
Hverdags- 
messe

se side 8se side 5 se side 6

Intervju med 
Vidar Hansen

www.eidsberg.kirken.no

Kirkekontakten
 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG     NR.2     2016     62. ÅRGANG

Avskjed  
med Rolf

OLSOK, UTEGUDSTJENESTE 
OG PILGRIMSVANDRING

Mysen menighetshus 
Betania 17. mai:
09.00-14.30:  
Åpen kafeteria med salg av kaffe, brus, pølser 
m.v.

18.30:  
17. maifest, med tale av  
Stein Eriksen, sang av  
Hildegunn Saunes  
og kveldstanker ved  
Øystein Sjølie

I sommer er det gudstjeneste hver søndag i en av 
våre fire kirker: Hærland, Mysen, Trømborg eller 
Eidsberg kirke. I sommerhalvåret avslutter vi ofte 
våre gudstjenester med en enkel kirkekaffe bakerst 

i kirken eller ute ved godt vær. Noen av våre guds-
tjenester arrangeres ute. Vi vil her omtale noen av 
gudstjenestene i sommer spesielt

Se side 2, og oversikt over alle gudstjenestene på side 7. 

Gå gjennom byens  
lange rette gater, 

du sommerlyse Helligånd. 
Stryk ømt henover slitte, grå 

fasader, 
og rør de trette smilebånd, 

så troen gror 
og håpet bor, 

der dørene blir åpnet  
for de andre.

Lås porter opp  
når kveldene blir sene, 

septembermilde kjærlighet. 
Ja, syng om Gud  

for dem som er alene, 
og dem som  

kjenner bitterhet, 
så triste ler 

og blinde ser  
at livet stadig vekk  

er verd å leve.

Blås ny luft  
over byens torg og plasser, 

du vinterklare sannhets ånd. 
Treng inn i maktens  
grå kontorplasser, 

og tenn oss med  
Guds milde hånd, 

så denne by 
med lys på ny 

kan smykke seg i glede  
til Hans komme.

Kom til oss  
når vi frykter andres dommer, 

du vårens yre skapermakt. 
Forkynn at Jesus Kristus,  

når han kommer, 
vil gi oss liv,  

slik han har sagt! 
Så går vi ut 
i tro til Gud 

og lever uten frykt  
i nådens sommer.

Salme
T: Holger Lissner
O: Eyvind Skeie
M: Erik Sommer

Er du en av de som går på 8. 
trinn, eller kjenner noen som 
gjør det? Nå nærmer det seg 
tiden for påmelding til kirkelig 
konfirmasjon våren 2017.

I Eidsberg har vi et godt sam
mensatt program, en del lo
kalt i den enkelte kirke og en 
del undervisning sentralt i 
Mysen. 

Det blir undervisning på lør
dager (to hvert semester) i 
Mysen. En del søndager er 
konfirmantene engasjert i 
gudstjenestene i sin lokale 
kirke.

I tillegg kommer konfirmant
leiren og innsamlingen Fast
eaksjonen før påske. 

Mer informasjon om dette 
kommer til den enkelte i post
kassen. Hvis du ikke får dette 
brevet, ta kontakt med kirke
kontoret for Den norske kirke 
på Heggin i Mysen. 

Det vil også bli informasjons
møte på ungdomsskolen før 
skoleferien starter. Du bruker 
nettadressen: www.eidsberg.
kirken.no til å melde deg på. 

Velkommen som konfirmant!

Les mer på side 4

Konfirmant i våre 
kirker våren 2017

BIBELEN FRA 
PERM TIL PERM
Sett av uka fra søndag 16. okt – søndag 23. okt til kultur-
torget, Mysen. Da skal Bibelen leses fra 1. Mos til Johan-
nes åpenbaring i løpet av ei uke. 

ÅPEN KIRKE  
– Eidsberg kirke

Vi har mottatt ønske om dåp ved 
mange av sommer halvårets 

gudstjenester. Det er flott! 

Dåpen er fest og glede. Vi kan glede 
oss over livet og det underet som 
barnet er. Barnet er skapt av Gud. Det 

er elsket av Gud. Vi vil det beste for 
barnet. Da er det trygt å kunne legge det 

i Guds hender i dåpen og vite at Gud tar imot 
det. I dåpen blir barnet født på ny til et liv i Gud. Ufattelig 
for vår menneskelige tanke, men dette mysteriet kan vi bare 
ta mot i undring, glede og takknemlighet. Vi har kapasitet 
til å døpe flere, så ta kontakt med kirkekontoret om du har 
spørsmål om dåp.

I år blir kirken igjen sommeråpen i ukene 29 – 30 – 31. Bygde
folk som kjenner kirken godt har blitt spurt om å bidra, og 
mange har meldt seg til tjeneste igjen som kirkevert for «åpen 
kirke». Disse tre ukene er Eidsberg kirke åpen hver dag noe 
som mange setter pris på, enten de er langveisfarende eller 
bygdefolk. Folk er veldig fornøyd med at de kan få se kirken og 
få lov å sitte i fred og ro for ettertanke i kirkerommet.

Lesningen vil foregå i salen på Kulturtorget, og det trengs 160 
tekstlesere. Alle lag og foreninger i Eidsberg blir utfordret til 
å stille med lesere. Dette arrangementet er i forbindelse med 

at Det Norske Bibelselskap 
feirer 200årsjubileum dette 
året. Det hele starter med at 
de første kapitler i 1. Mos leses 
fredag 14. okt i Eidsberg bibli
otek som en del av Kulturnatta 
i Eidsberg. Mer informasjon 
kommer. 
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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: AnneGrethe 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

Epost: 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
annegrethe.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
miceide@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
email: 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

Onsdag 1. juni kl 19.00 inviterer 
Normisjon Mysen til 

Stor misjonsfest med 
Kristin og Erik Bøhler
Direkte fra Okhaldhunga sykehus i Nepal
Sang av KOR15

Velkommen fra  
hele Østfold til:

Storgaten 17, 1850 Mysen

Olsok, utegudstjeneste  
og pilgrimsvandring
Søndag 19. juni inviteres det til UTEGUDSTJE-
NESTE ved Tenor kirkeruin på ettermiddagen kl 
1700! Vi håper på mye folk. Vi ber om godt og tjen
lig vær, men har en mulighet for tak over hodet på 
Slitu ved regn. Ta med stol. Dette blir en gudstje
neste i samarbeid med flere menigheter: Frelses
armeen Mysen, Smaalenene frikirke, Den Norske 
Kirke, Mysen Metodistkirke, menigheten Kraftver
ket og Filadelfiakirken Mysen. Mange deltar. Det 
blir forsangergruppe og kirkekaffe. 

Søndag 24. juli inviteres det til Sommergudstje
neste i Hærland kirke.
I år er det 90 år siden Erik Bye ble født, og søndag 
24. juli kl 11.00 lar vi noen av hans tekster og mu
sikk fargelegge vår sommermesse i Hærland kirke.
Mette Strøm Caspersen og Ansten Josefsen del
tar med sang og musikk vi forbinder med Erik 
Bye – og det vil bli spor fra Byes mangfoldige og 
omfangsrike forfatterskap og produksjon i dagens 
preken. Organist Bendik Eide  og prost Elisabet 
Yrwing Guthus ønsker vel møtt til en annerledes 
sommergudstjeneste.

Fredag 29.juli blir det Olsok gudstjeneste i Eids
berg kirke på ettermiddagen til minne om Olav 
den hellige. Etterpå er alle også velkommen til 
foredrag i Eidsberg kirkestue som ligger rett ved 
kirken. Foredraget har tittelen ”Kongelig tro”, og 
da vil Torbjørn Greipsland ta for seg kongene fra 
vikingtida til vår nåværende kong Harald. Olsokar
rangementet er et samarbeid melom Eidsberg me
nighet og Eidsberg historielag.

Søndag 7. august feirer vi LARSOKMESSE i 
Trømborg kirke. Kirken er viet til St Laurentsius og  
10. august er en gammel kirkelig høytidsdag til 

minne om St Laurentsius som led martyrdøden 
i Roma år 258.  Laurentsius er blant annet diako
nenes skytshelgen. Før i tiden var Larsok en viktig 
merkedag for høst og vinterværet, og den gamle 
kirkebønnen om ”godt og tjenlig vær” hører særlig 
med denne gudstjenesten.

Søndag 21. august kl 1100 innviteres det til guds-
tjeneste ute i ”Gorgegraven”, festningen på Høy
torp fort.  Gudstjenesten vil bære preg av bluesme
lodier og negro spirituals. Flere deltar. Dette blir en 
del av en hel kulturhelg på festningen. 

Søndag 28. august inviterer Eidsberg menighet 
igjen til PILEGRIMSVANDRING for små og store 
fra Heen gamle kirkested til Eidsberg kirke i sam
arbeid med Heen elglag, 8.8 km. Det blir fokus på 
klima under vandringen. Vi følger den gamle kirke
veien gjennom et vakkert kulturlandskap, og det 
er tid for både refleksjon, sang, god prat, en rast 
og noe stillhet i løpet av klimapilgrimsvandringen. 
Når pilgrimene har nådd fram til vandringens mål 
– Eidsberg kirke – begynner gudstjenesten.

Som kristen kirke er vi et folk på vandring; et folk 
som på veien får stanse opp ved Kilden  Jesus Kris
tus   for å samle livsmot, styrke og glede for veien 
videre fram mot det evige målet der framme i him
melen!

Merk av dagene allerede nå. Mer informasjon kom
mer i lokalavisa Smaalenene og på hjemmesiden: 
www.eidsberg.kirken.no eller sjekk facebook: 
”Den norske kirke i Eidsberg”.

HVERDAGSMESSER for og med barn tirsdag 24. 
mai og onsdag 1. juni. Se omtalepå side 8.

HVERDAGSMESSE I TRØMBORGFJELLA
Torsdag 2. juni inviterer Svein Syversen i samar
beid med Den Norske Kirke til Hverdagsmesse ved 
Syversens hytte i Trømborg fjella. Avgang blir fra 
Brattfoss kl 1800. Parkering ved Igletjern. Det tar 
25 min å gå. Vi planlegger en liten stopp ved Sag
duplene der Svein Syversen forteller litt om stedets 
historie. Inne ved hytta blir det sang og andakt 
m.m. Sokneprest Seljås og prost Yrwing Guthus 
blir med. Ta gjerne med deg termos og matpakke. 
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BØNNEKRUKKEN
Vi takker og ber for  

Eidsberg, Mysen, Hærland,  
Slitu og Trømborg!

For barn og ungdom 
For alle barnehagene i hele Eidsberg 

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

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

For at flere skal få kjenne på kristent fellesskap

For Edwin Ruuds hospital 
For de som møtes på Velferden

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

For det varierte musikk- og kulturlivet i Eidsberg

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

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

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

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

For alle konserter i Eidsbergkirkene 
For alle gudstjenester, og kristelige møter i sommertiden 

For «sommeråpen kirke» - Eidsberg kirke 

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

Velsign oss, Guds Hellige Ånd.

Amen

Jul, påske, Kristi himmelfart og pinse henger 
sammen! I de to første høytidene  jul og pås
ke  handler det om hva Jesus gjorde her på 
jorda mens han levde her. Skjærtorsdag, den 
kvelden Jesus feiret nattverd sammen med 
disiplene, holdt han en avskjedstale for dem. 
Der forberedte han dem på at han snart skulle 
forlate dem, men gav dem samtidig et håp: 
«Det kommen en hjelper». Hjelperen er Den 
Hellige Ånd. Ånden var ikke bare en hjelper 
for disiplene, han hjelper også oss i dag.

Kristi himmelfartsdag og pinse handler om 
hva som skjedde etter Jesu Kristi oppstan
delse og himmelfart. Om at han ikke skulle 
la oss være igjen som foreldreløse barn (les 
Johannes 14), men sendte oss en talsmann, 
advokat, hjelper og trøster  Den Hellige Ånd. 
Det gjorde han på den måten som det fortel
les om i Apostelgjerningene kapittel 2: «Da 
pinsedagen kom, var alle disiplene samlet på 
et sted: Plutselig lød det fra himmelen som 
når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele 
huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg 
for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt 
av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige Ånd, 
og de begynte å tale på andre språk etter som 
Ånden ga dem å forkynne».  Dette språkunde
ret førte til at disiplene begynte sin gjerning 
ved Den Hellige Ånds hjelp. De gikk ut to og 
to, og forkynte, lærte og helbredet i Jesu navn 
og menighetene vokste. 

Hva er Den Hellige Ånd? Noen syns det er litt 
svevende å få tak i, men vi kan bruke et bilde 
for å forstå det bedre. Se for deg en fyrstikkes
ke. I dåpen får den som blir døpt troens gave, 
den får Den Hellige Ånd. Det kan sammenlig

nes med å få 
en fyrstikkes
ke som du putter 
i lomma. Fyrstikkene 
kan brukes til mye. De kan 
gi lys og varme, men da må 
man ta fram esken. Fyrstikkene er til ingen 
nytte i lomma.  Sånn er det også med Ånden. 
Den som er døpt, har fått en hjelper, men hver 
og en må selv bestemme seg for å ta imot 
hjelpen som Ånden kan gi.

Den Hellige Ånd  Talsmannen  skal hjelpe 
oss til å se Jesus som den han var og den han 
er! Den Hellige Ånd åpner Bibelordet for oss, 
slik at vi kan forstå bedre det vi leser i Bibelen. 
Pinse handler om det livet vi lever i dag, om 
hjerteforholdet vårt til Jesus Kristus, ved Den 
Hellige Ånds hjelp. 

Johannes Smemo oversatte en salme i 1958. 
Denne salmen er god å synge, og  salmen gir 
oss gode knagger for å forstå pinsens under:  

«Vinden ser vi ikke, men vi merker den. Snart 
som stille susen, snart som storm igjen.

Ånden ser vi ikke, men hans stille røst taler i 
vårt hjerte både tukt og trøst.

Vinden ser vi ikke, men der vinden går, bøyes 
gress og grener, høye bølger slår.

Ånden ser vi ikke, men i Åndens vind blir vår 
redsel borte, gleden strømmer inn.

Fra vår Gud i himlen, ham som ingen ser, kom
mer Ånden til oss og et under skjer.»

Derfor skal vi igjen feire pinsens under. Pinse, 
det er glede! GOD PINSE!

Pinse, det er glede!

Andakt
ved Solfrid Leinebø Seljås 
sokneprest for Mysen og Eidsberg sokn

MUV-PROSJEKTET ER I GANG!
Onsdag etter påske møtte spente me-
nighetsrådsmedlemmer og ansatte 
opp i Hærland kirkestue for å delta på 
den første samlingen i MUV-prosjektet. 
Sammen med oss fra Eidsberg var også 
seks representanter for Aurskog sogn, 
både ansatte og menighetsrådsmedlem-
mer
MUV står for «Menighetsutvikling», prosjektet 
er utviklet på Menighetsfakultetet, og dette er 
en viktig del av den strategiplanen som Borg 
bispedømmeråd vedtok i 2015. Prosjektet går 
over to år, for oss varer det altså frem til våren 
2018.

Målet for» Muv Borg», som er navnet på pro
sjektet, er tredelt:

• Prosjektet skal hjelpe menigheten til å re
flektere over og definere hva man er kalt til 
å være og hva man skal gjøre i sitt lokalsam
funn.

• Det skal bidra til å skape et felles eierskap 
til menighetens utviklingsarbeid og strate
giske tiltak.

• Det skal bidra til å skape sammenheng mel
lom innsamlede data og videre utvikling av 
menigheten.

Denne første kvelden lærte vi litt både om å 
lytte, reflektere og dele, og vi øvde oss på skat
tejakt i egen menighet. Hva er bra i Eidsberg? 

Hva har skjedd de siste 30 årene, og særlig de 
10 siste? Hva har vært avgjørende for utviklin
gen i menigheten, og i kommunen vår?

Kurslederne understreket at prosjektet både 
er en åndelig/kulturell prosess og en lærings
prosess. Den skal være konsentrert om Eids
berg, men samtidig hjelpe oss til å se at vi er 
en del av kirken i Norge, og at det å skape 
«Meir himmel på jord» også er vårt oppdrag.

Arbeidet med MUV skal ledes av en styrings
gruppe, den ble nedsatt på menighetsrådets 
møte 6. april, der ble det også bestemt at kir
kevergen skal være prosjektleder. Arbeidet vil 
i hovedsak foregå i menigheten, og styrings
gruppen vil få hjelp av en mentor som kan 
komme med råd, men som først og fremst skal 
stille spørsmål og hjelpe oss til å se oss selv litt 
utenfra. 

Den første tiden vil bli brukt til å samle inn 
opplysninger og synspunkter. Noe er lett å 
finne; så som oppslutning om dåp, deltakelse i 
gudstjenester etc. Vi vil også lage en systema
tisk oversikt over tiltak i regi av menighetene 
og organisasjonene. Men vi trenger også å få 
mer innsikt i hva mennesker som ikke er så 
veldig aktive medlemmer, mener om kirken, 
og hvilke forventninger de har til den. Da må 
vi antakelig bruke intervjuer eller spørreun
dersøkelser. Det er litt arbeidskrevende, men 
fullt mulig å gjennomføre. Til høsten vil vi så 
tolke og drøfte den informasjonen vi har sam
let, både sammen med mentoren og med re

presentantene for Aurskog menig
het. Og så vil vi begynne arbeidet 
med å drøfte innholdet i vår lokale 
strategiplan.

Eidsberg og Aurskog er de første 
som prøver ut dette prosjektet. Vi er 
dermed piloter, med de fordeler og 

de utfordringer det innebærer. Jeg 
tror uansett dette bli spennende å 
være med på, og håper alle som blir 
utfordret til å komme med informa
sjon og synspunkter, tar den utfor
dringen.

Menighetens barnehage, avd. Hebron satte farge på høytiden 
med «gul lunsj» siste dag før påskeferien. Bordet var pyntet og 
hadde gult pålegg og drikke med den oransje fargen for å mar-
kere påskelunsjen.

Barna på Hebron har gjentatte ganger hørt påskefortellingen om Jesus og 
deltatt på påskevandring i Mysen kirke rett før høgtiden satte inn. Barna i 
barnehagen vet godt at graven var tom: « Klapp alle hender i glede, dette 
er dagen Gud har gjort, dette er dagen da Jesus åpnet for alle livets port. 
JESUS STOD OPP IGJEN, HAN 
ER HER HALLELUJA.» er san
gen de kan så godt nå. Snart 
skal vi få høre om Kristihim
melfartsdag og Pinse. Våren 
minner oss om Guds under, 
alt får nytt liv og det skal vi 
med nysgjerrighet og und
ring utforske, og ikke minst 
iaktta med takknemlighet. 

Bildet øverst: Sidem og Mat
hias spiser nystekte rundstyk
ker. 

Bildet nederst: Milla, Solveig 
og Annabelle koser seg, Sol
veig feirer i tillegg sin 5 årsdag 
denne dagen. Flagget er på 
plass. Her er det fest og glede!

Marianne Frogner Jacobsen, 
ped.leder. 

Gul lunch på Hebron

Tekst :  Bjørn Solberg



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

Herman Østenby, Lars Kristian 
Kopperud (begge konfirmanter 
i Metodistkirken, men mye med 
oss), Simen Klerud og Snorre Lan
geland Moberg (Eidsbergkonfir
manter) som vi ser på bildet, har 
de trent med KRIKlaget i Eidsberg
hallen denne fredagskvelden, det 
var både leker og ballspill. 

Denne fredagen er det samling 
med Message på Mysen Menig
hetshus Betania etter trening. Nå 
blir det tid for litt felles tid med 
dem, andakt og kanskje noe mat. 
Ofte kjøper ungdommene med 
seg mat fra butikken på veien, 
men i dag har vi bestemt oss for å 
teste ut den spreke menyen pølse 
i  vaffel . Hva er riktig  hva er best? 
Pølse i vaffel med jordbærsyltetøy 
eller pølse i vaffel med ketchup? 
Det er nok delte meninger, men 
de tøffeste valgte begge deler, vi 
må jo utfordre smaksløkene !

Jeg får mulighet til en liten pep
talk med gutta som har valgt en 
meget god kombinasjon dette 
året, medlemskap i KRIK Ka du trur 
OG konfirmantundervisning!

Hvordan har du hatt det i konf 
året?  

Her svarer alle at året har vært 
morsomt og bra, i tillegg sier en 
at året har vært annerledes, det 
har vært travelt, men det har vært 
verdt det!

Hva har du likt best? 

Her scorer konfirmantleiren høyt, 
men også besøk av så mange ulike 
personer på konfirmantdagene 
har vært spennende.

Har det vært en fordel å være 
både konfirmant og medlem i 
KRIK? 

Her mener guttene at det har vært 
fint, for da har man kjent noen 

konfirmanter fra før og at en del 
av temaene i undervisningen har 
man også vært igjennom i KRIK
sammenheng. I tillegg har flere 
av lederne i konfirmanttiden vært 
kjente fra KRIKmiljøet.

Vil du anbefale andre å være 
konfirmant?  
Alle svarer ja og en utdyper: Under 
konfirmantåret lærer man om noe 
helt spesielt, nemlig kristendom
men. Det er noe alle trenger å vite 
noe om, og det kommer til å være 
veldig nyttig senere i livet. 

Jeg har vært heldig å bli kjent med fire greie gutter. Allerede 
tidlig i 8. trinn møtte de trofast opp på KRIK Ka du trur – tre-
ning! Da konfirmanttiden nærmet seg i fjor sommer så jeg at 
de sto på listene og det lovet godt.

Kantorens 
hjørne

KONFIRMASJONSTIDEN 
ANBEFALES!

Sommerkonserter 
2016
I år vil vi igjen arrangere sommerkonserter i Eids-
bergkirkene. Opplegget denne gang blir at vi ar-
rangerer én konsert i hver menighet. De medvir-
kende er både lokale utøvere, og internasjonale 
toppmusikere.

Serien starter onsdag den 22. juni onsdag med en stort 
anlagt konsert i Eidsberg kirke.  Dette blir også en marke
ring av at kantor Vidar Hansen går av med pensjon etter 9 
års tjeneste her i Eidsberg.

Medvirkende ved denne konserten blir musikere som Vidar 
har hatt samarbeid med gjennom disse årene.

Kjell G.Haugen, trombone, Jan Bunes, saxofon, sangerinnen 
Natalia Brodin, Domkantor Dan Renè Dahl, pianisten Sonja 
Radojkovic, akkordionisten Almir Meskovic, og Mysen 
Damekor, og Vidar Hansen.

Onsdag 29. juni er det duket for flott og mektig mannskor
sang i Hærland kirke ved Det Norske Sjømannskor!

Onsdag 6. juli holdes konserten i Mysen kirke.

Her sørger pianisten Andrè Bongard og sangerne Ingvild 
Storhaug, Tuva Hongve for et rikholdig og variert program.

Onsdag 13. juli: Trømborg kirke

Utøvere her er Mette Strøm Caspersen, Ansten Josefsen. 
Begge vel etablerte og kjente utøvere her i Indre Østfold..

Velkommen til spennende og varierte konserter i sommer
kveldene.

Ved alle konsertene vil den lokale kirkekomite sørge for en 
lett og sommerlig servering.

Trond DegnesApropos!
I de siste seks årene har jeg vært så heldig å 
sitte i Mysen menighetsråd. En periode fylt 
med både krevende og inspirerende oppgaver. 
Store kirke-reformer er lansert sentralt. Lokalt 
har en av utfordringene vært å bygge det nye 
Mysen menighetshus Betania sammen med 
Normisjon Mysen. I dag er huset kirkens for-
lengede arm. Nesten hver dag fylles det med 
aktiviteter og skaper håp om ytterligere vekst 
og utvikling i menigheten.

Det som gleder meg aller mest er møtet med kon-
firmantene. Tiden i menighetsrådet har gitt meg 
innsyn i arbeidet med de flotte ungdommene. Plan-
messig er konfirmantkullene blitt tatt imot og loset 
gjennom ett år med mange forskjellige samlinger. 
Gjennom konfirmanttiden har de blant annet deltatt 
under gudstjenestene. De har vist engasjement og 

tydelig tatt oppgavene alvorlig. Under påskenatts-
gudstjenesten i Mysen kirke i fjor fikk jeg for første 
gang oppleve at konfirmanter ble døpt. Der sto de i 
sine hvite kapper og var bevisste i sine valg: Et klart 
ja i dåpen for så å bekrefte sin tro på konfirmasjons-
dagen.

Det er store kontraster mellom min konfirmasjonstid 
og dagens planmessige konfirmasjonsforberedelse. 
Et sprang på 54 år.  Jeg husker lite fra «tiden for pre-
sten», som det het. Det var uro i benkene. Tisking og 
visking, knising og latter. Puggingen av salmetekst 
var lite lystbetont fordi det ikke var satt i en sammen-
heng. Lite forsto jeg av hvorfor guttene og jentene 
måtte deles i to grupper når vi skulle orienteres om 
viktige samlivsspørsmål.

Det som slår meg mange år senere er at jeg nå møter 
langt mer moden ungdom. Med respekt deltar de i 

konfirmasjonstiden. Rolig og med engasjement står 
de ved kirkedøra og deler ut salmebøker og ønsker 
velkommen. Det er heller ikke unaturlig å delta i 
nattverden. Hvis jeg hadde tatt en rundspørring 
blant konfirmantene, hadde jeg selvsagt fått sam-
mensatte svar på hvordan konfirmanttiden opp-
leves. Men for meg er møtet med konfirmantene 
inspirerende og løfterikt. 

Det store spørsmålet blir derfor hvorfor er det blitt 
slik? En av grunnene er at kirken i dag har en plan-
messig trosopplæring. Videre har kirken prester, 
diakoner og frivillige som viser ansvar og omsorg for 
de unge. Jeg tror de unge opplever å bli sett, tatt på 
alvor og involvert. Konfirmanttiden er viktig for livet 
deres.

Så tilbake til reformene. Det er i dette arbeidet folke-
kirkens kurs stakes ut for årene framover. Nye vedtak 

skal fattes. For eksempel debatteres finansieringen 
av en kirke utenfor staten. Jeg håper at vi for all del 
ikke får en folkekirke med medlemsavgift. Kirken er 
en samfunnsinstitusjon og en kulturbærer med en 
vid profil. Derfor håper jeg på – i likhet med mange 
andre- en størst mulig offentlig finansiering.  For i kir-
ken trenger vi økonomiske muskler hvis vi med Guds 
velsignelse skal klare folkekirkens oppgaver overfor 
alle innbyggere – fra vugge til grav. For la det være 
vår bønn at vi med planmessig trosopplæring, invol-
vering og omsorg viser for den oppvoksende slekten 
at folkekirken omfavner dem med kjærlighet.

 Om ikke lenge fylles kirkene i bygda av feststemte 
unge og eldre. Det er konfirmasjon.  Når de unge på 
vei ut av kirken får en rød rose, ønsker jeg de flotte 
ungdommene lykke til med livet og roper gjerne: 
Hurra for konfirmantene!

Hurra for konfirmantene

• Dette året har 99 konfirman-
ter vært igjennom oppleg-
get, samlet undervisning 
flere lørdager, men lokal 
forankring i gudstjenestene 
i sin egen kirke. Presenta-
sjonsgudstjenester, Lysmes-
ser, Fasteaksjon og Konfir-
masjonsdager i den lokale 
kirke. To av konfirmantene 
er fra Metodistkirken. Felles 
konfirmantleir for alle fire 
menigheter.

• På flere av undervisnings-
dagene har vi hatt besøk av 
eksterne forelesere fra orga-
nisasjonene Menneskeverd, 
Kirkens Nødhjelp og Blå Kors.

• Undervisning og oppgaver 
hentet fra boka Con Dios. 

• Smågrupper på undervis-
ningssamlingene gir rom for 
å se den enkelte. Her har fri-
villige ungdoms- og voksen-
ledere vært helt uvurderlige.

Tekst :  Solveig K Tjernæs Vormeland

Fra venstre: Lars Kristian Kopperud, Simen Klerud, Snorre Langeland Moberg og Herman 
Østenby tester ut pølse i vaffel.
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Det skulle bli en vakker vinterdag 5. januar, da 
vi fulgte Liv Servan til hennes siste hvilested 
ved Eidsberg kirke. 22. desember sovnet hun 
stille inn i døden på værelset sitt på avd.2 på 
Edw.Ruud, 84 år gammel. 

Liv Høyer Servan, født Sandum,  vokste opp 
på Fagerborg i Oslo som den yngste av 3 
søstre.  Gjennom barndom, oppvekst og sko
legang – først på Majorstuen skole, deretter 
på Kristelig Gymnasium,  fikk Liv en god klas
sisk dannelse og solid utdannelse. Allerede 
som ganske liten lærte hun å spille piano, og 
gleden over sang og musikk fulgte henne hele 
livet – likeledes fikk hun et nært forhold til 
naturen, hun var et sant friluftsmenneske.

På sin 25 årsdag 19.mai 1956, giftet hun seg 
med Arne Servan i Fagerborg kirke. Liv og 
Arne var et solid og godt team. Etter kort tid i 
Oslo og Asker, flyttet de til Trondhjem, Tromsø 
og Haifa. I 1964 flyttet familien som da talte 
4, til Sortland i Vesterålen hvor de to yngste 
barna ble født. Familien ble værende her til 
1973, og disse årene   betød svært mye for Liv. 
Også de 13 årene som  prestefolk i Porsgrunn, 
var aktive og innholdrike for henne. Organist
tjeneste i Vestsiden kirke var et kjært virke 
for henne i denne tiden.  I 1986 førte kallet 
dem hit til Eidsberg og Arnes tjeneste som 
sogneprest og prost her.  Også Liv gikk inn 
i tjeneste for kirken her – både som aktiv i 
frivillig arbeid for Normisjon på Hebron og på 
Kirkestua, i Lærerinnenes Misjons Forbund på 

Mysen, og ikke minst gjennom sitt arbeid som 
organist. Hun var fast ansatt organist med 
tjeneste her i kommunen til hun fylte 70 år, og 
også deretter gjorde hun tjeneste ved mange 
anledninger, spesielt i Eidsberg og Trømborg. 
Utallige ganger har hun gitt musikalsk farge til 
høytid i glede og i sorg, og på kirkens vegne 
vil jeg i ærbødighet takke for all verdifull 
tjeneste hun har ut ført – til rik velsignelse for 
så mange.«Hun fikk frem sitt hjertespråk gjen
nom orgeltoner», slik uttrykte noen av hennes 
nære venner det.  Liv  fikk mange gode venner 
her i Eidsberg, som vil huske henne som et 
elskverdig, varsomt og vennlig  medmen
neske.  

Hun trivdes svært godt i skog og mark her; i 
Trømborgfjella – både sommer og vinter, på 
Høytorp Fort, og i områdene rundt Eidsberg 
prestegård hvor både Liv og Arne trivdes så 
godt og gledet seg over å få bo. At de ble bo
ende på Mysen som pensjonister var også til 
stor glede for mange.

De siste vel 4 årene har Liv vært på Edw. Ruud, 
og sykdommen har gradvis svekket henne. 
I stor takknemlighet til Gud over all godhet 
hun har båret frem i livet, lyser vi fred over Liv 
Servans gode minne.

Elisabet Yrwing Guthus 
Prost, Østre Borgesyssel prosti

I ærbødigghet tok vi avskjed med 
Oddvar Brattås i Eidsberg kirke 
onsdag 16. Desember 2015. 

Han ble født på Brattås 14.mai 1930, 
og fikk sin skolegang på Ty skole. 
Han flyttet til nabogården Skjørs
hammer i ung alder og arbeidet 
der, og  etter det begynte han som 
skogsarbeider. 

I 1950 gikk han på Husflidsskolen på 
Mysen. Han arbeidet mange år på 
Askim Gummivarefabrikk før han 
begynte som kirketjener i Eidsberg 
i 1972  en tjeneste han utførte på 
en forbilledlig måte helt til han 
gikk av med pensjon i 1997. Det er 
stor grunn til å takke for den gode 
tjeneste han gjorde gjennom disse 
25 årene  og også på ulike måter 
etter at han ble pensjonist. Han var 
lett å spørre, han var pliktoppfyl
lende, imøtekommende, lyttende 
og viste stor omsorg for mennesker 
han møtte. Mange har satt stor 
pris på å møte ham når de var på 
kirkegården for å stelle gravene. 
Han tok seg tid til å prate og utførte 
også slik en fin diakonal tjeneste 
på kirkens vegne  hele tiden båret 
oppe av hjelpsomhet og godt 
humør. Han var en av de siste kirke

gårdsarbeiderne her til lands som 
gravde gravene for hånd. Det er 
ekstra beundringsverdig med tanke 
på at han bare hadde en arm som 
fungerte, og det sier mye om hans 
viljestyrke og standhaftighet.

Han var glad i sang og musikk. Han 
var med i Eidsberg Bygdekor og i 
Nedre Eidsberg hornmusikk i flere 
år. 

Oddvar gjorde også en stor og vik
tig innsats på Grendehuset. Han var 
beleilig å spørre, snill og hjelpsom 
som han var  sosial, utadvendt og 
oppriktig glad over å hjelpe til. Slik 
var han et sant «jamenneske».

6. desember sovnet han stille inn i 
døden, 85 år gammel. Vi bærer ham 
med oss i våre hjerter og takker 
Gud for all velsignelse som er blitt 
oss til del gjennom hans liv. 

Fred med hans gode minne.

 

Elisabet Yrwing Guthus 
Prost, Østre Borgesyssel prosti

Eidsbergs kantor gjennom ni år, 
Vidar Hansen, blir pensjonist et-
ter sommeren. Menighetsbladet 
har derfor tatt en prat med Vidar 
for å høre litt om hvordan hans 
lange karriere som kirkemusiker 
har vært.

Når våknet  musikkinteressen din?

Den kom egentlig ganske tidlig. Det 
var vel ikke så mye levende musikk 
hjemme, men mamma spilte gitar, og 
vi gikk jo i kirken så ofte det var guds-
tjeneste, så noe kom vel den veien. 
Men musikken kom mest til meg 
gjennom radioen. Jeg hørte mye på 
radio, og favorittprogrammet var 

«Meloditimen», der Kringkastingsor-
kesteret spilte under ledelse av Øivind 
Bergh. Så allerede tidlig var det den 
klassiske musikken som fenget meg. 
«Morgenstemning» fra Griegs Peer 
Gynt – suite var nok det første verket 
jeg ble begeistret for.

Hvordan ble du kirkemusiker?

En eldre bror begynte som organist 
i Degernes kirke da jeg var 9 år. Så 
hver søndag vi var i kirken, måtte jeg 
opp på galleriet og se og høre ham 
spille. Omtrent samtidig begynte jeg 
å ta pianotimer hos Karen Nilsen i 
Rakkestad, og jeg spilte også litt på 
et tråorgel vi hadde hjemme. Etter 
realskolen gikk jeg på musikklinja på 
Danvik folkehøgskole,  der hadde jeg 
en veldig dyktig lærer som påvirket 
og oppmuntret meg. Så fra folkehøg-
skolen gikk veien til Musikkonserva-
toriet i Oslo, og da var det i grunnen 
gjort.

Du har jobbet mange steder?

Allerede i studietiden hadde jeg 
vikariater, både i Enebakk og i Bærum. 
Da jeg var ferdig på konservatoriet, 
fikk jeg min første faste jobb i Ål, og 
ble der i fem år. Det var veldig spen-
nende, for Ål er jo en kulturkommune 
med mange utøvende kunstnere, 
men folkemusikken hadde den gang 
ingen naturlig plass i gudstjenesten. 
Det skillet fikk jeg være med på å 
bryte opp, det var spennende.

Fra Ål dro jeg til Askim, der var jeg 
i 24 år. Askim er jo annerledes enn 
Ål, og kantorjobben var helt an-
nerledes. Med 80 vielser og over 120 
begravelser i året gikk nesten hele 
arbeidstiden med til å spille i kirken 
og kapellet, det ble ikke tid til å dra i 
gang andre aktiviteter.

Etter Askim var jeg 6 år på Kråkerøy, 

og avslutter altså yrkeskarrieren etter 
9 år her i Eidsberg.

Hvordan har det vært å være kan-
tor i Eidsberg?

Også her er det mange kirkelige 
handlinger, det faller jo på meg å 
spille ved de fleste begravelsene, 
det blir også mange gudstjenester. 
Samtidig er dette viktige tjenester, 
ikke minst begravelsene. Mange av 
de som kommer dit, er i en sårbar 
situasjon, og de kan ha bestemte 
musikkønsker, som det er viktig å 
oppfylle så langt det går.

Du har fått med deg mange refor-
mer i kirken?

Ja, det har jeg. Da jeg begynte som 
organist, var det Landstads reviderte 
og liturgien fra 1920 som gjaldt. Så 
har jeg vært med på prøveliturgien 
fra 1968, vi hadde «Salmer 73», med 
en del nyere salmer, før vi fikk ny høy-
messeliturgi i 1977 og ny salmebok 
i 1985. På 90-tallet kom «Salmer 97», 
og så fikk vi ny liturgi i 2011 og ny 
salmebok i 2013. Dette har vært både 
spennende og utfordrende. Samtidig 
er det litt rart at det egentlig har vært 
lite engasjement rundt den delen av 
liturgien som kantoren særlig jobber 
med, mens diskusjonene om formen 
på Fader Vår har vært ganske intens.

Men jeg er helt klar på at det har 
vært en positiv utvikling. Det er mye 
større musikalsk spennvidde i dagens 
salmebok og kirkemusikk enn det vi 
hadde tidligere. Og det at rytmene 
har kommet inn, synes jeg er flott. 
Det gikk 65 år fra Landstads reviderte 
til salmeboka i 1985, men kun 28 år 
før neste salmebok kom. Det sier litt 
om utviklingen; ikke minst at vi har 
fått mange nye, gode og sangbare 
salmer.

Hva vil du si om komponisten Vidar 
Hansen?

Jeg har komponert siden jeg gikk på 
konservatoriet; både salmer og annen 
kirkemusikk. Jeg har også komponert 
musikk for trekkspill og piano, for 
piano og for strykekvartetter. Jeg har 
ikke noen ensporet musikkstil, jeg 
komponerer og arrangerer innen jazz, 
folkemusikk og i klassisk stil. Ved en 
tilfeldighet ble jeg for noen år siden 
kjent med den serbiske pianisten 
Sonja Radojokovic, og jeg har kom-
ponert musikk for henne som hun 
har fremført både i Beograd, Eidsberg 
og London. Litt artig å se navnet sitt 
i annonsen sammen med Sibelius og 
andre berømtheter.  Den plakaten har 
jeg tatt vare på!

Dere er fire brødre med jobb i 
kirken?

Vi vokste jo opp med en kirkeen-
gasjert far, og fant  vår plass som 
kirkegjengere. Men at to skulle bli 
organister og to stiftsdirektører, er 
mer tilfeldig. 

Skal det bli godt å bli pensjonist?

Jeg håper og tror det. Jeg tenker at 
48 år som organist er nok. Jeg vil jo 
fortsatt spille, jeg skal dirigere Mysen 
damekor, jeg skal katalogisere kom-
posisjonene mine, og så skal vi reise 
litt mer. I tillegg har vi stort hus og 
stor hage, det krever sitt. Og så får jeg 
bedre tid til å trene før elgjakta!

19. juni er det gudstjeneste i 
Eidsberg kirke, det er Vidars 
siste gudstjeneste som ansatt 
kantor i kommunen. Onsdag  
22. juni blir det så en avskjeds-
konsert, også den i Eidsberg 
kirke. Der vil mange medvirke, 
bl.a. kommer Sonja Radojkovic 
fra Beograd for å bidra.

«Det begynte med Kringkastingsorkesteret»

Liv Servan til minne
I løpet av den siste tiden har vi fulgt to tidligere medarbeidere i fellesrådet til graven

Oddvar Brattås til minne

Tekst :  Bjørn Solberg
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Avskjedsgudstjeneste for sokneprest  
Rolf Ertkjern Lende

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!

Søndag 24. april var det avskjedsgudstjenste for sokneprest Rolf Ertkjern Lende 
i Hærland kirke. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe på Mysen Menighetshus 
Betania. Ca 100 stk var tilstede der. Rolf fikk overrakt en del gaver og hilsener. 
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GUDSTJENESTER

DØDE
Eidsberg:
Randi Levorstad
Eli Rakel Skaug Rasmussen
Hans Kristian Dillevig
JanOle Norheim

Mysen:
Karl Arnold Veiby 
Ingeborg Helena Persson
Marit Jorunn Røysted
Mary Solvang

Hærland:
Asora Ovidie Holtet

Trømborg:
John Martin Berget
Bjørg Svendsen

DØPTE
Eidsberg:
Erica Sommerseth Brenne
Andreas Bodal Bye
Nora Nybakken Hagen
Petter Nybakken Hagen
Emanuel Nikolaysen Kramer
Katja Høisen Mietinen
Ida Trippestad

Mysen:
William Østerås Linnerud
Wilfred Jahnsen Mysen
Emil Magnus Vesttorp

Hærland:
William HunskårØstli

Trømborg:
Ingrid Othilie Stemmedalen
Fredik Engerbråten Pedersen
Sofie Alette Bekeng Løe

Temakveld MMM
Møteplass Mysen Menighet

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

17.05.16 – NASJONALDAGEN.
Det blir gudstjenester i alle våre kirker denne dagen.  
Se Smaalenene Avis ang. klokkeslett.

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

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

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

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

05.06.16 – 3. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Eidsberg kirke kl. 10.30: Konfirmasjonsgudstjeneste v/ sogneprest Solfrid  
 Leinebø Seljås.

Eidsberg kirke kl. 12.30: Konfirmasjonsgudstjeneste v/ sogneprest Solfrid  
 Leinebø Seljås.

Hærland kirke kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste v/ vikarprest Aage  
 Martinsen.

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

19.06.16 – 5. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Eidsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ sogneprest Solfrid Leinebø Seljås. 
 Kirkekaffe på Mysen Menighetshus Betania  
 for kantor Vidar Hansen

Tenor kirkeruin kl. 17.00: Friluftsgudstjeneste i samarbeid med de andre  
 kirkesamfunnene.

26.06.16 – APOSTELDAGEN / 6. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ sogneprest Solfrid Leinebø Seljås.

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

10.07.16 – 8. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Trømborg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ vikarprest Aage Martinsen

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

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

29.07.15 – OLSOK.
Eidsberg kirke kl. 18.00: Olsokgudstjeneste v/ prost Elisabet Yrwing Guthus.

31.07.16 -11. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ prost Elisabet Yrwing Guthus.

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

14.08.16 – 13. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/ sogneprest Solfrid Leinebø Seljås.

21.08.16 – VINGÅRDSSØNDAG / 14. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Høytorp fort kl. 11.00: Friluftsgudstjeneste v/ sogneprest Solfrid Leinebø Seljås.

28.08.16 – 15. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Felles pilgrimsvandring fra Heen gamle kirkested til Eidsberg kirke. Sogneprest 
Solfrid Leinebø Seljås.Følg med i Smaalenene og på vår hjemmeside når det 
gjelder klokkeslett. 

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

11.09.16 – 17. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Eidsberg kirke kl. 11.00: Høsttakkefest med utdeling av 4-årsbok.  
 Sogneprest Solfrid Leinebø Seljås.

Trømborg kirke kl. 11.00: Høsttakkefest med utdeling av 4-årsbøker.  
 Menighetspedagog Ingamay Eidsmo Synnes. 

18.09.16 – 18. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.

Mysen kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste med utdeling av 4-årsbøker. 
 Sogneprest Solfrid Leinebø Seljås.

Hærland kirke kl. 11.00: Høsttakkefest med utdeling av 4-årsbøker. 
 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

Innleveringsfrist til neste menighetsblad:
22. august 2016 
Sendes/leveres:
Eidsberg kirkekontor,  
Ordfører Voldensv. 3,1850 Myseneller med epost: 
kirkekontoret@eidsberg.kommune.no
Tlf. 69 70 22 65

Les våre hjemmesider: www.eidsberg.kirken.no

NYTT FRA KIRKEVERGEN
Når blir den ledige  
preste stillingen lyst ut?
Sokneprest Rolf Ertkjern Lende gikk av med AFP 1. mai  
etter 24 års tjeneste i Eidsberg prestegjeld. 
Den ledige stillingen etter Lende vil bli lyst ut i slutten av 
august. 
Ansettelsen skjer i Borg bispedømmeråd i starten av 
november. 

Kantor Vidar Hansen slutter etter mange års tjeneste  
1. august. Prosessen med å finne ny kantor er i gang, og 
fellesrådet skal ansette ny kantor 3. mai. 

Trivsels-
treff
Vi møtes annenhver  
mandag kl 11.00 – 13.00 til 
program, lunsj og fellesskap, 
på Mysen Menighetshus 
Betania.

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

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

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

Mandag 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.

MAI
Ons 11. mai, kl 19.00 Sangmøte med Exalto
Man 16. mai, kl 12.00 Bønnemøte
Tir 17. mai Åpent hus fra kl 09.00 til 14.30 
 17. mai fest. Kl. 18.30 
 Gjester: Øystein Sjølie, Stein  
 Eriksen og Hildegunn Saunes
 Arr: Normisjon Mysen og  
 Mysen menighet
Lør 28. mai, kl 13.00 Lørdagstreff

JUNI  
Ons 1. jun, kl 19.00 Misjonsfest. Besøk av Kristin og Erik  
 Bøhler, misjonærer i Okhaldhunga  
 Nepal. Sang av KOR15
Ons 8. jun, kl 19.00 Møte: Tale av Anne Brun Andersen
Ons 1. jun, kl 19.00 Semesteravslutning.  
 Foreningen er invitert til  
 Borgny og Gunnars hus i Rødnes 
 Andakt ved Gunnar Navestad
Lør 18. jun, kl 13.00 Lørdagstreff

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

PROGRAM VÅREN 2016  

Normisjon Mysen

Onsdag 25. mai kl 19.30 «Vandring på stengte stier».
Foredrag ved prest Tor Øystein Vaaland.
Sted: Mysen menighetshus Betania.

Velkommen til alle, enten du bor i Mysen eller ikke!
Arr.: Mysen menighet



Helgen 9. og 10.  
april kom det 25 hemmelige 
tårnagenter til Trømborg kirke. 
De løste mysterier og oppgaver 
både inne og ute. Her er det noen 
bilder fra helgen.

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: AnneKarin S. Amundsen.

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 
Nytt kurs starter til høsten.

Småbarnssang (født 20132015) 
Mysen menighetshus Betania. 
En onsdag i måneden,  
kl 17.00–18.30 
31.5 – sommerav slutning

Knøttekor (født 20102013) 
Mysen menighetshus Betania 
En tirsdag i måneden kl 17.00–18.30 
31/5 – sommeravslutning

Pinsefest 
12. mai blir alle 8 åringer invitert til å 
feire kirkens bursdag.  
Festen fortsetter 1. pinsedag

Barneklubb (4-8 år) 
Hærland kirkestue 
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

Torsdag 12. mai klokken 17.3019.00 inviterer vi alle 
som går i andre klasse til en skikkelig bursdagsfest på 
Mysen menighetshus Betania. Det blir pølser, ballon
ger, leker og kaker. Er det søsken eller andre som vil 

være med er selvfølgelig de velkomne også! Skriv en 
melding eller ring 48158811 for påmelding.

Feiringen fortsetter søndag 15. mai med gudstjenes
te i Mysen kirke.

KIRKEN HAR BURSDAG!
Pinsen er på en måte kirkens bursdag. Det vil vi feire! 

HVERDAGSMESSER FOR OG MED BARN
I samarbeid med Menighetenes barnehage forsøker vi oss på 
noe nytt denne våren. Vi inviterer til hverdagsmesser sammen 
med barnehagebarna. Vi vil feire en kort gudstjeneste ute der 
barnehageavdelingene holder til. Vi legger opp til å synge 
kristne sanger som barna kan, og kanskje kan barna delta med 
rytmeinstrumenter?  Ungdomsdiakon Solveig Tjernæs Vorme
land og sokneprest Solfrid Leinebø Seljås deltar, og de gleder 

seg sammen med barnehagen over å kunne innby til hverdags
messe ute på denne måten.

Datoene er: 
Tirsdag 24. mai kl. 15.00 ute ved avdeling Hærland. 
Onsdag 1. juni kl. 15.00 ved avdeling Trømborg.  
Foreldre, besteforeldre og alle andre er invitert.   


