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Dame-
torsdag

FELLES PÅSKEFEIRING 
I EIDSBERG 2017

Alle påskens 5 gudstjenester fra PALMESØNDAG,  
via SKJÆRTORSDAG, LANGFREDAG, PÅSKENATT  

og PÅSKEDAG blir i år i Eidsberg kirke

Etter gudstjenesten på palmesøndag 
9. april blir det åpning av en KUNST-
UTSTILLING i Eidsberg kirke. Årets på-
skekunstner er Preben Colstrup. 

Det blir Bachkonsert i Eidsberg kirke 
tirsdag kveld 11. april «Bach i Den 
stille uke» ved kantor Willem Wilschut 

De tre dagene mandag, tirsdag og 
onsdag i den stille uke blir det åpent 
hus på Mysen Menighetshus Betania 
noen formiddagstimer med salg av 
kaffe og vafler.

Gudstjenesten skjærtorsdag kveld 
fokuserer på Jesu siste måltid. Etterpå 
inviteres det til et måltid mat sammen 
med andre i Eidsberg kirkestue og 
denne dagen er også kunstutstillin-
gen åpen.

I gudstjenesten på langfredag blir 
det særlig fokus på Jesu lidelseshisto-
rie. Alteret er dekket med et svart kle-
de. Kunstutstillingen er åpen etterpå. 

Påskenatt15. april er en helt spesiell 
gudstjeneste den siste timen før mid-
natt. Den er fra gammelt av kalt vigi-
lien (våkegudstjenesten) og innehol-
der salmer, lystenning, bibellesning 
og dåp av dåpskandidater. I år er det 

to konfirmanter som skal døpes den-
ne natta. Det er en gammel tradisjon 
at påskenatt er dåpsnatt. 

1. påskedag 16. april blir du møtt 
av oppstandelsesgleden i høytids-
gudstjenesten med påskesalmer og 
festmusikk. Gudstjenesten avsluttes 
ved at menigheten går syngende ut 
av kirken på salmen «Deg være ære». 
Før gudstjenesten kan du være med 
på fellesskapet i å spise påskefrok-
ost sammen. Påskedag kan du igjen 
oppleve kunstutstillingen.

En gudstjeneste består vanligvis av 
salmer, bønn, preken og nattverd. I 
påsken som er en av de største kristne 
høytidene legges det ekstra vekt på 
sang og festmusikk. 

Vi gjør det slik at gjennom felles guds-
tjenester, pasjonskonsert og kunstut-
stilling får vi følge hele påskens drama 
fra palmesøndag til 1. påskedag i den 
vakre middelalderkirken: Eidsberg 
kirke. Legg merke til at det settes opp 
skyss fra Mysen kirke en halv time før 
hver gudstjeneste. For niende året på 
rad kan vi invitere til felles påske  feiring 
igjen! Det er fint å være sammen 
dag etter dag og gjennomleve  

kristendommens mest sentrale mys-
terium sammen fra hele Eidsberg

PÅ VEG MOT FELLES  
PÅSKEFEIRING:

I forkant av årets påske inviteres du 
til konserter/kulturarrangementer 
som kanskje kan hjelpe oss til å bedre 
komme inn i påskemysteriet.

Borg domkor kommer lørdag 25. 
mars med storverket «Lux aeterna» 
som er et requiem av Durufle. Onsdag 
29.mars inviteres alle til felles møte 
med årets påskekunstner Preben Col-
strup. Søndag 2.april kan du oppleve 
en fremførelse av «Stabat mater do-
lorosa» som er en katolsk hymne fra 
1200-tallet. Teksten skildrer Marias li-
delser under korsfestelsen av sønnen 
Jesus Kristus. 

Klokkere og kirketjenere fra hele Eids-
berg ønsker alle velkommen til en 
rikholdig felles påskefeiring igjen. Vel 
møtt fra hele Eidsberg til alle samlin-
ger i påskehøytiden!

Solfrid Leinebø Seljås,  
Sokneprest i Eidsberg

Vintersangfestivalen i Eidsberg kirke ble en 
stor suksess. Kantor Willem Wilschut (bildet) var 
initiativtager og sentral i konserten Han rappet 
til jubel fra 5. og 6. klassingene for så i neste om-
gang å dukket opp som Johann Sebastian Bach.
Se side 4 og 5

Kantor Willem inviterer sangere til å være med 
Langfredag og 1. Påskedag

FOR HVEM? For deg som er glad i å synge, og  
 foretrekker høytid i domen  
 fremfor påskefjellet
NÅR?  En av dagene, eller begge!
HVOR?  Eidsberg kirke
ØVING:  Tre kortere øvinger, i samråd  
 med de som melder seg
PÅMELDING: 
willem.jannis.wilschut@eidsberg.kommune.no 
sms: 977 91 146, ring kontoret, 69 70 20 35, 
eller si fra til organisten.

Rappet til 260 elevers 
store jubel!

PÅSKEKOR

LUX AETERNA
Eidsberg kirke lørdag 25. mars 2017 kl. 17.00

Duruflés requiem 
Pärt (Magnificat) / Britten (A hymn to the virgin) 

Sixten (Jubilate) / Draagen (Laudate dominum) 

Tore Erik Mohn dirigent 
Magnus Ingemund Kjelstad baryton 
Tone Helen Klemsdal mezzosopran 

Dan Rene Dahl orgel 
Hilde Sponberg Hansen cello

Billetter: Se www.borgdomkor.no 
Vi bruker kontanter, kort og Vipps 

	

Tore Erik Mohn dirigent  

Magnus Ingemund Kjelstad baryton  

Tone Helen Klemsdal mezzosopran  

Dan Rene Dahl orgel  
Hilde Sponberg Hansen cello 

 

 Billetter: Se www.borgdomkor.no  
Vi bruker kontanter, kort og Vipps  
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Pärt (Magnificat) / Britten (A hymn to the virgin) /  
Sixten(Jubilate) Draagen (Laudate dominum)  

    Eidsberg kirke lørdag 25. mars 2017 kl. 17.00
   
 	 	

Borg domkor 
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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

Ja, vi elsker dette vannet

– Vannet smaker mye bedre, 
og klærne er mye renere enn 
før, sier Richard Wilson, før 
han tar en ny slurk av vannet 
fra landsbyens nye brønn. Nå 
er livet enklere, friskere og 
morsommere for Wilson. 

Før kunne Wilson bruke mange 
timer på å hente vann til familien. 
Køen ved brønnen kunne være 
lang, og for hvert minutt med 
venting, ble det ett minutt min-
dre med fotballspilling sammen 
med vennene. For en 13 år gam-
mel gutt er det hardt å akseptere.

Men vann må familien til Wilson 
ha, og å skaffe vann er hans an-
svar. Og det er et tungt ansvar, 
bokstavelig talt. Fire kanner med 
vann skal fraktes fra brønnen og 
hjem, og når kannene er fulle er 
vekten på 80 kilo. Det er god trim 
for en 13-åring, kanskje litt for 
mye av det gode, tenker mange. 
Men vann må familien ha.

Den gode nyheten er altså at 
det nylig har skjedd endringer 
i landsbyen Ikonda, der Wilson 
bor. I landsbyen har flere brønn-

byggere fått opplæring, og en ny 
brønn er på plass. Den har gjort 
køen ved brønnen kortere og 
vannet renere. Sykdommer som 
diaré og urinveisinfeksjon er det 
også mye mindre av.

– Før kunne det gjøre vondt å 
tisse, og jeg hadde mye vondt i 
magen. Men nå er det mye bedre. 
I framtiden håper jeg at vanntil-
gangen vil bli enda bedre, og at 
folk sin helse også blir bedre, sier 
Wilson, som nå også har bedre tid 
og helse til å spille fotball – slik 13 
år gamle gutter skal gjøre.

Det er i år 50. gang Kirkens Nød-
hjelp gjennomfører Fasteaksjo-
nen. I 50 år har altså menigheter 
over hele landet bidratt til at mil-
lioner av mennesker har fått den 
hjelpen de har rett på. Rent vann 
og tilgang på mat er en rett alle 
mennesker har, og Kirkens Nød-
hjelp kan aldri få gitt nok takk til 
de som har støttet aksjonen tro-
fast gjennom 50 år.

2017 er også året der lutherske 
kirker verden over markerer at 
det er 500 år siden Martin Luther 
hang opp tesene i Wittenberg. 

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 
står sentralt i den norske 500 års-
markeringen, og målet er å vise 
diakoni i praksis ved å gå med 
bøsser den 2-4. april.

– Vi kan ikke alle bare reise til Wit-
tenberg for å feire. Vi må sette oss 
ned og se på alt vi har oppnådd 
disse 500 årene. Vi kan ikke bare 
be om penger, og si halleluja og 
amen. Vi må se på hva vi kan gjø-
re for samfunnet vårt, sier Emma-
nuel Makala som er biskop i den 
lutherske kirken i området der 
Wilson bor.

50 års-jubilanten Fasteaksjonen 
er den stødige pålen i Kirkens 
Nødhjelps daglige arbeid. For å 
klare å hjelpe flest mulig også de 
neste 50 årene trenger Kirkens 
Nødhjelp drahjelp fra våre trofas-
te bidragsytere. Du kan bidra til 
at Fasteaksjonen blir en suksess 
i  Eidsberg, Mysen, Hærland og 
Trømborg, enten ved å stille som 
bøssebærer, eller ved å gi penger 
i bøssa den 4. april. 

Det har aldri vært enklere å bli en 
brønnbygger.

Innleveringsfrist til neste menighetsblad:
15. mai 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
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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, 5.-7.trinn

For de ansatte i kirkene og alle frivillige/ ulønnede medarbeidere 
For Kirkelig fellesråd 

For at flere skal få kjenne på kristent fellesskap 
For andaktsstundene på Edwin Ruud og på Velferden

For søndagsskole i Eidsberg kirke når det er gudstjeneste 
For «Mandagsklubben» i Trømborg 

For konfirmantene og deres familier 
For «ungdomskoret Message» og «ungdomsklubben  

KRIK/Ka du trur» 

For Kirkens Nødhjelps fasteaksjon tirsdag 4.april 
For menighetenes misjonsprosjekter

For Mysebu, for beboere og ansatte 
For Phønix Haga, for beboere og ansatte 

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 i påsketiden 

For alle formiddagstreff og trivselstreff 
For felles påskefeiring i Eidsberg kirke

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

Velsign oss, Guds Hellige Ånd. 
Amen

Film er best på kino …

I mai 2016 vedtok fellesrådet en 
økonomiplan for 2017-2020 som 
ble videresendt til kommunen. 
Kommunestyret i Eidsberg vedtok 
fellesrådets økonomiplanforslag  
med positive vedtak i sitt møte i 
desember 2016. 

Følgende tiltak skal settes i gang: 

Eidsberg kirke har et stort behov 
for  vedlikehold både innvendig og 
utvendig. Det utvendige arbeidet må 
tas over flere år. 

Hærland kirke må det påbegynte 
vedlikeholdsarbeid på prestesakristiet 
avsluttes. Det gjenstår også noe male-
arbeid.

Mysen kirke – der trengs det vedlike-
hold på tårnet og på veggen på baksi-
den + maling. 

Mysen kapell – der er det fuktskader i 
tårnet, og det trengs nytt redskapshus 
og ny gravemaskin. Det er også behov 
for å utvide av Mysen  kirkegård. 

NYTT FRA KIRKEVERGEN

Andakt
ved prost 
Elisabeth Yrving Guthus

- hendte det at vi sa i gamle dager, før digitale plattformer og  
kanaler av mange slag gav oss et helt annet «multimedia-bilde»  
enn det vi har i dag.

Film er best på kino – påsken er best i kir-
ken, det var en eldre prest jeg kjente som sa 
det. Med det mente han at kirkehuset, våre 
hellige rom i lokalmiljøet, her hvor vi bor og 
hører til, gir oss en svært verdifull og ekstra 
betydningsfull ramme rundt vår kristne kir-
kes store høytid. Dag for dag – fra palme-
søndag til andre påskedag - kan vi følge 
påskens hellige evangelium i våre kirkerom 
– gjennom musikk, billedkunst, ord, sakra-
ment og fellesskap. Mange steder i våre 17 
kirker i Østre Borgesyssel prosti er det nett-
opp påskens store hendelser som er avbil-
det – i glassmalerier og på altertavler. 

Kirkens musikalske tradisjon gir også en 
verdifull dimensjon til vår påskefeiring, og 
mer enn noe understrekes de gamle ord 
som tradisjonen tillegger den hellige Frans; 
Mitt kall er å forkynne Kristus, om nødvendig 
også med ord, når vi lytter til påskens bud-
skap gitt oss gjennom våre kirkemusikeres 
dyktige tolkninger. 

Legger vi til at påskens evangelium forkyn-
nes rundt et dekket bord skjærtorsdag, 
gjennom tornekronens og naglenes svien-
de sår langfredag, gjennom påskenattens 
hellige overgang fra sorg til jublende glede 
påskemorgen – for Jesus er sannelig opp-
standen -,  ja da er vår bønn at også vi må 
gjenkjenne Ham når han møter oss slik han 
møtte Emmausvandrerne – det hører vi om 
andre påskedag. For, også denne påsken vil 
Jesus møte oss – her hvor vi lever våre liv 
– her hvor vi deler undring og håp, smerte 
og glede. Vi er en del av en stor sammen-
heng – også det kan bli tydelig for oss i det 
hellige rom – hvor mennesker før oss har 
kommet med sin tro og sin tvil, sine seire 
og sine nederlag. Møtt av den korsfestede 
og oppstandne Jesus Kristus har de – slik vi 
også skal få gjøre det – gått oppreist videre 
i sine liv i sin tid. Nå er kallet vårt – sammen 
kan vi bære håpet videre i vår verden!

Velsignet påskehøytid!

«Forventning» - årets påskeutstilling
Preben Colstrup er kunstneren bak 
årets påskeutstilling i Eidsberg kirke. 
Han har over flere år utviklet seg som 
kunstner ved siden av sitt arbeid 
innen kommunikasjon. Det er en le-
ken kunstner vi møter i utstillingen 
«Forventning». Det er slik han uttryk-
ker seg på lerretet og fremstår på 
scenen, prekestolen og blant venner. 

Hans stil kommer tydelig til uttrykk i bildet 
«Kålormen og sommerfuglen», som er ett 
av de mange bildene i utstillingen.

-Spør du en kålorm hva han drømmer om, 
vil han svare kål. Vi vet at kålormen ikke 
forblir kålorm. Når han er sommerfugl 
er kålen glemt. Sommerfuglen forteller 
oss mer om den hva den kristne påsken 

gir oss enn hva kvikklunsj, appelsiner og 
høyfjellssol kan formidle. Utstillingen 
«Forventning» i Eidsberg kirke gir oss 
begge deler - og kanskje en overraskelse, 
sier Colstrup, som håper utstillingen skal gi 
publikum glede og forventning.

Preben Colstrup kan se tilbake på en lang 
fartstid som redaktør og kommunikasjons-
mann. Han var i flere år knyttet til Normi-
sjonen i Norge. I kommunikasjonsarbeid 
har Colstrup vært helt sentral i NSB med 
over 12 års erfaring som informasjonssjef i 
denne store organisasjonen. I 2000 var han 
med og håndterte Åsta-ulykken. I årene 
som fulgte har han blant annet ledet ar-
beidet å endre beredskapsorganisasjonen 
i selskapet og deltatt i utviklingen av tre 
kommunikasjonsverktøy. Siden 2009 har 
han hatt ansvaret for å bygge opp NSBs 

kanal for internkommunikasjon ved bruk 
av video og nett-TV; Kundesporet.

Fra februar 2017 arbeider Preben Colstrup 
som kommunikasjonsrådgiver utfra eget 
selskap.

Tekst :  Trond Degnes

Kommunikasjonsmannen og kunstneren 
Preben Colstrup er ansvarlig for årets 
påskeutstilling i Eidsberg kirke.

Preben Colstrups kunst appellerer til lekenhet og overraskelser, som i «Kålormen 
og sommerfuglen».
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Vintersangfesten ble gjennom-
ført i regi av Eidsberg Kirkelig 
Fellesråd med kantor Willem Wil-
schut i spissen. Invitasjonen gikk 
ut til alle 5. og 6. klassene i bygda.  
Samtlige barneskoler sa ja til å bli 
med på denne meget annerle-
des skoledagen. 

Øvd med elevene i forkant
Det var ingen tvil om at elevene 
var vel forberedt i forkant. Kantor 

hadde selv vært rundt til alle de 
fem skolene og øvd med elev-
ene. 

I tillegg til fellessanger fremførte 
hver klasse sin egen sang under 
konserten i kirken.  Og der man-
glet det ikke på sangglede. I hele 
opplegget fulgte et stort band 
med bestående av kantorer, or-
ganister og kulturskolelærere i 
Eidsberg, Sarpsborg og Halden. 
Og det nyrestaurerte orgelet i 
kirken ga virkelig godlyd fra seg.  

– Orgelet er instrumentenes 
dronning, som kantor Wilschut 
uttrykte det.

Klare mål med dagen
Eidsbergs nye kantor, som har 
vært med som arrangør av lig-
nende arrangement i Sarpsborg 
i 10 år, forteller at kirken har klare 
mål med Vintersangfestivalen.

– Vi ønsker å gi barna den opple-
velsen det er å musisere sammen 
med flere hundre medelever. Som 
Opplæringsloven sier skal de få 

Vintersangfestivalen i Eidsberg kirke ble en stor suksess.  Sangen fra 260 skolebarn 
og lærere ga virkelig gjenklang mellom de tykke murene i Østfoldomen. Elevene 
fikk et møte så vel med kirkemusikk som rapping til en snarvisitt av selveste Johan 
Sebastian Bach.

260 elever sang så  
murpussen ristet

KONSERTER FØR PÅSKE:
Musikk- og kulturutvalget er godt i gang med planlegging 
av konserter for hele året. Vi legger mye vekt på variasjon 
i konsertene, både når det gjelder stil, stedstilpasning og 
besetning. Samtidig er vi opptatt av at det skal være høyt 
musikalsk nivå.

Lørdag 25. mars er det konsert med Borg Domkor, som 
presenterer en fastetids-konsert med arbeidstittel «Lux 
aeternam» - Evig lys. Hoveddelen i programmet består av 
Duruflés «Requiem», et vidunderlig vakkert verk for kor, 
solister, orgel og cello. «Requiem» er egentlig den katol-
ske kirkes dødsmesse, men requiem-motivet blir også ofte 
brukt i fastetiden. 
Søndag 2. April er det pasjonskonsert i Mysen kirke. 6 
Unge, meget dyktige  – og ganske internasjonale – mu-
sikere skal, i samarbeid med undertegnede på cembalo, 
presentere et utvalg av barokkmusikk for pasjonstiden, bl.a. 
Pergolesi’s «Stabat Mater», et verk for to solister og stryke-
orkester. «Stabat mater» er egentlig en salme fra 1200-tal-
let, tilskrevet munken Jacopone da Todi, og skildrer Jesu 
lidelse på korset, sett med Marias øyne.  
Tirsdag i den stille uke – 11. april – inviterer vi til orgelkveld 
i Eidsberg kirke, «Bach i den stille uke». Deres kantor spiller 
et utvalg av Johann Sebastian Bachs pasjonsmusikk for 
orgel, kombinert med et utvalg av lesninger fra den stille 
uke. Dette arrangementet går inn i påskeukens program for 
den stille uke, og er selvfølgelig gratis.
Følg med på våre nett- og facebooksider for klokkeslett!
Willem organist

Trond DegnesApropos!
Forleden var Helge Simonnes 
i Mysen. Den tidligere sjefre-
daktøren i Vårt Land kom til 
Møteplass Mysen Menighet 
(MMM) som foredragsholder. 
Mediemannen som ledet avis-
selskapet i hele 25 år, hadde den 
første boken sin med i bagasjen. 
I alle år som avisleder har han 
skrevet utallige kommentarer 
om norsk menighetsliv. Han har 
fulgt kristne organisasjoners liv 
og levnet på nært hold. Utvik-
lingen i Den norske kirke har 
avisen fulgt med lupe.

I to år har han arbeidet med bo-
ken, som nå vekker oppmerk-
somhet. Den heter «En gud for 
de mange». Undertittelen er: 
TOLV TESER om hvordan kirken 
skal vinne folket tilbake. Boken 
er ikke en teologisk avhandling, 

men munner ut i et inderlig øn-
ske om at vi som enkeltmen-
nesker i kirken skal ha et bevisst 
forhold til hvordan vi kommu-
niserer kirkens budskap og fin-
sliper den åndelige ordbruken. 
Med de tolv tesene har Helge 
Simonnes den norske presses 
Vær Varsom-plakat i tankene. 
Hver enkelt tese kan ikke omta-
les i dette lille apropos, men jeg 
kan love at alle setter tankene i 
sving.

Jeg har opplevd mange faset-
ter av den norske kirkes indre 
liv. Med journalistikk og kom-
munikasjon som arbeidsfelt, har 
jeg møtt enkeltmennesker som 
med sitt klare kristne budskap 
har gjort et uutslettelig inntrykk 
på meg. Jeg har også opplevd 
mennesker som i dyp fortvilelse 

har sagt farvel til sin barnetro og 
vendt kirken ryggen. For meg 
ble skolelagsbevegelsen den 
søylen som jeg klamret meg til 
og hvor jeg utviklet et nærere 
forhold til hva kirken står for.

En av de tolv tesene i boken til 
Simonnes lyder: Vær varsom 
når du fristes til å «karakterisere 
andres handlinger som synd.» I 
en tid da et vell av inntrykk og 
endringer strømmet på, møtte 
jeg i skolelaget ledere som viste 
meg hva ærlig og ekte kristen-
dom var. Gunnar Hasselgård 
og Karl Thelle var det vi kalte 
hverdagskristne. Gad vite hvor 
mange unge de gjennom årene 
nådde med den korte andak-
ten «i 1.frikvarter» - nede i det 
trange sangrommet til Indre 
Østfold Høgre Allmenskole. Jeg 

glemmer heller ikke lagssekre-
tærene Gunleik Seierstad og 
Otto Hauglin. Førstnevnte lærte 
oss «å være inkluderende». For å 
få flere med i laget måtte vi snu 
oss rundt og ansikt til ansikt vise 
våre kamerater imøtekommen-
het og raushet.  Uansett måtte 
vi ikke være belærende og skrå-
sikre – og fordømmende.

Setter vi 60-årene opp mot da-
gens samfunnsetiske utfordrin-
ger – synd og moralisme, er 
spranget stort. Grenser spren-
ges. Det ristes på hodet. Sam-
livsformer endres, bejubles og 
fordømmes. Vanskelige spørs-
mål står i kø.  Raske konklusjo-
ner trekkes. Altfor ofte tar vi 
ordet synd i vår munn når det 
gjelder mennesker rundt oss.  

 

Ledende biskop Helga Haug-
land Byfuglien sier i boken til 
Simonnes: «Kirken har vært mer 
opptatt av ordning og form enn 
av verdier, ansvar og troskap». Vi 
ønsker at våre menigheter skal 
oppleve vekst og utvikling. La 
oss møte alle kirkesøkende med 
et åpent hjerte og sinn. Igjen tar 
jeg fram Norsk Salmebok og slår 
opp på salme 673 (første vers). 
Liv Nordhaugs spørsmål burde 
vi stille oss hver eneste dag:

Har vi sten i våre hender 
når vi møter den som falt? 
Har vi dom i våre øyne, 
så vårt blikk blir hardt og kaldt? 
Har vi glemt vår egen krise 
og vårt eget nederlag 
og det regnskap vi må vise 
på vår egen oppgjørsdag?

Har vi sten i våre hender?

Kantorens 
hjørne

Tekst/foto :  Trond Degnes 

Rundt 260 elever fra de fem barneskolene i Eidsberg deltok på nyskapningen Vintersangfestivalen.
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Gi EN MIDDAG i MÅNEDEN
og et godt sted å spise til folk 

i gatemiljøene i din by

www.bymisjon.no

SEND SMS
MIDDAG 
TIL 2490

( 40,- per måned )

kjennskap til kjernesanger i den 
kristne tradisjonen og bli kjent 
med orgelet, sier Wilschut.

Kantor dukket også selv opp 
utkledd som Johann Sebastian 
Bach og fra orgelet lød Bachs 
kjente «Toccata». 

Wilschut er glad for at skolene 
ble med på opplegget. Om to 
år blir det en ny mulighet for 5. 
og 6. klassingene i bygda. De 
har virkelig noe å glede seg til.

– Jeg vil si takk til alle rektorer 
for at de sa ja til invitasjonen. Så 
håper vi denne første Vintersang-
festivalen i Eidsberg ga mersmak 
både for elever og lærere, sier Wil-
lem Wilschut etter at Bach-paryk-
ken er tatt av.

Når jeg søkte på begrepet «det 
grønne skiftet» fant jeg ut at det 
vår forrige års nyord. Det grønne 
skiftet forteller om en bevisstgjø-
ring, en forandring. Vi skal skifte 
ut det som skader miljøet og hel-
ler legge inn handlinger og planer 
for hvordan vi kan leve mer miljø-
vennlig. 

Vi som kirke har et ansvar her, vi tror på Gud 
som skaper av hele verden, fra den minste 
flue til den største elefant. Vi må bli mer 
bevisste på hva vi kan gjøre for å verne om 
skaperverket og trenger å stå sammen og 
oppmuntre hverandre i dette arbeidet.

Menighetene i Eidsberg har lenge vært ut-
fordret til å bli såkalt Grønne menigheter. 
Dette betyr at vi jobber målrettet i hele vår 
organisasjon med å tenke miljøvern. Alt fra 
papirbruk og lyspærer til fokus på skaper-
verket i gudstjenesten. Vi skal også jobbe 
mer helhetlig rundt søppelhåndtering på 
kirkegårdene, at det blir lettere å kildesor-
tere. For å sertifiseres som grønn menighet 
må man bestemme seg for 25 punkter man 
særskilt skal jobbe med. Diakoniutvalget 
har gjort en anbefaling og menighetsrådet 
har sluttet seg til dette. De ulike kirkekomi-
teer og gruppene ellers i menighetene har 
ikke hørt så mye om dette enda, men det 
vil de snart gjøre. 

Når vi har undervisning om Fasteaksjo-
nen for konfirmantene minnes jeg om hva 
forurensing gjør. Her i Norge kan vi ha det 

greit selv om det renner vann inn i kjelle-
ren vår når det er flom. I et annet land, så 
er forhøyet vannstand fatalt. Der har man 
ikke hus som klarer slik belastning, man har 
heller ikke infrastruktur og systemer som 
sikrer en mot sykdom fra for eksempel be-
dervet drikkevann. Det er derfor viktig at vi 
fortsetter arbeidet som hindrer klimafor-
andringer.

Så oppfordringen gjelder oss alle, bruk 
minst mulig strøm, tenk på samkjøring, 
sorter søppel, ikke kjøp nytt hvis man ikke 
trenger osv. Her er det mange punkter og 
mange muligheter til å bli mer miljøvenn-
lige. Se gjerne mer om dette på www.
gronnkirke.no.

I januar startet både biblioteket 
og Kirkens Bymisjon språkkafe i 
Mysen. Språkkafe er for deg som 
kan litt norsk og som ønsker å bli 
bedre. Vi i kirken er svært glade 
for at disse tilbudene er startet! 
Språk er kjempeviktig for å bli 
godt integrert i samfunnet. Det 
betyr mye for muligheter til ut-
dannelse og arbeid både for 
barn og voksne. 

Jeg har selv vært med på noen 
av samlingene på kulturtorget 
og vært innom hos Kirkens Bymi-

sjon, det er spennende å snakke 
med nye mennesker. Det er slik 
at jeg lærer minst like mye selv. 
Vi snakker sammen og jeg øker 
min forståelse av hva det vil si å 
ha vært på flukt og hvordan det 
er å komme til et nytt land hvor 
alt er ukjent. 

Kanskje du vil være frivillig? Det 
er gode muligheter for at mange 
flere kan delta som samtalepart-
nere på språkkafeene, det er 
bare å ta kontakt på biblioteket 
eller med Kirkens Bymisjon, så får 
du mer informasjon om når det 
er samlinger.

DET GRØNNE SKIFTET I MENIGHETENE I EIDSBERG

SPRÅKKAFE

Tekst :  Solveig Tjernæs Vormeland

Tekst :  Solveig Tjernæs Vormeland

Festivalens konferansier var menighetspedagog i Skjeberg, Gunn Elisabeth Edvart-
sen, her sammen med noen av de sangglade barna.

Eidsbergs kantor Willem Wilschut alias Johann Sebastian Bach dukker opp sammen med sin kone, spilt av organist i Rakkestad, 
Britt Marlene Sørli. Til venstre nypensjonert organist fra Ullerøy og Ingedal, Dagfinn Ravneng.
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MYSEN MENIGHETSHUS BETANIA

Takk for jubileumsgaver!

Givertjenesten 2016

I forbindelse med 100-årsmarke-
ringen av Mysen menighetshus 
Betania benyttet mange an-
ledningen til å gi et økonomisk 
bidrag til nedbetaling av husets 
gjeld. For å finansiere ombyg-
ging/utbygging i 2013 var det 
behov for å ta opp lån på ca. 2.5 
mill.  Vi er meget godt i gang 
med nedbetaling av lånet!

Her er en oversikt over jubile-
umsgavene:

Hærland Normisjon:  kr 3.000
Eidsberg Normisjon:  kr 1.000 
Eidsberg kommune:  kr  10.000
Offer, Mysen kirke:  kr 4.450
Gaver på jubileumsfest:  kr 21.050
Samlet:  kr 39.500

I 2016 var 28 personer var med 
i givertjenesten for nedbetaling 
av lånet. De ga en samlet gave 
på kr 173.300. Renter og avdrag 
utgjorde kr 173.800. 

I tillegg kom det inn følgende 
gaver:
Basar: kr 68.300
Enkelt-innbetalinger: kr 91.300
Offer i Mysen kirke: kr 3.100
Samlet: kr 162.700

Ved nyttår utgjorde gjelden  
kr 1.427.500.  På innsamlings-
kontoen var saldoen kr 102.600 

Dersom du ønsker å gi et bidrag 
til nedbetaling av gjelden, kan 
kontonr. 1020.27.4300  (Menig-
hetshus) benyttes.  Vi ønsker oss 
flere bidragsytere til givertjenes-
ten. Gavene gir rett til skattefritak 
når samlet gavesum gjennom 
året utgjør mer enn kr 500.

Takk til alle bidragsytere! 
Økonimikomiteen

«DameTorsdag med smak av vår»
For andre gang inviterer Normi-
sjon Mysen damer i alle aldre 
til en litt annerledes kveld på 
Mysen Menighetshus Betania 
torsdag 6.april 2017 kl.18.30. I 
fjor var det 120 damer som tak-
ket ja til invitasjonen. Velkom-
men tilbake.

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

Det blir sang og musikk av Mathilda 
Rødjemo. Hun er sanger og musiker 
fra Østervallskog i Sverige. I tillegg til 
det er hun organist i Rømskog kirke.

Husmor på Sjøglimt leirsted ved 
Ørje, Wenche Bjørknes, skal vise oss 
hvordan vi kan pynte marsipankake. 
Wenche er en «kakekunstner» og 
hun har mye å lære bort. Kaka skal vi 
selvfølgelig spise opp.

Randi Finstad Sand vil lese vårdikt.

Kveldstankene blir ved rektor på 
Tomb videregående skole Astrid 
Langmoen Olsen. Tema for hennes 
kveldstanker blir « Frigjort.»

Vi serverer salat med tilbehør og kaffe 
og kaker! I pausen blir det loddsalg.

Vi håper mange damer setter av kvelden og kom-
mer til Mysen Menighetshus Betania.

Velkommen er dere!

Normisjon Mysen 
v/Johanne Buer
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GUDSTJENESTER DØDE
Eidsberg:
Nora Synøve Bodal
Åge Olav Bergstrøm
Egil Roar Fagerheim
Hans Kristian Weiby

Mysen:
Gunnar Dam Jacobsen
Sigurd Dukstad
Fritz Aage Bråthen
Ingeborg Bjørnstad
Aslaug Synnøve Kjekerud
Karin Skeimo Larsen
Alv Markus Olsen
Turid Birgit Rønning
Reidun Evelyn Tuverud
Marie Konstanse Sætra
Reidun Grinna
James Nnamdi Mbah
Sverre Dillevik
Eva Lilleba Reymert

Hærland:
Thorbjørn Kristian Engen
Karin Iren Myrvang
Ingeborg Lybekk
Gunvor Rønjom
Karl Ole Engen

Trømborg:
Ingrid Otilie Torp

DØPTE
Eidsberg:
Lars Christian Waage
Thea Mathilde Waage
Emilian Alexander Hafstad
Margrethe Heitmann-Young
Sebastian Vrangen Berg
Mathilde Jamt Stensrud

Mysen:
Patrik Helgerud Omholt
Vilje Johanna Johansen
Lucas Fredstad
Magnus Kleiven Igletjern
Casper Solvang

Hærland:
Ingen døpte

Trømborg:
Lise Jota Heer
Tuva Marie Berger Moen

12.03.17 – 2. SØNDAG I FASTETIDEN
Eidsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp. Søndagsskole.
Mysen kirke kl. 11.00: Karnevalsgudstjeneste med utdeling av 6-årsbøker. 
 Kirkekaffe.

19.03.16 – 3. SØNDAG I FASTETIDEN
Hærland kirkestue kl. 11.00: Gudstjeneste.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp.

26.03.17 – MARIA BUDSKAPSDAG
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp. Mysen damekor synger.
Trømborg kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste.  Barnehagen deltar.

02.04.17 – 4. SØNDAG I FASTETIDEN
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Konfirmantene deltar.

09.04.17 – PALMESØNDAG
Eidsberg kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste. 

13.04.17 – SKJÆRTORSDAG
Edwin Ruuds 
Omsorgssenter kl. 16.00: Skjærtorsdagsgudstjeneste.
Eidsberg kirke kl. 19.00: Skjærtorsdagsgudstjeneste. Kveldsmat. 

14.04.17 – LANGFREDAG
Eidsberg kirke kl. 11.00: Langfredagsmesse.

15.04.17 – PÅSKEAFTEN
Eidsberg kirke kl. 23.00: Påskenattsgudstjeneste med dåp.

16.04.17 – PÅSKEDAG
Eidsberg kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste. Søndagsskole. Kirkekaffe.

23.04.17 – 2. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Trømborg kirke kl. 11.00: Tårnagentgudstjeneste.

30.04.17 – 3. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.  Hærland sangforening synger.
Mysen kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste med dåp. Kirkekaffe.

01.05.17 – 1. MAI
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Mysen mannskor synger.

07.05.17 – 4. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Eidsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp. Eidsberg Bygdekor synger.  
 Søndagsskole.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

LØRDAG 13.05.17
Mysen kirke kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste.

14.05.17 – 5. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Mysen kirke kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste.
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

17.05.17 – NAJONALDAGEN
Vi har gudstjenester i Eidsberg kirke, Hærland kirke, Trømborg kirke og  
i Eidsberghallen.  Se Eidsberg kommunes annonse når det gjelder klokkeslett. 

21.05.17 – 6. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Trømborg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

25.05.17 – KRISTI HIMMELFARTSDAG.
Eidsberg kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste

28.05.17 – SØNDAG FØR PINSE
Trømborg kirke kl. 10.30: Konfirmasjonsgudstjeneste
Trømborg kirke kl. 12.30: Konfirmasjonsgudstjeneste
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

04.06.17 – PINSEDAG
Eidsberg kirke kl. 10.30: Konfirmasjonsgudstjeneste
Eidsberg kirke kl. 12.30: Konfirmasjonsgudstjeneste
Hærland kirke kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste.
Mysen kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste.

MARS
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 med  
 Mysen Barnegospel. 
 Andakt ved Jostein Trømborg

APRIL
Tors 6. aprkl. 19.00 DameTorsdag med smak av vår.  
 Astrid Langmoen Olsen, Mathilda  
 Rödjemo og Wenche Bjørknes
Man 17. apr kl.12.00 Bønnemøte
Ons 19. apr Møte med Magne Thorbjørnsen  
 og May Ellen Kåsa
Lør 22. apr Regionens årsmøte, Sjøglimt
Lør 29. apr kl. 13.00 Lørdagstreff med Eli Holt

MAI
Ons 3. mai kl.19.00 Hans Nielsen Hauge-kveld med  
 Svein Høiden og Torgeir Flateby
Ons 10. mai kl. 19.00 Møte med Gunnar Navestad og  
 KOR15
Man 15. mai kl. 12.00 Bønnemøte
Ons 17. mai 17.mai Fest
Fre 19. mai kl. 11.00 Andakt på Velferdssenteret ved  
 Kirsten Herrebrøden
Lør 20. mai kl. 13.00 Lørdagstreff
Ons 24. mai kl. 19.00 Fellesskapskveld

JUNI
Lør 3. juni Loppemarked, Sjøglimt

Ons 7. juni kl. 19.00 Sangkveld med Winnie og Leif

Ons 14. juni kl. 19.00 Nepalkveld med Kristin og Erik 
 Bøhler og Ingvild Fredbo Labråthen

Man 19.juni kl. 12.00 Bønnemøte

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

PROGRAM VÅREN 2017 

Normisjon Mysen

TRIVSELSTREFF vinter/vår 2017

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

24. april:  «Nytt fra apoteket» v/Agnes Duserud.

08. mai:  «Kong Haakon VII’s forhold til kirken under 2. verdenskrig»  
 v/ Elisabet Yrwing Guthus.

22. mai:  «Min salme» v/ Willem Wilschut.

12. juni:  «Når jeg i undring aner» v/Arne og Karsten Rasmussen og Jonny Hermansen.

26. juni:  Sommertur med rømmegrøt til Spydeberg prestegård.

Velkommen! 
Trivselstreffene arrangeres Mysen menighet, Den norske kirke.

Møteplass Mysen Menighet

Trømborg misjonsforening

Sted: Mysen Menighetshus Betania. 
Tid: kl 19.00-21.00. Kaffe fra kl 18.45.

29/3: Påskekunstner Preben Colstrup deltar. 
 Mysen damekor synger noen av Eivind Skeies  
 salmer i fastetiden. 

26/4: Bent-Roni Oterholt: «Samfunnsendring og religiøs  
nyorientering. Om en stor vekkelse i Indre Østfold på 
slutten av 1800-tallet.

31/5: Elisabet Yrwing Guthus: «Reformasjonen 500 år»

Vi møtes annenhver mandag kl 11:00– 13:00 til program, lunsj og fellesskap, 
på Mysen Menighetshus Betania.

Vi minner om formiddags-
treff i Trømborg menig-
hetshus tirsdagene  
28/3, 25/4 og 30/5.  
Treffet begynner kl. 11.00.
Arr. Diakoniutv. i Trømborg

Onsdag 5 april: «Fossumkroken», Edwin Ruuds hospital.

Onsdag 3 mai: Møte hos Karen Løkke.

Møtene begynner kl.16.00 og alle er hjertelig velkommen.



God og sunn hverdagsmat er vik-
tig for barnehagebarn som skal 
leke og lære.  Ofte er det grovt 
brød og godt pålegg til formid-
dagsmat, men varm mat er et-
terspurt. I Menighetens Barne-
hage i Trømborg er vi så heldige 
å få ekstra hjelp til tilberedning av 
varm mat.   Ca en dag i uka disker 
Mary Skaug opp med gryter fulle 
av god mat. Det kan være fiskeka-
ker, kjøttkaker eller kanskje laks. 
Poteter, saus og grønnsaker hører 
naturligvis med. En gang iblant er 
det pizza også.  Barna spiser of-
test veldig godt, men blir det en 
del rester en dag kommer Mary 
igjen med deilig «pytt i panne» en 

annen dag. Det er veldig popu-
lært og da spises gryta helt tom.

Mary er farmor til to av barna: 
Mari og Eline Skaug. De deler 
gjerne sin snille farmor med ven-
nene sine i barnehagen. Det blir 
kos, prat og i blant litt tid til å lese 
en bok i sofaen også – verdifull 
kontakt på tvers av generasjo-
nene.  

Mary sier at hun trives godt med 
å ha denne oppgaven.   Hun vil 
gjerne anbefale andre besteforel-
dre å gjøre det samme.

Barna setter stor pris på Marys 
gode mat og hyggelige besøk. 
Når måltidet er slutt hører vi bar-
na si « takk for maten , Mary. Den 
var god!»

Personalet har mange arbeids-
oppgaver i løpet av en dag og 
er derfor svært takknemlige for 
at det finnes gode hjelpere som 
Mary.

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

Babysang 
Mysen menighetshus Betania 
Kurset starter onsdag 22. mars 
kl. 11.00 – 13.00 
8-ukers kurs. For spørsmål og 
påmelding: Ingamay Synnes, 
tlf.48158811

Småbarnssang  
(fra ca. 1,5-ca. 3år) 
Mysen menighetshus Betania. 
En onsdag i måneden,  
kl. 17.00 – 18.30.  
Før sommeren er det små-
barnssang  28.mars, 25. april 
og 23. mai.

Knøttekor (fra ca.3-ca.6 år) 
Mysen menighetshus Betania 
En tirsdag i måneden  
kl. 17.00 – 18.30 
Før sommeren er det  
knøttekor 18. april og 9. mai.

Tårnagenthelg  
Søndag 23. april inviteres 3. 
klassinger til å være tårnagen-
ter i Trømborg kirke. Invitasjon 
kommer i posten.

Pinsefest  
Alle 8 åringer invitert til å feire 
kirkens bursdag. Invitasjon 
kommer i posten.

Barneklubb (4-8 år) 
Hærland kirkestue 
En torsdag i måneden  
kl. 17:30-19:00 
Før sommeren:  
6. april og 11. mai 
For mer informasjon ta kontakt 
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

MATGLEDE I BARNEHAGEN

Farmor lager mat  
til hele gjengen

Det gamle bedehuset ved Eids-
berg stasjon har trolig aldri før 
vært så fullt av liv som nå! Med 
24 barn på lista har avdelingen 
tatt imot 5 nye barn i januar. 

På Hebron er det barn fra 1-6 år, 
og daglig deles barna inn i grup-
per for å samles om lek, språk-
fremmende aktiviteter og prak-
tisk matematikk. 

Sang og musikk er avdelingens 
varemerke ved siden av kreativi-
tet gjennom formingsaktiviteter. 

Jesusfortellinger følger barna 
gjennom året, og den gode 
gamle flanellografen er fortsatt 
et godt verktøy i formidling av 
Bibelboka. 

Barna har sine naturopplevelser 
i nærmiljøet rundt barnehagen, 
skogen er nærmeste nabo og 
parken ved siden av barnehagen 
er en god lekearena. 

Når barnehagen arrangerer for-

eldrekaffe for hele familien stiller 
50-60 mennesker opp for å høre 
barnas musikalske innslag. 

Barnehagen opptrer i Eidsberg 
kirke en gang i året, og til jul og 
påske drar de på busstur til My-
sen kirke for å delta i gudstjenes-
ter for barnehagene i Eidsberg. 

Barnehagen bærer preg av en 
kristen kulturarv i et flerkulturelt 
felleskap. 

Flere ganger i året arrangeres 
café for å samle inn penger til 
vennskapsbarnehagen i Egypt, 
Stefanusbarnehagen. 

Menighetens barnehage har 
spesielt fokus på vennskap og in-
kludering med slagordet: "Ingen 
er like, men alle er like gode." 

Trivselsfaktoren er høy både 
blant personale og barn på He-
bron, vi synger: "Spre gleden 
rundt omkring, gi dine venner 
gode ting. Når alle har det godt, 
da er livet så flott!" 

KRIK Ka du trur var sammen med ungdomsklubben Jeriko på 
vintertur til Hemsedal og KRIK Høyfjellssenter i vinterferien.

Mange barn i  
avdeling Hebron

Vintertur

Tekst/foto :  Lise Undrum 

Mary og barnebarna: Mari og Eline

Leder Johannes Martin Eriksen-deltakere Mats Nygård, Jens Emil Grundt og Emil 
Aarsland.

Mary Skaug 

To små vil takke Mary for maten.

Tekst/foto :  Marianne F. Jacobsen 


