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Men okse der og asen sto!
Frans av Assisi levde i det praktfulle 
landskapet i Assisi i Italia for syv hun-
dre år siden. Han var en rik forretnings-
mann som i en kraftfull visjon foran et 
bilde av den korsfestede Kristus ble 
kalt til å selge alt han eide og vie sitt 
liv til å fornye kirken og vandre med 
fattige og utstøtte. Hans usedvanlige 
følsomhet ga ham et særlig nært for-
hold til alt levende. Han levde et liv i 
fattigdom, bønn, faste og selvutslet-
tende omsorg for syke og utstøtte. 

Men også Frans kunne oppleve Guds 
fravær og avstand. En kald vinterdag 
sto han barbent og nedtrykt i den kalde 
snøen og ropte i fortvilelse til et mandel-
tre: «Snakk til meg om Gud!» Og mandel-
treet svarte Frans ved å springe ut i full 
blomst. «Se, Frans», sa mandeltreet uten 
ord, «Gud er tilstede i alt levende og hele 

skaperverket». I fortvilelsens mørke gir 
Gud menneskene hele tiden tegn på sin 
livskraft i naturens under.

Julenatt i Betlehem synliggjør at Gud, alt 
levendes opphav og opprettholder, er i 
skaperverket når Gud fødes i det lille bar-
net, fødes av en kvinne og med dyrenes 
matfat som sin første seng. «Men okse 
der og asen stod, og så den Gud og Herre 
god» synger vi i «Et barn er født i Betle-
hem». Det lukter stall av det verset!

Bildene av julenatt i kirkene på Frans sin 
tid var svært stiliserte og fremstilte ofte 
Jesu fødsel i et kongelig palass. Men 
julenatts budskap er at Gud kommer til 
alminnelige menneskers hverdagsliv 
og gjorde bøndenes, tjenestefolkenes 
og dyrenes liv guddommelige. Dette er 
bakgrunnen for at Frans lagde den før-
ste julekrybben i en grotte i bergveggen, 
med levende husdyr. Og folk strømmet 
til og kunne gå frem til Jesusbarnet i sine 
arbeidsklær og med buskapen sin, slik 
gjeterne gjorde den første julenatten. 
Slik løftet Frans Gud i Jesus inn i folks og 
husdyrenes hverdag. 

Dyrenes deltagelse i den første julenatt 
forteller at Guds komme til verden syn-
liggjorde Guds aktive forhold til og be-
skyttelse av hele skaperverket, og alt det 
som her finnes. Skapelsen er Guds verk 
og i skaperverket kan vi se avtrykkene 
av Guds storhet og finstemte følsomhet. 
I en tid der vi overmannes av lyd og men-

neskeskapte sanseinntrykk, gir trærnes 
stille eksplosjon av liv, solstrålenes tause 
lys i mørketiden og kattens maling på 
fanget ved peisen nærkontakt med den 
levende Gud. 

Barnet i krybben med sauer, okse og 
asen uttrykker det Johannes beskriver 
i sitt juleevangelium: «Han var i begyn-
nelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, 
uten ham er ikke noe blitt til». Da måtte 
alle være tilstede i Betlehem den natten.

Å savne Gud i hverdagen slik Frans gjor-
de, er gjenkjennbart. Julekrybben gir oss 
et svar vi kan hvile i og som Johannes 
formulerer så presist: «Ingen har noen 
gang sett Gud, men den enbårne, som er 
Gud, og som er i Fars favn, han har vist 
oss hvem han er». Måtte vi få nåde denne 
julehøytiden til å se at julekrybben er vårt 
mandeltre.

Velsignet julehøytid og fred på jord!

Tekst :  Biskop Atle Sommerfeldt

Julaften, Edwin Ruuds  
Omsorgssenter  
Julaftensgudstjenesten kl. 11.00 
ved prost Elisabet Yrwing Guthus. 

Julaften, Mysen kirke 
I år lager vi litt forskjellig preg på 
de to julaftensgudstjenestene. 
Kl. 14.30 inviterer vi spesielt små-
barnsfamiliene og legger opp til en 
gudstjeneste som passer for barna.  
ved sogneprest Solfrid Leinebø Seljås 
Den siste timen før julen ringes inn 
fyller vi med levende lys, sang og 
musikk.
Gudstjenesten kl. 16.00 feirer vi i 
gjenskinnet av syv lys når vi knytter 
julebudskapet til syv lystenninger og 
tekstrefleksjoner. Sammen synger vi 
de aller kjæreste julesangene, lytter 
til sang- og instrumentalsolister og 
  

får hente julens aller beste stemning 
fra kirkerommet før julehøytiden 
ringes inn og  kirkeklokkene kimer .   
Kantor Willem Willschut er musikalsk 
ansvarlig, prost Elisabet Yrwing  
Guthus er liturg.
Julaften, Hærland kirke  
Julaftensgudstjenesten kl. 14.30  
ved Magnus Grøvle Vesteraas.

Julaften, Trømborg kirke Jul-
aftensgudstjeneste kl. 16.00 ved 
Solfrid Leinebø Seljås.  

Julaften, Eidsberg kirke  
Julaftensgudstjenesten 16.00 ved 
Magnus Grøvle Vesteraas 

1. JULEDAG, Eidsberg kirke 
Høytidsgudstjeneste kl. 11.00. 
ved prost Elisabet Yrwing Guthus og 
sokneprest Solfrid Leinebø Seljås. 
Solister og sangere. 

2. JULEDAG, Mysen kirke 
Julemesse kl. 11.00 på Stefanus-
dagen ved Magnus Grøvle Vesteraas. 

Nyttårsaften, Mysen kirke 
Minnegudstjeneste kl. 13.00,  
ved Solfrid Leinebø Seljås.  
Vi leser opp navnene på alle som er 
gått bort det siste året.

1. nyttårsdag, Eidsberg kirke 
Nyttårsgudstjeneste kl 1100  
ved sogneprest Solfrid Leinebø 
Seljås.

Det er sangere og ekstra musikere 
med ved alle gudstjenester. Det 
kunngjøres nærmere på hjemmesi-
den www.eidsberg.kirken.no,  
facebook «Den norske kirke i Eids-
berg» og i Smaalenenes avis uka før 
jul.

VÅRT JULE- OG NYTTÅRSTILBUD SER SLIK UT:

Vi ønsker alle en velsignet advents- og julehøytid!

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 su-
per mulighet til å bli kjent med andre 
i nærmiljøet og til å skape gode min-
ner sammen med barnet ditt gjennom 
sang og musikk.

Neste babysangkurs starter 17. januar 
klokken 11:00-ca. 13:00 (onsdager). 
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!

Nytt babysangkurs 
starter onsdag  
17. januar
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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, Mysen, Trømborg og Hærland 
arb: 404 30 337 mob: 924 49 365
solfrid.leinebo.seljas@eidsberg.kommune.no 

Magnus Grøvle Vesteraas,  
kapellan i Eidsberg, Mysen, Trømborg og Hærland
Arb: 404 29 051  mob: 928 97 756
magnus.grovle.vesteraas@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: 404 30 247 mob: 982 20 299
solveig.tjernes@eidsberg.kommune.no

Ingamay Eidsmo Synnes, menighetspedagog
arb: 404 30 153 mob: 481 58 811 
ingamay.synnes@eidsberg.kommune.no

Willem Jannis Wilschut, kantor
arb: 404 30 319 mob: 977 91 146
willem.jannis.wilschut@eidsberg.kommune.no

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

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

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

Connie Maier, kirketjener/kirkegårdsarbeider 
Mysen
mob: 463 21 726

Menighetens Barnehage
Kontortelefon: 401 45 101
e-mail: post@menighetensbarnehage.no

Eidsberg kirkekontor, 
Ordfører Voldens vei 3, 1850 Mysen
tlf: 69 70 22 61
kirkekontoret@eidsberg.kommune.no

Med disse to sterke og varierte stemmene sammen 
er publikum sikret en bredspektret musikalsk opp-
levelse, med klassiske perler og populærmusikk i 
skjønn forening.

Her får både humor og andektighet en plass på 
repertoaret, og Julegaven deles i form av julens 
budskap. 

På scenen har Trine og Eli Kristin med seg eminen-
te musikere fra øverste hylle: Olav Torgeir Kopsland 
på strengeinstrumenter og Sjur Husom Vonen på 
keyboards og gitar. Det er  også laget en helt ny 
singel, som vil gis ut i forkant av turnéen. Velkom-
men til en julekonsert du kan ta med deg i hjerte 
og sjel på veien videre! Julegaven gjennomføres i 
samarbeid med Mission Aviation Fellowship (MAF.
no) Norge.» 

Det startet som Jul på Blomsterøya i Kråkerøy Kirke 
for et par år siden, nå har det blitt en liten turne 
i tre av Østfolds kirker under overskriften "I dette 
stille øyeblikk" - men produktet og ensemblet er 
heldigvis det samme! Cathrine Iversen, Alexander 
Hermansen og Dagfinn Klausen byr deg på skan-
dinavisk julemusikk - på både tradisjonelt og utra-
disjonelt vis. 

Konsertene er kjent for sin lune og varme stem-
ning, og selvfølgelig den gode musikalske kvali-
teten. Hvert år har trioen med seg en gjest, alltid 
på et høyt nivå. I år får trioen særdeles kompetent 
selskap i Svein Dag Hauge på gitar og Ole Petter 
Hansen Chylie på trommer!

Velkommen til "I dette stille øyeblikk" - i Hærland, 
Tomb eller Kråkerøy Kirke.

«Trine Reins helt spesielle julekonsert Jule-
gaven har rørt og gledet mange, og sikret 
den gode julestemningen for store og små. 
I år er det femårsjubileum for Julegaven, og 
nytt av året er at hun har fantastisk dyktige 
Eli Kristin Hanssveen med på laget! 

Tradisjonen tro inviterer Eidsberg 
Bygdekor til julekonsert i Eids-
berg kirke 23. desember kl. 21. Ko-
ret håper å bringe julestemning 

til alle som kommer og hører på.  
I tillegg til korets eminente di-
rigent, Toril Skaug Gaasland, så 
bidrar to svært dyktige musikere; 

kantor Willem Wilschut på piano/
orgel og Petter Dillevig på trom-
pet. Eidsberg Bygdekor har et 
spesielt godt forhold til prost Eli-
sabet Yrwing Guthus, som også 
i år vil bidra med juletanker som 
binder konserten sammen. 

Eidsberg Bygdekor vil synge man-
ge av de klassiske julesangene, 
men vil som tidligere også bidra 
med noe repertoar som ikke nød-
vendigvis alle forbinder med jul. 
Vi håper allikevel at tilhørerne blir 
fornøyd. Koret har fullt fokus på 
julekonserten fra og med begyn-
nelsen av november til 23. de-
sember. 

Eidsberg Bygdekor ønsker alle hjer-
telig velkommen til Eidsberg kirke 
lille julaften!

Eidsberg Bygdekor inviterer til konsert, 
«Kvelden før kvelden», i Eidsberg kirke

I dette
stille øyeblikk

VELKOMMEN TIL JULEKONSERT!
Alexander Hermansen, Cathrine Iversen og Dagfinn Klausen

Billetter kr. 325,-
Barn (t.o.m.12 år) 175,- (inkl. avgift)
Ticketmaster.no  •  tlf. 815 33 133 

 Selges også ved inngangen

TOMB KIRKE, 20.12.

HÆRLAND KIRKE, 21.12.

KRÅKERØY KIRKE, 22.12.

kl. 18.30 Alle steder

GJESTER: SVEIN DAG HAUGE  gitar

OLE PETTER HANSEN CHYLIE  trommer

I forrige Kirkekontakten marker-
te vi at Arild Bekkevold sluttet 
som kirketjener, og at det kunne 
ta litt tid før ny, fast kirketjener 
var på plass. Det ble imidlertid 
avklart at stillingen kunne lyses 
ut, og ansettelsen skjedde i slut-
ten av oktober.
Da ble Connie Maier ansatt som 

ny kirketjener i Eidsberg. Hun 
begynte i stillingen 1. novem-
ber, men for Connie var dette 
bare en formell overgang. Hun 
har i ett år vært vikar/ekstra-
hjelp hos oss, og hun har på den 
måten lært virksomheten godt å 
kjenne.
Vi ønsker henne velkommen!

Ny kirketjener på plass

Kirkens Bymisjonskafeen åpningstider i julen
Onsdag 27. og torsdag 28. desember  fra 11.00-14.00
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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 Mysen videregående skole, 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 de som møtes på Velferden og Kirkens bymisjon

For Edwin Ruuds hospital – de som bor og arbeider der 
For Mysebu – de som bor og arbeider der 

For Phønix Haga – de som bor og arbeider der 
For Indre Østfold fengsel –de som bor og arbeider der

For 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 julehøytiden

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

For advent og juletiden

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

Velsign oss, Guds Hellige Ånd. 
Amen

VELSIGNA JUL I MØRKETIDA

Andakt
ved prost,  
Elisabeth Yrwing Guthus

Velsigna du dag over fjordan.  
Velsigna du lys over land. 

Velsigna de evige ordan om håp  
og ei utstrakt hand. 

Verg dette lille du ga oss den dagen  
du fløtta oss hit. 

Så vi kjenne du aldri vil la oss  
forkomme i armod og slit.

Slik lyder første vers av «Nordnorsk jule-
salme» – en av de vakreste julesangene jeg 
vet.  Når Eidsberg bygdekor synger den på 
sin konsert «Kvelden-før-kvelden» i Østfold-
domen lillejulaften, ja da er min julestem-
ning på plass.  Både tekst og melodi er skre-
vet av Trygve Hoff – i desember i år er det 
30 år siden han døde, bare 49 år gammel. 
Mange viktige, varige spor står igjen etter 
ham – denne julesangen er ett slikt. De en-
kle ordene minner oss på en varsom og vak-
ker måte om julens storhet – Jesus kommer 
til oss som det lille barnet i krybben og er i 
vår verden – uansett om det er i en nord-
norsk mørketid med fjell, vann og fjorder, 
her i Indre Østfold hvor vi bor og lever – el-
ler langt sør i Betlehem.

Vi levde med hua i handa  
men hadde så sterk ei tru. 

Og ett har vi visselig sanna:  
Vi e hardhausa vi, som du. 
Nå har vi den hardaste ria,  
vi slit med å karre oss frem 
mot lyset og adventstida,  
d’e langt sør te Betlehem.

Guds fred er julens budskap til oss. Guds 
fred for alle; for mennesker på flukt, for alle 
som hjelper dem, for de som denne julen 
håper ekstra på en utstrakt hånd og for den 
som rekker ut sin. Guds fred i vårt daglige 
virke. I hverdag, helg og høytid – i det vi er 
opptatt av. 

Mange som er kjent med gårdsdrift med 
dyr vet at det er en gammel tradisjon at 
dyra også blir tatt ekstra hånd om på jule-
kvelden. På gården jeg vokste opp klappet 
vi alltid litt ekstra på hest og ku julekvelden, 
ga dem godt med fôr og sa; et væl og trivs 
væl, for i kveld er det julekvelden. Det var 
høytid også i fjøs og uthus, og mange ste-
der er det fortsatt slik.  

Så får Guds fred og signing senke seg over 
gård og grend, byens gater, torg og plasser. 
Og sammen kan vi takke for at Gud ser oss 
i vårt mørketidsland og signer oss med sitt 
evige Ord. 

Guds fred over fjellet og åsen.  
La det gro der vi bygge og bor. 
Guds fred over dyran på båsen  

og ei frossen og karrig jord. 
Du ser oss i mørketids landet,  

du signe med evige ord. 
Husan og fjellet og vannet  

og folket som leve her nord.

(Norsk Salmebok nr 24)

Velsignet høytid!

Innleveringsfrist til  
neste menighetsblad:

27. feb. 2018 
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

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

Vi har spurt noen av konfirmantene på leiren om hva som er det beste 
med konfirmantleir, og om å fortelle om en ting de har lært på leiren. 
Her er deres svar:

Fire på konfirmantleir

Jonas Faugli  
Gundersen 
Konfirmant  
i Hærland
Hva er det kjek-
keste med å være  
på konfirmantleir?
Det kjekkeste er å møte nye folk.
Hva er en ting du har lært på leiren?
Jeg har lært mer om kristen tro.

Kjell Alexander 
Sundén 
Konfirmant i Mysen
Hva er det kjek-
keste med å være  
på konfirmantleir?
Alt med leiren er fint! 
Det er kjekt å være med venner,
Hva er en ting du har lært på leiren?
At Jesus skapte oss og kjente oss før vi 
ble til.

Martin Bolstad 
Olsen
Konfirmant i Mysen
Hva er det kjek-
keste med å være  
på konfirmantleir?
Det kjekkeste har 
vært det sosiale og uteaktivitetene.
Hva er en ting du har lært på leiren?
Jeg har lært mye om samarbeid.

Solrun Marie  
Kopperud 
Konfirmant  
i Metodistkirken
Hva er det kjek-
keste med å være  
på konfirmantleir?
Det sosiale har vært det kjekkeste.
Hva er en ting du har lært på leiren?
Jeg har lært om dåp og nattverd.
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Jula var en begivenhet som i høy-
este grad ble markert på Dal. For-
arbeidet var omfattende.
Ikke så rart det ble hetende jule-
stria. 
Jørgen Dahl, eier av gården 1905-
1940, skriver i detalj om hvordan 
alt foregikk. Her får vi nøye oss 
med en kort versjon
Overalt skulle det ryddes og vas-
kes, ute og inne. Støvlene skulle 
smørs med fett. Brygging og ba-
king hørte med. Men bakingen 
måtte ikke skje på solvervdagen. 
For da ble «kakua rå».
Baksten besto av surbrød, almin-
nelig kaku (brød) og kveitekaku. 
Av det som gikk under benevnel-
sen «godter», nevnes vannbak-
kelse og goro.
Slaktingen begynte tidlig. Det 
meste av kjøttet og flesket ble sal-
tet ned. Av dyrenes innmat ble det 
laget pølser.

ALLE  FIKK  VASK
Til støpning av lys trengtes mye 
talg. Ved trengtes i store mengder. 
Den skulle bæres inn før helligda-
gene. For da skulle man ikke gjøre 
unødvendig arbeid.
På en tur til hovedstaden ble det 
kjøpt inn fem liter konjakk og fem 
eller ti liter akevitt. Så hadde de 
med kjøtt og smør for salg.
I bryggerhuset skulle alle få sin 
vask etter tur. Det skjedde lillejul-
aften. 

Tidlig på morgenen julaften ble det 
hogd enda mer ved. Da fikk hog-
gerne dram. Men hoggingen var 
over til dugurd.
Senere på dagen fikk de «mølju», 
det vil si flatbrød bløtt i varm suppe 
og med fett som var skummet av 
suppa, helt over. Det var godt. Så 
øl til, for første gang smakte de 
på julebrygget. Dessuten fikk de 
voksne dram.

IKKE  PAKKER
Julekvelden måtte alle holde seg 
hjemme. Vår forventning om pak-
ker hadde de ikke. For de hadde 
ikke pakker, heller ikke juletre. 
På Dal fikk de det første juletreet i 
1906, men andre gårder i Eidsberg 
hadde begynt med juletre flere år 
tidligere.
– Men du verden som vi ventet på 
julekvelden likevel, skriver Jørgen. 
– Når jentene var kommet inn fra 
fjøset, leste bestefar Tollef juletek-
sten fra Johan Arndts andaktsbok. 

Alle satt ved kjøkkenbordet, be-
stefar i høysetet, far ved hans høyre 
side og Julie, husholdersken, ved 
hans venstre.
Så åt de brød, risengrynsvelling, 
stekt ribbe, pølser og kjøtt. Og øl 
og dram fikk de.
Videre var det epler og kaker. Når 
måltidet var over, takket de beste-
far ved å rekke han handa. 

TEGN
Ved måltidet hadde de et tent lys. 
Hvis veken på lyset krummet seg 
mot utgangsdøra, var det tegn på 
at en av de som satt ved bordet, 
skulle dø i løpet av kommende år.
De gamle fortalte at hvis ei jente 
ville finne ut hvem som skulle 
bli kjæresten hennes, skulle hun 
julekvelden gå ut og gå tre ganger 
rundt fjøsbrønnen. Så ville kjæres-
ten vise seg.
Tok hun et fylt brennevinsglass 
med seg, ville hun finne ut om han 
ble drikkfeldig. Hvis han tok og 

tømte det, ville han bli drikkfeldig. 
Slo han derimot glasset av hånden 
på jenta, kom han ikke til å drikke.

TIL  KIRKE  JULEDAG
Juledagen måtte ikke noe gjøres 
som var unødvendig. Å utføre det 
minste arbeid, ble sett på som stor 
synd. Første juledag gikk turen til 
Hærland kirke. 
Å gå julebukk hørte med til adspre-
delsene i romjula. Noen hadde med 
seg trekkspill og underholdt med 
det. 
Det var viktig å ikke komme kjø-
rende med en hest som var kjent, 
for da kunne man finne ut hvor 
julebukkene kom fra. Noen kom 
fra andre bygder. Men det hendte 
de røpet hvem de var når de hadde 
fått noen drammer.
Tredje dags jul begynte jentene å 
arbeide for seg selv, og det fortsatt 
de med til trettende dag jul.

STORT  SELSKAP
Trettende dag jul arrangerte hus-
bonden stort selskap for alle tje-
nerne og husmennene med familie 
der årsoppgjør ble holdt. Husmen-
nene og arbeiderne kom med sine 
«penger», det vil si spillekort der 
det var skrevet hvor mye den en-
kelte hadde jobbet for.
Siste selskap for folk og husmenne-
ne på Dal ble holdt 6. januar 1940.
 Et viktig innslag var talen til hus-
bonden Jørgen. Den har han selv 
skrevet ned for ettertiden.
Han minte om at de på denne fest-
dagen skulle legge hverdagens slit 

og bekymringer til side, og slå en 
glemselens strek over det vrange 
og skakke som hadde samlet seg 
opp i årets løp. Han siterte hus-
mann Sigvart Kristiansen Vølen 
som sa: «Vi som eter i hop, skal 
holde i hop». Så begynte de det nye 
året med friskt mot.
At det ble servert mye alkohol på 
Dal, er sikkert, slik skikken var. 
Men Jørgen, som selv var avholds-
mann, sa folk trodde den gang at 
brennevinet kunne lege alle liv-
sens mein og sykdommer. Han 
nevnte at i hans fars barndom gjen-
nomlevde folk på bygdene den ver-
ste tid hva drikk angikk.
Selv om det var rikelig med drik-
kevarer, der alle drakk øl av det 
store kruset som fremdeles finnes 
på gården, var det også rikelig med 
mat. 
Alle fikk med seg visdomsord fra 
det Jørgen sa. Han siterte Henrik 
Wergeland som hadde sagt at «Min 
ånd og min geist besitter jeg blott, 
eier jeg kalles ei kan». Og det sam-
me syn ga Jørgen uttrykk for når 
det gjaldt en gård. En husbond så 
vel som en husmann er ikke herrer, 
men forvaltere. Han understreket 
nødvendigheten av samarbeid. Og 
fordi folk anså det som grommere 
å trenge hjelp, slik en husbond 
trenger, enn å gi hjelp, siterte han 
forfatteren Paul le Cour som spur-
te: Hva er størst – enten å kunne 
hjelpe eller å trenge hjelp? Jørgen 
mente alle var enig i at det er større 
å kunne gi hjelp enn å trenge hjelp

Jul i gamle dager på gården Dal

Trond DegnesApropos!
Det nærmer seg jul. Mye skal 
gjøres. Gamle og kjære gjen-
stander hentes fram. Juletreet 
skal på plass etter hvert. Jule-
konsertene står i kø. De er en 
kjær tradisjon hvor venner og 
familie møtes for å oppleve god 
sang og musikk.

Alle har vi sikkert førjulsminner.  
Noen er flere tiår gamle. Det kan 
være julegateåpningen i Mysen 
da vinter var vinter, og vi testet 
sparkstøttingen i sandfrie gater. 
Med stor flid var det bygd opp 
flotte juleutstillinger i butikkvin-
duene. Som guttunge glemmer 
jeg aldri modelltoget i Andresens 
fargehandel. Gaven som det bare 
var å se langt etter.

La oss også først som sist minne 
hverandre om at julen slett ikke 
er god for alle. Minner har alltid 
forskjellig valør. Her har vi alle et 
ansvar ved å løfte blikket over 
handlekurven og se hvordan det 
står til i våre nærmiljøer.

Ett at mine sterkeste førjulsmøter 
skriver seg fra tiden som journalist 
i Indre Smaalenenes Avis. Vi må 
tilbake til 1970-tallet. Redaktø-
ren hadde fått tips om at en ung 
misjonær fra Eidsberg var kommet 
hjem på ferie. Søsknene hadde 
betalt hjemreisen for å gi henne 
en velfortjent pause i en krevende 
tjeneste i Afrika.

Plutselig sto hun i døren til konto-
ret mitt. 

– Jeg heter Jorunn Fagerheim. Dere 
ville visst ha en prat med meg. 

Jeg møtte en høyreist kvinne som 
bar tydelig preg av å være sliten. 
Med innlevelse fortalte hun om 
kallet til å bli misjonær og om 
den krevende tjenesten langt 
inne i Afrikas indre – nær Victo-
riasjøen. Med bil eller sykkel dro 
hun innover til små landsbyer som 
hadde så store behov for hjelp og 
omsorg. En dag fikk hun melding 
om en fødende som var underveis. 
Nytt hasteoppdrag ventet. Bilen 

var god å ha - så lenge veien var 
farbar. Deretter kastet hun seg 
på en sykkel. Lenger innover i 
jungelen møtte hun en mann som 
kom med sin fødende kone på 
bagasjebrettet. Der og da ble det 
født et barn i veigrøfta.

– Hvordan er det å komme hjem, 
spør jeg, når intervjuet går mot 
slutten.

 Misjonæren blir svært tankefull:

– Jeg har ikke sovet ett minutt i 
natt! Førjulstiden her i Norge med 
glitter og stas ble for mye for meg. 
Kontrastene er voldsomme i forhold 
til min hverdag i Afrika.

Jorunn Fagerheim reiste tilbake 
til det landet hun elsket. Det ble 
både Sør-Afrika, Kenya og Uganda 
for den aktive sykepleieren og 
jordmoren.  Spesielt hadde hun 
stor omsorg for hiv-smittede og 
aidssyke i Uganda. Der tok hun seg 
av tre barn som mistet sine aids-
syke foreldre.

Plutselig i sommer så jeg døds-
annonsen. Jorunn Fagerheims 
livsmotto sto der svart på hvitt: 
Jeg har stridt den gode strid, 
fullendt løpet og bevart troen. 
Like sterkt om møtet med henne, 
var det å lese dødsannonsen.  Da 
så jeg henne lys levende for meg 
igjen.  Når jeg nå blir fortalt om de 
tre barna som hun tok seg av og 
påkostet utdannelse, blir det over 
40 år gamle førjulsmøtet enda 
sterkere. Ett av barna ble utdannet 
lærer, en annen lege og den tredje 
har startet systue. Et langt liv i 
misjonens tjeneste er avsluttet. 
Livsgjerningen er fullendt.

Jeg håper vi alle får gode opplevel-
ser nå i førjulstiden. Ja, la nettopp 
adventstiden bli dager hvor 
budskapet om Jesus-barnet møter 
oss, og vi fornemmer at julen 
nærmer seg.  Og julens budskap er 
like aktuelt i dag – i en verden hvor 
kontrastene kanskje er enda større 
enn i førjulsdagene da jeg møtte 
Jorunn Fagerheim.  Forfatteren Ed-

vard Hoems har satt ord på dette 
i sin mektige salme «Den fattige 
Gud» (nr 740 i Norsk Salmebok). 

Eit lite barn voks opp til mann
og sa at han var Gud.
Han levde slik som andre, han,
og såg heilt vanleg ut.
Hans rike låg langt borte
frå all sorg og vondskap i vår verd,
og enda bed han oss forstå
at det er inni oss det er.

Han sa: Ein fattig går forbi,
og det er meg du ser.
Men vi ser millionar, vi,
i svoltens store hær.
Og når vi veit kva vi har gjort
mot alle desse dine små,
forstår du at vi snur oss bort
ifrå den Gud vi skulle sjå.

Men er det sant at dei som bur
i svolten kring vår jord,
er Gud som menneske, da trur
vi òg at du er stor.
Når svoltens hær frå land til land
bryt opp og krev ei anna verd,
vil vi forstå med vår forstand
kva for ein mektig Gud du er.

Et sterkt førjulsminne!

Tekst :  Torbjørn Greipsland

Hvit og stille vinterdag på Dal. Foto Tollof Dahl.
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Den Norske kirke i Eidsberg har 
en lang tradisjon for markering 
av Luciadagen, 13. desember. 
Flere år på rad har vi markert 
dagen med Luciagudstjeneste 
om kvelden, der konfirmanter 
har vært involvert.

I år inviterer vi, for første gang 
i historien, (!) til Luciakonsert i 
Mysen kirke, etter svensk opp-
skrift. I motsetning til svenske-
ne, som gjør dette grytidlig om 
morgenen, blir dette en kvelds-
konsert.

Legenden om Sankta Lucia
Opphavet og forbildet til da-
gens luciafeiring kommer an-
tageligvis fra flere steder. I til-
legg til martyren og helgenen 
Lucia og den nordiske vetten 
Lussi, mener noen forskere at 
hun er inspirert av den tyske 
Christkindchen (Christkindlein) 
– en hvitkledd jente med pa-
pirkrone og brennende vokslys 
på hodet. I noen deler av Tysk-
land gikk hun rundt og delte ut 
julegaver til barna, enten alene 
eller i følge med Sankt Nikolas, 
erkebiskopen av Smyrna, som 
senere ble inspirasjon til «Santa 
Claus» (for så å komme tilbake 
til Europa som julenissen).

Forbildet kan også være en hvit-
kledd engel og lysinnsamler 
som deltok i de gamle kirkelige 
stjernespillene og stjernegutte-
opptogene i middelalderen.

Ifølge legendene var Lucia en 
romersk jomfru fra Siracusa på 
Sicilia som led martyrdøden 
under kristendomsforfølgel-
sene under keiser Diokletian i 
år 303. Moren hennes hadde 
spart penger til medgiften hen-
nes, men ble alvorlig syk. Da 
ba Lucia til Gud om at moren 
skulle bli frisk, noe som skjedde. 
I takknemlighet delte Lucia ut 
hele den oppsparte medgif-
ten hennes til de fattige i byen. 
Hennes trolovede ble så forar-
get over dette at han anmeldte 
henne til stattholderen i byen 

for å ha satt seg opp mot keise-
rens lover. 

Lucia ble tatt til fange, og dømt 
til døden. Hun skulle brennes 
på bålet. Legenden sier at hun 
skulle føres rundt i byen på en 
oksekjerre, men oksene nektet 
å flytte på seg. Til fots ble hun 
ført til byens torg for å brennes 
på bålet, noe som var stor un-
derholdning på 300-tallet. Hun 
stod midt i flammehavet, men 
ilden rørte henne ikke. Til slutt 
ble hun halshugget av en av 
soldatene. Det fortelles at hun 
døde fast i sin tro med en bren-
nende lampe i hånden. Slik fikk 
hun navnet Lucia (latin: lucius = 
lysende).

Derfor fremstilles hun i kunst 
og folketradisjon med en krone 
av levende lys, og minnefesten 
hennes som ble vanlig å feire 
mot slutten av middelalderen, 
står i lysets tegn. Allerede på 
500-tallet var hun en populær 
helgen, og så langt nord som 
i England ble to kirker viet til 
henne før år 800.

Også i Norden har St. Lucia vært 
dyrket, men det er usikkert om 
folk her i landet har tatt vare 
på tradisjoner om henne et-
ter reformasjonen, slik det ble 
gjort i Sverige. Skikken var van-
lig i svensk overklasse også på 
1600- og 1700-tallet.

Hennes minnedag er 13. de-
sember. På 300-tallet brukte 
man en annen kalender, som lå 

8 dager foran vår gregorianske. 
Da var natten til 13. desember 
den lengste natten i året. Sola 
snudde, og fra da av ble det 
igjen lysere for hver dag.

Lysene i kransen til Lucia skal 
minne oss om dette, men ly-
sene er også et minne om kam-
pen mellom lys og mørke, mel-
lom Kristus og dem som ville 
bekjempe kristendommen. De 
brennende lysene symboliserer 
håpet og den levende tro.

Barnekoret
Årets Luciakonsert er resultatet 
av et tett samarbeidsprosjekt 
mellom Den Norske kirke og 
Eidsberg kommunale kultur-
skole. Ideen har vært å starte et 
prosjekt-barnekor for anlednin-
gen, og tidlig i høst ble det av-
holdt ordentlig «audition» ved 
sangpedagog Marte Hagen fra 
kulturskolen og kantor Willem 
Wilschut. Årets Luciakor består 
av 12 jenter (Lucia og ternene) 
og 3 gutter (stjernegutter!)mel-
lom 9 og 15 år. Koret har hatt 6 
øvelser i kulturskolens lokaler 
under ledelse av kantor Willem 
Wilschut. 

På konserten vil også flere av 
kulturskolens lærere delta, Lu-
cialegenden blir fortalt, og ikke 
minst vil en gruppe fra årets 
konfirmanter ha en stor rolle.

Som seg hør og bør inviterer 
vi til Lusekatter og gløgg etter 
konserten.

Fullt hus med Hyttemusikken

ALLEHELGENSKONSERTEN 2017

Hyttemusikken er en kjent og 
kjær instans i lokalmiljøet og 
søndag 22/10 besøkte de Trøm-
borg Menighetshus. Med seg 
hadde de gjesteartister Bay 
Berntsen på fiolin og Trevor 
Ford på piano. Bay Berntsen 
og Trevor Ford er begge pen-
sjonister, og har stor glede av 
å dele med andre den gleden 
de selv får ved å spille sammen. 
De er begge dekorert av Kong 
Harald V for sin innsats for mu-
sikk i Norge. Bay Berntsen har 
spilt fiolin siden åtteårsalderen 
og er utdannet ved Baratt-Due 
Musikk institutt i Oslo. Berntsen 
har spilt symfoni- og kamme-
rorkester, blant annet Kringkas-
tingens Juniorkester og Oslo 
Kammerorkester. Trevor Ford 
har spilt piano siden femårsal-
deren. Han var tidligere oboist 
og pianist i den kongelige bri-

tiske marinemusikken, og sene-
re sjefsdirigent for den britiske 
hjemmeflåte. 

Nær 90 publikummere fant vei-
en til Trømborg Menighetshus 
denne kvelden og nøt vakre 

toner, god ettermiddagsmat og 
hyggelig selskap. Det ble sam-
let inn pengegave til innsam-
lingsaksjonen ved UNICEF.  

Takk til alle bidragsytere! 
Hilsen Trømborg Kirkekomite

5. November ble Allehelgen 
markert ved gudstjenester i My-
sen og Hærland kirker, og med 
en stor Allehelgenskonsert i 
Eidsberg kirke. Hærland sang-
forening deltok i gudstjenesten 
i Hærland, mens solistene Ann-
vor Greibesland og Christopher 
Pedersen deltok i Mysen kirke.

Eidsberg Bygdekor, Mysen Da-
mekor og Mysen Mannskor var 
hovedaktørene under kveldens 
konsert i Østfolddomen. I tillegg 
medvirket Petter Simonsen og 
et 5-manns orkester, med kan-
tor Willem Wilschut på orgel og 
klaver. Kvelden ble ledet av sok-

neprest Solfrid Leinebø Seljås, 
som leste både dikt og flere av-
snitt fra bibelen.

Hele 275 publikummere var til 
stede på konserten på en mørk 
og kald novemberkveld, et re-
kordantall i følge kirkebøkene.

Allehelgen engasjerer mange, 
og det er sterkt og flott at 4 av 
bygdas kor engasjerte seg sterkt 
i denne markeringen.

En takk til alle som bidro, en takk 
til alle som kom, og ikke minst, 
en stor takk til Kirkekomitéen i 
Eidsberg, som sto for fortreffelig 
organisering av parkeringen og 
inngangsbillett.

MENNESKEVERDIG  LIV
Han understreket slik han ofte 
gjorde, hvor viktig det var å ta 
vare på jord og eiendom og være 
ansvarsbevisste i det en gjør. For 
i tidenes morgen satte Skaperen 
mennesket på jorden for å dyrke og 
vokte den. 
Han sa folk trenger beskyttelse 
imot nedbrytende krefter. Han 
understreket plikten husbonden 
har til å være god mot dem som gir 
hjelp, husmennene. – Dessverre 
har det vært syndet mye mot denne 
plikten, sa Jørgen.
De unge burde veiledes til ikke 
bare å være opptatt av å tjene pen-
ger, men oppdras til et mennes-
keverdig liv. Han siterte Jesu ord: 
«Hva gagner det et menneske om 
det vinner den hele verden, men 
tar skade på sin sjel».

 Så takket Jørgen sin hustru og de 
mange som hadde hjulpet han og 
familien. Nå overlot han gården til 
sønnen og hans familie.
Til slutt kom han inn på det å bli 
velsignet og han siterte sin beste-
mor, Petrine Vesterby: «Knytt den 
ene hånd igjen, og hold den andre 
åpen, så får du se hvilken hånd du 
får mest i».
Han mente man nå så et tidsskifte, 
at tidene ble hardere (Verdenskri-
gen var jo i gang da.) Han håpet 
Gud ville unne dem kraft og mot 
til å møte de kommende tider, og 
at både de kulturelle, åndelige og 
materielle verdiene måtte beva-
res. - Og at vi og vår slekt måtte gå 
styrket og renset ut av det hele med 
rene samvittigheter. Så komme hva 
Gud vil der skal komme.

Familien Dahl fotografert omkring 1923. Fra venstre Jørgen, til høyre kona Marie. 
Mellom dem Julie, som i 60 år var husbestyrer på gården. Bak fra venstre Kristian, 
Anne og Ole. Foto: Mansrud, Mysen. 

Luciakonsert i Mysen kirke 
13. desember kl. 19.00

Foto :  Trond Degnes
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Den kirkelige fellesnemnda, 
som skal lede arbeidet med å slå 
sammen fellesrådene i de eksiste-
rende kommunene til ett fellesråd 
fra 01.12.19, ble etablert i slutten av 
september. Nemnda har to med-
lemmer fra hvert fellesråd, i tillegg 
er prost Elisabeth Yrwing Guthus 
medlem, og fra den politiske felles-
nemnda er Hilde Borger fra Hobøl 
oppnevnt. Fra Eidsberg deltar Jan 
Solberg og Bjørn Solberg, og sist-
nevnte er valgt til leder av nemnda.
Nemnda har hatt to ordinære 
møter, og i tillegg var vi 28.10. på 
befaring til nesten alle kirker og 
kirkegårder i den nye kommunen. 
Det er i alt 12 kirker og 13 kirkegår-
der (i Mysen er det som kjent 2), 
og i tillegg gravkapeller og andre 
bygninger som fellesrådene har 
ansvaret for. I Askim, Trøgstad og 

Eidsberg har menighetene barne-
hager, som fellesrådene har direkte 
eller indirekte ansvar for. Nemnda 
kunne konstatere at kirkene så ut 
til å være i rimelig god stand, og 
bedre blir det når arbeidene med 
Eidsberg, Hærland og Mysen kirker 
blir ferdigstilt, sannsynligvis rett før 
fellesrådene slås sammen. 
Anne-Grete Larsen er ansatt som 
prosjektleder i halv stilling; hun 
skal være administrativ leder for 
sammenslåingen. Den jobben 
omfatter mange oppgaver, bl.a. 
å utarbeide en prosjekt- og frem-
driftsplan og budsjetter for 2018 
og 2019. Hun skal lage en oversikt 
over driften i dagens fem fellesråd, 
og så lage forslag til en organisa-
sjonsplan for det nye fellesrådet, 
som fellesnemnda skal vedta. Alle 
ansatte blir med over i det nye fel-
lesrådet, og mye av virksomheten 
vil fortsette som før. Men for noen 

Regjeringen har sendt på hø-
ring forslaget til ny «Lov om 
tros- og livssynssamfunn», 
og den kan kirkelige fellesråd 
uttale seg om innen nyttår. 
Dette er en lov som bl.a. skal 
erstatte den nåværende kirke-
loven, og formålet med loven 
er å «understøtte tros- og livs-
synssamfunn» , altså å regu-
lere på hvilken måte samfun-
net skal støtte kirkesamfunn 
og livssynsorganisasjoner. I 
dag er det tre lover på dette 
området, disse samles i én lov. 
Den norske kirke får et eget 
kapitel i loven, men ikke egen 
lov som det var vært i flere 
hundre år. Dette er en naturlig 
følge av skillet mellom kirke 
og stat, og en naturlig konse-
kvens av at grunnlovens §12 
slår fast at Den norske kirke 
er «Norges folkekirke», og at 
den, og andre kirkesamfunn 
skal «understøttes», altså få 
penger fra det offentlige.
Det er logisk at kapitlet om 
Den norske kirke ikke inne-
holder så mange paragrafer, 
og at mye av det som i dag er 
bestemt i loven, for fremtiden 
skal bli bestemt av kirkemø-
tet. Men noe blir ikke endret, 
f.eks. at kirkens grunnenhet er 
sognet, at sognet eier kirken, 
og at det skal være menig-
hetsråd. Ordningen med bi-
skoper, proster og sognepres-
ter skal også videreføres. Og 

lovforslaget inneholder også 
bestemmelser om at kirken 
skal styres demokratisk og at 
stemmerettsalderen er 15 år.
Men forslaget sier ikke noe 
om hvilke oppgaver menig-
hetsrådet skal ha, og det over-
later til kirkemøtet å bestem-
me om det i fremtiden skal 
være kirkelige fellesråd og 
bispedømmeråd. Og så over-
lates det til kirkemøtet å be-
stemme hvordan valgene til 
de forskjellige råd skal foregå. 
Det eneste lovforslaget sier, er 
at kirkevalg fortsatt skal av-
holdes samtidig med politiske 
valg.
Regjeringen foreslår at kirken 
fortsatt skal ha ansvaret for 
kirkegårder, og at kommunen 
skal dekke utgiftene til driften 
av disse. Dette er en oppgave 
fellesrådet har i dag, her er det 
altså usikkert hvordan det blir 
etter 2020.
I dag dekkes staten utgiftene 
til prestenes lønninger, mens 
kommunene dekker utgif-
tene til drift av kirker og kir-
kegårder, lønn til organister, 
kirketjenere og kirkeverger. 
Regjeringen foreslår to alter-
nativer; enten at dagens for-
deling fortsetter, eller at sta-
ten tar over all finansiering av 
kirken. Dette er nok det viktig-
ste punktet i lovforslaget som 
fellesrådet skal mene noe om, 
når rådet skal behandle den-
ne viktige saken på sitt møte 
27.11.

Kirkekontaktens lesere er vel 
kjent med at brødrene Erling og 
Hans Grini etterlot seg en bety-
delig arv, og at midlene er sam-
let i et fond som forvaltes av et 
fondsstyret. 

Første tildeling fra fondet skjedde 
tidlig i høst, og kirken i Eidsberg ble 

tilgodesett med kr 220 000, noe vi 
selvsagt er svært takknemlige for. 
Dette beløpet kommer i tillegg til 
at stiftelsen dekket alle utgiftene 
i forbindelse med at madonnaen 
og noe annet inventar fra Tenor 
kirke nå er plassert i Eidsberg kirke.
Dette første året valgte vi å søke 
om midler til utstyr, og vi priori-
terte 100 salmebøker, 20 bibler, 

lydanlegg til Eidsberg kirke,  sit-
teputer, økonomisk støtte til kon-
serter i Eidsberg kirke og midler 
til merking av en ny pilegrimsled 
fra Trømborg kirke til Eidsberg. Alt 
dette får vi nå penger til å anskaffe.
At lydanlegget i Eidsberg trenger 
en oppgradering, skjønner de som 
ferdes der, og det er også flott å 
få flere salmebøker, slik at vi har 
nok bøker 1. juledag og ved andre 
gudstjenester der det er mange til 
stede. I dag må kirketjeneren hen-
te i andre kirker, og det er tungvint.

Kirken har fått midler 
fra Grini stiftelsen

Kirkelig fellesnemnd i 
gang med arbeidet sitt

Høring om ny kirkelov ansatte kan arbeidsoppgavene bli 
endret, og for alle ligger det en for-
andring i at de fra 2020 skal jobbe 
sammen i en større stab. Det må 
også forberedes, derfor blir kultur-
bygging  en viktig oppgave både 
for prosjektlederen og for nemnda.
Prosjektlederen skal ha kontoret 
sitt i Eidsberg, men hun vil selvsagt 
bevege seg rundt til de andre fel-
lesrådene, gjøre seg kjent og arbei-
de litt på de andre kontorene.
Fellesnemnda har også opprettet 
et partssammensatt utvalg, med 
6 medlemmer fra nemnda og 5 
fra fagforeningene. Dette utvalget 
skal behandle og uttale seg om 
alle saker som berører de ansattes 
arbeidssituasjon; og det vil gjelde 
mange saker. Leder i det utvalget 
er Truls Magne Melvær fra Hobøl.
Så minner vi om at alle møter i fel-
lesnemnda er åpne møter. Første 
møte på nyåret er i lokalene til As-
kim menighet, torsdag 25. januar, 
med start kl 17. Og referater fra 
møtene blir lagt ut på hjemmesi-
dene til de fem fellesrådene.

Tekst :  Bjørn Solberg

Tekst :  Bjørn Solberg

Tekst :  Bjørn Solberg
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DØPTE
Eidsberg:
Theo Nordlien Normanseth

Ella Aurora Moskaug

Ella Trømborg Thing Stenberg

Ada Rakstad

Milian Rakstad

Alexander Stensby

Mysen:
Else Michelle Solheim Hau-
glund

Mille Alexandra Elverhøi

Alexandra Linneá Hovland

Emil Helgerud Lundgren

Cedrik Antonsen

Alice Léana Balen Ruud

Odin Ueland

Frida Sofie Abrahamsen Grinna

Hærland:
Anton Jørn Waldemar Holene

Ole Theodor Homstvedt

Thea Arnesen Bratlie

Lukas Johannes Høilund

Tilde Karlsen Sivertsen

Trømborg:
Lilly Othilie Karlstad

Jan Arthur Aas

Mia Kristine Lønberg

DØDE
Eidsberg:
Ingen gravferder

Mysen:
Inger Marie Marthinsen

Sigurd William Gundersen

Johnny Robert Bergersen

Kåre Gukild

Knut Norløff

Thor Olav Hansen

Arne Pask Pettersen

Hærland:
Else Westgård Hellerud

John Karsten Haugerud 

Magne Otto Aas

Trømborg:
Ingrid Otilie Løvtangen

Reidun Synnøve Skogsberg

GUDSTJENESTER
10.12.17 – 2. SØNDAG I ADVENTSTIDEN.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Hærland kirke kl. 19.00: Lysmesse. Konfirmantene deltar

17.12.17 – 3. SØNDAG I ADVENTSTIDEN.
Eidsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

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

25.12.17 – JULEDAG.
Eidsberg kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste 

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

31.12.17 – NYTTÅRSAFTEN.
Mysen kirke kl. 13.00: Minnegudstjeneste

01.01.18 – NYTTÅRSDAG.
Eidsberg kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste

07.01.18 – KRISTI ÅPENBARINGSDAG.
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

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

21.01.18 – 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN.
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Eidsberg kirkestue kl. 19.00: Kveldsmesse

28.01.18 – SÅMANNSSØNDAG.
Trømborg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Mysen kirke kl. 16.00: Gudstjeneste

04.02.18 – KRISTI  FORKLARELSESDAG.
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Mysen kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste

11.02.18 – FASTELAVNSSØNDAG.
Mysen kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste
Trømborg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

14.02.18 – ASKEONSDAG.
Eidsberg kirkestue kl. 19.00: Askeonsdagsmesse 
 Etter gudstjenesten serveres det suppe 

18.02.18 – 1. SØNDAG I FASTETIDEN.
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

25.02.18 – 2. SØNDAG I FASTETIDEN.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

04.03.18 – 3. SØNDAG I FASTETIDEN.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Hærland kirke kl. 11.00:  Gudstjeneste
Foreningshuset på Slitu kl. 19.00: Kveldsmesse

11.03.18 – 4. SØNDAG I FASTETIDEN.
Mysen kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste
Trømborg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

18.03.08 – MARIA BUDSKAPSDAG.
Hærland kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste 
 Utdeling av bok til 6-åringer
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

25.03.18 – PALMESØNDAG.
Hærland kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste

VIGDE
Eidsberg:
Gudrun Bakke og Nils Ødegård

Kamilla Sollie og  
Andreas Alexander Baklund

Cecilie Ragnhild og Ronny  
Maximuz Hansen-Steensgaard

Hærland:
Anneli Sætran Krog og  
Nils Kenneth Thony Liliegren

Ingen vigde i de andre  
menighetene. 

I midten av november ble det arrangert NMS misjonsmesse på Mysen menighetshus Betania.

Det var mange i aksjon, og mes-
sen var forberedt i lang tid! Det 
deltok barn fra Småbarnssang og 

Knøttekor, Konfirmanter fra Chan-
gemakergruppa deltok som hjel-
pere. Messen samlet inn 33 000kr 

til det viktige arbeidet som drives 
av NMS. Takk til dere som bidro 
denne ettermiddagen og kvelden!

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

8/1:  «Naturopplevelser og seterdrift i Trømborgfjella»  
 v/ Svein Syversen.

22/1:  «Katekettjeneste gjennom 40 år» v/ Steinar Ørum.

12/2:  «Trygve Gulbrandsens budskap og berømmelse»  
 v/ Hans Rasmus Glomsrud.

26/2:  «Fengselsprestens hverdag» v/ Jens Fredrik Brenne.

12/3:  Trivselstreffet feirer 5 år! Marsipankake, 

26/3:  «Påsken i kirkerommet» v/ Magnus Grøvle Vesteraas

9/4:  Winnie Gulbrandsen og Leif Wiik synger og spiller.

23/4:  «Det gror i gartneriet» v/ Axel Wiig

14/5:  Karsten og Arne Rasmussen og Jonny Hermansen 
synger og spiller.

28/5:  «Våren i poesi og sanger» v/ Elisabet Yrwing Guthus.

11/6:  «Musikk og Livskvalitet» v/ Wenche Hammer og  
 Vidar Hansen.

25/6:  Sommerfest med rømmegrøt. Ranveig Brandsrud  
 Henning og Synnøve Brandsrud synger for oss  
 og med oss.

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

TRIVSELSTREFF  
vinter-vår 2018

NMS misjonsmesse

Onsdag 31. januar:   
Hilde Brekke Møller: 
Hva vet vi egentlig om mennesket Jesus?

Osdag 28. februar: 
Besøk fra Sjømannsmisjonen, som presenterer glimt fra 
dagens sjømannskirker

Onsdag 22. mars: 
Pasjonskonsert (Mysen kirke)

Onsdag 25. april: 
Program ikke klart

Onsdag 30. mai: 
Vi får besøk av Henrik Syse

MMM våren 2018

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

BYGDEJULETREFEST  
I TRØMBORG

      Torsdag 4. januar kl. 18.00  
      i Menighetshuset

Det blir julesang, juletregang,  
andakt, mye god mat, utlodning og 

nissebesøk med poser til barna.
Hele familien med små og store  

er velkommen.
Trømborg Bygdekvinnelag og  

barneforeningen Mandagskveld



I september var det stor feiring av at 
Menighetens barnehage fyller 40 år 
i år. Da barnehagen holder hus på 
tre steder i bygda,  måtte det jo bli 
bursdagsfest i tre dager også.  Først 
ut var avdeling Hebron, deretter av-
deling Hærland og til slutt på Trøm-
borg der det er to avdelinger. 
Barna hadde vært med på forbere-
delser, så når dagen kom var barne-
hagen pyntet til fest med bl. a en 
stooor krone, masse ballonger og 

annen pynt. Tidlig om morgenen 
ble et flott hoppeslott rigget opp på 
lekeplassen mens forventningsfulle 
barn ventet spent og tittet i vindu-
ene. Da hoppeslottet var klart, tok 
det ikke lang tid å få på uteklærne 
og komme seg ut. Der var barneha-
gens  ”altmuligmann”: Jon Anders 
Herrebrøden på plass som «hop-
pevakt». Han og personalet pas-
set på at alle barna fikk hoppe og 
boltre seg i hoppeslottet og at det 

hele forløp  trygt og rettferdig. 
Til lunsj var vi inne og spiste god 
bursdagsmat: hjemmelaget po-
tetmos og kyllingpølser. 
Så gikk vi ut igjen og det ble 
enda litt mere lek, hopp og 
sprett. Kl 13  kom Lars Johans-
son med gitaren sin. Han holdt 
en festlig liten konsert.  Vi sang 
med, lo og tøyset og hadde det 
kjempegøy! 
Så ble det enda mere lek og 
hopping før mammaene, pap-
paene og noen besteforeldre 
kom på besøk. Da hørte vi om 
hvordan barnehagen startet i et 
kjøkken og et hønsehus for mer 
enn 40 år siden. Så ble det burs-
dagssang og kakekos. 
En veldig glad dag fra tidlig mor-
gen og nesten helt til kveld !
Feiringen fortsatte i oktober – 
da var nåværende og tidligere 
ansatte ble invitert til festkveld 
på Betania. Barnehagens styre 
vartet opp med koldtbord og 
flott program. Lars Johansson 
kom nok en gang og sang gla-
de sanger – til stor begeistring. 
Mange av gjestene hadde hyg-
gelige hilsninger til jubilanten: 
Blant annet varaordfører Øyvind 
Reymert, Anne Beate O. Leistad, 
Bjørn Solberg og Solfrid L. Seljås.
Hele kvelden ble det vist bilder 
på storskjerm av morsomme 
aktiviteter opp gjennom åre-
ne. Framfor alt var det hygge-
lig å møte kollegaer igjen og 
mimre over det  vi har opplevd 
sammen. 
Jul Lars Kvernhusengen holdt 

andakt og to tidligere barneha-
gebarn som nå er blitt ungdom-
mer: Sigrid Undeland og Stian 
Jacobsen, ga oss fin sang og 
musikk.
Vi er mange som kjenner stor 
takknemlighet til Marit Nordal 
og de andre ildsjelene som sør-
get for at Menighetens barne-

hage ble startet i 1977. Vi gleder 
oss over at barnehagen har be-
stått gjennom store samfunns-
messige endringer i 40 år. 
Til slutt vil vi si: Tusen takk for 
gaver og økonomisk støtte til 
jubileet!
For barnehagen: Nina K. Aas og 
Lise Undrum 

Babysang 
Mysen menighetshus Betania 
Kurset starter i 17. 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: 16.1, 13.2, 13.3, 10.4, 
8.5. Avslutning sammen med 
knøttekor 5. juni.
Knøttekor (fra ca.3-ca.6 år) 
Mysen menighetshus Betania 
En tirsdag i måneden  
kl. 17.00 – 18.30 
Vinter/vår: 30.1, 27.2, 3.4, 24.4, 
22.5. Avslutning sammen med 
småbarnssang 5. juni.
6-årsklubber (født i 2012) 
Innbydelse kommer i posten. 
I tiden mellom vinterferie og 
påske.
6-årsbok utdeling 
18. mars kl. 11:00 i Hærland 
kirke blir det gudstjeneste med 
utdeling av 6-årsbok.
Kirkerotteteater 
Det er teater med kirkerottene i 
Hærland kirke 18. mars klokken 
17:00. Passer for alderen 3-8 år. 
Gratis inngang. 
Liv og røre festival  
20. januar inviteres alle  
5. klassinger til festival og feiring 
av 10 års dåpsdag. 
Alle 5. klassinger som er med-
lem vil få invitasjon i posten.

Tårnagenthelg 
21-22. april blir det tårnagent-
helg 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  
kontakt med Ingamay Synnes  
(tlf: 48 14 88 11)
KRIK Ka du trur 
Trening i Eidsberghallen 
Fra 8. klasse og oppover  
kl 18:30. Hver fredag. 
Søk opp klubben på facebook. 

Andre tilbud med kristne 
verdier for barn og unge i 
Eidsberg:
Fredagsklubben for barn 
fra 5.-7. trinn. En fredag i må-
neden. Kontakt: Gyda Høie 
Horgen
Mandagskvelden for barn 
fra 1.-7. trinn i Trømborg 
menighetshus. Annenhver 
mandag. Kontakt: Jostein 
Trømborg
Mysen barnegospel  
øver annenhver torsdag på 
Mysen menighetshus Beta-
nia,  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.

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

Bursdagsfeiring i tre dager til ende og litt til

Hurra! Nå er det gått omtrent 
10 år siden 5-klassingene ble 
døpt. Det må feires!! Alle døpte 
5. klassinger vil bli invitert til en 
spennende dag med mye opp-
levelser! Denne dagen kommer 
vi til å lære litt om kristuskran-
sen og hvordan den kan brukes. 

I tillegg skal vi synge, danse, de-
korere t-skjorter, bade, lage sce-
nedekor, se film, spise sammen 
og besøke Mysen kirke. 

Går du i 5-klasse så sett av lør-
dag 20. januar! Nærmere infor-
masjon fås i posten!

Liv og Røre festivalen

I februar/mars vil det igjen bli 
6-årsklubb i Eidsberg. Alle som 
blir 6 år neste år og medlem-
mer av kirken vil få invitasjon 
i posten til 6-årsklubb. Her vil 
du møte andre 6-åringer som 
bor i nærheten av deg. Kanskje 
kjenner du mange fra før? Eller 
kanskje du bare kjenner noen få 
eller ingen? På 6-årsklubb vil du 
uansett møte flere andre barn 
som er like gammel som deg. 
Og alle skal begynne 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 invitasjon til deg også!

6-årsklubb 

18. mars klokken 11 blir det ut-
deling av 6-årsbok i Hærland 
kirke. Alle som blir 6 år i 2018 
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 tegne-
seriene om Bo og Nora som de 
også møtte i 4-årsboken. 

Alle 6 åringer med familie er 
spesielt velkommen til gudstje-
neste denne dagen!

6-årsbok utdeling

Jon Anders er Hoppeslott vakt, mens barn og personale koser seg i hoppeslottet

Barn og personale underholder

Trosopplæring – vinter/vår  2018

DATOER FOR VÅREN 2018 
Januar: 15. og 29. 

Februar: 12. og 26. 
Mars: 12. 

April: 9. og 23.

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

FAKTABOKS:
• Barnehagens uformelle opp-

start var i 1971 hjemme hos 
Marit Nordal.

• Menighetenes Korttidsbar-
nehage ble formelt godkjent 
i 1977/ 78 og hadde i mange 
år ca 90% av kommunens 6 
åringer.

• I 1997 da 6 åringene gikk inn i 
skolen, ble virksomheten slått 
sammen med Indremisjons 
barnehage og fikk navnet: 
Menighetens Barnehage.

• Menighetens Barnehage har  
nå 4 avdelinger:  
På Hebron ved Eidsberg sta-
sjon, på Hærland Bedehus og 
to avdelinger samt kontor i 
Trømborg Menighetshus. 

• Barnehagen har i dag 75 barn 
og 23 ansatte som er knyttet 
til den pedagogiske virksom-
heten.  


