
Lapp på lapp ble flotte tepper
I årtider har misjonskvinnene 
strikket. Mange var også 
i sving foran den årlige 
misjonsmessen til Det  
Norske Misjonsselskap. 
Nærmere 200 lapper ble 
levert inn og flittige 
hender sydde dem 
sammen til flotte tep-
per. Misjonskvinnene 
Ingebjørn Gramstad, 
Ruth Thelle, Liv Kari 
Kvernhusengen og 
Elsa Aanesland viser 
fram resultatet og takker 
alle som bidro. Og de har 
grunn til å smile. Basaren 
innbrakte hele 26000 
kroner til prosjektet på 
Madagaskar.  
(Foto: Trond Degnes)
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En velsignet jul!
Englene sang den,
først for markens hyrder;
skjønt fra sjel til sjel det lød.
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Kirkekontakten
 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG      NR.4      2019      65. ÅRGANG

Fredrik og Emil planter krokusløk på den nye kirkebakken i Trømborg  
sammen med pedagogisk leder Lise Undrum.

Se side 8

Eidsberg  
Bygdekor  
inviterer til  
«Kvelden før 
kvelden
Tradisjonen tro inviterer Eids-
berg Bygdekor til julekonsert 
i Eidsberg kirke 23. desember 
kl. 21. 

Koret ønsker å bringe julestem-
ning til alle som kommer og 
hører på. 

Birgit Aune har overtatt som 
dirigent denne høsten og vi 
gleder oss til å dele med dere 
ny inspirasjon og musikkglede. 
Vi har også i år med oss to  
dyktige musikere  - Petter 
Dillevig på trompet og Syver 
Minge på piano og orgel. 

Eidsberg Bygdekor vil synge 
mange av de klassiske jule-
sangene og i tillegg presentere 
noe nytt. 

Eidsberg Bygdekor ønsker 
alle hjertelig velkommen!

Flinke  
hjelpere
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Kirkekontakten
Menighetsblad for Mysen, Hærland, 
Trømborg og Eidsberg
Utgiver: Eidsberg kirkelige fellesråd. 

Ekspedisjon og adresse: Eidsberg Kirkekontor  
Kirkegt. 31, 1814 Askim. Tlf. 69 70 22 61

Kasserer: Kirkevergen

Bankgiro: 1020.07.12205

Redaktør: Trond Degnes (konst.)

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 

Kåre Rune Hauge,  
prost 
mob: 901 77 758 
kare.rune.hauge@eidsberg.kommune.no

Magnus Grøvle Vesteraas,  
sogneprest i Eidsberg, Mysen, Trømborg og Hærland 
mob: 928 97 756 
magnus.grovle.vesteraas@eidsberg.kommune.no 

Asbjørn Brandsrud,  
prostiprest 
mob: 905 00 922 
asbjorn.brandsrud@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

Leif Ingvald Skaug,  
organist 
mob: 470 21 200 
leif@skaug.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, 
Kirkegt. 31, 1814 Askim
tlf: 69 70 22 61
kirkekontoret@eidsberg.kommune.no

Hver sorgfull sjel, bli frisk og glad!

Det nye menighetsrådet som 
ble valgt i september er i gang 
med arbeidet. Formelt overtok 
rådet ansvaret 1. november, 
men så langt har medlemmene 
brukt mye tid på å sette seg inn 
i arbeidsoppgavene, før vi på 
møtet i desember vil begynne 
å stake ut kursen fremover. Det 
forrige menighetsrådet la et 
godt grunnlag for arbeidet ved 
å vedta en strategiplan, en plan 
for musikklivet, og en diakoni-
plan. Trosopplæringsplan ble 
også revidert i høst. Her er det 
mye å følge opp sammen med 
ansatte og frivillige medarbei-
dere.

Én merkbar forskjell blir det ved 
at vi nå er ett av fem menighets-
råd i et nytt, stort fellesrådsområ-
de. Det betyr at menighetsrådet 
slipper fellesrådsoppgavene, 
men det betyr også at det blir 
lenger vei til kirkevergen, som jo 
styrer økonomien. Det kommer 
til å gå bra, vi skal bare venne oss 
til det.

I rådet sitter: Synnøve Bjørknes 
Lundeby og Ole Martin Gloms-
rud fra Eidsberg. Synnøve Svens-
son og Tove Ragnhild Lund fra 
Hærland; Jorunn Smevik Olsen 

og Kari Kvernhusengen Unde-
land fra Trømborg. Fra Mysen er 
valgt Eva Reymert og Bjørn Sol-
berg. Eva er nestleder og Bjørn 
er leder det første året.

Bjørn blir vår representant i Indre 
Østfold kirkelige fellesråd, med 
Synnøve Lundeby som vara. Det 
rådet møtes 28. november for å 
velge leder og nestleder.

Den siste saken Eidsberg kirkelige 
felles råd hadde til behandling, var  
ansettelse av ny organist. 
Det var hele 9 søkere, fra inn- og utland, 
og mange veldig sterke kandidater. Val-
get falt på Leif Ingvald Skaug, velkjent 
musiker som har vikariert mye det siste 
halvåret. Han starter for fullt 1/12. Dette 
vil bli markert på en av de første gudstje-
nestene på nyåret, men det er helt greit 
å gratulere ham med jobben allerede nå.

Gjør noe med giroblanketten
Tradisjonen tro ligger det en giroblankett i dette nummeret av Kirke-
kontakten. Bladet finansieres av Fellesrådet, annonser og de gaver som 
kommer inn. Det har vært gledelig å se at det hvert år kommer inn en  
betydelig sum til bladet, og vi håper givergleden er stor denne gangen 
også. Dette er siste nummer av Kirkekontakten, men det kommer et nytt 
blad i 2020; gled dere til det.

I skogen inn mot svenskegrensen i Aurskog-Høland kommune ligger 
Mangen kapell, vakkert plassert på et høydedrag over Viksjøen. 

Altertavlen er et glassmaleri av Ha-
rald Borg fra 1956. Motivet er Jesus 
i krybben. Rundt krybben har men-
nesker samlet seg, og over kryb-

ben er det en stjerne som gir lys til 
begivenheten. Mangen kapell ble 
reist i 1903 fordi skogsarbeidere og 
husmenn der inne trengte et Guds-

hus som man kunne søke til, både 
i glede og i sorg. Den lille og vakre 
tømmerkirken er bygget av sko-
gens materialer og knytter sammen 
natur, arbeidsliv og det hellige rom. 

De som bygde kirken levde et tøft 
liv i skogene. Arbeidet var tungt, og 
hverdagen besto stort sett i å sikre 
nok mat på bordet. Barnedødelig-
het var høyere enn i dag, og mange 
døde alt for tidlig. Rundt kirken ble 
det derfor anlagt en kirkegård som 
gjorde det mulig for folk å besøke 
gravene og minnes sine døde uten 
å være borte fra hjem og arbeid i 
dagevis.

I glassmaleriet i kirken ser vi både 
slitne arbeidsfolk og velstående 
samlet rundt Jesusbarnet i kryb-
ben. Jeg liker å tenke at når folk 
har samlet seg i Mangen kapell til 
julegudstjenester, fikk de ny livs-
kraft av å se på bildet av Gud som 
kommer til alle mennesker og lar 
sitt lys gi varme og håp til alle. Al-
tertavlen minner oss om at vi alle er 
velkommen slik som vi er, til barnet 
i krybben og til hvile i Guds nåde og 
kjærlighet. Altertavlen i Mangen er 
dypt rotfestet i den virkeligheten 
der kirken først ble reist. Likevel kan 
den også tale til oss alle, hvert på 
vårt sted, med vår livsvirkelighet og 
vår lengsel.

H.C. Andersen har i sin julesalme 
uttrykt det slik (NoS45): «Hver sorg-
full sjel, bli frisk og glad, kast av din 
tunge smerte. Et barn er født i Da-
vids stad, til trøst for hvert et hjerte. 
Til barnet vil vi stige inn, og selv bli 
barn i sjel og sinn. Halleluja, halle-
luja, barn Jesus!»

Velsignet og frimodig julefeiring!

Nytt menighetsråd  
fra 1. november

Leif Ingvald 
Skaug  
ny organist

Biskop Atle Sommerfeldt:

Bjørn Solberg
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BØNNEKRUKKENBØNNEKRUKKENAndakt
ved Kåre Rune Hauge
Prost i Østre Borgesyssel 

Det er snart jul igjen – det er den tiden på 
året der forventninger og krav til tiden som 
kommer vokser i oss.
Det er en travel tid, men kan og bli en god 
tid, en tid for lengsel, en tid for å kjenne  
etter hva som er viktig i livet.
Det kan være en god tid, men og en vanske-
lig tid: vanskelig for noen fordi en føler at 
en ikke strekker til i alle forventningene om 
det som skal kjøpes, forventinger om gaver, 
forventninger om julestemning, forventning 
om at alt skal bli som det alltid har vært.
For andre er det ikke gode forventninger  
til jul fordi det ikke er fred i hjemmet, eller  
kanskje fordi det ikke er noen andre å 
komme hjem til.
I Maria Menas sang «Home for Christmas» 
setter Trygve Skaugs oversettelse av sangen 
ord på juledrømmen som mange av oss 
bærer på:

«Bare få julen hjemme,  
få skjønne hva hjemme er  
jeg vil ha julen hjemme,  
kjenne hva hjemme er»

Kanskje er det drømmen om barndommens 
jul? Kanskje er det minnene om dem som 
var der, som ikke er der lenger. 
Dypest sett kan jul og handle om å komme 
hjem på den måten at det  minner oss om 
hva livet er, hvem Gud er og hva Jesusbar-
net kom med når han kom til vår verden.
Jul er å bli minnet om at ingen er alene! Gud 
kom til oss, i et lite barn. Han kom for å åpne 
en vei hjem for alle mennesker – hjem et 
sted der vi kjenner oss elsket. Et sted der vi 
kan være den Gud skapte oss til å være.
Julen minner oss om at vi ikke er overlatt til 
oss selv med våre liv. Mennesker kommer 
og går! Jesus, Maria’s og Guds sønn som 

kom inn i vår verden den første jula, er og 
den som kom for å elske, kom for å dø for 
oss, og stod opp for å være sammen med 
oss alle dager. 
Gud er ikke langt borte, han kom til oss  
når Jesus kom: 
Og Ordet ble menneske 
og tok bolig iblant oss, 
og vi så hans herlighet, 
en herlighet som den enbårne Sønn 
har fra sin Far, 
full av nåde og sannhet.        
Juletiden handler om han som kom, men og 
om han som er her hos oss. Han ser alle som 
kjenner at advents og juletiden ikke uten 
videre er god og han utfordrer oss til å se,  
og til å elske vår neste som oss selv!

God advents- og juletid!

Glimt av Guds himmel på jord

Vi takker og ber for  
Eidsberg, Mysen, Hærland,  

Slitu og Trømborg!
For barn og ungdom 

For alle barnehagene i hele Eidsberg 
For alle de fem barneskolene og Mortenstua 

For Eidsberg ungdomsskole, ansatte og elever 
For Mysen videregående skole, ansatte og elever

For de ansatte i kirkene og alle frivillige/ ulønnede medarbeidere 
For prost Kåre Rune Hauge og biskop Atle Sommerfeldt 

For alle i felles menighetsråd for Eidsberg 
For Kirkelig fellesråd i Indre Østfold kommune 
For at flere skal få kjenne på kristent fellesskap

For Edwin Ruuds Omsorgssenter 
For de som møtes på Velferden og Kirkens Bymisjon 

For formiddagstreff og Trivselstreff

For alle menighetene i Eidsberg: Frikirken, Metodistkirken, 
Filadelfiakirken, Adventistkirken, Kraftverket,  

Frelsesarmeen og menighetene i Den norske kirke

For konfirmantene og deres familier 
For ungdomsklubben KRIK Ka du trur

For alle nyinnflyttede i kommunen 
For alle som blir forfulgt for deres tro i verden i dag

For alle som er syke og sørgende 
For alle som kjenner livet som en byrde 

For alle ensomme 
For alle som gruer seg til julehøytiden

For det varierte musikk- og kulturlivet i Eidsberg 
For alle konsertene i Eidsbergkirkene

For alle som har blitt døpt eller viet  
i kirkene i Eidsberg i 2019

For alle gudstjenestene, og kristelige møter  
som ligger foran oss

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

Velsign oss, Guds Hellige Ånd. 
Amen

Vær vennlig å ta kontakt med vår avdelingsleder i I Jobb Eidsberg:
Tlf.: 940 10 303 | 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

● Snømåking

kirkensbymisjon.no

I Jobb
Eidsberg

Min salme 

Ordfører Erik Unaas gir oss sin salme i dette 
nummeret av Kirkekontakten. 

Gje meg handa di, ven,  
når det kveldar, det blir mørkt  
og me treng ei hand.  
Varme tankar og hender som trøystar  
er som sol over frosen jord.  
Kjenne varmen frå ein som er nær deg  
gjev langt meire enn store ord!  
Lat varmen frå ein som er glad i deg  
tenne stjerner i mørkaste natt!  
Gje meg handa di, ven,  
når det kveldar, det blir mørkt  
og me treng ei hand.

Gje meg handa di ven.  
Tekst: Sondre Bratland,  
skotsk folketone.

Tekst :  Erik Unaas

– Dette er en sart og fin 
salme som skaper høytid og 
nærhet. Operasanger Petter 
Simonsen sang den da jeg 
og Anne Marie giftet oss i 
Eidsberg kirke. Jeg har også 
hørt den brukt i begravelser.  

Den skotske folketonen 
passer veldig godt til tek-
sten til Bratland. Den gir oss 
en påminnelse om å ta vare 
på hverandre - både i sorg 
og glede, sier Erik Unaas.
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Jeg har vært på årets Trosopplæringskonfe-
ranse på The Qube på Gardermoen. Denne 
samlingen er kirkens storsatsning der man 
slår på stortromma, og deltakerne får lytte 
til gode seminarer, treffe folk, mulighet til å 
besøke stands og se hva som rører seg innen 
kristen-Norge. Kort og godt inspirasjon! Her 
får man tilgang både til praktiske ressurser, 
og åndelig føde. Det jeg festet meg mest ved 
denne gangen, er et flunkende nytt samtale-
konsept for ungdom. Det kalles Helt ærlig.

Helt ærlig går ut på å invitere ungdommer til 
samtale, og la dem stille spørsmål til et panel. 
En del ungdommer deltar selv i panelet, i til-
legg er et par fagpersoner med. Og alltid skal 
en prest delta. Spørsmålene som kommer 

opp må besvares helt ærlig, uten dikkedarer 
og omskrivninger. Det kan være spørsmål om 
tro, hva sier Bibelen om, avklaring av begre-
per, eller noe helt annet. Når den som lurer 
selv får stille spørsmålene, kan tro bli relevant.  

Jeg har stor sans for å finne alternative må-
ter å nærme seg tro på. For mange, både 
ungdommer og voksne blir den tradisjonelle 
andakten eller talen litt for monolog-preget. 
Innen faget kommunikasjon, kanskje særlig 
på sosiale medier, har avsenderen av et bud-
skap skjønt at poenget er å skape interaksjon. 
Får man reaksjoner fra mottakeren, skapes 
engasjement. Det er lurt å aktivisere dem vi 
vil kommunisere med. Kanskje må vi lære av 
Facebook, lik og del! Eller er det Facebook 

som har lært av Jesus? «Jeg har fått all makt 
i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør 
alle folkeslag til disipler», sa han (Matteus 28) 
Lik og del! 

Jeg tenker at trosopplæringen ikke slutter 
etter kirkens program som går fra 0 til 18 år. 
Håpet er at etter endt løp har ungdommene 
utviklet en tilstand av livslang trosopplæring. 
At man innser at å lære hele livet er helt nød-
vendig - også å lære om tro. Trosutvikling. Det 
er en slags mental innstilling å ha en lærende 
tilnærming til alt i livet. Det er fort gjort å gå i 
fella og tenke som et barn jeg kjenner. Han sa: 
Jeg trenger ikke gå på søndagsskole nå. Jeg 
kan alt det der om Jesus…

Ro ned litt nå, tenker du kanskje. Det er ikke 
for alle å gå rundt å verbalt like og dele Bibe-
lens budskap…

Kanskje du heller vil dele i form av andre res-
surser? Hva om du har litt tid å avse? Om du 
setter pris på at vi har en så flott folkekirke i 
Norge, vis at du liker den ved å dele av din tid. 
I disse dager inviterer menighetsrådet men-
nesker inn i oppgaver i kirken. Det kan være 
kaffekoking, kirke-vert, kirkemusikk-komite, 
ordne med blomster, hjelpe til med konfir-
mantkapper. Helt ærlig, har du litt tid å inves-
tere i menigheten? Lik og del!

Lik og del

Alle ansatte til kontorer i Askim
På Askim kirkekontor har prost Kåre Rune 
Hauge og den nye kirkevergen kontorer. Anne-
Grethe Larsen var avtroppende kirkeverge nå i 
høst. Hun skal ha fire års permisjon fra jobben, 
ettersom hun er valgt til ordfører i Skiptvet 
kommune. Det er blitt ansatt en ny kirkeverge 
for Larsen.  Han heter Bjørn Brustugun (bildet), 
er fra Trøgstad og er nå rektor på Havnås skole 
og oppvekstsenter.
-Jeg grugleder meg til jobben. Jeg gleder meg 
til å være med på å lære mer om og videreut-
vikle menighetene i Indre Østfold. Det finnes 
allerede mye kompetanse og erfaring i stabene 
og menighetene i Indre Østfold, så dette blir 
bra. Det blir også viktig å være lydhør overfor 
de ulike menighetsrådene, alle skal føle seg 
hørt og sett. 
Brustugun vil være på plass som kirkeverge 
på nyåret. Gunnlaug Brenne er fungerende 
prosjektkirkeverge frem til en ny kirkeverge er 
på plass. Brustugun har planer om å sette seg 
godt inn i menighetsliv i Indre Østfold frem til 
oppstart. Han kjenner allerede godt til Den nor-
ske kirke, og har sittet i menighetsråd og ulike 
utvalg i Trøgstad. Han sier det blir viktig å sette 
seg ned og lage en god strategi for menighe-
tene i Indre Østfold. 
-Jeg er klar over at her er det mange ting som 
skal ristes sammen, men jeg har dyktig folk 
med meg på laget. Det kan kanskje være en 
fordel at jeg kommer inn med et utenfrablikk, 
og jeg ønsker at vi skal være åpne for at vi kan 
gjøre ting på nye måter og lære av hverandre. 
Kanskje kan sammenslåingen gi grobunn for 
nye og spennende samarbeid på tvers av de 
gamle kommunegrensene, sier Brustugun. 

Ny kirkeverge

1.desember var de fem fellesrådene i Eidsberg, Askim, Trøgstad, 
Spydeberg og Hobøl historie. Da begynte et nytt kapittel for kir-
ken i Indre Østfold.  

– Det er fem ulike staber som skal jobbe 
sammen på en annen måte. Det blir en viktig 
sak å skape denne nye kulturen. Vi må bygge 
en felles plattform, og finne vår retning: Hva 
er viktige verdier for oss, og hva vil vi med det-
te? Det er store muligheter, sier Anne-Grethe 
Larsen, avtroppende prosjektkirkeverge.

Det skjer mye for innbyggerne i Indre Østfold 
fremover, og kommunesammenslåingen 
berører også kirken. Som kjent slås altså de 
fem kommunenes fellesråd sammen til ett, 
det nye Indre Østfold kirkelige fellesråd. Det 
blir omkring 40 ansatte. 1. januar 2020 trår 
den nye organisasjonen i kraft. Det blir da ett 
fellesråd, og hver av menighetsrådene skal 
velge en representant til å sitte i det nye fel-
lesrådet, uansett størrelsen på menigheten. 
Det blir fortsatt menighetsrådene som skal 
ivareta det lokale menighetslivsarbeidet.

FELLES KONTORLOKALER
-Den største endringen er kanskje kontor-
løsningen. Vi har nå to kontorlokaler; ett på 

Askim kirkekontor, og ett på Bøndenes Hus i 
Askim, forteller Larsen. 

Når folk ringer det nye fellesnummeret, blir 
telefonen tatt på Askim kirkekontor, hvor ad-
ministrasjonen er lokalisert. Derfra vil det bli 
satt over til den det gjelder. 

– På Bøndenes Hus vil trosopplærere, kanto-
rer, prester, diakoner og kateketer sitte. Dette 
er en midlertidig løsning i påvente av at vi 
kommer frem til en mer permanent kontor-
løsning med plass til alle på ett sted. Kirkelig 
fellesnemnd jobber videre med dette i samar-
beid med kommunen, sier Larsen, som mener 
at det er mange fordeler ved samlokalisering.

– På denne måten samles ressursene, og vi 
kan dra nytte av hverandres kompetanse, 
vi kan effektivisere administrativt, og vi kan 
økonomisere både bruk av tid og ressurser. 
Men selv om vi blir ett, er det lokalt det skal 
skje. Det skal være en lokal arbeidsstasjon i 
hvert av de fem stedene, og de ansatte skal 
møte folk der de bor gjennom blant annet 
kirkelige handlinger og trosopplæringstil-
tak. Det er viktig at vi hele tiden spør oss selv 

hvordan ting fungerer, slik at vi kan endre un-
derveis

– Det skal bli gitt mer informasjon ut til alle 
innbyggerne om den nye organisasjonen, 
kontaktinformasjon og opplysninger om 
selve virksomheten, lover Anne-Grethe Lar-
sen. 

Tekst:  Åshild Moen Arnesen 

Kari Kvernhusengen UndelandApropos!

Solveig Tjernæs Vormeland og Unni Hauer.

Anne-Grethe Larsen og Unni Hauer 
midt i flyttesjauen.
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Juletre med mening heter en aksjon som 
drives flere steder i nærområdet. Det 
henges opp gaveønsker på juletrær som 
står på et offentlig sted. Den som ønsker 
det kan ta med seg et ønskekort, handle 
inn og levere gaven til organisasjonen 
som organiserer dette. Slik kan alle barn 
og ungdom få en gave de ønsker seg! 
Her er det de gode tankene som faktisk 
blir til handling. 

I Eidsberg er det et omfattende julepro-
gra.  Fra 1.12 vil det foreligge et program 
over ulike tilbud som er gratis i advent 
og juletid. Programmet blir lagt fram på 
biblioteket, plakater i matbutikker og an-
nonsert på kommunens hjemmeside.

Juletreet har alltid hatt en mening! Grun-
nen til at vi alltid tar inn et grantre, er at 
det er eviggrønt og symboliserer «det 
evige liv». Stjernen i toppen symboliserer 
stjernen over Betlehem. Lysene vi pynter 
med symboliserer Jesus som verdens lys! 
De fargerike og skjøre julekulene skal 
være jordkloden.

Så juletreets symbolikk er klar. Det hand-
ler om julens budskap på alle måter! Så 
vi ønsker også denne nye tradisjonen 
velkommen, at vi finner et ønske og dek-
ker et barns behov. Delt glede er dobbel 
glede, vær med å glede en som gruer seg 
til jul. I Eidsberg er det Kirkens Bymisjon 
som organiserer aksjonen. 

Juletre med 
mening    

Ny kommune i Indre Østfold betyr også omstillinger for kirken. 
En av de synlige er at Kirkekontaktens tid er forbi. Men Bjørn 
Solberg, ny leder av felles menighetsråd i Eidsberg, har tro på 
et nytt felles menighetsblad i storkommunen. – Det vil arbeides 
målbevisst for å utvikle et nytt blad. Borg bispedømme vil tilføre 
økonomiske midler, og drømmen er at det nye menighetsbladet 
skal lanseres før påsken 2020, sier Solberg.

Et dypdykk i arkiver og esker gir 
en klar melding om hvor mye av 
bygdas kirkehistorie som ligger i 
menighetsbladet. Så langt vi har 
klart å bringe på rene ble Eidsberg 
menighetsblad startet i 1954. Gjen-
nom årene forteller det om smått og 
stort i prestegjeldet. Utgivelsene har 
nok være noe sporadisk – ikke minst 
avhengig av den frivillige innsatsen 
som menighetsbladet  har vært helt 
avhengig av.
Mye spennende fra menighetslivet 
kunne trekkes fram fra disse årene. 
Det må kun bli et par glimt. Det kun-
ne vært behov for en egen utgave 
av Kirkekontakten for å gi plass til alt 
det spennende som dukker opp.

Soknepresten takker for seg
Den 3. juni 1972 ble Eugen Spyde-
vold avtakket som sokneprest med 
stor fest på Heggin. I sommerutga-
ven av bladet takker han og Tora for 
syv gode år i Eidsberg. -  Det ble en 
tid vi aldri glemmer, skriver de.
På denne tiden kom menighetsbla-
det ut i et lite format med 8 sider.  I 
januar-utgaven i 1977 meldes det 
at det vurderes å øke til 12 sider. En 
egen side er avsatt til annonser.
Over til avisformat
10 år senere  gjennomgikk bladet 
sin største omlegging.  I januarut-
gaven i 1987 skriver redaktøren, Sig-
mund Nakkim, at «Eidsberg Menig-
hetsbladet har hatt en noe usikker 
tilværelse dette året».

Menighetsbladets framtid har vært 
under lupen, men så blir det avgjort 
at bladet skal komme ut i avis format. 
Igjen anfører redaktøren: «Med 
dette utseendet har vi mye kortere 
trykningstid, vi kommer bedre ut 
økonomisk, og det er spennende å 
arbeide med bladet i et format som 
dette».
På hele forsiden utfordres leserne til 
å komme med navneforslag på bla-
det. Og som alle nå vet ble navnet 
Kirkekontakten.
I alle disse årene – under forskjel-
lige redaktører – har Kirkekontakten 
beholdt sitt format. Med innsats fra 
kirkeverger, prester, kirkestab og 
frivillig, har Kirkekontakten vært et 
viktig bindeledd mellom kirken og 
innbyggerne i bygda.
Når vi går inn i 2020,  er Kirkekontak-
ten historie. Men det er alles ønske 
at et nytt menighetsblad ser dagens 
lys så raskt som mulig. På sin måte 
kan det være med på å knytte de 
fem kommunene sammen og mar-
kere kirkens plass i den nye Indre 
Østfold kommune.

Skiftende tider:
Nytt blad til påske?

Et lite knippe av menighetsbladet for Eidsberg. I 1987 ble menighets bladet lagt 
om til avisformat.

Tekst:  Trond Degnes

Tekst:  Solveig K. Tjernæs Vormeland

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. 

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/

Eidsberg Bygdekor, 
dir. Birgit Aune 
Øver på Kirkefjerdingen skole tirsdager 
kl. 19-21:30.

Kontakt: Camilla Grefsli, mob. 934 15 945 
/ camilla.grefsli@gmail.com
Vi ønsker nye sangere hjertelig velkom-
men, spesielt basser!
KOMMENDE ARRANGEMENTER:
7. desember kl. 19:00 i Eidsberg kirke  - 
Eidsberg Bygdekor bidrar på julekonserten 
til Pål-Simen Stemmedalen "The Sound of 
Christmas".
23. desember kl. 21:00 i Eidsberg kirke  - 
Eidsberg Bygdekor arrangerer sin tradisjo-
nelle julekonsert "Kvelden før kvelden".

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

Kontakt: Solfrid Fugleskjelle,  
mob. 959 33 636 / ar-k-f@online.no
KOMMENDE ARRANGEMENTER:
JULEKONSERT i Hærland kirke,  
lørdag 14. desember kl. 16.00. 
Skolekorpset og skolekoret er også med  
på konserten.

Kor 15,  
Øvelser på Betania tirsdager i  
oddetallsuker, 19.15-21.15
Kontakt og styreleder Ragnar  
Duserud, mob. 916 18 494 /  
ragnar.duserud@gmail.com
KOMMENDE ARRANGEMENTER:
Tirsdag 3. desember: Øvelse.
Onsdag 4. desember: Synger på advents-
fest i Mysen Menighetshus Betania.
I 2020 er de første øvelsene berammet til: 
Tirsdag 14. januar, tirsdag 28. januar og 
tirsdag 11. februar (øvelse og årsmøte).

Mysen barnegospel,  
dir. Marianne Vollebekk  
Hägnemark
Mysen Barnegospel er for deg som går 
på barneskolen. 

Siste øvelse før jul torsdag 5. desember.

Første øvelse i 2020 er torsdag 16. januar 
og deretter 29. januar.

Kontakt Anne-Karin Amundsen,  
mob. 412 05 016 eller  
Mona Duserud, mob. 907 51 844  
mona.duserud@gmail.com
KOMMENDE ARRANGEMENT:
1.februar synger vi på Lørdagstreff  
kl 13.00 i Mysen Menighetshus Betania.

Aktuelt nytt fra kor
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Morenen Kjøpesenter

Denne annonseplassen  
kan bli din!

JULEKONSERTER 2019
Lørdag 7. desember kl. 16.00: 

Konsert med Eidsberg Brassband i Mysen kirke

Lørdag 7. desember kl. 19.00: 
Førjulskonsert med Pål-Simen Stemmedalen. Eidsberg kirke.

Søndag 8. desember kl. 19.00: 
Julekonsert med Gospel Explosion.  Hærland kirke.

Fredag 13. desember kl. 21.00: 
Stille natt. Julekonsert i Eidsberg kirke.

Lørdag 14. desember kl. 16.00: 
Vi synger julen inn i Hærland kirke.

Mandag 16. desember kl. 18.30: 
Kulturskolen har konsert i Mysen kirke

Onsdag 18. desember kl. 19.00: 
"Snow on my piano".  

Konsert med Leif Ingvald Skaug, Petter Simonsen,  
Kine L. Fossheim m/flere i Eidsberg kirke.

 Torsdag 20. desember kl. 19.00: 
«Julen er her».  

Konsert med Kristin Fredbo Gramstad og  
Ole Marius Johnson. Hærland kirke.

Lørdag 21. desember kl. 18.00: 
«Julegaven».  

Konsert med Trine Rein. Eidsberg kirke.

Søndag 22. desember kl. 15.00: 
Vi synger julen inn i Trømborg kirke.

Mandag 23. desember kl. 21.00: 
«Kvelden før kvelden».  

Konsert med Eidsberg Bygdekor i Eidberg kirke.

Gospelmesse

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

Vil du være med å synge 
i kor på 1. påskedag?

Vi fortsetter med Gospelmesser på kvelds-
tid i Mysen kirke i 2020! 
Dette blir gudstjenester med en enkel liturgi og natt-
verd, med et sterkt musikalsk preg. Alle er hjertelig  
velkommen til disse gudstjenestene og unge voksne er 
spesielt invitert til disse kveldene som blir litt utenom 
det vanlige.
I vinter/vår har vi følgende søndagskvelder kl. 1900:
23. februar, 15. mars, 26. april , 24. mai og 14. juni
Leif Ingvald Skaug og flere sangere, blant annet fra  
Gospelkoret INC, står for musikken, og sogneprest  
Magnus Grøvle Vesteraas med flere er også med i guds-
tjenestene. Det blir mulighet til å gi kollekt. Fri entré. 

Vår nye organist, Leif Ing-
vald Skaug, setter i gang 
et menighetskor som skal 
synge på festgudstjenes-
ten 1. Påskedag.

Øvelser vil bli på følgen-
de dager kl. 1830-2100  
i Mysen Kirke:
Mandag 17. februar
Mandag 02. mars
Mandag 16. mars
Mandag 30. mars

Koret er åpent for alle som 
liker å synge (nedre alders-
grense 15 år). Man trenger 
ikke å kunne noter.

Om dette blir godt mot-
tatt, fortsetter vi med 
menighetskor til høsten 
også!

For mer info:  
470 21 200/leif@skaug.no

24. mai og 14. juni skal vi ha  
gospelmesser i Mysen Kirke  
kl. 1900, og vi håper mange har 
lyst til å være med i koret!
Om det er mange som blir med 
på prosjektet, fortsetter vi med 
gospelkorprosjekter under 
ledelse av organist Leif Ingvald 
Skaug fra høsten av!
Alle som liker å synge gospel 
(i alle aldre fra 15 til 100 år) er 
velkommen til å være med.  
Man trenger ikke å kunne noter.
Øvelsene vil være i Mysen Kirke 
på følgende dager kl. 18.30-21.00:
Tirsdag 31. Mars 
Tirsdag 14. april
Tirsdag 28. april
Tirsdag 12. Mai
Tirsdag 26. Mai
Tirsdag 09. Juni 
For mer info:  
470 21 200/leif@skaug.no

Vil du være 
med å synge i 
gospelkor  
i vår?
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GUDSTJENESTER
08.12.19 – 2. SØNDAG I ADVENT
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Trømborg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

15.12.19 – 3. SØNDAG I ADVENT
Eidsberg kirke kl. 11.00: Syng jul-gudstjeneste

22.12.19 – 4. SØNDAG I ADVENT
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

24.12.19 – 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

25.12.19 – JULEDAG
Eidsberg kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste

26.12.19 – 2. JULEDAG
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

29.12.19 – ROMJULSSØNDAG
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

01.01.20 – NYTTÅRSDA.
Eidsberg kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste

05.01.20 – KRISTI ÅPENBARINGSDAG
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

12.01.20 – 2. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Eidsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Eidsberg kirke kl. 17.00: Gudstjeneste for ny kommune

19.01.20 – 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

26.01.20 – 4. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN
Mysen kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste
Trømborg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

02.02.20 – KYNDELSMESSE
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Eidsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

09.02.20 - SÅMANNSSØNDAG
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Filadelfia kl. 17.00  Felleskirkelig gudstjeneste  
 på bibeldagen 

16.02.20 – KRISTI FORKLARELSESDAG
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Trømborg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

23.02.20 – FASTELAVNSSØNDAG
Eidsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Mysen kirke kl. 19.00: Gospelmesse

26.02.20 – ASKEONSDAG.
Eidsberg kirke kl. 19.00: Askeonsdagsmesse

01.03.20 – 1. SØNDAG I FASTETIDEN
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Trømborg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

08.03.20 – 2. SØNDAG I FASTETIDEN 
Hærland kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste
Foreningshuset på Slitu kl. 19.00: Gudstjeneste

15.03.20 – 3. SØNDAG I FASTETIDEN
Eidsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 
Mysen kirke kl. 19.00: Gospelmesse

22.03.20 – MARIA BUDSKAPSDAG
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Trømborg kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste

29.03.20 – 4. SØNDAG I FASTETIDEN
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

05.04.20 – PALMESØNDAG
Trømborg kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste

DØPTE
Eidsberg:
Madeleine Lien Askedahl
Aksel Nielsen Olaussen
Herman Trollerud Pedersen
Mari Aandstad
Vilda Sohl Grefslie
Morris Sohl Grefslie
Julian Mortvedt
Ole Nordeng Østby
Herman Tjernæs Holøs
Georg Olai Aas Volden
Sophia Martin Wiik
Elene Torp Østby

Mysen:
Jenni Oline Solheim
Emil Nordberg Aas
Abel Nesvang Sandodden

Hærland:
Noah Andersson
Mateo Elmedin  
Selimovic-Vollebekk
Celine Marie Ruud Trømborg
Sander Skaarer Storsveen
Amalie Amundsen
Cornelia Strømberg Grønlien

Trømborg:
Albert Aas
Johanne Alette Østenby 
Nilsen
Oliver Mathias Bekeng Løe

DØDE
Eidsberg:
Just Erik Lysaker
Johannes Glomsrud
Ole Andreas Hansen
Kåre Gulbrandsen

Mysen:
Reidun Lintho
Elsa Wendy Stenberg
Frank Osei Kumi
Anne Trine Østby
Birger Ukkelberg
Grethe Monica Vesttorp
Ruth Margrethe Barkerud
Per Moe
Gerd Ragnfrid Westerby Vinæs
Hilde Jorun Gjøen Eng
Lise Marie Fossan Smaadahl

Hærland:
Sofie Skjørtorp
Bjørn Normann Skjeltorp
Gerd Anni Nicolaisen

Trømborg:
Gunvor Helene Øverjordet
Arne Kopperud
Rita Myhre
Kari Opsahl
Aase Helene Bøhler
Marit Greaker Kopperud

Program Normisjon Mysen
JANUAR
Ons 8.  kl. 19.00 Nyttårsfest med Kåre Rune  
  Hauge og Gunn Randi Leite  
  med Damekor.

Ons 15.  kl. 19.00 Møte med Runo Lilleaasen.

Man 20. kl. 12.00 Bønnemøte.

Ons 22.  kl. 13.00 Fellesskapskveld.

FEBRUAR
Lør 1.  kl. 13.00 Lørdagstreff med Mysen  
  Barnegospel og Kari Undeland.

Ons 5.  kl. 19.00 Møte med Magne Torbjørnsen  
  og Marit Kristine Kiserud.

Ons 12.  kl. 19.00 Nepalkveld med Kristin og  
  Erik Bøhler og KOR15.

Man 17. kl. 12.00 Bønnemøte.

13.januar Borgny Navestad og Anvor Greibesland: Lina Sandell i ord og toner.

27. januar Birgit Villumstad: Nød lærer naken kvinne å spinne – eller?

10. februar Hyttemusikken.

24. februar Ingebjørg Gramstad: Flyktning på Mysen – samtaler med noen av dem.

09. mars Winnie Gulbrandsen og Leif Wiik: Sang, musikk og glimt fra Chopda.

23. mars Axel Wiig: "Den blomstringstid nå kommer".

Trivselstreffene fram til påske

VIGDE
Eidsberg:
Therese Enger og Terje Tveten
Hanne Nygård og  
Roy Skjørshammer Holmen

Mysen:
Anette Nordskogen  
og Ulf Brynjar Karlsen

Hærland:
Marthe Kristine Indrehus  
og Espen Fossum
Anne Britt Olsborg-Somby  
og Remi Morgan Jørgensen

Trømborg:
Beathe Christine Due  
Lindemark og Tor-Anders 
Kristiansen

Nyttårsfest
Normisjon Mysen ønsker  
velkommen til Nyttårsfest  
onsdag 8. januar 2020  
kl.19.00 på Mysen  
Menighetshus Betania.

Vi får besøk av prost Kåre Rune 
Hauge. Det blir sang og musikk 
av Gunn Randi Leite og hennes 
nystartede damekor fra Askim,  
og god bevertning og tid til  
sosialt samvær.

Vi ønsker alle velkommen  
til festen.

MARS
Ons 4.  kl. 19.00 Utlodningskveld med besøk  
  av Magnus Grøvle Vesteraas  
  og May Ellen Kåsa. 

Fre 6.  Kvinnenes internasjonale  
  bønnedag.

Ons 11.  kl. 19.00 Årsmøte i Normisjon Mysen.  
  Andakt ved Jul-Lars  
  Kvernhusengen.

Man 16.  kl. 12.00 Bønnemøte.

Ons 18.  kl. 19.00 Sangkveld med  
  Familien Ravneng.

Lør 28.  Regionårsmøte i Askim.

ALLE ER VELKOMMEN!

SE ANNONSER I SMAALENENES AVIS eller gå inn på: 
www.normisjonmysen.no´
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I Menighetens Barnehage har 
vi nå 50 flotte barn. Denne høs-
ten har vi avdelinger på Hebron 
bedehus og i Trømborg Menig-
hetshus. 
Vi møtes daglig til sang, fortel-
ling, lek og læring. Både små og 
store er glade i uteliv og heldigvis 

har vi fine skogsterreng som vi 
bruker flittig – gjerne flere gan-
ger i uka.  På avdeling Hebron er 
barna ekstra ivrige på å gå lange 
turer. En dag gikk de faktisk gjen-
nom skogen helt til avdelingen 
i Trømborg. Da var det fint å få 
leke på lekeplassen der og så bli 
hentet med bil av foreldrene på 
ettermiddagen.

Samlet inn 7000 kroner
Barnehagen har siden 2008 hatt 
vennskapsavtale med Stefanus-
barnehagene i Egypt.  Barna blir 
kjent med Mamma Maggie som 
startet et stort hjelpearbeid for 
barn fra fattige familier i søppel-
byen i Kairo.  På den måten får 
barna våre kjennskap til at ikke 
alle barn har sko, klær eller et kjø-
leskap med mat. 
Barna vil gjerne hjelpe og i okto-
ber var de med på å lage kafe 
med ”butikk” for å skaffe penger 
til dette arbeidet. Barna på He-
bron solgte bl. a tennbriketter 
laget av kongler og fine malerier. 

Barna i Trømborg solgte også fine 
kunstverk -  laget med maling 
og klinkekuler.  I tillegg hadde 
de ordnet et lite loppemarked. 
Foreldre og besteforeldre hand-
let mer enn gjerne og satte pris 
på godsakene fra kafeen der de 
største barna jobbet bak disken.  
De tok oppgaven alvorlig og var 
veldig flinke. Til sammen kunne 
vi sende godt og vel 7000 kr til 
Stefanusbarnehagene. 
Plantet krokusløk
Et annet spennende oppdrag 
denne høsten har vært å plante 
krokusløk ved kirkene våre. Barna 
liker å jobbe med ordentlige ar-

beidsoppgaver og de synes ikke 
det gjør noen ting om en blir 
litt møkkete.  Det var stor stas å  
grave i jorda, legge løk nedi,  
undre seg og fabulere om hvor 
fint og fargerikt det kan bli til vå-
ren.  Krokusplantingen er et ledd 
i markering av at Borg bispe-
dømme er 50 år i år.
4. og 5. desember kl. 10 arrange-
rer Menighetens barnehage og 
kirkekontoret adventsgudstjene-
s ter i Mysen kirke for alle barne-
hagene i Eidsberg. Besteforeldre  
og andre som har lyst er også 
hjertelig velkommen. 

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 spen-
nende dag med mye opplevelser! Denne 

dagen kommer vi til å lære litt om kris-
tuskransen og hvordan den kan brukes. I til-
legg skal vi synge, danse, dekorere t-skjorter, 
lage scenedekor, se film, spise sammen og 

besøke Mysen kirke. Går du i 5-klasse så sett 
av lørdag 25. januar! Nærmere informasjon 
fås i posten!

Babysang
Mysen Menighetshus Betania
Hver onsdag fra 22. januar til  
27. mai (ikke i skolens ferier)
For mer informasjon ta kontakt 
med Ingamay Synnes  
(tlf: 48 14 88 11)

Knøttekor med middag!  
(fra ca.1,5 år-ca.6 år)
Mysen Menighetshus Betania
Annenhver tirsdag. 16.30 – 18.30. 
Oppstart 14. januar. 
Starter med middag, synger  
ca klokken 17.30-18.00
For mer informasjon ta kontakt 
med Solveig Tjernæs Vormeland 
(tlf: 982 20 299)

KRIK Ka du trur
Trening i Eidsberghallen
Fra 8. klasse og oppover kl 18.30 
Hver fredag.
Søk opp klubben på facebook. 

6-årsbok utdeling
8. mars kl. 11.00 i Hærland kirke
blir det gudstjeneste med  
utdeling av 6-årsbok.

Trosopplæring 2020

Andre tilbud med kristne verdier 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 menighetshus.  
Annenhver mandag.  
Kontakt: Jostein Trømborg (tlf. 928 93 741)

Mysen barnegospel  
øver annenhver torsdag på Mysen menighetshus Betaina,  
kl 1730 – 1900.  
Kontakt: Anne Karin Sæter Amundsen (tlf.: 412 05 016)

Engasjerte barnehagebarn

Liv og Røre festivalen

Tekst:  Lise Undrum

Her er Josefine, Tomine og Tom Erik bak kafedisken.

Barna på avdelingen Hebron laget kunst til Stefanus-kafeen.

Kirkerotteteater
Kirkerottene kommer til  
Eidsberg kirke 14. mars kl. 16.30. 
Passer for alderen 3-8 år.  
Gratis inngang.  
Åpent for alle.

Agent jordvenn
En hel dag i august der vi lærer 
om hvordan vi kan ta vare på 
jorda vår. Denne dagen har 
skole og SFO planleggingsdag. 
For 2. og 3. klassinger.  
Invitasjon kommer i posten.

Tårnagenthelg
21-22. mars blir det tårn-
agenthelg for 3. klassinger i 
Trømborg kirke.
Alle 3. klassinger som er  
medlem vil få invitasjon i  
posten.

Konfirmasjon
Mysen: 3. mai, 9. mai og 10. mai.  
Trømborg: 24. mai 
Hærland: 7. juni
Eidsberg: 7. juni

4-årsbok utdeling
Alle 4-åringer som tilhører  
Den norske kirke inviteres til 
gudstjeneste i sin menighet for  
å motta 4-årsboken.  
I august-september 2020.  
Invitasjon kommer til 4-åringer i 
posten.

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

4-klasse leir
Alle tilhørende 4. klassinger får 
invitasjon til leir på Sjøglimt en 
natt i helgen uke 42. 

Lys Våken
Alle tilhørende 6. og 7.  
klassinger får invitasjon til å  
overnatte i Eidsberg kirke i  
slutten av november.  
Invitasjon kommer i posten.

Kirkesvalegudstjeneste 
Alle 6-åringer blir invitert til guds-
tjeneste første søndag i advent.  
Her kan man lære litt om hva det 
vil si å være kirkesvale. En kirke-
svale er en som er medhjelper i 
gudstjenesten, alt fra å ringe i  
klokkene til å lese tekst. 

Hente engel gudstjeneste
Fra 2020 vil alle dåpsbarn få en engel som henges opp i kir-
ken. Etter ett år blir alle invitert til kirken for å hente sin engel.


