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Nytt flygel  
til Mysen  
kirke?

FELLES PÅSKEFEIRING
med utstilling

Velkommen til Knøttekor

I år er det Hærland kirke som er 
påskekirken 2018 i Eidsberg.
Vi gleder oss til høytidsdager med 
et variert innhold. Hele program-
met for påsken finnes i denne 
utgaven av Kirkekontakten.
I dagene 26.-28. mars (de stille 
dager) inviterer vi til  åpent hus 
i  Mysen Menighetshus Betania. 
Mandag blir det Trivselstreff med 
tradisjonelt program og Åpent 
hus tirsdag og onsdag med salg 
av kaffe og vafler.

Se side 5

DÅPSKJOLEUTSTILLINGEN
Sted: Hærland kirkestue
Palmesøndag 25. mars  kl 12-13
Skjærtorsdag 29. mars  kl 18-19
Langfredag 30. mars  kl 12-13
Påskedag 1.april  kl 1230-1330
Alle er velkommen innom!

I mars 2013 ble Trivselstreffet etablert som et diakonalt 
tilbud i Mysen menighet. Dette bildet er hentet fra den 
første samlingen i daværende Betania. Diakon Solveig 
Tjernes Vormeland selger lodd til Gunnar Hasselgård, 
Astri Hope, Reidunn Hasselgård og Randi Kopperud 
(med ryggen til). Den 12. mars markerte treffet sitt fem-
årsjubileum. 

Se side 6

I nesten to år har menighetene i Eidsberg deltatt i 
MUV – et menighetsutviklingsprosjekt i regi av Borg 
bispedømmeråd og Menighetsfakultetet. Prosjektet 
nærmer seg nå avslutningen.

På årsmøtet for Eidsberg-menighetene den 12. april 
skal forslaget til en strategiplan drøftes. Når den er 
vedtatt, vil planen angi retningen for det arbeidet  
menighetene skal legge opp til de nærmeste årene.

Mer om MUV finner du i denne utgaven av Kirkekon-
takten.

Se side 2

En vital femåring

Strategiplan klar  
for drøfting

F.v. Inger Homstvedt, Anne Revhaug og Anne Kari Dillevik viser her fram to av dåpskjolene 
som blir stilt ut i forbindelse med påskefeiringen i Hærland kirke i år pluss en bok som doku-
menterer historien til den ene dåpskjolen. Hærland bygdekvinnelag og Melleby sanitetsfore-
ning har gått sammen om å lage utstillingen.

Her er noen av barna i Knøttekoret. Vi har plass til flere. Vi øver en tirsdag i måneden. Bak fra venstre: Julie Berger Lang-
feldt 4år Lucie Berger 5år, Emilie Duserud 5år, Mie Lily Graue 3år, Mari Skaug 5år, Tilde Gjerstad 4år. Foran: Alma Sofie 
Myhre 4år, Tomine Bjerknes 3år, Ingrid Børresen-Løe 3år, Edvin Gjerstad 5år Eline Skaug 5år, Alma Langfeldt 3år.

Går  
dere i  

giftetanker?

Velkommen 
til en samtale

 
Tlf: 69702261

Velkommen 
til en samtale

 
Tlf: 69702261

Dåp?

Det er  
i Kirken  
det skjer!
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Eidsberg kirke 
Det innvendige arbeidet er godt i gang og kirken vil være klar 
til bruk igjen etter påske. De store partiene innvendig i kirken 
hvor det har vært saltvandringsskader har de fjernet pussen. 
Det har vært mange lag enkelte steder. Så har de bygget opp 
med et nytt pusslag. Alle veggflater er vasket, deretter grunnet 
og så malt et strøk. 

De utvendige fasadearbeidene fortsetter utover våren. Målet i 
år er å få gjort ferdig de veggene som det står stillasje på nå. På 
sensommeren kommer stillasje ved tårnet opp slik at de kan 
starte jobben med å fjerne puss i høst. 

Kirkegårdsutvidelsen i Trømborg
Dersom alt går etter planen nå kommer vi  i gang med utvidel-
sen til våren. Det er lagt ut på anbud, og det er tilbudsåpning 
6. Mars. Det har vært en lang prosess pga diverse utfordringer. 

Diverse vedlikeholdsarbeid på  
Mysen og Trømborg kirke
Det er diverse råteskader på Trømborg kirke som skal utbedres 
+ maling av kirken utvendig. Det skal også gjøres noe vedlike-
hold innvendig. Tårnet på Mysen kirke har råteskader og det 
skal utbedres i år + utvendig maling av kirken. 

Nytt redskapshus ved Mysen kapell 
skal settes opp i år

ENØK prosjekt
Vi er i gang med et forprosjekt for ENØK-arbeidet i alle de fire 
kirkene. 

Ny kirketjener/  
kirkegårds- 
arbeider:
Jan Olav Løken er ansatt  
som kirkegårdsarbeider/ kirke-
tjener 50% stilling fra 1.1.2018. 
Vi ønsker Jan Olav velkommen 
i staben!

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

Red. skr.: Trond Degnes

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 Mysen 
mob: 970 75 530

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

Jan Olav Løken,  
kirketjener/kirkegårdsarbeider Trømborg 
mob: 948 44 903

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

I nesten to år har menighetene i 
Eidsberg deltatt i MUV – et menig-
hetsutvekslingsprosjekt i regi av 
Borg bispedømmeråd og Menig-
hetsfakultetet. Prosjektet nærmer 
seg nå avslutningen, og da er det 
naturlig å spørre hva dette har re-
sultert i. 
Men først en liten repetisjon:  MUV 
er et prosjekt der menighetene skal 
gå i seg selv og prøve å finne ut hva 
ved menighetsarbeidet som fungerer 
godt, og hvor det er utfordringer. Det-
te har skjedd på flere måter, og mange 
har deltatt.

– Det har vært viktig å få frem det vi er 
fornøyd med», sier sogneprest Solfrid 
Leinebø Seljås, som har deltatt i prosjekt-
arbeidet disse to årene. -I begynnelsen 
brukte vi derfor tid på skattejakt; for å 
finne ut hva som er skattene i Eidsberg. 
Mange deltok, og svarene viste at man-
ge er glad for gode fellesskap, og gode 
muligheter til å komme til gudstjenes-
ter og andre samlinger. Oppslutningen 
om trivselstreff og formiddagstreff er jo 
svært god».

Styringsgruppa som har ledet MUV-
arbeidet, har også gjennomført spør-

reundersøkelser og samtaler med 
eidsberginger som deltar i våre felles-
skap, eller sender barna sine dit. De 
er også fornøyd med kirkens arbeid, 
både tilbudene til barn og til unge; 
men voksne mennesker oppsøker ikke 
kirken så ofte. – Det er helt klart en ut-
fordring for oss at aldersgruppen 20 – 50 
i begrenset grad oppsøker kirken», sier 
sognepresten. – Den utfordringen har vi 
snakket mye om i styringsgruppen. Når 
vi nå lager en strategiplan, vil vi komme 
med forslag til hvordan vi kan gjøre 
gudstjenestene så attraktive at folk kom-
mer dit, uten å ha oppgaver eller må gå 
dit av andre årsaker».

– Strategiplan; hva er det, og hva skal 
den brukes til?

-En strategiplan er en plan som beskriver 
hva kirken i Eidsberg særlig skal arbeide 
med de nærmeste årene. Planen tar ut-
gangspunkt i en beskrivelse av menig-
hetene, som vi har laget ut fra det skat-
tejakten, spørreundersøkelser, jevnlige 
erfaringer og kirkelige statistikker har 
fortalt oss, sier soknepresten 

– Hva forteller statistikkene?

– De forteller at det fortsatt er god opp-
slutning om dåp og konfirmasjon her i 
Eidsberg, men at den er noe  lavere enn  
 

for 5-10 år siden. Den utviklingen ønsker 
vi å snu.

– Går det an å si noe om innholdet i 
planen?

– Litt enkelt sagt vil vi prøve å bli enda 
bedre på det vi allerede gjør. Gudstjenes-
ten og kirkelige handlinger som dåp og 
konfirmasjon et helt sentralt. Vi jobber 
aktivt med trosopplæring for barn og 
unge, og har god kontakt med skolene. 
Samtidig ønsker vi at kirken skal opp-
leves som relevant for enda flere, at de 
som kommer dit en gang i blant skal få 
lyst til å komme igjen. Det betyr at vi må 
prøve ut noen nye måter å arbeide på, og 
at vi hele tiden må tenke både bredde og 
kvalitet i vårt arbeid.

– Tror du MUV-arbeidet vil gi synlige 
resultater?

– Ja, det tror jeg faktisk. Bare det at vi ar-
beider med planer og strategier, gjør at vi 
blir mer bevisste på hva som er det viktig-
ste vi skal arbeide med i årene framover. 
Vi har fått tydeligere tiltak og tidsfrister, 
og det er bra at vi kan måles på dette i 
årene framover. Jeg har tro på resultater 
i form av at vi samlet sett vil nå lengre 
ut med våre gode tilbud om kristent fel-
lesskap og kirkelige handlinger for alle 
aldre i hele Eidsberg: Trømborg, Eidsberg, 
Hærland og Mysen menigheter/kirker.

To år med MUV – hva har det ført til?

I takknemlighet over alt 
hun har fått bety for så 
mange, tok en fullsatt 
Hærland kirke avskjed 
med Anna Haugerud den 
31.januar. 
Anna ble født 1933 og 
vokste opp i Marker med 
6 brødre. Hun ble bonde-
kone på gården Haugerud 
i 1963. Anna var hjemme-
værende i flere år mens 
barna var små, men da de ble ungdommer tok hun 
seg arbeid utenfor hjemmet, på begynnelsen av 
80-tallet.

Hun fikk arbeid på prestekontoret med å føre kirke-
bøkene, ta imot telefoner om dåp og gravferder for 
eksempel, og hun arbeidet som klokker i Hærland i 
forbindelse med gudstjenestene. 
Hun var også begravelsesklokker i alle fire kirkene i 
Eidsberg. Etter hver begravelse sendte Anna inn re-
ferat til lokalavisa. 
Hun var ofte med på minnesamvær og bisettelse, og 
ble ofte spurt om å ha andakt i den forbindelse.
Hun var med å starte den årlige høstturen til fjells 
sammen med prestene, første gang i 1989. Hun har 
vært en sentral bidragsyter hver høst helt opp til i 
dag. Anna arbeidet på prestekontoret helt til hun ble 
pensjonist som 67-åring, i år 2000.
Ellers har hun vært aktiv i forenings- og organisa-
sjonslivet i Hærland, særlig i Melleby sanitetsfore-
ning. Anna deltok på det som var i Hærland, og 
støtta opp der hun kunne. 
Hun opplevde også å få en utmerkelse for sitt man-
geårige frivillige arbeid Hun fikk Bjørneprisen av 
Eidsberg kommune.

Mange har gjennom årene vært på besøk hjemme 
hos Anna og Olai, og fått kjenne på stor gjestfrihet. 
Anna som alltid var på farten mellom familien og 
meningsfulle oppgaver i Hærland ble brått syk i ja-
nuar og sovnet inn 20. januar. Anna ble nær på 85 år. 
Anna hadde et stort og raust hjerte som rommet 
mange, venner og familie.  Våre tanker i denne tiden, 
går til den nærmeste familien, til barna Per Arne og 
Håkon, svigerbarn og barnebarn. I takknemlighet 
over å ha fått kjenne Anna Haugerud, lyser vi fred 
over hennes lyse og gode minne.

Av Solfrid Leinebø Seljås
Sokneprest i Trømborg, Eidsberg, Hærland og Mysen 

Anna Haugerud til minne NYTT FRA KIRKEVERGEN

Tekst :  Bjørn Solberg
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BØNNEKRUKKEN
Vi takker og ber for  

Eidsberg, Mysen, Hærland,  
Slitu og Trømborg!

For barn og ungdom 
For Babysang, Småbarnssang, Knøttekor 

For Mysen barnegospel 
For «Fredagsklubben» Eidsberg kirkestue

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

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

For de som møtes på Velferden og Kirkens Bymisjon 
For Edwin Ruuds hospital – de som bor og arbeider der

For «Mandagskveld» i Trømborg menighetshus 
For konfirmantene og deres familier 

For all trosopplæring 
For «ungdomskoret Message» og  

«ungdomsklubben KRIK/Ka du trur» 

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

For Indre Østfold fengsel –de som bor og arbeider der

For alle nyinnflyttede 
For alle som er syke og sørgende 

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

For alle gudstjenester, konserter og  
kristelige møter i påsketiden 

For alle formiddagstreff og trivselstreff 
For felles påskefeiring i Hærland kirke

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

Velsign oss, Guds Hellige Ånd. 
Amen

Andakt
ved prost,  
Elisabeth Yrwing Guthus

- det utbrøt en kvikk femåring da vi gikk  
påskevandring i kirkerommet før påske en 
av de første årene jeg var prest. Vi hadde la-
get en grav i kirkerommet og en stor stein 
dekket selve «graven». Stille og forsiktig lis-
tet vi oss bort mot stedet. Noen var der før 
oss og rullet bort steinen. Inne i graven lå 
noe hvitt tøy, men ellers var det intet å se. 

Knapt noe er mer givende som påske-
forberedelse enn å følge en slik vandring 
sammen med barna i en av våre kirker nå 
før høytiden. I Østre Borgesyssel prosti har 
vi slike vandringer i mange av våre kirker 
som en fin forlengelse av fastevandringen 
vi som gudstjenestefeirende menighet kan 
ta del av – fra askeonsdag til palmesøndag, 
via den stille ukes dempede dager.

Gjennom fastetiden følger vi Jesu vei mot 
Jerusalem. I den stille uke får vi være til-
stede i påskens hendelser – dag for dag. 
Fra inntoget i Jerusalem med palmegre-
ner og hosiannarop. Via skjærtorsdagens 
felleskapsmåltid, gjennom natten i Getse-
manes mørke til en gårdsplass med et bål 
og lyden fra en hane.  Fra en borg hvor en 
folkemengde nådeløst roper korsfest, til et 
kors på Golgata hvor den sårbare Gud bæ-
rer en sårbar verdens nederlag og lidelse. 
Alt ble båret under tornekronen – slik at vi 
alle skulle få oppleve oppstandelsens epo-
kegjørende morgen når lovsangen i den 
verdensvide kirke lyder Kristus er sannelig 
oppstanden. 

Jesus er ikke der – han lever! Vennene hans 
trodde også at han var borte, slik Anders 

Frostenson poetisk beskriver det i sin salme 
(Salmeboken 203)

De trodde at Jesus var borte.  
De trodde at Jesus var død.  
Da kom han på stranden en morgen som 
lyste rød.

Han stod midt i blant dem som alltid. 
Et bål lyste opp med sin glød.  
Han lot dem få fisker i garnet og gav dem 
brød.

Evangelisten Johannes beskriver det 
samme i sin forlengelse av påskedagens 
evangelium. Det kan vi lese om i Johanne-
sevangeliets 21:e kapittel. Jesus er tilbake i 
hverdagen der vennene hans lever sine liv 
til daglig. Der på stranden møter han de 
som trodde de hadde mistet ham. Alt var 
som før, og samtidig helt annerledes. 

Jesus vil møte oss i påskens hendelser – og 
i våre helt alminnelige liv – her hvor vi lever 
til daglig. Jesus møter oss med sin kjærlig-
het. Den kjærlighet som seiret over døden.  
Derfor gir oppstandelsestroen håp om at 
tilværelsen kan hvile i gode hender – for 
Jesus lever – akkurat slik en femåring på på-
skevandring minnet meg om!

Tro ikke at Jesus er borte!  
Tro ikke at Jesus er død!  
Han lever og gir oss å spise av livets brød.

 

Velsignet påske!

Innleveringsfrist til  
neste menighetsblad:

26. april 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

Arbeidet med sammenslåingen av de fem fellesrådene for  
Askim, Hobøl, Spydeberg, Eidsberg og Trøgstad er i gang. Nå er 
en del grunnleggende ting på plass. - prosjektplan, medlemmer 
av partssammensatt utvalg, mandat og et budsjett for prosjekt-
perioden er på plass.  

Det har vært holdt et informasjons-
møte for alle ansatte i Askim rådhus. 
De ansatte fikk en redegjørelse fra 
den kommunale prosjektleder om 
det arbeidet som skjer i kommune-
ne. Deretter informerte prosjektle-
der om det arbeidet som vi har gjort, 
og hva som skal skje fremover nå. 
Det ble orientert om de temagrup-
pene som skal opprettes, som skal 
kartlegge dagens situasjon og som 
skal se på hvordan det nye fellesrå-
det skal jobbe fra 1.12.2019. 

Følgende grupper er opprettet: 
gravferd, kirkebygg/eiendom/
inventar, IKT, barnehage, menighe-
tens plass i organiseringen av nytt 
fellesråd, bemanning/personell/
lokalisering, økonomi/regnskap/
arkiv, kirkelig betjening innen helse 
og omsorg, trosopplæring, kultur-
bygging. 
Medlemmer i disse gruppene er  
ansatte, representanter fra kirkelig 
fellesnemnd, kirkevergene og frivil-
lige. 

Informasjon fra kirkelig  
fellesnemnd Indre Østfold

Jesus er ikke der – han lever!

Velkommen til en uforpliktende samtale om å 
legge minnesamværet til Mysen Menighetshus 
Betania. Menighetshusets vertskap kan bestille 
snitter og eventuelt kaker, og stå for servering 
og borddekking.
Kontaktpersoner:
Elisabeth Spydevold, tlf 99031565 og  
espydevo@online.no eller Sigrun Ryan Degnes, 
tlf 90844171 og sigrun@torun.no

Minnesamvær i Mysen  
Menighetshus Betania
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Pianoet i Mysen kirke er i dår-
lig stand, og hverken det man 
ser eller hører er spesielt fint. 
Det kan sikkert gjøre jobben i 
et annet, mye mindre rom. I et 
større rom som Mysen kirke, 
som i tillegg er akustisk kre-
vende, er det egentlig uegnet 
til de fleste oppgavene. Vi vil 
nå sette i gang et innsamlings-
prosjekt til nytt flygel i kirken, 
forteller kantor Willem Wil-
schut.

Pianoet er av merket Schimmel, 
som er kjent for å være et godt 
merke. Det er ca. 50 år gammel. 
Instrumenter flest blir bedre av å 
eldes, og får et såkalt patina. Pia-
noer og flygler derimot blir som 
regel ikke bedre med årene, noe 
som har med slitasje på meka-
niske deler og hamrene å gjøre. 
Derfor blir de fleste – verdifulle 
– instrumenter helrestaurert et-
ter ca. 60 års levetid. I tillegg er 
de fleste kirkerom krevende for 
instrumenter, med tanke på sta-
dige svingninger i både tempera-

tur og ikke minst fuktighetsgrad. 
Et kirkeorgel er også utsatt for 
slikt, men de er i mye større grad 
konstruert for å tåle endringer i 
inneklima.

Flotte Mysen kirke, - som er bykir-
ken vår -  trenger et godt instru-
ment, som er kirkerommet ver-
dig. Det er stor aktivitet i Mysen 
kirke med både gudstjenester og 
konserter. Det er et tankekors at 
flere aktører i det siste har hatt 
med sitt egen instrument ved 
konserter i Mysen kirke.

Det er et ønske å få et godt flygel 
til Mysen kirke. Det sier seg selv 
at ikke dette kan bli et full-sized 
konsertflygel: Det er begrenset 
med plass mellom første benk og 
korpartiet. Men selv om et lite fly-
gel er større enn et piano, trenger 
det ikke å ta så mye mer plass. For 
å bruke piano må man flytte det 
på tvers, mens et flygel vil stå i ro, 
det også på tvers. Uansett er det 
hjørne der pianoet står nå, opp-

tatt. Flygelets lokk vil ikke skjer-
me for det som skjer opp i koret.

Vi har fått kr. 20.000 i startkapital 
fra Sigrid og Kjell Arnbjørn My-
sens stiftelse. Prisen til et godt, 
mindre, og brukt flygel vil anta-
kelig ligge mellom kr. 60.000 og 
100.000. Vi håper selvfølgelig på 
flere bevilgninger både her og 
der, og regner med en del inves-
teringsmidler, men her må også 
en lokal innsamling til.

Bakerst i kirken ligger en brosjyre 
om denne saken. 

ER DU GLAD I MYSEN KIRKE, OG 
STOLT AV GUDSTJENESTE- OG 
KONSERTARENAEN DEN ER?  
Få med deg en slik brosjyre, les 
den, og hjelp oss med å samle 
inn midler til et nytt flygel! Vi gjør 
også her oppmerksom på at man 
får fradrag i skattepliktig inntekt 
for pengegaver til tros- og livs-
synssamfunn.

Dette er hva noen profilerte 
lokale musikere mener om 
instrumentet:

«Kulturskolen samarbeider tett med 
kantor i Mysen menighet. Viktighe-
ten av et godt instrument i kirken for 
kulturskolens elever er derfor svært 
viktig. Vi ønsker at våre elever skal 
kunne oppleve gode instrumenter 
på de arenaene vi bruker. Det at 
eleven selv kan spille på et godt 
instrument, har mye å gjøre med 
både lærdom og mestring. Dårlige 
instrumenter gir ikke mye til glede 
for hverken eleven eller publikum-
met. 

(Hanne Blekken, rektor Eidsberg 
kommunale kulturskole)

«Lydmessig holder ikke pianoet i et 
så stort rom som Mysen kirke. Det 
oppleves som å spille på ei bøtte, og 
gir en tam lyd, som ikke egner seg til 
konserter.
Ved siste julekonsert, tok Mysen 
Mannskor med sitt eget el-piano for 
å få akkompagnement til å fungere 
optimalt. Mitt ønske for et optimalt 
lydbilde av piano i Mysen kirke, er 
et flygel i samme størrelse som man 
har i Eidsberg.»
(Jan-Sverre Stensrud, tidligere kan-
tor i Eidsberg, dirigent for Mysen 
Mannskor)

«Pianoet som står i Mysen kirke 
er modent for utskiftning. Det er 
meget nedslitt, og klangen i dette 
instrumentet er heller ikke god. Den 
er matt og diffus, og selv om man 
åpner lokket hjelper ikke det særlig 
mye. Jeg vil anbefale arbeidet med 
innsamling til et nytt instrument i 
Mysen kirke på det varmeste. Et godt 
instrument vil være til stor glede for 
både utøvere og menigheten. Det er 
av uvurderlig betydning for akkom-
pagnement av kor og solister.»
(Vidar Hansen, tidligere kantor 
I Eidsberg, dirigent for Mysen 
Damekor)

Sigmund NakkimApropos!
DÅP, KONFIRMASJON OG BRYLLUP hører til de store dagene i livet: 

DET NYE BARNET er et under i 
foreldrenes liv. Det legges inn 
i Guds fellesskap og særskilte 
omsorg og omsluttes av stor glede 
og takknemmelighet i dåpsguds-
tjenesten!
KONFIRMANTEN, ungdommen 
på vei ut i sitt voksne liv får sitt 
liv velsignet med forbønn for 
tidene som nå kommer! Det skjer 
gjennom konfirmanttid og gjen-
nom forbønn for den enkelte på 
konfirmasjonsdagen.
BRUDEPARET som erklærer sin 
kjærlighet og sitt ja til hverandre. 
De får Guds og himmelens hvel-
ving over sitt samliv og den gaven 
og oppgaven de har sammen. 
Formelt og tydelig, og med vitners 

nærvær skjer dette med bønn og 
håndspåleggelse under vigselen .
KIRKEN ER EN naturlig og flott 
ramme rundt slike dager. Kirken er 
med og bærer sterke tradisjoner 
og verdier, og livets store dager 
løftes opp over det hverdagslige 
og inn for Gud i våre hellige rom. 
Naturligvis ønsker man å markere 
slike dager, og kanskje lage fest og 
feiring av den store dagen. Og det 
er flott at dette markeres!
MEN MÅ DET være så dyrt? Og er 
kirken med og presser kostnader 
på folk? Det er grunn til å spørre, 
ikke minst fordi noen kanskje av-
står fra disse høytidsdagene fordi 
man ikke kan ta seg råd?
MAN TRENGER IKKE lage stort 

dåpsselskap når kanskje slite små-
barnsforeldre har nok med hver-
dagens utfordringer. Det viktigste 
skjer faktisk i kirken, der familie og 
venner kan delta uten kostnader. 
Så kan man markere mye eller lite, 
dyrt eller rimelig etter som man 
kjenner for. Noen steder har man 
arrangert «DROP-IN-DÅP». En en-
kel dåpsgudstjeneste der man tar 
imot de som ønsker å døpe barna 
sine med litt mindre oppstuss. I 
samtale med menighetskontoret 
er det mye som kan tilrettelegges!
KONFIRMASJON, GAVER OG PEN-
GER er på mange måter blitt en 
krevende blanding. JA, vi ønsker 
å gi disse flotte ungdommene 
våre gaver og oppmerksomhet og 
uttrykke at vi er glad i dem og ser 

dem. Men innimellom virker det 
som pengesummene blir viktigere 
enn innholdet. Og naturligvis er 
tilbudene mange fra de som har 
gaveforslag å selge.
DET GÅR AN å ha en markering 
som ikke sprenger familiebud-
sjettet og la konfirmasjonens 
innerside få mer fokus. Kirkens 
konfirmasjon er avslutningen på 
dåpsopplæringen som startet 
ved døpefonten. Det er tiden da 
konfirmanten har fått mulighet 
til å nærme seg ulike livsverdier: 
tilgivelse, respekt, menneskeverd, 
nestekjærlighet, håp og himmel, 
tro i praktisk handling og mer til. 
Da er det ikke økonomi, men indre 
verdier som gjelder.
KONTORVIGSEL HAR VÆRT et 

begrep i kirken. Altså å inngå ekte-
skap på kontoret med bare vitner 
tilstede. Oftest har vi da tatt bru-
depar og forlovere med til kirken 
og hatt «kontorvigselen» der med 
det hellige rommet som ramme. 
Det er altså muligheter for å inngå 
ekteskap i kirken i et format som 
passer for den enkelte.
NEI, DET MÅ ikke være så dyrt. Det 
går an å ha de store dagene uten 
at det skal «koste skjorta». Samti-
dig er oppfordringen: Ta de store 
høytidsdagene inn i livet. La dem 
få plass og rom! Slik tar vi vare på 
oss selv og vår identitet. Slik forblir 
vi del av vår tradisjon og kirkens 
store sammenheng. Slik er vi del 
av det som er mye større.

Tekst :  Willem Wilschut

NYTT FLYGEL TIL MYSEN KIRKE?

Så store dager. Må de også være så dyre?

KRIK Ka du trur arrangerte vintertur til Hemsedal 
i vinterferien. Det har vi gjort i ca 10 år nå. Mange 
ungdommer ønsker å delta, også noen fra Rakkestad 
og Trøgstad.

I tillegg til skikjøring på dagen, så har vi samlinger på 
kveldene, med sang, andakt og leking. Det er flere 
ledere som gjør denne turen mulig: Johannes Martin 
Eriksen, Eirik Aandstad, Maren Christin Nicolaysen og 
Solveig K Tjernæs Vormeland. I år var kapellan Magnus 
G.  Vesteraas også med. Vi får gode tilbakemeldinger 
fra ungdommene, de er glade for tilbudet. En slik tur 
skaper fellesskap og vennskap som er svært viktige for 
ungdommene videre.

Flott vintertur 
til Hemsedal  

Fra venstre: Marco Saric, Mina Løken, Simen Klerud, Anna Løe, Maren Christin Nicolaysen, 
Amalie Igletjern, Lars Kristian Kopperud.
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For tredje gang har Normisjon 
Mysen gleden av å invitere 
damer i alle aldre til en litt an-
nerledes kveld på Mysen Me-
nighetshus Betania torsdag 
19.april 2018 kl.18.30. 

Vi har mye spennende på pro-
grammet i år også, og det blir 
god til å prate og hygge seg.
I år får vi besøk av sangruppa 
Bitte Lite Minikor fra Ise. Det er 
en sangruppe bestående av 7 da-
mer. Gruppa ledes av Heidi Mong 
og Brita Holmen. Det gleder vi 
oss til. De skal synge både for oss 
og sammen med oss.
Astrid Finstad Ørbech skal for-

telle om kvinner som var med i 
Hans Nilsens Hauges bevegelse, 
og hun vil dele noen kveldstan-
ker med oss.
Det blir en god pause med ser-
vering av vårruller og salat med 
tilbehør. Kaffe og kaker er en 
selvfølge når damer møtes. Det 
blir loddsalg i pausen.
Vi håper mange damer setter av 
kvelden og kommer til Mysen 
Menighetshus Betania denne 
kvelden.

Velkommen er dere!
Normisjon Mysen
v/Johanne Buer.

Dametorsdag 
med smak av vår 

MYSEN DAMEKOR,  
dir. Vidar Hansen

Ukentlige øvelser på kultur-
torget, 2. etasje, torsdager  
kl. 18.30 – 21.00

Kontakt: Leder Torunn Riise-
Larsen, mob. 951 00 483,  
mysen.damekor@gmail.com

Damekoret synger på guds-
tjeneste i Mysen kirke 18. mars 
(Maria Budskapsdag), og på 
vårkonsert i Hærland kirke 22. 
april kl. 17.00. Ellers reiser koret 
til Sangerstevnet i Hemnes 26. 
mai.

MYSEN MANNSKOR,  
dir. Jan-Sverre Stensrud

Ukentlige øvelser på kulturtor-
get, 2. etasje, mandager  
kl. 19.00 – 21.30

Kontakt: Øivind Svendsby, 
mob. 488 45 000, post@
mannskoret.no

Mannskoret synger på vårkon-
sert i Hærland kirke 22. april 
kl. 17.00, og på gudstjeneste i 
Mysen kirke 1. mai. Koret har 
sommerkonsert i Eidsberg kirke 
21. juni med Kristin Fredbo 
Gramstad, Ole-Marius Johnson 
og Willem Wilschut.

HÆRLAND SANGFORENING,  
dir. Halvard Tønneberg

Ukentlige øvelser på Hærland 
skole, mandager kl. 19.00 – 
21.30

Kontakt: Tove Frogner Lund,  
mob. 995 37 553,   
tovefrogner@hotmail.com

Sangforeningen synger i 
gudstjeneste i Hærland kirke 
25. mars (Palmesøndag), på 
Prøysen-aften på Kirkeby Gren-
dehus sammen med Eidsberg 
Bygdekor m.fl., og på vårkonsert 
i Hærland kirke 22. april kl. 

17.00. Koret deltar ellers på san-
gerstevne i Søndre Høland kirke 
26. mai, og skal synge i Losjen 
på villa Nore 6. juni.  

EIDSBERG BYGDEKOR,  
dir. Toril Skaug Gaasland

Ukentlige øvelser på Kirkefjer-
dingen skole, mandager kl. 
19.00-21.30

Kontakt: Camilla Grefsli,  
mob. 934 15 945,  
camilla.grefsli@gmail.com

Bygdekoret arrangerer Prøysen-
aften på Kirkeby Grendehus 7. 
april sammen med Hærland 
Sangforening, m.fl. Ellers synger 
koret på vårkonsert i Hærland 
kirke 22. april kl. 17.00, i guds-
tjeneste i Eidsberg kirke 6. mai, 
og på Edwin Ruuds hospital for 
beboere og besøkende, det også 
6. mai.

Aktuelt nytt  
fra kor og korps

Påska er et drama på liv og død som utspiller seg 
over flere dager. Alle påskens 5 gudstjenester i år 
fra PALMESØNDAG, VIA SKJÆRTORSDAG, LANGFRE-
DAG, PÅSKENATT OG PÅSKEDAG blir i Hærland kirke. 

DE STILLE DAGER: 

Det blir åpent på Mysen menig-
hetshus Betania i forbindelse 
med påskekafé fra kl 11.00-
13.00 på mandag, tirsdag og 
onsdag i den stille uke. Man-
dag 26.mars blir det i form av 
Trivselstreff med tema, formid-
dagsmat og utlodning som van-
lig. Tirsdag og onsdag blir det 
åpent med kaffe og vafler og 
opplesning fra en påsketekst.

KUNSTUTSTILLING: 

I år blir det en utstilling i på-
skeuka av gamle dåpskjoler, og 
noen nyere dåpskjoler for å vise 
litt av dåpskjolehistorien. Det 
er Hærland bygdekvinnelag og 
Melleby sanitetsforening som 
står for utstillingen i Hærland 
kirkestue. Utstillingen er åpen 
i tilknytning til gudstjenestene 
i påska. Barn fra Hærland skole 
har vært med å pynte kirken 
med tegninger.

PÅSKEFEIRINGEN  
DAG FOR DAG: 

Palmesøndagsgudstjenesten 
får preg av dåp av et barn og inn-
toget i Jerusalem. I familieguds-
tjenesten denne dagen deltar 
Hærland skolekor og Hærland 
sangforening med sanger. Vi fo-
kuserer på hosiannarop, og bi-
beltekstene om at Jesus red inn 
i Jerusalem og ble hyllet som 

konge. Gudstjenesten starter 
ute med esel og prosesjon. Etter 
gudstjenesten er det høytidelig 
åpning av dåpskjoleutstillingen.

Gudstjenesten skjærtorsdag 
kveld fokuserer på bibelteksten 
om at Jesus spiste sammen med 
disiplene for siste gang og at 
han da innstiftet nattverden. 
Gudstjenesten avsluttes med at 
alteret blir dekket med et svart 
klede, for å symbolisere at nå 
nærmer vi oss langfredag; den 
lange tunge dagen som førte 
Jesus oppover Via Dolarosa. Et-
ter gudstjenesten er det mulig 
å spise et kveldsmåltid sammen 
med andre gudstjenestedelta-
gere på Hærland kirkestue. Da 
er også utstillingen av dåpskjo-
ler åpen.

Gudstjenesten på langfredag 
formiddag har salmer og bibel-
tekster om at Jesus ble kors-
festet på Golgata og døde der. 
Salmene synges denne dagen 
uten akkompagnement, for å 
understreke at denne dagen er 
annerledes enn andre gudstje-
nestedager. På det svarte klede 
ligger det 5 roser for å minne oss 
om Jesu 5 sår. Et stort kors som 
står framme i koret blir dekorert 
med et svart klede. Dåpskjole-
utstillingen er åpen en time et-
terpå. 

Påskenatt 31.mars er en helt 
spesiell gudstjeneste den siste 
timen før midnatt. Den er fra 
gammelt av kalt vigilien (våke-
gudstjenesten) og inneholder 
salmer, lystenning, Bibellesning 
og dåpspåminning eller dåp av 
dåpskandidater. I løpet av guds-
tjenesten gjøres det dramatur-
giske grep framme i korpartiet 
som på en sterk måte viser at vi 

går fra sorgen på langfredag til 
gleden på påskedag! 

1.påskedag er i år på søndag 
1.april, og da vil du bli møtt av 
oppstandelsesgleden i høy-
tidsgudstjenesten med påske-
salmer og festmusikk! Fest-
gudstjenesten avsluttes ved at 
menigheten går syngende ut 
av kirken på salmen «Deg være 
ære», og påskeliljer deles ut til 
de fremmøtte. 

Før gudstjenesten kan alle som 
har anledning til det være med 
på fellesskapet med å spise på-
skefrokost sammen i Hærland 
kirkestue. 1.påskedag kan du 
oppleve dåpskjoleutstillingen 
både før og etter gudstjenesten.

GUDSTJENESTER: 

En gudstjeneste består vanlig-
vis av salmer, bønn, preken og 
nattverd. I påsken som er en av 
de største kristne høytidene leg-
ges det ekstra vekt på sang og 
festmusikk. Konfirmanter del-
tar med oppgaver ved alle de 
5 påskegudstjenestene. I Den 
norske kirke i Eidsberg har vi 
gjort det slik at gjennom felles 
gudstjenester for hele Eidsberg 
får vi følge hele påskens drama 
fra palmesøndag til 1.påskedag 
i den vakkert utsmykkede Hær-
land kirke i år.

Kirkestaben, prester, organist, 
menighetsråd og frivillige med-
arbeidere er med i planlegging 
og gjennomføring av årets på-
skefeiring. 

Vi ønsker alle en fredelig og god 
påskefeiring, og anbefaler deg 
å søke kristent fellesskap i på-
skedagene. Påska er den største 
kristne høytiden på verdensba-
sis. Det å være sammen med an-
dre kristne når vi feirer Jesu siste 
dramatiske uke her på jord, er 
riktig og viktig.  

Finn veien til fellesskap i påska 
disse dagene. Vel møtt fra hele 
Eidsberg til alle samlinger i på-
skehøytiden!

Solfrid Leinebø Seljås, Sokneprest 
i Hærland, Eidsberg,Trømborg og 
Mysen sokn

PÅSKEFEIRINGEN I HÆRLAND KIRKE

8. april klokken 11 blir det 
utdeling av 6-årsbok i Trøm-
borg kirke. Alle som blir 6 år 
i 2018 er spesielt invitert til 
Trømborg kirke 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 teg-
neseriene om Bo og Nora som 
de også møtte i 4-årsboken. 
Alle 6-åringer med familie er 
spesielt velkommen til guds-
tjeneste denne dagen!

6-årsbok-  
utdeling

Motivet er hentet fra "Gordons Golgata" i Jerusalem.
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«No livnar det i lundar, no lauvast det i li,
Den heile skapning stundar no fram til 
sumars tid.»
Denne slitesterke salmen som Elias 
Blix skrev for snart 150 år siden, virker 
kanskje enda sterkere etter en used-
vanlig kald og snørik vinter. Når vinte-
ren omsider slipper taket og våren har 
kommet skal det feires!

Søndag 22. april inviterer vi derfor 
til vårkonsert i Hærland kirke. Hele 5 
kor vil delta, hver for seg og som fel-
leskor. Og de som var i Eidsberg kirke 
på Allehelgenskonsert vet jo hvor flott 
våre lokale kor låter når de slår seg 
sammen!

Mysen damekor, Mysen Mannskor, 
Eidsberg Bygdekor og Hærland Sang-
forening vil presentere et lett og vår-
lig program, akkompagnert av kantor 
Willem Wilschut med flere musikere. 
Kveldens spesielle gjest er barnekoret 
fra Hærland skole. 

Det er godt over 100 aktører som øn-
sker velkommen til stor vårkonsert. 
Konserten begynner kl. 17.00, og vil 
passe for alle aldersgrupper, både i 
innhold og lengden på konserten.

Inngangsbillet er kr. 100; alle barn un-
der ledsagelse av en voksen går selv-
følgelig gratis. 

Hold av dagen!

Trivselstreffet i regi av Mysen menighet 
kan se tilbake på fem års drift. Helt fra star-
ten har oppslutningen om arrangementet 
økt – fra ca 20 på den første samlingen til 
mellom 60-80 på treffene de siste årene.  

Oppstarten av dette tilbudet ble muliggjort 
blant annet med støtte fra Sigrid og Kjell 
Arnbjørn Mysens Stiftelse. Den bidro med 
betydelig midler i den første treårsperioden. 
Nå drives Trivselstreffet i sin helhet av midler 
som kommer inn ved loddsalg. 

Femårsmarkering
Den 12. mars ble fem års drift markert med en 
fest på Mysen Menighetshus Betania. Denne 
gangen vanket det en ekstra god lunsj til alle 
deltagerne. Kantor Willem Wilschut vartet 
opp med festmusikk.

I alle disse årene har Trivselstreffet vært drevet 
av denne trioen: Sigrun Ryan Degnes (leder), 
Vibeke Høegh og Solveig Tjernæs Vormeland, 
diakon og kirkestabens representant.

De uttrykker glede over den interessen som 
vises tilbudet. I disse årene er det gjennom-
ført hele 98 samlinger med variert innhold. 
Hver andre og fjerde mandag i måneden 
– unntatt juli – strømmer folk til menighets-
huset for å hygge seg sammen. Det er også 
gjennomført fire sommerturer.

De uttrykker en stor takk for alle de frivillige 
som stiller opp til kjøkkentjeneste på treffene.

– Trivselstreffet skal være en møteplass for 
alle som har glede av et tilbud på dagtid. Vi 
er glad for det samlingspunktet som treffet 
er blitt på disse fem årene, sier Sigrun Ryan 
Degnes, som ønsker gamle og nye gjester 
velkommen til de neste samlingene i år.

Trivselstreffet fem årStor vårkonsert i 
Hærland kirke 

Tekst :  Willem Wilschut

Tekst :  Trond Degnes

Nå fylles storsalen i Mysen Menighetshus Betania  hver gang.
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DØPTE
Eidsberg:
Ella Marie Bye

Linn-Elisabeth Kongsten Engen

Kim Reidar Pauls

Hans Elias Fjell Kaasa

Aiilo Elias Hansen

Olav Aandstad

Mysen:
Amelia Pettersen Olsen

Oliver Nesvang Sandodden

William Borger-Olsen

Adelén Byhrø Frydenlund

Matihias Leander Orten Rak-
stad

Emil Diepens

Hærland:
Anton Jørn Waldemar Holene

Mikkel Broch Resen-Fellie

Elise Kristin Nilsen

Pia Hansdottir Skaug

Trømborg:
Magnus Olander Strand Fallet

Mari Bunes Riiser

DØDE
Eidsberg:
Åge Marius Sletten

Anne Marie Ottersen

Mysen:
Vidar Filtvedt

Berit Unni Mortvedt

Erling Karsten Skjervengen

Ingebjørg Narvestad

Gard Steinar Kraugerud

Jorunn Borgen

Brit Bjørklund

Thor Loe Trippestad

Aase Reidun Svinndal

Odd Gunnar Torp

Randi Margrethe Hansen

Liv Othilie Svendsen

Hærland:
Beret Johanne Berger

Lorang Wennersberg

Kristian Sverre Berg

Alf Kristian Mathisen

Anna Marie Haugerud

Jørn Anders Borger

Karl Johan Øvrebø

Trømborg:
Bjørg Synnøve Dahl

Marie Pauline Haugom

GUDSTJENESTER
25.03.18 – PALMESØNDAG.
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

29.03.18 – SKJÆRTORSDAG.
Edwin Ruuds Omsorgssenter kl. 16.00:  Gudstjeneste Nattverd
Hærland kirke kl. 19.00: Gudstjeneste.

30.03.18 – LANGFREDAG.
Hærland kirke kl. 11.00: Langfredagsmesse. 

31.03.18 – PÅSKEAFTEN.
Hærland kirke kl. 23.00: Påskenattsgudstjeneste. 

01.04.18 – PÅSKEDAG.
Hærland kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste

08.04.18 – 2. SØNDAG I PÅSKETIDEN.
Trømborg kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste.   
 Utdeling av 6-årsbok.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

15.04.18 – 3. SØNDAG I PÅSKETIDEN.
Mysen kirke kl. 11.00: Ungdomsgudstjeneste.
Eidsberg kirke/kirkestue kl. 11.00: Gudstjeneste.

22.04.18 – 4. SØNDAG I PÅSKETIDEN.
Trømborg kirke kl. 11.00: Tårnagentgudstjeneste.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

29.04.18 – 5. SØNDAG I PÅSKETIDEN.
Mysen kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

01.05.18.
Mysen kirke kl. 11.00: 1. mai-gudstjeneste.

06.05.18 – 6. SØNDAG I PÅSKETIDEN.
Eidsberg kirke kl. 11.00: Festgudstjeneste i forbindelse med at den inn- 
 vendige restaureringen av kirken er fullført.
Trømborg kirke kl. 19.00: Kveldsgudstjeneste.

10.05.18 – KRISTI HIMMELFARTSDAG.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Edwin Ruuds Omsorgssenter kl. 14.00:   Andakt.

LØRDAG 12.05.18.
Mysen kirke kl. 10.30: Konfirmasjonsgudstjeneste.
Mysen kirke kl. 12.30: Konfirmasjonsgudstjeneste.

13.05.18 – SØNDAG FØR PINSE.
Mysen kirke kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste.
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

17.05.18.
Gudstjenester i alle menighetene og andakt på Edwin Ruuds Omsorgssenter. 
For klokkeslett: se Eidsberg kommunes annonse for dagen. 

20.05.18 – PINSEDAG.
Mysen kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste.

27.05.18 – TREENIGHETSSØNDAG.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Trømborg kirke kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste
Eidsberg kirke kl. 18.00: Jazzmesse

03.06.18 – 2. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Eidsberg kirke kl. 10.30: Konfirmasjonsgudstjeneste 
Eidsberg kirke kl. 12.30: Konfirmasjonsgudstjeneste
Hærland kirke kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste

Det er to år siden sist vi hadde basar for Mysen Menighetshus Betania. Nå drar vi til igjen. Lørdag 
14. april blir det festdag på huset, med mange gevinster, godt program, salg av pølser, vaffel, 
kaffe og stor stemning!

Basaren åpnes kl 15.00. Tor Jota siller country og underveis 
serverer Jul Lars Kvernhusengen bygdehistorier fra Hær-
land. Hyttemusikken kommer og synger kjente og kjære 
sanger. Det blir flere runder med åresalg. Soknepresten gir 
oss kveldstanker før vi går til trekning kl 20.30. Gevinster 
mottas med takk av Elisabeth Spydevold, tlf 990 31 565 og 
Sigrun Ryan Degnes, tlf 908 44 171, innen 9. april.

SETT AV DAGEN! Det er godt å stå sammen om det vi setter 
pris på!

Dag Mysen

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

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  
våren 2018

LØRDAG 14. APRIL ER DET BASAR! 

APRIL
Ons 4. apr 19.00 Møte med Per Reinert Eriksen og Exalto

Lør 7. apr  Regionårsmøte iBethel, Fredrikstad

Søn 8. apr 18.00 Sangkveld med Bjørnar Spydevold,  
  Kari Stokke og KOR15.

Ons 11. apr 19.00 Møte med Anne Ca Degnes og  
  Marianne Frogner Jacobsen

Man 16. apr 12.00 Bønnemøte

Ons 18. apr  Pensjonistenes dag på Sjøglimt

Tors 19. apr 18.30 DameTorsdag med smak av vår.  
  Astrid Ørebech og «Bittelite-Minikor»  
  fra Ise

Lør 21. apr 16.00 Mysen Barnegospel. 40-års fest  
  med Konsert

Lør 28. apr 13.00 Lørdagstreff   

MAI  
Ons 2. mai 19.00 Sangkveld med Rakkestad-Teamet

Ons 9. mai 19.00 Fellesskapskveld

Tor 17. mai  17.mai Fest

Man 21. mai 12.00 Bønnemøte

Ons 23. mai 19.00 Møte med Sunniva Vikan og 
  Ranveig og Synnøve

Lør 26 .mai 13.00 Lørdagstreff  

JUNI  
Lør 2. juni  Loppemarked, Sjøglimt

Ons 6. juni 19.00 Sangkveld med Winnie og Leif

Ons 13. juni 19.00 Nepalkveld med Kristin og  
  Erik Bøhler og Caritas fra Saltnes

Man 18. juni 12.00 Bønnemøte

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

PROGRAM HØSTEN 2017 

Normisjon 
Mysen

Velkommen til menighete-
nes årsmøte i Eidsberg kir-
kestue torsdag 12. april kl. 
18.30. Årsmeldinger for de 
enkelte menighetene samt 

for fellesrådet legges fram. 
Saker som ønskes behandlet 
må meldes inn til kirkekonto-
ret innen fredag 23. mars. 

MENIGHETENES  
ÅRSMØTE I EIDSBERG  
KIRKESTUE 



Mysen Barnegospel vil feire 40 års bursdag med en konsert i 
Mysen Menighetshus Betania lørdag 21. april kl 16.00. 
Koret som nå består av 35 glade, 
ivrige sangere og 9 entusiastiske 
ledere ligger i hardtrening før kon-
serten. 
Marianne Vollebekk Hägnemark di-
rigerer og lærer bort gamle og nye 
sanger. Danseinstruktør Hanne Sjø-
lie, tidligere kormedlem og leder og 
låtskriver og instruktør, Marit Espe-
lund, blir med på konserten. De har 
i forkant lært oss en dans og noen 
nye sanger.
 Historien forteller at 15.februar 
1978 vedtok årsmøtet for Mysen og 
omegn Indremisjon at det skal star-
tes barnegospel i Betania. Torsdag 
6.april var Ranveig Brandsrud, Arne 
Pedersen og mange hjelpeledere 
klare til å ta imot barn. Det kom 60 
stykker på første øvelse og innen et 
år var det med 100 stykker. 
Koret har hatt øvelser på torsdager i 
alle disse 40 årene. En sang har vært 
med hele tiden, og det er startsan-
gen på øvelsen «Når vi samles i Jesu 
navn» Medlemstallet har variert fra 
100 til 25. 
Mysen Barnegospel kan se tilbake 
på mange spennene, utfordrende, 
morsomme og flotte år. 

Det har vært store oppdrag som å 
synge på direktesending fra Mo-
markedet, julekonserter sammen 
med Trine Rein og Maria Arredon-
do. 
Det har vært Hattefester, Gule fes-
ter, Korseminarer, overnattings-
turer, jubileumsfeiringer og mye 
mer. Vi har samarbeidet med flere 
barnekor i Østfold, og vi har hatt fel-
les konserter med Ungdomskoret 
Message og KOR15.
Gjennom 40 år har det blitt mange 
sangoppdrag som Familiegudstje-
nester, Musikkens dag, Julegate-
åpning, Julemarked i Frikirken og 
Sommerkonserter. Mange av disse 
oppdragene er blitt årlig tradisjon.
30 års jubileum ble feiret med 
konsert i Festiviteten, men nå har 
vi stort og flott hus selv, at vi vil 
ha konserten der. Det er med stor 
glede og spenning vi ser fram til 
21.april. Vi håper at mange vil kom-
me og feire sammen med oss. Kan-
skje det er noen gamle medlemmer 
og ledere som kommer. Det hadde 
vært ekstra hyggelig.
Lederne i Mysen Barnegospel er 
et team som jobber sammen for 

at barna skal ha det trygt og 
godt. Koret er et lavterskeltilbud 
hvor det er plass til alle. Øvelse 
er ikke bare sang, men opprop 
hører med, slik at alle blir sett. 
En Jesusfortelling blir fortalt på 
hver øvelse. Bursdager blir feiret 
med bursdagssang + at de blir 
«slengt»( noe de fleste ser veldig 
fram til!). Vi har et fadderbarn i 
Bolivia, og derfor har vi utlod-
ning en gang pr mnd slik at vi 
kan samle inn penger..
Vi har hatt mange hjelpeledere 
med i disse årene. Når kormed-
lemmene er ferdig med barne-

skolen får de tilbud om å være 
med som hjelpeleder. Det har 
mange takket ja til og det har 
vært til stor hjelp for koret- og 
det har vært god lederopplæ-
ring.
Hva husker du best fra alle disse 
årene som leder:
Gunnbritt har vært med siden 
1990: Overnattingsturene til 
Sjøglimt, Frikirken og Betania. 
Det har styrket samholdet.
Anne-Karin har vært med siden 
2007: Busstur til Hurum på Bar-
nefestival for 1.klassinger, og de 
andre turene vi har hatt.

Mona har vært med siden 1982:
-  Jeg husker veldig godt da 
vi sang på Momarkedet. Direk-
tesending på NRK, jeg skulle 
dirigere og var redd og nervøs. 
Lettelsen var stor da det var over 
og det gikk bra. Det som betyr 
mest er alle de vanlige øvelsene 
gjennom alle år. Så mange flotte 
barn som jeg har møtt og stadig 
møter i Mysen. Ekstra morsomt 
med de som har vært med i My-
sen Barnegospel selv og som nå 
kommer med sine barn. Fantas-
tisk, sier Mona Duserud.

Babysang 
Mysen menighetshus Betania 
Kurset starter i uke 15, onsdager 
kl. 11.00 – 13.00
8-ukers kurs
Småbarnssang  
(fra ca. 1,5-ca. 3år) 
Mysen menighetshus Betania. 
En onsdag i måneden,  
kl. 17.00 – 18.30 
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 
3.4, 24.4, 22.5. Avslutning 
sammen med småbarnssang  
5. juni.
Tårnagenthelg 
21. og 22. april blir det tårna-
genthelg i Trømborg kirke.  
For alle 3. klassinger i Eidsberg. 
Kirkerotteteater 
18. mars kl. 17.00 kommer kirke-
rottene igjen til Hærland kirke. 
Gratis inngang, åpent for alle.
6-årsklubb 
Vi er i gang med 6-årsklubb for 
barna som skal starte på skolen 
til høsten. Invitasjon er sendt i 
posten.
6-års bok 
8. april kl. 11 er det gudstjeneste 
med utdeling av 6-årsbok i 
Trømborg kirke. 
Barneklubb (4-8 år) 
Hærland kirkestue 
18. april og 23. mai kl. 17.30-
19.00

KRIK Ka du trur 
Trening i Eidsberghallen 
Fra 8. klasse og oppover kl 18:30  
Hver fredag. 
Søk opp klubben på facebook. 
Konfirmanter 
78 konfirmanter har deltatt på 
konfirmantundervisning dette 
året. Det er konfirmasjonsguds-
tjenester i våre fire kirker i mai 
og juni. Kom gjerne og delta 
som menighet på konfirma-
sjonsgudstjenesten.

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

Mysen Barnegospel 40 år 

Har du lyst å gå på symboljakt 
i kirken? Lurer du på hva slags 
mysterier du finner i Bibelen? Li-
ker du agentmat? Vet du at det 
står noe skrevet utenpå alle lan-
dets kirkeklokker?

Den norske kirke i Eidsberg invi-
terer alle 3. klassinger til tårna-
genthelg. Her kan du utforske kir-
ka, Bibelen, tårnet og klokkene. 

Du vil i løpet av disse dagene løse 
oppdrag og mysterier, og du vil få 
en egen agentkode. Søndag vil 
alle som kommer til kirka få vite 
hva du og de andre agentene har 
funnet ut.

Invitasjon blir sendt i posten til 
alle 3.klassinger vi har i medlems-
registeret vårt i Den norske kirke. 
Andre 3.klassinger er også vel-

kommen til å delta. Ta da kontakt 
med oss slik at vi kan sende invi-
tasjon til de det gjelder.

21. og 22. april er det Tårnagenthelg i Trømborg kirke 

Trosopplæring – våren  2018

DATOER FOR VÅREN 2018 
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

Vi seniorer vokste opp i et 
kristent fellessamfunn. Sam-
funnet hadde verdier de fles-
te sto sammen om. Alle hadde 
grundig opplæring i kristen-
dom på skolen. Bibelens store 
fortellinger var kjent av alle.

Nå lever vi i et annet samfunn, 
på godt og vondt. Kristen tro, 
kristen kultur og kristne verdier 
er bare én røst blant mange. 
Derfor er det viktig at vår røst 
høres og er tydelig og at den 
når inn til nye slekter.

Mysen Menighetshus Betania 
er et basebygg for trosopplæ-
ring og kristen kultur i et mang-
foldig samfunn. Byen og bygda 
vår og menneskene her trenger 
forankring i den store arven 
bakover. Det gir en type styrke 
til veien videre som ikke finnes 
i noe annet.

Både bygget og det som fore-

går der trenger vår omsorg. Vi er 
mange som sørger for at lånet 
som var med og finansierte ny-
bygget, blir mindre og mindre. 
På fire år er det mer enn halvert. 
Men vi ønsker å slette gjelden 
mens vi som brøytet veien for 
nyskapningen fremdeles er i 
støtet. De som kommer etter 
oss vil ha nok med å stå for drif-
ten og et godt og viktig innhold.

Vi får stadig større og mindre 
enkeltgaver. Her om dagen fikk 
vi også en testamentarisk gave 
på 50.000 kroner. Dette er en 
mulighet vi alle bør tenke over. 
Arvinger er mennesker som står 
oss nær og som ligger oss på 
hjertet. Men også kirken og me-
nigheten kan sees på som en av 
flere arvinger som vi kan gi øko-
nomisk styrke til. Her kan det 
ligge en velsignelse med virk-
ning for alt du etterlater deg.

Dag Mysen

Gi styrke  
til det du tror på! 




