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Hva er det mennesker innerst inne 
søker? Mon tro om det ikke er å bli 
elsket. Uten vilkår.  For den jeg er og 
ikke for det jeg får til. Vår lengsel er 
etter kjærlighet som holder og bærer og 
kommer oss i møte forfra. Og som aldri 
vender seg bort. Denne kjærligheten 
kom til oss første julenatt da engelen 
proklamerte:

Kjærligheten viser sitt ansikt den første 
julenatt. I strimen fra stjernen julenatt 
skjer underet. Broen ble til mellom 

 himmel og jord. Det sanne lys var i ferd 
med å komme til verden. 

Gud er kjærlighet. Han er ikke 
tilbake trukket og fjern og venter på at vi 
skal finne han. Han lot ikke tiden bare 
gå, men han kom selv inn i verden. 

Fra kosmos, fra å være usynlig, trer 
Gud mennesker helt nær. Inn i verdens 
mørke – ned til menneskers kaos – kom 
han for å skape fred og bringe lys. 

Lyset skinner ennå.
Han oppsøker og kommer oss i møte 
for å gi oss det vi ønsker oss aller mest: 
Kjærlighet som holder og som bærer og 
som møter oss forfra. Jesus bringer lys i 
mørket og varme i kulden.
I ham kommer Gud nær, slik verden var 

den gang, og slik verden er nå:
Skaperverket er truet og har feber.
Mennesker sulter.
Det er ufred og uforsonlighet på jorden. 
Håp avløses av fortvilelse. 
Likevel synger vi om fred på jorden. 
For vi kan ikke la være å tro at fred og 
rettferdighet er mulig. Vi kjemper for en 
bedre verden.

Gud ble som en av oss for å bære 
sammen med oss og fri oss fra  mørket. 
Evighetens Gud kom som et barn 
som heter Jesus – Herren frelser. Han 
 kommer oss i møte for å vinne våre 
 hjerter. Med kjærlighet som gir oss glede, 
håp og fred.

Velsignet julehøytid!

Helga HauglaNd ByfuglieN, 
Biskop, Borg Bispedømme

Se, jeg forkynner dere en stor glede, en 
glede for hele folket.
I dag er det født dere en Frelser.

K jærlighet fra Gud
for glede, håp og  fred



Arild Stang:

KABB utfordrer kirken Nytt fra  
Berg 
 menighet

Nytt fra  
enningdalen 
 menighet

Kjære lesere!
De fleste av oss er ikke særlig 
glad i senhøsten. Naturen har 
gått i dvale; de grønne bladene 
og de mangefarvede blomstene i 
parker og haver er borte. Sjelden 
får vi et glimt av blå himmel. Alt 
er grått. Aldri skikkelig kaldt, 
ikke vinter; men surt og rått…

Vi kan imidlertid se tilbake til 
september og kirkevalget med 
takknemlighet. Riktignok syntes 
de fleste at det var litt vel knapp 
presentasjon av kandidatene til 
bisperådet/kirkemøtet. Trolig vil 
dette bli bedre ved neste korsvei. 
Vi som hadde vakter i valgloka
lene hadde stor glede av å se de 
mange som gikk til urnene; mange 
 mennesker vi tidligere ikke har sett 
i kirken under valget til menighets
rådene.

Nå ser vi fremover til advents
tiden og julen. Adventstid med 
brennende vokslys, små hand
leturer, kirkekonserter og guds
tjenester. La oss håpe at ikke «jule
bordene» tar overhånd! Jeg skriver 
«julebord» i anførsel. Julefeiringen 
skal begynne julaften. Jeg synes 
det er bedrøvelig at vi gjennom en 
lang årrekke i økende grad skal 
delta i «etalag» og – ikke minst – 
drikkelag i ukevis før jul. Det blir 
fortalt at «julebord» endog starter i 
november….

Kan vi ikke snart – med 
finanskrise i ryggen og miljøkrise 
foran oss – begynne å vise litt 
moderasjon i våre oppsvulmede, 
luksuriøse vaner? Dessuten 
 svekkes julen og julefeiringen av alt 
stress og feiring på forhånd.

Redaksjonen ønsker dere alle en 
riktig GOD JUL!
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Babysang-gudstjeneste
den 25. oktober 
hadde Berg menighet 
babysang-gudstjeneste. 
det har vært en 12–15 
babyer med mødre 
som har vært samlet 
til baby sang 8 ganger. 
de avsluttet opp-
legget med deltakelse 
i gudstjenesten. det 
ble et  rørende og 
meget vakkert innslag i 
gudstjenesten. Baby-
sangtilbudet har blitt 
svært populært slik at 
menigheten setter i 
gang en ny runde etter 
jul. Vi har knyttet til oss 
en tidligere deltaker/ 
mor, marit louka som 
leder dette tilbudet.

Allehelgenskonsert
2. november hadde 
kultur utvalget i Berg 
menighet engasjert 
anna lande og per 
 Husby. deres alle-
helgenskonsert «stille 
sanger» tok opp temaet 
sorg og det å ta farvel 
på en vàr, varm, still-
ferdig og vakker måte.

Utdeling av kirkebok
22. november ble det 
utdeling av «min kir-
kebok» til 4-åringene. 
de ble ønsket spesielt 
velkommen til kirken 
denne søndagen og ble 
oppfordret til å ta med 
seg faddere, bestefor-
eldre, tanter og onkler. 
etter utdeling av 4-års-
boken kunne barna få 
anledning til å gjøre seg 
bedre kjent i kirken.

Årsfest
29. november er det 
årsfest i Berg menig-
het. Vi starter i kirken 
med kveldsgudstje-
neste kl. 17.00. etterpå 
blir det bevertning 
og sosialt samvær på 
Berg menighets hus. 
Vi ønsker alle i Berg 
menighet hjertelig 
velkommen.

Nytt menighetsråd
Nytt menighetsråd ble 
valgt 13.–14.septem-
ber med rekordstor 
valgdeltakelse. det nye 
menighetsrådet er nå 
konstituert: ragnhild 
sørstrøm (leder), John-
evert Vestbakke (nestle-
der), Cecilie eide ulseth 
(sekretær) og arne 
signebøen (kasserer).
Varamedlemmer er 
ann-kristin samuelsen, 
aase rossbach Husa, 
anna-irene olsen og 
Haakon stang.

Betlehem har sin 
«Fødselskirke» 
– og den har 
mange haldensere 
besøkt. Men visste 
du at Halden også 
har sin  spesielle 

fødsels eller julekirke? 
Tistedal kirke kan så absolutt 
kalles det, for altertavlen er et 
jule evangelium. I Borg bispe
dømme er det to kirker der 
Jesu fødsel er motiv, – og den 
ene er altså Tistedal kirke. La 
oss se litt på motivet på denne 
altertavlen.

Lyset
Det som først slår oss når vi 
ser på dette bildet, er lyset 
som omgir Jesusbarnet. 
Lysglorien lyser opp hele 
motivet og sprer sine stråler 
utover stallen. Det markeres 
at det var «Det store lyset» 
som nå var kommet til verden. 
Han er selve lyset og kilden 
til lys strålene. Lysglansen 
fra Jesusskikkelsen lyser opp 
slik at også Maria, hans mor, 
blir omgitt av lysskinn. Det 
sanne lys, som lyser for hvert 
 menneske, kom nå til verden.

Stjernen
Stjernen hører naturlig med i 
et bilde fra Jesu fødsel. Denne 
stjernen som Gud lot skinne 
og vise vei på julenatten, 
sender også sine stråler ned 

til Jesus i krybben. Stjernen er 
et symbol på Gudsordet som 
ble åpenbart for oss ved Jesu 
fødsel.

Grundtvig skriver i sin 
julesalme:
Denne stjerne lys og mild  
som kan aldri lede vill,
er hans Guddomsord det klare 
som Han lot oss åpenbare
til å lyse for vår fot.

Kunstneren har valgt en 
sekstagget stjerne i male
riet. Det er blitt fortalt at 
Betlehems stjernens egentlige 
form nettopp var sekstagget. 
Dette er Davidsstjernen og 
henspeiler på det som sies om 
Jesus: av Davids hus og ætt. 

Men vanligvis er det en 
femtagget stjerne som brukes i 
forbindelse med jule evangeliet, 
– og som kalles julestjernen 
eller Betlehemsstjernen. Dette 
kan henge sammen med at 
tallet fem i særlig grad knyttes 
til Jesus og de fem sår Han fikk 
på korset. Det tegnes allerede 
fra  fødselen av en vei til kors og 
lidelse.

I moderne «julestjerne
kunst» er ofte stjernetaggen 
som vender nedover forlenget, 
for på den måten å framheve 
at den peker på Jesus. For de 
vise menn skulle stjernen 
ikke bare være tegnet på at en 
kongesønn var født, men den 
skulle også vise vei.

Krybben
Vi har nok idyllisert  krybben, 
– den som egentlig er et 
uttrykk for fornedrelse. Hun 
svøpte ham og la ham i en 
krybbe, for det var ikke rom 
for dem i herberget

I et av versene i sin sterke 
julesalme skriver Brorson:
En spurv har dog sitt rede og 
sikre hvilebo,
en svale må ei bede om nattely 
og ro,
en løve vet sin hule hvor den 
kan hvile få  
– skal da min Gud seg skjule i 
andres stall og strå?

Men samtidig viser konge
sønnens usle komme til 
verden, med halm og strå og et 
mattrau til seng, at han kom 
nettopp dit mennesker befant 
seg. Ingen skal kunne si at de 
er for små og enkle til ikke å 
bli forstått av ham. Og når han 
først kom til en stall, kan en 
neppe finne et mer intimt og 
hverdagsnært tilholdssted.

På dette bildet er det en 
fortettet atmosfære nettopp 
rundt krybben. Barnet som 
ligger der  formidler gjennom 
sin lysglans at nå forbindes 
det himmelske med det 
jordiske.

Prøysen er inne på det i sin 
julesang der han skriver at 
stjernen laga ei bru, imilla seg 
og himmel`n og ei krybbe og 
ei ku.

Dyrene i stallen
Både på denne altertavlen 
og i julekrybber eller andre 
kunstneriske uttrykksformer, 
finner vi dyr i stallen. Disse 
dyrene står det ingen ting om 
i evangeliet, det er tilleggs
motiver, – som muligens kan 
levendegjøre at vi virkelig 
befinner oss i en stall.

På alterbildet i Tistedal er 
det en sau og et esel. Det var 
noen hyrder der på stedet indi
kerer at det må ha vært sauer i 
nærheten. Når sauen blir med 
i julebildet uten at hyrdene er 
til stede, kan det være for å 
plassere stallen på markene der 
hyrdene befant seg.

Jesus kalte seg selv «Den 
gode hyrde», og sauen kan 
være en representant for 
hjorden eller menigheten. 
På dette bildet ser vi både 
Maria og lammet i ærbødig 
og ydmyk knelestilling. Stor 
og liten bøyer seg i tilbedelse 
for frelseren som er født. Selv 
eselet bøyer hodet.

Selv om heller ikke eselet er 
nevnt i beretningen om Jesu 
fødsel, er det ikke unaturlig å 
tenke seg at dette dyret hører 
med. Vi ser ofte for oss i tan
kene at Maria sitter på et esel.

I de fleste julebilder er 
det et esel og en okse som 
befinner seg i stallen. Og okse 
der og asen stod... 

«Julekirken» i Tistedal
altertavlen på forsiden er malt av laura schultz i 1925 og 
ble plassert i Tistedal kirke etter restaureringen samme år.

ANNONSE:
Nasjonalt Bønneråd
oppfordrer til bønn og 
faste 1.–31.  januar 2010. 
Finn ut hvor det er åpent 
bønnested i ditt fylke:
www.bonnogfaste.com

AV Arild StAng

Mange forskere 
tror at Jesus ble 
født i første halvdel 
av mars måned. De 
første 300 årene ble 
fødselsdagen feiret 
15. september. Men 

i år 314 bestemte keiser Kon
stantin – som selv mente seg å 
være Kristi fremste apostel – at 
 Herrens fødselsdag skulle feires 
den 25. desember. Årsaken til 
denne endringen var nok først 
og fremst at romerne på denne 
tiden av året hadde holdt den 
hedenske lysfesten 2–3 dager 
etter vintersolverv i mange 
hundre år.

Her i Norge var det i mange 
hundre år en uskreven lov for 
hele kongeriket – og er det 
fortsatt for mange – at første 
juledag skulle alle holde seg 
hjemme hos seg selv i stillhet,  
uten lek og støy. Man skulle 
ikke en gang besøke naboen. 
«Me borni slapp ikkje av te 
besteforeldri våre heller, endå dei 
budde like attmed oss» (Ullens-
vang), skriver Ørnulf Hodne i 

«Jul i Norge». Juledagen var den 
viktigste hellig dagen i året, og 
det skulle prege folks atferd fra 
morgen til kveld. Men besøks
forbud var det bare etter kirke
tid. Kirkegang denne dagen var 
obligatorisk, og det hendte ofte 
mange steder i vårt vidstrakte 
land at folk måtte stå opp kl 
5–6 om morgenen, for etter 3–4 
timers kjøretur å rekke denne 
gudstjenesten. De som bodde 
relativt nær kirken kunne som 
snarest stikke innom naboer 
eller til folk langs veien for å se 
på vakre julelys og ønske «Guds 
fred og god Jul!»

På landet var det viktig at 
man før kirkeferden, hvor tid
lig det enn måtte være, brukte 
god tid i fjøset for å snakke 
med dyra «brenne» dem med 
et julelys og gi dem en ekstra 
godbit.

Julaften ble ikke feiret 
som helligdag. Men sent 
på  kvelden samledes hele 
 familien og eventuelle 
 tjenestefolk til et godt mål
tid.  Landstad forteller fra 
 Telemark (ca 1840) at  

«Intet Besøg maa gjøres om 
Julaften, derimod behandles alle 
Husets folk indtil den ringeste 
tjener af Bonden og hans Hustru 
som kjære Gjester, og hele 
anretningen er et Gjæstebud for 
Husets Folk». 

Fast kost mange steder var 
melkesuppe, fisk, smør og brød. 
Tidligere på dagen spiste man 
mange steder en eller annen 
variant av mølje: kjøttkraft 
(stort sett etter at svinehode 
var kokt til sylte) øst over 
en tallerken eller et fat med 
flatbrødbiter. Men gjøremålene 
var mange, og møljemåltidet ble 
derfor som regel inntatt stående 
og i stor hast. 

Ivar Bjørndal skriver i sin bok 
«Toppen av alt var jula» at den 
store gudstjenesten 1. juledag 
mot slutten av 1800tallet ble 
avløst av familiegudstjeneste 
Julaften. Denne tradisjonen 
skal ha begynt i «Vestre Fred
rikstad menighet, der presten 
G. A. Gundersen gikk i spissen 
for denne omleggingen», sier 
Bjørndal. Tilstrømningen skal 
etter hvert ha blitt så stor, at 
presten måtte holde tre gudstje
nester etter hverandre. «Over 
hele  landet var tendensen den 
samme. Oppslutningen om 

julegudstjenestene økte betrak
telig». Det samme observerer vi 
nå hvert år i Haldens kirker. Det 
holdes gjerne to gudstjenester 
Julaften ettermiddag. Guds
tjenesten 1. juledag er vesentlig 
dårligere besøkt.

For øvrig forteller Ivar 
 Bjørndal at maten på Julaften 
som regel besto av risengryns
grøt og lutefisk; etter hvert gikk 
man her på Østlandet over til å 
spise svineribbe.  
I kystnære områder som Hvaler 
og Sponvika spises gjerne 
nytrukken torsk. Vår tidli
gere mesterkokk Hroar Dege 
minnes i en av sine kokebøker 
barndommens rike, da han 
alltid fikk være med ut og «ta 
juletorsken». Angivelig «årets 
begivenhet».

Tradisjonen med juletre 
hører vi om først i 1820årene, 
og stedet er hovedstaden 
 Kristiania, dit skikken kom 
fra Danmark. Egentlig var nok 
dette en utvikling fra langt 
tilbake i tiden, da norske  bønder 
ofte tok inn og pyntet opp stua 
med kvister fra gran, furu og 
einer. Ø. Hodne refererer at 
Jørgen Moe så juletre for første 
gang hos Nicolai Aall på Nes 
jernverk ved Tvedestrand i 1843.

Juletradisjoner

AV Unni E.B. nøding

Hvorfor har vi 
egentlig et juletre 
i stuen? Mange 
sier at det bare er 
en hedensk skikk 
som de kristne har 
overtatt. Men kan 

vi ikke like godt si at det er et 
sterkt symbol på evig liv i de 
grønne grenene om vinteren?  
Bli med på en liten tur i juletre
ets historie i Norden.

Et av de tidligste kjente jule
trær er fra 1510 i Riga, Latvias 
hovedstad. På torvet utenfor de 
tyske handelshus ble det satt ut 
et eller flere pyntede grantrær 
som folk danset rundt. Dette 
var en laugsskikk. Siden gikk 
det vel 300 år før juletreet ble 
alminnelig kjent i NordEuropa.    
Skikken spredte seg i de tysk
talende områdene, til Sveits og 
ElsassLotringen på den tysk
franske grensen. Trærne kunne 
være pyntet med bakverk og 
frukter til glede for barn og 
fattige når de ble høstet rundt 
nyttår! Efterhvert fikk treet 
også komme inn i de mange 
hjem, ble satt på et bord i stuen, 
fikk gaver rundt foten, godteri 
og pynt på grenene og levende 
lys ikke minst. Skikken bredt 
seg til vårt land først utover på 
1800tallet. Byborgerne tok den 
opp, og gjennom prestegårdene 
kom skikken utover det ganske 
land til kyst og bondebefolk
ningen. Det finnes et bilde av 
Martin Luthers familie rundt 
et lite juletre med pynt og gaver 

som småbarna beundrer. Med 
reformasjonen på 1500tallet 
kom en sterkere forståelse av 
familien som en gudvillet og 
velsignet ordning for men
neskene. En like from ordning 
som sølibatet og klostervesenet 
hadde vært det tidligere. Her 
står kampen også i vår genera
sjon om familien, om tilhørig
het, slekt og røtter. Hvem skal 
bestemme over disse sårbare 
og livsviktige ordningene i vårt 
samfunn i dag? Gud eller men
nesker?

Men tilbake til juletreet 
mitt. Det blir hentet i skogen av 
familien. De siste årene gikk vi 
i sludd og slaps med høylydte 
diskusjoner og i god stemning. 
Grønt og friskt skal treet være, 
sterke grener må det ha, være 
passe tett og minst to meter 
høyt! Utvelgelsesprosessen 
tar tid, små og store har sine 
meninger og valget er like viktig 
hvert år. Vi har alle et idealtre 
i tankene og må som regel slå 
av på kravene. Hverken denne 
verden eller juletrærne er «per
fekte». De er naturlige. Noen 
bruker gran, andre furu eller 
ener. Hos oss er og blir det gran.

Endelig hjemme med treet 
skal det settes på fot.  Hvilken? 
Den solide i metall med plass 
til vann må det bli. Treet skal 
nemlig stå i kildevann og 
holdet seg grønt og friskt i 
ukevis. Julen varer lenge hos 
oss, og treet er som regel med 
på notene. Da jeg var liten, var 
juletrefoten et hjemmesnekret 

plankekors med hull i midten.  
En fin symbolikk var det.  
Livets tre vokser opp av korset, 
er plantet der. Kan det bli 
 tydeligere hvem som er julens 
Herre og hovedperson?

Så begynner pyntingen. Vi 
har alle vår favorittpynt. Noen 
bruker mange farver i lys og 
stas, andre velger sølv og hvitt 
eller rødt og naturmaterialer. 
De fleste har noe gammelt og 
noe nytt, noe barnelaget og noe 
kjøpt. Hver familie gleder seg til 
å ta frem pynten og skape fest
stemning på sin måte. Øverst 
setter vi en stjerne i glitter og 
fra den strekker vi girlandere 
ned over treet. Betlehems
stjernen er på plass. Den lyste 
over stallen og kaster nå sin 
glans over det eviggrønne treet.  
Himmelens fugler som Jesus 
taler om i sine lignelser, må 
være med på treets grener. De 
gode fruktene som det gode 
treet bærer, er med i form av 
glasskuler og røde epler. Nok en 
lignelse er tatt med. Små engler 
i strie og hamp blir hengt opp.  
De daler ned som englekoret 
over Betlehemsmarkene. Våre 
kommer helt fra Bangladesh.  
De ble laget som nødhjelp til 
inntekt for fengslede kvinner 

med barn i kummerlige forhold 
der. Det er som vi hører aposte
lens formanende stemme: Tenk 
på dem som er i fengsel, som 
var de en av dere… Måtte Guds 
engler trøste dem, og vi ikke 
glemme våre fengslede søsken 
i troen.

Lengst ned på treet henger 
hjertekurvene med noe godt i.  
Symboliserer de ikke de gode 
gaver fra vår Far i himmelen?  
Jeg tror det.

Til slutt setter vi opp alle 
stearinlysene i sine små 
 holdere. Her gjelder det å være 
stø på labben og passe på at 
lysene står fritt og ikke vil svi av 
pynt og grener. Hos oss må det 
være levende lys, og folk synes 
vi er gale som tør det. Men uan
sett skal treet lyse for oss alle 
i halvmørk stue og minne om 
Ham som sa om seg selv: Jeg er 
verdens lys; den som følger meg, 
skal ikke vandre i mørket, men 
ha livsens lys.

Så i denne mørke årstid 
 tenner vi treet på julaften. 
Vi danner en ring av store og 
små, tar hverandres hender og 
synger de gamle julesangene for 
hverandre og for Ham – verdens 
lys.

Unni E.B. Nøding:

Juletreet mitt

– Det er et uttalt mål for 
kirkens trosopplæring at den 
skal omfatte alle! Det er derfor 
med undring vi registrerer at 
mange ansatte og frivillige som 
arbeider med trosopplæring, 
ikke har tenkt på at det fins 
synshemmede i menigheten 
som trenger tilrettelagte tilbud. 
Eller at de ikke har tenkt på 
at det fins gode tilbud på lyd, 
storskrift eller punktskrift 
for dem som trenger det, sier 
organisasjons diakon Bjørn 
Hanssen i KABB (Kristent 
Arbeid Blant Blinde og svak
synte) etter å ha vært tilstede 
på utstillingsmesse for tros
opplæringsreformen i Den 
norske kirke 2009. 

På messen kunne KABB 
synliggjøre for kirken og de som 
arbeider med trosopplæring, at 
det forplikter å få med seg alle, 
og at mulighetene fins. Det ble 
mange samtaler og møter med 
deltagere på messen, og reak
sjonene er forskjellige på KABBs 
budskap om behov for tilretteleg
ging. Forenklet deles reaksjonene 
inn i fire grupper:

•  Nei, vi trenger ikke noe 
informasjon for vi har ingen 
synshemmede i vår menighet.

•  Takk for informasjon, men vi 
har ingen synshemmede i vår 
menighet.

•  Takk for informasjon, dette 
har vi ikke tenkt på. Dette må 
vi se mer på.

•  Ja, vi har en slik utfordring, har 
dere en løsning på dette? Takk 
for løsning som KABB har!

– Den første gruppen håper jeg 
det blir færre og færre av i kristen 
sammenheng. Erfaringsmessig er 
det alltid noen i menigheten som 
har behov for tilrettelagte tilbud. 
Statistikken sier at 10 prosent av 
befolkningen har et synsproblem. 
I tillegg kommer dyslektikere. Å 
benekte at disse finnes i menig
heten, er å ikke ta dem på alvor, 
sier Bjørn Hanssen. 

Men mange har imidlertid en 
mer åpen holdning: – Vi har syns
hemmede foreldre i vår menighet 
som vil lese for sine barn, har dere 
løsninger? Det var to sprudlende 
glade menighetsarbeidere som 
spurte. Vi kunne bekrefte at vi 
har et produkt til dette formålet. 

Boka heter «Tre i et tre», og det 
er en vanlig lydbok for CDspiller. 
Den kan også spilles på PC, da er 
det pekebok, et altiettprodukt. 
De ble glade og fikk all informa
sjon om boka. Dette skulle de se 
nærmere på.

– Ååå, har den boka kommet 
ut som lydbok? Den bruker vi ved 
utdeling. Flott! Det var en god ide, 
her må vi ha mer informasjon.

– Dette skulle vi har visst i fjor. 
Da hadde vi en som var svaksynt. 
Vi visste ikke at dere fantes! 

– Etter denne messen håper 
vi at medarbeidere i Den norske 
kirke slipper å si at de ikke har 
hørt om at det finnes materiell 
tilrettelagt på lyd, sier Bjørn 
 Hanssen. Vi fikk over 500 sam
taler og delte ut en brosjyre om 
lydbøker som passer inn i tema 
«Vi tror», med tilbud for alders
gruppen 0–18 år. Slik oppgraderes 
medarbeidere og menighetene 
unngår kunnskapløshet om at de 
ikke viste at det fantes ett tilbud 
på lyd, storskrift eller på punkt
skrift for dem som trenger det.

– Vi som var tilstede på 
 messen, var godt fornøyd med 

alle treffpunktene vi fikk med de 
ulike deltagerne. Men vi ser at vi 
fortsatt har en stor jobb å gjøre. 
Ansatte og frivillige i kirken må 
tenke på hva kan vi gjøre hver for 
oss for å styrke og understøtte 
trosopplæringsprosessen. Her er 
lydutgaver av materiell et nyttig 
alternativ. For noen er det det 
eneste alternativet. Derfor er 
KABB til. Bruk oss, oppfordrer 
Bjørn Hanssen.

Trosopplæring for alle

Gaver til 
 Menighetsbladet
styret for menighetsbladet 
er noe bekymret for den 
økonomiske utviklingen. det 
er vanskelig å skaffe nye an-
nonsører, og det er for tiden 
 problematisk å høyne prisene.  
i julenummeret har vi van-
ligvis lagt ved en bankgiro 
med henblikk på en gave til 
bladet. Bunken med giroer er 
nå nesten tom, og det koster 
oss 16.000  kroner å trykke 
opp nye.
for å sikre fortsatt drift ville vi 
være deg svært takknemlig, 
om du kunne sende oss din 
gave til bladets bankkonto: 
1030.07.44023.
med vennlig hilsen og ønske 
om en velsignet Jul!

Thor o. NoNseid, Styreleder
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Misjonsforening i Tistedal Den norske IsraelsmisjonKirkeakademiet

Det er foreningens leder 
 gjennom mange år, Gerd 
 Jahren Hansen, som bruker 
denne betegnelsen på Misjons
selskapets forening i Tistedal. 
Foreningens leder ivrer etter å 
komme til orde for å fortelle litt 
om foreningens oppstart.

– Det er kjent for de fleste 
at tistedølene savnet en egen 
kirke, starter hun. Dette gjorde 
de noe med på egen hånd etter 
at en tomt var stillet til disposi
sjon. Folket samlet inn penger, 
– arbeidskraft og pågangsmot 
hadde de selv. 

– Hva har byggingen av 
kirken med Misjonsforeningen 
å gjøre? 

– Jo, etter at kirken var reist 
i 1865, gikk jo misjonsvennene 
til kirken, men de ville samles 
oftere, for det var gudstjeneste 
i kirken bare én gang i måne
den eller noe slikt. Tistedal 
tilhørte Halden og ble derfor 
betjent av prestene der. Da 
Thorvald  Klavenes kom til byen 
som prest, ble det fart i sakene, 
forteller misjonskvinnen med 
iver. Han var blitt opptatt av 
ytremisjon. Det var Det norske 
Misjonsselskaps arbeid han 
gikk inn i. Han glødet over 
resultatene denne misjons
grenen hadde oppnådd både i 
SørAfrika og på Madagaskar 
fra oppstarten i 1842. Klavenes 
var en begeistret formidler, og 
hans iver smittet over på folket 
i Tistedal. Det ble faktisk stiftet 
hele tre NMSforeninger her i 
distriktet i 1884, Asak, Båstad
lund og Tistedal.

– Fikk misjonsforeningen 
mulighet til å bruke kirken til 
samlingene sine?

– Det var nok ikke aktuelt på 
den tiden. Foreningsmøtene ble 
holdt i private hjem, og det er 
jo tradisjon fremdeles, sier hun 
og legger til at det er mer intimt 
og koseligere i et hjem. Dess

uten synes folk det er koselig å 
gå til et husmøte hos noen de 
kjenner.

Gerd Jahren Hansen forteller 
at da bedehuset Pella ble reist 
i 1893, var Tistedal Misjons
forening med i den stiftelsen 
som eide huset sammen med 
kirken. Det var Klavenes som 
sto for innvielsen, selv om han 
på det tidspunktet hadde flyttet 
fra distriktet. Hun viser fram en 
gammel dagbok, som sviger
moren, Kathinka Ekelund fikk 
til sin konfirmasjon. Der er det 
skrevet på datoen 26. februar 
1893: I dag ble Pella innviet av 
Th. Klavenes.

Misjonsforeningen er nå 
 nærmest blitt en kvinne

forening, men én gang i året 
inviteres det til storsamling, 
og da bruker vi Pella, for
teller Gerd, og legger til at 
125 års jubileet ble feiret på 
Pella 4. oktober. En fullsatt sal 
deltok på misjonsfesten, der 
det var besøk av en tidligere 
Madagaskar misjonær, Eli Schie. 
Hun fortalte levende fra sitt 
virke i misjonslandet.

Den trofaste misjonskvin
nen i Tistedal haster videre. 
Hun har mange jern i ilden 
frem deles, og rekker utrolig 
mye. Takk for ditt misjons
engasjement.

Foto: Arild sTANg 

«Gammel, men oppgående»
foreningen feiret litt tidligere i høst sitt 125 års-jubileum 
og må jo sies å ha oppnådd en anseelig alder.

gerd Jahren Hansen, mangeårog leder av misjonselskapet forening i 
Tistedal.

løsnet ett skudd. Inge Lønning 
var fast i troen på at murens fall 
var et bønnesvar til menigheten i 
Nicolaikirche i Leipzig

Han minnet også om 
apartheid regimet i SørAfrika 
som ble avviklet uten at det ble 
noe blodbad ikke minst takket 
være ANCledernes holdnin
ger til forsoning og tilgivelse. 
Blant ANClederne sto Nelson 
Mandela i fremste rekke og 
argumenterte på sin helt spe
sielle overbevisende måte, for 
at denne saken måtte løses på 
fredelig vis gjennom tilgivelse.

Inge Lønnings foredrag ble 
ingen tung faglig forelesning 
spekket med detaljer, men i 
 stedet en opplevelse av retorikk 
og pedagogikk og evnen til å 
legge seg på et forståelig for
midlingsnivå.

Inge Lønning var innom 
temaer som rett til en verdig 
alderdom og tok bl.a. sterk 
avstand fra begrep som aktiv 
dødshjelp. Mennesket er den 
mest hjelpeløse skapningen 
som fødes og det menneskelige 
liv kan også få sin avslutning i 
hjelpeløshet, understreket han.

Han argumenterte sterkt 
mot dødsstraff. Dødsstraff 
fratar den skyldige muligheten 
til å gjøre opp for seg.

Ved siden av meg satt Liv 
Hauge Johansen. Hun noterte 
flittig og vi møttes noen 
dager senere for å samtale om 
 kveldens opplevelse. Vårt ønske 
var å gi en takk til Kirkeakade
miet for initiativet til å få tak 

i en så interessant foredrags
holder. En foredragsholder som 
med sin spesielle bakgrunn 
kunne sette ord på de negative 
dreiningene vi nå opplever, når 
det gjelder folks holdninger – 
ikke minst til det å bli gammel. 
Menneskelivet er en prosess, 
understreket Lønning, ikke 
et øyeblikk. Det er ikke bare 
nitten åringen som skal ha all 
vår oppmerksomhet.

Som nevnt, var vår mål
setting å rette en takk til Kirke
akademiet. Vi vil selvfølgelig 
også rette en takk til tidligere 
professor og stortingsrepresen
tant Inge Lønning for et flott 
foredrag som konkluderte med 
å fastholde utsagnet i inn
ledningen. Det finnes ikke noen 
kristelig politikk som vi kan 
knytte til noe bestemt politisk 
parti. Det viktigste vi kan bidra 
med er å skape grobunn for 
kristne holdninger, slik at de 
ikke blir borte for oss i jakten 
på det gode livet.

Med dette vil vi også rette 
en henstilling til folk flest om å 
støtte opp om møtene i Kirke
akademiet.

AV Erling günthEr 
i samarbeid med liv hAUgE JohAnSEn 

I perioden 2001–2005 
var Inge Lønning 
Stortingets visepresi
dent. Han var den siste 
presidenten i Lagtinget 
fra 2005 til Lagtinget 
ble nedlagt i 2009. 

Inge lønning er 
teolog ble kreert til dr. 
theol. i 1971. Han ble 
utnevnt til professor 
ved Universitetet i Oslo 

samme år, og han var rektor ved 
UiO 1985 til 1995.

Med dette som bakgrunn inntok 
han Kirkeakademiets talerstol og 
stilte spørsmålet om det finnes en 
spesiell kristelig politikk. Hans svar 
var et klart og entydig: nei. 

Svaret, nei, kunne ha resultert i 
tidenes korteste foredrag, men han 
tok forsamlingen i stedet med på 
en reise både gjennom historien og 
hendelser i tiden.

Foredragets røde tråd var 
imidlertid at kristendommen har 
vært med på å prege menneskenes 
holdninger i en rekke verdispørs
mål; ikke minst når det gjelder 
nestekjærlighet og situasjoner som 
kaller på vår samvittighet og evne 
til forsoning og tilgivelse.

Han fortalte om menig heten 
i Leipzig som regelmessig holdt 
fredsgudstjeneste for en fullsatt kirke 
og som arrangerte lysmarsjer mot 
totalitært styre. Dette betydde selve 
opptakten til at Berlinmuren falt. Det 
er i år 20 år siden murens fall, og vi 
husker at denne verdens historiske 
begivenheten fant sted uten at det ble 

Inge Lønning i Kirkeakademiet
Tirsdag 20. oktober gjestet inge lønning kirkeakademiet i Halden. 
inge lønning gikk ved siste valg ut av stortinget etter å ha vært 
stortingsrepresentant siden 1997.

inge lønning.

Det har gått 731.825 dager 
siden ordren ble gitt. Det var en 
liten flokk som adlød ganske 
umiddelbart. De gikk, delte sin 
opplevelse og forkynte Den opp
standne i tide og utide. Prisen 
ble for de fleste ganske høy. Like 
vel kunne de ikke la være. Fant 
ingen grunner som var gode 
nok. Anna startet faktisk litt på 
forhånd, fordi hun hadde hørt 
profetordet, fattet innholdet og 
trodde det når det ble oppfylt 
rett for øynene på henne.

Luk 2:38: I samme stund stod 
også hun fram og lovpriste Gud, og 
hun talte om ham til alle dem som 
ventet på forløsning for Jerusalem.

Hvorfor engasjere seg i Den 
 norske Israelsmisjons arbeid? 
Var det ikke mye annet man 
kunne brukt tid og krefter på? 
Svaret på spørsmålet kan gi noen 
av hver en tankevekker:

– Nå synes jeg de (det jødiske 
folk) har ventet lenge nok. Derfor 

vil jeg bruke mine krefter og min 
tid for å sørge for at de slipper å 
vente lenger på å møte Messias.

Det var omtrent slik ordene 
falt. Det har gått masse vis av 
nok av dager og tid siden dagen 
da ordren om å gå til Folket og 
folkeslagene med oppstandelses
budskapet lød på Oljeberget. Så 
mange år og forsømte mulig
heter at det er på tide å krabbe 
ned fra tribunene. Ventetiden 
har vart lenge nok. Massevis av 
nok. Er du ikke enig? Grunn
leggeren og Lederen for Den 
jødiske indremisjon og misjo
nen for folkeslagene lytter etter 
velkomsthilsenen fra Folket og 
folkeslagene:

Velsignet være ham som 
 kommer i Herrens navn! Da 
 kommer han. DE har ventet lenge 
nok og Han har ventet lenge nok.

MorTeN KrAviK, miSjonSSekretær 
den norSke iSraelSmiSjon

Massevis av nok!
Ja, det må da være nok. «dersom de 
kristne tror det de forkynner, da for undrer 
deres ro meg», har en av våre diktere 
sagt, og kanskje med god grunn.

Nattverd
Jeg trodde jeg måtte være så verdig i sjel og sinn.

For å gå til nattverdbordet  
som var dekket med brød og vin.

Da hører jeg frelserens stemme,  
som kaller meg frem til sitt bord. 

Han sier med kjærlig stemme, de vakre forløsende ord.

Mitt kjære barn du kan komme,  
for bordet er dekket og klart. Og, kjære barn du er verdig,  

for din synd og skyld er betalt.

Til mine barnebarn

dikt

dikt

Lisbeth 
Bjerke

Lisbeth 
Bjerke

AV Eivind Flå, 
informAsjonsleder i Åpne dører

Bare Guds ord kan skape en 
g jennomgripende revolusjon,  
– hjertets revolusjon.
(Broder Andreas)

Her i Norge utarbeider Åpne 
Dører og Norsk Misjon i Øst 
materiell og mobiliserer 
menighetene til forbønn og 
solidaritet. I år setter Norsk 
Misjon i Øst spesielt fokus på 
kristne i Indonesia, mens Åpne 
Dører fokuserer på behovet for 
å bringe bibler inn i de land der 
troen på Jesus koster mest. 

Helt siden Åpne Dører ble 
grunnlagt av Broder Andreas 
i 1955, har bibelspredning 
blant forfulgte kristne hatt høy 
 prioritet. Det som begynte med 
én manns visjon og en enkel 
folkevogn som ble brukt til å 
smugle bibler inn i ØstEuropa, 

er i dag blitt til en stor inter
nasjonal organisasjon med 
kontorer i 21 land og arbeid i 
nesten 60 land.

Behovet for bibler er økende i 
mange land. Hver dag leverer 
Åpne Dører ca 16.000 bibler 
og annen kristen litteratur til 
den lidende kirke. I særlig grad 
foregår bibelspredningen blant 
husmenigheter i Kina og til 
kristne i den muslimske verden.

Bibelkurerer kan berette 
mange gripende historier om 
hvilken glede forfulgte kristne 
viser når de får sin egen Bibel. 
De har virkelig noe å lære oss 
om kjærlighet til Bøkenes 
Bok. Deres vitnesbyrd er både 
 inspirerende og ransakende. 
Det er utfordrende å få spørs
målet fra dem: Hva betyr 
Bibelen for deg?

Som kristne ufordres vi til 
å hjelpe den som opplever 
forfølgelse på grunn av sin tro. 
1. Kor 12,26 lærer oss: «Om ett 
lem lider, da lider alle lemmene 
med.» Men vi trenger også å 
lytte til de forfulgtes røst og bli 
inspirert av deres tro. Søndag 
for forfulgte kristne setter fokus 
på begge disse forhold. 

På www.opendoors.no kan 
man se kortfilmer og lese 
ressurs heftet som Åpne Dører 
sender ut i løpet av september. 
Det er også mulig å bestille 
materiellet som en pakke fra 
kontoret vårt. Ring 38 00 80 90 
eller send en epost: norway@
od.org. 

«Husk på dem som sitter i 
fengsel, som om dere var lenket 
sammen med dem, og husk på 
dem som blir mishandlet, som 
om det g jaldt deres egen kropp.» 
(Hebr 13,3)

Unni E.B. Nøding:

Immanuelskirken

– Gi dem en Bibel
Søndag for forfulgte kristne er et felleskirkelig 
 initiativ der flere hundre tusen menigheter over 
hele verden deltar. markeringen finner sted på en 
av søndagene i november. 

To store blå øyne som titter
på alt som er rundt om kring,
små hender vil gjerne kjenne                  

på mange spennende ting.

To lubne føtter som sparker.
Snart skal de ut å gå,
ut i den store verden 

og mange erfaringer få.

Herre, hold vakt over barnet
og når han skal ut å gå,

send ham en engel til følge 
og en til å passe på.

Sett ti på hver side av veien
til å vokte hvert skritt han tar,

den dagen han slipper taket 
i handa til mor og far.

Plukk ikke bort hver stein
og jevn ikke ut hver grop,
men lær ham selv å se 
hvor han skal vokte sin fot.

Be dine engler, Herre,
å vokte ham livet ut,
slik at han trygt kan vandre 
helt til allting tar slutt.

Å legge ham i dine hender 
før livs veien helt har tatt til,
gir ro til et bestemorhjerte, 
jeg vet jo du vokte ham vil.

Så følger jeg selv med på veien
så langt som min livssti er,
og når jeg den andre siden
så venter jeg på ham der.

TeksT/foTo: Arild StAng

Det var ikke småtteri hun og 
medarbeidere kunne by på! Det 
ble sunget og spilt verker av C. 
Boodle, F. Mendelssohn, C.B. 
Agnestig m.fl. Medvirkende var 
sangere fra kulturskolen med 
akkompagnatør og sanglærer 
Elisabet Hellstrøm, Halden 
barne og ungdomskor (dirigent 
Marie Håkensen), Madelen og 
SiljeElisabeth Ruud og Sigurd 
Thomsen Meyer. Fra lesepulten 
ble det mellom flere av de musi
kalske innslagene lest tekster 

ved Randi, Bjørnar og Frode 
Bukholm.

Kirken var godt besøkt, og 
applaus og gode kommentarer 
synliggjorde publikums store 
begeistring for arrangementet 
og hva de fikk høre. Særlig vil 
vi gi et ekstra kompliment til 
kantor Marie, som i løpet av 
svært kort tid hadde klart å 
skape «godlåt» i sitt barne og 
ungdomskor!

Redaksjonen kan nå bare 
håpe på flere «superlørdager» 
utover vinteren.

«Superlørdag»
lørdag 7. november var det duket for musikalsk 
«superlørdag» i immanuelskirken. som arrangør 
figurerte kirkens egen kantor, marie Håkensen.

Halden barne- og ungdomskor.
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AV liv hAUgE JohAnSEn

«Guds menighet er jordens største 
under! Mens verdens skikkelse i 
hast forgår, er Kristus i all evighet 
den samme, og fast hans rike på 
sin klippe står.»

Slik skrev Ronald Fangen 
i 1942. Med disse linjene som inn
ledning, vil Liv Hauge  Johansen 
presentere Berg menighet. 
Menighetsrådsmedlemmene Siri 
Klein Bakke, Bjørnar Steinnes 
og Laila Skovborg har, i tillegg 
til sokneprest Per Chr. Solberg, 
kommet med et innspill og 
utspill. Vi er glad i menigheten 
vår og føler en verdifull tilhørig
het. Ingen er perfekte og ingen 
kan tilfredsstille alle ønsker og 
behov, men vi er i bevegelse og 
åpne for nytenkning. I strategi
planen står det: «Berg menig
het skal være en bekjennende, 
misjonerende, tjenende og åpen 
menighet for alle som ønsker å 
inkluderes, og alle som ønsker å 
bidra med sine nådegaver i fel
lesskapet for å utvikle menig
heten og styrke den enkeltes 
kristne tro og gjerning.» Dette 
er  inspirerende visjoner! Men
nesker har vært samlet til Guds 
ære i Berg kirke i over 800 år, 
under skiftende forhold. Det gir 
 perspektiver på vår egen tilvæ
relse og dagens samfunn. 

Gudstjenesten
Gudstjenesten med samling om 
Guds ord og medmenneskelig 
fellesskap gir kirken dens iden
titet. Sentralt er den ordinære 
høymessen søndag formiddag. Vi 
har inntrykk av at kirken har en 
betydningsfull plass i bevisst
heten til mange som bor i Berg. 
Derfor søker vi samarbeid med 
forskjellige lag og foreninger. Om 
høsten arrangeres høsttakkefest 
i samarbeid med Berg bygde

kvinnelag. De siste årene har vi 
også hatt «våronngudstjeneste» 
i mai måned i samarbeid med 
Berg bondelag og Berg bygde
kvinnelag. På denne gudstjenes
ten bæres såkorn, settepoteter 
og planter inn i kirken, og vi ber 
om velsignelse for årets avling. 
På forsommeren har vi «folke
dansmesse» i samarbeid med 
Nolhottarnas Spelmannslag 
og Hogdal folkedans. Kirken er 
som oftest full av mennesker 
og Bygde kvinnelaget serverer 
rømmegrøt i prestegårdshagen 
etterpå. Her er det også danse
oppvisning. Olsokmarkering 
har i flere år vært et samarbeid 
mellom Den katolske kirken og 
Berg menighet med en sam
ling i Pina. De siste par årene 
har feiringen vært i kirken. St. 
Georgs gudstjeneste i samarbeid 
med speiderne har også vært 
utprøvd. Sammen med Rokke 
menighet har vi vært ansvarlige 
for gudstjeneste på Høiås. I Berg 
er det familiegudstjenester hvor 
blant annet søndagsskolen og 
barneforeningen er med. De har 
ellers sine samlinger på menig
hetshuset. 

På vanlige gudstjenester kan 
vi også se at barn deltar i Berg 
kirke. Minestranter og andre har 
oppgaver som blant annet å bære 
prosesjonskorset, tenne dåpslys, 
lese tekster, bære frem brød og 
vin til nattverden og bære lys 
i evangelieprosesjonen. Det er 
viktig at barn blir delaktige!

Utvalgene
Vi har flere utvalg i Berg 
 menighet. Dåpsutvalgets 
oppgaver er primært å tilrette
legge gudstjenester der barn 
er målgruppen. Det har hoved
ansvaret for trosopplæringen. 
Hvis barn blir kjent med kirken 
og guds tjenesten, legges det 

til rette for at de kan føle seg 
hjemme der og ta del i felles
skapet som  samlingene om 
Guds ord og sakramentene er. 
I januar pleier vi å feire Barnas 
misjonssøndag, der misjon er 
temaet. Sist gang hadde vi også 
bønnestasjoner der barn kunne 
delta i ulike  aktiviteter. Det slo 
an. Det sendes dåpshilsener til 
1., 2. og 3. dåpsdag. Når det er 4 
år siden barnet er døpt, blir det 
invitert til å komme i kirken og 
motta «Min kirkebok». Det er 
ellers prøvd ut to nye prosjek
ter. Trosopplæringen fra 0–18 
år er nå kirkens ansvar. Det 
er  grunnen til at 11åringer er 
invitert til  samlinger som junior
konfirmanter, og mødre med sine 
babyer får tilbud om babysang. 
Gruppene deltar dessuten på 
hver sin gudstjeneste der det 
blir tent lys og bedt og takket for 
hvert enkelt barn. I 2008 ble det 
døpt 61 barn i Berg, hvorav 24 av 
disse bor i menigheten. 

Berg kirke har et nært og 
unikt samarbeid med Berg skole. 
Menighetspedagog, organist 
og prest besøker elever, og 
skole klasser er i kirken. Ulike 
 klassetrinn er med i plan
leggingen av skolegudstjenester 

til jul og påske. Samarbeidet skjer 
på skolens premisser. 3. klasse 
har i flere år hatt som tradi
sjon å sette opp musikalen «St. 
Sunniva» i Berg kirke. Arrange
mentet trekker alltid fulle hus. 

Presten er også sammen med 
elever fra Berg skole på besøk i 
ulike frimenigheter i Halden og i 
moskeen.

Har du hørt om tros
opplæringsprosjektet «En kirke 

for alle»? Prosjektet er avsluttet, 
men en gruppe har fortsatt med 
å samles til gudstjenester i Asak 
kirke der utviklings hemmede 
er med på å planlegge og gjen
nomføre samlingen. Det har 

vist seg å være til stor glede og 
oppmuntring for alle. Kari Sol 
Tveter har vært prosjektleder og 
er levende engasjert.

Konfirmantutvalget i Berg 
er aktivt. Hovedmålet er at kon
firmantene skal få oppleve et 
år som gir ny kunnskap, aktiv 
deltakelse og medvirkning i et 
trygt fellesskap. De har oppga
ver med forskjellige gudstjenes
ter, reiser på konfirmantweek
end og deltar aktivt i Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon. I fjor var 
det 65  konfirmanter i Berg. 

Berg menighet har ideer om 
mangt og mye. Å bli bedre kjent 
i soknet er blitt tatt på alvor. Vi 
har vandret fra sted til sted i 
bygda og hatt gudstjenester, del
vis med kirkekaffe. Prosesjons
korset er ofte blitt båret med. For 
mange har vandringen medført 
ny kunnskap om Berg og en posi
tiv følelse av å være pilegrim. 

Påsken er spesiell hos oss. 
I flere år har det vært opplegg 
med møter og gudstjenester de 
fleste kvelder gjennom påske
uken. 1. påskedag er det påske
frokost på prestegården før 
høytidsgudstjeneste i kirken. 

Menigheten har et diakon-
utvalg. Diakoni er menig
hetens kroppsspråk, blir det 
sagt.  Utvalget pynter kirken 

til minne gudstjenesten, har 
besøks tjeneste på Halden syke
hjem der de som er fra Berg får 
besøk, om de vil. Det har også 
vært samlinger på Søsterveien 
bofellesskap. Frivillige er blitt 
invitert til fest. Invitasjonen går 
ut til ca 70 medhjelpere! Det sier 
litt om hvor mange som har en 
eller annen oppgave i menig
heten.

Kulturutvalget har vært 
med på litt av hvert. I 2006 
med kantor Michael Servant 
i spissen, ble det gjennomført 
en kulturuke av dimensjoner, 
noe som definitivt satte Berg 
menighet på kartet. Michael 
var også drivkraften bak Harry 
Potter gudstjenesten.  Utvalgets 
målsetting er å gi Berg menig
het kulturelle opplevelser i 
kirkerommet og å øke engasje
mentet i menigheten. De ønsker 
å benytte aktører innenfor 
menigheten, men også å hente 
inn eksterne, der det er natur
lig. Det har vært arrangert 
jazzkonsert med Magnolia 
jazzband, allehelgenskon
sert med musiker Per Husby 
og terapeut og sanger Anne 
Lande, lovsangskveld, advents
samling, konsert med Cecilie 
Jørstad og konsert med Gledes
sprederne og  Gledesbandet 

fra venstre:  Bjørnar 
steinnes, liv H. 

 Johansen, ingrid klein 
Bakke, laila skovborg 

og per Chr. solberg.

    Bekjennende,  
misjonerende,
    tjenende og åpen

med  påfølgende hyggesamling i 
menighetshuset. 

Menighetshuset ligger like 
ved kirken og ble bygget i 1924. 
Det var eid av Indremisjonen. 
I 1981 ble det gjort om til en 
 stiftelse og brukes til barnehage 
og ulike møter og arrangemen
ter – de fleste i menighetens 
regi. Det er fortsatt en liten 
indremisjonsforening som har 
sine samlinger i huset.

Bibelgrupper og misjon
I tillegg til det som skjer i kirke 
og menighetshus, er det  grupper 
som samles i hjemmene. Flere 
bibelgrupper er i gang. Berg San
talmisjon/Normisjon, den som 
tidligere het Døle Pikeforening, 
har sine møter privat. De er ca 10 
medlemmer, men på møtene ber 
de inn naboer og venner og er 
ofte ca 20. Foreningen har hatt 
80års jubileum! Kirke kretsen 
kvinneforening, tilsluttet Det 
Norske Misjonsselskap (NMS), 
ble stiftet i 1876 og er følgelig 133 
år. De er gjerne 15–20 på møtene 
som holdes privat. Det gjør også 
«Ungbirken» som samler inn 
penger til menighetsfakultetet. 
Det siste skuddet er Mamma
gruppen tilsluttet NMS.

Det sies at en kirke uten 
misjon er som et hus uten vindu. 

Godt sagt! I tillegg til foreninger 
har derfor Berg menighet en 
samarbeidsavtale med NMS der 
vi støtter et prosjekt i Bangkok. 
Det er lovsangs hjemmet som 
ligger i slummen og som driver 
arbeid i hovedsak for barn. 

Enda er det mye som kunne 
vært sagt i en presentasjon 
av Berg menighet, men dette 
er mer enn nok for å gi deg et 
inntrykk av hva det er vi er 
opptatt av. I forrige nummer av 
menighetsbladet var det en pre
sentasjon av nye kandidater til 
menighetsrådet. Jeg vil avslutte 
med å trekke fram noen av 
deres ønsker og tanker om kirke 
og menighet: – Kirken skal være 
et levende hus hvor folk føler 
seg velkommen. – Brenner for 
å gjøre døren høy og porten vid 
til kirken. – Kirken skal være 
for alle. – Ønsker at kirken skal 
være en åpen og inkluderende 
folkekirke som mangler terskler 
og tak! – Ønsker at kirken skal 
være synlig og klar i sin forkyn
ning om synd og nåde.  
– Menigheten skal være et trygt 
fellesskap med åpne relasjoner 
og et møtested for tro, kultur og 
hverdagsspørsmål.

Velkommen til Berg 
 menighet!

Søndagsskolen på Ynglingen
søndagsskolen på ynglingen har hatt en 
god oppstart nå i høst. det er i under-
kant av 20 barn som har deltatt på 
 samlingene.

Vi hører bibelfortellinger, leker, 
synger, tegner, lager små ting 
og ser på film. I høst har vi 
også deltatt på en familieguds
tjeneste i Immanuels kirke, 
vært på skogstur og deltatt 
på basaren til Halden KFUK
KFUM.

Bildet er fra skogsturen vår 
til Bjørnlia. Det var en flott 
dag med sol og fine høstfarger. 
Alle koste seg rundt bålet med 
pølser og pinnebrød. Pappaene 
hadde ansvar for en spennende 
og morsom sporlek.

Vi håper enda flere barn og 
foreldre vil komme på søndags
skolen! Det er bare å møte opp 
på Ynglingen annenhver søndag 
kl. 10. Hvis du lurer på hvilken 
søndag, blir søndagsskolen 
annonsert i HA under kirke
annonsene. Vi avslutter høst
semesteret med en Luciasamling 
13. des. på ettermiddagen. Da er 
hele storfamilien velkommen. 
Det nye året begynner vi med 
juletrefest lørdag 2.januar. 
MArgAreTA Møller, hANNe Wågsås 

og KjersTi Møller

Alt i
MALERVARER - 

TAPETER og
GULVBELEGG

Børkes Bakeri
– baker byens beste brød

Skippergata 14
Tlf. 69 18 13 72

Telefon: 69 18 44 51

avd. Haugen
Begravelsesbyrå

Busterudgt. 7b

Halden og Omegns 
Begravelsesbyrå AS

Damhauggt. 15

En god hjelp
i en tung stund

Telefon: 69 18 16 57
Vi hjelper  

i en vanskelig tid

Bergstrøm
Kjøtt og  

Delikatesse AS
Tlf. 69 18 56 20

Storgata 18
Utsalg i Storgata 11Storgata 10 – 1771 Halden

Tlf. 69 21 19 50

Glassmesteri oG 
 rammeforretninG

Oscarsgt. 14
Tlf. 69 18 29 76

Nattserv. 92 89 91 11

Evangelisk skole – tverrkirkelig profil.
Tett oppfølging av eleven.
Uteskole
Egen datamaskin fra 4. trinn
Gratis bærbar pc i ungdomsskolen
Vanlig fri skoleskyss for alle.
Kontakt: tlf. 69 17 87 80
E-post: kontakt@haldenfriskole.no

MASKINENTREPRENØR
& ANLEGGSGARTNERFIRMA

Mob.: 901 25 399

Tlf. 69 18 76 00
• Graving og transport
• Vann- og avløpsarbeider
• Opparbeiding av grøntanlegg
• Fjellsprengning
• Snøbrøyting
• Vedlikehold

Ottar Linde-Nielsen a/s

JUVELER

Tlf. 69-17-60-62

For oss er privatkunder 
like viktige som bedrifts kunder.

Handelsbanken
www.handelsbanken.no

Bryllup – Dåp – Konfirmasjon – Jubileer  
– Minnestunder

Naturligvis bruker vi hvite duker og hvite 
tøyservietter til livets store anledninger! Vi 
serverer aldri annet enn hjemmelaget mat. 

Tlf. 69 17 52 32 – hele året rundt.

Fredriksten Kro

Bank. Forsikring. Og deg.

Bestill  
synsundersøkelse 

idag!

Tlf. 69 18 42 75

Grønland 1, 1767 Halden

Tlf. 69 21 36 00

Lie  
Handelsgartneri

Mandag–fredag 9–17
Lørdag 9–14

Tlf. 69 18 00 20

–
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Mine bibelske søstere

Nytt menighetsråd
det nye menighets-
rådet har konstituert 
seg: gerda solerød 
(leder), kristin Breda 
(nestleder), Åshild Bø 
(sekretær), alfhild og 
engen (kasserer).  
representant til felles-
rådet: kristin Breda og
Åshild Bø (vara).
Hele menighetsrådet 
presenteres for menig-
heten i gudstjenesten 
6. desember.

Kirketekstiler
asak kirke har nå fått 
nye kirketekstiler i 
lilla farge. Tekstilene 
er  vevet av kunstneren 
Brith leidalen og har 
fisker som motiv. kirke-
tekstilene blir presen-
tert 6.desember. 

Tradisjonsrik førjuls-
konsert 
den tradisjonsrike 
førjulskonserten i asak 
kirke er noe mange ikke 
vil gå glipp av. også i 
år vil kirken fylles av 
 mennesker som vil 
stresse ned og få en fin 
innledning til julehøyti-
den. som vanlig er det 
Tistedalens musikfore-
ning i samarbeid med 
frelsesarmeen i Tistedal 
og asak menighetsråd 
som står for arrange-
mentet.

Tilbud for barn under 
prekenen
mange foreldre uttryk-
ker stor tilfredshet med 
at menigheten gir et 
tilbud til barn under 
prekenen. Barna er også 
fornøyd, og har ikke lyst 
til å gå ut i kirken igjen 
før gudstjenesten er 
slutt! flere mål er nådd 
med dette tilbudet: 
barna trives i kirken, 
foreldre kan slappe av 
og få med seg guds-
tjenesten i sin helhet, 
og de som forbereder 
gudstjenesten kan ha 
fokus på de voksne. 
Når det er familieguds-
tjenester er selvsagt 
ikke dette tilbudet 
aktuelt.

Forbønnskort for 
 konfirmanter
menighetens 
 medlemmer opp-
fordres til å be for det 
store konfirmantkul-
let. også i år er det 
delt ut bønnekort til 
enkelt personer. Hver 
person har fått tre 
 konfirmanter å be for i 
konfirmanttiden. 

Julens gudstjenester 
Velkommen til julens 
gudstjenester. det er 
som vanlig to guds-
tjenester på selve 
julaften. den første 
er beregnet på barne-
familiene, siden barne-
koret vårt deltar på den. 

Nytt fra  
asak 
 menighet

I denne serien,  «Mine bibelske søstere» vil Inger Lise Skauge trekke fram en del  kvinneskikkelser fra Bibelen.  
Hun tar ikke mål av seg til å gi et  teologisk riktig bilde, men det er hennes  opplevelse av  kjennskapet  
til kvinnene  gjennom tilgjengelige tekster hun vil formidle.

Å være enke er ikke noe en umiddelbart forbereder seg på som ung. Henne vi 
 hilser på i dag får et kort ekteskap. det blir ikke fortalt hvem hun har vært gift 
med, bare hvem hun er datter til. 

Anna – lengtende søster

Fanuel heter faren og er av Asjer 
stamme. Anna mister mannen 
sin etter bare sju års samliv og 
lever i enkestand hele resten av 
livet. Når vi møter henne er hun 
blitt 84 år gammel. Hun lever i en 
grenseperiode mellom Det gamle 
og Det nye testamentets tid. Hun 
venter på Messias og lengter etter 
å få bønnesvar.

Privat nonnekloster
Når noen blir enke eller på annen 
måte mister sin nærmeste venn i 
ung alder, kan alt synes håpløst. 
Livet ser ut til å stoppe opp. Anna 
viser oss at det går an å leve et 
rikt liv videre. Hun lukker seg 
ikke inne i fortiden, noe som kan 
være nærliggende for en som blir 
alene. Bare de som i likhet med 
Anna selv har mistet sin livs
partner, vet hvor vanskelig det er 
å komme seg videre. Anna velger 
å gå inn i en framtid, der hun kan 
trøste og hjelpe andre, fordi hun 

selv er blitt trøstet av Gud.
Å bli enke og samtidig være 

barnløs er noe av det mest 
tragiske en kvinne på denne 
tiden kan oppleve. Hun kan reise 
tilbake til sitt barndomshjem 
og vente på en ny ektemann, 
eller hun kan belage seg på å 
dø. Så mange andre muligheter 
finnes ikke. Men Anna velger en 
annen vei. Hun velger å gi sitt 
liv i tjeneste for Herren. Dag og 
natt er hun i templet i bønn og 
faste. Hun oppretter sitt eget lille 
nonne kloster.

Hun ser
Men en dag opplever hun noe 
stort. Anna er blitt 84 år. Mange 
mennesker har hun sett gå ut 
og inn av Guds hus, men én dag 
kjenner hun i sin ånd at det skjer 
noe spesielt. 

Det kommer en liten familie 
til templet, det er Josef, Maria og 
Jesus, som fremdeles er en baby. 

Det er en gammel mann i templet 
som heter Simeon. Jeg synes jeg 
ser ham titte bort på Anna for 
å få bekreftelse. Disse to eldre 
menneskers bønn er i ferd med 
å gå i oppfyllelse. På sine gamle 
dager får de se Messias, ja, for de 
er sikre på at barnet som bæres 
inn i templet er ham de har 
ventet på. 

Anna, som har en slik trist 
bakgrunn som hun kunne ha 
dvelt ved, kjenner seg som ver
dens mest priviligerte kvinne. 

Hun profeterer
Hun finner grunn til umiddel
bart å takke og prise Gud. Hun 
opplever i høy alder å få svar på 
sine bønner om å få se Messias. 
Og nå er hun klar til å forlate 
klosteret sitt. 

Hun må ut, utenfor murene, 
for å fortelle denne store nyheten 
til alle hun møter. Anna forteller 
med overbevisning at Messias 

er født. Hennes profetrøst lyder 
i Jerusalems gater og streder. 
Dette kan hun ikke holde for seg 
selv, og hun talte om ham til alle 
dem som ventet på forløsning 
for Jerusalem. Det første vitnet 
om Jesus Messias er en gammel, 
trofast og troende søster.

Kirkens Fanuelsdøtre
Det er mange Fanuelsdøtre i 
kirker og misjonsgrupper. «De 
gamle er eldst» lyder et uttrykk. 
I kirken er det mange av dem, 
de trofaste, slitesterke Fanuels
døtrene. Så fattige vi hadde 
vært uten generasjonen av eldre 
søstre. Mon tro om vi skal bli 
flinkere til både å oppmuntre og 
takke alle de søstrene som har 
tjent Herren nesten dag og natt 
i kirkelig sammenheng. De er et 
eksempel for oss, som om ikke 
lenge, skal overta deres plass 
og bli kirkens nye generasjon av 
Fanuelsdøtre.

Menighetsbladet

Berg kirke: 50årskonfirmanter

Asak kirke: 50årskonfirmanter

Borg bispedømme Det ble en festgudstjeneste med 
mange mennesker i kirken, god 
menighetssang, fin korsang 
av Trivselskoret og utdeling av 
roser til jubilantene. 

Å bli invitert til kirken femti 
år etter konfirmasjonen er 
tydeligvis kjærkomment. Flere 
av femtiårskonfirmantene 
takket for det fine initiativet fra 
Asak menighetsråd, som på sin 
side stilte med snitter og kake. 
Ved slike anledninger kommer 
kirkestua virkelig til sin rett. 

Flere av jubilantene hadde 

tatt med seg bilder, minnebøker 
og navnelapper med blinde
skrift. Samtalen gikk livlig, og 
bare glade ansikter var å se. 
Minnene ble sterke for mange, 
men dette var noe de satte pris 
på. Det ga de også uttrykk for. 
I ettertid fikk også menighets
rådet flere brev med takk for 
arrangementet. Noen fortalte at 
de bare hadde møtt én eller to 
av dem som de ble konfirmert 
sammen med i løpet av disse 50 
årene. 

Bak fra venstre: anne-
marie daldorff (lind), 
Torild eriksen (svendsen), 
arne kristiansen, Bjørn 
ohlgren, Vidar  larsen, 
kjell-georg olsen, ragnar 
degnes, randi Jensen 
 (rosenlund). foran fra 
venstre: Berit eriksen 
 (pettersen), gerd lise 
 sørlie  Bjerkemyr, sigrun 
Holt (Jansen), olaug 
Walding (Herrebrøden), 
 anne-lise Wik søland, 
lisbeth Johansen 
 (andreassen) og gunnar 
Thoreby.

Trivselskoret under ledelse av sissel dahl-Nielsen skapte 
feststemning i kirken med sin fine sang. Her er de foto-

grafert under opp varming like før gudstjenestestart.

Det er 50 år siden, den 25. 
 oktober 1959, at dette kullet sto 
til konfirmasjon. 

50årskomiteen stod i kirke
porten og ønsket alle velkom
men til kirken.

Kullet den gang besto av 
22, en av jentene har dessverre 
gått bort. Det var 6 personer 
som møtte opp. Disse var 
Karin (Unneberg) Granholt, 
Kirsten (Johansen) Hansen, 
Grethe (Vik) Jensen, AnneKari 
 Johansen, Marith (Nilsen) Fresh 
og Roy Omar Syversen.

Etter gudstjenesten ble 
50årskonfirmantene invitert til 
nydelig mat, bløtkake og kaffe 
i prestegården. Sogneprest Per

1. november, på alle Helgens-søndag, 
ble konfirmantkullet fra 1959 invitert til 
 samling i Berg kirke. 

Christian Solberg og hans kone 
AnnaMarie stilte sitt hjem til 
disposisjon og 50årskomiteen 
sto for hyggelig samvær. Leder 
i menighetsrådet, Siri Klein 
Bakke, ønsket dem hjertelig 
velkommen og leste et vakkert 
dikt.

Samtalen gikk livlig fra første 
stund, om konfirmanttiden 
med presten Reidar Haugen for 
50 år siden og om hvordan vi 
har det nå. I hyggelig samvær 
går tiden så altfor fort.

En stor takk til dere som fikk 
dette til, noe vi vil minnes med 
stor glede.

marith FreSh

En hvit eller grønn jul – det er 
spørsmålet! Ja takk, sier vi, bare 
man med «grønn jul» ikke mener 
at snøen uteblir på grunn av 
menneske skapte klimaendringer.

«Rapportene om jordens 
tilstand er stadig mer alvorlige», 
uttalte Den norske kirkes bispe
møtet 2. oktober 2007. Nå ser vi 
klart at også naturen har sine 
tålegrenser. Vi må åpne øynene for 
økosystemenes sammenheng. Det 
er en indre forbindelse mellom vår 
grådige livsstil, negativ klima
utvikling og økende fattigdom i 
verden. Vi høster det vi sår.

En hvit eller grønn jul? Ja takk, 
begge deler – for om man ønsker 
seg snø fra Guds himmel i tider 
som kommer og henruller, krever 
det en grønnere livsstil fra alle 
som feirer jul på Guds jord i dag.

Kirkens Nødhjelp tilbyr også 
i år gaver som forandrer verden. 
Til «den som har al», kan du i 
år gi alt fra en geit til en møkka
ovn. Man slipper å beholde geita 
selv, men man får en hyggelig 
julehilsen fra deg med beskjed 
om at gaven i år blir gitt til noen 
som virkelig trenger den. På den 
samme nettbutikken til Kirkens 
Nødhjelp kan du også handle 
håndfaste gaver som lar seg 
pakke inn, slik som et rettferdig 
handlet handlenett.

Og når du er ute på julehandel, 
husk å støtte rettferdig handel ved 
å velge f.eks Fairtrade merkede 
produkter fra Max Havelaar. Velg 
helst økologiske produkter pro
dusert i nær miljøet. Eller hva med 
å lage dine egne julegaver? For 
eksempel kan du bake, sylte, tegne 
eller strikke. Eller gi en opplevelse 
i julegave: En middag ute på byen 
med din kjære, et gavekort på 
husrydding til mamma og pappa, 
eller et tilbud om gratis barnevakt 
til noen nybakte foreldre? Det er 
gaver som forbruker mindre av 
jordens ressurser, og som gjør 
oss rikere på det vi ikke kan leve 
foruten. De viktigste gavene i livet 
lar seg sjelden pakke inn! La det 
være vår julegave til hverandre i 
år: En grønnere livsstil og en mer 
rettferdig verden. La oss rydde vei 
for Herren under juletreet med 
grønne bærekraftige julegaver 
som forkynner handling, håp 
og framtid, og en mer rettferdig 
fordeling av klodens ressurser. 

Med ønske om en hvit og grønn 
jul, og et bærekraftig nytt år.
Nyttige nettadresser:
www.gaversomforandrerverden.no 
(Kirkens Nødhjelps nettbutikk)
www.etiskforbruk.no 
www.gronnhverdag.no 
(enda flere tips)

erlANd grøTberg, leder

En hvit eller grønn jul  
– det er spørsmålet!
En julehilsen fra Ressursgruppen for forbruk og 
rettferd i Borg bispedømme

En dag tok faren til en rik og 
velstående familie sønnen med 
seg på en tur ut på landet med 
den hensikt å vise ham hvordan 
fattigfolk levde. De bodde noen 
dager på en gård hos en familie 
som måtte ansees for å være 
svært fattige.

På turen hjem spurte faren 
sønnen, – Hvordan likte du 
turen?”

– Det var kjempeflott far.
– Så du nå hvordan fattigfolk 

lever, spurte faren
– Å ja, svarte sønnen.
– Så si meg, hva lærte du av 

denne turen, spurte faren
Sønnen svarte: – Jeg så at vi 

har en hund og de hadde fire. Vi 
har et badebasseng som rekker 
bort til midten av hagen vår 
mens de har en endeløs elv. Vi 
har importerte små lanterner 
i hagen vår, mens de har en 
hel stjernehimmel om natten. 
Gårdsrommet foran huset vårt 
når frem til inngangsporten 
mens deres strakte seg helt til 

horisonten. Vi har et lite stykke 
land å bo på, de hadde  marker 
som strakte seg bortenfor 
synsranden. Vi har tjenere til 
å servere oss, mens de serverte 
andre. Vi må kjøpe maten vår, 
de høster sin egen. Vi har høye 
murer rundt eiendommen vår 
for å beskytte oss, mens de har 
venner som beskytter dem.

Guttens far var helt målløs.
Så la sønnen til: – Takk far 

fordi du viste meg hvor fattige 
vi er...

Er ikke perspektiv en vidunder
lig ting? Det får deg til å undres 
på hva som ville hende vist vi 
alle takket for alt som vi har 
istedenfor å bekymre oss for 
det som vi ikke har.

Sett pris på hver enkelt ting 
som du har, spesielt venner! 
Livet er for kort og venner kan 
vi aldri få for mange av...

Fattigfolk

I en sort natt 
på en sort sten
en sort maur.
Gud ser den.

Afrikansk visdomsord

Den som oppfant nød
løgnen, elsket freden mer 
enn sannhet.

James Augustine Aloysius Joyce 
irsk forfatter, 

1882–1941

Jo lenger jeg lever, jo mer 
takker jeg Gud for at jeg 
aldri er i stand til helt ut å 
forstå Ham.

Ole Kristian Hallesby 
norsk teolog og vekkelsespredikant

 1879–1961.

Lesefrukter
      til ettertanke

ved Trond Enger

4. oktober var gullkonfirmantene invitert 
til asak kirke, som for anledningen var 
pyntet til fest. 

s

s

BLOMSTER- 
FORRETNING

Busterudgata 9
Tlf. 69 18 13 34

Lang tradisjon
tilpasset nåtiden

Blomster v.a.v. Esso�
Busterudgt 9 - Halden - Tlf.: 69  18 13 34

DEKK FOR
ALLE BEHOV!
Halden Dekk A/S

Knivsøvn. 4, 1788 Berg 
Tlf. 69-19-55-75

Det er ikke bare 
rentenivået 

som skiller låne
tilbudene.  

Et boliglån skal du 
leve med i mange 

år. Starter du bolig
kjøpet i banken 

kan du spare tid, 
penger og unødige 

ergrelser.
Ta kontakt med 

vårt lokal kontor i 
Storgaten 18  

i Halden.

GRANVEIEN 2
1792 TISTEDAL
TLF. 69 19 14 63

GRANVEIEN 2
1792 TISTEDAL
TLF. 69 19 14 63

Rørleggermester
Henning  R. Engebretsen as

69 18 01 00

Kuler & Krutt Catering leverer alt 
av matretter hjem til deg.  Spennede 

tapas-retter, festmiddager, snitter eller 
tradisjonelt koldtbord.  

I våre flotte lokaler på Kaserna i 
Fredriksten  festning, er det  ypperlig å 

avholde f.eks: barnedåp,  konfirmasjon, 
 bryllup, julebord,  minnestund osv.  

Vi har også gode konferanselokaler 
med alle fasiliteter.»

Tlf. 47 60 57 60 
eller 959 33 660
www.kaserna.no

Kongens Brygge
1767 Halden
Tlf. 69 18 54 15

Boks 196
1752 Halden

Tlf. 69 18 48 80



Barnesiden

Nasjonalt bønneråd

Berg kirke:
Mille Elise Dammyr Olsen
Isabell Tingelholm Thoresen
Enya Rafn Jensen-Rosland
Emma Eline Sørensen 

Steiner
Sigrid Anette Kokkim 

Matheson
Amalie Røsnæs
Anna Thornquist
Christina Gulbrandsen
Oda Skibsted Liland
Emma Fillippa Vik-Lerjemark
Mathea Faraasen Meling
Katrine Thomassen Hansen
Linnea Larsen
Henrik Havstad Ingebrigtsen
Max Ludvig Henrik Ottersen 

Montelius
Kristine Stenbock-Haakestad
Emilie Linnes
Christian Westberg Sørli

Elias Bjerkaas Andreassen
Sander Sebastian Hult 

Norvald
Emmeline Berg Fremstad.

Rokke kirke:
Ingrid Mjølnerød
Nora Emilie Günther
Ola Strand
Tilde Johanne Kirkedam 

Larsen
Susanne Lillestrand Hjelseth

Immanuels kirke:
Oliver Thein Gulbrandsen
Hans Sebastian Hellesnes
Marcus Günther Fritzen
Elliot Eugen Aam
Leander Lundell Lærum
Emma Sofie Kynningsrud 

Nossen
Emma Wang Treichel

Signe Marie Smetana
Tilde Heggen Mo
Linn Elise Spernes Sørstrøm
Oliver Bull-Hansen
Casper Andrè Persson
Maximillian Harald Bjerge
Kevin Dahlstrøm Knudsen
Markus Gripp Jensen
Sindre Nilsen Svendberg
Aaron Andreas Nordbye 

Wahlstrøm
Caspian Ravn Rekstad

Prestebakke kirke:
Maren Helene Martinsen
Herman Matteus 

Engebretsen

S.Enningdal kirke:
Sander Fadnes
Nicolay Wiig

DØPTE:
Asak kirke:
Leonora Pedersen
Eldri Rensvik
Elise Ohlgren
Fredrikke Anker-Rash 

Lødeng
Annie Margrethe Lervik
Linea Sletten Andersen
Anna Fratzke Eilsø
Astrid Nøding Østvik
Jenny Filippa Larsen Ruud
Maria Isabell Gundersen
Adrian Skogli Torp
Jørgen Adolfsen
Oliver Enger Larsen

Idd kirke:
Alva Kristine Østby Witanza
Kari Bjerge
Emely Ingela Rehnberg
Emma Linnea Nilsen

Gudstjenesteoversikt
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Idd kirke Prestebakke kirkeBerg kirke Rokke kirke Immanuels kirke Asak kirke Tistedal kirke Enningdalen kirke

Slekters gang
VIELSER:
Asak kirke:
Jeanette Tostelun  

og Ingar Andrè Moen

Idd kirke:
Stine Juelsen og Lars Edvin 

Åkerman
Lisbeth Margrethe Lund  

og Rune Trygve Halvorsen
Inger Lise Sagli og Andreas 

Gustav Houmsmoen

Tistedal kirke:
Gunn Waldorf  

og Kurt Andrè Månsson

Prestebakke kirke:
Trine Frydenberg og Steinar 

Andreas Eriksen
Therese Ståhl  

og Michael Paulsen

Søndag 6. des.
2. søndag i advent:
AsAk kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/s.pr. Lisbeth 
Heie Gregersen. Dåp.
idd kirke kl. 18.00:
Lysmesse v/ ungdomsprest 
Fredrik Onstad Larsen og 
konfirmantene.
TisTedAl kirke  
kl. 18.00:
Vi synger julen inn. Sogneprest 
L.H.Gregersen, konfirmanter, og
en kvartett fra Tistedalmusikken
immAnuels kirke  
kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ s.pr. Halvor 
Gregersen
Berg kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ s.pr. Per Chr. 
Solberg.

Søndag 13. des.
3. søndag i advent:
enningdAl kirke  
kl. 11.00:
Gudstjeneste v/s.pr. Lisbeth 
Heie Gregersen. Nattverd.
idd kirke kl. 11.00:
Gustjeneste v/s.pr. Reidar 
Finsådal. Dåp. Nattverd.
immAnuels kirke  
kl. 11.00:
Familiemesse v/ s.pr. Halvor 
Gregersen. Bollerød barnehage. 
Ungdomskor.
rokke kirke kl. 17.00:
Lysmesse v/ s.pr. Halvor 
 Gregersen. Konfirmantene og 
Menigh.ped. Gunn Elisabeth 
Edvartsen.
Berg kirke kl. 19.00:
Lysgudstjeneste. v/ s.pr. Per 
Chr. Solberg. Konfirmantene og 
Menigh.ped. Gunn Elisabeth 
Edvartsen

Søndag 20. des.
4. søndag i advent
TisTedAl kirke  
kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ kapellan Fredrik 
Onstad Larsen. Nattverd.
immAnuels kirke  
kl. 17.00:
Synge Julen inn v/ s.pr. Halvor 
Gregersen.

Torsdag 24. des.
Julaften
Bergheim kl. 12.00:
Juleandakt.
iddeBo kl. 12.00:
Juleandakt
AsAk kirke kl. 14.30:
Familiegudstjeneste v/s.pr. 
 Lisbeth H. Gregersen.  
Barne koret og Amina Lien.
AsAk kirke kl. 16.00:
Familiegudstjeneste v/s.pr. 
Lisbeth H. Gregersen. 
TisTedAl kirke kl. 16.00:
Familiegudstjeneste v/kapellan 
Fredrik O. Larsen. Ingvild 
Bjørnstad klarinett.
idd kirke kl. 14.00:
Familiegudstjeneste v/s.pr. 
Reidar Finsådal.  
Barnekoret.
idd kirke kl. 16.00:
Familiegudstjeneste v/s.pr. 
Reidar Finsådal. Anne Marie 
Solberg, sang og
Arild Elnes saxofon.
PresTeBAkke kirke  
kl. 14.00:
Familiegudstjeneste v/kapellan 
Fredrik O.Larsen 
immAnuels kirke  
kl. 14.00: 
Familiegudstjeneste v/ s.pr. 
Halvor Gregersen. Halden 
barne- og ungdomskor.
immAnuels kirke  
kl. 16.00:
Familiegudstjeneste v/ s.pr. 
Halvor Gregersen. Amina Lien, 
sang.

Berg kirke kl. 14.00  
og kl. 16.00:
Julegudstjenester v/ s.pr. Per 
Chr. Solberg. 
Berg kirke kl. 23.00:
Julenatt. v/ s.pr. Per Chr. Solberg
rokke kirke kl. 14.00: 
Familiegudstjeneste v/ s.pr. Jan 
Boye Lystad.

Fredag 25. des.
1. Juledag
AsAk kirke kl. 11.00: 
Høytidsgudstjeneste v/ kapellan 
Fredrik Onstad Larsen. Dåp.
idd kirke kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste v/ s.pr. 
Reidar Finsådal. Dåp. Elise 
Haugen sang.
PresTeBAkke kirke  
kl. 23.00: 
Midnattsmesse v/s.pr. Lisbeth 
Heie Gregersen.
immAnuels kirke  
kl. 12.00:
Høytidsgudstjeneste v/ s.pr. Jan 
Boye Lystad. Martin Simensen 
trompet.
Berg kirke kl. 12.00:
Høytidsgudstjeneste v/ s.pr. Per 
Chr. Solberg.

Lørdag 26. des.
2. Juledag
TisTedAl kirke kl. 11.00: 
Høytidsgudstjeneste v/ s.pr. 
Lisbeth Heie Gregersen. Ingvild 
Bjørnstad klarinett.
hAlden sykehjem  
kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ s.pr. Jan Boye 
Lystad.
rokke kirke kl. 12.00:
Julekonsert v/ s.pr. Halvor 
Gregersen. Sang og musikk av 
Gro Jeanett Haug Mo, Kristin 
Harboe, Inger Marie Vierli Vold, 
Arild Elnes og Jan Erik Norheim. 
Ofring til NMS Østfold krets.

Torsdag 31. des.
Nyttårsaften
idd kirke kl. 23.15:
Felles gudstjeneste for Halden 
og Idd prestegjeld. v/ s.pr. 
Reidar Finsådal.

Fredag 1. jan.
immAnuels kirke  
kl. 12.00:
Felles gudstjeneste for Halden 
og Idd prestegjeld v/s.pr. Jan 
Boye Lystad.

Søndag 3. jan.
Kristi åpenbaringsdag.
TisTedAl kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ s.pr. Lisbeth 
Heie Gregersen. Dåp.
PresTeBAkke kirke  
kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ s.pr. Reidar 
Finsådal. Nattv.
immAnuels kirke  
kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ s.pr. Jan Boye 
Lystad.
Berg kirke kl. 11.00:
Vi synger Julen ut ved Sarpsborg 
Damekor.
rokke kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v s.pr. Halvor 
Gregersen.

Søndag 10. jan.
1. søndag etter Kristi 
åpenbaring

AsAk kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Ungdomsprest 
Fredrik Onstad Larsen. Dåp.
idd kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ s.pr. Reidar 
Finsådal. Dåp/Nattv.
immAnuels kirke  
kl. 11.00:
Gudstjeneste /v s.pr. Jan Boye 
Lystad.
Berg kirke kl. 11.00:
Generasjonsgudstjeneste ved 
s.pr. Per Chr. Solberg. Barnas 
Misjonsdag.
Ann Christin Johansen fra NMS

Søndag 17. jan.
2. søndag etter Kristi 
åpenbaring

AsAk kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/s.pr. Reidar 
Finsådal. Nattverd.
idd kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/s.pr. Lisbeth 
Heie Gregersen. Nattv.
TisTedAl kirke kl. 18.00:
Ungdomsgudstjeneste v/ 
Ungdomsprest Fredrik Onstad 
Larsen.

immAnuels kirke  
kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ s.pr. Halvor 
Gregersen.
Berg kirke kl. 11.00:
Høymesse v/ s.pr. Per Chr. 
Solberg.

Søndag 24. jan.
Vingårdssøndag
AsAk kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste v/ s.pr. 
Lisbeth Heie Gregersen, Dåp.
enningdAlen kirke  
kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Ungdomsprest 
Fredrik Onstad Larsen. Oppstart 
Juniorkonfirmanter.
immAnuels kirke  
kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ s.pr. Jan Boye 
Lystad. Frimurernes Storband 
medvirker.
rokke kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ s.pr. Halvor 
Gregersen.

Søndag 31. jan.
Såmannsøndag
TisTedAl kirke kl. 11.00:
Økumenisk fellesgudstjeneste 
v/ s.pr. Reidar Finsådal. 
Nattverd.
idd kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ s.pr. Lisbeth 
Heie Gregersen. Dåp.

immAnuels kirke  
kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ s.pr. Halvor 
Gregersen. 1-2-3 års dåpsdags-
markering. Barnekoret deltar.
Men.pedagog Gunn Elisabeth 
Edvartsen.
Berg kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ s.pr. Per Chr. 
Solberg.

Søndag 7. feb.
Kristi Forklarelsesdag
AsAk kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste /v ungdomsprest 
Frerik Onstad Larsen. Dåp.
idd kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ s.pr. Reidar 
Finsådal. Nattverd.
PresTeBAkke kirke  
kl. 11.00:
Gudstjenneste v/ s.pr. Lisbeth 
Heie Gregersen. 
immAnuels kirke  
kl. 11.00:
Kyndelsmesse v/ s.pr. Jan Boye 
Lystad.
Berg kirke kl. 18.00:
Kveldsgudstjeneste v/s.pr. 
Halvor Gregersen.
rokke kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ s.pr. Halvor 
Gregersen.

SØNDAG 14. feb.
Fastelavensøndag
AsAk kirke kl. 18.00:
Kveldsgudstjeneste v/ s.pr. 
Reidar Finsådal. 
Nattverd.
idd kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste v/ s.pr. 
Reidar Finsådal. Dåp. Babysang 
og barnekor.
TisTedAl kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste v/ 
Ungdomsprest Fredrik Onstad 
Larsen. Speidere deltar.
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Nytt menighetsråd 
ble valgt 13.–14. 
 september med rekord-
stor valg deltakelse. det 
nye menighetsrådet er 
nå konstituert: leder 
svein ystehede, nest-
leder Bjørg Johansen 
og sekretær ursula 
Holmberg. øvrige råds-
medlemmer: gro Bøe, 
gunnar ebenhard, Åse 
rekstad og reidar finså-
dal. Vara medlemmer: 
Thorfinn moen, Tove 
kristin fager, anni-
elisabeth frimann og 
ingrid Hansen.

Høsttakkegudstje-
nesten ble feiret 27. 
 september i en vakkert 
pyntet og overfylt idd 
kirke. Bygdekvinnelaget 
sto for pynting og kirke-
kaffe, 4 barn ble båret 
til dåp og sangkoret 
gledes sprederne deltok 
med flott sang! 

Menighetspleiens 
høstfest på karlsholm 
ble avholdt 8. oktober 
med god mat og godt 
samvær for utflyt-
tede og innflyttede 
iddinger. diakon kari 
sol var primus motor, 
Turid pettersen gledet 
med vakker sang og 
sognepresten avsluttet 
med gode ord på veien. 
Tradisjonen tro vil me-
nighetspleiens damer 
også i år i adventstiden 
dele ut blomster til 
menighetens eldre.

18. oktober var det 
utdeling av Kirkeboka 
til 4-åringene. guds-
tjenesten med mange 
forventingsfulle barn i 
selskap med flere dåps-
familier er en opple-
velse å være med på. 
idd barne kor gledet 
også med flott sang. 
koret øver jevnlig hver 
tirsdag fra 17.30–19.00 
på karlsholm og tar 
fortsatt imot nye med-
lemmer.

... fortsetter på side 12

Nytt fra  
idd 
 menighet

Nasjonalt Bønneråd, som består 
av bønneledere fra de fleste 
landsdekkende bønnenettverk 
i Norge var samlet i Levan
ger på Nordic Mission 21.22.
september. Alle bønnenettverk 
i Nasjonalt Bønneråd stiller seg 
bak og arbeider for denne bønn 
og fasteaksjonen. Det arbeides 
med å få bønneledere og bøn
nemøter i hvert fylke under 
januar 2010. 

Hvordan  skal dette skje?
 Det skal ikke være så avan
sert, sier Ruth Iren Grimstad, 
bønneleder i Oase. Vi skal «gå 
på kne» i våre kirker, bedehus, 
i fellesskapet, husgruppa og 
andre steder der vi til vanlig 
samles til bønn. I hvert fylke vil 
det være steder, «bønnealter», 
der forbederne og lovsangerne 
kan samles fra alle kirkesam
funn for å søke Gud i enhet.  Vi 
vil legge ut på nettsiden www.
bonnogfaste.no en enkel bøn
nemanual og hvor det bes i ditt 
distrikt, fylke eller region.

– Fokus for denne måneden 
skal være bønn om tilgivelse, 
omvendelse og renselse, sier 
bønneleder i UIO, Hanne Elias
sen.  Hvis det skal bli en åndelig 
oppvåkning i vårt land, må det 
begynne med oss som Guds 
folk. Vi må omvende oss fra 
både stolthet, avmakt og like
gyldighet. I følge Daniel 9, kan 
vi bekjenne vår egen og folkets 
synd, og be om nåde over landet 
vårt. Noen vil faste helt, andre 
delvis. Noen vil danne en bønn 
og fastekjede og ta en dag hver, 
noen grupper vil ta en uke hver 
med faste, andre faster fra TV, 
shopping eller annet som tar 
oppmerksomheten bort fra 
bønnen, avslutter Hanne. 

Hjelp fra Afrika og Kina.  
I Afrika vil det under denne 
måneden være over tusen 
forbedere som vil faste og be 
for Norge. Pastor Jesse Karanja, 
som leder et 24/7 Bønnesenter 
i Nakuru, Kenya, har fått Norge 
veldig lagt på hjertet sitt, og har 
et stort bønnenettverk i Afrika. 
Han har gjentatt ganger vært i 
Norge og bedt, bla. under Pinse 
for Alle, der han og et afrikansk 
team reiste med Bønnebus
sen gjennom hele landet, fra 
Lindesnes til Nordkapp og ba.  
Han kaller denne aksjonen 
for  «Prayer and fasting for 
the deliverance of the land of 
Norway» og har med seg mange 
forbedere fra flere afrikanske 
land. Han vil selv, sammen med 
bønneteam fra Kenya, reise 
rundt i Norge og støtte i bønn i 
januar.  

Over en million kinesere ber 
for Norge, og regner seg som en 
direkte eller indirekte frukt av 
norsk misjonsarbeid i Kina. Det 
jobbes også med å aktivisere 
dette nettverket til bønn under 
denne måneden. 

Hvordan kan jeg være med?
– Først og fremst ved å be! 
Samle vennene dine til bønn i 
januar,  i din menighet, felles
skap, husgruppe eller familie. 
Prøv å kom sammen så mye 
som mulig til bønn i løpet av 
denne måneden, og hvis du kan 
faste – gjør det. 

Er det et sted i mitt fylke der 
jeg kan komme og be?

Klikk deg inn på  
www.bonnogfaste.no og se hvor 
bønnealteret/bønnemøtene 
skal være i din region/fylke.

30 dagers  
bønn og faste  
for Norge
Bønneledere fra hele landet oppfordrer 
alle kristne som ber til å sette av 1.–30.
januar 2010 til en felles bønn- og faste-
kampanje for landet vårt. 

Berg kirke:
Tanja Rivera  

og Ketil Marius Johansen

Rokke kirke:
Lill Tove Andersen  

og John Rødsgaard

DØDE:
Asak menighet:
Inge Olav Fjeldseth
Edvard Bøhn Andersen

Idd menighet:
Alette Johanne Bakke
Gudrun Marry Bjørnstad
Ruth Havig Hjelbak
Dagfin Rud
Johan Einar Mosbæk
Leif Durnof Nilsen
Håkon Reidar Lettenstrøm
Torleif Hoel

immAnuels kirke  
kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ s.pr. Jan Boye 
Lystad.
Berg kirke kl. 11.00:
Generasjonsgudstjeneste v/ s.pr. 
Per Chr. Solberg.  
Juniorkonfirmanter.

Onsdag 17. feb.
Askeonsdag
Berg kirke kl. 19.00:
Askeonsdagsgudstjeneste v/ 
s.pr. Per Chr. Solberg

Søndag 21. feb.
1. søndag i faste.
AsAk kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/s.pr. Lisbeth 
Heie Gregersen. Dåp.
enningdAlen kirke  
kl. 11.00:
Gudstjeneste ved ungdomsprest 
Fredrik Onstad Larsen. 
Nattverd.
immAnuels kirke  
kl. 11.00:
Gudsrjeneste v/ s.pr. Halvor 
Gregersen.
rokke kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ s.pr. Jan Boye 
Lystad.

Søndag 28. feb.
2. søndag i faste
idd kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/s.pr. Lisbeth 
Heie Gregersen. Nattv.
TisTedAl kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/s.pr. Reidar 
Finsådal. Dåp.
immAnuels kirke  
kl. 11.00:
Tomasmesse v/s.pr. Halvor 
Gregersen. Konfirmanter.
Berg kirke kl. 11.00:
Historisk gudstjeneste v/s.pr. Per 
Chr. Solberg. Berg sogneselskaps 
200 års jubileum.

Reidar Slettengen
Tor Gjødalstuen
Asbjørn Fritjof Hansen

Tistedal menighet:
Aase Gunhild Staal
Karin Sørli Svendsen
Karin Fagereng
Henny Rakel Aronsen
Azora Eline Andersen
Dorry Marit Juliussen
Ingrid Marie Seem
Knut Lindhaugen
Tore Ingvar Andersson

Enningdal menighet:
Gudrun Solveig Signebøen
Ingmar Arthur Storrøsæter
Sigurd Jørgen Buer

RISUM - TLF. 69 18 57 93

Kvalitets
trykksaker

F ISKEBRYGGA – Telefon 69 17 81 50

Sverre
Marthinussen

PIANOSTEMMER/
TEKNIKER

 Verksted: Piano 
- Flygel - Cembalo 
Taksering - Kjøp - 
Salg - Nytt - Brukt

Prestegårdsvegen 1
1790 Tistedal. 

Tlf. 69-19-24-06

Nettbuss østfold
Peer gynt Tours

tilbyr turbusser og  skreddersydde 
gruppeturer.

Din reisearrangør.
Gruppeturer i inn- og utland.

Ta kontakt for et uforpliktende 
tilbud!

Tlf. 69 13 77 24 / 69 13 77 26
www.nettbuss.no

Gummiservice AS
Rødsveien 74

Tlf: 69 18 29 69

Tlf.: 69 17 96 10 - Fax: 69 17 96 18

Tlf.: 69 17 96 10 - Fax: 69 17 96 18

Tlf.: 69 17 96 10 - Fax: 69 17 96 18

Tlf.: 69 17 96 10 - Fax: 69 17 96 18

Tlf.: 69 17 96 10 - Fax: 69 17 96 18

Tlf.: 69 17 96 10 - Fax: 69 17 96 18

Tlf.: 69 17 96 10 - Fax: 69 17 96 18

Tlf.: 69 17 96 10 - Fax: 69 17 96 18

Storgt. 10 – Postboks 83 – 1751 Halden
Tlf. 69 19 60 00 – Fax 69 19 60 01

www.bergsparebank.no

Tlf: 69 21 17 50
E-post: halden@okonor.no

Johan Stangs Plass 2, 1767 HALDEN

Regnskap og rådgivning



Den norske kirke 
i Halden

kirkens hus
Borgerg. 12, 1767 Halden
Kontor for kirkevergen og alle menighetene og kirkene 
i Halden
Eksp. 10–14 mandag–fredag 69 17 95 30
Telefaks  69 17 95 31

K i r k e v e r g e n s  k o n t o r
  Kirkeverge  69 17 95 42
  Kontorleder  69 17 95 40
  Sekretær  69 17 95 44
  Sekretær  69 17 95 41
  Prosjektarbeider 69 18 34 83
 Boligtelefoner
  Kirkeverge Jan Ivar Andreassen  69 34 87 12
  Kontorleder Torild Hauge 69 19 63 24
  Sekretær Liv Grethe Bakken 69 19 54 08
  Sekretær Marianne Grinnbo 69 17 64 77
  Prosjektarbeider Anne Sætre Jensen 69 17 61 62

H a l d e n  m e n i g h e t s k o n t o r
  Menighetskoordinator 69 17 95 53
 Boligtelefon
  Menighetskoordinator Steinar Svendberg
   69 18 51 05

I d d  m e n i g h e t s k o n t o r
  Daglig leder 69 17 95 65
 Boligtelefon
  Daglig leder Ingunn Holmberg 69 19 91 00

hAlden PresTegjeld
K i r k e l i g  u n d e r v i s n i n g
  Menighetspedagog 941 71 465 

B e r g  k i r k e / B e r g  m e n i g h e t
  Sakristi  69 18 82 92
  Sogneprest 69 17 95 51
  Driftsleder 913 93 921
 Boligtelefoner
  Menigh.rådsleder Siri Klein Bakke 917 03 737
  Sogneprest Per Chr. Solberg  473 03 520
  Organist Berit Andersen 69 19 02 75
  Driftsleder Knut Skram 69 17 52 89

I m m a n u e l s  k i r k e / H a l d e n  m e n i g h e t
  Sakristi 69 18 11 87
  Sogneprest  69 17 95 50
  Kantor  69 17 95 55
  Klokker  69 17 95 53
  Kirketjener (Ole Johannes Ulseth) 936 47 397
  Kirketjener (Ø. Aanonsen-Jansen) 930 69 264
 Boligtelefoner
  Menighetsrådsleder Per Christian Bjørneby 
   69 17 57 95
  Sogneprest Jan Boye Lystad 69 18 12 41
  Kantor Marie Håkensen 69 17 95 55
  Klokker Steinar Svendberg 69 18 51 05
  Kirketjener (Ole Johannes Ulseth) 69 19 32 27
  Kirketjener (Ø. Aanonsen-Jansen) 930 69 264

R o k k e  k i r k e / R o k k e  m e n i g h e t
  Sakristi  69 19 32 53
  Sogneprest 69 17 95 52
  Kirketjener 907 53 131
 Boligtelefoner
  Menigh.rådsleder Torhild Bukholm 69 19 32 28
  Sogneprest Halvor Gregersen  69 18 61 86
  Organist Jan Erik Norheim 69 17 59 09
  Kirketjener Morten Lager 69 19 12 03

idd PresTegjeld
D i a k o n i
  Diakoniarbeider 69 17 95 61
 Boligtelefon
  Diakoniarbeider Kari Solveig Tveter 69 19 25 96
  Diakoniarbeider Anders Håkensen 69 17 95 61

A s a k  k i r k e / A s a k  m e n i g h e t
  Sakristi  69 19 00 45
  Sogneprest 69 17 95 62
  Kantor 69 17 95 64
  Kirketjener  954 64 621
 Boligtelefoner
  Menighetsrådsleder Åshild Bø  69 18 50 10
  Sogneprest Lisbeth Heie Gregersen 69 18 61 86
  Kantor Svein Anders Aasen 70 02 41 86
  Kirketjener Ole Johannes Solberg  69 19 61 29

I d d  k i r k e / I d d  m e n i g h e t 
  Sakristi  69 19 61 84
  Sogneprest 69 17 95 60
  Kirketjener (Karin Wærstad Hansen) 915 66 037
  Kirketjener (Svein Ulseth)  957 28 932
 Boligtelefoner
  Menighetsrådsleder Svein Ystehede 69 19 61 16
  Sogneprest Reidar Finsådal 69 18 54 24
  Organist Knut-Ronald Haugen 69 18 67 72
  Kirketjener Karin Wærstad Hansen 69 19 63 39
  Kirketjener Svein Ulseth  69 19 76 48

Pre s teb ak ke k i r ke / Enningdalen menighe t
  Sakristi  69 19 73 05
  Ungdomsprest 69 17 95 63
  Kirketjener 481 85 940
 Boligtelefoner
  Menighetsrådsleder Ann-Kristin Samuelsen 
   472 76 527
  Ungd.prest Fredrik Onstad Larsen 69 19 70 58
  Organist Pål Espen Haugen 69 17 72 06
  Kirketjener Svein de Flon 69 19 72 84

T i s t e d a l  k i r k e / T i s t e d a l  m e n i g h e t
  Sakristi  69 19 24 74
  Ungdomsprest 69 17 95 63
  Kantor 69 17 95 64
  Kirketjener  907 89 361
 Boligtelefoner
  Menighetsrådsleder Leif Bjørnstad 69 19 16 81
  Ungd.prest Fredrik Onstad Larsen 69 19 70 58
  Kantor Svein Anders Aasen 70 02 41 86
  Klokker Leif Bjørnstad 69 19 16 81
  Kirketjener Venche Solberg 69 19 15 27
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Dette har betydd noe for meg

Jeg sitter ved skrivebordet. 
  Musikk av den «klassiske  
  sjangeren» høres i   

      bakgrunnen. Og jeg prøver å 
tenke. Finnes det noe som har 
forandret meg til det bedre? Noe 
som har forandret kursen i livet 
mitt? Noe som har reparert det 
som har blitt ødelagt? 

Tankene går til ulike perioder 
i livet; barndom, ungdom og 
voksenlivets begynnelse. Men 
uansett hvor tankene mine 
 stopper opp, så er det mennesker 
jeg ser tydelig for meg.

I barndommens rike er det 
først den dårlige selvfølelsen jeg 
husker. Hvor jeg på ingen måte 

spise. Pilegrimsvandring til 
Santiago de Compostella. Disse 
ukene var ikke viktig på grunn 
av  vandringen i seg selv, men på 
grunn av de menneskene som 
møtte meg på min vandring. 
Mennesker som tydelig viste at 
det viktigste var å gi; både av 
seg selv, sin livshistorie og sin 
solkrem. Av disse menneskene 
lærte jeg mye om meg selv, Gud 
og livet. Mest av alt lærte jeg at 
livet på sitt beste består av de 
små øyeblikkene der mennesker 
møter hverandre uten å spille 
skuespill. 

Jeg har vært heldig i livet. Jeg har 
møtt hverdagshelter, superhelter, 
som på ulikt vis har styrket meg 
som menneske. Som har gitt meg 
tro på livet og tro på at jeg er god 
nok for Gud. 

Mennesker som har vist meg at 
jeg ikke trenger å spille skuespill 
i det livet jeg har fått, men at jeg 
kan få være meg selv med styrker 
og svakheter. Og at jeg, med alt 
jeg er og har, kan få bety noe i 
mine omgivelser.Jeg har et ønske 
om at vi som kirke kan være som 
disse hverdagsheltene. At vi kan 
være med å gi mennesker tro på 
livet og tro på livets Herre. 

Tenk på alle mulighetene du 
har, alle de tingene som bare du 
kan. Bare for at du er du.

Og jeg er like unik, like 
 original, like heldig. Det finnes 
bare en av meg også, heldigvis. 
Det ville ikke være moro å møte 
en tro kopi av seg selv.

Nei, vi er alle på hver vår måte 
originaler, som slipes til unike, 
sjeldne edelstener i den proses
sen som livet er. Alle får vi skader 
og sår i livets slipeprosess, men 
det er jo også en del av at nettopp 
du blir du, og jeg blir meg, en 
original i kun ett eksemplar. 

Elin Stenvik

I livets slipeprosess utvikles vi 
til «diamanter» i ulike kvaliteter, 
noen glitrer og skinner i all sin 
prakt; andre er mer beskjedne i 
sin glans, men like fult originale 
«diamanter».

Og uansett hva livet bringer 
oss, og uansett hvordan vi tar det 
som kommer, så er vi alle avhen
gige av hverandre. Så la oss sette 
pris på hverandres ulik heter 
istedenfor å prøve å forandre 
hverandre til dårlige kopier av 
oss selv.

Jeg vil være en sjelden edelsten 
i kun ett eksemplar.

følte at jeg var god nok. I det 
riket ser jeg for meg et menneske 
som behandlet meg som noe 
verdifullt. Som så meg som et 
menneske og ikke bare et barn. 
Det var med å gi håp om at livet 
kanskje en gang ville forandre 
seg.

Så kom ungdommens strev
somme tid. Livet var fullt av 
reklameplakater som fortalte 
hvordan man burde se ut. 
Fokuset på skolen var hele tiden 
å skulle prestere maksimalt. Alt 
man gjorde og alt man var ble 
det satt karakter på. Da var det 
frigjørende å møte et ungdoms
arbeid med ungdommer og 
ledere som godtok en for den 
man var. Som viste tillitt og ga 
oppgaver, og som ikke minst tålte 
at oppgaven man utførte ikke 
stod til toppkarakter. Det å få lov 
til å gjøre feil, ikke være vellykket 
hele tiden, men likevel bli sett og 
satt pris på, det ga meg mot til 
å tørre ta utfordringer og prøve 
nye ting.

Og så var det på tide å ta fatt 
på voksenlivet. Da vil jeg nevne 
to uker som for meg står som 
to av de mest betydningsfulle 
ukene i livet mitt. To uker som 
bestod av å vandre, sove og 

Ordet er ditt: 
En original Lisbeth Bjerke

... fortsettelse fra side 10

Det første babysang-
kurset er nå unnagjort 
med flott resultat. 12 
mødre (og av og til også 
noen fedre) deltok med 
sine hjerte knusere på de 
syv onsdags samlingene 
fra kl 12–13. det var 
god stemning og godt 
felles skap – og sangen 
og rytmene var upå-
klagelig! Nytt babysang-
kurs starter i idd kirke 
onsdag 13. januar.

Høstens samlinger i 
forbindelse med kultur-
minneåret har vært en 
suksess. med kirke huset 
som utgangspunkt har 
ragnar grønli sammen 
med kari stumberg tatt 
oss med på «historiens 
linjer i arkitektur og 
inventar», per anders 
Nordengen har delt 
sine visjoner for kirkens 
fremtid, og arne Bugge 
amundsen avsluttet 
med å sette fokus på 
kirkegården og «vårt 
møte med døden og 
ritualer i gravminnenes 
symbolikk».

på førjulsfesten 26. 
november gjør idd 
 menighetsråd stas 
på alle menighetens 
trofaste medarbeidere 
på alle plan og invite-
rer til festsamvær på 
karlsholm med skjemt 
og alvor. 

Nyttårsaften avslutter 
vi året 2009 i idd kirke 
med en gudstjeneste kl 
23.15. gudstjenesten 
er et samarbeid med 
Halden prestegjeld og 
markerer en fin inngang 
til et nytt år.

første søndag etter 
nyttår, 3. januar 2010, 
blir det juletrefest 
på Karlsholm. idd 
menig-hetsråd inviterer 
små og store til god, 
 gammeldags juletrefest-
stemning med gang 
rundt juletreet, boller og 
julekaker, sang og moro 
og julenisse som deler ut 
juleposer.

Nytt fra  
idd
 menighet

Du, fantastiske, unike du. Du 
 finnes kun i ett eksemplar. 
Ingen vil noensinne bli akkurat 
som deg. Er det ikke flott? At 
du er noe så fantastisk som en 
 original.

Menighetsbladet

Bakkens Auto A/S
AutoriSert VerkSted

Periodisk kjøretøykontroll
Sevice, oppretting, lakkering

tlf. 69 19 61 80
Fax 69 19 61 09

kleppervn. 1793 tistedal

Når det gjelder  
IT og økonomi

Kr. Augustgt. 1  -  Tlf. 69 19 03 00 
  Du finner oss øverst i gågata

Kr. Augustgt. 1  -  Tlf. 69 19 03 00 
  Du finner oss øverst i gågata

Egen systue
Kr. August gt. 1

1776 Halden
Tlf. 69 19 03 00

på Brødløs
Tlf. 69 17 20 37

Bakke, 1765 HALDEN, TELEFON 69 17 26 00
Behandling i miljø.

Senter for Mestring og Rehabilitering AS

Vi satser  
på service

BillinGton
Tlf. 69 17 24 20


