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REFORMASJONS- 
JUBILEET 2017 24.sept kl 1100: I anledning av at Mysenbyen fyller 

20 år i år arrangeres det en festgudstjeneste for byen. 
Mysen kirke fylles denne dagen av ekstra flott festmu-
sikk, korsang og Mysen kirkes egne 50-årskonfirmanter 
som jubilerer denne dagen. Etter gudstjenesten blir det 
kirkekaffe i kirken. Alle er hjertelig velkommen til fest-
gudstjenesten.

Festgudstjeneste for 
Mysenbyen 20 år

Si din mening om menighetene Trømborg, 
Mysen, Eidsberg og Hærland?
Nå får du mulighet til å si din 
mening og komme med dine 
erfaringer om livet i Den Nor-
ske Kirke i Eidsberg. De fire 
menighetene/kirkene Trøm-
borg, Mysen, Eidsberg og 
Hærland er med i prosjektet 
MUV «Menighetsutvikling i 
folkekirken». 

Nå kan alle som er medlemmer i 
Den Norske Kirke i Eidsberg si sin 
mening om for eksempel disse 
og andre spørsmål: Hvordan 
opplevde du ditt siste besøk i en 

kirke? Følte du deg hjemme der? 
Bidrar kirken til å gi deg håp og 
til å gi deg hjelp til å forstå eget 
liv?

Hvordan burde kirken arbeide? 
Hvilke endringer kunne du øn-
ske deg?

På grunnlag av en analyse skal 
det så drøftes hva menighetene 
ser som riktige veivalg og priori-
teringer i årene framover. Spør-
reskjemaet blir å finne på kirkens 
nettside www.eidsberg.kirken.
no. Svarene blir behandlet konfi-
densielt og blir anonymisert. Det 

betyr at ingen kan spore svarene 
tilbake til den som har svart.

Det er også mulig å svare skrift-
lig med penn og papir på dette. 
Det vil skje etter gudstjenestene 
17.sept og 24.sept. Du får et 
spørreskjema og krysser av på 
dine svaralternativer og legger 
svaret i en urne. Slik sikrer vi ano-
nymitet.

Styringsgruppa i MUV-Eidsberg 
er: Ungdomsdiakon Solveig Tj-
ernæs Vormeland, menighets-
rådsmedlem Håvard Synnes, me-
nighetsrådsleder Bjørn Solberg, 

kirkeverge Anne-Grethe Larsen 
og sokneprest Solfrid Leinebø 
Seljås. Styringsgruppa håper på 
god oppslutning rundt spørre-
undersøkelsen.

Leder i Eidsberg felles menig-
hetsråd sier: - Det er mange valg 
å ta denne høsten. Vi håper at 
riktig mange tar valget om å si 
sin mening om Den norske Kirke 
i Eidsberg. Den eneste måten å 
kunne påvirke retningen fram-
over på er å delta. Å svare på 
spørreundersøkelsen tar fem 
minutter. Nå håper jeg at riktig 
mange benytter seg av denne  

 
 
 
 
 
 
 
 
muligheten, slik at menighets-
rådet og prester får en bredere 
basis å styre den lokale kirken i 
Eidsberg ut fra.

Siste frist for å svare på spørre-
undersøkelsen er fredag 29.sep-
tember. På forhånd, takk for alle 
svar.

Vi markerer i år at det er fem hundre år siden Martin Luther slo opp 
sine teser mot avlatshandelen på kirkedøren i Wittenberg. Dermed 
satte han i gang en bevegelse som kom til å få store konsekvenser 
for det enkelte menneske, kirken, samfunnet og for kirkekunsten 
her i landet.

Nye temaer ble viktige i kunsten. 
Luthers tanker om «Skriften 
alene», «Troen alene», «Nåden 
alene» og «Kristus alene» endret 
langsomt det kulturelle uttrykket i 
kirkekunsten i Norge. 

Det er derfor gledelig at vi denne 

høsten i Eidsberg har temaguds-
tjenester med reformasjonens 
temaer i fokus og kunstutstilling i 
tilknytning til jubileet.

Kunstutstillingen «Kunstens 
viktigste oppdragsgiver» som 
vises i Kunstforeningens lokaler i 

Festiviteten er en del av Reforma-
sjonsjubileet 2017. Det fokuseres 
på kirkens rike kunst og kulturarv 
fra 1200-tallet og frem til vår tid, 
med et særskilt blikk på kirkekun-
sten i våre fire kirker: Trømborg, 
Eidsberg, Mysen og Hærland.

Kulturdepartementet har omtalt 
Norges 1600 kirker som landets 
største kunstgalleri, og vi håper at 
mange benytter anledningen til å 
besøke utstillingen . Les mer inne 
i bladet. 

Tekst :  Solfrid Leinebø Seljås

SALME NR 566
Tekst  Martin Luther

Gud, hold oss oppe ved ditt ord,
la det få overmakt på jord

mot dem som Krist, din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, herre Kristi, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet
ditt navn til pris i evighet!

Gud Helligånd, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!

Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død! Les mer om dette på side 3.

Menighetens  
barnehage er 40 år!
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Hvordan ble du kirketjener, Arild?

Det hadde seg slik at han som 
var kirketjener i Mysen, skulle ha 
et års permisjon for å prøve seg 
i en annen jobb. Jeg ble derfor 
tilbudt et engasjement i ett år. 
Da året var omme, ble stillingen 
permanent ledig, og jeg hadde 
trivdes så godt med arbeidet at 
jeg bestemte meg for å søke. Det 
var litt spennende om fellesrådet 
ville ansette meg siden jeg bor i 
en annen kommune, men jeg fikk 
jobben, og var veldig glad for det.

Hvordan vil du beskrive arbeidet?

Arbeidsoppgavene  er veldig-
mangfoldige. Kirkegårdene skal 
holdes i orden, jeg skal gjøre rent 
innendørs, og som kirketjener så 
har man en rekke oppgaver ved 
gudstjenester og kirkelige hand-

linger. Som bonde hadde jeg 
også en variert arbeidsdag, men 
jeg var jo alene; møtte ikke andre 
mennesker verken i fjøset eller 
på jordet. Som kirketjener møter 
jeg mange mennesker, særlig ved 
gudstjenester og begravelser, 
men også på en hverdag, som i 
dag, kommer mennesker innom 
kirkegården. De fleste skal ordne 
noe praktisk ved graven, og det 
gjør de uten at jeg tar kontakt. 
Men noen av de som kommer, 
begynner å prate med meg. Det 
er hyggelig, og det tror jeg de sy-
nes også.

Det å være i kirken søndag etter 
søndag var uvant i begynnelsen. 
Jeg hadde jo ikke vært noen fast 
kirkegjenger tidligere, så jeg var 
spent på hvordan det ville bli. 
Men det må jeg si har gått fint. 
Jeg har mine faste oppgaver, men 

synes det er fint å sitte på galleri-
et og følge med på prekenen, og 
høre salmene. Men det aller mor-
somste er bryllupene! Da er alle 
glade og opprømte, og mange er 
nervøse. Ofte blir det noen ikke 
planlagte, men morsomme epi-
soder også. Så bryllupene er fest-
lige også for kirketjeneren.

Har kirketjenerjobben endret seg 
i de 14 årene du har vært ansatt?

Oppgavene har ikke endret seg, 
men noen har blitt enklere å ut-
føre. Vi har fått nytt senkeapparat 
her i Mysen, og vi har fått handi-
cap-inngang til kapellet. Det gjør 
arbeidet lettere, og det gjør til-
gjengeligheten bedre for de som 
kommer i begravelser. I kirken er 
det jo innført automatisk ringing; 
det er også en klar lettelse for kir-
ketjeneren.

Her på kirkegården er de største 
forandringene at vi har fått en 
minnelund for de som ikke øn-
sker en egen grav, den har over 
20 personer benyttet seg av. Og 
for noen år siden ble det opp-
rettet en muslimsk gravlund i et 
hjørne av kirkegården. Det hadde 
blitt behov for en slik, og behovet 
vil jo øke i årene fremover.

Hva skal du gjøre nå?

Den første tiden skal jeg arbeide 
som kirketjener, på pensjonistvil-
kår som det heter. 

Det betyr at jeg får være med på 
oppstarten av arbeidet med utvi-
delse av kirkegården i Mysen. Det 
er det nødvendig å begynne med 
nå, for planleggingen tar gjerne 
5-6 år. Det er selvsagt ikke kir-
ketjeneren som skal bestemme 
hvordan kirkegården skal bli, 
men jeg tror jo at mine praktiske 
erfaringer kan være nyttige nå i 
begynnelsen. Så dette gleder jeg 
meg til å være med på. Og jeg er 
glad for at det ikke blir brå-slutt 
med det praktiske kirketjener-
arbeidet selv om jeg har rundet  
67 år.

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: 69 70 22 63 mob: 924 49 365
solfrid.leinebo.seljas@eidsberg.kommune.no 

Magnus Grøvle Vesteraas,  
kapellan i Eidsberg, Mysen, Trømborg og Hærland
Arb: 69 70 22 64  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: 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

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  

Arild Bekkevold
Etter nærmere 15 år som kirketjener slutter Arild Bekkevold i stillingen 
nå i høst. Menighetsbladet tok derfor en prat med ham en fin augustdag 
mens han var i arbeid på Mysen kirkegård.

Tekst/foto :  Bjørn Solberg 

Innleveringsfrist til 
neste menighetsblad:
14. nov. 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

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
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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 Menighetens barnehage som fyller 40 år i høst 
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 menighetspedagog Ingamay Eidsmo Synnes  

For alle i felles menighetsråd 
For gudstjenester 

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 løpet av høsten 
For det varierte musikk- og kulturlivet i Eidsberg 

For Reformasjonsjubileet 2017 i Eidsberg

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

KRIK/Ka du trur» 

For Indre Østfold fengsel, ansatte og innsatte 
For Mysebu - de som bor og arbeider der 

For Phønix Haga – de som bor og arbeider der 
For alle nyinnflyttede i kommunen

For alle som blir forfulgt for deres tro i verden i dag 
For alle som er syke og sørgende

For alle som kjenner livet som en byrde

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

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

Velsign oss, Guds Hellige Ånd. 
Amen

Noen ting kan ikke sies for ofte

Andakt
ved Magnus Grøvle Vesteraas,  
kapellan i Hærland, Eidsberg, Mysen og Trømborg 

«For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, 
men Guds gave.» Ef 2,8. 
I år er det 500 år siden reformasjonen star-
tet, og helt siden den gang har hovedbud-
skapet vært det samme i alle Lutherske og 
andre protestantiske kirker. Verden rundt, 
søndag etter søndag, lyder det samme en-
kle budskapet: Frelsen kan ikke fortjenes. 
Frelsen kan ikke kjøpes. Nei, frelsen gis oss 
gratis, av nåden alene, ved troen på Jesus 
alene.
Men selv etter 500 år, så er dette enkle 
slagordet – «nåden alene» – så vanskelig å 
forstå, ja så radikalt, at vi stadig må minne 
oss selv på hva det egentlig betyr. For selv 
etter 500 år er det enkelt å komme i skade 
for å dømme både mennesker og deres tro, 
ut fra deres meninger og handlinger. Fort-
satt er det fort gjort å tenke at «jeg er jo et 
godt menneske – jeg fortjener å bli frelst». 
Eller motsatt: «Jeg som gjør så mye dumt – 
hvordan kan Gud ønske å ha noe med meg 
å gjøre?» Men hvis vi tar inn over oss hva 
«nåden alene» betyr må alle disse tankene 
legges vekk.
Budskapet om nåden alene forteller oss at 
Gud elsker oss og gir oss nåden helt uav-
hengig av hvem vi er eller hva vi gjør. Som 

Luther sa det, med sine aller siste ord: «Wir 
sind Betler – hoc est verum». På norsk: «Vi 
er tiggere – det er sant.»  Overfor Gud står 
vi alle som tiggere, som ikke har gjort oss 
fortjent til Guds kjærlighet, men bare kan 
tigge om å få den likevel. Og Guds nåde er 
nettopp at han byr både kjærlighet og frel-
se frem til oss, allerede før vi rekker å spørre.
Ja, det er kanskje gammelt nytt, at vi er frelst 
ved nåden alene. Men likevel, når jeg setter 
med ned for å tenke over hva det faktisk 
betyr, og hvilken radikal kjærlighet Gud 
viser oss, da kan jeg ikke unngå å bli over-
rasket. Og kanskje er det slik at budskapet 
om Guds nåde er så radikalt at det ikke kan 
unngå å overraske, selv etter 500 år.
Derfor kan vi ikke slutte å snakke om nåden 
alene. For om vi gir slipp på det budskapet, 
ja selv i et lite øyeblikk, så er det så alt for 
enkelt å gjøre nåden til noe vi har fortjent 
eller oppnådd. Og om alt annet da stemmer 
så har vi likevel gått glipp av det viktigste.
Det er sant som det sies; noen ting kan ikke 
sies for ofte. Og fremst blant dem er kanskje 
dette: Gud gir oss frelsen av nåde. Det er 
ikke vårt verk, men Guds gave.

Menighetens Barnehage 
er 40 år – det blir bursdag 
og fest!
Tidligere medarbeidere kan bli med på 
feiringen.
Barnehagen vår er den nest eldste 
barnehagen i Eidsberg. Denne høs-
ten er det hele 40 år siden barneha-
gen startet. Vi er fortsatt en glad og 
sprek barnehage med fire avdelin-
ger og har denne høsten 73 flotte 
barn fra 1 – 6 år.

Jubileet skal feires med bursdags-
selskap i alle avdelingene i uke 38. 
Det planlegges en festdag for barna 
med hoppeslott, ballonger, under-
holdning, pølser og kaker. Forel-
drene vil bli invitert til kaffe samme 
ettermiddag.

Avdeling Hebron er først ut:  
De feirer bursdag tirsdag 19/9.

Avdeling Hærland feirer bursdag 
onsdag 20/9

Avdeling Trømborg feirer bursdag 
torsdag 21/9

En måned senere: lørdag 21/10 
inviteres det til fest for nåværende 

og tidligere medarbeidere. I den 
forbindelse jobbes det i disse dager 
med å lage oversikt over alle som 
har jobbet for barnehagen gjen-
nom disse årene. Medarbeidere 
som har jobbet ca 3 år eller mer vil 
bli invitert til festen.  Hvis det gjel-
der deg og du ikke har fått invita-
sjon innen utgangen av september, 
er det hyggelig om du tar kontakt 
så vi får sendt deg en invitasjon.   Vi 
håper at så mange som mulig av 
barnehagens tidligere medarbei-
dere vil komme på festen.  

Vi gjør oppmerksom på at barneha-
gens opprinnelse er både ”Menig-
hetenes Barnehage for 6 åringer” 
og ”Indremisjonens Barnehage”- 
disse ble slått sammen i 1997. 

For barnehagen: Lise Undrum.

Tlf . 40145101.  Mail:  
post@menighetensbarnehage.no

TV-aksjonen NRK 2017 går til UNICEFs arbeid for 
å gi utdanning til barn rammet av krig og kon-
flikt. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 
22.oktober.

TV-aksjonen 2017

Når barn i krig og kon-
flikt ikke får utdanning, 
står et helt lands fremtid 
på spill. Årets TV-aksjon 
skal gi skolegang og håp 
til barn der krigen raser.

Ett av fem barn i krigs- 
og konfliktområder står 
i dag uten skolegang. 

UNICEF jobber hardt og 
målrettet for at barn ikke 
skal få ødelagt fremti-
den på grunn av voks-
nes kriger og konflikter.

TV-aksjonen 2017 skal gi 
utdanning til barn i Co-
lombia, Mali, Syria, Pakis-
tan og Sør-Sudan.
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Foredrag og åpning av 
kunstutstilling

27.sept kl 1900: Foredrag og åp-
ning av kunstuststilling v/ biskop 
Atle Sommerfeldt i Kunstforenin-
gens lokaler i Festiviteten.        

Atle Sommerfeldt, biskop i Borg 
bispedømme, holder foredrag 
over tema: «Hvordan har kirken 
vært kunstens største oppdrags-
giver gjennom historien, og om 
reformasjonens betydning for 
(kirke)kunsten». Foredraget av-
sluttes ved at kunstutstillingen 
med samme navn erklæres åpen. 

Utstilling: «Kunstens vik-
tigste oppdragsgiver»

27.sept -15.okt: I forbindelse med 
at det nå er 500 år siden Martin 
Luther spikret opp tesene på 
kirkedøra i Wittenberg, sam-

arbeider Eidsbergkirkene med 
Eidsberg kunstforening og Eids-
berg historielag for å presentere 
et utvalg lokalhistorie kombinert 
med levende kunst. Utstillingen 
vil favne bredt og ta oss med på 

de store linjene i reformasjons-
historien fram til i dag. Utstillin-
gen vil blant annet inneholde 
gjenstander utlånt av Borgar-
syssel museum og Folkenborg 
museum. 7.trinn på alle barne-

Det er et rikt gudstjenesteliv i våre 4 menig-
heter, og ved flere anledninger har jeg sterkt 
savnet en liturgisk sanggruppe i gudstjenester. 
Gode liturger, musikere og solister er en bra 
ting, men det er ofte fulltonende sang som gjør 
at gudstjenesten oppleves som en flott høytid.

Kunne du tenkt deg å gjøre en 
dugnad for menigheten, men 
er kanskje ikke klokkertjenes-
ten eller kirkevertoppgaven 
noe for deg? Liker du å 
synge og er glad i salmer? 
Kunne du tenke deg å 
være del av et forsanger-
team, som har oppgaver 
et visst antall planlagte 
søndager? Da ønsker jeg 

å komme i kontakt med deg. Forsangergruppe er 
først og fremst tenkt i Mysen og Eidsberg kirker, 
men gjør også tjeneste i Hærland og Trømborg 
ved behov.

Kontaktinfo: 

willem.jannis.wilschut@eidsberg.kirken.no 
Tlf. 69702261  

SMS 977 91 146 
Messenger

Eller du sier fra neste gang du 
ser meg!

Høres dette morsomt ut, gir 
du et pip med en gang, før du 
glemmer det!

Willem, organist

Reformasjonsjubileet 2017

Forsangerteam

Øivind T. ReymertApropos!
I årets valgkamp ble det mye fo-
kus på norske verdier. Kulturar-
ven og de kristne verdiene stod 
sentralt i debatten. Jeg tror ikke 
vi har hatt en lignende verdide-
batt siden slutten av 90-tallet da 
den såkalte Verdikommisjonen 
holdt på med sitt arbeid. Den 
ble opprettet av regjeringen 
Bondevik i 1998, og utløste en 
ganske opphetet kulturdebatt 
som spant fra omfavnelse til 
latterliggjøring.

For noen har årets verdide-
batt handlet om hvilke norske 
verdier man mente var truet av 

innvandrere med annen reli-
gion og kultur. Andre har vært 
opptatt av at sentrale verdier 
ikke nødvendigvis er så "nor-
ske". Som det ble sagt: "Neste-
kjærligheten er ikke norsk".

Kanskje ser vi et gryende opp-
rør mot lang tids samfunnsideal 
om nøytralitet? Og kanskje 
er det en genuin søking etter 
verdier som også har å gjøre 
med dypere behov for identitet 
og kulturelle røtter.

Et av de viktigste målene for 
Verdikommisjonen på 90-tallet 

var å "bidra til en bred verdi-
messig og samfunnsetisk mobi-
lisering for å styrke fellesskaps-
verdier og ansvar for miljøet og 
fellesskapet."

Prosjektet var omdiskutert i 
media og fikk en del kritikk, 
men det fikk også positiv 
oppmerksomhet, ikke minst 
internasjonalt. I kommisjonens 
mandat var det særlig fokus 
på å motvirke likegyldighet 
og fremme personlig ansvar, 
deltagelse og demokrati.

Både for oss som enkeltmen-
nesker, og for samfunnet, er det 
positivt at man kan stoppe opp 
og drøfte hva våre verdier er og 
hvilke verdier vi bygger på. 

Jakten på verdier dreier seg sjel-
den om de materielle verdier. 
"Vi har alt, men det er også alt vi 
har", har Ole Paus uttalt. Mange 
søker noe dypere, noe mer. 
Kanskje en mening?

Årets verdidebatt har vært 
sammensatt, og både brunost, 
båtflyktninger og dugnadsånd 
har vært en del av debatten. 

Når det gjelder de kristne verdi-
ene som mange vil hevde har 
vært med å forme det norske 
samfunnet, har det i debatten 
vært særlig fokus på men-
neskeverd, forvalteransvar og 
nestekjærlighet. 

Jakten på verdier kan også 
tolkes som jakten på de som 
har svar. Hvilke svar har vi som 
kirke i dagens verdidebatt? Det 
er også en del av verdidebatten 
som vi må ta.

Jakten på verdiene

Kantorens 
hjørne

Tekst :  Solfrid Leinebø Seljås

Det har vært en sommer med mye musikk rundt omkring i 
kirkene våre. Det har vært arrangert 4 sommerkonserter, en 
i hver kirke, med et totalt besøkstall på hele 560, noe vi må 
si oss veldig fornøyd med! I Mysen kirke har det vært lunsj-
konserter på lørdager, 2 ganger i måneden, i perioden juni 
– september; 6 konserter i alt. Disse konsertene hadde litt 
enklere og «smalere» format. I skrivende stund er den siste 
konserten ikke gjennomført enda, men etter prognosene 
har ca. 170 mennesker besøkt disse formiddagskonsertene, 
og publikumsoppslutning viser en sterk oppadgående 
kurve.

Det er veldig hyggelige tall alt sammen! Takk til hver og en 
som har vært på en eller flere konserter, og på den måten 
støttet viktig kulturarbeid i menighetene. Takk ikke minst 
til de som er med i Fellesrådets Musikk- og kulturutvalget; 
uten disse hadde det ikke vært mulig å gjennomføre en 
såpass omfattende konsertvirksomhet på sommertid!

Høsten banker på døra, og byr på mange spennende be-
givenheter. Store gudstjenester skal gjennomføres, både i 
forbindelse med byjubileet for Mysen, og Madonnastatuen, 
som skal tilbake til Eidsberg kirke. Man kan lese mer om 
dette ellers i bladet. 

Lørdag 14 oktober er det salmekonsert i Mysen kirke: «Mar-
tin Luther – en  salmefest». Medvirkende er Helga Johanne 
Størdal, Mysen Damekor, og musikerne Terje Norum og Wil-
lem Wilschut. Konserten er en del av utstillingen «Kirkens 
viktigste oppdragsgiver», som arrangeres i perioden 27.09 
– 15.10.

Søndag 5. november er det Allehelgenskonsert i Eidsberg 
kirke, med Eidsberg Bygdekor, Mysen Damekor, Mysen 
Mannskor, solist Petter Simonsen, et sammensatt orkester, 
og Willem Wilschut på klaver og orgel. Dette blir en stor 
konsert til minne om de som har gått bort det siste året, 
men samtidig med fokus på fremtid og håp. Årets konsert 
har tittelen «Mot lyset går din vei».

Det er lenge til jul, og det kommer en ny utgave av Kirke-
kontakten i starten av desember. Likevel vil jeg gjerne 
varsle allerede her at vi inviterer på nytt til «Julekor», som 
skal synge i Eidsberg kirke 1. juledag. For deg som er med i 
en eller annen korsammenheng, eller er glad i å synge men 
kanskje ikke har tid til å binde deg til et kor ukentlig. Det 
blir 4 øvelser, den første 26. november etter gudstjenesten 
i Eidsberg kirke. Merk datoen, for dette er før det nye Kirke-
kontakten kommer ut. Invitasjon vil etter hvert legges ut på 
våre facebooksider, og mer informasjon er også å finne på 
våre nettsider.

God høst!
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Nåde: Temagudstjenester  
i forbindelse med  
reformasjonsjubileet
Den 31. oktober i år er det 
500 år siden Martin Luther 
hang opp sine 95 teser mot 
avlatshandel på kirkedøra i 
Wittenberg. Denne hendel-
sen regnes som starten på re-
formasjonen, og få hendelser 
har hatt like stor betydning 
for både kirke og samfunn. 
Dette reformasjonsjubileet 
må selvsagt markeres, noe 
som vil skje på flere forskjel-
lige måter i kirkene i Eids-
berg. 

På annet sted i bladet omtaler 
vi den store reformasjonsut-

stillingen på Festiviteten og 
Mysen menighetshus Betania: 
«Kunstens viktigste oppdrags-
giver». Her vil vi minne om fire 
temagudstjenester som marke-
rer reformasjonsjubileet. Disse 
er fordelt over hele høsten og 
mellom alle de fire kirkene 
våre. Det gjennomgående 
temaet for alle gudstjenestene 
er «Nåde».

Når dette bladet går i trykken 
har én av disse gudstjenes-
tene allerede funnet sted, 27. 
august i Eidsberg kirke. Da var 
temaet «Nåden alene». Men tre 
gudstjenester gjenstår fortsatt: 
Den 17. september i Mysen 

kirke er temaet «Skaperverket 
er ikke til salgs». 15. oktober i 
Trømborg og Mysen er temaet 
«Nåden er ikke til salgs». Og, til 
sist, 19. november i Hærland 
og Mysen er temaet «Mennes-
ker er ikke til salgs».

På hver sin måte vil disse 
gudstjenestene handle om det 
som var utgangspunktet for 
hele reformasjonen: Nemlig at 
Guds nåde og gaver ikke kan 
kjøpes eller fortjenes, men gis 
til mennesker gratis. Og vi vil i 
hver gudstjeneste se nærmere 
på hvordan dette budskapet er 
relevant og viktig for oss i dag. 
Velkommen til gudstjeneste!

Lunsjpause på Salmonrud

skolene i Eidsberg har fått tilbud 
om besøk på utstillingen med et 
pedagogisk opplegg rundt Mar-
tin Luther og reformasjonens 
betydning. Se åpningstider på 
plakat på døra til Festiviteten 
og på våre hjemmesider: www.
eidsberg.kirken.no.

Nelly Bubes bilder  
«Den store fortellingen»
22. sept – 13.okt.: I tilknytning 
til reformasjonsutstillingen blir 
Nelly Bubes bilder å se på Mysen 
Menighetshus Betania som lig-
ger vis a vis Festiviteten. Kunst-
neren Nelly Bube er bosatt i Ka-
sakstan og maler bilder som er 
tydelig inspirert av at hun lever 
i en kirkelig billedtradisjon der 
ikonet står sterkt. Disse bildene 
kombinerer det østlige billed-
språket med et mer vestlig ut-
trykk. Professor Gunnar Danbolt 

anbefaler kunstutstillingen md 
Nelly Bubes bilder kalt: «Den 
store fortellingen». 

Det vil bli flere bibellesekvelder 
på Mysen Menighetshus Beta-
nia i utstillingsperioden. Ansvar-
lig for utstillingen med Nelly Bu-
bes bilder samt bibellesekvelder 
er «Kristent lederforum i Eids-
berg.» Åpningstider og oversikt 
over program i forbindelse med 
kunstutstillingen blir å finne på 
plakat på døra til Mysen menig-
hetshus Betania og kirkens nett-
sider: www.eidsberg.kirken.no

Festgudstjeneste for 
«Madonnaen»

8. okt. kl 1100 i Eidsberg kirke: I 
anledning av at det har blitt be-
stemt at noen bevarte gjenstan-
der fra Tenol gamle kirke skal få 
stå permanent i Eidsberg kirke, 
vil det bli arrangert en festguds-

tjeneste med festmusikk og 
Eidsberg kirkes egne 50-årskon-
firmanter. Det er stort for mange 
i lokalsamfunnet at Madonnas-
kulpturen nå kommer på plass 
i kirken slik Erling Grini ønsket 
det. 

Tenol kirke lå på det såkalte 
Tenol-jordet, på gården Slitus 
grunn. Tenol kirke var innviet 
til apostlene Paulus og Peter, 
og var i virksomhet fra ca 1200, 
men ble nedlagt ved refor-
masjonen.  I dag kan alle som 
ønsker det oppsøke Tenor kir-
keruin, og lese på informative 
tavler om kirken som har stått 
der. Eidsberg bygdekor synger 
ved festgudstjenesten, og flere 
deltar. Det blir kirkekaffe etter-
på. Alle er hjertelig velkommen 
til festgudstjenesten.

Tirsdag 22.08 hadde vi besøk 
av diakonene i Borg bispe-
dømme. De ble tatt med på pi-
legrimsvandring ved Eidsberg 
kirke. Elisabeth Riiser Dankel le-
det an, i samarbeid med Øistein 
Heen. Vi besøkte Salmonrud og 
Gyda Høie Horgen. Veldig flott 
å ha gårder, natur og kirke som 
er populært å besøke, og gjest-

frie folk som tar i mot! Diako-
nene lot seg begeistre av sopp 
og sommerfugl, symbolikken 
i oppturer og nedturer, serve-
ring på Salmonrud og de flotte 
jordene som står klare til tres-
king på vei til Eidsberg kirke. I 
kirken ventet Elisabeth på oss 
med pilegrimsturens avslut-
ning, keltisk musikk, steinkors, 
lystenning og stillhet. Artig å 
kunne vise dette fram til diako-
ner fra hele bispedømmet.

Reformasjonsjubileet 2017 Pilegrimsvandring

Tekst :  Magnus Grøvle Vesteraas

Tekst/foto :  Solveig Tjernæs Vormeland

VED GLOMMA, FRA VENSTRE: Mette Bøe Gabestad, Svein Arne Bergli, Mona Bøe, 
Anna Spilling, Atle Eikeland, Ann Christin Nicolaysen, Ragnhild Stranden, Elisabeth 
Riiser Dankel, Hilde Torp, Grete Ringdal, Astrid Gangestad, Hilde Finsådal

Samling i Eidsberg kirke

Sted: Mysen menighetshus Betania

27. september kl. 19 
åpning av kunstutstillingen

25. oktober kl. 19 
Bjørn Steinar Meyer forteller om Olga Bjoner som var 
sentral i organiseringen av bondekvinnelagene og sentral 
i Nasjonal Samlings kvinnebevegelse

22. november kl. 19 
Kirkens Bymisjon presenterer sitt arbeid

6. desember kl. 19 
Adventfest. Vidar Kristensen: Salmer i advent

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

MMM   
MØTEPLASS MYSEN MENIGHET  
HØSTEN 2017 ARBEID PÅ KIRKENE KIRKE OG KOMMUNE- 

REFORMRehabiliteringsarbeidet på Eids-
berg kirke har kommet godt i 
gang. Firmaet Haugerud og Vike-
by står for den omfattende job-
ben.  Stillasjer har kommet opp 
og puss har blitt fjernet og ny 
puss har blitt påført.  I skrivende 
stund er det satt opp mere stilla-
sjer på sideskipene for å få fjernet 
puss her også i løpet av høsten. 

Repara sjonen av råteskader på  
prestesakristiet i Hærland kirke 
er ferdiggjort. Maling av preste-
sakristiet blir nå utført. 

Sammenslåing av kirkelige fellesråd kommer 
som en følge av kommunereformen. Hva 
innebærer det, hvordan skal prosessen orga-
niseres og hvordan ivareta de ansatte i dette? 

De fem fellesrådene i Trøgstad, Eidsberg, 
Askim, Spydeberg og Hobøl skal ha et møte 
14. september hvor kirkelig  fellesnemd skal 
velges. Det skal velges to representanter fra 
hvert fellesråd. På dette møtet skal det også 
vedtas et mandat, og det skal velges en pro-
sjektleder for dette etter hvert. Det blir en 
spennende prosess som skal være klar til ny 
kommune 1.1.2020. 

NYTT FRA KIRKEVERGEN
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Det er det andre året nå at vi i Den norske 
kirke i samarbeid med Kirkens Bymisjon 
arrangerte denne markeringen. Dette året 
var vi så heldige at koret på Phoenix Haga 
ville være med. Det ble god sang og stem-
ning med så mange sangere i kirkerom-
met. Det ble holdt appell av Terje Turøy, 
leder på Phoenix Haga. Samlingen i kirken 
ble ledet av Ann Kristin Rangøy, prest i Kir-
kens Bymisjon. Etterpå var det kaffe og ka-
ker i kafeen til Kirkens Bymisjon her i My-
sen. Dette er en fin markering for de som 
opplever at overdosedødsfall snakkes for 
lite om, og det er en viktig markering for 
oss alle. Når temaer belyses og snakkes 
om forstår vi hverandre bedre, og kan stå 
sammen i det viktige rusforebyggende ar-
beidet som gjøres.

Gravmonumenter • Skifer • Granitt
1940 Bjørkelangen Tlf.: 63 85 40 40 - Fax: 63 85 40 41

       

Tlf.+47 69 84 60 50
www.privatmegleren.no

Annenhver mandag, kl. 11-13, møtes Trivselstreffet på Mysen Menighets-
hus Betania. Komiteen lager deilig lunsj og folk stiller opp med godt hu-
mør! Vi er glade for at vi også dette semesteret kan presentere et veldig 
godt og variert program. Vi har allerede i høst hørt om pilegrimsvandrin-
ger før og nå. Senere i høst blir det tema musikk og livskvalitet, med to 
av våre lokalkjente musikere Wenche Hammer og Vidar Hansen. Program-
met har også flere internasjonale elementer, ulike personers erfaringer, 
Erna Søgaard Ultvedt sine 
opplevelser fra Colombia. Eli-
sabeth Wiens har jobbet i man-
ge år på sykehusskipet «Mercy 
ships», hun kommer for å for-
telle om sine erfaringer derfra. 
Vi har også Martin Luther som 
tema på en av våre samlinger. 
Velkommen til Mysen menig-
hetshus Betania fra hele Eids-
berg til formiddager preget av 
fellesskap og glede!

Også dette året arrangerer Kirkens Bymi-
sjon skjerfaksjonen. De som vil, kan strikke 
et skjerf og levere det til Kirkens Bymisjon 
som så henger det opp i Mysen før jul, slik 
at de som trenger det kan ta et skjerf å 
varme seg på. Aksjonen har allerede star-
tet, så du kan gå innom Bymisjonen å få 
garn. Skjerfet må leveres innen 31. okto-
ber. Enkel oppskrift; 30 masker på pinne 
nr 5, strikke fire nøster,- og vips så har du 
et skjerf som varmer og gleder!

25.09 «Musikk og livskvalitet» v/ Wenche Hammer og Vidar Hansen.

09.10  «Min vei fra Gjerpen via Colombia til Mysen» v/ Erna Søgaard Ultvedt.

23.10  «Fortellingen om Martin Luthers dramatiske liv» v/ Odd Georg Murud.

13.11  «Håp og helbredelse til de glemte fattige» v/ Elisabeth Wiens.

27.11  «Juletradisjoner på Dal gård» v/ Tollof Dahl.

11.12  Luciasang og førjulsbesøk fra barna i Menighetens barnehage  
 avd Trømborg.  Vi synger sammen med kantor Willem Wilschut.

VELKOMMEN!
TRIVSELSTREFFENE ARRANGERES AV MYSEN MENIGHET, DEN NORSKE KIRKE.

TRIVSELSTREFF høsten 2017

TRIVELIGE TREFF!Markering av Verdens  
Overdosedag 31. august

Denne  
annonseplassen  

kan bli din!

Gled en som gruer seg til jul 



7K i r k e k o n t a k t e n www.eidsberg.kirken.no

GUDSTJENESTER DØPTE
Eidsberg:

Karen Amalie Hungnes

Varg Leander Eriksson

Kasper Due Kristiansen

Natalie Sofie Larsen Sørensen

Theodor Aas

Hedvig Skjeppe Salberg

Adrian Nøkleby Brandsrud

Mysen:

Ludvig Bjerke

Kristoffer Bryant Igland

Henrik Bryant Igland

Line Benno Volden-Andersen

Lise Berig Skogsberg Stam

Albertine Halvorsrød

Hærland:

Johannes Amundsen

Trømborg:

Charlotte Knutsen Napstad

Maja Conradi

Amund Flagtvedt Handagard

DØDE
Eidsberg:

Ingen gravferder

Mysen:

Bjørn Harald Nicolaisen

Åse Karin Kopperud

Anny Kristina Andersen

Willy Skofsrud

Arnfinn Borge

Randi Mysen

Synøve Martha Syversen

Gerd Irene Andresen

Reidun Synnøve Andersen 

Tor Edvin Andersen

Henrik Ougter Olsen

Ågot Elfrida Hansen

Jenny Hegge

Ida Marit Mandt

Johanne Marie Nygård

Grete Mortvedt

John Erik Havnaas

Hærland:

Gunvor Hersleth

Trømborg:

Solveig Helen Wengård

Gunvor Korterud

17.09.17 – 15. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
Eidsberg kl. 11.00: Familiegudstjeneste/høsttakkefest med utdeling  
 av 4-årsbok.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Søndagsskolehytta kl. 13.00:  Sportsandakt. 

24.09.17 – 16. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. 50-årskonfirmanter. 
Trømborg kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste/høsttakkefest med utdeling  
 av 4-årsbok.

01.10.17 – 17. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.  50-årskonfirmanter. 
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Diakoniens dag.

8.10.17 – 18. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
Eidsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.  50-årskonfirmanter.

15.10.17 – 19. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
Mysen kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste med konfirmantpresentasjon. 
Trømborg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon. 

22.10.17 – 20. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon. 
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

29.10.17 – BOTS- OG BØNNEDAG
Eidsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

05.11.17 – ALLEHELGENSDAG
Hærland kirke kl. 11.00: Allehelgensgudstjeneste.
Mysen kirke kl. 11.00: Allehelgensgudstjeneste.
Eidsberg kirke kl. 19.00: Allehelgenskonsert. 

12.11.17 – 23. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
Mysen kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste.
Trømborg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

19.11.17 – 24. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

26.11.17 – KRISTI KONGEDAG.
Eidsberg kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste.  Kirkecamp.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

03.12.17 – 1. SØNDAG I ADVENT
Trømborg kirke kl. 11.00: Felles adventsgudstjeneste.
Mysen kirke kl. 19.00: Tomasmesse.

10.12.17 – 2. SØNDAG I ADVENT
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Hærland kirke kl. 19.00: Felles lysmesse. 

Vi øver i Mysen Menighetshus Betania kl.17.30 – 19.00:

SEPTEMBER Tors. 14. Øvelse. Popcorn og saft
 Tors. 28. Øvelse. Utlodning 
OKTOBER Tors. 12. Øvelse. Frukt
 Tors. 26. Øvelse. Utlodning
 Søn. 29. Sangkafè med Mysen Barnegospel, Ungdomskoret  
  Message og KOR15 i Mysen Menighetshus Betania  
  kl 15.00. Andakt ved Bård Haugstvedt
NOVEMBER Tors. 9. Øvelse. 
 Søn. 12. Synge i Frikirken på Fortets Julemarked kl 11.00.  
  Vi møtes kl 10.45. 
 Tors. 23. Øvelse. Utlodning
DESEMBER Søn. 03 Familiegudstjeneste i Trømborg kirke kl 11.00 
  Vi møtes kl 10.30 til oppvarming
  
 Tors. 07 Øvelse med en liten overraskelse. Utlodning

Kontingent er som før kr 50, - pr kalenderår. Betal til en av lederne på en øvelse.

VIGDE
Eidsberg:

Ingrid Finstad Sand og Hartvig 
Einar Velund

Heidi Johansen og Ole Johan 
Østre

Mysen:

Ingen vigde

Hærland:

Lene Margrethe Lyseng Skul-
lerud og Joar Lyseng Skullerud

Liv Marit Solberg og Steffen 
Andreas Seiersten

Christine Valestrand og Nils 
Arne Berger

Trømborg:

Martine Tunes og Rolf Marius 
Høines

Kitty Marielle Josefin Karlsson 
og Marius Hansebråten

Ulla Linnéa Birgitta Kastman og 
Ole Anders Fjeld

Program for Mysen  Barnegospel
HØSTEN  2017

SEPTEMBER
Mandag 21. kl. 12.00   
Bønnemøte

OKTOBER
Onsdag 11. kl. 19.00 
Møte med Ragnhild Thori og Torill Bredeg.  
Fokus på Aserbadsjan.  
Sang av Marianne Frogner Jacobsen

Mandag 16. kl. 12.00   
Bønnemøte

Onsdag 18. kl. 19.00 
Møte med Anne Margrethe Saugstad  
og Hildegunn Saunes

Lørdag 28. kl. 13.00 
Lørdagstreff. Besøk av Jostein Trømborg

Søndag 29. kl. 15.00 
Sangkafe. Mysen Barnegospel,  
Ungdomskoret Message og KOR15 synger. 
Andakt ved Bård Haugstvedt

NOVEMBER
Onsdag 1. kl. 19.00 
Fellesskapskveld.

Onsdag 8. kl. 18.30 
«Herr'lig aften» for menn.  
Rallyfører Eivind Brynildsen, Morten  
og Anne-Marit Svenneby

Onsdag 15. kl. 19.00 
Møte med Svein Veland og Exalto

Mandag 20.  kl. 12.00 
Bønnemøte

Lørdag 25. kl. 13.00 
Lørdagstreff. Besøk av Eli Holt

Onsdag 29. kl. 19.00 
Møte med Gunnar Navestad og  
Hyttemusikken

DESEMBER
Onsdag 6. 19.00 
Adventsfest felles med Mysen Menighet. 
Besøk av Vidar Kristensen og  
Mysen Damekor 

Mandag 18. 12.00 
Bønnemøte

Regionen arrangerer bibeltimer i  
Normisjonshuset, Askim flg. torsdager: 
28. september 
12.oktober 
26. oktober 
9. november

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

PROGRAM HØSTEN 2017 

Normisjon Mysen

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
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Babysang 
Mysen menighetshus Betania 
10-ukers kurs, kr 400 
Påmelding til Ingamay Synnes: 
48158811 
Start: 6. september kl 11-13.  
Det går hver onsdag fram til 15. 
november (utenom 4. oktober 
som er høstferien) 
Det er fult mulig å bli med un-
derveis i kurset

Småbarnssang  
(1,5 – 3 åringer) 
Mysen menighetshus Betania. 
En tirsdag i måneden, 200kr 
Datoer høsten 2017: 15. august, 
12. september, 10. oktober, 7. 
november og  5. desember.   
Påmelding til Solveig Tjernæs 
Vormeland, 98220299

Knøttekor (3-6 åringer) 
Mysen menighetshus Betania 
En tirsdag i måneden, 200kr. 
Datoer høsten 2017: 29. august, 
26. september, 24. oktober, 21. 
november og 19. desember. 
Påmelding til Solveig Tjernæs 
Vormeland, 98220299

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

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

4-klasse leir 
Alle tilhørende 4. klassinger får 
invitasjon til leir på Sjøglimt 20.-
21. oktober

KirkeCamp 
Alle tilhørende 11-åringer får in-
vitasjon til å overnatte 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 Amundsen (mob.: 412 
05 016) 

Søndagsskole i Eidsberg kir-
kestue samtidig med guds-
tjenester i Eidsberg kirke

Fredagsklubben for barn 
fra 5.-7. trinn. En fredag i må-
neden. 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 menighets-
hus Betania. Fra 8. klasse og 
oppover.

Trosopplæring  
– HØSTEN 2017

20.-21. oktober er det leir for alle 
4. klassinger på Sjøglimt på Ørje. 
Leiren er for alle 4. klassinger 
som bor i Aremark, Marker, Trøg-
stad, Askim, Rakkestad og Eids-
berg. Så her vil du møte mange 
4. klassinger fra prostiet og 
sammen skal vi gjøre mye gøy. 
Det blir mange aktiviteter, sang, 

lek, god mat og annet kjekt.

Vi er mange ledere som gleder oss 
til et døgn med mye moro.

Invitasjon kommer i posten til alle 
tilhørende som går i fjerde klasse. 
Er du ikke medlem men likevel vil 
på leir, er det bare å ta kontakt med 
kirkekontoret så skal vi få sendt ut 
invitasjon til deg også.

Amigosleir for deg 
som går i 4. klasse!

Går du i 6. klasse og har 
lyst til å overnatte inne i 
kirken? Det skal vi nemlig 
gjøre! 25.-26. november 
arrangeres «KirkeCamp» i 
Eidsberg kirke. 

Dette har blitt arrangert i Eids-
berg kirke i mange år for de som 
har gått på kirkefjerdingen og 
Tenor skoler. Men nå inviterer vi 
for første gang alle 6. klassinger i 
hele kommunen. Vi skal leke, bli 
kjent med hverandre, lage guds-
tjeneste, utforske kirken, spise 
god mat og sist, men ikke minst, 
over¬natte i kirken. På søndag 
spiser vi frokost sammen, før 
vi øver oss til gudstjenesten. 
Foreldre og søsken er hjertelig 
velkomne til å bli med på guds-
tjenesten!

Alle 6. klassinger som er med-
lem får invitasjon i posten . Er du 
ikke medlem men likevel vil på 
være med, er det bare å ta kon-

takt med kirkekontoret så skal 
vi få sendt ut invitasjon til deg 
også.

Kirkecamp i Eidsberg kirke

Vi hadde i midten av august 
oppstartsamling for konfir-
mantlederne. Vi har fått flere 
nye ungdomsledere pluss at vi 
er så heldige at de som har vært 
med før vil fortsette. Konfirman-
tåret er nå godt i gang, og kon-
firmantene vil bli presentert i 
sine kirker utover høsten. Pr nå 
er det ca 80 konfirmanter.

Konfirmantlederne er klare

BAK FRA VENSTRE: Magnus Grøvle 
Vesteraas, Eivind Bjørnstad, Samuel 
Uvaag, Lars Kristian Kopperud, Snorre 
Langeland Moberg, 
I midten fra venstre: Mina Martinsen 
Løken, Anna Løe, Charlotte Bjørnstad, 
Lina Undeland, Herman Østenby, Son-
dre Løes Aasgaard, Ole-Marius Bye, 
Solveig K Tjernæs Vormeland, Solfrid 
Leinebø Seljås.
Foran fra venstre: Celine Larkin, Ronja 
Ørka og Inger Marie Kopperud Boysen.

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

Tenk høsttur eller tidspunkt for neste år  
– lei hytta til en familietur eller et arrange-
ment

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

www.oppleveidsberg.no/tur-ogeller-rullestoltur-til-
sondagsskolehytta/

Ta en tur til  
Søndagsskolehytta 

Holmbo

DATOER FOR HØSTEN 2017 
September: 11. og 25. 

Oktober: 9. og 23. 
November: 6. og 20. 

Desember: 4. – Førjulskveld

Kristen barneforening for barn i alderen  
1 – 7 klasse. 

Spill, leker, konkurranser, utlodning,  
Bibelfortelling mm 

Trømborg Menighetshus kl 18.00 – 19.30

Velkommen til  
Mandagskveld

Mandagskveld er ikke en vanlig mandagkveld, 
og vi sier også velkommen til barn fra Kirkefjer-

dingen, Tenor, Mysen og  
Hærland skoler  

Kontaktperson Jostein Trømborg  
mob 92893741


