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Gjennom årene er historien blitt fortalt man-
ge ganger.  Gunnar Dehli – sokneprest/prost 
i Eidsberg fra 1935–1951 – fikk ved et uhell 
klusset til i kirkeboka.  Ved en gjennomgang 
av en kirkebok for Trømborg sokn, fant kir-
kekontorets Unni Hauer ved en tilfeldighet 
denne kirkehistoriske flekken. Ved siden av 
flekken har Eivind Berggrav – biskop i Oslo 
fra 1937–1950/51 – skrevet: "Denne klatten er 
det sjel i, den er satt av Gunnar Dehli". Dermed 
er historien dokumentert en gang for alle.

Velkommen 
til en samtale

 
Tlf: 69702261
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En kirkehistorisk 
blekk-flekk

I år blir kirken igjen sommeråpen i ukene 29–
30–31, dvs. fra 15. juli–5. august. Bygdefolk som 
kjenner kirken godt har blitt spurt om å bidra, og 
mange har meldt seg til tjeneste igjen som kirke-
vert for «åpen kirke». Disse tre ukene er Eidsberg 
kirke åpen hver dag, noe som mange setter pris på, 
enten de er langveisfarende eller bor i området til 
vanlig. Folk er veldig fornøyd 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 or-
ganiserer tilbudet om 
åpen kirke disse tre 
sommerukene.

Sommeråpen kirke – Eidsberg kirke

Sommer-kirke på flere arenaer

Den norske kirke i Eidsberg møter du på 
mange arenaer i sommer – fra åpen kirke 
til konserter og gudstjenester i friluft.
Sokneprest Solfrid Leinebø Seljås invite-

rer til Lundebyvannet også i år. Ellen Sofie 
Hovland er blant sommerkonsert-artiste-
ne.
Ta gjerne en tur til Tenor kirkeruin eller 

ta en stille stund i Mysen kirke hvor blant 
annet André Bongard vil spiller ved lunsj-
konsert.

Se  side 4 og 12.
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I perioden 24. juni til 11. august 
har vi  kontortid tirsdag til  
fredag fra  klokken
09.00 til 13.00.  
Mandager holder vi stengt.

Kontorets  
åpningstider i 
sommer

Jubileumsfeiring i Trømborg 
mandag 23.sept kl 18-20.
feiringen starter med kort 
barnevennlig gudstjeneste i 
Trømborg kirke.
Så «toger» alle ned til Trømborg 
menighetshus for bursdagsfei-
ring for Mandagskveld.
Første vanlige mandagskveld er 
26.aug.
Velkommen på jubileumsfeiring!

Barneklubben 
Mandagskveld 
er 80 år i år!

God sommer  
til alle våre  
lesere!
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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 

Runo Lilleaasen,  
konstituert prost 
Mob: 92858100 
runo.lilleaasen@gmail.com/rl329@kirken.no

Solfrid Leinebø Seljås,  
sogneprest i Eidsberg, Mysen, Trømborg og Hærland 
arb: 404 30 337 mob: 924 49 365 
solfrid.leinebo.seljas@eidsberg.kommune.no 

Magnus Grøvle Vesteraas,  
kapellan i Eidsberg, Mysen, Trømborg og Hærland 
Arb: 404 29 051  mob: 928 97 756 
magnus.grovle.vesteraas@eidsberg.kommune.no

Anne-Grethe Larsen , kirkeverge 
arb: 69 70 22 65  mob: 995 60 630 
anne-grethe.larsen@eidsberg.kommune.no 

Unni Hauer, sekretær  
arb: 69 70 22 61 
unni.hauer@eidsberg.kommune.no

Solveig K. Tjernæs Vormeland, ungdomsdiakon  
arb: 404 30 247 mob: 982 20 299 
solveig.tjernes@eidsberg.kommune.no

Ingamay Eidsmo Synnes, menighetspedagog 
arb: 404 30 153 mob: 481 58 811  
ingamay.synnes@eidsberg.kommune.no

Willem Jannis Wilschut, kantor 
arb: 404 30 319 mob: 977 91 146 
willem.jannis.wilschut@eidsberg.kommune.no

Victor Aleksander Jankowski, organist 
mob: 984 49 784 
victor.jan@getmail.no

Arne Gulbrandsen,  
kirketjener/kirkegårdsarbeider Hærland 
mob: 915 53 342

Richard Narvestad,  
kirketjener/kirkegårdsarbeider Mysen 
mob: 970 75 530

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

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

Menighetens Barnehage 
Kontortelefon: 401 45 101 
e-mail: post@menighetensbarnehage.no

Eidsberg kirkekontor, 
Ordfører Voldens vei 3, 1850 Mysen
tlf: 69 70 22 61
kirkekontoret@eidsberg.kommune.no

I august begynner sokneprest Kåre Rune Hauge som prost i Østre Borge-
syssel prosti.
Et sentralt spørsmål for den nye prosten er: Hva er det å være kirke i 2019?
Her er hans hilsen til alle i Eidsberg:

Vi bombarderes med informasjon og 
utfordringer til å engasjere oss i vik-
tige saker  i lokalmiljø, nasjonalt og 
globalt!

Er det da så viktig å være menighet og 
kirke i 2019? Er det ikke andre ting vi 
heller bør engasjere oss i?

Jeg gleder meg til å være prost i Øs-
tre Borgesyssel prosti og til å bli kjent 
med folk og menigheter, og alle gode 
samarbeidspartnere i dette prostiet. 
Sammen må vi stille spørsmålet: Hva 
er det å være kirke i 2019? Hvordan 
kan vi åpne kirke og menighetsfelle-

skap for nye folk? Hvordan kan flere få 
erfare at kirke er for dem?

Jeg kommer fra prestetjeneste i Gro-
ruddalen der jeg ser at det å være 
kirke betyr en forskjell for 
folk! Vi møter folk i kirkelige 
handlinger, i gudstjenester 
og aktiviteter for folk i alle 
aldre! Vi møter mennes-
ker med ulik tro, i gode 
dialogmøter. Vi åpner kir-
kene for mennesker som 
trenger et sted å være, barn 
som trenger leksehjelp eller 
voksne som trenger noen å 

snakke med. Erfaringene fra Grorud-
dalen har gitt meg en styrket tro på 
hvor viktig det er å være kirke i 2019!

Jeg er prest og vil være prost, fordi jeg 
tenker at evangeliet knyttet til Jesu 
død og oppstandelse er det viktigste 
som er gitt oss mennesker.

Kirkebyggene og menighetene er her 
for å minne mennesker om at 

vi ikke er overlatt til oss 
selv med våre liv: Je-

sus Kristus kan være 
vår veiviser og vårt 
håp!

– Vi sees i august, 
avslutter Hauge i sin 
hilsen til oss.

– Er kirke viktig i 2019?

MENIGHETSRÅDET har gjort de nødvendige 
formelle vedtak om kirkevalget, og har sammen 
med nominasjonskomiteen arbeidet for å finne 
kandidater til menighetsrådsvalget. Valglistene 
ble godkjent i møtet 2. mai, men rådet bestemte 
samtidg at det skal være såkalt supplerende 
nominasjon av kandidater fra Eidsberg, Hærland 
og Trømborg. Fristen for å komme med forslag er 
5. juni.

MENIGHETSRÅDET har vedtatt at det, som en 
forsøksordning, skal være gudstjenester i alle de 
fire kirkene i løpet av Alle Helgens – helgen. Det 
innebærer at det blir gudstjenste lørdag etter-
middag/kveld i Mysen, to gudstjenester søndag 
formiddag og en gudstjeneste før konserten i 
Eidsberg kirke søndag kveld.

MENIGHETSRÅDET har godkjent Kirkemusikalsk 
Plan, som kantor Willem Wilschut har utarbei-
det, og planen for samarbeid mellom kirken og 
grunnskolen i Eidsberg, som sogneprest Solfrid 
har utarbeidet. To veldig gode planer som rådet 
var glad for å godkjenne.

Nytt fra  
menighetsrådet STATUS PÅ VÅRE VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER

Eidsberg kirke;  arbeidet med tårnet går fremover! Nå er 
alt det gamle pigget ned og de er klare for å bygge opp 
igjen. Nå satser vi på at en god sommer som ikke blir for 
varm eller for kald, gjør at det siste delen av dette store ar-
beidet skal gå glatt!
Hærland kirke; råteskader nederst på den siste langveggen 
er nå fjernet og reparert. Dersom alt går etter planen, skal 
den ene langveggen males i løpet av sommeren. 
Trømborg kirke; tårnet i Trømborg var i svært dårlig forfat-
ning. Det var enorme mengder med råte oppover, og arbei-
det har blitt mer tidkrevende enn forventet. Men flinke folk 
jobber seg oppover og gjennom utfordringene så resultatet 
blir bra!
Kirkegårdsutvidelsen i Trømborg; her kom arbeidene 
i gang på senvinteren. Grantrærne mot nord er felt. Det 
samme gjelder de gamle bjerkene. I løpet av sommeren 
kommer det nye trær på kirkegården. Gravkapellet er revet. 
Oppfyllingen av området mot nord er ferdig, det samme er 
den nye kirkegårdsmuren mot nord. I slutten av mai begyn-
ner arbeidet med å legge rør og kabler, og å forberede for 
beplantning og tilsåing av plen.

NYTT FRA KIRKEVERGEN

Vår nye prost
Kåre Rune Hauge gleder seg til å be-
gynne som prost.  Han er gift med 
Turid, har tre barn og ett barnebarn. 
Han er opprinnelig fra Arna i Bergen  
og vokste opp på gård som eldst av 8 
søsken

Han har arbeidet som prest , først som 
marineprest, så som studentprest i 
Oslo, landssekretær for  Lagsvenner 
og generalsekretær i Laget. Fra 2011 
begynte Hauge som prest i Stovner 

menighet og etter hvert som sok-
neprest i Høybråten, Fossum og 
Stovner menighet.

– Jeg er glad i kirka , og ten-
ker at det å være menighet 
og å jobbe i menighet er å 
være med på det viktigste: 
Å dele evangeliet fra og 
om Jesus i handling og 
ord , med alle mennesker, 
sier Kåre Rune Hauge.

Den 7. april var det stor stemning da vi var 
samlet til gospelmesse på foreningshuset 
på Slitu. Dette syntes vi var så gøy at vi i høst 
starter et nytt prosjekt med gospelmesser på 
kveldstid i Mysen kirke. Dette blir guds-
tjenester med en enkel liturgi og et sterkt 
musikalsk preg. Alle er hjertelig velkommen 
til disse gudstjenestene. Yngre voksne er 
spesielt invitert til noen gudstjenester litt 
utenom det vanlige.
I første omgang vil det være to gospelmes-
ser, som vil finne sted 22. september og  
20. oktober klokken 19:00. Som på Slitu i vår 
vil Leif Ingvald Skaug og sangere fra hans 
tidligere gospelkor, INC, stå for musikken, 
mens kapellan Magnus Grøvle Vesteraas er 
prest i gudstjenestene.

Gospelmesser i Mysen kirke
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Min salme 

BØNNEKRUKKENAndakt
ved Runo Lilleaasen
konstituert prost

Vi har hund, og den skal luftes - minst tre 
ganger hver dag. På vår faste tur har jeg i 
vår observert et vesen med usedvanlige 
krefter. Midt på den asfalterte veien vi plei-
er å gå, oppdaget jeg plutselig at asfalten 
fikk en kul. Den ble større og større dag for 
dag, til tross for at små og store biler kjørte 
over den mange ganger daglig. Plutselig 
en vårmorgen sprakk asfalten og opp kom 
en liten plante. Jeg måtte bare ta et bilde 
av den lille grønne veksten. Ikke om jeg 
hadde klart å stange meg tvers gjennom 
tommer med asfalt, knapt nok å hakke hull 
om jeg forsøkte, men blomsten klarte det. 

Å se på blomsten i veien har virkelig gitt 
meg noe å tenke på. Jeg fristes mange 
ganger til å gi opp. Motstanden mot 
ting jeg driver med kan virke bastant og 
uoverkommelig. Mine egne krefter har 
absolutt sin begrensning. Å sette hardt 
mot hardt har derfor ingen hensikt. Men 
livet har sine egne svar. Sterkere enn hard 
asfalt er skaperkraften Gud har lagt ned i 
skaperverket. Og der skaperverket må gi 
tapt, i møtet med døden og dødskreftene, 
der seirer livet. 

Som prest er jeg ofte i gravferd. Mange 
ganger kjenner jeg meg hjelpeløs, og de 
pårørende vrir seg i sorg og maktesløshet. 
Da er det fantastisk å kunne lese ordene 
om Jesu seier over døden og at hans sier 
også gjelder oss og våre liv. Jesus sa en-
gang: ”Jeg er oppstandelsen og livet. Den 
som tror på meg, skal leve om han enn dør. 
Og hver den som lever og tror på meg, skal 
aldri i evighet dø.” Johs.11.25-26.

Så får vi fortsette litt til, og hver dag leve i 
vissheten om at Jesus kraft og seier fortsatt 
gjelder – også langs de veier vi ferdes. 

Livet seirer

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

Den første strofen lyder: ”Din rikssak, 
Jesus, være skal min største herlig-
het.” Jeg kjente salmen fra jeg var 
ung, men den ble spesielt kjent og 
kjær fra før jeg dro som misjonær til 
India i 1966. 
På Santalmisjonens fester og stev-
ner var den alltid med. Misjon er ikke 
bare herlighet, det kommer også  

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 skole 
For Eidsberg ungdomsskole, ansatte og elever

For de ansatte i kirkene og alle frivillige/ ulønnede medarbeidere 
For ny prost Kåre Rune Hauge 
For alle i felles menighetsråd 

For at flere skal få kjenne på kristent fellesskap

For Edwin Ruuds Omsorgsenter 
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 «Ungdomsklubben KRIK/Ka du trur»  

For Fredagsklubben – en barneklubb i Eidsberg 
For Mandagskveld – en barneklubb i Trømborg

For Indre Østfold fengsel i Mysen – 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 lunsjkonsertene i Mysen kirke 

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

Det er mange flotte salmer, og 
jeg har valgt nr 691 i salmebo-
ka. Den er skrevet av Karl Lud-
vig Reichelt i 1912, som da var 
misjonær i Misjonsselskapet i 
Kina.

Tekst :  Randi Kopperud

fram i denne salmen. Jeg følte meg 
uverdig og måtte ha en samtale med 
min gamle lærer Kari Brænd for å 
høre hennes mening om jeg kunne 
ta det viktige valget. Hun ga meg et 
ord fra Bibelen i Jes 30.21: ”og dine 
ører skal høre et ord som lyder bak 
deg når dere vil vike av til høyre eller 
venstre: ”Dette er veien, på den skal 
dere gå.” Det ga meg mot til å gå vide-
re, og jeg takker for at jeg fikk kallet 
og fikk være med. Jeg trengte Guds 
hjelp og nåde hver dag, og jeg kunne 
be med salmisten i v.2:
”Gi meg ditt ømme frelsersinn for 
slektens sorg og harm!
Lukk meg i dine smerter inn og gjør 
meg sterk og varm!
Lær meg å skue med ditt blikk hvert 
folk som liv og grenser fikk,
Å bære verdens nød og skam med 
kjærlighetens offerbrann
Til døden tro, tålmodig, sterk og fro!”
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Det er felles gudstjenester i sommer hver 
søndag kl 11.00 i en av våre fire kirker: 
Hærland, Mysen, Trømborg eller Eidsberg 
kirke. I sommerhalvåret avslutter vi ofte 
våre gudstjenester med en enkel kirke-
kaffe bakerst i kirken eller ute ved godt 
vær. Se oversikt over alle gudstjenestene 
i  gudstjenestelista annet sted i menig-
hetsbladet. Noen av våre gudstjenester 
arrangeres ute. Jeg vil her omtale noen av 
gudstjenestene i sommer spesielt, og alle 
er velkommen i alle kirker uavhengig av 
hvor du bor i Eidsberg:

Søndag 16. juni kl 17.00 inviteres det til 
UTEGUDSTJENESTE ved Tenor kirkeruin 
på ettermiddagen. Vi ber om godt og tjen-
lig 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: Frelsesarmeen Mysen, Smaa-
lenene frikirke, Den Norske Kirke, Mysen 
Metodistkirke, menigheten Kraftverket, 
Mysen Adventistkirke og Filadelfiakirken 
Mysen. Mange deltar. Ragnhild Baggetorp 
Nicolaisen synger. Enkel kirkekaffe serve-
res etterpå. Vi anbefaler å avtale samkjø-
ring på grunn av parkeringskapasiteten. 
Det er fint å sleppe av folk ved kirkeruinen, 
men selv parkere ved Slitu stasjon og gå 
tilbake på 10 minutters gange. Et miljø-
vennlig alternativ som en sykkeltur til kir-
keruinen anbefales også!

Søndag 28.juli kl 11.00 blir det en Lina 
Sandell-gudstjeneste i Hærland kirke. 
Vi synger oss gjennom de kjente og kjære  
 

salmene til Lina Sandell for eksempel "In-
gen er så trygg i fare" og "Blott en dag" i 
denne gudstjenesten som ledes av sokne-
prest Solfrid Leinebø Sejås sammen med 
forsangere og organisten.  

Søndag 30. juni kl 1100 er det FRILUFTS-
GUDSTJENESTE MED DÅP ved Lundeby-
vannet igjen. Dette har blitt en fin tradi-
sjon. Ta med campingstol og kirkekaffe til 
deg selv og en til. Kanskje har kiosken ved 
Lundebyvannet åpent i år også, og da kjø-
per vi gjerne kaffen der.

Søndag 29. juli kl 1800 blir det  
OLSOKGUDSTJENESTE i Eidsberg kirke 
til minne om Olav den Hellige. Etterpå er 
alle også velkommen til vaffelservering 
og foredrag i Eidsberg kirkestue som lig-
ger rett ved kirken. Foredraget blir dette 
året ved professor Arne Bugge Amundsen 
over temaet: "Hvordan vurderes Olav som 
konge og helgen blant dagens historike-
re?".  Olsokarrangementet er et samarbeid 
mellom Eidsberg menighet og Eidsberg 
historielag.

Søndag 11. august kl 11.00 feirer vi 
LARSOKMESSE i Trømborg kirke. Kir-
ken er viet til St Laurentsius. 10.august er 
en gammel kirkelig 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 
vinterværet, og den gamle kirkebønnen 
om ”godt og tjenlig vær” hører særlig med 
ved denne gudstjenesten. Vi feirer i dag 
Larsokmesse hvert år på en av de nær-
meste søndagene.

Søndag 18.august kl 09.30 inviterer 
Eidsberg felles menighetsråd igjen til 
PILGRIMSVANDRING. Denne gangen føl-
ger vi igjen den gamle kirkeveien fra Heen 
gamle kirkested til Eidsberg kirke, mellom 
8-9 km. 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 pilgrimsvandringen. Når pilgri-
mene har nådd fram til vandringens mål 
– Eidsberg kirke – blir det en kort liturgisk 
avslutning ca kl 1400.

Søndag 18. august kl 18.00 blir det fest-
gudstjeneste med INNSETTELSE AV NY 
PROST i Eidsberg kirke med påfølgende 
kirkekaffe etterpå i Mysen Menighetshus 
Betania.

Søndag 1. september kl 11.00 i Eids-
berg kirke blir det en gudstjeneste ba-
sert på Edvard Griegs melodier.  Mer infor-
masjon kommer.

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 framme i himmelen!

Merk av dager og tidspunkter allerede nå. 
Mer informasjon kommer i Smaalenenes 
Avis og på hjemmesiden: www.eidsberg. 
kirken.no eller sjekk facebook: ”Den  
norske kirke i Eidsberg”.

Tekst :  Solfrid Leinebø Seljås

UTEGUDSTJENESTER, OLSOK OG PILGRIMSVANDRING

Trond DegnesApropos!
Orientering er en flott idrett. Både hode og 
bena må brukes for å nå målet. Jeg løp ori-
entering i min ungdom. Mine veivalg var ikke 
alltid de rette. Kartet ble ikke lest godt nok. 
Da vil o-løperen alltid slite med å finne pos-
tene. Broren min var mye flinkere. En kamerat 
av meg var skikkelig dyktig med kart og kom-
pass. Men det var ikke med lett hjerte han dro 
grytidlig ut for å kjempe om de beste plasse-
ne. Søndag formiddag var det gudstjenesten 
som også kalte på ham.  Alltid sto han foran 
valget: Ut i skogen med kart og kompass eller 
velge veien til kirkens gudstjeneste.

Startet av en O-løper
For 40-50 år siden slet mange unge med 
disse vanskelige valgene. Min kamerat var 
ikke alene om det. Etter hvert som idretten 
fikk større og større oppslutning, maktet 
ikke kirken å finne sine strategier for å bli på 

samme bane. Dessverre så mange sporten 
som en konkurrent til kirkens ungdomsar-
beid. Sakte men sikkert ble det en utvikling 
i positiv retning. Som ungdom ble jeg valgt 
inn i et kommunalt utvalg for idrett og kirke 
i Eidsberg. Det var på biskop Per Lønning sin 
tid.  Spenningene var tilstede, men nå var en 
kommunikasjonskanal på plass. Det ble kon-
struktive samtaler om aktuelle temaer, for ek-
sempel hvordan vi skulle forholde oss til Lo-
ven om helligdagsfred. Loven gjelder fortsatt. 
Det er bra. Men dagens ordlyd gjør at mange 
idrettsarrangement kan tilpasse seg den. 

Nettopp med utgangspunkt i O-sporten 
stormet en ung og entusiastisk prest, Kjell 
Markset ut av skogene på denne tiden - i 
1976. Han startet Kristen Orienteringskon-
takt, KROK. Allerede fem år senere ble Kris-
ten Idrettskontakt, KRIK, etablert med KROK 
som modell. Kristen idrettsungdom fanget 

raskt opp dette positive tilbudet. Allerede 
det første året fikk KRIK 600 medlemmer. I 
1985 ble Markset daglig leder og idrettsprest 
i KRIK. I de årene som har fulgt har KRIK vokst 
videre. I 2016 sluttet Markset i KRIK etter 30 
års innsats for ungdommen. Nye har hatt 
over stafettpinnen. Det året Markset takket 
for seg passerte organisasjonen hele 15.000 
medlemmer.

Jubel for KRIK
Kristen idrettskontakt, KRIK, er en positiv res-
surs i kirkens ungdomsarbeid i Eidsberg. På 
kirkens årsmøte markerte de seg. Med en-
tusiasme orienterte Inger Marie K. Boysen 
og Eirik Aanstad om KRIKs aktiviteter.  Fysisk 
utfoldelse går hånd i hånd med kirkens til-
bud. KRIK har i dag 51 unge medlemmer i 
Eidsberg.

Jeg gleder meg over KRIKs visjon: å skape 

idrettsglede, trosglede og livsglede. KRIK øn-
sker kort og godt å legge til rette for trygge, 
positive og inkluderende fellesskap preget 
av idrettsglede, trosglede og livsglede. Or-
ganisasjonen ønsker å gjøre det enklere for 
ungdom og unge voksne å være kristne i sine 
idrettslag og miljøer. KRIK motiverer dem 
som er glade i idrett til å delta aktivt i kirke 
og menighet, og samtidig bevare mennesker 
i troen på Jesus Kristus. Derfor er det med 
glede jeg, med min interesse for idrett, heier 
på KRIK. Og formålet er klart: å bevare, inspi-
rere og vinne idrettsfolk til et kristent liv, både 
i idrettslag og menighet. KRIK er i sannhet en 
ekte brobygger.

PS: Og O-sporten kan du glede deg over om 
du er ung eller gammel. Det er bare å kjøpe 
kartpakken for tur-orientering og finne pos-
tene rundt i det vakre Fjella-området. GOD 
SOMMER!

Bygger bro mellom kirke og idrett

50-årskonfirmantene har fått en 
innbydelse til de kirkene der de ble 
konfirmert for 50 år siden. De blir in-
vitert til gudstjeneste kl 11.00 med 
egen kirkekaffe etter gudstjenesten 
der det blir anledning til å dele min-
ner. 50-årskonfirmantjubileet blir 
markert ved disse gudstjenestene i 
høst:  

Trømborg kirke 29.sept, Mysen kirke 
8.sept, Hærland kirke 6.okt og Eids-
berg kirke 1.sept. Sett av dagene og 
tips andre du vet om som er 50-års-
konfirmant i år! 

OBS! I år har 60-ÅRSKONFIRMAN-
TENE i Hærland meldt at de også 
vil komme. Dette er en god ide 
som gjøres andre steder også! Alle 

60-årskonfirmanter er også hjerte-
lig velkommen til kirken samme dag 
som 50-årskonfirmantene. Dere vil 
da også bli presentert i gudstjenes-
ten som egen gruppe, men må ord-
ne selskapet etterpå selv. Vi oppfor-
drer dere andre som ble konfirmert 
i Trømborg, Mysen eller Eidsberg 
kirke om også å organisere dere og 
melde fra til kirkekontoret.

50-årskonfirmant-jubileumBibellesing  
på Kirkens  
Bymisjon
Fra 3. september blir det  
Bibellesing på Kirkens  
Bymisjon på tirsdager fra  
kl.12.00 – 12.30.  Alle er velkommen. 
Kontaktperson er Karin Solberg. 
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KIRKEN
TRENGER DEG!

Alle som er oppført i Den norske kirkes 
medlemsregister med stemmerett vil 
motta valgkort og nærmere informasjon 
innen 10. august. 

Den som er medlem i Den norske kirke, 
og ikke mottar valgkortet, bes kontakte 
kirkekontoret, for å få rettet opp opplys-
ningene i Den norske kirkes medlems-

register. Medlemsregisteret er grunnlag 
for kirkelig manntall. 

Den som mottar valgkort, men ikke er 
medlem i Den norske kirke, kan gå fram 
som beskrevet på valgkortet for å bli 
slettet av medlemsregisteret.

Det er en stor fordel om du tar med 
valgkortet til valglokalet.

VALGKORT

Hvordan hadde lokalsamfunnet vårt 
sett ut uten Kirken? Hvordan ville 
landet vårt vært uten en folkekirke? 
Det er nokså vanskelig å forestille 
seg. Kirken er tydelig til stede i Eids-
berg, og er en viktig del av livet vårt. 
Kirken er åpen for alle, fra vugge til 
grav. Kirken har rom for deg! 

Mandag 9. september er det kir-
kevalg. Da kan du være med på å 
påvirke utviklingen i kirken, lokalt 
og nasjonalt. For akkurat som i det 
politiske valget kan du stemme ved 
to valg:

Det er valg til menighetsråd og til bi-
spedømmeråd. Det skal fortsatt være 
ett menighetsråd i det som i dag er 
Eidsberg kommune, tilsvarende blir 
det i de fire andre kommunene vi skal 
slås sammen med. Bispedømmerådet 
er et organ for hele Borg bispedøm-
me, som omfatter hele Østfold og 
mesteparten av Akershus.

Hvilke oppgaver har menig-
hetsrådet?
Menighetsrådet har fokus på det 
som skjer i kirken lokalt. Hvordan 
kan kirken bidra til et godt lokalmiljø, 
hvordan skal gudstjenestelivet være, 

hvilke kulturtilbud skal kirken gi, 
hvordan kan kirken være en støtte 
for mennesker som møter tøffe 
utfordringer? 

Hva gjør bispedømmerådet?

Rådet ansetter prester, fordeler pen-
ger og prestestillinger, og sammen 
med øvrige 10 bispedømmerådene 
utgjør de Kirkemøtet, det øverste 
demokratiske organet i kirken.

– Det skal velges 8 medlemmer til 
Eidsberg felles menighetsråd; 2 fra 
hvert av sognene Eidsberg, Hærland, 
Mysen og Trømborg. Det er én liste 
for hvert sogn, og du skal bruke lista 
for det sognet du bor i. Er du usikker 
på hvilket sogn du tilhører, hjelper 
vi deg med å finne det ut. Du kan 
levere lista slik den er satt opp, men 
du kan også gi en ekstrastemme til 
inntil 3 kandidater. Men du kan ikke 
stryke noen, da blir stemmeseddelen 
forkastet.

– Det skal velges 7 medlemmer til 
bispedømmerådet i Borg. Her er det 
i år 3 lister å velge mellom; Nomina-
sjonskomiteens liste, Bønnelista og 
Åpen Folkekirkes liste. Kandidatene 
på disse listene vil nok bruke tiden 

frem til valget på å fortelle oss hvor-
for vi skal velge akkurat deres liste. 
Også ved dette valget gjelder at du 
ikke kan stryke kandidater, men du 
kan gi ekstrastemme til inntil 3 navn.

Hvor stemmer vi?
I løpet av august vil alle som er med-
lemmer i Den norske kirke, og som er 
15 år eller eldre, motta et valgkort og 
en brosjyre om valget.

Valglokalet vil også denne gangen 
være den eldste delen av Eidsberg-
hallen. Dit kan du gå å stemme før 
eller etter at du har stemt ved kom-
munevalget.

Det er også mulig å forhåndsstemme 
ved kirkevalget. Forhåndsstemmin-
gen starter mandag 12. august. Da 
må du de fleste dagene henvende 
deg til kirkekontoret i Heggin II. 
Noen dager vil det også bli mulig 
å forhåndsstemme på biblioteket; 
dette kommer det informasjon om i 
lokalavisen.

Den norske kirke er demokratisk 
bygd opp, med menighetsråd, bispe-
dømmeråd og kirkemøte. Kirkevalget 
er din mulighet som kirkemedlem til 

å påvirke det som skjer i kirken. 3,1 
millioner nordmenn har stemmerett 
ved kirkevalget. I Eidsberg har nesten 
75% av innbyggerne denne mulighe-
ten. Bruk den!

Dersom du ikke har mulighet til å stemme på  
valgdagen, kan du forhåndstemme. 

I Eidsberg er det mulig å forhåndsstemme  
følgende sted:

• Eidsberg kirkekontor  
Ordfører Voldensv. 1,  
1850 Mysen: 

 Tirsdag – fredag  
i perioden 13.08.-06.09 kl. 10.00–14.00 

• På Eidsberg bibliotek torsdag 29.08. og  
torsdag 05.09.  
Begge dagene i tidsrommet  
kl 1500–1900.

Det er en fordel om de som skal forhåndstemme, 
har med seg tilsendt valgkort. Stemmemottaker 
kan forlange at ukjent velger legitimerer seg med 
valgkort eller annen legitimasjon. Dersom velgeren 

ikke har ved valgkort, fylles det ut valgkort på ste-
det med velgerens navn, adresse og fødselsdato.

Valgreglene er de samme som for valgdagen 
09.09., men velgeren legger stemmeseddelen/-
sedlene i konvolutt(er). Konvolutten(e) legges i en 
omslagskonvolutt som gis stemmemottaker.

Stemmemottaker underskriver valgkortet og på-
fører tid og sted for stemmegivningen, limer igjen 
omslagskonvolutt og fører stemmegivningen på 
liste i velgerens påsyn.

Den som har avgitt forhåndsstemme, kan ikke avgi 
stemme på valgdagen. Tidligere var det anledning 
til å angre forhåndstemmegivningen og stemme 
på nytt valgdagen.

I forkant av opptellingen 09. september, krysser 
valgstyret av i manntallet for de som stemte på 
forhånd, konvoluttene med forhåndsstemmer 
åpnes og blandes med de øvrige stemmesedlene.

Dersom du er utenbygds forhåndsstemmer, må 
du ha skaffet deg stemmesedler på forhånd enten 
pr post eller ved å laste dem ned fra www.kirke-
valget.no, og skrive dem ut. Utenbygds forhånds-
stemmer må stemme senest 03. september.

Viktig å vite om kirkevalget 2019

Forhåndsstemming

– Ikke glem å gi din stemme ved kirkevalget,  
oppfordrer Bjørn Solberg som er leder av  
Eidsberg felles menighetsråd.
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1.	Ole	-	Martin	Glomsrud
Født 1958
Er selvstendig næringsdrivende.
Jeg har sittet to perioder i menighetsrådet og  
har latt meg overtale til å stille på nytt.
Det er viktig å t vare på kirkene som møteplas-
ser i bygda, og tradisjonene som hører med. Jeg 
ønsker at kirkeneskal bli brukt av flere, både 
ved guds-tjenestene og ved konserter og andre 
arrangement.

2.	Svein	Harald	Østevik
Født 1946
Er nå pensjonist, utdannet sivilingeniør.
Jeg er villig til å ta en ny tørn og gjøre de oppga-
ver som menighetsrådet er pålagt.
Ikke minst  blir det viktig både å bygge en ny 
identitet i Indre Østfold kommune, og å ivareta 
de lokale miljøene.

3.	Lars	Kaasa
Født 1966.
Jobber som bussjåfør.
Jeg sa ja til å stille til valg, fordi arbeidet i menig-
hetsrådet er viktig, og fordi jeg da kan påvirke 
kirkens arbeid.
Jeg ønsker at kirken skal stå for en tydelig og bi-
beltro forkynnelse, og samtidig ha en lav terskel 
til et samlingssted hvor alle føler seg velkommen.

4.	Synnøve	Bjørknes	Lundeby
Født 1970
Utdannet sykepleier med videreutdanning i 
familieterapi. For tiden hjemmearbeidende på 
gården.
En åpen dør, omsorg og trygghet, raushet, kunn-
skap, forståelse, inspirasjon og glede er viktige 
stikkord jeg mener Kirken og menighetsrådet 
arbeider for. Derfor er jeg på valg for å kunne 
være med å bidra i denne gode jobben, og jeg vil 
særlig prioritere barn og ungdom

1.	Bjørn	Solberg
Født 1946
Pensjonist, har vært rektor på Mysen  
videregående skole.
Også jeg ønsker at kirken skal være åpen og 
inkluderende, og at den skal være en viktig del 
av livet til alle som bor i Eidsberg. Derfor blir det 
viktig å følge opp strategiplanen for menighe-
tene i Eidsberg, og samtidig jobbe for en synlig 
og relevant kirke i Indre Østfold kommune.

2.	Eva	Reymert
Født 1968
Utdannet jurist, nå lektor Mysen  
videregående skole.
Jeg ønsker å være med på å skape en inklude-
rende, relevant og økumenisk kirke, som bygger 
gode diakonale fellesskap der mennesker blir sett 
og får møte Jesus gjennom forkynnelse, sakra-
menter, fellesskap og kultur. Ikke minst ønsker 
jeg at barn og unge skal føle seg inkludert og få 
vokse i troen.

3.	Håvard	Synnes
Født 1979
Jobber med IKT i et revisjonsfirma.
Kirkens arbeid for barn og unge er det som ligger 
mitt hjerte nærmest. Det er viktig at barn og 
unge har gode aktivitetstilbud der de kan føle 
seg trygge. 
Her har kirken mye å bidra med. Men tilbudene 
må hele tiden utvikles, og nye tiltak må prøves 
og få gode vilkår.

4.	Anne-Grethe	Slorbakk
Jobber som barnehagefaglig rådgiver i  
Eidsberg kommune.
Jeg stiller til valg fordi jeg ble bedt om det av 
nomimasjonskomiteen.  
Jeg ønsker særlig å bidra med tanke på utsatte 
barn og unge.

5.	Tore	Mysen.	
Født 1948
Utdannet innen økonomifag. Nå pensjonist, 
men har også deltidsstilling ved Handelshøy-
skolen Innlandet.
Jeg ønsker å gjøre en innsats i menighetsrådet. 
Er opptatt både av tradisjoner og fornyelse, 
åpenhet og inkludering.

6.	Ole-Asbjørn	Haugerud
Født 1959

Adjunkt ved Mysen videregående skole, 
utdanningsprogrammet Teknikk og industriell 
produksjon
Jeg lot meg overtale til å stille til valg, og er villig 
til å gjøre en liten innsats.

7.	Liv	Klævold	
Født 1947
Pensjonist; var i mange år lektor ved Mysen 
videregående skole.
Jeg er særlig opptatt av at kirken må oppleves 
som relevant for generasjonen 18+.

EIDSBERG MYSEN

Det blir felles valgsted for Eidsberg, Mysen, Hærland og Trømborg 
sokn i Eidsberghallen. 

Mandag 9. september kl 09.00 – 21.00.

TID OG STED  
for stemmegivning  
for Eidsbergs sokn 
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1.	Anne	Grete	Løken	Bredholt
Født 1969
Jobber som fagarbeider i en barnehage i Ski 
kommune.
Jeg ønsker en levende folkekirke der vi møter 
hverandre med ulike syn til et levende fellesskap.
Det er brukt store summer på å restaurere 
kirkene i Eidsberg; nå må folk støtte opp om 
den historiske, kulturelle og tradisjonsbærende 
møteplassen som kirken er.
Vil jobbe for fortsatt bruk av kirkene som kon-
sertarena.

2.	Tove	Frogner	Lund
Født 1967
Utdannet hjelpepleier. Jobber på Edwin 
Ruuds omsorgssenter, og synger i to kor.
Jeg ønsker å gjøre kirken til en vanligere møte-
plass. Jeg vil gjerne ha mer moderne salmer og 
sanger i gudstjenestene, og ønsker å dra både 
kor og KRIK inn i vanlige gudstjenester.

3.	Synnøve	Johannessen	Svensson
Født 1962
Jobber som salgssekretær og IT-ansvarlig ved 
Toyota Ramstad.
Jeg har valgt å stille til valg, da jeg er medlem 
av Den norske kirke og ønsker å gjøre en liten 
innsats.

Bønnelista
1. Thomas Bjørtomt-Haug, Jessheim
2. Mathilde Thompson Sand, Moss
3. Susanne Thauland Hedberg, Ski
4. Åse Brøvig, Ski
5. Laila Larsen, Oppegård
6. Tom Henriksen, Askim
7. Olav Honningdal, Sarpsborg
8. Thea Aarseth, Oppegård
9. Edvard Dreier Grimstad, Råde

Bønnelista vil videreføre den kristne tro og tradi-
sjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden 
reformasjonen. Bibel og bekjennelse  skal være 
kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del 
av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som 
har Jesus som Herre, og ha lokalstyrte menigheter 
med ledere, som lar seg lede av Guds hellige Ånd. 
Se: www.bonnelista.no

Samtidig som det skal velges kandidater til menighetsrådet i Eidsberg 
prestegjeld, er det viktig å delta i valget på dem som skal sitte i Borg 
Bispedømmeråd.

Her kan en velge mellom tre lister, Det er Bønnelista, Nominasjonskomite-
ens liste og Åpen folkekirkes liste.
Kandidatene på de tre aktuelle listene presenteres her:

Nominasjonskomiteens	liste
1. Erling Birkedal, Nittedal
2. Sidsel Repstad, Kolbotn
3. Frode Bolin, Moss
4. Thomas Granheim Iversen, Sarpsborg
5. Elisabeth Pagander Austrheim, Fredrikstad
6. Kurt Soltveit, Ski
7. Oda Mossik Bernhardsen, Fredrikstad
8. Jan-Erik Sundby, Råde
9. Hallgeir Elstad, Sørum
10. Laia Kristine Bringa, Fredrikstad
11. Jon Erik Haave, Moss
12. Pål Antonsen, Sarpsborg
13. Sidsel Marie Schade, Skjeberg
14. Øivind Refvik, Drøbak
15. Maren Kristine Skovholt, Rælingen

Lista består av personer som er foreslått av de lo-
kale menighetsrådene i bispedømmet, og prioritert 
av felles nominasjonskomité. Personene speiler et 
mangfold av meninger og syn, slik det også er i den 
norske folkekirken. Vi representerer ingen organi-
sasjon eller interessegruppe. Sammen vil vi arbeide 
for den lokale kirkes beste.
Se: www.nominasjonslista.no

	Åpen	folkekirkes	liste
1. Karin-Eli Berg, Fredrikstad
2. Ole Jacob Flæten, Lillestrøm
3. Anne Marie Nørstelien Helland, Moss
4. Helene Lunder Eriksen , Fredrikstad
5. Tania von der Lippe Michelet, Moss
6. Kjetil Hafstad, Fredrikstad
7. Liv Betty Hesjadalen, Rygge
8. Anita Patel, Lørenskog
9. Aksel Reuben Eriksen, Skedsmokorset
10. Steinar Granmo Nilsen, Ski
11. Kristin Elisabeth Kyhen Ramstad, Fetsund
12. Eirik Elin Stillingen, Gan
13. Turid Øyna, Nesodden
14. Aleksander Abelsen, Fredrikstad

Vi som står på Åpen folkekirke sin liste vil at Den 
norske kirke skal videreutvikles som en åpen og 
demokratisk folkekirke. Vi vil arbeide for en kirke 
som er åpen for alle, som fremmer menneskeverdet 
og som motarbeider diskriminering.
Se: www.apenfolkekirke.org

1.	Kari	Undeland
Redaktør i KABB, Kristent Arbeid Blant blinde 
og svaksynte. 
Jeg stiller til valg for Trømborg menighet og ønsker 
å gjøre en jobb for at kirken skal være et aktuelt 
sted å oppsøke. 
Jeg tror mange mennesker i dag trenger et sted 
for tro og refleksjon.

2.	Ragnhild	Johanne	Stokker	Kruse
Spesialhjelpepleier. Begynte innen eldreomsor-
gen i 1981, har i mange år også jobbet innen 
psykiatrien. Er i dag i jobb for Røde Kors Øst-
fold, med nettverksarbeid som arbeidsområde. 
Er også frivillig i Mysen og omegn Røde Kors
Hvorfor jeg er villig til å bli valgt inn i menighetsrå-
det handler om bl.a. min plikt som samfunnsbor-
ger og som kristen. Har alltid følt en tilknytning 
til min egen kirke, hvor det nå foregår spennende 
utbedringer og hvor det nå er muligheter for å 
tenke nytt. Jeg ønsker en levende kirke med plass 
for alle.  Det er viktig å verne om våre verdier, vår 
historie. Å ha en åpen kirke spesielt i ferier, slik at 
turister som har denne interessen har mulighet til 
å komme inn.

3.	 Jorunn	-	Mari	Smevik	Olsen
Arbeider som pedagogisk assistent på  
Kirkefjerdingen skole. 
Jeg stiller til valg for at jeg synes det er veldig vik-
tig å beholde grendene og vil at kirken skal være i 
god behold. Den er en viktig møteplass for grenda.

HÆRLAND

Viktig valg til Borg bispedømme 

TRØMBORG
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Snart blir det ett felles kirke-
kontor for hele Indre Østfold 
kommune. Den nye kirkever-
gen i Indre Østfold, Anne-Gret-
he Larsen, har tro på økt sam-
arbeid gir styrke med økt fokus 
på den enkelte menighet. 

Arbeidet med å bygge nytt kir-
kelig fellesråd i Indre Østfold 
kommune er spennende, men 
også til tider krevende sier An-
ne-Grethe Larsen (54), ansatt 
som kirkeverge for det nye fel-
lesrådet i Indre Østfold. 

Hun får et overordnet ansvar 
for flere omkringliggende me-
nigheters drift, og hun har med 
seg mange dyktige medarbei-
dere på laget. Alle nåværende 
ansatte i de fem fellesrådene 
blir med inn i det store nye. 

Omfattende prosess
Endringen har tvunget seg fram 
som en konsekvens av kommu-
nesammenslåingen. Det skal 
nemlig bare være ett fellesråd 
i en kommune. Så når Trøgstad, 
Eidsberg, Askim, Spydeberg 
og Hobøl blir til Indre Østfold 
kommune, blir de tilsvarende 
fellesrådene til Indre Østfold 
kirkelige fellesråd. Overgangs-
datoen er satt til 1. desember 
2019. 

Til det nye fellesrådet vil det 
tilhøre 12 kirker, 13 kirkegår-
der og ca. 50 ansatte, fordelt på 

ledere, organister og kantorer, 
diakoner, trosopplærere, kirke-
gårdsansatte og kirketjenere 
og sekretærer. Det er en større 
gruppe å være overordnet sjef 
for enn de ti som Larsen er kir-
keverge for i dag. Sammensyin-
gen er et krevende prosjekt. 

– Innimellom tenker jeg «hvor-
dan skal vi komme i land?», inn-
rømmer hun. 

– Jeg gjør stadig vekk ting jeg 
ikke har gjort før. Samtidig gir 
det meg energi å se at ting ord-
ner seg og at vi stadig kommer 
videre i prosessen, sier Larsen.

I tillegg til de fellesrådsansatte, 
jobber det også ni prester i den 
nye kommunen, og de har Borg 
bispedømme som arbeidsgiver. 
Disse to arbeidsgiverlinjene må 
samarbeide godt, skal sammen-
slåingen bli vellykket.

– Vi må gi hverandre rom og ha 
respekt for hverandre. En prest 
klarer seg ikke uten kantor og 
kirketjener, og vice versa, skal 
det bli en fin gudstjeneste, sier 
Larsen.

Større faggrupper og ingen 
oppsigelser.
Virksomheten deles opp i fire 
avdelinger, med Anne-Grethe 
Larsen som øverste leder på 
toppen. Menighetsavdelingen 
skal ledes av nåværende kirke-
verge i Hobøl, Terje Stenholt,  
leder for gravplassforvaltning 

blir Asgeir Rønningen, nåvæ-
rende kirkeverge i Spydeberg. 
Leder for økonomi/IKT blir nå-
værende kirkeverge i Askim, 
Bjørn Hasselgård mens nåvæ-
rende kirkeverge i Trøgstad, 
Gunnlaug Brenne, blir leder for 
avdelingen for personal og ser-
vice/kommunikasjon. Brenne 
blir også stedfortrendene kirke-
verge. 

– Dagens fellesrådsansatte blir 
fordelt i avdelingene etter hvor 
de hører til. Så må vi se litt på 
hva som blir mest tjenlig med 
tanke på oppgavefordeling. De 

fleste kommer nok til å jobbe 
med det de jobber med i dag, 
og ingen blir sagt opp.

Ett felles kontor
Én ting er endringene for ar-
beidsstokken. Men hva vil dette 
ha å si for folk flest? 

– Den største endringen blir 
nok at det kommer til å bli ett 
felles kirkekontor for alle me-
nighetene. Det er det flere for-
deler med. Vi skal skape noe 
nytt, og vi skal bygge ny kultur. 
Da har vi tro på at det er viktig 
at vi med samling under ett og 
samme tak. Ringer du kirkekon-
toret, skal det alltid være noen 
som tar telefonen, mandag til 
fredag. Ved å ha ett felleskon-
tor, vil de ansatte også få et 
større fagmiljø enn de har nå., 
sier Larsen og legger til: - Vi er i 
samtaler med den nye kommu-
nen om kontorplass i et kom-
munalt bygg i første omgang, 
men det er ikke avklart i skri-
vende stund. Men det er viktig 
at vi får dette på plass ganske 
snart nå!

Larsen forteller også at hun er i 
dialog med kommunen om mu-
ligheten til å disponere et rom 
på innbyggertorgene i tettste-
dene, for å ha en lett tilgjenge-
lig kontaktflate med lokalbe-
folkningen.

– Den lokale menigheten er 
fortsatt veldig viktig for oss. 
Kirken betyr mye for mange. 
Det er lokalt alt skal skje, og 
folk skal ikke tenke «hvor er 
det blitt av den menigheten 
jeg kjenner?». De skal fortsatt 
kjenne presten sin. Jeg tror nok 
ikke folk vil merke så mye til 
sammenslåingen. Det er da har 
vi gjort mye riktig, sier Larsen 
og understreker: - Jeg kommer 
gjerne på besøk til lag og foren-
inger og forteller om sammen-
slåingen. 

Mer styrke 
Larsen gruer seg ikke til kirkens 
fremtid i Indre Østfold. 

– Jeg ser på det som en stor 
fordel at vi nå er fem som kan 
tenke sammen om å få til de 
beste løsningene. Vi jobber 
mye sammen for å få det til 
best mulig, både for den interne 
virksomheten og det utadret-
tede arbeidet. Jeg tror vi nå får 
mulighet til å styrke det beste 
i alle menighetene, sier Anne-
Grethe Larsen, som gleder jeg 
til å få mer tid til å tenke stra-
tegi og lage langsiktige planer 
og gode løsninger for kirka vår.

– Samling gir styrke for kirken
Tekst og foto :  Åshild Moen Arnesen 

Stemmerettsalderen er 15 år. 
Stemmeberettigede er alle medlem-
mer av Den norske kirke som bor i 
soknet, og som har fylt 15 år innen 
utgangen av året. 

I særskilte tilfeller kan medlemmer 
gis stemmerett i annet sokn enn 
soknet de bor i. Dette avgjøres av 
biskopen etter søknad fra menig-
hetsrådet.

Utenlandske statsborgere blir ikke 
automatisk medlemmer av Den 
norske kirke når de flytter til Norge. 
De må melde seg inn og om nød-
vendig framvise dåpsattest.

Den som er fradømt stemmerett 
i offentlige anliggender, har ikke 
stemmerett ved kirkelige valg.

Det er Den norske kirkes medlems-
register som legges til grunn ved 
utarbeidelse av kirkelig manntall. 
Det har vært en del feil i medlems-
registeret. Det er derfor ønskelig at 
du tar kontakt dersom du er i tvil 
om du er medlem eller ei.

STEMMERETT

– Den lokale menigheten er fortsatt veldig viktig for oss. Jeg tror nok ikke folk vil merke så mye til sammenslåingen, sier kirke-
verge i Indre Østfold, Anne-Grethe Larsen, her på sitt nåværende kontor på Heggin i Mysen.
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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. Toril Skaug Gaasland
Ukentlige øvelser i gymsalen på 
Kirkefjerdingen skole, tirsdager  
kl. 19.00-21.30

Vi ønsker nye sangere hjertelig  
velkommen, spesielt basser.

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

Eidsberg Bygdekor skal delta på innset-
telsesgudstjenesten til ny prost søndag 
18. august (dette fikk vi spørsmål om 
forrige uke og jeg har ikke hatt anled-
ning til å spørre koret enda)

Koret deltar på gudstjenesten den 18. 
august, samt høymessen den  
1. september.

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

Kontakt: Solfrid Fugleskjelle,  
mob. 959 33 636 / ar-k-f@online.no

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

Kontak og nyvalgt styreleder  
Ragnar Duserud, mob. 916 18 494 /  
ragnar.duserud@gmail.com

Lørdag 14. september:  
Sangoppdrag i Gjerdrum Misjonshus

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. Siste 
vanlige øvelse før sommer er 23. mai.

Oppstart torsdag 29. august kl 17.30 
-19.00. Utlodning på første øvelse. 
Øver fortsatt annenhver torsdag  
(oddetallsuker)

Øvelser i september er  torsdag 12. og 
26. september.

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

Aktuelt nytt fra korBLÅVEISPIKEN
Det å føle glede og det å kun-
ne gi glede til andre er noe 
selvsagt og et av våre grunn-
leggende behov. Glede er en 
av grunnfølelsene våre, som 
alle har. Hvordan glede kom-
mer til uttrykk i mengde og 
måter kan variere veldig fra 
person til person. 

Noen er uttrykksfulle og viser 
glede helt spontant og vi kan 
kalle dem gledesspredere. 
Andre kan være like glade inni 
seg, men ikke ville, eller klare 
å dele gleden med andre. 

Noen kan kjenne at mye av 
gleden er borte. Det er hen-
delser i livet som tar gleden 
fra oss. Vi har mistet noen vi er 
glade i, eller har kanskje dårlig 
helse. Det kan være så mangt. 
I slike situasjoner, eller når li-
vet er på det vante trenger vi 
hverandre til å dele oppturer 
og nedturer. 

Mange har behov for å snakke 
med noen i en gruppe, på te-
lefon (kirkens SOS), eller hos 
en prest eller diakon. Det er 
fint å kunne dele det man sy-
nes er vanskelig med noen. På 
den måten får man bearbei-
det det vonde og kan klare å 
se mer positivt på livet igjen.

I tillegg til bearbeiding med 
samtaler, så er det mange 
som merker at fysisk aktivitet 
hjelper på humøret. Når vi er 
fysisk aktive utskilles stoffer 
naturlig i hjernen som gjør 
oss gladere. 

Noe som kanskje ikke har 
vært sagt like ofte, er at be-
arbeidelse er veldig bra, men 
noe annet man også kan gjø-
re, er mer av det man synes er 
moro. Det skaper glede. Det 
høres jo litt for lett ut? Men 
jeg tror at det er noe i dette, 
ikke som et enten eller, men 
som både og. Ved å ta oss 
tid til opplevelser og gjøre-
mål som gjør oss glade, så 
blir vi gladere. Dette gjelder i 
alle aldre, noen trenger å bli 
minnet om dette i en hektisk 
småbarnsfase, andre når de er 
eldre. Kanskje man nesten har 
glemt litt hva man likte før?

Jeg liker veldig godt å gå tur. 
Det blir jeg glad av! Gjerne 
lange turer. På disse turene 

får jeg tenkt mye og snak-
ket mye med dem jeg går 
sammen med. Man glemmer 
tid og sted, og man blir opp-
tatt med å være her og nå. 
På en blåveistur for litt siden 
var jeg sammen med jentene 
mine. Vi var en gjeng. Noen 
hadde mistet en blåveis på 
veien. Det naturlige hadde 
vært å plukke den opp, men 
det gjorde ikke niåringen. 
Hun la heller en blåveis hun 
hadde plukket ned ved siden 
av den som allerede lå der, så 
den ikke skulle føle seg alene.

Vi føler oss alle alene, inni mel-
lom, men ved å dele med an-
dre hvordan man har det, eller 
ved å gjøre mer av det du liker 
godt, vil du kunne kjenne mer 
på gleden du har fått og som 
du har inni deg. Det er godt 
for andre at du viser glede. 
Også er det godt for oss selv å 
kjenne at vi får det lettere og 
kan dele gleden man har med 
de rundt seg.

Tekst:  Solveig K. Tjernæs Vormeland

Vi starter påmelding til det nye 
konfirmantåret med konfirma-
sjon våren 2020 fra juni. 

Kunstutstillingen «Glede over glede» 
sto i Mysen kirke gjennom påskeuk-
en til og med kulturkvelden onsdag 
24.april. Mange hadde stor glede av 
billedhugger Lise Amundsens skulp-
turutstilling. Skulpturene er lagd i 
bronse eller i granitt, og var dermed 
solide og tunge der de sto. Det var 
helt greit for kunstneren at folk kjen-
te på skulpturene. 

Med dette som utgangspunkt var 
det ekstra fint at årets Mortenstua-
konfirmanter fikk oppleve hele ut-
stillingen noen dager før utstillingen 
ble offisielt åpnet på palmesøndag 
14.april. Alle de fem konfirmantene 
syntes utstillingen var spennende. En 
av Mortenstuakonfirmantene i år er 
blind, og han kjente på og studerte 
særlig skulpturen «Katedral» lenge. 
Inne i den gotiske buen har kunstne-
ren plassert en kule av bergkrystall, 
og den ble særlig grundig studert. 

For konfirmantpresten ble dette en 
sterk opplevelse i seg selv, og en på-
minnelse om å ta vare på skattene 
som fins innenfor våre kirkehus og i 
våre liv. Kunstneren ble så glad over 
å høre om den blinde konfirmantens 
møte med hennes skulpturer at hun 
sendte med en stor bergkrystall som 
ekstra konfirmasjonsgave til denne 
konfirmanten.  Mortenstuakonfir-
mantene ble konfirmert søndag 
5.mai, og vi ønsker dem og alle de 
andre konfirmantene i Eidsberg lyk-
ke til videre i livet!

Mortenstua-konfirmantene og kunstutstillingen

Vi starter påmelding til det 
nye konfirmantåret med 
konfirmasjon våren 2020 
fra 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 kjempefint år 
med de som er konfirmanter 
nå i vår, og vi gleder oss til å ta 
imot nye konfirmanter! 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. 

Noen konfirmanter trenger 
spesiell tilrettelegging. Tilbu-
det blir bedre med alt vi vet 
på forhånd, så ta gjerne kon-

takt med kirkekontoret på tlf 
69 70 22 61 hvis du har spørs-
mål. 

Velkommen som konfirmant i 2020

Vi delte ut 100 is til 8.trinn på ungdomsskolen for å informere om konfir-
mantåret 2019-2020. F.v: Solveig Tjernæs Vormeland og Magnus Grøvle 
Vesteraas.

Åpen kafé hele sommeren
Kirkens Bymisjon i Mysen mel-
der om stor aktivitet også i som-
mer. Cathrine Myhre (bildet) 
forteller at kaféen vil være åpen 
for publikum også i sommermå-
nedene. Det vil i praksis si hver 
tirsdag, onsdag og torsdag fra 
kl. 0900 – 14.00.
Hun melder også om at de fri-
villige aktivitetene, som strikke-
klubb mm, er i sving .
Myhre forteller også til Kirkekon-
takten at de er i full sving med 
utviklingen av byhagen. De er 
i oppstartfasen. De som ønsker 
det kan der leie en kasse gratis 
og dyrke sine grønnsaker selv. – 
Det blir et lett for oss å få dette i 
gang, sier Cathrine Myhre.
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Sorg og omsorg er en organisa-
sjon som driver arbeid for å støt-
te de som har mistet en av sine 
nære. Sorg og omsorg finnes 
flere steder i Østfold. Vi inviterer 
til åpne sorgforum som du kan 
komme til uanmeldt. Der møter 
man ledere å snakke med og an-
dre som har opplevd å miste noen. 
I etterkant av dette får man tilbud 
om å delta i en sorggruppe. Vi hå-

per du tar kontakt ved behov og 
at du benytter deg av det gode til-
budet som finnes. Sorgforumet er i 
Dr. Randersgate i Askim (Kirkekroa) 
første torsdag i mnd. 5.9, 3.10, 7.11, 
5.12. 2019.
Høsten 2019 kommer sorg og om-
sorg til å arrangere kurs for sorg-
guppeledere. Dette er et åpent 
kurs for deg som ønsker å være en 
støtte for andre som er i sorg. Det 
arrangeres på kveldstid, mer infor-
masjon kommer seinere, så følg 
med i avisen, menighetsblad el-
ler ta direkte kontakt med Solveig 
K Tjernæs Vormeland, 98220299, 
solveig.vormeland@eidsberg.
kommune.no hvis du ønsker mer 
informasjon.

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

       

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

Innleveringsfrist til  
neste menighetsblad:

19. aug. 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

Denne annonseplassen  
kan bli din!

12. august "Møbelbyen Mysen" v/Dag Mysen.

26. august "Modersvingen" v/ Renate Gjerløw Larsen.

9. september "Tyskerjentene og deres barn"  
 V/ Leif Henning.

23. september Sanggruppe fra Skiptvet besøker oss.

14. oktober «Birøkting» v/ Morten Bull.

28. oktober  Vi blir kjent med vår nye prost,  
 Kåre Rune Hauge.

11. november "Vi fortsetter å synge fra Mads Bergs  
 sangbok", Ranveig Brandsrud Henning.

25. november "Hva nå?" v/ Erik Unaas.

9. desember  Adventstanker v/ Magnus Grøvle  
 Vesteraas.  
 Besøk av barnehagebarn.

Vi møtes annenhver mandag kl. 11.00–13.00 til program,  
formiddagsmat og fellesskap i Mysen Menighetshus Betania.

Program for  
Trivselstreff

Den populære sangeren Renate Gjerløw 
Larsen besøker Trivselstreffet .

På tampen av ordførerperioden besøker 
Erik Unaas  Trivselstreffet.

Håpets katedral er et initiativ 
til en nasjonal dugnad for å 
reise et åndelig symbolbygg 
av innsamlet plast fra havet i 
regi av Borg biskop og bispe-
dømmeråd. - Prosjektets visjon 
er å forvandle vondt , til godt 
og vise at det finnes håp når 
vi jobber sammen, sier biskop 
Atle Sommerfeldt.

Arbeidet med katedralen er i gang 
og bygges på en lekter i tradi-
sjonshåndverksmiljøet på Isegran 

i Fredrikstad. Hovedplasseringen 
blir i Ytre Hvaler Nasjonalpark, 
men den kan også flyttes til an-
dre steder langs kysten. Den blir 
ca. 100 m2, stor nok til å romme 
30- 50 mennesker. Katedralen får 
et reisverk i tre inspirert av stavkir-
kene.
Da biskopene (bildet) i midten av 
mai hadde sitt møte i Fredrikstad 
tok de arbeidene i øyesyn og fat-
tet stor interesse for dette unike 
prosjektet.

Håpets katedral reiser seg
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VIGDE
Mysen:
Ritah Nambale og Helge 
Berglann

GUDSTJENESTER
16.06.19 – TREENIGHETSSØNDAG.
Hærland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
Tenor kirkeruin kl. 17.00: Felleskirkelig friluftsgudstjeneste

23.06.19 – 2. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Trømborg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

30.06.19 – 3. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Lundebyvannet kl. 11.00: Friluftsgudstjeneste

07.07.19 – 4. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

14.07.19 – 5. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Trømborg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

21.07.19 – APOSTELDAGEN.
Eidsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

28.07.07 – 7. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Hærland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

MANDAG 29.07.19 – OLSOK.
Eidsberg kirke kl. 18.00: Olsokgudstjeneste. 
 Foredrag i Kirkestua etter gudstjenesten.
04.08.19 – 8. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

11.08.19 – 9. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Trømborg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Larsok

18.08.19 – 10. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Pilgrimsvandring fra Heen gamle kirkested til Eidsberg kirke. 
Eidsberg kirke kl. 14.00: Kort liturgisk avslutning av pilgrimsvandringen.
Eidsberg kirke kl. 18.00: Gudstjeneste med innsettelse av ny prost. 

25.08.19 – 11. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Hærland kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste/høsttakkefest. Utdeling av 4-årsbok.

01.09.19 – 12. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Eidsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Mysen kirke kl. 18.00: Gudstjeneste

08.19.19 – 13. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. 50-årskonfirmanter.
Trømborg kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste. Utdeling av 4-årsbok

15.09.19 – VINGÅRDSSØNDAG.
Mysen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste med presentasjon av nye konfirmanter. 
Eidsberg kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste/høsttakkefest. Utdeling av 4-årsbok.

DØPTE
Eidsberg:
Wiljar Knudtzon Smestad-
Gundersen
Noah Hoff
Maiken Bredholt Roulund
Benjamin Nøkleby Brandsrud
Mikkel Elias Kasbo
Eivind Solerød
Isak Bekke Winberg

Mysen:
Just Marius Jacobsen Filtvedt
Laurie Shima Niyongabo
Emilie Risdal Grinden

Trømborg:
Leander Eide-Lystad
Nemo Nybakken Haga

DØDE
Eidsberg:
Åsmund Hagen
Anette Tokerud
Eli Østensvig
Mary Birgitte Præsthus
Kirsten Hartmann Åle

Mysen:
Frank Lind
Marit Langfeldt
Judith Sofie Larsen
Johan Fredrik Reymert
Inger Johanne Vonen
Eva Synnøve Andersen 
Reidun Elisabeth Skjørten
Nils Erik Napstad
Thorbjørn Hoel
Tove Ellinor Strand
Arne Severin Korterud

Hærland:
Ester Sanner
Jan Ludvig Rakstad

Trømborg:
Anna Helene Kopperud
Bjørg Jenny Aaberg Berthelsen
Øivind Trømborg

NMS med  
Misjonsmesse  
– LAPPETEPPE 

Til høsten arrangerer Det norske misjonsselskap (NMS) 
i samarbeid med Den norske kirke, misjonsmesse på 
Mysen menighetshus Betania. Det skjer 14. november. 
Det er et godt samarbeid med NMS, fint for oss at de 
kommer hit og at sanggruppene Småbarnssang og 
Knøttekor kan medvikre. I tillegg har vi konfirmanter 
som får oppgaver. Og til sammen lager vi en viktig og 
artig ettermiddag for hele storfamilien. 
Innsamlingen går til NMS som driver stort misjons og 
humanitært arbeid rundt i hele verden. I en del år har 
vi også vært heldige å få besøk fra studenter fra Mada-
gaskar som forteller fra sin bakgrunn og synger for oss. 
På slutten av kvelden er det en egen lokal trekning. 
Som hovedgevinst til denne trekningen skal vi til 
sammen i kirkefellesskapet her i Eidsberg lage et lap-
peteppe. Hver og en utfordres på å strikke en lapp på 
20x20 cm i restegarn av ull, gjerne Lanett el.l. Legg opp 
48 masker på pinne 3, denne leveres til Solveig, eller på 
Mysen Menighetshus Betania så setter Elsa Ånesland 
teppet sammen.

PROGRAM 

Normisjon Mysen
AUGUST
Man 19. 12.00 Bønnemøte
Ons 21. 19.00 Samlingsfest. Andakt ved Øystein  
  Sjølie og sang av Exalto
Ons 28. 19.00 Malikveld.. Besøk av Karen Ekern

SEPTEMBER
Ons 4. 19.00 Kveldsbibelskole ved Svein Granerud
Ons 11 19.00 Kveldsbibelskole ved Svein Granerud
Man 16. 12.00 Bønnemøte
Ons 18. 19.00 Kveldsbibelskole ved Svein Granerud
Søn 22. 18.00 Sangkveld med Gränslöst

OKTOBER
Ons 9. 19.00 Møte med besøk av Bent Reidar  
  Eriksen og «Kirketun»
Ons 16. 19.00 Møte. Besøk av Ellen L Slettevold
Man 21. 12.00 Bønnemøte
Ons 23. 19.00 Møte med besøk av Gunnar  
  Navestad

NOVEMBER
Ons 6. 18.30 «Herr`lig aften» for menn.   
  Besøk Øyvind Moksnes med flere
Ons 13. 19.00 Møte med besøk av Trond Pladsen
Søn 17.  «Visst skal våren komme».  
  Konsert i Eidsberg kirke med KOR15
Man 18. 12.00 Bønnemøte
Ons 27. 19.00 Møte med besøk av Kristian Øgaard,  
  leder i Acta og sang av Hildegunn  
  Saunes

DESEMBER
Ons 6. 19.00 Adventsfest felles med Mysen  
  Menighet.  
  Besøk av Paul Erik Wirgenes og  
  KOR15 

SE ANNONSER I SMAALENENES AVIS eller gå inn på: 
www.normisjonmysen.no

MMM  
høsten 2019
Onsdag 25. september får vi 
besøk av Ann-Magritt Aust-
enå, generalsekretær i Norsk 
organisasjon for asylsøkere. 
Temaet blir naturlig nok flykt-
ninger og asylsøker til Norge, 
både i et historisk og dagsak-
tuelt perspektiv.

Onsdag 30. oktober får vi be-
søk fra Stefanusalliansen som 
vil fortelle om barnehagear-
beid i Egypt, i regi av den kop-
tiske kirken.  Dette arbeidet 
er flott og viktig, og så er det 
morsomt at vår Menighete-
nes barnehage støtter dette 
barnehagearbeidet.

Siste MMM i 2019 er onsdag 
20. november; programmet 
for den dagen er ikke fastsatt.

Solfrid Leinebø Seljås har takket ja til 
stillingen som sokneprest i Trøgstad. 
Dermed forlater hun Eidsberg etter 
åtte år i samme stilling her i bygda.

– Det kom en mulighet for skifte av 
tjenestested som sjelden dukker opp 
for en prest. Selv om valget var van-
skelig, ble svaret ja fra meg, sier Sol-
frid til Kirkekontakten.

Solfrid Leinebø Seljås er Indre Østfold-
presten framfor noen. Etter fire år i Marker 
kommune, kom hun til Eidsberg som fun-
gerende sokneprest i september 2011.  
Ett år senere ble hun fast ansatt i stillin-
gen. 
Godt arbeid i menighetene
Solfrid ser tilbake på disse åtte årene med 
glede.  
– Jeg legger ikke skjul på at det er vanske-
lig å forlate Eidsberg. Det er mye godt ar-
beid i de fire menighetene.  Det er utført 
et omfattende kartleggingsarbeid innen 
menighetsutvikling med en tenkning 
innen strategiutvikling som jeg har likt 
godt.  Det er valgt en retning for det kirke-
lige arbeidet i bygda som jeg har tro på, 
sier soknepresten.
– Men nå venter soknepreststillingen i 
Trøgstad. Hvilke tanker gjør du deg?
– Her dukket det opp en mulighet hvor 
mange brikker falt  på plass.  Jeg kan fort-
satt bo i vårt hus i Askim. Mine kolleger i 

nabokommunene kan jeg fortsatt ha god 
kontakt med og jeg blir også i det samme 
prostiet.  Sist, men ikke minst, er det også 
i Trøgstad jobbet godt med trosopplæ-
ringen og gudstjenestelivet med mange 
frivillige involvert. Dette ser jeg fram til å 
bli en del av, sier Leinebø Seljås.
Avskjedsgudstjeneste
Det er allerede bestemt at avskjedsguds-
tjenesten for Solfrid blir i Mysen kirke 1. 
september kl. 18.00. Etter gudstjenesten 
blir det kirkekaffe i Mysen Menighetshus 
Betania. – Jeg håper å møte mange både i 
kirken og på menighetshuset, sier Solfrid.

Fra Eidsberg til Trøgstad
Tekst :  Trond Degnes

Sokneprest Solfrid Leinebø Seljås forlater Eids-
berg etter åtte år og begynner i samme stilling 
Trøgstad.



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 bidra!
Den norske kirke inviterer, 
i samarbeid med de andre 
kirkesamfunnene i Eids-
berg, til en hel SFO -dag. 
15. august 2019 er SFO ved 

barneskolene stengt, men 
vi i kirken har åpent! 
Da vil vi i kirkene invitere 
alle barn som er født i 2011 
og 2012 til å være med på 
en aktivitetsdag hvor tema-
et er hvordan kan vi passe 
bedre på JORDA vår! Vi skal 
leke, grille, oppleve fortel-
linger fra Bibelen, perle, 
danse, sparke fotball, sne-

kre, 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 kjen-
ner til å være med! Mer info 
og påmelding finner du på 
www.eidsberg.kirken.no fra 
1. juni 2019.

AGENT JORDVENN!

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

Sommerkonsertene i Eidsbergs fire kirker er blitt en tradisjon som 
hele indre Østfold setter pris på. Siden 2017 er det også lagt opp til 
lunsjkonserter i Mysen kirke på formiddagene til seks utvalgte lør-
dager. – Vi håper årets program faller i smak, sier leder for musikk- 
og kulturutvalget i Eidsberg prestegjeld, Trond Degnes.

De som velger å ta turen til 
Eidsberg kirke den 26. juni vil få 
oppleve Frimurernes Storband 
fra Oslo. Med sine 17 musikere 
byr bandet på et meget variert 
program med masse vellyd. Fri-
murernes Storband begynte sin 
virksomhet i 1989, men ble for-
melt etablert i 2001 som en del 
av Frimurernes Orkester. I 2003 
ble storbandet invitert til å spille 
under høymessen i Molde Dom-
kirke i forbindelse med åpningen 
av Molde Jazzfestival. Dette ble 
en suksess. Etterhvert har jazz i 
kirken blitt et etterspurt «nisje-
produkt». Bandet har spilt ved 
en lang rekke kirkekonserter og 
gudstjenester i kirker både i og 
utenfor hovedstaden. 
Det er meget hyggelig at prosten 
i Ås, Hege Fagermoen, er med 
som vokalist. Hun har en lang 
erfaring som sanger og opptrer 
sammen med storbandet ved 
flere anledninger. På de årlige 
kulturdagene i Ås kommune syn-
ger hun sammen med Magnolia 
Jazzband. Bjørn Bergholtz, opp-
rinnelig fra Mysen, spiller trom-
bone i Frimurernes Storband. 
Han er kveldens konferansier.

Tilbake til Mysen
Mange gleder seg over at Ellen 
Sofie Hovland kommer tilbake 
til Mysen for å holde årets som-
merkonsert i kirken onsdag 3. 
juli. Ellen Sofie har gitt ut sin 
tredje plate med egne tekster og 
selvkomponert musikk.  Hennes 
viser har tekster som treffer et 
bredt publikum med refleksjon 
over gleder og sorger i livet. I år 
ble hun igjen nominert til Spel-
lemannsprisen. Hovland er også 
meget dyktig på gitar. Det er ek-
stra spennende at hun til som-
merkonserten har med seg sin 
gode samarbeidspartner, den 

kjente gitaristen Knut Reiersrud. 
De har blitt en ettertraktet duo 
og har et samspill som skaper en 
lun atmosfære under konsertene 
- med humor og snert. Knut Rei-
ersrud vil også ha sin egen avde-
ling under sommerkonserten og 
har sikkert musikalske overras-
kelser på lur. 

Vakker sang og musikk
Sommerkonsertene i Trømborg 
(10. juli) og Hærland 17 (juli) byr 
begge på spennende band med 
dyktige sangere og musikere. 
Håkon Hauer, opprinnelig fra 
Trøgstad, kommer til Trømborg 
sammen med sangerinnen Mo-
nika Nilsen Walter. De byr på et 
meget variert repertoar fra Elvis 
Stein, Ove Berg og tonesatte dikt 
av Hans Børli. Det er ikke for in-
genting at Hauer med sitt band 
har gitt konserten tema: Tro, håp 
og kjærlighet.
I Hærland er det enda mer lokale 
sangere og musikere som innbyr 
til en stemningsfull kveld. Bernt 
Bekke har satt sammen en grup-
pe som byr på en spennende 
kveld med et program som tref-
fer mange i hjertet. Ensemblet for 
kvelden består av Berit Bjerke og 
Karl Jakob Enger, som begge har 
en lang karriere i acapella-koret 
Maxime. Begge synger, og Karl 
Jakob trakterer også trombone 
og gitar.

Kai Funderud er kjent fra mange 
opptredener i band og på egen-
hånd gjennom en årrekke, og 
spiller både bass og sologitar i til-
legg til sang.
Eugen Shapovs er en erfaren mu-

siker som er flyttet til bygda med 
mange jern i ilden og som spiller 
bassgitar. Bekke selv spiller trom-
bone, trekkspill og tangenter.

Babysang 
Mysen Menighetshus Betania 
10-ukers kurs, kr 400 
Påmelding til Ingamay Synnes: 
48158811 
Start: 4. september kl 11-13.  
Det går hver onsdag fram til 20. 
november (utenom 2. oktober 
og 6. november) 
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 2019: 13. august, 
10.september, 8.oktober, 5.no-
vember og 3. desember.   
Påmelding til Solveig Tjernæs 
Vormeland, 98220299

Knøttekor (3-6 åringer) 
Mysen Menighetshus Betania 
En tirsdag i måneden, 200 kr. 
Datoer høsten 2018:  
27. august, 24. september,  
22. oktober, 19. november og 
17. desember 
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.  
Hærland: 25. august kl. 11 
Trømborg: 8. september kl. 11 
Eidsberg: 15. september kl. 11 
Mysen: 22. 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 
15. 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 23.-24. novem-
ber.

KRIK Ka du trur 
Eidsberghallen 
Fra 8. klasse og oppover  
Hver fredag kl. 18.30. 
Oppstart høsten 2019 er  
23. august 
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 oppo-
ver. Dansegruppa er fra 4. 
klasse og oppover. 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: 
Ingamay Synnes (48 15 88 
11)

Mandagskvelden for barn 
fra 1.-7. klasse i Trømborg 
menighetshus. Annenhver 
mandag. Kontakt: Jostein 
Trømborg (928 93 741)

Trosopplæring – høsten 2019

Nok en sommer med kirkekonserter

27. april var 15 tårnagenter pluss ledere samlet 
til en spennende dag i Eidsberg kirke, hvor de 
lærte om kirkerommet, var på oppdrag i tår-
net, og til og med fanget tyvene som hadde 
stjålet kirkesølvet! Dagen etter fikk agentene 
sin dusør på gudstjenesten i 
Trømborg kirke.

Tårnagenter 2019

Frimurernes Storband blir et spennende besøk. De kommer til Eidsberg kirke 26. juni.

Bernt Bekke med band.

Håkon Hauer, opprinnelig fra Trøgstad, kommer til Trømborg kirke sammen med 
sangeren Monika Nilsen Walter og musikere.


