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Sommer-
konserter 

NY KAPELLAN

I slutten av februar fikk  
menighets rådet den gledelige  
meldingen om at bispedømmerådet  
hadde ansatt Magnus Grøvle Vesteraas 
som ny kapellan i Østre Borgesyssel,  
med menighetene i Eidsberg  
som hovedarbeidsområde. 

Les mer på side 2 og 3

I år blir kirken igjen som-
meråpen i ukene 29 – 30 – 
31. Bygdefolk som kjenner 
kirken godt har blitt spurt 
om å bidra, og mange har 
meldt seg til tjeneste igjen 
som kirkevert for «åpen kir-
ke». Disse tre ukene er Eids-

berg kirke åpen hver dag 
noe som mange setter pris 
på, enten de er langveisfa-
rende eller bygdefolk. Folk 
er veldig fornøyd med at 
de kan få se kirken og få lov 
å sitte i fred og ro for etter-
tanke i kirkerommet.

Sommeråpen kirke 
– Eidsberg kirke

50-årskonfirmantene får 
en innbydelse til de kirkene 
der de ble konfirmert for 
50 år siden. 50-årskonfir-
mantjubileet blir markert 
ved disse gudstjenestene:  

Trømborg kirke 3. septem-
ber, Mysen kirke 24. sep-
tember, 1. oktober Hær-
land kirke og 8. oktober 
Eidsberg kirke. 

50-årskonfirmant-
jubileum

Vi har mottatt ønske om 
dåp ved mange av som-
merhalvårets gudstjenes-
ter. Det er flott! Dåpen er 
fest og glede. Vi kan glede 
oss over livet og det unde-
ret som barnet er. Barnet er 
skapt av Gud. Det er elsket 
av Gud. Vi vil det beste for 
barnet. Da er det trygt å 
kunne legge det i Guds 
hender i dåpen og vite at 

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

Dåp

Kirkekontoret har følgende åpningstider i perioden  
26. juni til 6. august

Mandag stengt.

Tirsdag – fredag kl 09.00 - 13.00

Åpningstider i 
sommer

JEG TROR PÅ JORDENS FORVANDLING
Tekst: Eyvind  Skeie 1988 / Melodi: Sigvald Tveit 1988

Jeg tror på jordens forvandling 
en gang, en tid, et sted, 

en fremtid hvor Guds himmel 
til jorden senkes ned, 
en evighet av glede 
da alt det vakre her 

blir løftet i Guds klarhet 
og stråler bedre der, 

Jeg flykter ikke fra verden. 
Den jord som engang falt, 

er båret av de hender 
som skal fornye alt. 
Jeg vet at Jesus lever! 

Jeg tror at Herren Krist, 
når alle håpe er ute, 
skal stige frem til sist.

Jeg tror på jordens forvandling. 
En tid, et sted, en gang 
skal alle ting bli nye 

og alt bli fylt med sang! 
Ja, jorden skal fornyes, 
og gode ting skal skje! 
Bak døden venter Jesus. 
Den som vil tro, skal se!

Jeg flykter ikke fra verden. 
Blant jordens minste små, 
der finner jeg den fremtid 

som jeg vil vente på. 
Ja, jorden skal forvandles, 
dens natt går alt mot gry! 
Jeg tror at Jesus Kristus 
skal gjøre verden ny!
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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
kirkekontoret@eidsberg.kommune.no

Intervju med  
vår nye kapellan

Magnus kommer fra Sandnes, 
der han vokste opp i det han ka-
rakteriserer som «en vanlig norsk, 
kristen familie». Han var KFUM-
speider i mange år, og kom etter 
hvert med i en ungdomsklubb 
i Normisjon i Sandnes, der han 
blant annet spilte gitar i bandet.

Når fant du ut at du skulle blir 
prest?

Etter videregående gikk jeg et 
år på folkehøyskole, og der opp-
levde jeg en morgen et tydelig 
kall til å bli prest. Det hadde jeg 
egentlig ikke tenkt på, for jeg er i 
utgangspunktet en typisk realist, 
og hadde tenkt å studere mate-
matikk og fysikk. Kallet fikk meg 
til å begynne på Menighetsfa-
kultet; først med en plan om å ta 
en bachelor i teologi, og så stu-
dere realfag. Men når jeg så kom i 
gang med studiene, ble jeg raskt 
veldig engasjert i teolo-
gifaget, og kom til at det 
var prest jeg ville bli.

Er det noe du særlig har 
hatt utbytte av i studi-
ene?

Jeg har likt alle fagene, 
men det er nok særlig 
bibelfagene og systema-
tisk teologi jeg har vært 
opptatt av. Masteropp-
gaven min skrev jeg f.eks. 
om noen tekster i Johan-
nesevangeliet. Så vil jeg 
også nevne studieåret 
ved Luther Seminary i 
Minnesota.  Der ble jeg 
enda mer bevisst på at 
jeg er lutheraner. I Norge 
er vi vant til at nesten alle 
er lutheranere, mens vi i 
USA er en minoritet. Det 
gjør noe med bevissthe-
ten.

Ikke alle dine medstuden-
ter opplever et så tydelig 
kall som det du fikk?

Nei, det er nok riktig. Kallet kom-
mer på ulike måter, og med ulik 
tydelighet. Men jeg vil gjerne un-
derstreke at det tydeligste kallet 
kommer i ordinasjonen. Ordina-
sjonen avsluttes med at bisko-
pen sier; «Så erklærer jeg at du 
er rett kalt prest i vår kirke, med 
den myndighet og det ansvar 
som hører til ditt hellige kall, et-
ter Guds ord og vår kirkes ordnin-
ger.» Det kallet er grunnlaget for 
min tjeneste i Eidsberg.

Hvorfor søkte du deg til Eidsberg?

Nå er det slik at min kone, Gun-
hild, er fra Råde, og vi lette derfor 
spesielt etter stillinger i Østfold 
og omegn. Vi ble derfor raskt in-
teressert da kapellanstillingene i 

Eidsberg og Rakkestad ble utlyst 
samtidig. Da vi leste stillingsan-
nonsene og etter hvert ble litt 
kjent med både menighetene og 
lokalsamfunnet ble vi raskt tryg-
ge på at dette var stillinger som 
ville passe oss svært godt og som 
vi ville trives godt i. Og at vi så fikk 
de to stillingene, er vi veldig glad 
for.

Det er vi også, og vi ser frem til at 
du skal begynne i tjenesten. Men 
fortsatt er du student et par uker, 
og da lurer vi på: Hvordan er det 
for en nesten-ferdig-prest å sitte 
i kirken under en gudstjeneste? 
Tenker du på at det snart er du 
som skal stå foran alteret og på 
prekestolen?

Det er klart at jeg har det per-
spektivet med meg når jeg sitter 
i kirken. Jeg er mer observant på 
det som sies, og det som skjer. 
Gode poenger fra prekenen tar 
jeg selvsagt med meg, og jeg er 

nok enda mer bevisst på det å fei-
re gudstjeneste. Og så er det fint 
å ta med disse tankene inn i den 
praksisen vi har vært ute i dette 
siste semesteret på MF.

Kan du si noe om hva slags prest 
du ønsker å være?

Jeg har mange tanker om det, 
men vil lære og lytte. Det er sær-
lig viktig den første tiden. Så får 
vi også noen råd med fra lærerne 
våre. Det viktigste er nok påmin-
nelsen om at vi er sårbare, men at 
vi skal arbeide for å være en res-
surs for menigheten. Paulus sier 
det jo slik i Korinterbrevet: «Når 
jeg er svak, da er jeg sterk».

Når det er sagt, vil jeg gjerne un-
derstreke at jeg ønsker å være 
både prest og menneske. Jeg 

ønsker å være en del av menig-
heten, men også en del av lokal-
samfunnet.  Det er viktig å knytte 
søndag og hverdag sammen. Jeg 
håper også at jeg blir en prest 
som folk har tillit til, en som klarer 
å knytte liv og arbeid sammen.

Så innser jeg selvsagt at det lig-
ger mange utfordringer i å sette 
dette ut i praksis.  Jeg skal forkyn-
ne evangeliet for barn og unge; 
da er det viktig å fange deres 
oppmerksomhet. Jeg skal for-
kynne evangeliet i begravelser, 
der hele bredden av folkekirkens 
medlemmer kommer; det krever 
en annen tilnærming. Så, ja, ut-
fordringene er der, men jeg gle-
der meg til å komme i gang.

Du skal inn i et kollegafellesskap 
her i Østre Borgesyssel, hva ten-
ker du om det?

Det tenker jeg blir fint. Det er en 
god aldersspredning på prestene 
i prostiet; vi vil være noen unge, 

noen midt i tjenesten, og 
noen over seksti. Noen 
har veldig mye erfaring, 
som er nyttig i et kollega-
fellesskap, mens Gunhild 
og jeg kommer rett fra 
studiene og er rimelig 
godt oppdatert på teolo-
gisk forskning, og vi har 
kanskje nye blikk på det 
prester samtaler om.

Hva er du opptatt av ved 
siden av studiene?

Jeg er genuint nysgjer-
rig og lærevillig, noe som 
har ført til at jeg gjennom 
hele livet har hatt mange 
og varierte interesser – og 
at jeg stadig får nye. Jeg 
har for eksempel i kortere 
og lengre perioder drevet 
med sjonglering, kort-
triks, bridge, Rubiks kube 
og mye annet. De siste 
årene har spesielt sjakk 
vært en viktig hobby. I 
tillegg spiller jeg litt gitar, 

og er glad i å spille både brett- og 
dataspill. Men interessen min for 
stadig nye ting preger meg nok 
mer enn enkelthobbyene. Jeg 
gleder meg til å møte nye men-
nesker i Eidsberg, og å se hva nytt 
dere vil lære meg!

Hvor skal dere bo?

Vi skal bo i Rakkestad, der har vi 
leid en bolig på en gård ikke langt 
fra kirken. Men det er jo kort vei 
til Eidsberg, så jeg tenker det går 
bra. Jeg skal sørge for å bli godt 
kjent i Eidsberg, understreker 
Magnus, som også fikk med seg 
en liten omvisning i Mysen sen-
trum, og en tur til Hærland kirke, 
før han dro tilbake til Oslo og ek-
samensforberedelser.

Magnus Grøvle Vesteraas blir ordinert til tjenesten i Tomb kirke 25. juni, 
og samtidig blir Gunhild, som han er gift med, ordinert til tjeneste i Rakke-
stad. Den 27. august blir han innsatt i tjenesten. Det skjer ved kveldsguds-
tjenesten i Eidsberg kirke den dagen.

Tekst/foto :  Bjørn Solberg 
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BØNNEKRUKKEN
Vi takker og ber for  

Eidsberg, Mysen, Hærland,  
Slitu og Trømborg!

For barn og ungdom 
For alle barnehagene i hele Eidsberg 

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

For de ansatte i kirkene og alle frivillige/ ulønnede medarbeidere 
For den nye kapellanen Magnus Grøvle Vesteraas  

For alle i felles menighetsråd 
For at flere skal få kjenne på kristent fellesskap

For Edwin Ruuds hospital 
For de som møtes på Velferden og Kirkens bymisjon

For alle som blir døpt eller gifter seg i sommer 
For det varierte musikk- og kulturlivet i Eidsberg

For konfirmantene og deres familier 
For «ungdomskoret Message» og  

«ungdomsklubben KRIK/Ka du trur» 

For det nye fengselet i Mysen 
For Mysebu - de som bor og arbeider der 

For Phønix Haga – de som bor og arbeider der 
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 sommer 

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

i sommertiden 
For «sommeråpen kirke» - Eidsberg kirke 

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

Velsign oss, Guds Hellige Ånd. 
Amen

Skattejakt

Andakt
ved Solfrid Leinebø Seljås,  
sokneprest i Hærland, Eidsberg, Mysen og Trømborg 

«I ham er alle visdommen og kunnskapens skatter skjult til stede»  
- Kol 1. 3.
Dersom du leser Bibelen jevnlig vil du av 
og til gjøre noen nye oppdagelser. Du opp-
dager ord som trøster og gir deg hjelp. Ord 
som du ikke har lagt merke til før. De gir deg 
innsikt i noe du ikke har sett eller forstått 
tidligere, eller de gir deg hjelp som du ikke 
har mottatt før. Fordi det er slik, har mange 
kristne en rekke bibelord som de er spesielt 
glade i, og som de har satt strek under i Bi-
belen sin. 

Bibelordet fra Kolosser-brevet er et slikt ord. 
Her leser vi at alle visdommens og kunnska-
pens skatter er skjult til stede i Jesus Kristus. 
Hvordan kan noe være skjult til stede? Det 
er egentlig ikke så vanskelig å svare på. Noe 
som er verdifullt kan vi oppbevare i en kiste, 
eller et skrin. Vi vet at den verdifulle gjen-
standen er der, men vi ser den ikke før vi åp-
ner kisten. Slik kan det også være med en-
kelte mennesker vi kjenner. Noen har vi lett 
for å undervurdere fordi de ikke sier så mye. 
Skal vi se skatten, må vi åpne kista. Skal man 
oppdage hva andre kan lære oss og gi oss 
innsikt i, må vi ta tid til å lytte til dem.
Slik er det med Jesus. I ham er alle visdom-
mens og kunnskapens skatter skjult til 
stede. Det betyr at Gud regner visdom og 
kunnskap som er i Jesus, som dyre skatter. 
Hvordan kan vi få tilgang på disse skattene? 
Det første svaret er, du må åpne Bibelen og 
lese den. Det er der disse skattene egentlig 
er. Det andre svaret er: «Søk Jesus i Bibelen. 
La han få tale til deg gjennom Bibelens ord. 
Snakk selv til ham i bønn». Da vil du etter 
hvert oppdage skattene.
Den største skatten er at Jesus har gjort 
alt som er nødvendig for å frelse deg. Han 
har sonet og gjort opp for dine synder, og 
han gir deg syndsforlatelse og frelse. Det er 
selve grunnlaget og sentrum i den visdom-
men og kunnskapen som er skjult tilstede 
i Jesus.

Og så finnes det andre skatter for eksempel 
i kirkene eller i menighetene. Denne våren 
har vi prøvd å finne ut hvilke skatter vi har 
i menighetene/kirkene i Eidsberg. Hva er 
bra, og hvordan kan vi få denne skatten til å 
skinne mer? Vi har på flere ulike møtepunk-
ter utfordret folk til å komme med det som 
de selv tenker er bra i menigheten, altså 
det de selv ser på som en skatt. Og det er 
spennende å se på haugen av lapper med 
innkomne skatter. Hva står det på disse lap-
pene? Det er mye forskjellig: alt fra selve 
kirkerommet til musikken og bønn og til 
velsignelsen i å få delta i nattverden. Alt 
dette og mer til blir ført opp som skatter i 
menighetene. Forhåpentligvis får alle som 
kan tenke seg å bidra med skatter mulighet 
til det. 

Hvorfor gjør vi det? Jo, for at menighetsråd 
og kirkens ansatte kan vite mer om hva folk 
flest tenker om skattene i kirken. Og for at vi 
kan finne ut om det er noen av skattene vi 
må lete frem igjen eller pusse mer på. Dette 
er en skattejakt som alle kan være med på. 
På formiddagstreff og kirkekaffier for ek-
sempel. 
Den viktigste skatten har vi sammen alle 
kristne, slik det står i 2 Kor 4;7: "Men vi har 
denne skatten i leirkar, for at det skal bli 
klart at den veldige kraft er fra Gud og ikke 
fra oss selv". Leirkaret er våre liv og skatten 
er Gud i den troende. Og da blir det som 
det står i 2 Kor 4:6 «For Gud, som bød at lys 
skulle skinne fram i mørket, han har også 
latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunn-
skapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn 
skal lyse fram».

NMS Gjenbruk  
på Mysen
Det Norske Misjonsselskap har i mange år drevet en Gjenbruksbutikk på 
Mysen. Her har det vært engasjert mange frivillige som har påtatt seg 
vakter, ordnet med vaktlister, vært kasserer og leder for butikken. 

Den 22. juni stenger butikken etter alle disse årene! Det har vært et sted som har 
betydd mye for mange- både de som har jobbet frivillig, og de som har kommet 
innom for å slå av en prat og drikke kaffe!

Takk til alle som har bidratt i denne viktige oppgaven!

Innleveringsfrist til neste menighetsblad:
21. august 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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Ja, hva gjør egentlig en fengsels-
prest?

Jeg har en veldig konkret in-
struks. Jeg skal forvalte ord og 
sakrament, holde gudstjenester, 
utøve sjelesorg, gå på besøk, 
forrette kirkelige handlinger. I 
praksis bruker jeg veldig mye tid 
på samtaler med de innsatte. Jeg 
har mellom 3 og 5 samtaler hver 
eneste dag, og de er ofte lange. 
Det blir gjerne flere samtaler 
med den enkelte. På avdelingen 
i Havnås sitter nå de innsatte i 
snitt ett år, da får jeg god anled-
ning til å følge opp de innsatte. 
I det nye fengslet i Mysen vil de 
fleste sitte enda lenger, og da får 
presten mer tid til å følge opp.

Men det er jo ikke slik at jeg inn-
kaller til samtale, jeg inviterer. 
De innsatte vet at jeg er der, og 

mange blir jeg litt kjent med når 
jeg rusler rundt på verkstedene 
og uteområdet og slå av en prat. 
Og mange benytter seg altså av 
muligheten til lengre samtaler.

Du arrangerer bingo også?

Ja, i Havnås er dette en tradisjon 
som går tilbake til Nikebatteriets 
tid, så utstyret er på plass. As-
bjørn Manger, som fungerte som 
fengselsprest en periode, arran-
gerte bingokvelder, og det har 
jeg fulgt opp. Det er et hyggelig 
og kontaktskapende tiltak vi har 
annenhver uke, og som avsluttes 
med «presten har ordet», altså en 
liten kveldsandakt.

Er de innsatte mottakelige for 
det presten forkynner?

Det er de. Som prest møter jeg 
veldig mye tro i fengslet, både i 
Havnås, og i kvinnefengselet på 
Ravneberget i Sarpsborg. Det 

gir seg uttrykk på mange måter, 
blant annet i tatoveringer som 
mange innsatte har, tatoveringer 
som viser at de kjenner mange 
hendelser fra bibelhistorien. 
Noen av taoveringsmotivene skal 
jeg bruke i altertavlen i det nye 
gudstjenesterommet, sammen 
med et bilde at kunstneren Nelly 
Bube, hun som hadde malt bilde-
ne som var utstilt under Bibelma-
raton i Mysen i høst. Jeg får hjelp 
fra Halden fengsel til å utforme 
altertavlen, mens innsatte i Hav-
nås har laget alterbordet.

Her bør det også nevnes at 
prosten i Østre Borgesyssel har 
utfordret menighetene i Eids-
berg og Trøgstad til å finansiere 
nattverdsett til de to fengslene i 
prostiet. Den utfordringen regner 
jeg med menighetsrådene tar.

Og apropos hjelp, så er jeg også 
takknemlig for hjelpen fra Bibel-

I løpet av det siste året har det nye Eidsberg fengsel reist seg i Vandugbakken; på det 
området hvor det har vært fengsel siden 1870. Den gamle bygningen skal fortsatt 
brukes, men cellene og de fleste fellesrommene er i det nye, stjerneformede bygget.

Der skal også fengselsprest Jens Fredrik Brenne ha sitt kontor, «midt mellom NAV 
helsetjenesten». Brenne har vært fengselsprest i Indre Østfold i snart ti år, og ser 
frem til å flytte inn i nye lokaler. I tillegg til kontor vil han også disponere et rom som 
blir innredet med alter og alterbilde. Der kan han  forrette gudstjenester og andre 
kirkelige handlinger, som er en viktig del av fengselspresten oppgaver.

Nytt fengsel gir også bedre arbeidsforhold  
for fengelspresten

Sigmund NakkimApropos!

NRK HAR I NOEN serier fulgt 
unge mennesker som sliter med 
livene sine, eller som arbeider 
hardt med å finne ut av seg selv 
og veien videre. Flotte, modige 
og rause ungdommer som har 
gitt oss TV-seere noen blikk inn 
i deres liv og deres livsprosjekt. 
Med god, profesjonell hjelp og 
med stor egen innsats har vi sett 
hvordan de har vokst og utviklet 
seg.

HVA SÅ MED OSS og våre livs-
prosjekter? Ja, for alle arbeider vi 
oss frem i våre egne liv. En ting 
er kanskje ungdomstiden og vei-
ene vi gikk for å bli mer etablerte 
og trygge som mennesker. Men 
vi er gjerne i bevegelse som 
mennesker gjennom alle faser 
av livet. Trygghet og utrygghet, 
vekst og modning.

NOEN STEDER I LIVET er det 
øyeblikk eller tider som utfordrer 
oss ekstra: Ungdomstiden, og å 
«finne seg sjæl». Utdanning og 

yrkesvalg, å finne ut hva jeg har 
anlegg og interesse for. Kanskje 
å finne en å dele livet med. 
Verdivalg, engasjement og eget 
ståsted. Hva er viktig for meg. 
Hva gir mening og gjør at jeg får 
brukt mine «talenter». 

STORE HENDELSER i livet utfor-
drer ekstra og kan kanskje kreve 
nye tanker og nye løsninger. 
Noen har stor nytte av profe-
sjonell hjelp i faser av livet, men 
ofte er det i vennskap, i familien, 
i yrkesliv og i møte med mange 
ulike erfaringer i det vanlige 
hverdagslivet at vi vokser og 
utvikler oss.

LYKKELIG ER DEN SOM har hatt, 
og som har noen som SER, som 
LØFTER og OPPMUNTRER. Ja, for 
det er gjennom møtet med an-
dre at vi ser mer av oss selv. Når 
jeg er sammen med noen som 
vil meg vel kan jeg også møte 
mer av meg selv og bli tryggere 
på mitt eget.

NOEN AV DE jeg møter som er 
i krevende behandling for syk-
dom prøver å gjenvinne sitt van-
lige hverdagsliv mest mulig. Det 
er nesten som de med ny innsikt 
siterer visdomsordet: Alle disse 
dagene som kom og gikk, ikke 
visste jeg at det var selve livet.

VÅRE LIVSPROSJEKTER handler 
kanskje om å finne mening og 
håp? Kan det være slik at jo mer 
vi finner trygghet og bekreftelse 
for vår egen identitet, jo mer 
meningsfylt kan vi utfolde oss? 

LIVSMENING OG HÅP vokser 
noen ganger ut av plikt og 
trofasthet. Når plikt og trofasthet 
foredles kan de bli til glede og 
engasjement også i hverdags-
livet. 

OG DA NÆRMER vi oss kanskje 
å være den vi var tenkt til av 
Skaperen selv?

VÅRT LIVSPROSJEKT  
– kanskje å bli den man var tenkt til å være?

Kantorens 
hjørne

Tekst/foto :  Bjørn Solberg 

VELKOMMEN TIL  
SOMMERENS KONSERTER! 
«Så grønn en drakt, så rik en duft har smykket dal og enger!
Nå strykes ømt av lys og luft de fagre urtesenger.
Hør lundens sus og bekkens brus forkynne hva som kommer:
Omsider blir det sommer!» 
(T: Waldemar Åhlen / O: Øystein Thelle)

Sommeren skal nytes når den endelig kommer, og vi trap-
per gjerne litt ned på våre vanlige hverdagsgjøremål. Men i 
våre 4 kirker blir det høy aktivitet om sommeren.

Som i fjor er det planlagt en sommerkonsert i hver kirke. 

Til hver sommerkonsert har vi engasjert kjente aktører som 
presenterer et spennende program, sammen med lokale 
musikere og sangere.

Merk dere de fire onsdagene og la sommerkveldene fylles 
med vakker sang og musikk!

For første gang i år legges det opp til lunsjkonserter i 
Mysen kirke i sommermånedene. De finner sted på 1. og 
3. lørdag i måneden i perioden juni – september. Konser-
tene starter kl. 12.00, varer i ca. 40 minutter og har en mer 
uformell karakter. Alle lunsjkonserter er gratis (kollekt ved 
utgangen). Det serveres kaffe og te. Disse konsertene plan-
legges i samarbeid med «Mysenbyen».

Arrangør for alle konserter er Eidsberg kirkelig fellesråd, v/ 
musikk- kulturutvalget.

God sommer!

Willem Wilschut 
kantor

ARBEID PÅ KIRKENE
Det er flere arbeider i gang 
på kirkene våre nå. 

1. 
Hærland kirke- prestesakristiet. 
Arbeidet har startet opp med 
å få ferdiggjort det påbegynte 
prestesakristiet. Det er en del 
råteskader der, og det jobbes 
med å få orden på dette. Når 
dette er gjort skal det males. 

2. 
Eidsberg kirke – arbeidet med 
restaureringen har kommet 
så langt i skrivende stund at vi 
venter på avklaring av hvem 
entrepenør som skal gjøre job-
ben. Det kom inn seks tilbud. 

Tilbudene har vært kontrollert 
nøye og det har vært gjort en 
grundig jobb rundt dette. Pla-
nen er at arbeidene skal kom-
me i gang nå i sommer. 

3. 
Mysen kapell – det er en lekka-
sje på tårnet på Mysen kapell. 
Dette skal utbedres nå i som-
mer. 

4. 
Kirkegårdsutvidelse Trømborg 
kirkegård. Nå er alle planer 
sendt til biskopen for endelig 
godkjenning. Det er plan om å 
komme i gang i løpet av året. 

MENIGHETSUTVIKLING OG  
SPØRREUNDERSØKELSE
Eidsberg felles menighetsråd 
er med på et opplegg som he-
ter menighetsutvikling (MUV). 
Dette går over 2 år. Hva er så 
MUV? Det er et målrettet arbeid 
for å sette menigheten bedre i 
stand til å være det den er kalt 
til å være, og å gjøre det den er 
kalt til å gjøre.

Det vil i løpet av juni måned bli 
sendt ut en spørreundersøkelse 
til ulike grupper i Eidsberg. Hå-
per de som får spørsmålene tar 
seg tid til å svare slik at vi kan 
jobbe videre  med dette viktige 
arbeidet. 

NYTT FRA  
KIRKEVERGEN
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I dyp sorg og samtidig 
med en stor takknemlig-
het over alt han har be-
tydd for så mange, tok en 
fullsatt Rakkestad kirke 
avskjed med Aage Mar-
tinsen fredag 12.mai.  Tid-
lig om morgen,  torsdag 
den 4.mai, ble han akutt 
syk og døde hjemme i 
Kapellangården i Rakke-
stad. Hjelpsomme, venn-
lige, omsorgsfulle Aage, 
med den store favnen og 
det gode smilet, sørges 
og savnes av mange.

Han ble født i Asker 20. okto-
ber 1943. Kallet til tjeneste i 
Guds rike førte ham til Misjons-
høyskolen og Menighetsfakul-
tetet. Han ble ordinert til pre-
stetjeneste i 1969, var feltprest 
på Gardermoen flystasjon i 
1970, etterfulgt av språkstu-
dier i Frankrike og tjeneste for 
Det norske misjonsselskap,  
NMS,  i Kamerun fra 1971-75. 
Etter noen år i tjeneste for 
NMS som bysekretær/hjem-
mesekretær i Oslo, kom han 
til Rakkestad som residerende 
kapellan i 1981. 

I Rakkestad, Degernes og Os 
ble han Aage-prest for så man-
ge – noe som ble understreket 
ytterligere da han og familien 
ble boende i bygda også etter 

1994 da Aage gikk inn i preste-
tjeneste ved Sykehuset Øst-
fold. Han var i tjeneste som sy-
kehusprest til 2007 da han ble 
prostiprest i Østre Borgesyssel 
prosti – en tjeneste han hadde 
til dagen han fylte 70 år. Etter 
dette har han vært vikarprest 
på sykehuset og i våre menig-
heter i prostiet helt til sin aller 
siste dag. Gjennom sin dedi-
kerte, mangfoldige og alltid 
tilstedeværende tjeneste satt 
Aage gode spor av velsignelse 
i utallige menneskers liv – på 
misjonsmarken og her hjem-
me. Misjonen hadde helt til 
siste dag en stor plass i Aages 
hjerte – den siste tiden særlig 
gjennom stort engasjement 
for Stenbekk misjonssenter 
i Tune og NMS Gjenbruk på 
Mysen. 

Aage hadde et stort og raust 
hjerte som rommet mange; 
venner og familie. Våre tanker i 
denne tunge tiden går til hans 
kjære hustru Liv, barna Bjarte, 
Gaute, Ranveig og Endre, fire 
svigerbarn og åtte barnebarn. 

I ærbødig takknemlighet over 
å ha fått kjenne ham, lyser vi 
fred over Aage Martinsens lyse 
og gode minne.

Elisabet Yrwing Guthus,  
prost i Østre Borgesyssel prosti

Aage Bjørge  
Martinsen til minne

selskapet. De innsatte kommer 
fra mange land, og Bibelselska-
pet hjelper meg med å skaffe 
bibler på all verdens språk.

Noen fengselsprester gjennom-
fører retreat med innsatte, har 
du prøvd det?

De innsatte i Havnås og Ravne-
berget har for kort soningstid til 
det. Men jeg har gjennomført 
flere to-dagers kurs om Martin 
Lønnebos kjente Kristuskrans. 
Disse kursene vil mange delta 
på, og det er flott å få lede dem.

Hva blir annerledes for deg når 
det nye fengslet tas i bruk?

Det blir bedre fysiske arbeids-
forhold for presten, og jeg får 
samtidig ansvaret for langt flere 
innsatte i Indre Østfold. Det 
betyr at jeg nå avslutter tjenes-
ten i Ravneberget fengsel, for 
å konsentrere meg om de nær-
mere 200 innsatte i Mysen og 
Havnås. Avdelingen i Mysen har 
høy sikkerhet, det skjønner alle 
som ser de høye gjerdene med 
piggtråd, og der skal det være 
en stor gruppe med yngre inn-
satte, dvs. mellom 18 og 25 år. 
Den gruppen regnes av Krimi-
nalomsorgen som utfordrende, 
og de utfordringene møter nok 
presten også. Da tenker jeg at 
det er en fordel at jeg har mye 
erfaring med ungdomsarbeid.

Men selv om de fysiske forhol-
dene og gruppen av innsatte 
endrer seg, blir jo oppgavene 
mine de samme; å være prest 
for de innsatte.

Opplever du det meningsfylt å 
være fengselsprest?

Ja, veldig meningsfylt. Det er 
fint å få være prest for innsatte, 
og tydeliggjøre at Gud er Far 
også for dem.

Hver søndag i sommer er det 
gudstjeneste i en av våre kir-
ker: Hærland, Mysen, Trøm-
borg eller Eidsberg kirke. I 
sommerhalvåret avslutter vi 
ofte våre gudstjenester med 
en enkel kirkekaffe bakerst 
i kirken eller ute ved godt 
vær. Se oversikt over alle 
gudstjenestene i  gudstje-
nestelista annet sted i me-
nighetsbladet. Noen av våre 
gudstjenester arrangeres 
ute. Jeg vil her omtale noen 
av gudstjenestene i sommer 
spesielt:

Søndag 18. juni inviteres det til 
UTEGUDSTJENESTE ved Tenor 
kirkeruin på ettermiddagen kl 
1700! Vi håper på mye folk. Vi ber 
om godt og tjenlig vær, men har 
en mulighet for tak over hodet på 
Slitu ved regn. Ta med stol. Dette 
blir en gudstjeneste i samarbeid 
med flere menigheter: Frelses-
armeen Mysen, Smaalenene fri-
kirke, Den Norske Kirke, Mysen 
Metodistkirke, menigheten Kraft-
verket og Filadelfiakirken Mysen. 
Mange deltar. Det blir forsanger-
gruppe og kirkekaffe. 

Søndag 25. juni kl 11.00 er det 
friluftsgudstjeneste ved Lun-
debyvannet igjen. Det er meldt 
dåp, og vi husker det er bare å be 

om godt og tjenlig vær. Ta med 
campingstol og kirkekaffe til deg 
selv og en til. 

Lørdag 29. juli kl 18.00 blir det 
Olsokgudstjeneste i Eidsberg 
kirke til minne om Olav den 
hellige. Etterpå er alle også vel-
kommen til foredrag i Eidsberg 
kirkestue som ligger rett ved kir-
ken. Foredraget handler om Kaj 
Munk som var dansk prest, dra-
matiker og motstandsmann. Per 
Kvakkestad holder foredraget om 
Kaj Munks liv og tekster. Olsokar-
rangementet er et samarbeid 
melom Eidsberg menighet og 
Eidsberg historielag.

Søndag 6. august feirer vi LAR-
SOKMESSE i Trømborg kirke. 
Kirken er viet til St Laurentsius og 
10.august er en gammel kirkelig 
høytidsdag til minne om St Lau-
rentsius som led martyrdøden i 
Roma år 258.  Laurentsius er blant 
annet diakonenes skytshelgen. 
Før i tiden var Larsok en viktig 
merkedag for høst- og vintervæ-
ret, og den gamle kirkebønnen 
om ”godt og tjenlig vær” hører 
særlig med ved denne gudstje-
nesten. Vi feirer i dag Larsokmes-
se på en av de nærmeste sønda-
gene.

Søndag 27. august inviterer 
Eidsberg menighetsråd igjen 
til PILGRIMSVANDRING for 
små og store fra Heen gamle 

kirkested til Eidsberg kirke i 
samarbeid med Heen elglag, 
ca 8, 8 km. Det blir fokus på klima 
under vandringen, og kl 1000 
starter vi fra Heen. Vi følger den 
gamle kirkeveien gjennom et 
vakkert kulturlandskap, og det er 
tid for både refleksjon, sang, god 
prat, en rast og noe stillhet i lø-
pet av klimapilgrimsvandringen. 
Når pilgrimene har nådd fram til 
vandringens mål – Eidsberg kirke 
– blir det en liturgisk avslutning ca 
kl 1400.

Søndag 27. august kl 19.00 blir 
det kveldsgudstjeneste med 
innsettelse av Eidsbergs nye 
kapellan Magnus Grøvle Vest-
eraas. Han skal være kapellan 
for alle fire menighetene/kirkene.  
Etter gudstjenesten er alle vel-
kommen til å bli med på kirke-
kaffe på Mysen Menighetshus 
Betania.

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

Merk av dagene allerede nå.  
Mer informasjon kommer i lokal-
avisa Smaalene og på hjemme-
siden: www.eidsberg.kirken.no 
eller sjekk facebook:  ”Den norske 
kirke i Eidsberg”.

Nytt fengsel gir også bedre arbeidsforhold  
for fengelspresten

UTEGUDSTJENESTE, OLSOK  
OG PILGRIMSVANDRING
Tekst :  Solfrid Leinebø Seljås

Verden i Eidsberg
I mai ble det for første gang arrangert «Verden i Eids-
berg». Denne dagen arrangerer vi i samarbeid med 
biblioteket og minoritetsrådgiver på Mysen vgs. 

Det er en temadag med 
fokus på mangfold. Mange 
ulike personer ble spurt om å 
bidra. Vi startet med samtale 
på biblioteket mellom Bjørn 
Solberg og tre personer som 
har flyttet til Eidsberg enten 
som barn eller voksne. Det ble 
delt inntrykk og erfaringer om 
hvordan det var å komme ny 
hit, og hva som har betydd 
noe for å kunne bli integrert. 
Videre fortsatte program-
met med Eidsbergquiz som 
ordføreren ledet. Det ble mye 
moro rundt de ulike spørsmå-
lene og ordfører Erik Unaas 
krydret det hele med forskjel-
lige historier om enkeltsteder 
og hendelser. Mange hadde 
bidratt til et rikholdig mat-
bord med smaksprøver. Det 

var ca 80 stk innom for å 
smake på maten, store og små 
synes det var godt med mat 
fra Eritrea, Syria og flere andre 
land og vi hadde faktisk også 
norske små sveler, som passet 
som smaksprøver!  Mysebu 
hadde laget en del mat og 
det hadde også Røde Kors sin 
kvinnegruppe. Til slutt danset 
Safari for oss, en ung gutt som 
har vunnet flere dansekonkur-
ranser. Totalt var det vel ca 
100 mennesker innom på en 
eller flere av programpostene. 
Vi ser for oss at dette er et 
arrangement vi vil fortsette å 
arrangere, og vi ønsker at flere 
grupper eller personer er med 
i komiteen. Ta gjerne kontakt 
hvis du har ideer.

Christine Birantagaye, opprinnelig fra Burundi, i samtale med Bjørn Solberg.
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SOMMERKONSERTER LØRDAGSMATINÉ I KIRKEN
Eidsberg kirke 21. juni kl. 19.00 
HANNE KROGH OG  
MYSEN BARNEGOSPEL
Sommerglede med de unge
Billetter: Kr.300,- (familiebillett,  
2 voksne) / 200 / 150 (honnør) /  
barn gratis, selges hos Norli bokhan-
del og ved inngangen 

Mysen kirke 28. juni kl. 20.00 
HELGA JOHANNE  
STØRDAL OG OLE- 
MARTIN HUSER-OLSEN
Hjerte og smerte i 500 år
Billetter: Kr 150 – selges hos Norli 
bokhandel og ved inngangen 

Trømborg kirke 5. juli kl. 20.00 
HANS ERIK GROTH  
OG PÅL SIMEN STEMME-
DALEN
O Jesus, Du som fyller alt i alle
Billetter: Kr 150 – selges hos Norli 
bokhandel og ved inngangen 

Hærland kirke 12. juli kl. 20.00
PETTER SIMONSEN,  
HÆRLAND SANGFORE-
NING, NILS EINAR VINJOR 
OG WILLEM WILSCHUT
Sang til strenger og orgelbrus 
Billetter: Kr 150 – selges hos Norli 
bokhandel og ved inngangen

Alle i Mysen kirke, kl. 12.00-12.40. Gratis inngang.

Lørdag 3. juni 

Maria Dahl (fiolin) og Tomás  
Espanyo i Comelles (cello)

Lørdag 17. juni 

Ole-Martin Huser-Olsen (gitar), 
Lynette Taylor Hansen (fløyte) og 
Carl-Andreas Næss (klaver/orgel)

Lørdag 15. juli 

Dasha Katyba (sopran) og Mark 
Colin Andrews (klaver/orgel) 

Lørdag 5. august 

Ole Herman Huth (fiolin) og 
Gunn Randi Leite (klaver)

Lørdag 19. august 

Nathalia Brodin (sang) og  
Willem Wilschut (klaver/orgel) 

Lørdag 2. september 

Marianne Aarum (fløyte),  
Putte Johander (bass) og  
Willem Wilschut (klaver) 

Hanne Krogh er en av artistene i sommerkon-
sertene. 21. Juni vil hun ha konsert i Eidsberg 
kirke, sammen med Mysen barnegospel.

I tidsrommet 27. september - 15. oktober står re-
formasjonen i sentrum. Det er 500 år siden Mar-
tin Luther satte opp sine 95 teser på kirkedøra i 
Worms i 1517. Dette blir sett på som starten på 
reformasjonen, og det vil vi også være med å 
markere her i Eidsberg. Eidsberg kunstforening 
er medarrangør for utstillingen. Eidsberg histo-

rielag bidrar sammen med Folkenborg muse-
um. Utstillingen blir i kunstforeningens lokaler 
på Festiviteten. 

27. september kl 1900 vil biskop Atle Sommer-
feldt holde et foredrag om reformasjonenes 
betydning for kunsten. Etterpå vil han forestå 
åpningen av utstillingen. 

REFORMASJONSUTSTILLING:  
«Kunstens viktigste arbeidsgiver?»
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GUDSTJENESTER DØDE
Eidsberg:

Kåre Edvin Bjørnsen

Mysen:

John Reidar Trollerud

Ole Erling Martinsen

Knut Kyrre Knutsen

Kjell Arne Nes

Håkon Folkmann Eduardsen

Vigdis Hauge

Asbjørn Skjeppe

Gullbjørg Myhre

Hærland:

Gerd Helene Lundeby

Trømborg:

Kolbjørn Leonor Jensen

Karl Petter Opsahl

Arne Johannes Martinsen

DØPTE
Eidsberg:

Aasta Sofie Langebrekke

Anton Lavrans Langebrekke

Emma Tanaka Johansen 

Beatrysa Sambur

Elvira Melbye Stangstuen

Millian Biltvedt

Tirill Sofie Tveten-Ørka

Mysen:

Emrian Aadahl Høie

Dennis Havnes Engen

Ingrid Eline Johannessen

Herman Røtjer Mjørud

Martin Aleksander Berggren-
Hansen

Oda Elise Sølvskudt-Hilton

Hærland:

Åsa Baggetorp

Trømborg:

Leon Thing Eikrem

VIGDE
Eidsberg:

Camilla Larsen og Daniel 
Weiberg Solvang

Ingen vigde i de andre sognene.

11.06.17 – TREENIGHETSSØNDAG.
Trømborg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

18.06.17 – 2. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Eidsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Tenor kirkeruin kl 17.  Friluftsgudstjeneste

25.06.17 – 3. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Lundebyvannet kl. 11.00: Friluftsgudstjeneste.

02.07.17 – 4. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Trømborg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

09.07.17 – 5. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

16.07.17 – APOSTELDAGEN.
Eidsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

23.07.17 – 7. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

29.07.17 – OLSOK.
Eidsberg kirke kl. 18.00: Olsokgudstjeneste i samarbeid med historielaget. 
 Samling i Kirkestua etter gudstjenesten.

30.07.17 – 8. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

06.08.17 – 9. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Trømborg kirke kl. 11.00: Larsokgudstjeneste.

13.08.17 – 10. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

20.08.17 – 11. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

27.08.17 – 12. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Eidsberg kirke: Pilgrimsvandring med liturgisk avslutning ca kl 14.00
Eidsberg kirke kl. 19.00: Innsettelsesgudstjeneste for vår nye kapellan  
 Magnus Grøvle Vesteraas.

03.09.17 – 13. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Mysen kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste med utdeling av 4-årsbok.
Trømborg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. 50-årskonfirmanter.

10.09.17 – VINGÅRDSSØNDAGEN.
Hærland kirke kl. 11.00:   Familiegudstjeneste med utdeling av 4-årsbok.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

17.09.17 – 15. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Eidsberg kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste med utdeling av 4-årsbok.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

24.09.17 – 16. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Trømborg kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste med utdeling av 4-årsbok.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste, 50-års konfirmanter

AUGUST
Mandag 21/8  kl. 12.00 Bønnemøte

Onsdag 23/8  kl. 19.00 Semesterstart. Besøk av Øystein  
  Sjølie og Marianne Frogner  
  Jacobsen

Lørdag 26/8  kl. 13.00 Lørdagstreff

SEPTEMBER
Onsdag 6/9  kl. 19.00 Møte med Sverre Fjeldberg og  
  Malimisjonær  Karen Ekern 

Onsdag 13/9  kl. 19.00 Temamøte med Per Reinert Eriksen  
  og Kaffetrioen

Mandag 18/9 kl. 12.00 Bønnemøte

Onsdag 20/9  kl. 19.00 Møte med Anne – Ca Degnes og  
  sanggruppa Tonefall 

Lørdag 30/9  kl. 13.00 Lørdagsteff

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

PROGRAM HØSTEN 2017 

Normisjon 
Mysen

Trivselstreff
Annenhver mandag gjennom hele året arran-
geres det Trivselstreff på Mysen menighetshus 
Betania. 
Det er alltid lunsj, utlodning og program. I juli har vi 
sommerferie. Høstsemesteret starter 14. august hvor vi 
får besøk av sogneprest Solfrid Leinebø Seljås som skal 
fortelle om Pilegrimsvandring før og nå. Vi gleder oss 
til mange spennende programposter utover høsten. 
Velkommen.

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

Flere fra Indre Østfold var 
blant de første prestene 
i det norske Amerika. 
Noen av dem var aktive 
som skribenter og redak-
tører. En fra Trøgstad ble 
av kong Haakon utnevnt 
til ridder av første klasse.

I boken «Norsk lutherske pre-
ster i Amerika. 1843-1913» 
lette jeg blant 1300 navn etter 
personer fra distriktet som rei-
ste til Amerika og så ble sendt 
ut derfra som misjonærer.

Det fant jeg ikke at noen fra 
Indre Østfold gjorde  i denne 
perioden,  men navn på en 
rekke personer som tok pre-
steutdannelse i USA og ble 
prest der, fant jeg.

Johan Arneson, født i Eidsberg 
19. februar 1883. Foreldre Arne 
Hansen og Helene Marie, født 
Larsen. Arneson gikk på Otto 
Treiders handelsskole i Chris-
tiania. Han utvandret 1905 og 
tok teologisk utdannelse og 
ble prest, blant andre steder i 
Sør-Dakota. Han var medlem 
av Hauges synode, oppkalt et-
ter Hans Nielsen Hauge.

Theodor J. Lund var født i 
Eidsberg 18. mars 1866, for-
eldre Johannes Thorsteinson 
og Charoline, født Simonson. 
Prest i Chicago fra 1898. Han 
var gift med Anette Jacob-
sen. Også han tilhørte Hauges  
synode.

Ole A. Berg, født i Eidsberg 1. 
februar 1819. Foreldre Anders 
Olson og Anne, født Peter-
son.  Ole Berg var gårdbruker 
og forretningsmann, senere 
lærer- og lekpredikant. Han 
utvandret 1860.

I Amerika var han farmer og 
lærer, senere prest. Han utgav 

«Domsbasunen» og Speners 
«Åndelige prestedømme». 
Han var medredaktør i kirke-
bladet «Budbæreren».

På sine eldre dager ble  han 
sykelig og døde i 1907. Berg 
tilhørte først Eielsens synode, 
så Hauge synoden.

Han var først gift med Sidsil J. 
Kasa som døde ung, deretter 
gift med Anne G. Røgholt som 
døde i 1903.

Fra Eidsberg til prestetjeneste i USA Flere utvandrere fra Askim og Skiptvet har vært 
aktive i den over hundre år gamle Minnekirken i 
Chicago. Fortsatt har de gudstjenester på norsk, så 
vel som på engelsk, i kirken. Tekst og foto :  Torbjørn Greipsland



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

Babysang 
Mysen menighetshus Betania. 
For babyer fra 0-1,5 år, 
sammen med mor/far. 
10-ukers kurs, kr 400,-. 
Påmelding til Ingamay Synnes: 
48158811. 
Start: oppstart 6. september  
kl. 11:00.

Småbarnssang (1,5 –  
3 åringer) 
Mysen menighetshus Betania. 
Datoer høsten 2017: 15.8,  
12.9, 10.10, 7.11, 5.12 
Det koster 200 kr for høst-
semesteret. 
Påmelding til Solveig Tjernæs 
Vormeland, 98220299.

Knøttekor (3-6 åringer) 
Mysen menighetshus Betania. 
Datoer høsten 2017: 29.8, 26.9, 
24.10, 21.11, 19.12. 
Det koster 200 kr for høstse-
mesteret. 
Påmelding til Solveig Tjernæs 
Vormeland, 98220299.

4-årsbok utdeling 
Alle 4-åringer som tilhører 
Den norske kirke inviteres til 
gudstjeneste i sin menighet for 
å motta 4-årsboken.  
Trømborg: 24. september kl. 11 
Hærland: 10. september kl. 11 
Mysen: 3. september kl. 11 
Eidsberg: 17. september kl. 11

DVD til 5 åringer 
Alle 5-åringer som tilhører 
Den norske kirke får DVD med 
kirkerottene tilsendt i posten i 
løpet av november.

4-klasse leir 
Alle tilhørende 4. klassinger 
får invitasjon til leir på sjøglimt 
helgen uke 42.

KirkeCamp 
Alle 11-åringer blir invitert til 
overnatting i Eidsberg kirke 
25.-26. november.

Barneklubb (4-8 år) 
Hærland kirkestue. 
En torsdag i måneden  
kl. 17:30-19:00. 
Invitasjon blir sendt i posten til 
alle i aldersgruppen i Hærland.

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

Konfirmanter 
Undervisning starter opp i 
september.  
Ta kontakt med kirkekontoret 
hvis du vil melde deg på.

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

Mysen barnegospel øver 
annenhver torsdag (odde-
tallsuker) fra kl 17:30-19:00. 
Fra 1. klasse og oppover. 
Dansegruppa er fra 4. klasse 
og oppover.  
Kontakt: Anne Karin Amund-
sen (mob.: 412 05 016)

Søndagsskole i prestesakris-
tiet samtidig med gudstje-
nester i Eidsberg kirke. 

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

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

Trosopplæring  
– høsten 2017

I Eidsberg har vi flere sang-
grupper for barn i alderen 0-6 
år. Barna kommer sammen 
med en voksen, gjerne mor, 
far eller besteforeldre. Sang-
gruppene har i mange år vært 
et populært tilbud mange har 
benyttet seg av. Og mange 
beskriver det som et puste-
rom sammen med barnet. 
Det handler om gjenkjen-
nelse, glede og kommunika-
sjon gjennom sang, rytmer 
og musikk. Etter vi har sunget 
spiser vi sammen.

De ulike sanggruppene vi tilbyr 
er: 

Babysang

For babyer fra 0-1,5 år, sammen 
med mor/far.Musikalsk utfoldel-
se er viktig for barn. Til babysang 
kreves det ingen vakker stemme, 
bare en kjent, trygg stemme. På 
babysang blir det sanger og san-
gleker for voksne og barn. Etter 
sangstunden spiser vi sammen.

Nytt babysangkurs starter ons-

dag 6. september klokken 11:00, 
kurset holdes på Mysen Me-
nighetshus Betania. Kurset går 
hver onsdag i ti uker og koster 
kr 400,- Dette dekker bla mat på 
hver samling. Det er også mulig 
å starte senere i kurset. Leder er 
Ingamay Synnes

Påmelding til Ingamay Synnes: 
48158811

Småbarnssang 

Er en sanggruppe for barn (fra ca. 
1,5 – 3 år) og voksne som ønsker 

å synge mer når tiden i babysang 
er over. Småbarnssang treffes en 
gang i mnd. på ettermiddagstid 
til sangstund og kveldsmat

Det er på Mysen menighetshus 
Betania klokken 17:00-18:30.

Datoer høsten 2017: 15.8, 12.9, 
10.10, 7.11, 5.12

Det koster 200 kr for høstsemes-
teret.

Påmelding til Solveig Tjernæs 
Vormeland, 98220299

Knøttekor

Er en sanggruppe for litt større 
barn fra ca. 3-6 år sammen med 
voksen. Knøttekor møtes en 
gang i mnd. på ettermiddagstid 
til sangstund og kveldsmat.

Det er på Mysen menighetshus 
Betania klokken 17:00-18:30.

Datoer høsten 2017: 29.8, 26.9, 
24.10, 21.11, 19.12.

Det koster 200 kr for høstsemes-
teret.

Påmelding til Solveig Tjernæs 
Vormeland, 98220299

Har du et piano som  
står i veien og som du  
vil kvitte deg med?

Vi trenger et piano  
til Mysen kapell.

Henvendelse til  
kirkekontoret på  
tlf 69702261

Sanggrupper for små barn

Er du en av de som går på 8.trinn, eller 
kjenner noen som gjør det? Nå nærmer 
det seg tiden for påmelding til kirkelig 
konfirmasjon våren 2018.

I Eidsberg har vi et godt sammensatt pro-
gram. Det blir undervisning på en del lørdag-
er og søndager. Vi samles en del ganger alle 
sammen og dere samles i den lokale kirke der 
dere hører til. I tillegg kommer konfirmantlei-
ren og innsamlingen Fasteaksjonen før påske. 

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

Det vil også bli informasjonsmøte før skole-
ferien starter. Du bruker nettadressen: www.
eidsberg.kirken.no til å melde deg på. 

Velkommen som konfirmant!

Konfirmant i våre  
kirker våren 2018

Piano 
ønskes!


