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ÅRSBERETNING 2018 
B o r g e  m e n i g h e t s r å d  

 
 
MENIGHETSRÅDETS SAMMENSETNING 2018 
 
Leder:   Erik Nilssen 
Nestleder:  Randi Marie Værvågen Weyde 
Kasserer:  Jan Vidar Mathisen 
Rådsmedlem.: Elin Lund Langsholt 
   Ann Kristin Hansen 
   Chanett Spro Kristoffersen 
   Kjell Brevik 
   Berit Ellefsen 
Sokneprest:  Paul Kristian Steiro 
1.vararepr.:  Sidsel Augustin Eriksen 
2.vararepr.  Åsa Danielsen 
3.vararepr.:  Jorunn L. Magnussen 
4.vararepr.:  Jorunn Oliversen 
 
   
Menighetsrådets arbeidsutvalg har bestått av leder, nestleder, kasserer og 
sokneprest. Daglig leder har vært sekretær for arbeidsutvalget og menighetsrådet.  
 
Repr. til fellesrådet:  Jan Vidar Mathisen 
Vararepr.:   Erik Nilssen 
 
 
 
2. MENIGHETENS ANSATTE I 2018 
 

Stilling Navn Stillingsstørrelse 

Sokneprest Paul Kristian Steiro 100 % 

Kapellan Marie Bakkevig Hillesund 100 %. (Fødselspermisjon 
frem til 01.09.18) 40 % 
redusert stilling fra 
01.09.18 - 

Kapellan, vikar Ole Östrup 100 % frem til 30.09.18. 
Videre 50 % vikar i 
kapellan stilling 

Kantor Ragnhild Sætren 100 % stilling. 
(foreldrepermisjon frem til 
01.08.18) 

Kantor, vikar Gøril Guleng og Jørn 
Vidar Lillestrand 

Vikar frem til 01.08.18 

Kateket Runar Godø 100 %. (100% permisjon 
fra 01.09.18) 

Menighetspedagog Marianne E. Fürst 80 % 

Diakon Gunn G. Vik 50 % 
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Menighetsarbeider Marte Solbakken 40 % (sluttet sommer 
2018) 

Menighetsarbeider Elisabeth Engen Lie 40 %. (startet 22. oktober) 

Kirketjener Hanne Engebretsen 100 % 

Daglig leder Anne Gry Fløien 100 %. (startet 1. april) 

 
  

 
 
3. MØTEVIRKSOMHET 
Menighetsrådet har i 2018 hatt 9 møter og har behandlet 53 saker.  
Årsmøtet ble avholdt søndag 15. april, umiddelbart etter gudstjenesten i Borge kirke.  
 
4. UTVALG / KOMITEER 
Trosopplæringsutvalget: 
Trosopplæringsutvalget består av: Knut Ellefsen Stine Løkkeberg, Randi Værvågen 
Weyde, (fra menighetsrådet) og Marianne E.Fürst (menighetspedagog og leder av 
utvalget) Kateket Runar Godø eller kapellan Marie B. Hillesund har deltatt ved behov. 
 
Gudstjenesteutvalget:  
Gudstjenesteutvalget består av: Jan Vidar Mathisen, (fra men.rådet), Ragnar 
Værvågen, Ida Danielsen, Ragnhild Sætren (kantor, i permisjon frem til 01.08.18) og 
Paul Kristian Steiro (sokneprest og leder av utvalget, f.o.m 01.05.). Utvalget hadde 
ett møte våren 2018. 
 
Diakoniutvalget: 
Diakoniutvalget består av: Leder Toril Slettevold Heie, Liv Berit S. Klemsdal, Aud E. 
Willadsen, Arvid Olsen og Gunn Gangestad Vik (diakon, sekretær).  
 
 
 
5. KIRKENE 
 
Kjølstad kirke 
Det er jevn aktivitet i Kjølstad kirke. Det er flere foreninger som jevnlig holder sine 
møter i underetasjen. Utleie er gratis for foreninger som er direkte tilknyttet 
menigheten. Disse er Formiddagstreffene, Lørdagskaféen, Søndagsskolen, Borge 
menighetskor, Borge Barnegospel, Borge Soul Children samt klubbene HIKK og 
KIKK. 
Borge og Torsnes Israelsmisjon og Kjølstad Misjonsforening er de foreninger som 
har betalt leie.  
Menighetssalen i Kjølstad kirke leies ut til privatpersoner/organisasjoner til 
selskap/møter. 
 
Det har blitt igangsatt arbeid med uteområder rundt Kjølstad, men det er ikke 
ferdigstilt. 
Sommeren 2018 ble det gjort tiltak i Kjølstad kirke for å redusere radonverdiene, som 
over tid har vært for høye i underetasjen. 
I desember 2018 ble det installert nytt ventilasjonsanlegg i kontorfløyen i 2. etasje. 
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Borge kirke 
Vi opplever at Borge kirke er den kirken som fortrinnsvis ønskes til dåp og vielser.   
 
 
6. FASTE ORDNINGER 
 
Det er mange frivillige som har ulike oppgaver i menigheten. Dette er avgjørende for 
at alt skal fungere tilfredsstillende. Det er registrert 95 frivillige i menigheten. 
 
Givertjeneste: 
Borge menighet har mulighet for fast givertjeneste til menighetens arbeid. Det er 
laget brosjyrer som er lagt ut i våpenhusene, og vi gjør ordningen kjent i 
gudstjenester og på hjemmesiden. Kontonummeret for gaver til menigheten er som 
oftest nevnt bakpå gudstjenesteprogrammet. 
 
Kirkeskyss: 
Ordningen med kirkeskyss opprettholdes. Egen mobil til kirkeskyss ble innkjøpt 
høsten 2015 slik at et fast telefonnummer brukes som kontakt både til kirkeskyss og 
formiddagstreff. Telefonnummeret viderekobles til den som har ansvar for skyssen. 
Nummeret er gjort kjent gjennom utdeling av flyveblad og ved oppslag. 
Telefonnummer blir annonsert i avisene sammen med gudstjenestene. Vi skulle 
gjerne hatt flere kirkekjørere, slik at vi kunne annonsere med skyss hver søndag.  
 
Dåpsvert: 
Dåpsfamiliene som kommer til kirken blir tatt godt imot av dåpsverten. Dåpsverten er 
sammen med dem i dåpssakristiet og leder dåpsfølget inn i kirken i prosesjon 
sammen med klokker og prest. Dåpsverten har ansvar for at dåpslysene tennes, 
oftest ved å bistå faddere som selv tenner lysene etter at barna er døpt. Ved 
gudstjenestens slutt deler dåpsverten lyset ut til foreldrene. Noen av dåpsvertene 
leser bibeltekster i forbindelse med dåpen.  
Det er stadig behov for flere dåpsverter. 
 
Kirkeverter: 
Til gudstjenestene har vi kirkeverter som ønsker velkommen og deler ut salmebøker 
og program. Kirkeverten har ansvar for å samle inn offeret, og har også ansvar for å 
lage til enkel kirkekaffe. Menighetsrådets medlemmer og andre frivillige som ønsker å 
delta er velkommen til å bidra i kirkevertarbeidet. 
 
Medliturger: 
Det er lagt til rette for å benytte medliturger i våre gudstjenester. Medliturgen deltar 
med lesning, forbønn og vanligvis med ved nattverdutdelingen. Det settes opp lister 
med de som ønsker å delta som medliturg, og daglig leder/prestene følger opp og 
gjør avtaler i forkant av gudstjenestene. I tillegg benyttes andre frivillige (for eksempel 
konfirmanter) de gangene det er aktuelt. 
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7. GUDSTJENESTELIVET  
 
Gudstjenestene veksler mellom våre 2 kirker. De fleste gudstjenestene er høymesser 
med nattverd, og i tillegg er det dåp etter behov. Trosopplæringens forskjellige faser 
har satt preg på mange familiegudstjenester. De fleste av disse er i Kjølstad kirke. Vi 
har hatt nattverd på flere familiegudstjenester. 
 
Vi har noen gudstjenester felles med Petrikirken. 
Skjærtorsdag kveld byttes det på hvilken menighet som er vertskap, så stiller 
"gjestene" med predikant. I 2018 var gudstjenesten i Petri kirke.  
I forbindelse med pinse markerte vi "Kirkens fødselsdag" med en egen 
barnehagegudstjeneste 20. juni.  
 
Nattverdmåltidet forrettes både ved knefall rundt alterringen og ved intinksjon 
("dyppe-nattverd"). Det er fast med intinksjon når det er dåp i gudstjenesten, ellers 
benyttes noen ganger knefall. Enkelte mennesker er glad for intinksjon da helsa ikke 
alltid gjør det lett å knele eller benytte drikkebeger. Vi opplever også at terskelen for å 
gå til nattverd virker lavere for en del mennesker når intinksjon benyttes, slik at 
resultatet er at flere tar del i nattverden. Ved enkelte familiegudstjenester har vi 
bønnevandring med nattverd som en egen stasjon, og da benyttes som regel 
intinksjon. Gjeldende vedtak er at minst én nattverd pr mnd. skal være med knefall. 
Det benyttes kun glutenfrie oblater og rød avalkoholisert vin i Borge menighet. 
 
Vi har en enkel kirkekaffe med kjeks i forbindelse med de fleste gudstjenester, mens 
det noen ganger er "utvidet kirkekaffe" med kaker. Det skjer bl.a. ved de fleste 
familiegudstjenester. Vi opplever at mange stanser igjen for en prat over en 
kaffekopp/saft, og vi ser på dette som god diakoni. 
 
Samarbeid mellom ansatte og frivillige fører til mange spennende og fine 
gudstjenester, og flere frivillige stiller gjerne opp som medliturger.  
Både søndagsskolen, korene, musikere og solister har bidratt til gode opplevelser for 
utøverne og for de øvrige fremmøtte.  
 
I forbindelse med påske, pinse og jul forsøker vi å legge til rette for en enkel 
gudstjeneste ved Emil Mørchs minne og Fauns vei. Vi har også lagt til rette for 
nattverdfeiring i Faunsvei hvert semester. 
Det har vært arrangert gudstjenester for barnehager og skoler, de fleste i tilknytning 
til jul.  
 
Minnegudstjenesten for 2018 ble arrangert allehelgensaften (lørdag) i Borge kapell. 
Minnestunden ble lagt opp med lesning, sang og musikk. Det ble gitt mulighet til å 
tenne lys, skrive ned bønner og sitte i stillhet og lytte til musikk.  
 
Når det gjelder besøkstall til gudstjeneste og nattverd, er det gledelig å se at tallet har 
en svak med god økning fra 2017. 
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8. ARRANGEMENT 
 
 Menighetens juletrefest gikk av stabelen søndag søndag 6. januar 2018. Erik 

Nilssen ledet og Paul Kristian Steiro holdt andakt. Borge Barnegospel og Borge 
Soul Children deltok med sang. Kantor Jørn Vidar Lillestrand spilte til sangene 
og gangen rundt juletreet. Bespisningen skjedde i menighetssalen, mens 
resten av festen var oppe i kirkerommet. Ca. 90 små og store deltok.  

 
 Årets fasteaksjon for Kirkens Nødhjelp foregikk tirsdag før påske. 

Konfirmantene var engasjert i bøssebæring, sammen med en del foreldre og 
andre frivillige fra menigheten. Det hele ble gjennomført på en meget god 
måte, og resultatet av fasteaksjonen ble kr. 36 800,- 

 
 I forbindelse med pinse markerte vi "Kirkens fødselsdag" med en egen 

barnehagegudstjeneste 20. juni Dette var som vanlig et fellesarrangement 
med Petrikirken. Alle barnehagebarna i Borge ble invitert til denne 
gudstjenesten. 

 
 Helgen 21.-22. september var det Høstdager i Kjølstad kirke.  

I forkant av helgen ble det solgt lodd rundt i forretninger, og mange hadde gjort 
et betydelig arbeid. På møtet fredag kveld talte Paul Kristian Steiro. Lørdag var 
det familiedag med sang av Borge barnegospel og Lisleby barnegospel. 
Andakten var ved Marianne Fürst.  Både fredagen og lørdagen var vi mange 
samlet. Det økonomiske resultatet ble netto kr. 50 791,-  
 

 Søndag 9.desember ble det arrangert ”Tenn et lys i mørket” i Borge kirke. 
Her deltok Borge Barnegospel, Borge Soul Children, Borge menighetskor, 
Chanett Spro Kristoffersen (sang), Christine Møklegaard (tverrfløyte), Øivind 
Slettevold (bass), Marianne Fürst (dirigering) og Ragnhild Sætren 
(piano/orgel). Christoph Fürst sørget for lyden. Andakt og ledelse ved Marie 
Hillesund. Speiderne på Årum deltok bl.a. med fakler utenfor kirken. Det ble tatt 
opp en kollekt til menighetens misjonsprosjekt. 

 
 Før jul ble det i Borge og Kjølstad holdt 4 julegudstjenester for skolene.  

Det var en endring i tidspunkt for gudstjenestene da vi hadde gudstjenestene i 
Kjølstad dagen før gudstjenestene i Borge kirke. På den måten kunne vi bruke 
samme kirketjener og organist på alle gudstjenestene. Sogneprest og kapellan 
delte ansvaret for skolegudstjenestene. I tillegg deltok kapellanen på Begby 
skole sine to julesamlinger i gymsalen – en for 1.-6.klasse og en for 7.-10. 
klasse.  

 
 15. og 17. desember hadde vi barnehagevandring i kirken. Det var 9 grupper 

på besøk.  
 
Barna fikk vandre gjennom ulike ganger/rom i Kjølstad kirke, utkledd som  
Maria, Josef, de tre vise menn, engler og hyrder. På ulike steder under 
vandringen fikk de spille scener/synge sanger som var med å understreke 
juleevangeliet. Det var menighetsarbeider Elisabeth Engen Lie og vikar Karen 
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Marie Grandahl-Ulvestad som ledet vandringene. Etter hver vandring ble det 
servert pepperkaker, klementiner og saft nede i menighetssalen. 
 4 av gruppene ble fraktet til Kjølstad i buss, en flott ordninge som er finansiert     
av midler gitt fra menighetsrådet. 

 
 
 
 

9. TROSOPPLÆRING  
 
I januar var det klart for Tårnagenthelg for barn i 2. klasse. Barna brukte lørdag 
ettermiddag/kveld og søndag formiddag på og utforske Borge kirke og 
søndagsgudstjenesten. Agentene ble også invitert til Agenttreff på skolens 
planleggingsdag i november, men da i Kjølstad kirke. 
 
Like før skolestart var det igjen tid for "2 dager til" for 6-9- åringer.  Bibelfortellinger, 
sanger og mat fyller dagen. Og ikke minst god tid til å leke som de vil – det er de 
veldig takknemlige for å få lov til.  
 
I desember ble 2-åringene invitert til "Krøllekveld". Det er en samling med tema 
"sauen som gikk seg vill – Krølle". Det var utdeling av "Min Kirkebok 2. " Etterpå var 
det kveldsmat for små og store.  
 
Babysang er et til tiltak som stadig flere benytter seg av. Det er en sangstund ca. 30 
minutter. Etterpå spiser vi lunsj sammen. 
Småbarnssang blir for noen en fortsettelse av babysang. Det var 27 barn som var 
med mer enn tre ganger. Der har vi en sangstund på ca. 30 minutter som avsluttes 
med lystenning rundt globen og kveldsmat. 
 
Natt til første søndag i advent arrangerte vi igjen "Lys våken" for 11-åringer. Det ble 
en gjeng på 9 deltagere som ble med og som var med å lage en flott gudstjeneste på 
1. advent.  
 
Lys Våken 2 ble arrangert helga før palmesøndaghelga. Mange av 11-åringene 
synes det er stor stas å overnatte i kirken. Derfor har vi Lys Våken2 for årets 12 
åringer, som først var med klubben Hikk på deres samling på fredagen, og deretter 
hadde et eget opplegg fra fredag til lørdag, inkludert overnatting i kirken.  
 
"Etter skoletid" er det tiltaket som samler mest unger. Da kommer ungene rett fra 
skolen til et hus i nærheten; Kilevold, Begby klubbhus eller Bøndernes hus. Det er 
vanskelig å få med barna i Torp og Kjølberg skolekrets.  
 
 
Arbeid for barn: 
 
Det deles ut bibler til alle femte-klassingene i Borge menighet. Vi har inntrykk av at 
de aller fleste hjemmene ser positivt på dette, og det er kun noen ytterst få av 
hjemmene som har reservert seg. Til sammen ble det delt ut ca. 150 bibler. 
 



 8 

Menigheten har fortsatt et godt samarbeid med barnehager og skoler, både ved 
gudstjenester/samlinger, og besøk av kirkens ansatte på skoler, samt mulighet for 
klassebesøk i kirkene. 
Som nevnt under "arrangement" ble det også arrangert julevandring for 
barnehagene. 
 
Det drives et viktig frivillig arbeid for barn i menigheten gjennom: 
 
Kjølstad søndagsskole – som holder til i underetasjen i Kjølstad kirke. De benytter 
konseptet Sprell levende som er engasjerende både for barn og voksne. Flere 
foreldre/besteforeldre er til stede under samlingene. Kontaktperson er Marianne 
Fürst. 
 
Borge barnegospel – som øver hver mandag i Kjølstad kirke. Gutter og jenter fra 4 
år er velkommen. Her får barna del i evangeliet gjennom sang og musikk. 
Kontaktperson er Marianne E. Fürst. 
 
Borge Soul Children – Koret er for gutter og jenter fra 5.klasse og oppover. Det er 
gledelig at vi har noe som de store i Borge barnegospel kan få vokse videre inn i! 
Borge Soul Children er tilknyttet Soul Children-konseptet i Acta Normisjon. 
Kontaktperson er Ragnhild Sætren. 
 
Speiderarbeidet på Fagerheim, Årum – som er tilsluttet KFUK-KFUM. Gutter og 
jenter fra 2.klasse møtes til samlinger og turer. Kontaktperson er Viggo Hansen. 
 
HIKK (Heng I Kjølstad Kirke) – et tilbud annenhver fredag kveld, kl. 17.30 – 20.00 for 
de som er elever i 4.-8.klasse. Det spilles ulike spill, bakes/spises og holdes en kort 
andakt. Målet er å få et godt forhold til kirken. Kontaktperson er Marianne Fürst. 
 
KIKK (Kveld I Kjølstad Kirke) – et tilbud annen hver lørdag kl. 19.00 – 22.30 til 
ungdommer fra 8. klasse. Vi lager og spiser mat sammen. Det er ulike aktiviteter, spill 
og leker - alt etter ungdommenes ønsker. Det er kveldssamling hver gang etter et 
fast opplegg. Det er 40 kroner i inngangspenger (30 kr for medlemmer) som 
inkluderer mat, drikke og godteri. 
 
Arbeid med konfirmanter:  
Konfirmantåret 2018/2019 har det tvunget seg frem noen endringer pga. vakanse i 
kateketstillingen og vakanse i menighetsarbeiderstillingen. Flere samlinger denne 
høsten har derfor blitt lagt i helger og på kvelder slik at det ble mulig å få tak i nok 
ledere. Nytt av året var at den første helga i september ble utvidet til en overnatting i 
Kjølstad kirke. Dette var en svært positiv erfaring. Av nye ting som er utprøvd i høst 
er også «pilegrimsvandring» i samarbeid med Årum KFUK/M speiderne og 
Idrettssamling i Borgehallen i samarbeid med KRIK.  Vi har også hatt en helg med 
tema: «forfulgt for sin tro» med kveldsgudstjeneste for forfulgte kristne. VI har også 
hatt noen samlinger etter skoletid og på kveldstid på hverdager.  
Høsten 2018 meldte det seg 68 ungdommer til konfirmasjonsopplegget. Det var en 
ungdom som ikke var døpt. Han ble døpt på kveldsgudstjenesten i november.  
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Arbeid med unge medarbeidere:  
Det har gjennom de siste årene vært ønsket å få med flere unge til å være aktiv i 
kirken, både som unge medarbeidere og til kirkebesøk. Av fjorårets konfirmanter er 
det en som har blitt med videre på «neste skritt». Et ungdomsopplegg som er felles 
for menighetene i Fredrikstad. 
Borge ønsker å rette ett ennå større fokus på arbeidet med unge, og skal forsøke nye 
tiltak som gjør det attraktivt og spennende å være aktiv med i Borge menighet. 
 
 
 
10. DIAKONALE TILTAK 
 
Andakter på sykehjem (Emil Mørks minne) og omsorgsboliger (i Faunsvei) 
Ved Faunsvei og Emil Mørks Minne er det andakt 1 g pr. måned. Diakon og kantor er 
med, i tillegg har Bjørn Olav Andersen vært med som frivillig. Osvald Syversen og 
Knut Heie er med som forsangere, dette setter vi stor pris på!  
Ved EMM ble det holdt forordnet gudstjeneste med nattverd i forbindelse med jul og 
påske.  
Ved Faunsvei ble det også lagt til rette for nattverdfeiring ved jul og påske. 
Etter andaktene i Faunsvei, har vi også «kirkekaffe» som Sonja Eriksen tar seg av, til 
stor glede for alle! 
 
Besøk ved Fredrikstad korttidssenter 
Ved Fredrikstad korttidssenter har diakonen faste besøkstider annenhver uke.  
Hver avdeling blir da besøkt. Denne jevnlige kontakten har medført at de ansatte 
også ofte tar kontakt utenom de oppsatte tider vedrørende pasienter som ønsker en 
samtale/besøk. 
 
Sorgarbeid 
Minnegudstjeneste i forbindelse med Allehelgen; fellesinvitasjon ble i år sendt fra 
Kirketorget til pårørende som har mistet en av sine kjære siste året. 
I Borge kapell deltok Astrid B.Andreassen og Paul Kristian Steiro. 
 
Sorg og Omsorg, Fredrikstad; diakonen er her kasserer og med i styringsgruppa 
som setter opp sorggrupper og arrangerer temakvelder på Litteraturhuset med fokus 
på sorg og kriser.  
I 2018 hadde vi 5 møter for styringsgruppa og 1 fellesmøte for alle styringsgruppene i 
Østfold.  
 
Det ble arrangert 4 temakvelder: 
21.03:  Frank Oterholt: «Jeg vil male sorgen gul» 
18.04:  Torleif Lundquist: «Når livet forandrer seg- meg selv som ressurs» 
26.09:  Theresa Tolmic-McGrain: «Kan man bli hel igjen etter en barndom fylt 

med misbruk?» 
14.11:  Guro Skottene: «Med kunst som livshjelp» 
 
Sorggruppe for unge voksne som har mistet foreldre ble startet i april 2018 og 
avsluttet i november.  4 deltagere og gruppeledere Marit Borgersen og Gunn Vik 
møttes i kontorlokalene til Østre Fredrikstad menighet. 
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Tilrettelagt arbeid for mennesker med spesielle behov 
Tilrettelagt gudstjeneste 
I Kjølstad kirke hadde vi sammen med Lørdagskafeen en tilrettelagt gudstjeneste 30. 
oktober. Ekkokoret er fine å samarbeide med! 
Diakonen sender ut invitasjoner til boligene på Østsida og Diakoniutvalget har ansvar 
for kirkekaffen. Det er flott å ha med glade sangere og boligene forsøker å komme, 
selv med dårligere bemanning i helgene. 
 
Lørdagskafé 
Lørdagskaféen i Kjølstad kirke har fungert godt gjennom hele året. Andre lørdag i 
måneden samles fra 30 til 70 mennesker til hyggelig samvær.På programmet står 
andakt, utlodning, bevertning og mye sang. Alle ønskes velkommen til 
lørdagskaféen, men mennesker med psykisk utviklingshemming er spesielt invitert. 
Det sendes invitasjoner til bofellesskap, institusjoner og hjemmeboende innen 
målgruppen.  
De frivillige her, Åsa Danielsen, Inger Torbjørnsen, Inger Karlsen, Anita Lyngmo, 
Frank Ekeberg, Inger Johanne Øby Hansen, Anne Hvidsten og Thorill Engebretsen 
gjør en strålende innsats og tiltaket blir satt stor pris på av mange!  
Enkelte beboere på EMM blir også hentet til Lørdagskafeen. 
Lørdagskafeen ledes av en komite som består av: Åsa Danielsen (leder), Inger 
Elisabeth Thorbjørnsen (sekretær), Anita Lyngmo (kasserer), Inger Marie Karlsen og 
Frank Ekeberg (Torsnes) Jan Vidar Mathisen er revisor. 
 
Møtested kirken 
Dette er et samarbeid mellom menighetene i Fredrikstad. 9 ganger i året holdes det 
gudstjeneste i Østre Fredrikstad kirke tilrettelagt for mennesker med psykisk 
utviklingshemming. Denne etterfølges av kveldsmat i Betania menighetssenter. 
Ansvaret for kveldsmat går på omgang og Borge menighet deltar her. 
 
Besøkstjeneste 
I samarbeid med hjemmebaserte tjenester har vi forsøkt å gjøre kjent at vi gjerne vil 
legge til rette for at hjemmeboende som ønsker det kan få besøk av en frivillig 
besøker, minst 1 g i måneden. Disse frivillige gjør en viktig tjeneste og representerer 
et lyspunkt for mange! 
Frivillige besøkere i Borge; Sonja Eriksen, Knut Heie, Åse Olsen og Elisabeth 
Jensen. 
 
Vi hadde 1 temasamling 22. november for de frivillige besøkerne, blomsterbudene og 
Diakoniutvalgene. Kjerst Langli-Jørgensen fra Demensteamet hadde flott 
undervisning med tema: «Hvordan møte personer som har en demenssykdom».  
 
Samtaler og hjemmebesøk 
Diakonen har hatt 10 samtaler, 2 soknebud og prioritert tid til hjemmebesøk;  
i Torsnes 18, i Østre 43, i Borge 101 besøk. 
 
I tillegg har diakonen deltatt med andakt på Ebeneserringen, Hygga i Torsnes og 
institusjonene ved behov. 
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Fellesskapsbyggende arbeid 
Inspirasjonskveld i Kjølstad kirke 6.02.18 med Brita Holmen og co hadde som tema 
«Tro for livet». Diakoniutvalget i Borge hadde ansvaret og Toril Slettevold Heie ledet 
arrangementet. Dette ble en vellykket kveld med høy trivselsfaktor for ca 40 
fremmøtte!  
 
Formiddagstreff i Kjølstad kirke ble arrangert 10 ganger med ca 40 personer 
tilstede; Hanne Engebretsen har hånd om kjøkkenet og gjør en strålende innsats 
med servering av middag, dessert og kaffe. Dette blir satt stor pris på!  Elisabeth 
Jensen bistår med henting av 5-8 personer. Arvid og Åse Olsen har hjulpet til både 
før og etter treffet. Britt Johannessen og Elisabeth Jensen hjelper til på kjøkkenet. 
Diakonen har ansvar for program og ledelse. For mange er dette eneste treffpunkt 
med Borge menighet og et kjærkomment tilbud om fellesskap! Formiddagstreffet ble 
omtalt i en hyggelig reportasje i Fredrikstad blad i november. 
 
 
 
 
 
Gullkonfirmanter;  
I Borge sender daglig leder ut invitasjon, og menighetsrådet tar ansvar for det 
praktiske ved kirkekaffen. 
 
Kirkens SOS i Borg 
Borge menighet er med i Kirkens SOS i Borg og sitter dermed i representantskapet. 
Personer i Borge menighet stiller opp som telefonvakt på sin fritid. Dette er et meget 
viktig diakonalt arbeid, som stadig trenger flere medarbeidere. 
 
Kirkens Nødhjelp 
Borge menighet deltok i Fasteaksjonen som innbrakte kr 36 800,- 
 
Dialogforum Østfold 
Menigheten har vært medlem i dette forumet for muslimsk-kristen dialog. 
 
Miljø 
Borge menighet har en ordning med papirinnsamling i våre kirker og på 
menighetskontoret. 
Borge menighet er registrert som "Grønn menighet". En grønn menighet vil omsette 
det globale miljø- og rettferdsengasjementet til konkrete tiltak i sin menighet og sitt 
lokalsamfunn. Det er ulike tiltak innenfor områdene gudstjenesteliv, 
undervisning/diakoni/ informasjon, innkjøp, energi, transport og avfall. 
Et par konkrete tiltak er at vi ønsker å benytte "rettferdig kaffe", samt i stor grad prøve 
å unngå bruk av engangsprodukter når det er mulig. 
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11. MISJON 
 
Borge menighet har gjennom mange år hatt et misjonsprosjekt, hvor vi som menighet 
har støttet økonomisk, men minst like viktig fått kjennskap til ulike 
misjonsorganisasjoner og prosjekter. De ulike prosjektene har også hatt sin naturlige 
plass i kirkebønnen i gudstjenestene våre. 
Fra og med 2017 har Borge menighet en samarbeidsavtale med Misjonsalliansen. Vi 
støtter deres arbeid i Liberia med kr 20 000,- i året. Arbeidet består hovedsakelig i å 
bygge brønner. 
 
I Borge menighet er det flere foreninger tilsluttet ulike misjonsorganisasjoner: 
 
Borge Santalmisjon/Normisjon v/ Britt Hovelsen 
Borge og Torsnes Israelsmisjon v/ Frank Ekeberg 
Hvitsten Santalforening/Normisjon v/ Astrid Bjørk Andreassen 
Kjølstad Misjonsforening v/ Berit Eriksen 
Selbak Aftenmisjon v/ Osvald Syversen 
NMS misjonsmesse v/ Toril Slettevold Heie 
 
 
12. KOR / MUSIKKLIV  
 
Det er 3 kor tilknyttet Borge menighet. Alle korene synger jevnlig på gudstjenester og 
arrangementer i regi av menigheten. 
  

 Borge Menighetskor ledes av kantor Ragnhild Sætren. Leder i styret for 2018 
har vært Per Gunnar Danielsen. I tillegg til å synge på egne gudstjenester og 
arrangementer, har koret dette året også deltatt på kirkeforeningen i 
Gamlebyen og seminar med Israelsmisjonen på Betlehem, Borgenhaugen. 
Årets sommertur gikk 1.pinsedag til Ullerøy, etter at koret hadde sunget på 
gudstjenesten i Borge kirke.  

 
 Borge Barnegospel ledes av Marianne Fürst og Ragnhild Sætren. Christoph 

Fürst styrer lydanlegg. Koret har blant annet deltatt på flere 
familiegudstjenester, juletrefest, høstdager og lørdagskafé. Lørdag 17. 
november hadde vi en sosial dag med koret, med synging og baking i 
Kjølstad kirke og leking på eventyrfabrikken.  

 
 Borge Soul Children ledes av Ragnhild Sætren. Marianne Fürst er en god 

medarbeider, og i Ragnhilds permisjonstid har hun dirigert koret. 26.-28. 
oktober deltok koret på Soul Children festival i Oslo. Dette var en veldig god 
opplevelse, og til stor inspirasjon både for deltakere og ledere.  
Borge Soul Children er tilknyttet Acta Normisjon.  
Våren 2018 har Gøril Guleng vært vikar for Ragnhild i korarbeidet.  
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13. FELLESKIRKELIGE TILTAK 
 

 Borge menighet er medlem i Fredrikstad Kristne Råd. Borges repr. er          
Erik Nilssen og Paul Kristian Steiro.  

 
 Borge Menighet er med i Kirkens SOS. Representert av Ann Kristin Hansen 

 Vararepr. Elin Lund Langsholt. 
 

 Borge menighet deltok i aksjonen «bibel for alle». Dette var et spennende og 
flott samarbeid, med mange besøk og utdeling av gratis bibler. 

 
 Borge menighet er med i Dialogforum Østfold, og Erik Nilssen representerer 

der. 
 

 1.nyttårsdag deltok vi på fellesgudstjeneste i Domkirken (i regi av Fredrikstad 
Kristne Råd). 

 
 Skjærtorsdagsgudstjenesten og barnehagegudstjenesten i forbindelse med 

pinse ble som vanlig arrangert i samarbeid med Petrikirken.  
 

 Søndag 3. juni deltok Borge menighet ved Skaperverkets dag i 
Kommandanthaven i Gamlebyen (i regi av en komité bestående hovedsakelig 
av menigheter fra Den norske kirke og Metodistkirken) 

 
 Søndag 1. juli deltok Borge menighet ved gudstjenesten i forbindelse med 

Glommafestivalen på Blomstertorvet i Fredrikstad. 
 
 
 
14. MENIGHETSBLADET:  
 
Menighetsbladet kom ut med to utgivelser i 2018. 
Bladet distribueres gjennom posten til alle husstander i Borge. I tillegg sendes bladet 
til andre som bor utenfor sognet, og som har meldt ønske om å få tilsendt 
menighetsbladet. 
Redaksjonskomiteen har følgende sammensetning: 
Ansvarlig redaktør: Helge Kolstad. Andre redaksjonsmedlemmer: Elin Lund Rolstad, 
Åsa Danielsen, Odd Arne Lydko-Borgen, Paul Kristian Steiro og Jan Vidar Mathisen. 
 
 
15. INTERNETT: 
 
Det meste av dagens informasjon foregår digitalt, og menigheten arbeider med å 
være aktive på digitale medier for å markedsføre og informere. Vår hjemmeside 
inneholder informasjon om arbeidet i kirkene, datoer og ulike skjemaer for 
informasjon. Vi jobber stadig for å få en god hjemmeside slik at det skal være enkelt 
for folk å finne frem til ønsket informasjon. 
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Menigheten har egen side på Facebook, da det her er lettere å lage flere ”kjappe” 
oppdateringer og lignende. De av ansatte og frivillige som administrerer denne siden 
kan se hvor mange som ser/liker de ulike innleggene, og hvor mange visninger Borge 
menighets side har.  
 
 
 
Borge menighetskontor 2018 
Daglig leder (vikar)   Elisabeth Engen Lie   69 95 98 61 
Sokneprest         Paul Kristian Steiro     69 95 98 62 
Kapellan, vikar  Ole Østrup     69 95 98 63 
Kapellan   Marie B. Hillesund (f.o.m. 01.09.18) 69 95 98 63 
Kantor   Guleng/Lillestrand (t.o.m 30.06.18) 69 95 98 64 
Kantor   Ragnhild Sætren (f.o.m. 01.08.18)) 69 95 98 64 
Kateket   Runar Godø (i permisjon fra 01.09.18) 69 95 98 65 
Menighetspedagog  Marianne Fürst    69 95 98 66 
Menighetsarbeider  Elisabeth Engen Lie   69 95 98 67 
Kirketjener   Hanne Engebretsen   69 95 98 68 
Diakon   Gunn Vik     69 98 98 59 
 
 
 
 
Postadr.: Postboks 1405, 1602 Fredrikstad 
Besøksadr.: Kjølstad kirke, Roald Amundsensvei 91, Torp 
E-postadr.: borge-menig@fredrikstad.kirken.no 
Hjemmesider: www.kirken.no/borge 
Facebook: facebook.com/borgemenighet 
 
Kontonummer for givertjeneste: 1503.46.72099 
VIPPS: 12210 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.kirken.no/borge

