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Leirminner
fra Sjøglimt

se side 4 se side 5

Velkommen
til årets sommer-
konserter

www.eidsberg.kirken.no
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Kirkegården
i Trømborg
legges om

Tilbyr drop-in dåp!
Den 1. september arrangerer Den norske kirke i Eidsberg 
såkalt drop-in dåp for første gang. Dermed er det mulig å 
få gjennomført dåpshandlingen uten lang planleggingen 
og forhåndskontakt med kirkekontoret. Dåpssøkende i alle 
aldre er velkommen – om det er foreldre med sin lille baby 
eller ungdom og voksne som ikke ble døpt som barn. 

– Det er lagt til rette for et enkelt opplegg, og vi ønsker alle 
dåpssøkende velkommen, sier sokneprest Solfrid Leinebø 
Seljås.
Fyldig informasjon i denne utgaven av Kirkekontakten.

Se side 4

Vi starter påmelding til kon-
firmant 2019 i starten av juni. 
Medlemmer av Den norske 
kirke i Eidsberg, Hærland, 
Trømborg og Mysen menig-
heter (og tilhørende) har fått 
brosjyre fra kirken sentralt. Nå 
er også den lokale brosjyren 
fra kirkekontoret i Eidsberg 
sendt ut. Vi har hatt et kjem-
pefint år med de som er kon-
firmanter nå i vår, og vi gleder 
oss til å ta i mot nye! Hvis 
du ikke er døpt, men ønsker 

å være konfirmant, kan du 
døpes i løpet av året. Dette er 
helt vanlig og hvert eneste år 
er det flere ungdommer som 
blir døpt. Ta gjerne kontakt 
med kirkekontoret hvis du 
har spørsmål. 

Konfirmantene inviteres til 
informasjonsmøte den 12. 
juni, etter skoletid.

"Sorg og Omsorg i Østfold" tilbyr sorg-
grupper for sørgende i ulike situasjoner. 
Er du barn, ungdom, voksen eller eldre 
og har mistet en av dine nærmeste? 
Da kan du ta kontakt med oss i Sorg og 
Omsorg, og vi prøver å finne en gruppe 
som passer for deg. I Eidsberg kan du 
kontakte kirkekontoret tlf 69 70 22 61 
som formidler spørsmålet videre til 
sorggruppe/Sorg og omsorg.

Torsdag 15. november kommer biskop 
Atle Sommerfeldt til Trømborg Menig-
hetshus. Da arrangerer Eidsberg felles 
menighetsråd fest for frivillige i hele 
prestegjeldet.
Vi håper alle merker seg denne datoen.
Mer informasjon om arrangementet 
følger.

50-årskonfirmantene har fått en inn-
bydelse til de kirkene der de ble konfir-
mert for 50 år siden. De blir invitert til 
gudstjeneste med egen kirkekaffe etter 
gudstjenesten der det blir anledning 
til å dele minner. 50-årskonfirmant-
jubileet blir markert ved disse guds-
tjenestene i høst:  
Trømborg kirke 23. sept, Mysen kirke 
30. sept, Hærland kirke 30. sept og 
Eidsberg kirke 7. okt. Sett av dagene  
og tips andre du vet om som er 50-års-
konfirmant i år! 

SORGGRUPPER

BISKOPEN  
TIL FEST FOR  
FRIVILLIGE

50-ÅRS
KONFIRMANT-
JUBILEUM

Her er det dåp på tradisjonelt vis i Trømborg kirke. Tiril Emilie Martinsen Vegarud blir døpt av kapellan Magnus Grøvle Vesteraas.  Tante Helene Martinsen bærer 
barnet. Far Christoffer Vegarud er fadder og foran står Linnea Lindskog Johansen. (Foto: Trond Degnes)

Velkommen til en samtale
 

Tlf: 69702261

Elektronisk påmelding på
www.eidsberg.kirken.no

Dåp?

Det er i Kirken  
det skjer!
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Kirkegårdsutvidelsen i Trømborg 
Arbeidet med kirkegårdsutvidelsen i Trømborg startet i 
2009. Prosessen har tatt lang tid, og det skyldes ulike for-
hold. Men nå er planen godkjent, entreprenør er valgt og 
kontrakt er skrevet med anleggsgartner Vidar Østre AS. Ar-
beidet starter opp 4. juni og sluttdato er november. 

I forbindelse med den nye utvidelsen blir det opparbeidet 
4 nye felt + et urnefelt. Utvidelsen gir 551 nye kistegraver 
og 57 urnegraver. 

Kapellet i Trømborg er i en slik forfatning at bygget ikke kan 
brukes slik det fremstår i dag. Det er muggskader, og hver 
gang det har blitt gjort noe på bygget har det flasset av 
ganske raskt. Fellesrådet i Eidsberg har vedtatt at kapellet 
skal rives under forutsetning av godkjenning av kommune 
og bispedømmeråd. 

Tirsdag 29. mai kl 17 -18 blir det et informasjonsmøte 
på kirkegården i Trømborg vedrørende utvidelsen. 

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. sekr.: 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

NYTT FRA KIRKEVERGEN

Det gjøres nå et forsøk på å samle 
tidligere medlemmer av barnekoret 
søndag 10.juni ved gudstjenesten 
i Eidsberg kirke kl 11.00. Camilla 
Grefsli, Jan-Sverre Stensrud med fle-
re er i gang med en facebookgruppe 

der tidligere barnekormedlemmer 
kan legge seg til, og få informasjon 
om hvilke sanger som skal synges 
osv. Det håpes på at mange blir 
med og synger denne søndagen. 
Facebookgruppen heter: "Tidligere 

medlemmer av Eidsberg kirkes bar-
nekor". Tips gjerne andre du kjenner 
om dette forsøket på å samle "gamle 
barnekorister" denne våren! Denne 
gudstjenesten er også i samarbeid 
med Eidsberg mållag. 

TIDLIGERE MEDLEMMER AV  
EIDSBERG KIRKES BARNEKOR
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BØNNEKRUKKEN
Vi takker og ber for  

Eidsberg, Mysen, Hærland,  
Slitu og Trømborg!

For barn og ungdom 
For alle barnehagene i hele Eidsberg 

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

For de ansatte i kirkene og alle frivillige/ ulønnede medarbeidere 
For kirketjenerne 

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

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

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

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

KRIK/Ka du trur» 

For Indre Østfold fengsel i Mysen 
For Mysebu - de som bor og arbeider der 

For Phønix Haga – de som bor og arbeider der 
For alle som blir forfulgt for deres tro i verden i dag

For alle nyinnflyttede i kommunen 
For alle som er syke og sørgende 

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

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

i sommertiden 
For «sommeråpen kirke» - Eidsberg kirke 

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

Velsign oss, Guds Hellige Ånd. 
Amen

Andakt
ved Magnus Grøvle Vesteraas
kapellan

Det var lenge slik – og jeg tror ikke jeg er 
helt alene i denne vurderingen – at jeg 
syntes at dåpen var den aller kjedeligste 
delen av enhver gudstjeneste. Jeg har alltid 
vært glad for at barn døpes. Men jeg skulle 
gjerne ønske at det kunne skje på en annen 
gudstjeneste enn den jeg var på. For når jeg 
ikke kjente dåpsbarnet var liksom ikke då-
pen noe som angikk meg. For meg var det 
mest en kjedelig nødvendighet før vi kom 
til de delene av gudstjenesten jeg kom for 
å få med meg.

Selv om jeg fortsatt forbeholder meg retten 
til å kalle meg ung og dum, har jeg heldig-
vis lært litt, både om dåpen og gudstje-
nesten siden den gang. Og jeg har skjønt 
at selv om jeg ikke nødvendigvis kjenner 
dåpsbarnet når jeg sitter i kirkebenken på 
en gudstjeneste, så er dåpen i høyeste grad 
noe som angår meg. For i dåpen får jeg kan-
skje det aller sterkeste bilde i hele gudstje-
nesten på hva livet som kristen handler om. 
Og i ethvert dåpsbarn finnes det en dykti-
gere predikant enn noen prest.

For når et barn bæres til dåpen, kan det 
ikke gjøre noe som helst selv. De fleste barn 
som døpes er for små til å gå frem til døpe-
fonten, for små til å si sitt eget navn og alt, 
alt for små til å forstå det som foregår. De 
kan knapt gjøre noen ting som helst – og 
langt mindre prøve å gjøre seg fortjent til å 
bli døpt, eller noe av det de får i dåpen. Og 
likevel blir de tatt imot av Gud. De blir inn-
lemmet i Guds kirke, og får Guds nåde – helt 
uten å kunne gjøre noe for det selv – annet 
enn å ta imot det som blir gitt dem. De blir 
Guds barn av nåden alene.

Og dette er jo evangeliet i kortform. Og 
det er dette vi alle får i dåpen – enten det 
er mange eller få år siden vi ble døpt. Enten 
vi ble døpt som små eller store. I tre enkle 
håndfuller med vann, får vi budskapet om 
at Gud vil ta imot oss som vi er – uansett 
hvem vi er og uansett hvor lite vi forstår.

Så når jeg nå er i kirken, og det er dåp – en-
ten jeg er liturg eller gudstjenestegjenger 
– så ser jeg ikke noe som kun angår dåps-
følget. Jeg ser et klart bilde av Guds nåde til 
meg og alle mennesker. Det er et budskap 
som angår oss alle

Innleveringsfrist til  
neste menighetsblad:

21. aug. 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

Dåp – det angår oss alle

Vær vennlig å ta kontakt med vår avdelingsleder i I Jobb Eidsberg:
Cathrine Myhre | Tlf.: 45 13 91 34 | E-post: Cathrine.Myhre@bymisjon.no

Vil du støtte Kirkens Bymisjon og
har behov for våre tjenester til:

● Rydding av hus, leilighet, garasje, lager eller byggeplasser

● Hagearbeid og beskjæring/trefelling

● Vedlikeholdsoppgaver

● Bortkjøring av avfall

● Flyttejobb

● Rengjøring

kirkensbymisjon.no

I Jobb
Eidsberg

I år blir kirken igjen sommeråpen i ukene 
29 – 30 – 31. Bygdefolk som kjenner kirken 
godt har blitt spurt om å bidra, og mange har 
meldt seg til tjeneste igjen som kirkevert for 
«åpen kirke». Disse tre ukene er Eidsberg kir-
ke åpen hver dag i fire timer, noe som mange 
setter pris på, enten de er langveisfarende el-
ler bor i området til vanlig. Folk er veldig for-
nøyd med at de kan få se kirken innvendig, 
og få lov å sitte i fred og ro for ettertanke i 
kirkerommet. Dersom de besøkende ønsker 
det, så kan de få innsikt i kirkens historie av 
kirkevertene. Takk til Eidsberg kirkekomite 
som organiserer åpen kirke.

Eidsberg kirke er  
sommeråpen
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Skulle du ønske at du eller ditt 
barn kunne bli døpt, helt uten 
noe oppstyr rundt? Nå har du 
muligheten.

Lørdag 1. september 2018 ar-
rangeres det drop-in dåp i My-
sen. Drop-in dåp er en mulighet 
til å bli døpt helt enkelt, og på 
kort varsel. Dette er et tilbud til 
deg som gjerne skulle ha vært 
døpt, men som synes at terske-
len til å bli døpt i forbindelse 
med en vanlig gudstjeneste er 
litt høy – slik det oppleves for 
en del ungdom og voksne som 
ikke ble døpt som barn. Det er 

også et tilbud til deg som gjerne 
skulle ha døpt barnet ditt, men 
har lyst å slippe all planlegging 
av både dåp og eventuell på-
følgende dåpsfest. Her kan du 
møte opp alene eller med dem 
det måtte passe for, og bli døpt 
på flekken.
På drop-in dåpen kan du møte 
anmeldt eller uanmeldt på My-
sen menighetshus Betania. Du 
vil få en samtale med prest, før 
vi går bort i kirken for en enkel 
dåpshandling. På menighets-
huset serveres det gratis kake 
og kaffe, og etter dåpen vil det 
være mulighet for gratis foto-
grafering for dem som ønsker 
det.

SPØRSMÅL OG SVAR:
Når foregår drop-in dåpen?
Drop-in dåpen foregår 1. septem-
ber i tidsrommet 09:00-13:00.

Hvor skal jeg møte opp?
Møt opp på Mysen menighetshus 
Betania for å bli registrert og for 
en kort samtale med prest. Selve 
dåpshandlingen finner sted i My-
sen kirke.

Koster det noe? 
Nei, det koster ingenting.

Kan jeg ta med familie? 
Ja, du kan ta med dem du ønsker. 
Du er også hjertelig velkommen 
om du kommer alene.

Hva med faddere?
Alle som døpes må ha to fad-
dere som kan støtte den døpte 
på veien. Hvis fadderne ikke kan 
delta, kan to vitner bekrefte då-
pen. Kirken kan stille med vitner 
og faddere hvis du ikke har med 
noen selv.

Tar det lang tid?
Hvor lang tid det tar kommer an 
på om det er kø eller ikke. Men 
dåpssamtalen og selve dåps-
handlingen kan ta mindre enn 
én time. Hvis du ønsker å unngå 

kø kan du ta kontakt med kirke-
kontoret for å reservere en tid på 
forhånd.

Hva skal jeg ha på meg? 
Vi har dåpskjoler og kapper i ulike 
størrelser til utlån for de som øn-
sker det, men den som døpes tren-
ger ikke dåpskjole eller spesielle 
klær, man kan bli døpt i de klærne 
man har på seg.

Hva skal jeg ha med meg?
Du må ha med legitimasjon eller 
fødselsattest, sånn at vi får regis-
trert deg. Den som skal døpes må 
også ha to faddere eller vitner. 
Hvis du ikke har noen faddere el-
ler vitner selv, stiller kirken med 
dette.

Er det aldersgrense på drop-in 
dåp? 
Nei, det er det ikke. Du er velkom-
men til dåp om du er en nyfødt 
baby, barn, ungdom eller voksen.

Jeg bor ikke i Mysen. Kan jeg 
komme likevel? 
Ja! Hvem som helst kan komme til 
drop-in dåp i Mysen, uavhengig 
av hvor de bor.

Øivind T. ReymertApropos!
Normisjons leirsted Sjøglimt i Marker har 
gjennom mange år vært et populært leirsted 
i Indre Østfold. Nylig lanserte Anne Cathrine 
Gram Degnes fra Rakkestad sin bok om leir-
minner nettopp på Sjøglimt. Mange ganger 
har jeg lyst til å gå på spennende arrange-
menter, men tiden strekker ikke alltid til.  
I dette tilfellet måtte jeg nøye meg med å 
være til stede «i tanken».
Jeg kan ennå huske min første gutteleir. Den 
var overfylt på grunn av popularitet, og på 
vårt rom ble det en seng for lite, og èn måtte 
sove på madrass. Jeg var heldig som hadde 
sikret meg en køye tidlig, men økte mitt lom-
mepengebeløp betraktelig da jeg «solgte» 
min seng for 5 kroner og lå på madrass. 
Det ble mange leire på Sjøglimt for meg, og 
jeg kan ennå huske lederskikkelser som Val-
demar, Arne (Høie) og Gunnar (Kind) samt 

flere unge Lilleaasen-brødre.  Ennå husker 
jeg opptredener av radarparet Arne og Gun-
nar på underholdningskveldene. Ingenting 
var som en morsom og ertende Arne Høie 
som kom inn på rommet før lyset skulle sluk-
kes og fortalte tulle-historier uten slutt. «In-
spektør Snusen» gikk sine daglige runder og 
sjekket orden på rommene, og beste rom ble 
premiert. Det gikk sport i å holde orden! Det 
var samarbeid med Marker lensmannskontor 
og dramatikk når vi jaktet på tyver i skauen 
rundt Sjøglimt. Utallige fotballkamper, bade-
turer i Rødenessjøen, konkurranser i brødski-
vespising og kjærkomne øyeblikk når kiosken 
holdt åpent … Det er mange av oss som de-
ler slike gode minner, og jeg håper Sjøglimt 
får leve videre som et attraktivt og trygt leir-
sted i distriktet vårt.
Bibeltimer og kristent fellesskap var en natur-
lig del av leirene, og mange trosfrø ble nok 

sådd på disse leirene. Det er kanskje ikke den-
ne delen av leirene jeg har klarest minner fra, 
men av en eller annen grunn tenker jeg på 
sangen «Våg å stå som Daniel», når jeg tenker 
på leire på Sjøglimt. I dag synges den ikke så 
ofte lenger, men der hørte den alltid med. 
«Sett deg for et hellig mål,
Åpent det bekjenn!
Stå i rekken fast som stål
Og kjemp som Daniels menn»

I blant kan denne «synge» i bakhodet når livet 
utfordrer. Ikke bare i forhold til det å bekjenne 
en tro, men også når det gjelder personlig in-
tegritet, det å våge å stå for det man mener 
og det å kjempe for de verdier man har. Da-
niel som prøves i løvehulen og overlever er 
for meg en av de sterkeste fortellingene i Det 
gamle testamente. 
Sjøglimt har gitt gode opplevelser, ballast og 

hjelp til å mestre livet for mange, og mange 
er de som har gode minner derfra. For meg er 
det en særlig inspirasjon å se en gjeng unge 
mennesker som nå kaller seg «Den yngre gar-
de» som utgjør kjernen i dugnadsmiljøet på 
Sjøglimt. Det er pustet nytt liv i dugnadsån-
den! Min gamle far fra Trømborg forteller fra 
sin ungdom at Kristian A Kopperud  fylte et 
lastebilplan med ungdom som var med og 
ryddet grunnen da leirstedet Sjøglimt skulle 
bygges. 
Jeg skal løpe og kjøpe Anne Cath. sin bok 
om leirminner og gleder meg allerede!
(Dette er mitt siste bidrag i Kirkekontakten, 
og jeg takker for hyggelige år både som re-
daktør og senere som bidragsyter til spalten 
Apropos.)

Tekst :  Solfrid Leinebø Seljås

Drop-in dåp i Mysen 1. september

Leirminner fra Sjøglimt

Dåp er en feiring av livet. Alle som 
ønsker å bli døpt er velkommen i 
kirken. Dåpen er innledningen til et 
liv som troende. I tidlig kristen tid ble 
mennesker døpt så snart de sa at de 
trodde. Noen ganger ble et helt hus 
døpt – voksne som barn. Det har 
vært tradisjon at barnet døpes når 
det er rundt tre måneder, men både 
eldre og yngre barn og voksne er vel-
kommen til dåp.

For mange handler dåpen om tradi-
sjoner, gode minner, å skape en dag 
for familien og å ha et punkt i livet 
som nettopp handler om dét: Livet. 

Livet er noe forunderlig. En gave. 
Noe man kanskje ikke kan sette ord 
på. 

Vi har lang tradisjon for å døpe barn i 
Norge. Det gjør dåpen til en høytide-
lig begivenhet.

Barnet bæres frem, eller dåpskandi-

daten går frem og stiller seg ved dø-
pefonten og nevnes med navn og er 
dagens midtpunkt. På denne dagen 
knyttes et nettverk rundt den som 
blir døpt. Faddere påtar seg ansvar 
for å følge det opp og lære det om 
den kristne tro. Menigheten tar imot 
et nytt medlem. Og samtidig blir den 
døpte også en del av Den Norske 
Kirke, og den verdensvide kirke. i då-
pen knyttes vi sammen med kristne 
søsken over hele jorden. 

Dåp er å ta imot Guds kjærlighet. 
Dåpens vann og dåpens løfter for-
midler Guds nåde og kjærlighet. 
Det å være døpt er å leve omsluttet 
av Guds kjærlighet. Gjennom dåpen 
handler Gud: dåpskandidaten får del 
i Guds frelse. Vannet i døpefonten 
helles over barnets hode tre ganger: 
I Faderen, Sønnens og Den Hellige 
Ånds navn. Det symboliserer gjenfø-
delse og et nytt liv som troende.

Dåpen inviterer til det store mysteri-
et. Tro er et møte med det vi ikke for-
står. Dåpen er en invitasjon til und-
ring i møte med livets mysterium og 
tillitsfull mottakelse av troen. Dåpen 
lar oss vokse og leve i troen. Ingen 
vokser opp i et nøytralt rom. De krist-
ne verdiene er et godt livsgrunnlag. 

Dåpen gir håp. Dåpen bærer gjen-
nom livet og har et håp som bærer 
utover dette livet. Jesus kaller alle 
til dåp. Vi døpes til å leve et liv med 
Jesus. Dåpen gir oss del i Jesu opp-
standelse. Dåpens løfter setter våre 
liv inn i Guds evige perspektiv.

Velkommen til «drop in-dåp» eller til 
dåp i en gudstjeneste i sommer eller 
i høst. Ta kontakt med kirkekontoret 
eller prestene om du lurer på noe 
rundt dåpen. Velkommen til dåp, om 
du kommer med et barn eller kom-
mer som voksen for å bli døpt!

HVORFOR DÅP?  

Marit Melin Spaniland døper sin Vilma under en friluftsgudstjeneste ved Lundebyvannet  forrettet av sokneprest Solfrid Leinebø 
Seljås. Bak står klokker Sigrun Ryan Degnes. (Foto: John Petter Nordbø)
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Mysen damekor,  
dir. Vidar Hansen
Ukentlige øvelser på kulturtorget,  
2. etasje, torsdager 18.30-21.00
Kontakt: Leder Torunn Riise-Larsen, 
mob. 951 00 483. mysen.damekor@
gmail.com. Dirigent: Vidar Hansen.
Damekoret reiser til sangerstevnet i 
Søndre Høland kirke 26. mai.

Mysen mannskor,  
dir. Jan-Sverre Stensrud
Ukentlige øvelser på kulturtorget,  
2. etasje, mandager 19.00-21.30
Kontakt: Øivind Svendsby, mob. 488 
45 000. post@mannskoret.no 
Se også http://mysenmannskor.no/
Mannskoret reiser til sangerstevnet 
i Søndre Høland kirke 26. mai, og 
arrangerer sommerkonsert i Eidsberg 
kirke 21. juni sammen med Kristin 
Fredbo Gramstad, Ole Marius John-
son og Willem Wilschut.

Koret starter opp etter sommer-
ferien 20. august.
Eidsberg Bygdekor,  
dir. Toril Skaug Gaasland
Ukentlige øvelser på Kirkefjerdin-
gen skole, mandager kl. 19.00-21.30
Kontakt: Camilla Grefsli, mob. 934 
15 945. camilla.grefsli@gmail.com
Bygdekoret synger i gudstjenesten i 
Eidsberg kirke 6 mai, og samme dag 
kl. 14.30 synger de for beboere ved 
Edwin Ruuds hospital. Koret synger  
17. mai på Folkenborg museum  
kl. 15.00, og deltar på sangerstevne i 
Søndre Høland kirke 26. mai.

Oppstart etter sommeren: 21. august

Hærland sangforening,  
dir. Halvard Tønneberg
Ukentlige øvelser på Hærland skole, 
mandager 19.00-21.30

Kontakt: Tove Frogner Lund, mob. 
995 37 553. tovefrogner@hotmail.
com
Hærland sangforening skal også 
delta på årets sangerstevne i Søndre 
Høland kirke 26.mai. Den 6.juni  
synger koret i losjen på Villa Nore.

Kor 15, dir. Willem Wilschut
Kor 15 øver på Betania annenhver 
tirsdag i måneden, (som regel  
partallsuker) fra 19.00-21.15
Kontakt: Laila Andresen, 995 45 688. 
laiandr3@online.no
Kor 15 starter etter sommerferien  
21. august, og skal synge på Øymark 
Normisjon 26. august og på Normi-
sjonshuset i Askim 2. september.

Mysen barnegospel,  
dir. Marianne Vollebekk  
Hägnemark
Mysen barnegospel er for deg som 
går på barneskolen. Barnegospel 
øver på Betania torsdager i odde-
tallsuker, 17.30-19.00
Kontakt: Anne-Karin Amundsen, 
mob. 412 05 016
Koret har siste øvelse før sommeren 
24. mai, og ønsker nye 1. klassinger 
velkommen den dagen med utlod-
ning, pølser og is. Korstart etter som-
merferien er torsdag 30. august.

Kristin Fredbo Gramstad og Ole-Marius 
Johnsen kommer den 11. juli til  
Hærland kirke sammen med  
musikere.

Det er felles gudstjenester i sommer hver 
søndag i en av våre fire kirker: Hærland, My-
sen, Trømborg eller Eidsberg kirke. I som-
merhalvåret avslutter vi av og til våre guds-
tjenester med en enkel kirkekaffe bakerst 
i kirken eller ute ved godt vær. Se oversikt 
over alle gudstjenestene i  gudstjeneste-
lista annet sted i menighetsbladet. Noen av 
våre gudstjenester arrangeres ute. 

Torsdag 7. juni ca kl 19.00 blir det i år igjen en 
FRILUFTSGUDSTJENESTE i Trømborgfjella, ved 
Langgard. Dette er tredje året vi feirer guds-
tjeneste ved Svein Syversens hytte, og vi har 
fått en ny tradisjon! Mange deltar ved gudstje-
nesten, både fra Eidsberg og Rakkestad, to av 
kommunene som omkranser Trømborgfjella. 
Felles avgang fra parkeringsplassen ved Bratt-
foss kl 18.00. Ta med kaffe/niste, for en hygge-
lig kveld i Fjella.

Søndag 17. juni kl 17.00 inviteres det til UTE-
GUDSTJENESTE ved Tenor kirkeruin på etter-
middagen. Vi ber om godt og tjenlig vær, men 
har en mulighet for tak over hodet på Slitu ved 
regn. Ta med stol. Dette blir en gudstjeneste i 
samarbeid med flere menigheter: Frelsesar-
meen Mysen, Smaalenene frikirke, Den Norske 
Kirke, Mysen Metodistkirke, menigheten Kraft-
verket og Filadelfiakirken Mysen. Mange deltar. 
Kor X fra Askim synger. Enkel kirkekaffe serve-
res etterpå. Vi anbefaler å avtale samkjøring på 
grunn av parkeringskapasiteten, eventuelt en 
sykkeltur til kirkeruinen.

Søndag 1. juli kl 1100 er det FRILUFTSGUDS-
TJENESTE ved Lundebyvannet igjen. Dette har 
allerede blitt en fin tradisjon. Ta med camping-
stol og kirkekaffe til deg selv og en til. Kanskje 
har kiosken ved Lundebyvannet åpent i år 
også, og da kjøper vi gjerne kaffen der.

Søndag 29. juli kl 1800 blir det OLSOKGUDS-
TJENESTE i Eidsberg kirke til minne om Olav 
den hellige. Etterpå er alle også velkommen 
til foredrag i Eidsberg kirkestue som ligger rett 

ved kirken. Foredraget blir dette året ved pro-
fessor Bugge Amundsen over tema om hellige 
kilder.  Olsok-arrangementet er et samarbeid 
mellom Eidsberg menighet og Eidsberg histo-
rielag.

Søndag 12. august kl 11.00 feirer vi LARSOK-
MESSE i Trømborg kirke. Kirken er viet til St 
Laurentsius, og 10.august er en gammel kirke-
lig høytidsdag til minne om St Laurentsius som 
led martyrdøden i Roma år 258.  Laurentsius er 
blant annet diakonenes skytshelgen. Før i tiden 
var Larsok en viktig merkedag for høst- og vin-
terværet, og den gamle kirkebønnen om ”godt 
og tjenlig vær” hører særlig med ved denne 
gudstjenesten. Vi feirer i dag Larsokmesse på 
en av de nærmeste søndagene.

Søndag 19. august kl 10.00 inviterer Eidsberg 
felles menighetsråd igjen til PILGRIMSVAND-
RING. Denne gangen følger vi en NYMERKET 
løype fra Mariakilden/Trømborg kirke via 
sameia og over til Eidsberg kirke. For å merke 
en ny løype er det mange som har vært i sving, 
både i forhold til avtaler med grunneierne og 
med praktisk å få merket løypa med "vårt eget 
pilgrimsmerke" inspirert av korset fra Eidsberg 
kirkes våpenhus. Vi takker alle som har bidratt 
på en eller annen måte til dette. Løypa er om-
trent like lang som den vi har fra Heen gamle 
kirkested til Eidsberg kirke, mellom 8-9 km, 
og vandringen starter ved Trømborg kirke kl 
10.00. Vi følger den oppmerkete stien gjennom 
et vakkert kulturlandskap, skog og kornåker. 
Det er tid for både refleksjon, sang, god prat, en 
rast og noe stillhet i løpet av pilgrimsvandrin-
gen. Når pilgrimene har nådd fram til vandrin-
gens mål – Eidsberg kirke – blir det en liturgisk 
avslutning ca kl 1400.

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

UTEGUDSTJENESTER, OLSOK 
OG PILGRIMSVANDRING

Aktuelt nytt fra kor

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

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

Tradisjonen tro er det planlagt en sommerkon-
sert i hver kirke. 

Til hver sommerkonsert har vi engasjert kjente 
aktører som presenterer et spennende pro-

gram, og denne sommeren er det artister som 
er kjent i lokalmiljøet.

Merk dere de fire onsdagene og la sommerkvel-
dene fylles med vakker sang og musikk!

I Mysen kirke ønsker vi velkommen til lunsjkon-
serter i sommermånedene juni-september.

Disse starter kl. 12.00 på lørdager, varer i ca. 40 
minutter og har en mer uformell karakter. Alle 
lunsjkonserter er gratis (kollekt ved utgangen). 
Det serveres kaffe/te/leskedrikk og frukt. 

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

God sommer! 
Willem Wilschut, kantor

SOMMERKONSERTER: 

Mysen kirke 27. juni kl. 20.00  
JON ULTVEDT, TROND YTTERBØ, 
ANETTE LØVTANGEN 
Billetter: Kr.150,- selges hos Norli 
bokhandel og ved inngangen 

Eidsberg kirke 4. juli kl. 20.00  
KJELL G. HAUGEN med BAND 
Billetter: Kr 150 – selges hos Norli 
bokhandel og ved inngangen 

Hærland kirke 11. juli kl. 20.00  
KRISTIN FREDBO GRAMSTAD, 
OLE MARIUS JOHNSON m.fl. 
Billetter: Kr 150 – selges hos Norli 
bokhandel og ved inngangen 

Trømborg kirke 18. juli kl. 
20.00 
TOR JOTA m.fl. 
Billetter: Kr 150 – selges hos Norli 
bokhandel og ved inngangen

LUNSJKONSERTER I KIRKEN  
(alle i Mysen kirke, kl. 12.00-12.40.  
Gratis inngang)

Lørdag 2. juni 
Nathalia Brodin (sang)  og Willem  
Wilschut (klaver/orgel) 

Lørdag 16. juni 
Maria Dahl (fiolin) og Tomás Espanyo i  
Comelles (cello)

Lørdag 7. juli 
Dasha Katyba (sopran) og Miki Ambo 
(klaver) 

Lørdag 15. juli 
Roar Engelberg (panfløyte) og  
Malgorzeta Milewska Sundberg (harpe)

Lørdag 5. august 
Ole-Martin Huser-Olsen (gitar) og  
Willem Wilschut (klaver/orgel)

VELKOMMEN TIL SOMMERENS KONSERTER! 

Foto: Øystein Westlie
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Jorda er sterk, men også skjør! Nå må vi 
hjelpe den! Alle gode krefter trengs, og 7 
og 8 åringene i Eidsberg inviteres til å bi-
dra!

For første gang inviterer Den norske kirke, i 
samarbeid med de andre kirkesamfunnene i 
Eidsberg til en hel SFO -dag. 16. august 2018 
er SFO ved barneskolene stengt, men vi i kir-
ken har åpent! 

Da vil vi i kirkene invitere alle barn som er 
født i 2010 og 2011 til å være med på en 
aktivitetsdag hvor temaet er hvordan kan vi 
passe bedre på JORDA vår! Vi skal leke, grille, 
oppleve fortellinger fra Bibelen, perle, danse, 
sparke fotball, snekre, osv. Rett og slett ha det 
gøy OG lære mer om hva du og jeg kan gjøre 
for at vi skal passe på jorda vår!

Håper du som leser dette tipser 7/8 åringer 
du kjenner til å være med! Mer info og påmel-
ding finner du på www.eidsberg.kirken.no fra 
1. juni 2018.

NYHET!!
Agent Jordvenn

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

       

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

Vi minner om at Mysen menighet 
samler inn midler til innkjøp av nytt 
flygel. Et fyldig artikkel har stått i 
forrige utgave av Kirkekontakten.

VIL DU VÆRE MED OG KJØPE EN 
TANGENT?

Hvis 88 mennesker kjøper én tangent 
hver til kr. 340, er vi i mål! (det er 88 
tangenter på et flygel).

Vi gjør oppmerksom på at gaver til 
frivillige organisasjoner, samt tros- og 
livssynssamfunn, gir rett til skattefra-
drag. Minstebeløp i 2018 er kr. 500 i 
samlet beløp til samme organisasjon 
/ trossamfunn.

Hvis du vil bidra til å realisere dette 
prosjekt, kan du overføre det beløpet 
du selv ønsker til

Eidsberg kirkelige fellesråd
Konto nr. 1020 07 12205
Merk: Flygelprosjekt Mysen kirke

Ønsker du skattefradrag for gaven, 
skriver du i tillegg ditt personnummer. 
Kirkekontoret vil da automatisk rap-
portere videre til skatte-myndighete-
ne.

Beløpet på kr. 340 var kun et eksem-
pel; alle gaver er velkomne!

Mysen menighet samler 
inn midler til nytt flygel
BLIR DU MED?
Tekst :  Willem Wilchut

Tekst :  Solveig K Tjernæs Vormeland

Hva kan vi gjøre for å bruke mindre plast?

•  Bruke handlenett, dropp plastposen!
•  Ta med egen kopp i veska når du skal  
 kjøpe kaffe ute
• Dropp plastfolien, oppbevar mat i en boks  
 med lokk. 

DET GRØNNE HJØRNE:
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DØPTE
Eidsberg:
Ingen dåp.

Mysen:
Magnus Trippestad

Hærland:
Samuel Vaaler Martin 

Dax Bjørnstad-Northern

Trømborg:
Kamilla Frydenlund Nylænde

Martin Olavius Karlsen

Tiril Emilie Martinsen Vegarud

DØDE
Eidsberg:
Randi Grete Sørby

Birger Kristian Løken

Mysen:
Emilie Garseg

Ivar Rønning

Bjarne Faureng

Bjørg Marie Jansen Delaas

Erling Haldor Ruud

Thor Øyvind Berg

Ole Laurits Bae Mysen

Terje Arild Langnes

Johan Tangen

Arild Edgar Nilsen

Ingar Tønsberg

Hærland:
Odd Ragnvald Tøften

Trømborg:
Gerd Inga Fossum

GUDSTJENESTER
27.05.18 – TREENIGHETSSØNDAG.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Trømborg kirke kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste.
Eidsberg kirke kl. 19.00: 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.

ONSDAG 07.06.18.
Friluftsgudstjeneste ved Langgard i Trømborgfjella kl. 18.00.

10.06.18 – 3. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Eidsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

17.06.18 – 4. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Tenor kirkeruin kl. 17.00: Felleskirkelig gudstjeneste.

24.06.18 – SANKTHANSDAGEN.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

01.07.18 – APOSTELDAGEN. 
Gudstjeneste ved Lundebyvannet kl. 11.00.

08.07.18 – 7. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Trømborg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

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

22.07.18 – 9. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

29.07.18 – OLSOKDAGEN. 
Eidsberg kirke kl. 18.00: Gudstjeneste. 
 Foredrag i Kirkestua etter gudstjenesten. 

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

12.08.18 – 12. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Trømborg kirke kl. 11.00: Larsokgudstjeneste.

19.08.18 – 13. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Pilgrimsvandring. Nærmere info kommer senere.

26.08.18 – VINGÅRDSSØNDAGEN.
Hærland kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste med utdeling av 4-årsbok.

02.09.18 – 15. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Mysen kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste med utdeling av 4-årsbok.
Trømborg kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste med utdeling av 4-årsbok.

09.09.18 – 16. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Hærland kirke kl. 19.00: Folketonemesse.

16.09.18 – 17. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Mysen kirke kl. 11,00: Gudstjeneste.
Eidsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste med utdeling av 4-årsbok.

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

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

VIGDE
Trømborg:
Kristin og Martin Krugerud

Ingen vigde i de andre  
sognene. 

MAI
Ons 23/5 19.00 Møte med Sunniva Vikan og 
  May Ellen, Synnøve og Gunnbrit

Lør 26/5 13.00 Lørdagstreff

JUNI
Ons 6/6 19.00 Sangkveld med Winnie og Leif

Ons 13/6 19.00 Nepalkveld med Kristin og Erik Bøhler  
  og Caritas fra Saltnes

Man 18/6 12.00 Bønnemøte

AUGUST
Man 20/8 12.00 Bønnemøte

Ons 22/8 19.00 Semesterstart. Runo Lilleaasen 
  Sang av Ranveig og Synnøve

Lør 25/8 13.00 Lørdagstreff

SEPTEMBER
Ons 5/9 19.00 Malikveld. Besøk av misjonær Karen  
  Ekern og sang av Randi Finstad Sand

Ons 12/9 19.00 Bibeltime ved Gunnar Navestad 
  Sang av Hildegunn Saunes

Man 17/9 12.00 Bønnemøte

Ons 19/9 19.00 Møte med Erling Åke Melberg 

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

PROGRAM HØSTEN 2017 

Normisjon 
Mysen

Basar for Mysen Menighetshus Betania 
ble gjennomført med stor suksess lør-
dag 14.april. Takket være en driftig bas-
arkomite, mange frivillige, et godt pro-
gram og mange ivrige loddkjøpere, ble 
overskuddet på kr 68.700. Tusen takk til 
alle bidragsytere!

Vi har også mottatt en gave fra Gunvor 
Korteruds dødsbo på kr 50.000. I tillegg 
mottok vi kr 4.350 i forbindelse med 
hennes begravelse. Tusen takk for ga-
vene!

Det er organisert en givertjeneste for 
nedbetaling av husets gjeld. Gjelden 

utgjorde ca. kr 2,5 mill. i 2013. Vi er 
meget godt i gang med nedbetaling 
av lånet.  Lånebeløpet er pr 30.04.18 
redusert til kr 1.092.000. Vi har en spa-
rekonto med innestående beløp på kr 
101.000. 

Givertjenesten består av 22 personer 
som gir en samlet gave på kr 13.350 pr 
mnd. Månedlig avdrag og renter utgjør 
kr 14.585. Det er ønskelig å styrke giver-
tjenesten slik at vi kan dekke de faste 
utgiftene. 

Økonomikomiteen

Økonomisk status for
Mysen menighetshus  
Betania



I løpet av våren har vi hatt mange 
forskjellige trosopplæringstiltak. Til 
sammen har nesten 360 barn og ung-
dom vært innom et av kirkens trosopp-
læringstiltak. Vi har hatt babysang, små-
barnssang, knøttekor, liv og røre festival, 

tårnagenthelg, 6-årsklubber, utdeling av 
6-årsbok, barneklubb, kirkerotteteater, 
konfirmantundervisning og treninger 
med KRIK ka du trur. Her kommer noen 
bilder fra noen av tiltakene. 

Alle foto: Glenn Thomas Nilsen

Babysang 
Mysen menighetshus Betania 
10-ukers kurs, kr 400 
Påmelding til Ingamay  
Synnes: 48158811 
Start: 5. september kl 11-13.  
Det går hver onsdag fram til  
21. november (utenom 3. og 
17. oktober) 
Det er fullt mulig å bli med 
underveis i kurset
Småbarnssang  
(1,5 – 3 åringer) 
Mysen menighetshus Betania. 
En tirsdag i måneden, 200 kr 
Datoer høsten 2018: 11. sep-
tember, 9. oktober, 6. novem-
ber og 4. desember.   
Påmelding til Solveig Tjernæs 
Vormeland, 98220299
Knøttekor (3-6 åringer) 
Mysen menighetshus Betania 
En tirsdag i måneden, 200 kr. 
Datoer høsten 2018: 28. august, 
25. september, 23. oktober og 
20. november  
Påmelding til Solveig Tjernæs 
Vormeland, 98220299

4-årsbok utdeling 
Alle 4-åringer som tilhører 
Den norske kirke inviteres til 
gudstjeneste i sin menighet for 
å motta 4-årsboken.  
Mysen: 2. september kl. 11 
Hærland: 26. august kl. 11 
Eidsberg: 16. september kl. 11 
Trømborg: 2. 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.
Agent jordvenn 
16. august blir alle som skal 
starte i 2. og 3. klasse invitert 
til en hel dag med tema «jorda 
vår». 
4-klasse leir 
Alle tilhørende 4. klassinger får 
invitasjon til leir på Sjøglimt 19.-
20. oktober
Lys Våken 
Alle tilhørende 11 og 12-åringer 
får invitasjon til å overnatte i 
Eidsberg kirke 24.-25. novem-
ber.

Barneklubb (4-8 år) 
Hærland kirkestue 
En onsdag i måneden  
kl. 17:30-19:00 
Invitasjon blir sendt i posten til 
alle i aldersgruppen i Hærland. 
Alle er velkommen!
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 
(oddetallsuker) fra kl 
17.30-19:00. Fra 1. klasse 
og oppover. Dansegruppa 
er fra 4. klasse og opp-
over. Kontakt: Anne Karin 
Amundsen (mob.: 412 05 
016) 

Fredagsklubben for barn 
som går i 5., 6. og 7. trinn 
på Kirkefjerdingen skole. 
En fredag i måneden.  
Kontakt: Gyda Høie Hor-
gen

Mandagskvelden for 
barn fra 1.-7. klasse i 
Trømborg menighetshus. 
Annenhver mandag.  
Kontakt: Jostein Trømborg

Ungdomskoret Message 
øver annenhver fredag  
kl. 18.30 på Mysen menig-
hetshus Betania.  
Fra 8. klasse og oppover.

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

Trosopplæring våren 2018

Trosopplæring – høsten  2018

Går  
dere i  

giftetanker?

Velkommen 
til en samtale

 
Tlf: 69702261

Babysang: En av babyene følger spent med på fotografen

6-årsbok utdeling: Full Trømborg kirke under 

gudstjenesten der 6-åringer fikk utdelt «min 

kirkebok 6»

Konfirmantdag: 
konfirmanter 

studerer dagens 
tema sammen 

med ledere.

Tårnagent: Oppe i kirketårnet fikk agentene prøve 

de store kirkeklokkene

Tårnagent: 
To av 

agentene 
utforsker her 

kirketårnet

Tårnagent: 36 tårnagenter var 
med å utforske Trømborg kirke

Knøttekor: Noen av 
barna i knøttekoret 

lærer seg sanger


