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Prostens avskjed med bygda
Vi har visst det en stund, men 1. januar 2019 er det en realitet: 
Vår avholdte prost, Elisabet Yrwing Guthus, forlater bygda og 
begynner som prost i Vestre Aker prosti i Oslo. Som en sann 

venn av folkekirken er hennes melding klar: - Vi må arbeide 
med å utvikle kirken for å gi rom for alle, sier prosten. 

Se side 4

Velkommen til Stefanusgudstjeneste 
26. desember i Mysen kirke kl. 11.00. 

Det blir lesning av Bibeltekster, sang av 
internasjonalt kjente julesanger, og vi 
feirer nattverden. Etter gudstjenesten 
går vi over til Mysen Menighetshus Be-
tania der vi har en god kirkekaffe med 
gang rundt juletreet, og kanskje noen 
forteller fra juletradisjoner i hjemlan-
det? Fortell om denne gode tradisjo-
nen til de du kjenner som har opprin-
nelse i andre land, og be dem med! Alle 
er velkommen til gudstjeneste med 
juleselskap!

Her i Eidsberg har vi i mange år samar-
beidet om en markering av Bibeldagen. 
Dette er en god tradisjon på såmanns-
søndagen. Alle menigheter og kristne 
organisasjoner har Bibelen som grunn-
lag for sitt arbeid. Markeringen skjer på 
ettermiddagen kl. 18.00. Merk deg dag 
og tid, og kom og slutt opp om Bibel-
dagen 2018 i Eidsberg. Mer omtale og 
annonsering kommer i lokalavisen. 
Alle er velkommen!  

Arr.: Kristent lederforum i Eidsberg

Bibeldagen  
17. februar

Internasjonal  
gudstjeneste  
2. juledag

Går  
dere i  

giftetanker?

Velkommen 
til en samtale

 
Tlf: 69702261

3. SØNDAG I ADVENT
Eidsberg kirke kl. 11.00: «Syng jul».   
Gudstjeneste med deltagelse av   
«The Geriatrics with the Gunn»

JULAFTEN
Edwin Ruuds Omsorgssenter kl. 11.00 
Julaftensgudstjeneste 
v/ prost Elisabet Yrwing Guthus. 
Hærland kirke kl. 14.30Julaftensgudstje-
neste v/ kapellan Magnus Grøvle Vesteraas
Mysen kirke kl. 14.30 Julaftensgudstje-
neste v/ sokneprest  Solfrid Leinebø Seljås.  
Småbarnsfamiliene i Mysen inviteres spesielt 
til denne gudstjenesten. 
Mysen kirke kl. 16.00 v/ prost Elisabet  
Yrwing Guthus. Denne gudstjenesten feirer 

vi i gjenskinnet av syv lys når vi knytter jule-
budskapet til syv lystenninger og tekstreflek-
sjoner. Sammen synger vi de kjente julesan-
gene, lytter til sang-  og instrumentalsolister 
og får hente julens aller beste stemning fra 
kirkerommet før julehøytiden ringes inn og 
kirkeklokker kimer. 
Trømborg kirke kl. 16.00 Julaftensgudstje-
neste v/ kapellan Magnus Grøvle Vesteraas
Eidsberg kirke kl. 16.00 Julaftensgudstje-
neste v/ sokneprest Solfrid Leinebø Seljås

1. JULEDAG
Eidsberg kirke kl. 11.00: Høytidsgudstje-
neste v/ prost Elisabet Yrwing Guthus og 
kapellan Magnus Grøvle Vesteraas. Solister 
og sangere. 

2. JULEDAG
Mysen kirke kl. 11.00 Julemesse på  
Stefanusdagen, med juleselskap etterpå  
v/ sokneprest Solfrid Leinebø Seljås.

NYTTÅRSAFTEN
Mysen kirke kl. 13.00 Minnegudstjeneste 
v/ kapellan Magnus Grøvle Vesteraas. Vi leser 
opp navnene på alle som er gått bort det 
siste året. 

1. NYTTÅRSDAG
Eidsberg kirke kl. 11.00: Nyttårsgudstje-
neste v/ kapellan Magnus Grøvle Vesteraas. 
Det er sangere og ekstra musikere med ved 
alle gudstjenester. Det kunngjøres nærmere 
på hjemmesiden www.eidsberg.kirken.no

Velkommen til jule-og nyttårsgudstjenester

–  Det har vært en lykke å bo på Eidsberg prestegård  
– midt i kulturlandskapet med utsyn mot den vakre kirken,  

sier Elisabet Yrwing Guthus . (foto: Trond Degnes)
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Kirkekontakten
Menighetsblad for Mysen, Hærland, 
Trømborg og Eidsberg
Utgiver: Eidsberg kirkelige fellesråd. 

Ekspedisjon og adresse: Eidsberg Kirkekontor  
Ordf. Voldens vei 3, 1850 Mysen. Tlf. 69 70 22 61

Kasserer: Kirkevergen

Bankgiro: 1020.07.12205

Redaktør: Anne-Grethe Larsen

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

Den norske kirke i Indre Østfold er 
i ferd med å legge strukturen for 
hvordan kirkens arbeid skal or-
ganiseres i den nye Indre Østfold 
kommune. – Etter et stort kart-
leggingsarbeid det siste året, skal 
vi i tiden som kommer behandle 
de viktige innspillene fra arbeids-
gruppene, sier Anne-Grethe Lar-
sen.

Kirkevergen i Eidsberg prestegjeld, 
Anne-Grethe Larsen, har siden no-
vember i fjor vært prosjektleder for 
det viktige arbeidet med å slå Den 
norske kirke sammen i de fem Indre 
Østfold-kommunene. Det er totalt 
snakk om 12 kirker, 13 kirkegårder og 
45 ansatte. I tillegg kommer prestene 
som rapporterer til prosten. 

Etter en utlysning av stillingen ble 
Larsen forleden ansatt som prosjekt-
kirkeverge i Indre Østfold kommune.  
Hun tiltrer den nye jobben 1. januar 
2019 i en 80 prosent stilling. De reste-
rende 20 prosentene er lagt til kirke-
verge-arbeidet i Eidsberg.

Larsen er klar på at det er et spen-
nende prosjektarbeid som gjøres. 
Ikke minst blir det viktig å gå inn i 
forslagene fra alle arbeidsgruppene. 
Der foreslår ansatte og tillitsvalgte 
hvordan de mener arbeidet skal or-
ganiseres og fordeles. 

Larsen forteller at de andre kirkever-
gene i kommunene blir avdelingsle-
dere. I tiden framover skal det vedtas 
hvilke oppgaver som legges til den 
enkelte avdeling.

Nytt felles kontor

Fellesnemnda har vedtatt å søke om 
at lønns- og regnskapsarbeidet ivare-
tas av Indre Østfold kommune.

– Dette har vi fått tilbakemelding på 
at kommunen stiller seg positiv til, 
sier Larsen, som understreker at 
det er et sterkt behov for et nytt 
felleskontor for kirkeadministrasjo-
nen.

– Kontorlokaliseringen er en viktig 
sak for oss. Med ett kontor blir vi 
mest mulig effektive, mer tilgjen-
gelige og synlige for befolkningen, 
sier Larsen.

Prosjektkirkevergen ønsker også å 
sende ut et tydelig signal i anledning 
dette prosjektarbeidet.

– Den nye reformen rokker ikke ved 
den enkelte menighets sentrale 
posisjon i lokalmiljøet. Det er der 
aktiviteten og utviklingen skal skje. 
Den enkelte menighet er motoren, 
sier Anne-Grethe Larsen. 

– Husk, menigheten 
er motoren!

Mandag 9. september i 2019  er det kirkevalg, samme dag som det er 
kommunevalg.  For fire år siden deltok over en halv million velgere i 
kirkevalget. -  Du kan bidra til at deltakelsen blir enda større i 2019, 
sier leder for Eidsberg kirkelig fellesråd, Bjørn Solberg.

Mange eidsberginger har et nært 
forhold til kirken sin, til bygningen, 
til kirkegården, og til det som skjer 
i kirken. Mange er glad for det som 
foregår, mens andre ønsker at det 
skal skje noe mer, eller noe annet. 
Hvis du får plass i menighetsrådet, 
kan du være med på å påvirke den-
ne utviklingen.

Ved kirkevalget i 2015 stemte ca 
15% av eidsbergingene ved kir-
kevalget. Har du lyst til å bidra til 
at deltakelsen blir større i 2019? 

- Det er flott om mange vil stemme, 
og dermed påvirke det som skjer. 
Men du kan påvirke mer hvis du 
sier ja til å stå på en liste, når du blir 
utfordret, sier Solberg og under-
streker:

- Men for at det kan bli valg, må 
noen være villig til å bli valgt. Ar-
beidet med å sette opp valglister 
begynner for alvor over nyttår, 
men allerede nå er nominasjons-
komiteene i gang med sitt arbeid.

Alle som er medlemmer av Den 
norske kirke, kan velges inn i me-
nighetsråd og bispedømmeråd/
kirkemøtet. Det stilles ingen andre 
krav enn at du er døpt inn i kirken. 
Som medlem i menighetsrådet får 
du en mulighet til å påvirke hvor-
dan kirken skal fremstå i Eidsberg. 
Du kan bidra til at den fremstår som 
en kirke med rom for alle. 

Nytt viktig kirkevalg i 2019

Også denne julen søker lokale og ek-
sterne artister til bygdas kirker. Spe-
sielt er det hyggelig at sangere og 
musikere ikke glemmer Eidsberg på 
sine landsomfattende turner.
Først ut er Trygve Skaug. Han tren-
ger ingen nærmere presentasjon. 
Allerede er mange av hans konserter 
utsolgt. Han gjester Eidsberg kirke 
15. desember kl. 19.00.
Den 18. desember kl 19.00 blir det 
gjenhør med Kristin Fredbo Gram-
stad og Ole-Marius Johnson i Hær-
land kirke. Det blir uten tvil en stem-
ningsfull konsert. 
Dagen etter – den 19. desember 
kl. 19.00 - holder «vår egen» Leif 

Ingvald Skaug sin julekonsert i 
Eidsberg kirke. Denne spesielle gra-
tiskonserten ble avholdt i Askim 
Kulturhus i fjor. Nå følger han og 
hans musikalske venner opp med en 
konsert her i bygda. Han lover jule-
stemning og balsam for sjelen med 
høy musikalsk kvalitet. Trine Rein er 
blitt skikkelig «husvarm» i våre kirker. 
Hun fyller sikkert Eidsberg kirke 21. 
desember kl. 17.30. Hennes konsert 
«Julegaven» har gledet mange. Nå 
er det 6. året hun er på rundreise i 
førjulstiden. Sammen med sine mu-
sikere lover hun klassisk- og tradisjo-
nell julemusikk i skjønn forening.

ARTISTER SETTER OSS I JULESTEMNING

Prosjektkirkeverge Anne-Grethe 
Larsen, ønsker seg ett felles kontor for 
kirkeadministrasjonen i den nye Indre 

Østfold kommune.
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Min salme 

BØNNEKRUKKEN
Vi takker og ber for  

Eidsberg, Mysen, Hærland,  
Slitu og Trømborg!

For barn og ungdom i hele Eidsberg. 
For alle skolene i Eidsberg – elever og ansatte

For at flere skal få kjenne på kristent fellesskap 
For grendene Trømborg, Hærland, Slitu, Eidsberg og Mysen 

For «Mandagsklubben» i Trømborg 
For «Fredagsklubben» i Eidsberg

For babysang, Knøttekor og Småbarnssang  
For ungdomsklubben «KRIK Ka du trur»  

For Mysen barnegospel og ungdomskoret Message 
For konfirmantene og deres familier

For kirkestaben 
For gudstjenester og andre kirkelige handlinger 

For konsertene i kirkene våre 
For alle Formiddagstreff og Trivselstreff 
For alle som ønsker å døpe barna sine 

For Edwin Ruuds hospital – beboere og ansatte 
For de som møtes på Velferden/Kirkens bymisjons kafe 

For Phønix Haga – beboere og ansatte 
For Indre Østfold fengsel – innsatte og ansatte

For alle som blir forfulgt for sin tro 
For fred i land der det er ufred.

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

For alle som gruer seg til å feire jul  
For alle som gleder seg over livet slik det er nå 

For juletiden 2018  
For det nye året 2019

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

Velsign oss, Guds Hellige Ånd. 
Amen

Andakt
ved Elisabet Yrwing Guthus
prost

Da den svenske avisen Dagen for en tid 
siden gikk ut blant folk som hastet fra den 
ene butikken til den andre i adventstiden 
og spurte folk de møtte: Hva betyr julen 
for deg , ga moderne mennesker i vår tid 
svar som viste seg å inneholde en tyde-
lig fellesnevner. For mange handlet julen 
-  ikke overraskende -  om gode tradisjoner 
i form av julegaver, julemat og juleferie - 
ganske mange hadde også et forhold til 
juleevangeliet og julens kristne budskap, 
men felles for de aller, aller fleste  - uansett 
tro og kirkelig tilhørighet, var den store 
vekten som ble lagt på betydningen av å 
være sammen med mennesker de var glad 
i; venner, familie, gode fellesskap.

I denne adventstiden hvor Kirkens Bymi-
sjon minner oss om å glede en som gruer 
seg til jul, ble denne lille artikkelen fra avi-
sen Dagen en ekstra påminnelse for meg 
om at vi alle kan bidra til at julens høytid 
kan bli litt varmere, litt gladere og litt mer 
innholdsrik for noen rundt oss. Deler vi av 
vår varme med en som fryser? Inkluderer 
vi noen som ellers – uten selv å ønske det – 
ville tilbragt julen alene? Kunne flere, neste 
gang de blir spurt om hva julen betyr, med 
hånden på hjertet svare: Tid for å være 
sammen med gode folk!

I siste bind av Trygve Gulbranssens trilogi 
om livet på Bjørndal, «Ingen vei går uten-
om», lærer romanfiguren Gammel-Dag oss 
noe svært viktig om livet, om inkludering 
og om fellesskapets forpliktelse når han 
sier: «Om jeg var prest, ville jeg preke over det 

hver kjerkedag, at en skal vise hjertelag og 
godvilje og være hjelpsom» – og han legger 
til «vi trenger all støtta vi kan få i livet fra kjer-
ke og skyldfolk og stødig vennskap». Det er 
mye livsvisdom å hente i Trygve Gulbrans-
sens bøker – og julen beskrives der som en 
inkluderende høytidsfeiring for alle!

Det handlet om et svært mangfoldig felles-
skap den aller første julen i Betlehem også. 
En liten familie det ikke var plass for noe 
sted før de fant stallen der ute på markene,  
en snekker, en ung husmor og et nyfødt 
barn. Langveisfarende vitenskapsmenn,  
slitne arbeidsfolk og husdyr som sammen 
utgjorde et raust mangfold i lys av en stor 
stjerne og engler som sang om  fred.

Det var en epokegjørende setting som 
forandret tid og fremtid og utfordrer oss til 
å dele og å være rause i våre fellesskap. Tid 
for å være sammen med andre, det var det 
de fleste svarte da de ble spurt hva julen 
betyr for dem. Tid og fellesskap – vi utfor-
dres til å dele – for vi trenger alle den støtte 
vi kan få i livet – fra kirke, slekt og stødige 
vennskap.

Velsignet julefeiring!

«Gled en som gruer seg til jul»

Kirkekontakten starter nå en ny spal-
te som vi har kalt «Min Salme». I sal-
meboken finnes mange vakre salmer 
som på hver sin måte betyr mye for 
oss.  Den første til å fortelle om sin sal-
me er Reidunn Hasselgård. For henne 
betyr salme nr 814 i Norsk Salmebok 
mye.. Den heter «Nå solen går ned».

Gled en
som gruer
seg til jul

Gled en
som gruer
seg til jul

Gled en
som gruer
seg til jul

Gi 2 middager og et godt sted å være

sms glede til 2490 (80,–)

– Denne salmen er for meg en hverdagens bruks-
salme, forteller Reidunn Hasselgård.  –   Jeg bru-
ker den ofte, når dagen skal oppsummeres i en 
stille stund hos Gud.

– Den begynner med å trekke sinnet inn i en 
stemning av fred og harmoni: Det er en bortimot 
fullkommen dag som skildres: Alt er fred og alt 
har gått godt: En har vært frisk og lykkelig og 
flink! Og min egen reaksjon er ofte: Slik har det 
ikke vært for meg i dag.

Da fungerer salmen som et speil som får fram i 
dagen hvordan jeg virkelig har fungert og hvor-
dan livet har vært i dag. Sannferdig og realistisk. 
Neste vers setter ord på det som da kommer fram: 
«Du prøver mitt hjerte og kjenner mitt pund, du 
hørte hvert ord som gikk ut av min munn. La alt 
det jeg gjorde av syndig og slemt, bli tilgitt og 
glemt.»

Og så kommer det trygge, siste verset: «Jeg vet 
du det gjør»

Tekst :  Trond Degnes

Jeg går og legger 
meg i trygg, barns-
lig ro: Alt er i orden.! 
«Min Jesus, nå hviler 
jeg glad i din hånd 
med legem og ånd».

God avslutning på 
en dag, god begyn-
nelse på en natt og 
godt grunnlag for 
neste dag. For: en 
god dag begynner 
kvelden før».

- Derfor er jeg glad for en slitesterk aftensalme, 
sier Reidunn Hasselgård og oppfordrer alle til å 
finne fram nr. 814 og synge eller lese den.
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– Jeg ser tilbake på tjenesten her i prostiet med stor 
glede. Det er mitt håp at folkekirken kan utvikle seg 
videre, løfte frem kirkens verdier og være relevant for 
innbyggerne, sier prost Elisabet Yrwing Guthus.

Så er 10 års tjenestetid i Øvre 
Borgesyssel prosti over. Når vi så 
vidt har kommet inn i 2019, må 
vi ta avskjed med vår avholdte 
prost. Elisabet Yrwing Guthus 
forlater Eidsberg prestegård og 
landkommunene i Indre Østfold 
til fordel for storbyen og den nye 
stillingen som prost i Vestre Aker 
prosti.

Da vi ønsket prosten vår velkom-
men palmesøndag i 2008, vanket 
det mange håndtrykk og gode 
lykkeønskninger. Menighets-
rådslederen i Holmlia var tilstede 
i Grendehuset og takket Elisa-
beth for innsatsen i bydelen og 
overrakte henne gummistøvler. 
Han var sikker på at de kom til 
nytte på det nye tjenestestedet.

Den første kvinnelige prosten i 
Indre Østfold medgir at hun ab-
solutt har fått bruk for dem. Men 
hun var slett ikke ukjent med 
bondebygda fra før heller. Hun 
understreker at årene på Eids-
berg prestegård har vært me-
ningsfylte. Og gummistøvlene 
har vært gode å ha – om det har 
vært i skog og mark rundt preste-
gården eller på turer i Trømborg-
fjella sammen med mannen Jarl 
og hunden Tekla.

TROSOPPLÆRINGEN
Nettopp Trømborg-fjella var for 
Elisabet ett av de stedene hvor 
prosten første gang møtte sine 
nye sognebarn.

- Jeg ble invitert til trosopplæ-
ringsprosjektet KRIK- Ka du trur. 
Ungdommen var på tur i fjella. Jeg 
møtte et velfungerende og spen-

nende arbeid. Trosopplæringstilta-
kene i kirken er viktig. Det handler 
om å inkludere barn og ungdom 
i kirken, uttaler prosten og under-
streker:

-  Da er det godt å oppleve det gode 
forholdet til skolene og barneha-
gene. Samarbeidet må forvaltes 
videre til velsignelse for barn og 
unge. Dagens kirke skal være på 
plass i alle deler av samfunnet.

FOLKEKIRKEN MÅ UTVIKLES 
I mange sammenhenger har vi 
opplevd Elisabet som en varm 
forkjemper for folkekirken. Hun 
har alltid vært lett å invitere til 
lag og foreninger i bygda. Hen-
nes nettverk er blitt stort, og 
hun taler varmt om det positive 
organisasjonslivet i prostiet. Hun 
presiserer at vi må stå for en åpen 
kirke som gir større rom for alle. 
Kirken skal være en naturlig del 
av lokalsamfunnet.

Prosten understreker at det var 
en glede for henne å velsigne et 
homofilt par i Trømborg kirke. 
Meningsbrytninger har det vært, 
men hun medgir at hun slett ikke 
har vært noen barrikade-stormer. 
Med overbevisning sa hun ja til 
det nye vigselsritualet i Den nor-
ske kirke.

- Jeg respekterer dem som ikke de-
ler mine standpunkter. Det er viktig 
å ikke glemme at vi har en felles 
trosplattform uten å være enig i ett 
og alt, sier hun.

EN DIAKONAL KIRKE
Prosten er opptatt av at kirken 
skal være tro mot sitt diakonale 
ansvar. Hun støtter fullt og helt de 
som mener kirken med tyngde 

skal gå inn i temaer som berører 
menneskeverdet og skaperver-
ket. Det er å sette evangeliet ut i 
praksis. – Kirken kan ikke forkynne 
et budskap om skaperverket uten å 
ta de menneskeskapte klimaend-
ringene på alvor, fremholder hun.

DEN GODE PRESTEGÅRDEN
Elisabet uttrykker stor glede over 
årene med Eidsberg prestegård 
som bopel. Hun og hennes mann 
har gledet seg over å bo i den 
kulturarven som prestegården er.  
Ikke langt unna ligger Eidsberg 
kirke og sammen utgjør området 
en vakker helhet i det flotte kul-
turlandskapet. Personlig er jeg av 
den mening at det er stor verdi 
for en prest å bo midt i menig-
heten. Det er veldig avgjørende 
for tjenesten, sier Elisabet, som 
håper at den nye prosten med 
glede flytter inn i prestegården.

FOLKEKIRKEN I  
STORKOMMUNEN
Prosten er klar på hvor mye posi-
tivt hun har fått oppleve i sine 10 
år i bygda. Hun gleder seg over 
at Kirkens Bymisjon er på plass i 
Mysen. Hun har også med enga-
sjement deltatt i prosessen rundt 
kirkens plass i den nye storkom-
munen Indre Østfold.

- Vi har satt oss klare mål for denne 
historiske sammenslåingen. Vi har 
definert en målsetting som under-
streker at Den Norske Kirke i Indre 
Østfold kommune skal være en 
åpen og inkluderende kirke, være 
synlig og relevant for innbyggerne. 
Det er mitt ønske at folkekirken i 
den nye kommunen kan utvikle 
seg videre og ha en sterk posisjon 
i menneskers liv, sier Elisabet, som 
også ivrer for at kirken skal være 
den viktigste kulturaktør i den nye 
kommunen.

STORT PROSTI
Når vi skriver 2019, flytter Elisa-
bet og Jarl inn i deres leilighet 
på Skøyen i Oslo. Den har de leid 
bort i mange år.

- Hvilke følelser fyller deg, når du 
skal gjøre flyttelasset klart?

- Det blir vemodig å forlate prosti-
et. Jeg ser tilbake på et godt sam-
arbeid med menighetsråd, kirke-
verger, prester og biskop. Det er bra 
både for prest og menighet at det 
inntrer et skifte fra tid til annen. Jeg 
gleder meg til å bruke erfaringene 
jeg har fått her i Indre Østfold i nye 
sammenhenger, og nå venter nye 
faglige utfordringer, sier Elisabet 
Yrwing Guthus, som i Vestre Aker 
prosti  får ansvaret for 21 menig-
hetsprester, en ungdomsprest og 
fire sykehjemsprester. 

Sigmund NakkimApropos!
DET ER VISST fort gjort å sitte med SVARTEPER 
I LIVET i våre dager. Å sitte med en følelse av 
at jeg skulle og burde fått til så mye mer, en 
følelse av at jeg er en sinke i livets racerløp. At 
kampen er hard for å lykkes, for å mestre og 
seire, og det er fort gjort å bli liggende etter.
FORESTILLINGER FESTER SEG om at idealene 
er rikdom og karriere, skjønnhet, fitness og 
vellykkethet, kreative reisemål, ekstraordi-
nære opplevelser og sånt som gjør seg godt 
på CVen eller på fasaden i sosiale medier!
HVOR ER DET plass for det vanlige liv; det 
krevende, noen ganger mislykkede, og ufull-
komne. Det livet som i blant bare TAR oss, 
som bryter inn i hverdagen og SNUR OM PÅ 
ALT?
PÅ EN KONFERANSE nylig med temaer om-
kring lidelse og livets vekslende vilkår ble det 

stilt spørsmål ved dette skremmende effek-
tive prestasjonslivet: Man skal ikke bare være 
effektiv på jobben, men også på fritiden, hol-
de treningsprogrammet, holde sin kulturpro-
fil, være spennende og interessant… - i det 
hele alltid være PÅ.
VED HJELP AV positiv tenkning, selvhjelps-
bøker og en helse og wellness-teori skal man 
lage en lykke av forbruk, nytelse og velvære.  
FØLELSENE er blitt MÅLET for livet. I jakten 
på lykkefølelsene blir du DIN EGEN LYKKES 
SMED, og mislykkes du sitter du med skylda 
og skammen selv.
MEN ER DET EGENTLIG dette som er lykken? 
Denne ensomme, selvopptatte, kanskje dis-
tanserte private luksustilværelsen? Det ser 
ut som den fort ender i kjedsomhet og i en 
stadig jakt på nye «opplevelser».

FORVEKSLER VI LETTVINT nytelse med ekte 
glede og lykke? Står vi i fare for å miste kon-
takten med grunnleggende dype menneske-
lige verdier og drukne i nytelse og materielle 
ting? Da blir veien kort til å sammenligne oss 
med tilsynelatende rike, veltrente, vellykke-
de, problemfrie mennesker. Og da faller vårt 
eget fort igjennom og blir til «skrale greier». 
MEN HVORFOR ER det da så mye sterkere når 
noen berører oss på dypet ved at de fikk bety 
en forskjell: noen som slo ring rundt en som 
ble mobbet, naboene som berget høyet for 
bonden som mistet to sønner ved St Hans, 
mange frivillige som blir med i leteaksjoner 
når noen er savnet. 
LIVET ER IKKE for amatører sier noen. Livet 
farer sjelden bare lett med oss. Og vi trenger 
hverandre, vi trenger noen andre for å møte 
det krevende som kommer. Nestekjærlighet, 

omsorg, forståelse, solidaritet, medfølelse, of-
fervilje, tilgivelse, engasjement. Det er man-
ge viktige navn på det vi trenger i våre liv.
VI ER NEMLIG ikke overlatt til å bli vår egen 
lykkes smed. Vi er kalt til fellesskap, til nåde 
og ny start. Du er ikke bare verdifull når du er 
vellykket og effektiv, eller frisk og rik og vel-
trent! Du er verdifull fordi du ER. Som vi hører 
i en sang av Ingemar Olsson: 
Du vet väl om om att du är värdefull
att du är viktig här och nu
att du är älskad för din egen skull
för ingen annan är som du…
MON TRO OM ikke dette har noe med fortel-
lingen fra Betlehem å gjøre?

VELSIGNET HØYTID! 

Tekst  og foto:  Trond Degnes

– Folkekirken skal favne alle

DU VET VEL OM AT DU ER VÄRDEFULL? 

Den 1. januar begynner prost Elisabet Yrwing Guthus i sin nye stilling i Vestre Aker prosti i Oslo. 
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Vi har vært så heldige å få møte Anna 
Emilie Løe (snart 17år). Til daglig er 
Anna opptatt med skole, hun går  
studiespesialiserende på Mysen VGS. 

Vi i kirken er vant til å høre deg spille kornett, 
har du spilt lenge? 
– Jeg begynte da jeg var 9 år og gikk i 3. klasse på 
Trømborg skole. 

Spiller du flere instrumenter?
– Jeg spiller også flygelhorn, som er en mellom-
ting mellom valthorn og kornett. I et korps er det 
mange kornetter, men bare ett flygelhorn. Flygel-
hornet har mykere og varmere klang. Noen gan-
ger bytter jeg instrument midt i en sang. I tillegg 
prøver jeg å lære meg litt piano.

Spiller du i andre sammenhenger også?
– Ja, spiller på kulturskolen. Også blir jeg spurt 
om å spille i bryllup og til og med i begravelse har 
jeg spilt.

Hva er best med å spille i kirken?
– Kirkerommet gir så mye klang! Jeg liker veldig 
godt stemningen i rommet, at det er høytidelig. I 
kirkerommet har jeg mulighet til å spille med or-
gel, det får jeg ikke gjort ellers.

Det virker som du liker å spille i kirken, og 
ønsker å være med. Vi blir nysgjerrige på om 
det er noe med kirken, gudstjenestene eller 
hva gjør at du liker det så godt?
– Jeg ønsker å spille for Gud. Når jeg spiller kor-
nett, deltar jeg med noe jeg kan i gudstjenesten. 
Det synes jeg er fint. Også er det supert å få spille 
med Willem (Wilschut) og Viktor (Jankowski). 
Willem er veldig flink til å få folk til å stole på seg 
selv. Selv om vi ikke alltid rekker å øve like mye, 
går det alltid bra når jeg spiller med Willem!

Hva motiverer deg til å drive med musikk?
– Det gir meg mye positiv energi tilbake. Det er en 
fin måte å få uttrykke seg på. Også er det veldig 
fint å få delta i høytidelige og viktige dager i folks 
liv. Musikken er en hobby jeg kan ha hele livet, det 
er fint å tenke på.

Har du et musikalsk forbilde?
– Musikalsk forbilde må være læreren min på kul-
turskolen: Cato Johannessen og dirigenten min i 
korpset: Kjell Olaf Richardsen.

Hva er din yndlingsmusikk?
– Klassisk musikk! Popmusikk er skrevet for å syn-
ges, men klassisk musikk er skrevet til det enkelte 
instrument. Det er mye mellom notene! Det er 
fint å kunne gjøre musikken til sin egen.

Hva vil du videre, når du skal ta utdanning?
– I 10. trinn var jeg i arbeidsuke på kirkekontoret. 
Jeg var med Solfrid, Willem og Solveig. Kanskje 
det kunne være spennende å jobbe i kirken en el-
ler annen gang? Det var veldig gøy å være med, 
og se bak kulissene på en måte. Det var også 
koselig å være en del av miljøet på kirkekonto-
ret. Jeg fikk være med på knøttekor, ulike andre 
grupper og i konfirmantbandet.

Men rett etter videregående har jeg lyst til å gå 
på Toneheim folkehøgskole ved Hamar. Det er en 
musikkfolkehøgskole.

Du er jo også med som ungdomsleder og 
konfirmantleder, hva synes du er gøy med 
det?
– Veldig lærerikt å jobbe med mennesker, og å 
høre andre tanker rundt kristendom. Det er et fint 
fellesskap i ungdomsledergruppa!

Ung i kirken! Hvordan tror du vi kan enga-
sjere flere?
– Kanskje ungdommer kan få ha ansvar for 
hele gudstjenesten? Oppfordre ungdommene 
som er med litt i ungdomsarbeidet til å gå på 
«annerledes»-gudstjenestene. For eksempel 
gudstjenestene i påsken har en helt egen stem-
ning, ja, det er nesten magisk!

Mysen damekor,  
dir. Vidar Hansen
Ukentlige øvelser på kulturtorget,  
2. etasje, torsdager 18.30-21.00

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

Damekoret arrangerer sin tradisjonelle 
julekonsert i Mysen kirke i samarbeid 
med Mysen Mannskor, onsdag 12. 
desember.

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 skal ha julekonsert i Mysen 
kirke sammen med Mysen Damekor, 
onsdag 12. desember.

Eidsberg Bygdekor,  
dir. Toril Skaug Gaasland
Ukentlige øvelser i gymsalen på 
Kirkefjerdingen skole, tirsdager  
kl. 19.00-21.30

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

Bygdekoret skal ha sin tradisjonelle 
«Kvelden før kvelden» konsert, lille  
julaften kl. 21, i Eidsberg kirke.  
Ellers vil de synge i avskjedsgudstjenes-
ten til prost Elisabet 13. januar, og delta 
på den årlige «Ljom-festivalen»  
i Rakkestad 2. februar.

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

Kontakt: Solfrid Fugleskjelle,  
mob. 95933636 / ar-k-f@online.no

Sangforeningen synger for Losjen  
onsdag 5. desember, og arrangerer 
julekonsert i Hærland kirke  
15. desember.

Kor 15,  
dir. Willem Wilschut
Øvelser på Betania tirsdager i od-
detallsuker, 19.15-21.15

Kontakt: Laila Andresen,  
mob. 995 45 688 /  
laiandr3@online.no

Kor 15 synger på adventsfest på  
Mysen Menighetshus Betania  
onsdag 5. desember.

Mysen barnegospel,  
dir. Marianne Vollebekk  
Hägnemark
Mysen Barnegospel er for deg som 
går på barneskolen. Mysen Barne-
gospel øver på Betania torsdager i 
oddetallsuker, 17.30 – 19.00.

Kontakt Anne-Karin Amundsen 412 
05 016 eller Mona Duserud 907 51 
844 mona.duserud@gmail.com

Mysen Barnegospel synger på  fam 
familiegudstjeneste i Mysen kirke  
2.desember. Siste øvelse før jul er 
torsdag 6. des.

Første øvelse  i 2019 er torsdag 17. jan.

Torsdag 31.jan kommer Føbe Elise 
Edvardsen for å lære koret sine egne 
sanger.

Ungdomskoret «Message»,  
dir. Maren Christin Nicolaysen
Message øver på Mysen Menighets-
hus Betania annenhver fredag   
kl 18.30 – 21.30. Øvelsene avslutter 
med andakt kl 21, som er felles med 
KRIK.

Kontakt: Maren Christin Nicolaysen, 
mob. 975 16 152 /   
marenchristin@hotmail.com

Tekst  og foto:  Solveig Tjernæs Vormeland

Aktuelt nytt fra kor– Jeg er  
glad i  
kirken

«Glade jul, hellige jul, engler daler ned i 
skjul» begynner en kjent og kjær julesang. 
Det er vel flere enn meg som synes det 
var litt rart at Jesus ble født i vedskjulet 
når det ble lest at han ble født i en stall. 
Min undring har jeg tydeligvis ikke vært 
alene om – i den nye salmeboken er det 
forklarende note som sier at «skjul» betyr 
«i det skjulte». Erik Hillestads nye overset-
telse flytter fokus fra skjulte engler til den 
første natten de nybakte foreldrene har 
med sitt førstefødte barn: «Stille natt. Hel-
lige natt. Alt har søvn og mørke tatt. Tro-
fast våker de hellige to. Varsomt vogger 
de barnet til ro.» Slik kan det ha vært den-
ne første natten slik så mange foreldre har 
erfart, når angsten under graviditeten og 
angsten for fødselen er forløst i et skri-
kende nytt menneske som etter sitt første 
måltid sovner tilfreds ved mors bryst. Den 
hellige natten er en natt gjenkjennelig for 
alle som har opplevd den nyfødtes første 

natt. Den hellige natten er en alminnelig 
natt.

Den hellige natt er en alminnelig natt og 
en helt ekstraordinær natt. Enhver fødsel 
er et under, men denne natten er unde-
ret også et mysterium som er større enn 
vi kan fange med vår tanke og vår kunn-
skap. I denne natten, den gang i Betle-
hem, ble Gud menneske og flyttet til vår 
verden. Barnet ble født for at vi mennes-
ker skulle vite hvordan Gud er når Gud 
holder på i vår virkelighet og i vår verden. 
Større kan en natt ikke være. Himmelen er 
kommet til jord.

Men for de to er livet som foreldre slik det 
er for alle foreldre. Barnet må ha mat fra 
mors bryst og det må vaskes og stelles. 
Når Maria legger barnet til brystet, tar hun 
himmelen i sin favn: «Jorden tar himme-
len i favn» som Hillestad uttrykker dette 
største av alle mysterier.

I et ikon jeg fant i Jerusalems Gamleby, 
malt av nonner som holder fredens og 
forsoningens fane levende midt i kon-
flikten, fremstilles flere av begivenhetene 
julenatt. Et av dem er Maria som vasker 
den nyfødte Jesus i et vaskevannsfat. Slik 
må det jo ha vært. Men alt er ikke bare 
det vi ser. I ikonet har vaskevannsfatet en 
gjenkjennelig form som finnes i alle nor-
ske lokalsamfunn. Det er formet som en 
døpefont. Julenattens alminnelige hand-
ling når mor vasker barnet ble et tegn på 
at Gud vasket meg da jeg ble døpt slik at 
jeg ble klargjort for livet i Guds lys. 

Slik Maria gjorde himmelen klar til å leve 
på jorden da hun vasket barnet, gjorde 
Gud meg klar for himmelen da jeg ble 
vasket i dåpens vann. Gud tok meg i sin 
favn og ga meg og alle som deltar i dåps-
gudstjenestene glimt av himmel. 

Fredfull julefeiring!

Jorden tar himmelen i favn Av biskop Atle Sommerfeldt
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Svart senker natten seg
i stall og stue.

Solen har gått sin vei, 
skyggene truer.

Inn i vårt mørke hus
stiger med tente lys

Santa Lucia, Santa Lucia.
I fjor hadde vi for første gang en 
ekte Luciakonsert i Mysen kirke, og 
mange kom for å høre barnekoret. 
I år vil vi gjenta suksessen, og som 
i fjor blir dette en «Lucia-kveld», 
som starter kl. 19.00. I samarbeid 
med Eidsberg kulturskole startet vi 
tidligere i høst et prosjekt-barnekor. 

Tolv ivrige barn i alderen 10-13 år er 
med i Luciakoret i år. På program-
met, som varer i litt over en halv  
time, er mange av de klassiske  
Luciasangene med, men også noen 
nye. Lærere fra kulturskolen deltar 
også under konserten. Det hele  
ledes av kantor Willem Wilschut.

Lucia-legenden blir lest av Borgny 
Navestad.  Som seg hør og bør,  
serverer vi lusekatter og gløgg/saft 
etter konserten.

Konserten har gratis inngang.

Velkommen til en av årets vakreste 
kvelder, på en mørk og kald desem-
berkveld! 

Temakvelder i 
Eidsberg kirke-
stue over en  
åpen Bibel
29. jan kl 19-21:  
Fire evangelister  
– samme budskap?

12. febr kl 19-21:   
Paulus  
– helgen eller mørkemann?

Undervisningen blir holdt av 
sokneprest Solfrid Leinebø  
Seljås og kapellan Magnus 
Grøvle Vesteraas m.fl. 

Kveldsmat, spørsmål og svar.

Alle er velkommen til Eidsberg 
kirkestue som ligger rett ved 
siden av Eidsberg kirke, for å 
ta del i disse temakveldene. Ta 
gjerne med deg en Bibel.

Arrangør for temakveldene er: 
Eidsberg Normisjon og Den 
norske Kirke i Eidsberg.

Samtale med prest eller diakon?
Ta kontakt med kirkekontoret om du ønsker å samtale om livet 
slik det er for deg nå. Både prestene og diakon har samtaler, og 
taushetsplikt er en selvfølge.

Gå inn på hjemmesiden www.eidberg.kirken.no, og finn kon-
taktinformasjon til den du ønsker samtale med, eller kontakt kir-
kekontoret på tlf 69 70 22 61 som formidler kontakt videre.

Luciakonsert i Mysen 
kirke 13. desember

Innleveringsfrist til  
neste menighetsblad:

12. februar 2019
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

Fest for de frivillige
Den tradisjonelle festen for de frivillige i Eidsberg prestegjeld ble 
en flott samling med biskop Atle Sommerfeldt som kåsør.

Her ser vi biskopen i samtale med Unni Lise og Svein Østervik.  
Festen gjennomføres av de ansatte ved kirkekontoret.
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14. januar 
Winnie Gulbrandsen:  "Chopda i 
100 år"

28. januar 
Hyttemusikken

11. februar 
Andreas Holtan: "Når Gud overras-
ker, glimt fra USA, Belgia, Vietnam 
og Russland" 

25. februar 
Inger Vister leser Prøysen-fortellin-
ger

11. mars 
Ingvar Brøske: "Presentasjon av 
helsestien langs Mysenelva"

25. mars 
Arnhild og Helge Knutsen: "Utenfor 
allfarvei i Midtens rike"

08. april 
Kent Ruud: "Inspirasjon mot påske"

13. mai 
Harder Sandvik forteller og spiller, 
og vi synger

27. mai 
Trond Erik Degnes: "Mennesker jeg 
har møtt"

24. juni 
Sommerfest m/rømmegrøt 
Sang og musikkk v/Karsten og Arne 
Rasmussen og Jonny Hermansen         

Velkommen til Mysen Menighetshus Betania kl. 11.00

Plan for Trivselstreff

I tradisjonen tro inviterer Eids-
berg Bygdekor til julekonsert 
i Eidsberg kirke 23. desember  
kl. 21. Koret håper å bringe 
julestemning til alle som kom-
mer og hører på. 

I tillegg til korets eminente di-
rigent, Toril Skaug Gaasland, så 
bidrar to svært dyktige musike-
re; kantor Willem Wilschut på 
piano/orgel og Petter Dillevig 
på trompet. Eidsberg Bygde-
kor har et spesielt godt forhold 
til prost Elisabet Yrwing Gut-

hus, som også i år deler sine 
juletanker med oss og binder 
konserten sammen. 

Eidsberg Bygdekor vil synge 
mange av de klassiske jule-
sangene, men vil som tidligere 
også bidra med noe repertoar 
som ikke nødvendigvis alle for-
binder med jul. Vi håper allike-
vel at tilhørerne blir fornøyd. 

Eidsberg Bygdekor ønsker 
alle hjertelig velkommen til 
Eidsberg kirke lille julaften!

Eidsberg Bygdekor inviterer til 
konsert, «Kvelden før kvelden»

Konserter i desember 2019 
TRØMBORG KIRKE
Søndag 16/12 kl. 15.00  Julekonsert v/ Trømborg skolekorps.  
 Fri entre

HÆRLAND KIRKE
Lørdag 15/12 kl. 16.00  Julekonsert v/ Hærland Sangforening,  
 Skole-og ungdomskorps. Fri entre
Tirsdag 18/12 kl. 19.00  Julekonsert v/ Kristin Fredbo  
 Gramstad

EIDSBERG KIRKE
Lørdag 15/12 kl. 19.00  Julekonsert v/ Trygve Skaug
Onsdag 19/12 kl. 19.00  Julekonsert v/ Leif Ingvald Skaug.  
 Fri entre.
Fredag 21/12 kl. 17.30  Julekonsert v/ Trine Rein 
Søndag 23/12 kl. 21.00  Kvelden før kvelden

MYSEN KIRKE 
Torsdag 06/12 kl 19.00  Julekonsert med Solfrid Molland og  
 Gjertruds sigøynerorkester i  
 samarbeid med Kirkens Bymisjon.
Lørdag 08/12 kl 16.00 Julekonsert med Eidsberg Brassband
Onsdag 12/12 kl. 19.00  Julekonsert med Mysen damekor og  
 Mysen mannskor. Fri entre
Torsdag 13/12 kl. 19.00  Luciakonsert. Fri entre
Mandag 17/12 kl 18.30 Konsert med Kulturskolen

GUDSTJENESTER
09.12.18 – 2. SØNDAG I ADVENT
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

16.12.18 – 3. SØNDAG I ADVENT
Eidsberg kirke kl. 11.00: «Syng jul».  Gudstjeneste med deltagelse  
 av «The Geriatrics with the Gunn»

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

25.12.18 – JULEDAG
Eidsberg kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste

26.12.18 – 2. JULEDAG
Mysen kirke kl. 11.00: Internasjonal gudstjeneste m/juleselskap

31.12.18 – NYTTÅRSAFTEN
Mysen kirke kl. 13.00: Minnegudstjeneste

01.01.19 – NYTTÅRSDAG
Eidsberg kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste

06.01.19 – KRISTI ÅPENBARINGSDAG
Mysen kirke kl. 11.00: Misjonsgudstjeneste

13.01.19 – 2. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN
Mysen kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste 
Eidsberg kirke kl. 17.00: Avskjedsgudstjeneste for prost Elisabet  
 Yrwing Guthus

20.01.19 – 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN
Trømborg menighetshus kl. 11.00: Gudstjeneste
Eidsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Mysen kirke kl. 19.00: Bluesmesse

27.01.19 – 4. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

03.02.19 – 5. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN
Eidsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Mysen kirke kl. 11.00: Ungdomsgudstjeneste

10.02.19 – 6. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN
Trømborg menighetshus kl. 11.00: Gudstjeneste
Mysen kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste

17.02.19 – SÅMANNSSØNDAG/BIBELDAGEN
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Filadelfiakirken kl. 18.00: Økumenisk gudstjeneste

24.02.19 – KRISTI FORKLARELSESDAG
Eidsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

03.03.19 – FASTELAVENSSØNDAG
Hærland kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste
Mysen kirke kl. 11.00: Ungdomsgudstjeneste

DØPTE
Eidsberg:
Tobias André Torp-Østby

Olava Torp Myklebust

Theodor Nilsen Aasetre

Peter Tangen Haug

Iben Kristine Svendsen

Mysen:
Øyvind Johansen

Edvin Holm-Klethagen

Sigurd Petter Holm-Klethagen

Ludvig Holm-Klethagen

Annabell Elvestad Sørgården

Leah Cecilie Granli-Solly

Karmen Olavia Nordbrekken

Hærland:
Anne Elise Homstvedt

Trømborg:
Rakel Amalie Myhren Bøhler

Casper Martinsen Berg

Mathias Tønsberg Smådahl

Julie Kristine Aasgaard

Julie Naug Willadsen

DØDE
Eidsberg:
Anne-Lise Steen

Hans Erling Ruud

Heikki Bjørklund Pallto

Mysen:
Johnny Solheim

Gunnar Hasselgård

Edgar Johnny Dahl

Ingrid Helene Gylta

Gunnar Johan Havnås

John Magne Ringstad

Johanne Sørensen

Kjetil Harald Remøy Langvatn

Jorun Madsen

Anne-Helene Knudsen

Grethe Irene Hafstad

Jan-Thore Aas

Bjarne Henry Bamsrud

Hærland:
Dagfinn Sigurd Ødegård

Arve Gunnar Bråthen

Trømborg:
Liv Løken

Olav Bjerkehagen

Ole Anton Bunes

VIGDE
Eidsberg:
Doris Lillebæk-Pärkson og 
Morten Lillebæk

Heidi Jeanette Granberg og 
Svein Rune Ødegård

Kristine Vrangen og Joachim 
Berg

Mysen:
Liss Vestli og Fredrik Adelsten 
Owrum

Guro Heen og Lars Endal

Ingen vigde i de andre sog-
nene. 

PROGRAM 

Normisjon Mysen
JANUAR
Ons 9/1 kl. 19.00 Nyttårsfest med Øystein Sjølie og  
 Marianne Frogner Jacobsen
Ons 16/1 kl. 19.00 Kveldsbibelskole med Gunnar Øvstegård
Man 21/1 kl. 12.00 Bønnemøte
Man 21/1 kl. 19.00 Seniorutvalgsmøte med Gunnar Lilleaasen
Ons 23/1 kl. 19.00 Møte med Magnus G Vesteraas og  
 Hildegunn Saunes
Lør 26/1 kl. 13.00 Lørdagstreff
Søn 27/1 kl. 18.00 Sangkveld med Gunnar Ajer

FEBRUAR
Ons 6/2 kl. 19.00 Utlodningskveld med Jul-Lars  
 Kvernhusengen, Ranveig Brandsrud  
 Henning og Synnøve Brandsrud.
Ons 13/2 Kveldsbibelskole med Runo Lilleaasen
Man 18/2 kl. 12.00 Bønnemøte

MARS
Fre 1/3 kl. 18.30 Kvinnenes internasjonale bønnedag,  
 Frelsesarmeen
Ons 6/3 Askeonsdagsmesse
Tors 7/3 kl. 19.00 Årsmøte i Normisjon Mysen.
Ons 13/3 kl. 19.00 Kveldsbibelskole med Gunnar Navestad
Man 18/3 kl. 12.00 Bønnemøte
Ons 20/3 kl. 19.00 Møte med Thore Thorkildsen og Olav Ruud
Lør 23/3 kl. 13.00 Lørdagstreff
Søn 31/3 kl. 18.00 Sangkveld med Unni og Unni



Adresser i Østfold
Jernbanegata 20, 1606 Fredrikstad
Astridsgate 18, 1706 Sarpsborg
Jernbanetorget 2, 1767 Halden
Kløverveien 11, 1850 Mysen
Kirkegata 14, 1530 Moss

Åpningstider: Se Facebook-siden
”Kirkens Bymisjon <Bynavn>”

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

Men etter dåpen da? Når et barn 
er døpt blir det automatisk med-
lem i Den norske kirke, alle døpte 
barn får tilbud om å delta i me-
nighetens trosopplæring. Alle 
menigheter i hele Norge har en 
plan for trosopplæringen, der alle 
døpte fra 0-18 år skal få tilbud om 
ulike arrangementer. 
De kristne verdiene er et godt 
livsgrunnlag. Gjennom dåp og 
innføring i troen får barnet et 
grunnlag for å gjøre selvstendige 
valg. 
Derfor vil de som har døpt barnet 
motta tilbud fra kirken om ulike 
arrangementer. Her i Eidsberg 
har vi blant annet, babysang, 

knøttekor, 4-årsbok, 6-årsklubb, 
tårnagenter, Lys Våken, konfirma-
sjon, KRIK og mye mer. De som 
ikke er døpt kan selvfølgelig også 
komme på disse arrangemen-
tene, men de får ikke invitasjon i 
posten. 
Lenge har barn som har døpte 
foreldre også fått invitasjon i 
posten, men etter de nye per-
sonvernreglene har vi ikke len-
ger mulighet til å sende til dem 
nå. Om du som forelder ikke har 
døpt barnet ditt, men likevel vil 
at barnet skal delta på ulike tros-
opplæringsarrangement i kirken 
så ta kontakt med kirkekontoret 
i Eidsberg (telefon: 69702261/e-
post:kirkekontoret@eidsberg.
kommune.no)

Mange velger å bære sitt barn til dåp. Noen har lett for å be-
stemme seg om barnet skal døpes, andre bruker lengre tid 
på å bestemme seg for det. Noen gjør det fordi de tror at 
gjennom dåpen føres barnet inn i menigheten og fellesska-
pet, andre gjør det fordi det er en fin tradisjon. Uansett vil 
man det beste for barnet sitt, og dåpen blir ofte en minnerik 
og fin dag for familien. 

Dåp, hvorfor det? 

Tekst :  Ingamay Synnes

Helga 9.–11. september var 
om lag 65 konfirmanter, og 
et rekordstort lederteam på 
25 ungdommer og voksne på 
konfirmantleir på Sjøglimt. 

Som alltid ble leiren et av de 
store høydepunktene i konfir-
mantåret. Dårlig vær under ute-
aktivitetene fredag kveld satte 
ingen demper på stemningen. 
Hovedtema i undervisningen 
var bibel og bibelbruk. Ellers 
koste konfirmantene seg med 
kortspill, kiosk, aktivitetsløyper, 
gudstjeneste, og festkveld på 
lørdag kveld. Der stilte ung-
domslederne opp med leker 
i fleng, og latteren satt løst i 
rommet.

Vi takker for en flott helg, og vil 
rette en spesiell takk til de frivil-
lige lederne som er uvurderlige  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

forbilder for konfirmantene, og 
til konfirmantforeldrene som 
stilte opp som nattevakter!

Stor stemning på konfirmantleir

Joakim Grambo Tangen – konfirmant i 
Eidsberg.

Tre eidsberggutter som koser seg på 
leir – f.v. Oskar Holene Garseg, Sondre 
Alexander Syversen og Sondre Bunes.

Konfirmantleder Marco synes leiren er 
topp!

Babysang 
Mysen menighetshus Betania 
Kurset starter 16. januar  
kl. 11.00 – 13.00 
8-ukers kurs 
For mer informasjon ta kontakt 
med Ingamay Synnes  
(tlf: 48 14 88 11)
Småbarnssang  
(fra ca. 1,5-ca. 3år) 
Mysen menighetshus Betania. 
En onsdag i måneden,  
kl. 17.00 – 18.30 
Vinter/vår: 29.1, 26.2, 26.3, 23.4. 
Avslutning sammen med  
knøttekor 21. mai. 
For mer informasjon ta kontakt 
med Solveig Tjernæs Vorme-
land (tlf: 982 20 299)

Knøttekor (fra ca.3-ca. 6 år)
Mysen menighetshus Betania 
En tirsdag i måneden  
kl. 17.00 – 18.30 
Vinter/vår: 15.1, 12.2, 12.3, 9.4, 
7.5. Avslutning sammen med 
småbarnssang 21. mai. 
For mer informasjon ta kontakt 
med Solveig Tjernæs Vorme-
land (tlf: 982 20 299)
6-årsklubber (født i 2013) 
Innbydelse kommer i posten. 
3 samlinger i februar-mars.
6-årsbok utdeling 
3. mars kl. 11:00  
i Hærland kirke blir det  
gudstjeneste med utdeling  
av 6-årsbok.

Kirkerotteteater 
Det er teater med kirkerottene 
på våren. Invitasjon kommer i 
posten og på nettsidene våre. 
Passer for alderen 3-8 år.  
Gratis inngang. 
Liv og røre festival  
19. januar inviteres alle 5. klas-
singer til festival og feiring av 
10 års dåpsdag. 
Alle 5. klassinger som er med-
lem vil få invitasjon i posten.
Tårnagenthelg 
27-28. april blir det tårnagent-
helg for 3. klassinger i Trøm-
borg kirke. 
Alle 3. klassinger som er med-
lem vil få invitasjon i posten.

Konfirmasjon 
Mysen: 5., 11. og 12. mai 
Trømborg: 26. mai  
Hærland: 2. juni 
Eidsberg: 2. juni
KRIK Ka du trur 
Trening i Eidsberghallen 
Fra 8. klasse og oppover  
kl 18:30. Hver fredag. 
Søk opp klubben på facebook. 

Andre tilbud med kristne verdi-
er for barn og unge i Eidsberg:
Fredagsklubben for barn fra 
5.-7. trinn. En fredag i måneden. 
Kontakt: Ingamay Synnes  
(tlf: 48 15 88 11)
Mandagskvelden for barn fra  
1.-7. klasse i Trømborg menig-
hetshus. Annenhver mandag.  
Kontakt: Jostein Trømborg
Mysen barnegospel  øver 
annenhver torsdag på Mysen 
menighetshus Betaina, kl 1730 – 
1900. Kontakt: Anne Karin Sæter 
Amundsen (tlf.: 412 05 016)
Ungdomskoret Message øver 
annenhver fredag kl. 18:30 på 
Mysen menighetshus Betania.  
Fra 8. klasse og oppover.  
Kontakt: Maren Christin Nicolay-
sen, mob. 975 16 152

Trosopplæring – våren 2019

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

kan brukes. I tillegg skal vi synge, 
danse, dekorere t-skjorter, bade, 
lage scenedekor, se film, spise 
sammen og besøke Mysen kirke. 
Går du i 5-klasse så sett av lørdag 
19. januar! Nærmere informasjon 
fås i posten!

Liv og Røre festivalen

19-20 oktober var det igjen Ami-
gosleir på Sjøglimt! Leiren er for 
alle som går i 4. klasse og er blitt 
mer og mer populær, i år ble lei-

ren full og vi måtte ha venteliste. 
89 flotte 4. klassinger var denne 
gangen på Sjøglimt! Sammen 
hadde vi et morsomt døgn der vi 

lærte mer om Sør-Amerika, hørte 
litt om Jesus, spiste god mat, lekte 
og hadde det moro sammen!  
Her er et bilde fra leiren. 

Amigosleir med 89 deltagere


