med en strofe fra 
Leonard Cohens låt "Show me 
the place":

"Show me the place where the 
word became a man."

Da er vi i Johannes-prologens 
ord: Ordet ble menneske.

LEONARD COHEN

Kantorens 
hjørne

Tekst/foto :  Ida Marie Ruud Stemmedalen 

GLED EN
SOM GRUER SEG TIL JUL

Gi 2 MIDDAGER

GLEDE
SEND SMS 

TIL 2490 (80 kr)

kirkensbymisjon.no

annonse_menighetsblad.indd   1 04.11.16   10.02
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Rett før sommeren fikk Eids-
berg kirkelige fellesråd  et 
hyggelig brev fra skifteretten; 
Mysen menighet var blitt tilgo-
desett med en arv på kr 100 000. 

Det var Mary Solvang, som 
døde i april i år, som i sitt testa-
mente hadde bestemt at me-
nigheten skulle motta denne 
summen, og at pengene skal 
brukes på inventar og forbe-
dringer i Mysen kirke. Mary 
Solvang var enke etter Alf Sol-
vang, og de hadde ingen barn, 
og hadde bestemt at noe av 
pengene de etterlot seg, skul-

le gå til Mysen menighet, og 
noe til ideelle organisasjoner.

Både fellesrådet  og kirkekomi-
teen i Mysen er selvsagt svært 
glade for denne overraskende 
gaven. Kirkekomiteen har hatt 
en grundig drøfting av hva 
pengene skal brukes til, og har 
landet på at nye puter til kirken 
og flere salmebøker er det det 
skal brukes penger på i første 
omgang. Puter av god kvali-
tet og i et tilstrekkelig antall vil 
fort koste 50-60 000 kroner, og 
den summen hadde det vært 
vanskelig å få inn på det ordi-

nære driftsbudsjettet, selv om 
alle som er i kirken, ser at det er 
ønskelig med flere og penere 
puter. Salmebøkene er langt 
billigere, så ved å bruke 10 000 
kroner av arven vil kirken få ca 
30 nye salmebøker. Det er det 
ofte behov for, gledelig nok.

Når disse innkjøpene er unna-
gjort, er det fortsatt noe penger 
igjen. Fellesrådet  og kirkekomi-
teen vil senere vurdere hva de 
skal brukes til. 

Babysang er et populært tilbud for 
foresatte med babyer fra 0- ca. 1,5 år.

Vi synger, danser, leker og spiser 
god lunsj sammen. Tilbudet gir deg 
en super mulighet til å bli kjent med 
andre i nærmiljøet og til å skape 
gode minner sammen med barnet 
ditt gjennom sang og musikk.

Neste babysangkurs starter 18. ja-
nuar klokken 11.00-ca. 13.00 (onsda-

ger). Kurset består av åtte samlinger. 
(vi har ikke samlinger i skolens ferier)

Sted: Mysen menighetshus Betania 

Kursavgift: (8 ganger, inkl. cd og god 
lunsj hver gang) kr. 400,-

Påmelding eller spørsmål:  
ingamay.synnes@eidsberg. 
kommune.no/ 48 15 88 11

Hjertelig velkommen!

MYSEN MENIGHET HAR MOTTATT EN ARV  
PÅ 100 000 KRONER

Søndag 13.november var det konfirmantdag hvor alle kon-
firmantene i hele Eidsberg var samlet. Denne undervisnings-
dagen startet med at alle konfirmantene og lederne deltok 
på gudstjeneste for forfulgte kristne i Mysen kirke med vekt 
på den svarte og den grønne perlen i Kristuskransen. Deret-
ter gikk konfirmantgruppa på til sammen nærmere 100 stk 
over til Mysen Menighetshus Betania for undervisningsbol-
ker, mat og gruppesamtaler. 

Det er andre året vi har fire 
felles undervisningsdager 
gjennom hele konfirmantåret, 
og felles leirhelg for alle. Vi er 
mange sammen, men det går 
bra særlig fordi at vi har gode 
ungdomsledere som har ansvar 
for hver sin gruppe. Ungdoms-
diakon Solveig Tjernæs Vorme-
land har lederkurs for de yngste 
ungdomslederne inn mot 
undervisningsdagene, slik at 
alle ungdomslederne skal være 
godt forberedt og få oppgaver 
som passer den enkelte. 

Denne søndagen var det kantor 
Willem Wilschut som under-
viste om salmer og det å være 
kirkemusiker i en bolk, og sok-
neprest Solfrid Leinebø Seljås 
sto for siste bolk med fokus på 
Bibelens betydning. Og sett 
ut fra de forfulgte kristne sin 
situasjon, så gav det en ekstra 
dimensjon til dagen når under-
visningen fokuserte på hvor 
verdifull Bibelen er. Det sitter 
dessverre mange i dag som er 
fengslet av regimet fordi de eier 
en Bibel, eller for sin tros skyld. 
Landene Syria, Irak, Nigeria, 

Vietnam og Usbekistan er blant 
verstingene på dette feltet, og 
det fikk konfirmantene innsikt 
i. Høydepunktet denne dagen 
ble da at alle konfirmantene fikk 
hver sin Bibel under en høytide-
lig overlevering. 

Konfirmantene har i oktober/
november vært i en prosjekt-
periode dvs de er inndelt 
i grupper etter interesse. 
Konfirmantene er satt opp på 
kirketjeneste i den kirken som 
de hører til i. Menigheten vil 
få mulighet til å møte noen 
av konfirmantene sine ved de 
fleste gudstjenestene.  Ved 
lysmessen i Hærland kirke 4.des 
om kvelden og ved Luciaguds-
tjenesten i Mysen kirke 13.des 
om kvelden kommer konfir-
mantene som en stor gruppe 
og deltar. Noen synger, noen 
leser Bibeltekst, noen spiller på 
djembe og noen danser. 

KRISTUSKRANSEN følger oss 
hele konfirmantåret. Den sven-
ske biskopen Martin Lönnebo 
har laget en krans av perler; 
Kristuskransen. Perlene er for-
skjellige, og har ulik symbolikk. 
Gudsperlen er gullfarget, og 
er større og annerledes enn de 
andre perlene. De seks stillhets-
perlene er spredt rundt i hele 
kransen. De oppfordrer oss til å 
lytte, stanse og huske at vi ikke 
er alene. Jeg-perlen er hvit, og 
har en stillhetsperle mellom seg 
og Gudsperlen. På den andre 
siden av jeg-perlen finner vi 
dåpsperlen. Den minner oss om 
at vi hører hjemme hos Gud, og 
at Guds kjærlighet er stor, sterk 
og tilgivende. Livet er ikke alltid 
lett. Noen ganger kjennes det 
som en ørken. Alt er goldt og 
tørt. Ørkenperlen har ørkenens 
farge, og en stillhetsperle på 
hver side. Bekymringsløshetens 
perle er blå, mens nattens perle 
er svart. Kjærlighetsperlene 
er røde. De er det to av. En for 
kjærligheten vi gir, en for kjær-
ligheten vi får. De tre små hem-
melighetsperlene er hvite og 
en av de er grønn for diakoni. 
Oppstandelsesperlen er også 
hvit, og holder oss fast i håpet vi 

har om at dette livet ikke er alt. 
Kristuskransen kan brukes til å 
holde konsentrasjonen når man 
ber. Man kan be seg gjennom 
kransen, en bønn for hver perle. 
Man kan konsentrere seg om 
den perlen som føles mest riktig 
der man er i livet. Kristuskran-
sen er et konkret redskap som 
vi ønsker skal bli naturlig for 
konfirmantene å bruke. 

I konfirmantarbeidet legger vi 
vekt på å lære konfirmantene 
ved at de både får undervis-
ning, og ulike opplevelser. 
De får også selv bidra inn i 
gudstjenester eller får oppleve 
fellesskap som Message, Krik 
Ka du trur, Changemaker  etc. Vi 
legger vekt på at vi skal ha det 

moro sammen, men samtidig at 
de skal lære seg mer om kristne 
praksiser som bønn, korse seg, 
tenne lys for noen, lære noen 
sentrale Bibelvers utenat  og 
delta i det hellige nattverdens 
sakrament. Alt dette for at de 
skal ha de redskaper som de 
trenger for å kunne leve ut 
kristenlivet i dagens virkelighet, 
og for at de skal kjenne at de 
er godt forberedt på konfirma-
sjonsdagen.  Hovedansvarlige 
for årets konfirmantkull Solveig 
Tjernæs Vormeland og Solfrid 
Leinebø Seljås takker alle frivil-
lige som hjelper oss med det 
som trengs av praktisk tilret-
telegging før, under og etter 
undervisningsdagene.   

Konfirmantene fikk hver sin Bibel

Konfirmantene fikk sin egen Bibel. Det ble høytidelig markert ved at ungdomsle-
derne delte ut til sin gruppe. Her fra venstre ser vi Marco Saric, Mina Martinsen Løken, 
Thea Grundt og Viktoria Bredholt Naalum.

Gøy på konfirmantundervisning, Ola Kristoffer Arnegård og Albert Roli.

Konfirmantenes prosjektperiode er en viktig del av konfirmanttida. Denne høsten 
har konfirmantene deltatt på KRIK, Message, spilt Djembetromme, danset og vært 
med på changemakergruppe. Her ser dere bilde fra Changemaker sin deltakelse på 
NMS sin messe i november. Flinke jenter! Fra venstre: Sigrid S. Korterud Ertzaas, Bene-
dicte Stensrud Pedersen og Thea Grundt.

Vår nye kantor Willem Wilschut hadde undervisning om kirkemusikk. Konfirmantene 
deltok med tanker om musikk i kirken og ivrig sang!

Nytt babysangkurs starter 18. januar

Bymisjons-kafeen har 
åpent i julen som vanlig
Mandag 26/12 fra 10.00.14.00 og  
torsdag 29/12 fra 10.00-14.00.
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MYSEN MENIGHETSHUS BETANIA ER 100 ÅR

Den 7. januar 1917, midt under 1. 
verdenskrig, ble «Missionshuset 
Betania» innviet med en stor fest, 
huset er således 100 år neste år. 
Foreningsarbeidet som hadde 
vokst frem, hadde behov for et sted 
å være, og takket være penger fra 
den diakonale institusjonen «Hjem-
met», og bidrag fra privatpersoner, 
kunne huset reises. Formann i byg-
gekomiteen var, også her, Anton H. 
Mysen, men også eieren av Søndre 
Mysen, Kristian Mysen var med i 
komiteen.

Protokollen fra 1917 viser at 
arbeidet i huset var å anse som en 
aktivitet innen Den norske kirke på 
Mysen, og gjennom disse hundre 
årene har virksomheten i huset 
vært preget av de naturlige bån-
dene mellom kirke og bedehus.

Det var således ikke noe fullstendig 
nytt da Normisjon Mysen og Mysen 
menighetsråd i 2009 vedtok at 
det skulle etableres et samarbeid 

om utbygging og modernisering 
av Betania.  Det var «bare» et nytt 
ledd i et langvarig samarbeid, og et 
tydelig uttrykk for at vi i en ny tid er 
tjent med nye løsninger.

I dag er vi glade for at huset er fullt 
av liv uken igjennom; her samles 
barn, unge og voksne til ulike 
aktiviteter, og alle er glade for at 
det moderne huset ligger der, midt 
i sentrum.

En hundreåring må selvsagt feires, 
og det skal skje akkurat på dagen. 
Lørdag 7. januar blir det stor fest på 

Mysen Menighetshus Betania, der 
det blir variert program. Ikke minst 
blir det spennende å høre hva 
Bor gny og Gunnar Navestad har å 
fortelle om historien, etter at de har 
finlest protokoller og beretninger 
fra virksomheten gjennom hundre 
år.

Så er det jo slik at denne hundre-
åringen ikke er helt gjeldfri, og 
Normisjon Mysen og Mysen menig-
het, håper derfor at mange vil gi en 
solid fødselsdagsgave. Til gjengjeld 
vil alle som kommer, få både snitter 
og marsipankake.

Tekst :  Bjørn Solberg
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GUDSTJENESTER DØDE
Eidsberg:
Elsa Mary Bjørnerud
Elsa Olaug Borge
Hilda Marie Mathisen
Rudolf Teig
Inger Marie Madsen
Karin Marie Glosli

Mysen:
Kari Solveig Martinsen
Turid Tvedt
Kai Willy Skaug
Tore Simensen

Hærland:
Ida Marie Olsen Gundersen
Tollef Kristiansen

Trømborg:
Anna Helen Kopperud
Torbjørg Lovise Ruud
Svein Erik Svendsen

DØPTE
Eidsberg:
Ida Amalie Nygård Glosli
Mio Ringen Hansen 
Isabelle Lien Askedahl
Olav Bergli Holm
Heili-Meribel Pärkson
Doris Pärkson
Julie Gammelsrud-Vik
Luna Wennersberg-Løvholen

Mysen:
Leo-Alexander Linnerud Larsen
Oskar Adelsten Owrum
Mats Aleksander Ødegård
Ulrik Lundeby-Veiby
Mats Berntsen Ellingsen
Rebecca Fager
Filip Torgersen
Lotte Eline Trømborg Diskerud
Martine Tøften Nessem
Eva Amalie Sandem Nilsen
Sanna Christin Rendalsvik 
Risholt
Kristian Solum Ruud
Cornelia-Marie Tvenge Ravenel 
Sustad

Hærland:
Ine Elverhøy-Haugerud
Margit Baggetorp
Even Bamsrud
Liam Kaj Andersson
Oda Marie Antonsen Moe

Trømborg:
Mathea Borgen Jankila
Thea Tønsberg Smådahl
Alvilde Tjernæs Holøs
Sofie Gundersen Midtfjeld
Amund Severin Hundvebakke
Emilie Heller Pettersen
Nikita Austad-Bakkerud
Olivia Katarina Austad-Mikic
Iris Bakkerud Helland
Marthe Johanne Børresen Løe
Amalie Frydenlund Nylænde

VIGDE
Eidsberg:
Chanett Jahren og Ole Jørgen 
Langbach

Mysen:
May Melin og Mark Ian Randell

Hærland:
Ingen vigde.

Trømborg:
Ingen vigde.

04.12.16 – 2. SØNDAG I ADVENT
Mysen kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste.  Mysen Barnegospel deltar.
Hærland kirke kl. 19.00: Lysmesse. Hærland-,  Eidsberg- og Trømborg-   
 konfirmantene deltar.  
 Ungdomskoret Message synger.

11.12.16 – 3. SØNDAG I ADVENT
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

13.12.16 – LUCIADAGEN.
Mysen kirke kl. 19.00: Luciagudstjeneste.  Mysen-konfirmantene deltar.

LØRDAG 17.12.16.
Hærland kirke kl. 17.00: Vi synger julen inn. 

18.12.16 – 4. SØNDAG I ADVENT
Eidsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Trømborg kirke kl. 15.00: Vi synger julen inn.

24.12.16 – JULAFTEN
Edwin Ruuds Omsorgssenter kl. 11.00: Julaftensgudstjeneste.
Hærland kirke kl. 14.30:  Julaftensgudstjeneste.
Mysen kirke kl. 14.30 og 16.00:  Julaftensgudstjeneste
Eidsberg kirke kl. 16.00:  Julaftensgudstjeneste
Trømborg kirke kl. 16.00:  Julaftensgudstjeneste

25.12.16 – JULEDAG
Eidsberg kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste.

26.12.16 – 2. JULEDAG.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

31.12.16 – NYTTÅRSAFTEN.
Mysen kirke kl. 13.00: Minnegudstjeneste

01.01.17 – NYTTÅRSDAG
Hærland kirke kl.11.00: Høytidsgudstjeneste.

08.01.17 – KRISTI ÅPENBARINGSDAG.
Mysen kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste.

15.01.17 – 2. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN
Mysen kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste.
Trømborg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

22.01.17 – 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

29.01.17 – 4. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN
Eidsberg kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

05.02.17 – 5. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN
Mysen kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste.
Trømborg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

12.02.17 – SÅMANNSSØNDAG
Hærland kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

19.02.17 – KRISTI FORKLARELSESDAG
Eidsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

26.02.17 – FASTELAVENSSØNDAG
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

01.03.17– ASKEONSDAG
Eidsberg kirke kl. 19.00: Askeonsdagsgudstjeneste.

05.03.17 – 1. SØNDAG I FASTETIDEN
Trømborg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

12.03.17 – 2. SØNDAG I FASTETIDEN
Eidsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Mysen kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste. Utdeling av 6-årsbok.

19.03.17 – 3. SØNDAG I FASTETIDEN
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

JANUAR
Lør 7. jan. kl.17.00 Jubileumsfest. Betania 100 år
Ons 11. jan. kl. 19.00 Møte med internasjonal leder  
 Dag Håkon Eriksen og Ragnhild  
 Baggetorp Nicolaisen
Man 16. jan. kl. 12.00 Bønnemøte
Ons 18. jan. kl. 19.00 Sang og diktkveld med 
 Torunn og Jan Ingar Båtvik og  
 Gunnar Moslått
Lør 28. jan. kl. 13.00 Lørdagstreff

FEBRUAR
Ons 1. febr. kl. 19.00 Møte med Magne Mjærum  
 og Exalto
Ons 8. febr. kl. 19.00 Utlodningskveld med Jul-Lars  
 Kvernhusengen og Ranveig  
 og Synnøve
Tors 16. febr. kl. 18.30 Kveldsmat og minikonsert  
 med Mysen barnegospel
Man 20. febr. kl. 12.00 Bønnemøte
Lør 25. febr. kl. 13.00 Lørdagstreff

MARS
Fre 3. mars kl. 18.30 Kvinnenes internasjonale  
 bønnedag i Adventkirken
Søn 5. mars kl. 18.00 Sangkveld med Skjeberg  
 Mannsmusikk 
Ons 8. mars kl. 19.00 Årsmøte i Normisjon Mysen
Ons 15. mars kl. 19.00 Fellesskapskveld
Man 20. mars kl. 12.00 Bønnemøte
Ons 22. mars kl. 19.00 Møte med Svein Granerud og  
 Randi Finstad Sand
Lør 25. mars kl. 13.00 Lørdagstreff

Se annonser I Smaalenenes Avis eller gå inn på:
www.normisjonmysen.no
Rett til forandringer i programmet.

PROGRAM VINTER 2017 

Normisjon Mysen

TRIVSELSTREFF  
VINTER 2017
på Mysen Menighetshus  Betania kl 11-13. 

09. januar: Nils Johan Undrum:  
 «Våre kjære lokale kulturminner»

23. januar: Arne Servan «Faraoenes Egypt»

13. februar : Hyttemusikken

27. februar  Erik Unaas:  
 « Mine fem første ordførerår»

13. mars: Randi Finstad Sand: «Vi ser mot vår»

27. mars: Dag Mysen:  
 «Påskens spennende hemmeligheter»

Velkommen! 
Trivselstreffene arrangeres Mysen menighet, Den norske kirke.

Møteplass Mysen Menighet
25.01.:  
Helge Simonnes, tidligere 
redaktør i Vårt Land: 
«En Gud for de mange», 
hvordan formidler vi troen 
vår i dag? Snakker vi slik 
at folk flest forstår, eller 
skaper vi avstand?

15.02.: 
Inger Lande Haugen, hel-
sesøster på Mysen vgs.: 
Er det en sannhet eller en 
myte at dagens unge,  

særlig jenter, er utsatt for 
krav om å være perfekte 
og å prestere

29.03.:  
MMM med pasjonspreg.

26.04 
Bent-Roni Oterholt: «Sam-
funnsendring og religiøs  
nyorientering. Om en stor 
vekkelse i Indre Østfold på 
slutten av 1800-tallet.

31.05: 
Program ikke fastsatt.

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

Sted: Mysen menighetshus Betania. 
Tid:  kl 19.30. Kaffe fra kl 19.15



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

Babysang 
Mysen menighetshus Betania 
Kurset starter i 18. januar  
kl. 11.00 – 13.00 
8-ukers kurs 
For mer informasjon ta  
kontakt med Ingamay Synnes  
(tlf: 48 14 88 11)

Småbarnssang  
(fra ca. 1,5-ca. 3år) 
Mysen menighetshus Betania. 
En onsdag i måneden,  
kl. 17.00 – 18.30 
Vinter/vår: 31.1, 28.2, 28.3, 
25.4, 23.5

Knøttekor (fra ca.3-ca.6 år) 
Mysen menighetshus Betania 
En tirsdag i måneden  
kl. 17.00 – 18.30 
Vinter/vår: 17.1, 14.2, 14.3, 
18.4, 9.5

6-årsklubber (født i 2011)
Innbydelse kommer i posten. 
I tiden mellom vinterferie og 
påske.

6-årsbok utdeling  
12. mars kl. 11:00 i Mysen kirke 
blir det gudstjeneste med 
utdeling av 6-årsbok.

Liv og røre festival   
21. januar inviteres alle  
5. klassinger til festival og 
feiring av 10 års dåpsdag. 
Alle 5. klassinger som er  
medlem vil få invitasjon i 
posten.

Tårnagenthelg  
23. april blir det tårnagentdag 
for 3. klassinger i Trømborg 
kirke. 
Alle 3. klassinger som er med-
lem vil få invitasjon i posten.

Barneklubb (4-8 år) 
Hærland kirkestue 
En torsdag i måneden kl. 
17:30-19:00 
For mer informasjon ta kon-
takt med Ingamay Synnes  
(tlf: 48 14 88 11)

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

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

Søndagsskole i preste-
sakristiet 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. klasse i Trømborg 
menighetshus. Annenhver 
mandag.  
Kontakt: Jostein Trømborg

Mysen barnegospel øver 
annenhver torsdag på  
Mysen menighetshus  
Betania,  kl 1730 – 1900. 
Kontakt: Anne Karin Sæter 
Amundsen (tlf.: 412 05 016)

Ungdomskoret Message  
øver annenhver fredag  
kl. 18:30 på Mysen menig-
hetshus Betania.  
Fra 8. klasse og oppover. 
Kontakt Kari K. Undeland.

Trosopplæring – våren 2017

21.-22. oktober var 4. klassinger invitert på leir på Sjøglimt. Nesten 50 barn kom 
 og i løpet av et døgn hadde vi mye moro sammen. Her er noen bilder fra leiren. 

Mye moro på leir!

Søndagsskolehytta ligger 
idyllisk til ved Søndre Ertevann 
i naturskjønne Trømborg-
fjella, i et skogsområde med 
mange småvann med mange 
turmuligheter sommer og 
vinter for store og for små, 
både på beina og på sykkel. 
Det er bilvei helt frem, et flott 
uteområde og god plass til 
mange inne i hytta

Tenk vårtur eller planlegg 
sommerferie  
– lei hytta til en familietur eller 
et arrangement

Kontakt for opplysninger  
og leie: Jostein Trømborg,  
mob 928 93 741

www.oppleveidsberg.no/tur-
ogeller-rullestoltur-til-sondagssko-
lehytta/

Ta en tur til  
Søndagsskole-
hytta Holmbo

DATOER FOR VÅREN 2017 
Januar: 16. og 30. 

Februar: 13. og 27. 
Mars: 13. og 27. 

April: 24.

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

Trømborg Menighetshus  
kl 18.00 – 19.30

Velkommen til  
Mandagskveld

Mandagskveld er ikke  
en vanlig mandagskveld,  

og vi sier også velkommen  
til barn fra Kirkefjerdingen,  

Tenor, Mysen og  
Hærland skoler  

Kontaktperson Jostein  
Trømborg mob 92893741

Hurra! Nå er det gått omtrent 10 
år siden 5-klassingene ble døpt. 
Det må feires!! Alle døpte 5. klas-
singer vil bli invitert til en spen-
nende dag med mye opplevel-
ser! Denne dagen kommer vi til 
å lære litt om kristuskransen og 
hvordan den kan brukes. I tillegg 
skal vi synge, danse, dekorere 
t-skjorter, bade, lage scenedekor, 
se film, spise sammen og besøke 
Mysen kirke. Går du i 5-klasse så 

sett av lørdag 21. januar! Nær-
mere informasjon fås i posten!

12. mars klokken 11 blir det ut-
deling av 6-årsbok i Mysen kirke. 
Alle som blir 6 år i 2017 
er spesielt invitert til 
kirken for å motta bok 
denne dagen. Min 
Kirkebok 6 er variert 
og tar utgangspunkt 
i 6-åringens hverdag 
og opplevelse. Fra 
det kjente og nære 
kan barnet bli med 

inn i bibelfortellinger, varierte 
kunstbilder, sanger og salmer. 

Barna vil møte tegneseri-
ene om Bo og 
Nora som de 
også møtte i 
4-årsboken. Alle 
6 åringer med 
familie er spesi-
elt velkommen 
til gudstjeneste 
denne dagen!

I februar/mars vil det igjen bli 
6-årsklubb i Eidsberg. Alle som 
blir 6 år neste år og medlemmer 
av kirken vil få invitasjon i posten 
til 6-årsklubb. Her vil du møte an-
dre 6-åringer som bor i nærheten 
av deg. Kanskje kjenner du man-
ge fra før? Eller kanskje du bare 
kjenner noen få eller ingen? På 
6-årsklubb vil du uansett møte 
flere andre barn som er like gam-
mel som deg. Og alle skal begyn-
ne på skolen til høsten. Kanskje 
du til og med kommer i samme 
klasse som noen av dem?

Klubben vil gå over 3 kvelder i 

februar og mars og det vil være 
flere klubber i kommunen. Alle 
6-åringene vil få invitasjon i pos-
ten med mer informasjon om 
hvor og når klubbene er.

Er du ikke medlem i kirken, og li-
kevel vil være med, er det bare å 
ta kontakt med kirkekontoret så 
sender vi til deg også!

6-årsbok utdeling

6-årsklubb 

Liv og Røre festivalen


