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Ser vi           eller mørket?
Den øverste delen av bildet er lyst. 
Der ser vi Jesus i en kraftig lys
glans. Han bøyer seg for en engel 
som rekker ham et beger.

Lukas 22, 43.: Da viste en engel fra 
himmelen seg for ham og styrket 
ham.» 

En engel gjorde det hans venner 
ikke gjorde.

Ser vi lyset eller mørket? I vårt liv 
er det begge deler.Vi sliter med 
tunge, mørke tanker. Sykdom og 
bekymring kaster mørke skygger 
over livet vårt. I mørket ligger også 
det menneskelige sviket. Disiplene 

dengang som lot Jesus kjempe 
alene og våre svik og nederlag. 
Vi bærer med oss skuffelsen over 
vår egen feighet, alle de gangene 
vi tenkte bare på oss selv. I dette 
mørke ligger også andres svik 
mot oss. Vi trengte så sårt at noen 
stilte opp for oss, men alle så en 
annen vei.

Vi må løfte blikket for å se lyset.
Over det mørke og dystre stråler 
Kristus. Han kjempet den tunge 
kampen for oss. Så vi ikke skulle 
være alene, verken i liv eller død.

Vi kan la mørket knuge oss ned, 
eller vi kan løfte blikket og se lyset. 

LISBETH HEIE GREGERSEN,
SOGNEPREST ASAK KIRKE

     Da viste en engel  
fra himmelen seg for ham  
         og styrket ham.»

LUKAS 22, 43

Asak kirke har en stor og 
  iøyne fallende altertavle.  
  Tavlen er et oljemaleri 

med påskemotiv, fra Getsemane
hagen. Den  nederste delen er 
mørk. Der ser vi de sovende 
 disiplene. De skulle våke med 
Jesus og være en støtte for ham i 
kampen, men søvnen overmannet 
dem. Alle fagre løfter forsvant i 
natten.

lyset



Kjære lesere!
Det er i skrivende stund ennå første uke 
i mars måned. Vi har hatt en lang og til 
dels kald vinter. Men den siste uken har 
vi gledet oss over strålende solskinn og 
godt skiføre i marka rundt i distriktet. 
«Et fantastisk påskevær», som fjellglade 
østfoldinger ofte uttrykker det. Streng 
kulde om natten, men temperaturer 
rundt null om dagen, etter at solens 
livgivende stråler har varmet opp luften.

Nå ser vi frem mot påskefeiringen! 
Tiden da alle våre tanker går tilbake 
nesten 2000 år, da underet over alle 
undere skjedde i Palestina. I selveste 
Jerusalem. Nattverden ble innstiftet, 
forrådelsen, lidelsen i Getsemane og den 
fornedrende dødsdommen av «folket», 
egentlig av Sanhedrin – Det Høye Råd. 

Paulus skriver i brevet til Romerne: 
«Dette evangelium har Gud på forhånd 
gitt løfte om gjennom sine profeter i 
 hellige skrifter, evangeliet om hans 
sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som 
 menneske kommet av Davids ætt, 
ved hellighets ånd innsatt som Guds 
 mektige sønn da han stod opp fra de 
døde. Ved ham har jeg fått nåde...»

Flere av menighetene våre har lagt 
opp til storstilet feiring; til dels felles
gudstjenester. Det er således mye å glede 
seg til, dersom du ikke skal reise bort 
under høytiden. Redaksjonen ønsker deg 
under enhver omstendighet:

Ha en riktig GOD PÅSKE!

Utgis av Den norske kirkes  menigheter 
i Halden kommune.

I redaksjonen: 
Ansvarlig redaktør: Arild Stang
E-post: arst@halden.net

Redaksjonssekretær: Liv Hauge Johansen, 
Unni Nøding, Ann Kristin Samuelsen, 
Lisbeth Bjerke og Inger Lise Skauge

Grafisk produksjon: 
Suveren Kommunikasjon AS, Halden
Trykk: HA-Trykk, Halden.
Opplag: 13.900

Gaver til Menighetsbladet:  
Bankkonto 1030 07 44023

Stoff til Menighetsbladet bør helst 
leveres på e-post til arst@halden.net

Øivind Benestad:

2 Menighetsbladet

MENIGHETSBLADET

Neste nummer
Neste nummer av 
Menighetsbladet 
vil bli trykket ons-
dag 2. juni.
Frist for inn-
levering av stoff til 
bladet er onsdag 
19. mai.

Forsidefoto er tatt 
av Arild Stang. 
Altertavlen er fra 
Asak kirke.

ØIVIND BENESTAD,
MEDLEM AV AGDER OG TELEMARK BISPEDMMERD

1. Bedrag
Argument: Disiplene visste at 
Jesu oppstandelse var en bløff, 
men bestemte seg likevel for å 
forkynne at Jesus var oppstått.

Motargumenter: Etter ha 
møtt Jesus etter oppstandel
sen, ble alle disiplene forvand
let fra ynkelige feiginger til 
modige vitner. De fleste av 
dem ble etter hvert drept for 
det de trodde på og forkynte. 
Ville de ha gått i døden for noe 
de visste var løgn og bedrag? 
Ville ikke noen av dem under 
tortur ha avslørt bedraget?

Teorien om et bevisst 
bedrag stemmer dårlig med 
det vi vet om apostlenes 
karakter. Dersom de hadde 
diktet opp Jesu oppstandelse, 
er det dessuten uforståelig 
at de valgte kvinner som de 
første vitnene, – de som i 
samtiden hadde lav status og 
ofte ble regnet som lite trover
dige. Og hva med den tomme 
graven? Jesu motstandere var 
svært interessert i fremskaffe 
Jesu døde kropp og vise den 
fram, men de greide det ikke. 
Graven var tom.

2. Legende
Argument: Troen på Jesu opp
standelse er i virkeligheten ikke 
mer enn en from legende.

Motargumenter: Sagn og 
legender utvikler seg van
ligvis over tid i god avstand 
fra begivenhetene. Disiplene 
forkynte Jesu oppstandelse fra 
dag én. Allerede på 1. pinsedag 
proklamerte Peter oppstan
delsen (Apostlenes gjerninger 
2, 22–36). I resten av Det nye 
Testamentet er Jesu oppstan
delse et kjernepunkt. Også 
Jesus selv talte tydelig om at 
han skulle dø og stå opp igjen 
(bl.a. Markus 8,31; 9,31; 10,34). 
Jesu oppstandelse er beskrevet 
realistisk og nøkternt, uten de 
særegenheter som oftest kjen
netegner sagn og legender.

3. Hallusinasjoner
Argument: Disiplene hadde 
syner og hallusinasjoner av 
Jesus etter korsfestelsen. I god 
tro forkynte de så at han var 
oppstått og at de hadde møtt 
ham.

Motargumenter: Hallusi
nasjoner og syner kommer 
ofte etter at en person har 
drømt, grublet og lengtet etter 
at noe skal skje. For disiplene 
kom oppstandelsen derimot 
uventet, og først trodde de det 
ikke. De fleste var dessuten 
jordnære fiskere og håndver
kere, ikke luftige mystikere. 
Hallusinasjoner er som oftest 
individuelle, men Jesus møtte 

disiplene som gruppe ved 
ulike anledninger.

4. Besvimelse
Argument: Jesus døde ikke på 
korset, han bare besvimte av 
tortur og blodtap. Han våknet 
til live igjen i graven.

Motargumenter: Romerske 
soldater hadde lang erfaring 
med korsfestelser.  Historikere 
kjenner ingen som noen 
gang overlevde en romersk 
korsfestelse. Selv for en frisk 
mann ville det vært nesten 
umulig å komme seg ut av de 
stramme likklærne og rulle 
vekk den enorme steinen. For 
en som hadde hengt på et kors 
i flere timer og ikke fått mat 
og drikke på to–tre døgn, ville 
det ha vært komplett umulig. 
Disiplene ville dessuten lett ha 
sett forskjellen på en halvdød 
mann som trengte intensiv 
pleie og Jesus som dødens 
seierherre.

5. Feil person
Argument: Jesus ble ikke 
korsfestet og stod derfor heller 
ikke opp igjen. Muslimene 
tror f.eks. at en annen ble 
korsfestet i stedet for Jesus.

Motargument: At Jesus 
ikke ble korsfestet, strider 
mot alle historiske vitnesbyrd 
om Jesus. Det er utenkelig at 
 disiplene, Jesu mor,  soldatene 
og alle andre tok feil av per
sonen som ble korsfestet for 
øynene på dem. Har Koranen, 

som ble skrevet 600 år etter 
Jesus død, større troverdighet 
i dette spørsmålet enn alle 
øyenvitnene?

Han lever!
Jesus er ikke i graven. Han 
overvant døden. Dette har 
vært kirkens tro gjennom to 
tusen år. Utallige mennesker 
har selv møtt ham og fått nytt 
liv i ham. Jesu soningsdød 
på korset er betalingen for 
våre synder. Oppstandelsen 
er  kvitteringen på at det han 
gjorde på korset, er gyldig. 
Paulus sier i 1. Korinterbrev 
15,14: Er ikke Kristus stått 
opp, da er vårt budskap tomt, 
og deres tro er også tom. Så 
viktig er Jesu oppstandelse.

Jesu oppstandelse  
– myte eller faktum?
Kristne er enige om at Jesu oppstandelse er verdens-
historiens viktigste hendelse. Andre mener at Bibelen 
ikke forteller sannheten når den beretter om Jesu opp-
standelse. La oss se på de vanligste teoriene.
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Har du savnet bankgiroen?
Menighetsbladets styre har ikke funnet økonomisk mulighet til å trykke opp nye bankgiroer. Men 
din gave til bladet er mer  kjærkommen enn noensinne! Dersom du bruker nettbank er det jo enkelt. 
Eller du kan fylle ut en bankgiro som nedenfor anvist. – Takk for din gave!

Felles guds
tjenester
For fjerde gang har vi 
felles gudstjenester 
i Idd .Vi kaller det en 
påskefestuke.

Palmesøndag 28. mars
kl. 11.00: Familieguds-
tjeneste i Asak kirke. 
Barnekoret synger.
Tirsdag 30. mars kl. 
18.00: «Påsken i ord og 
toner» i Enningdalen 
kirke.
Onsdag 31. mars kl. 
18.00: Påskemeditasjon 
i Tistedal kirke.
Skjærtorsdag 1. april 
kl. 18.00: Måltidsguds-
tjeneste i Idd kirke. 
Symbolsk måltid og 
nattverd.
Langfredag 2. april.
kl. 11.00: Pasjonsguds-
tjeneste i Tistedal kirke.
1. påskedag 4. april.
kl. 09.00: Påskefrokost i 
Tistedal kirke.
kl.11.00: Høytidsguds-
tjeneste i Asak, Idd og 
Prestebakke kirke.
2. påskedag 5. april.
kl. 11.00: Gudstjeneste 
på Bakke opptrenings-
senter.



Unni Nøding:

Startskuddet for kirkens trosopplæringsreform:

Nytt fra  
Rokke 
 menighet
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2. januar arrangerte Nor-
misjon sin tradisjonelle 
juletrefest på Bedehuset. 
Det var sang fra Sarps-
borg og tale ved Anne 
Lise Dahle.
Det var både konkur-
ranser og bjelleklang 
på programmet. Festen 
var godt besøkt av barn, 
unge og gamle. 

Vi fortsetter bibel timene 
fra i fjor ved Gunnar 
Navestad.
De neste datoene er søn-
dag 14. mars og torsdag 
18. mars. Navestad er en 
dyktig bibellærer.

22. mars blir det bønne
samling på Bedehu-
set. Det er «Bønn for 
Halden og Aremark» 
som  arrangerer. Vi 
anbefaler så mange som 
mulig å komme, sær-
lig alle bønne fyrtårn i 
Rokke. Tidspunktet vil bli 
 annonsert.

26., 27. og 28. mars har 
Misjonssambandet kort 
uke ved Rolf Skaar. Det 
blir fest med bevertning 
og utlodning lørdag 
27. mars hos Marit 
 Snopestad.

Torsdag og søndag blir 
møtene på Bedehuset.
1. april er det møte i 
Normisjon ved  Gunnar 
Kinn, som taler og synger. 
Bevertning. Det blir 
antagelig husmøte; se 
annonse.
4. april, 1. påskedag: 
 Påskefrokost på Bedehu-
set ved Menighetsrådet 
før vi samles til gudstje-
neste i kirken klokken 
11.00.

5. april har Normisjon 
tur. Vi tar med niste og 
møter på Bede huset. Se 
annonse.
7. april har Samhold fest.
12. april arrangerer  Rokke 
Handikaplag  vårens 
mannekengoppvisning 
kl 18.00. Klær fra Holm 
Olsen, opp lesning, sang 
og musikk. Utlodning og 
bevertning.
Fredag 1. og lørdag 
17. april er den årlige 
 basaren på Bedehuset. 
Andakt hver kveld. 
Bevertning begge dager, 
aftentrekning på fredag 
og tombola på lørdag.
Søndag 25. april prøver 
vi på søndagssamling kl 
17.00. Besøk av Finn Olav 
Myhre. Søndagskaffe.
Fredag 30. april: 
 Misjonsfest ved Morten 
Pettersen.
17. mai: Familie-
fest.  Andakt ved Åge 
 Hunnestad.
Fredag 28. mai: Misjons-
sambansfest med 
bevertning og  utlodning. 
Tor Bersvendsen taler og 
synger.
Søndag 13. juni: 
Sommer fest på idretts-
plassen. Andakt, grilling 
og lek. Se annonse.
Også flere møter og sam-
linger. Se etter i avisa. Vi 
ønsker alle velkommen til 
Rokke Bedehus.

Om barnet og krigen:  
Tre forfattere, ett tema

AV UNNI E. B. NØDING

En omtale av  
Daniel Mendelsohn:  
Forsvunnet,
Denise Epstein:  
Å overleve og å leve
J. M. G. Le Clézio:   
Afrikaneren.  
Portrett av en far.
Alle tre utgitt på norsk i 2009.

Nobelprisvinneren Le Clézio 
har skrevet en liten bok på 91 
sider. Den heter ganske enkelt 
 «Afrikaneren. Et portrett av 
en far». Forfatteren skriver 
om tilhørighet, om hvordan 
krigen kom til å splitte hans 
familie og om hans store savn 
av faren. Han var 8 år da han 
i 1948 skulle få se igjen faren, 
en militær  lege for britene i 
Nigeria på grensen til Kamerun.  
Men om faren var blitt fjern 
og fremmed, opplevde gutten 
desto sterkere det afrikanske 
slettelandskapet og den åpne, 
livlige befolkningen. Friheten 
i denne naturen sto i sterk 
kontrast til krigstidens triste, 
okkuperte Frankrike. Dette er 
altså en selvbiografisk fortelling 
i en knapp og moderne form. 
Ikke desto mindre er det en 
malende og intens skildring av 
forholdet til faren og til Afrika. 
De to årene han og broren fikk 
boltre seg i fri lek der ute, kom 
til å merke forfatteren for livet.

Boken er meget fransk, 
knapp og presis i formen, og 
den er en fryd å lese!

Denise Epstein 
«Å overleve og å leve» 
I denne beskjedne boken 
forteller Denise Epstein om 
sine krigserfaringer som barn i 
Frankrike. Dette er minner så 
vonde at hun har ikke kunnet 
snakke om dem før 60 år efter. 
Hun forteller om hvordan hun 
mistet sine foreldre i 1942, da 
nazistene drev klappjakt på 
jøder i det okkuperte Frank
rike. Foreldrene ble sendt til 
Auschwitz. Hun og lillesøsteren 
ble reddet av den franske mot
standsbevegelsen. De var stadig 
på flukt, lå i dekning, og måtte 
leve under falsk navn. Ingen 
kunne fortelle dem hvor forel
drene var blitt av. Denise på 12 
år bar stadig på en liten koffert. 
Der lå morens håndskrevne 
romanmanus. Først efter en 
menneskealder skulle hun orke 
å se på morens bok.  

Det var som å få mor tilbake, 
sier Denise. Det var både godt 
og smertefullt. Moren het Irene 
Némirovsky og boken hennes 
«Storm i juni» handler om 
skjebner under den panikk
artede evakueringen av Paris 
før Hitlers tropper hærtok byen.  
Denne boken skapte begeist
ring i Frankrike da den endelig 
kom ut for få år siden. Irenes 
tidligere bøker fra 1930årene 
ble trykket opp igjen og er også 
kommet på norsk.

Kort fortalt er Denise 

Epsteins lille bok en påmin
nelse om hva krig kan gjøre 
med barn. Plutselig adskillelse, 
en oppvekst blant fremmede, 
rotløshet og forvirring, stor, 
innestengt sorg er bare noen 
trekk i det sjelelige bilde. Den 
fysiske siden: sult, savn, skade, 
kulde, søvnløshet – den får vi 
la ligge denne gang. Denne inn
siktsfulle fortellingen kan også 
minne oss om vår tids rotløse 
mennesker som kommer til vårt 
land.  Mange innen de kristne 
kirkene gjør en stor innsats for 
dem i det stille.  Men det tren
ges alltid flere hender.

Daniel Mendelsohn
«Forsvunnet» 
en fortelling om seks av seks 
millioner. En gutt vokser opp i 
New York på 1960tallet. Han 
elsker fortellinger, og særlig 
den underholdende bestefarens 
familiehistorier fra en småby 
syd i Polen, Boleshow. Under 
siste krigs jødeutryddelser 
forsvant en gren av familien 
hans her: onkel, tante og deres 
fire døtre. Dette var et lukket 
kapittel i bestefarens historier. 
De ble bare omtalt som «drept 
av nazistene». Det var alt man 
visste. Men hva hendte egentlig 
i 1942–43?

Som voksen kunne ikke 
Daniel slippe tanken på de 
forsvundne. Flere tiår senere 
begynte Daniel jakten på 
fortiden ut fra noen få brev og 

noen gamle fotografier. Det 
hele vokser til en fascinerende 
historie om reiser til et titalls 
land og fire kontinenter, om 
rørende møter med overlevende 
fra den samme lille polske byen. 
Nye bånd knyttes, nye detaljer 
om livet før, under og efter 
krigen avdekkes. Og noe er for 
forferdelig til å kunne huskes og 
fortelles videre.

Samtidig gjør denne søken 
noe med den som leter. Hans 
forhold til sine foreldre og 
 søsken utdypes og taes opp 
til revisjon. Forholdet hans til 
familiens jødiske røtter må sees 
på på nytt. Her fører forfatteren 
inn et utfordrende element i 
boken. Innimellom slektshis
toriene flettes det inn deler 
av Bibelens store for tellinger 
som omhandler kriser i men
neskenes historie. Forfatteren 
går igjennom utdrivelsen av 
paradiset, brodermordet og 
syndfloden for eksempel. Alt 
meditert over og med inter
essante kommentarer fra to 
skriftlærde rabbinere. Her går 
man inn i tekstens ord, i dens 
grammatikk, undertekst, refe
ranser og poetiske bilder. «En 
oppfordring til videre  lesning» 
lyder uttalelsen fra LIRE: le 
magazine litteraire (kjent 
fransk tidsskrift). En ganske 
oppsiktsvekkende uttalelse, 
og den er ikke alene blant alle 
de rosende ordene som følger 
Mendelsohns bok.  

Noe å grunne på for Menig
hetsbladets lesere? Jeg tror 
mange vil ha spesiell glede av 
denne mangfoldige fortellingen.

AV MARITA NØVIK

Start skuddet for 
Kirkens tros
opplæringsreform 
gikk på Karlsholm 
tirsdag 2. mars 2010 
kl 19.30!

Hele Halden kommune er 
nå med i kirkens nye tros
opplæringsreform, og represen
tanter fra alle menighetsrådene 
i kommunen, prestene og de 
øvrige ansatte i kirken var til 
stede, da prost Dag Mysen og 
trosopplæringskonsulent i Borg 
bispedømme Kari Mangrud 
Alvsvåg, informerte om dette.

Reformens innhold er at 
alle døpte fra 0 til 18 år, skal få 
regelmessig invitasjon til kirken 

og opplæring i å tro og i å prak
tisere kristen tro. Menighetene 
får tilført penger til gjennom
føringen av reformen. Foreløpig 
får Halden Fellesråd halvparten 
av de fastsatte midlene. Det 
betyr at vi i år får 800.000 kro
ner til én ansettelse, til kurs og 
til gjennomføring av tiltak. 

For å komme i gang med å 
legge lokale planer for denne 
store kirkereformen, vil Felles
rådet i denne omgang få en 
overordnet rolle i organiserin
gen av arbeidet . Menighets
pedagog Gunn Elisabeth 
Edvartsen snakket om viktig
heten av at alle menighetene 
blir enige om noen felles 
 kjernetiltak. Det betyr tiltak 
som gjennomføres omtrent 
samtidig og under samme navn 
i alle menighetene, slik at de 
blir godt kjent i hele kommu
nen. «Merkevarebygging» er 
et begrep som ble brukt i den 
sammenheng.  

Det neste som skjer felles 
for alle menighetene i Halden, 
er Trosopplæringskurs lørdag 
24. april kl 10–14 i Asak kirke. 
Kurset er faktisk for hele 

Informasjonsmøte på Karlsholm

Sarpsborg prosti, og i tillegg 
til menighetsrådene inviteres 
også alle interesserte barne og 
ungdomsarbeidere i kirken, 
i organisasjoner og lag det er 

naturlig å samarbeide med. Så 
sett av dagen!

Vil du vite mer om tros
opplæring, gå inn på  
http://halden.kirken.no

Gjennom trosopplæringsreformen ønsker kirken at barn og unge skal 
 oppleve og høre til i en raus og tydelig kirke.
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Berg kirke

Babysang er et populært 
tiltak i Berg menighet. 
Hver uke i vintermånedene 
samles barn under 1 år 
med  foreldre for å oppleve 
et trivelig møte sted med 
vektlegging på variert 
 musikalsk sanse opplevelse. 
Babysangen gir mor/far og 
babyen mulighet til å være 
nær og leke sammen gjen-
nom musikk og dans, og 
samtidig bli kjent med an-
dre  familier. Mål settingen 
med babysang er bl.a. å 
lære sanger og ritualer til 
bruk i tros opplæringen 
i hjemmet og å lære 
foreldrene å bruke kristne 
sanger, salmer og sang leker 
til å styrke fellesskapet 
 mellom barn og foreldre. 
På samlingene tennes 
det lys og det blir bedt 
for hvert barn. På denne 
måten kan tradisjoner, tro 
og kultur arv overleveres til 
nye generasjoner. På guds-
tjenesten søndag 7. mars 
deltok babysanggruppa på 
gudstjenesten.

Berg menighet har startet 
opp tilbud til juniorkonfir
manter med 9 deltakere 
i alderstrinnet 10–11 år 
(5.-trinnet i grunnskolen). 
Målet med tilbudet er å 
gi opplæring om kirken 
og den kristne troen også 
til en yngre aldersgruppe. 
Gjennom dette opp legget 
vil de unge få en økt forstå-
else for og kunnskap om 
kirken og kristne tradisjo-
ner.

Kapellet i det nye fengslet
Berg menighetsråd og Berg 
bygdekvinnelag har fått i 
oppdrag å utsmykke «det 
stille rom» i fengslet med 
alterduk og kirketekstiler til 
kirkeårets fire farger.

Sponvika kapell/bedehus 
skal nå selges. Stiftelsen 
Sponvika kapell har nedsatt 
et avviklingsstyre, som skal 
ivareta salgs prosessen og 
eierskifte.

Menighetsrådet har 
vedtatt handlingsplan 
for 2010. Handlings-
planen viser menighetens 
overordnete mål for de 
ulike arbeidsområder og 
beskriver hvilke tiltak som 
skal iverksettes. Et særskilt 
satsingsområde i 2010 er å 
øke aktiviteter rettet mot 
familier, barn og ungdom. 
Handlingsplanen skal være 
et styringsredskap og be-
skriver helheten i menighe-
tens 7 aktivitetsområder; 
gudstjenesteliv, trosopp-
læring, diakoni, misjon, 
kultur, åndelig  fellesskap 
og administrasjon.

Berg menighet tar sikte på 
å bli registrert som «Grønn 
menighet» i det kirkelige 
nettverk for skaperverk og 
bærekraft (gronnkirke.no). 
Menighetsrådet har ned-
satt en arbeidsgruppe, og 
har utarbeidet en foreløpig 
plan for arbeidet. Mål-
settingen er at vi blir mer 
bevisste i våre daglige valg 
og bli en mindre belast-
ning for skaperverket, og 
bidra til en mer rettferdig 
fordeling.

Nytt fra Berg 
 menighet

«Den stille 
uke» og 
påske i Berg 
 menighet
Også i år blir det en 
 variert påskefeiring i Berg 
 menighet. Vi starter med 
guds tjeneste palmesøndag 
kl 11.00. Her medvirker 
også menighetens junior
konfirmanter. Vi starter 
ved menighetshuset kl 
10.45 med innvielse av 
«palmegrener» og prose
sjon opp til kirken.

Mandag, tirsdag og 
onsdag blir det samlinger i 
kirken kl 19.30. Samlingen 
onsdag er en forbønns
gudstjeneste. Her er det 
også mulig å bli salvet 
(presten tegner et kors med 
hellig olje på pannen og 
hånden) og bedt for dersom 
man er syk. Ta gjerne 
kontakt med presten på 
forhånd på telefon  
473 03 520.

Skærtorsdagskveld: Se 
nærmere kunngjøring.

•  Langfredag kl 11.00: 
Pasjonsgudstjeneste.

•  Påskeaften kl 23.00: 
 Påskenattmesse.

•  Påskedag kl 10.30: Påske
frokost i prestegården.

•  Påskedag kl 12.00: 
Høytids gudstjeneste.

•  2. påskedag kl 17.00: 
Musikkandakt

Før fastetidens alvor, som 
begynner Askeonsdag, er det 
gjerne noen dager med festlige 
opptog av mennesker som kler 
seg ut. Vi prøver å ta vare på 
noe av dette i Berg kirke. Vi 
hadde sendt ut invitasjon til 
barn om å være med i prosjekt 
«karnevalkor». Mange barn 
kom og var med – også på guds
tjenesten. Selvfølgelig var de 
utkledde! 

Berg menighet har 10 juni
orkonfirmanter i år. Junior
konfirmanter er 11åringer 
som kommer rett fra skolen 
til kirken. Her får de et måltid 
før vi begynner med under
visning i hva det betyr at jeg 
er døpt. Juniorkonfirmantene 
hadde laget mye av det som ble 

formidlet i gudstjenesten. De 
var også aktive på mange måter 
– alt fra å dekke alterbordet til 
å lese bibeltekster og be bønner 
de selv hadde formulert.

Gudstjenesten ble den gode 

blandingen av glede og alvor 
som vi hadde håpet på. Det 
er jo veldig hyggelig når vi 
hører barn si: «Jeg har lyst til å 
komme igjen».

FOTO: STEINAR ØYSTAD

Karneval gudstjeneste i Berg kirke
Fastelavenssøndag var det karnevalgudstjeneste i Berg kirke. Mange 
 steder i verden er det levende  karneval-tradisjoner. Karneval betyr 
 «farvel til kjøttet».

Berg kirke

Berg kirkes karnevalgudstjeneste på Fastelavenssøndag.

Juniorkonfirmantene i Berg kirke er:  Josefine Vole, Maylinn Svanøe, Thor Arne Skram, Caroline Agnalt Mikkelsen, Malin Albrigtsen, Emilie Zyemer.

AV BJØRNAR STEINNES

I fjor meldte 6 seg til å være 
med. I år har mer enn 10 vært 
litt med, og 9 skal være med 
på hele opplegget som er på 10 
samlinger. Samlingene foregår 
i Berg kirke på torsdager, like 
etter skoletid. For elevene fra 
Berg betyr det at de kan ta 
 bussen direkte fra skolen, men 
fra Låby blir det henting.  

Vår menighetspedagog, 
Gunn Elisabeth Edvardsen har 
stått for opplegget som bygger 
på tilsvarende fra fjoråret, 
men denne gangen er deler av 
gjennomføringen overlatt til 
menigheten selv. 

Gunn Elisabeth er med på 
noen samlinger, de andre sam
lingene tar 3 i menigheten, Laila 
Skovborg, Liv Hauge Johansen 
og Bjørnar Steinnes ansvaret 
for. Akkurat det er både interes

sant og utfordrende, og det har 
vist seg å fungere bra, samtidig 
som det gir en fin mulighet til å 
komme i nærmere kontakt med 
barna i menigheten. 

Samlingen starter med et 
enkelt måltid, de kommer jo 
rett fra skolen. Denne tiden 
benyttes til, både å bli kjent, og 
til å fortelle om ting som opptar 
barna, og hva vi skal gjøre 
denne dagen. Det er noen andre 
enn lederne som har tatt ansvar 
for maten. Som regel har en 
eller to av årets konfirmanter 
vært med på samlingene, som 
medhjelpere.

Etterpå er det under visning, 
med bibellesing, gjerne med 
påfølgende dramatisering av 
teksten, noe barna setter pris 
på, og diskusjon. Barna er 
ivrige, og kommer med gode 
kommentarer i tillegg til at de 
har mange spørsmål. 

Bibeltekstene er valgt med 
omhu, det er viktig at barna 
får noe av det beste vi kan for
midle om Jesu liv og møte med 
 mennesker. Erfaringen så langt 
er at barna synes det er fint å 
være med og å lære, og de ser 
frem til neste gang.

Vi spiller også en sang eller 
salme som de kan bli kjent med.

Det blir også tid til noe som 
engasjerer og gjør at barna 
må tenke litt oppgaveløsning, 
og samlingen avsluttes med 
lystenning og bønn.

I år har litt av opplegget vært 
lagt til fastelavnssøndag med 
preg av karneval, hvor barna 
fikk lage masker og forberede 
og delta i gudstjenesten. I den 
sammenheng var menighetspe
dagog, prest og organist ansvar
lige. Avslutningen av junior
konfirmanttiden vil skje ved 
gudstjenesten på Palmesøndag. 

Også før denne gudstjenesten 
blir det samlinger hvor noe skal 
forberedes. 

Vi håper og tror at de barna 
som er med på opplegget har 
blitt bedre kjent med Jesus, lært 
noe nytt og opplevd å være med 
på noe godt og fint i kirken. Vi 
som er med, enten som ledere 
eller som matansvarlige, har 
ihvertfall opplevd å møte barn 
som er ivrige og som vil lære. 

Juniorkonfirmanter i Berg
For andre år på rad gjennomfører Berg menighet et trosopplæringskurs for 5. 
 klassinger i menigheten. Alle i årsklassen som er døpt og tilhører menigheten har fått 
brev med tilbud om å bli med. 



Julefeiring i Kongo
Sjømannskirken sendte en 
av sine mest erfarne prester 
til Kongo ,Terje Bjerkholt, for 
å være sammen med de to 
norske  guttene , Moland og 
French i julehøytiden. Begge er 
de  anklaget for mord og dømt 
til døden. På julaften gikk de 
først rundt i fengslet og delte ut 
gaver til medfangene. Deri
blant et såpestykke til hver av 
fangene Senere var det tid for 
disse tre å feire «norsk jul» med 

Menighetsbladet

Halden menighet

Nytt fra Sjømannskirken
  av Einar Madsø

Hvordan kan arven etter Landstad bevares og fornyes?

Ivar Bjørndal:

5

TEKST OG FOTO: ARILD STANG

Gudstjenesten startet med 
nærmest helt mørkt kirkerom 
kl 18.00. Stor prosesjon inn 
med lysbærere (uten tente 
lys!). Lys fra alteret tenner et 
stort antall stearinlys, hvor
etter også de elektriske lysene 
 tennes.  Klokkeren ber den 
gamle «klokker bønnen» fra 
lese pulten. Et frimurersang
kor fra Fredrikstad deltok med 
vakker salmesang.

Kasianitterklostrene i 
 Marseilles var arnested for 
kyndelsmessen (fra ca år 410), 
da lange, grønne fruktbarhets
lys ble velsignet. Begivenheten 
feires fortsatt ved havnen i 
 Marseilles 2. februar hvert år.  
I det katolske Norge ble mes
sen feiret for jomfru Marias 
 kirkegang, og menigheten 
hadde med seg sine nystøpte 
vokslys for kirkens velsignelse. 
Senere gikk messen over til å 
bli en lysfest for det tiltagende 

sollyset og varmen. 2. februar 
var offentlig fridag her i landet 
frem til 1771.

I de senere årene har 

mange norske kirker tatt 
opp den gamle tradisjonen 
med  kyndelsmess i førsten av 
februar. Nå som en ren lys

messe med innslag av gamle 
og nye rituelle tekster, samt 
 musikalske innslag.

Hele menigheten ble invi

Kyndelsmess
Søndag 7. februar var det igjen klart for kyndelsmess i Immanuelskirken.  Gudstjenesten var kommet i 
stand ved et samarbeid mellom Halden menighetsråd og frimurerlosjen.

være i drift så lenge det er behov 
for dette.

«Gullfest» på Sjømannskirken
Også under årets vinter olympiade 
i Canada var Sjømannskirken på 
plass i egne lokaler sentralt plas
sert i området. Her ble de norske 
triumfer behørig feiret og her ble 
 skuffelsens tårer felt.

Sjømannskirken ble et 
 samlingssted både for utrøverne 
fra de forskjellige idrettsgrenene,  
besøkende  fra Norge og norsk
amerikanere fra Canada og USA.

jule evangeliet lest av French, 
julesanger og julemåltid.

I løpet av tiden de har sittet 
i dette fengslet, har de opp
arbeidet et godt forhold til sine 
medfanger og fangevoktere. 
For pårørende i Norge har 
sjømannskirkens nærvær i 
denne  vanskelige tiden vært 
 betryggende og høyt verdsatt.
Håpet er nå at disse to guttene 
får komme til Norge og sone her 
i trygge og gode omgivelser.

Fem år etter tsunamien 
 i Thailand
2. juledag ble det arrangert en 
julegudstjeneste og minne
markering etter flodbølge
katastrofen som tok så mange 
menneskeliv. Ambassadør 
Merete Fjeld Brattested og Stein 
Vangen ledet arrangementet. 
De pårørende markerte  minnet 
av de 84  norske omkomne ved 
å sende opp varmluftballonger, 
noen kastet blomster på sjøen og 
andre tente lys i sandgroper på 
stranden.

Ny sjømannskirke i SørKorea
Byggeprosessen er i gang i 
skipsverftbyen Okpo, en øy 
utenfor Pusan. Ved årsskiftet er 
det i overkant av 800 nordmenn 
som bor i denne byen. Disse er 
hovedsakelig ansatt i norske 
bedrifter som Statoil, Veritas, 
Kongsberggruppen, Oddfjell 
Drilling med flere. Manglende 
fritidstilbud på stedet gjør 
sjømannskirken til et kjærkom
ment møtested for nordmenn. 
Sjømannskirken skal etter 
planen stå ferdig i april i år og 

Etter kyndelsmessen underholdt frimurerkoret fra Fredrikstad i Søilegaarden.

AV IVAR R. BJØRNDAL

Mandag 1. mars 
ble det holdt et 
møte i Sandefjord 
der temaet var 
det som står i 

overskriften over disse linjene. 
Møtet ble holdt i den vakre og 
velholdte gamle bygningen 
som bærer Landstads navn. 
Den ligger bare et stenkast fra 

Sandar kirke, der Landstad var 
prest etter sine ti år i Halden 
(1849–59). 

Initiativtager til møtet var 
Landstadstiftelsen i Seljord som 
arbeider med iver for at både 
den store samlingen av folke
minner og den salme skatten 
Landstad etterlot seg, skal bli 
brukt og bevart. Det møtte 
om lag tredve interesserte. 
Fra Halden kom Per Christian 

 Bjørneby, Ivar Bjørndal og 
SveinAnders Aasen.

Det var hyggelig å kunne 
orientere om programmet ved 
Landstadjubileet i Halden, slik 
som vi var bedt om på for
hånd. Det ble ellers utvekslet 
mange erfaringer og ideer på 
møtet. I Seljord tar de sikte på å 
arrangere et Landstadseminar 
med vekslende innhold hvert 
år i august. I Sandar holdes 

det en historisk gudstjeneste 
med kirkevandring hvert år. 
I Sandefjord kan en tenke seg 
å finne stoff fra folkevisene til 
Den kulturelle skolesekken, 
andre planlegger å dramatisere 
et eventyr eller sagn fra Land
stads samling slik at det passer 
for barn. 

Fra Haldens side tilbød vi å 
sende til alle som ønsket det, et 
lite utvalg av de om lag hundre 

nye salmemelodiene som kom inn 
ved Landstadjubileet etter invita
sjon fra vår komite. «Nye melodier 
kan gi gamle salmer nye vinger», 
sier Egil Elseth, en av Landstads 
biografer.

Landstadstiftelsen i Seljord vil 
nå arbeide for å etablere et nettverk 
som vil samarbeide om å bevare og 
fornye de tradisjoner og verdier som 
ligger i Landstads livsverk.

tert til kirkekaffe i frimurerlosjen 
(Søilegaarden i Svenskegt.) umid
delbart etter guds tjenesten. 

Som de fleste av Menighetsbladets lesere vil huske, hadde vi et stort Landstadjubileum i Halden i 2002, to 
hundre år etter hans fødsel. Programmet var omfattende og variert, og oppslutningen var meget god. 
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Mange drar lasset
Lederen i menighetsrådet, Gerda Solerød, forteller at mange i 
menigheten er engasjert på forskjellige måter i ulike arbeids
grupper. Om de åtte medlemmene i rådet skulle drive menighets
arbeidet alene, ville de ha vært utslitt allerede.

Ca 50 personer er fordelt på ulike komiteer og arbeidslag. Noen 
er «Tordenskiolds soldater» og hjelper til med flere ting. I tillegg til 
representanter til organisasjoner, Menighetsblad m.m, har menig
heten blant annet: Gudstjeneste og musikkutvalg, konfirmant
utvalg, barneog dåpsutvalg, diakoniutvalg, dåpsverter, ansvarlige 
for barnetilbud i gudstjenestene, tekstlesere, nattverdsmedhjelpere, 
festkomite og parkeringsvakter.

I lang tid har menig
hetsrådene i Asak 
arbeidet med å fornye 
kirketekstilene. Kirken 
har manglet antepen
dium (alterklede) og 
klede til prekestol og 
lesepult i alle de fire 
liturgiske fargene.

Veversken Brith 
Leidalen fra Råde ble 
kontaktet tidlig på 
2000tallet, og våren 
2000 ble et komplett 
sett tekstiler i kirke
årets nøytrale farge, 
grønt, innviet. Teksti
lene er i ull, og vekstmotivet korn
aks er brukt som symbolspråk. 
Lenge  manglet kirken tekstiler 
i de øvrige fargene, og Brith 
 Leidalen ble kontaktet på nytt. 

Det er en lang prosess å få nye 
Lesepultsklede kirketekstiler 

Det var Karin Silje Stemland som 
tilbød sin tjeneste for menig heten, 
og hun er dirigent og leder av 
barnekoret fremdeles.

Koret startet opp høsten 2005 
og har faste øvelser hver torsdag 
kl. 18–19 i kirken. I dag er det ca 20 
barn med i koret. Barna er svært 
unge, de fleste er i femårsalderen, 
og de eldste er nå 10 år gamle. 
Mange av barna starter opp etter 
at de har vært i kirken og fått sin 
fireårsbok. Kirken har en gylden 
mulighet til å fange opp barna 
i denne forbindelse og gi dem et til
bud over tid gjennom barnekoret.

Rutiner er viktig
Det er faste opplegg rundt 
 øvelsene: Først en halv time 
sang, formidling av en bibeltekst, 
litt lek og bespisning. Øvelsene 
avsluttes rundt alterringen med 
sangen Kjære Gud jeg har det godt. 
Menighetens prest, Lisbeth Heie 
Gregersen organiserer øvelsene, 
og kantor Svein Anders Aasen 
spiller piano. Andre frivillige i 
menigheten har også hjulpet til i 
barnekoret.

Mens barna har øvelse, sitter 
foreldre og andre som følger med 
i kirkestua og hygger seg. Kaffe 

serveres, og samtalen ser ut til å 
gå lett!

Barnekoret tilhører først og 
fremst Asak kirke og synger der 
på familiegudstjenester. Barn som 

ønsker å synge i kor, er  velkommen 
til å komme på  øvelsene torsdag 
kl. 18. Det er bare i skolens ferier at 
øvelsene sløyfes.

Barnekoret

godkjent, siden det 
er biskopen som 
har godkjennings
myndighet. Men 
2. søndag i advent 
2009 kunne menig
heten se et nytt 
sett i bruk. Denne 
 gangen var det tek
stiler i fiolett farge, 
med hvite fisker 
som motiv. 

Nå har menig
hetsrådet gjort 
avtale med henne 
om å lage tekstiler i 
hvit farge. Arbeidet 

vil starte opp  sommeren 
2010. Det har vært tanken 
at kirken skal få fullsten
dige kledesett i alle fargene, 
grønt, fiolett, hvitt og rødt før 
en går i gang med å fornye 
messehaklene.

Skatt funnet i kirken
For en tid tilbake hadde menighetsrådet opprydning i 
kirken. Høyt oppe og langt inne i et av skapene lå et  klenodium.  
En gammel, flott og meget spesiell Bibel lå ned støvet sammen med 
gamle fotografier og nedstøvede bøker.

Bibelen er trykket i USA i 1885 og inneholder et stort bibelleksi
kon. Selve bibelteksten er skrevet i to spalter, der en kan sammen
likne og studere bibeltekstene fra 1880 med tekstene fra 1640 side 
om side. Bibelen ble nylig restaurert hos en  bokbinder og skal etter 
hvert få en fast plass i kirken.

Nye kirketekstiler

For snart fem år siden kom en sangglad dame og spurte:  
– Har dere bruk for meg? Jeg vil gjerne drive et barnekor!  
For en gave og for en mulighet! 

Barnekoret sang i kirken i slutten av januar

Asak kirke

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

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

Bestill  
synsundersøkelse 

idag!

Tlf. 69 18 42 75
–
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Hva er fristende med en tørr 
kjeks og en kaffetår eller et 
glass saft? Etter at menighe
ten startet opp med alltid å 
invitere til kirkekaffe – enkel 
sådan, har vi erfart at mange 
har stanset igjen, mest for å 
slå av en prat. Ofte er begge 
«kirkestuene» fullsatt, og 
folk ser ut til å trives. Rundt 
et kaffebord kan nye kontak
ter knyttes. Erfaringen i vår 
menighet er at den enkle kir
kekaffen slår an og vanligvis 
sitter folk lenge, lenger enn på 
«fin» kirkekaffe! Her stanser 
festpyntede dåpsfamilier og 
turkledde trimentusiaster. 
Den uhøytidelige tonen og 
enkle formen passer godt inn 
i menighetens ønske om å ha 
en åpen kirke med lav terskel.

Enkel kirkekaffe 
slår anGledelig stort  

konfirmantkull

Familiegudstjenester er 
gudstjenester der hele familien 
skal kunne være til stede. Da er 
ofte gudstjenesten på barnas 
premisser. Asak menighet har 
i en tid hatt et tilbud til barna 
også på ordinære gudstjenester.  
Under prekenen kan de små bli 
med inn i sakristiet, der voksne 
fra menigheten er til stede. Det 
er kjøpt inn bildebøker, godt 
tegneutstyr og leker. Under 
salmen før prekenen går barna 
i rekke og rad inn til sitt «opp
holdsrom».

Det er meningen at de bare 
skal være der under prekenen, 
men erfaringen så langt viser at 
de trives så godt, at de ønsker å 
være der så lenge som mulig. 

Flere mål er nådd med dette 
tilbudet: barna trives i kirken, 
foreldrene kan slappe av og få 
med seg gudstjenesten i sin 
helhet, og de som forbereder 
gudstjenesten kan ha fokus 
på voksne. Mange foreldre 
 uttrykker stor tilfredshet med 
at menigheten har et slikt 
tilbud til barna.

Arbeidet her drives gjennom 
Betesdastiftelsen og er et 
arbeid blant gatebarn, barn 
fra fattige familier, og hjelp til 
fattige  familier med utdeling av 
matvarer.

Det er bygd opp både gutte
hjem og jentehjem der barna 
får bo, inntil de er store nok til 
å klare seg selv. Disse hjem
mene er for barn der foreldrene 
ikke lenger tar foreldreansvar. 
I mange tilfeller har foreldrene 
skilt lag, eller reist til utlandet 
for å finne arbeid, – barna blir 
overlatt til seg selv. Noen av 
barna har levd en tid på gata, 
andre har opplevd vold eller 
likegyldighet fra foreldrene. 

Dagsenter
Det er også reist et dagsenter, 
der barn fra fattige familier 
kan komme på dagtid. Her får 
de stelt seg, får rene klær, mat 
og medisiner. De går på vanlig 
skole, og kommer tilbake til 
dagsenteret etter skoletid for 
å få oppfølging med skole
oppgavene. Dette er eneste 
mulighet for disse barna til å 
fullføre skolegangen. 

Barn fra dagsenteret
Betesdastiftelsen besøker i til
legg mange fattige familier med 
utdeling av mat og det de ellers 
måtte trenge. Kombinasjonen 
av dette, samt muligheten for 
plass på dagsenteret for ett eller 

flere barn, gjør at flere familier 
kan klare seg.

Den økonomiske hjelpen 
fra Asak menighet, sammen 
med annen hjelp fra Halden, er 
 uvurderlig. Uten denne støtten 
ville de ikke klare å fortsette 
arbeidet. Det tas jevnlig opp 
offer til arbeidet, og barn og 
ledere på Betesdastiftelsen 
blir også husket på gjennom 
forbønn i gudstjenestene.

Gjennom årene er det  knyttet 
mange bånd mellom Galati og 
Halden. Asak menighet har to 
ganger hatt besøk, først av den 
tidligere gategutten Mihai, og 
nå sist av bestyrerparet Estera 
og Benu Bulugu, sammen med 
tre av barna på hjemmene. I til
legg har flere fra Halden besøkt 
hjemmene gjennom de turene 
som er lagt opp til Romania. 
Nå står en ny 11 dagers tur for 
døra, med avreise 17. april.

Menighetens misjonsprosjekt

Det er alltid spennende å ta imot 
nye konfirmanter i menigheten. 
Dette året har hele 70  ungdom
mer valgt å la seg konfirmere 
i kirken vår. Dette er både 
oppmuntrende og utfordrene. 
Menigheten har et eget konfir
mantutvalg som bidrar med 
praktisk hjelp. Utvalget er også 
en støtte for ungdomspresten, 
som har undervisningsansvaret. 
Nytt av året er et ledertrenings
kurs for fjorårskonfirmanter. 
Tanken er at unge som nylig er 
blitt  konfirmert, kan være med
hjelpere for senere kull. 

Konfirmantåret startet med 
et blikjent arrangement med 
grilling og sporlek. Her var det 
spørsmål både om kjendiser fra 
vår verden og fra Bibelens.

Ved en egen høytidelighet i 

Tilbud til barn i guds tjenesten

Hedda, Ella og Mia koser seg med tegnesaker.

Barn fra dagsenteret.

Hjem i slummen besøkes jevnlig 
med hjelp til det daglige.

Familiegudstjenester er gudstjenester der hele 
familien skal kunne være til stede. Da er ofte guds-
tjenesten på  barnas premisser. Asak menighet har 
i en tid hatt et tilbud til barna også på ordinære 
gudstjenester.

Fra og med 2006 har menighetens spesielle 
misjonsprosjekt vært knyttet til det arbeidet som 
Romania-aksjonen i Halden har i Galati i Romania. 

Kirkestua i bruk under kirkekaffen.

kirken ble alle konfirmantene 
presentert. Da fikk de også sin 
konfirmantbibel.

Temaer for opplæringen har 
vært: våre valg (de 10 bud), dåp, 
nattverd, sorg og avskjed, hvem 
er Jesus, Gud. Gjennom hele året 
har temaet bønn vært oppe, og 
Herrens bønn er gjennomgått 
og lært.

Menigheten engasjeres også i 
bønn for konfirmantene, og alle 
konfirmanter har en forbeder i 
menigheten.

I tiden etter jul er Asak
konfirmantene sammen med 
konfirmantene i Idd, Tistedal og 
Prestebakke. De deltar da i ulike 
selvvalgte arbeidsgrupper og er 
med på å lage en musikal som 
skal framføres lørdag 20. mars.

GLASSMESTERI OG  RAMMEFORRETNING
Oscarsgt. 14

Tlf. 69 18 29 76. (Nattservice: 92 89 91 11)

For oss er privatkunder 
like viktige som bedrifts kunder.

Handelsbanken
www.handelsbanken.no

Bank. Forsikring. Og deg. Grønland 1, 1767 Halden

Tlf. 69 21 36 00

Lie  
Handelsgartneri

Mandag–fredag 9–17
Lørdag 9–14

Tlf. 69 18 00 20

MOTE FOR DEN 
VOKSNE DAME

STØRST PÅ GARN  
OG BRODERIER

STORGATA 5, H A LDEN. Tlf .  69 21 10 90
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Mine bibelske søstere

Lydanlegget i Asak 
kirke
Det har vært jobbet 
en tid med å forbedre 
lydanlegget i Asak kirke. 
For noe tid tilbake ble 
det gjort forbedringer 
på opplegget med tele-
slyngen i kirkerommet. 
Nå er også miksepulten 
for lydanlegget flyttet 
bak i kirken, da er det 
lettere å regulere lyden. 
Det har også kommet 
bedre mikrofoner. Vi 
håper nå at alle hører 
godt alt som blir sagt 
og sunget i Asak kirke.

Asak menighetsråd 
startet for flere år 
siden et arbeid for å få 
bygget et nytt service-
hus i tilknytning til 
kirken. Det er behov 
for følgende: handi-
captoaletter (noe det 
ikke er plass til i  kirken), 
bedre arbeidsforhold 
for kirke tjeneren med 
et bedre spise- og 
arbeidsrom og dusjfor-
hold, samt et møterom. 
Dette  arbeidet stoppet 
opp, men er nå i gang 
igjen med en plang-
ruppe som allerede 
jobber med utkast til 
 tegninger av bygget. 
Dette har vi ventet på 
og vi gleder oss over at 
det er i gang. 

Påskefestuken står 
snart for døren. Dette 
er et veldig positivt fel-
lesopplegg for alle kir-
kene i Idd.  Påsken 2010 
har Asak  menighet an-
svaret for gudstjenes-
ten på Palmesøndag. 
Da er det familieguds-
tjeneste hvor barneko-
ret deltar i prosesjon fra 
den lille parkeringsplas-
sen og inn i kirken med 
sang og vinking med 
«palmegrener».

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.

Saffira er en kristen jødinne i Jerusalem. Hennes mann heter Ananias. I dag ville de 
nok bli nevnt som messianske jøder. De to deltar i menigheten som ble stiftet etter 
Kristi Himmelfart. Dette er en menighet preget av uselviskhet og offersinn. Der er det praksis 
at de som eier noe, deler med andre. Menighetens medlemmer selger unna eiendeler for at 
fellesskapet skal nyte godt av deres felles eiendom. Det er et omsorgsfellesskap, der de som 
ikke eier noe også skal få delta. Alle deler alt. Det er et prinsipp som i høyeste grad er knyttet til 
ærlighet og tillit.

Saffira – lojal til døden

Tett fellesskap
Den hellige ånd forvandler 
dem som deltar i fellesskapet. 
De opplever et fellesskap som 
fungerer. Ikke tidligere, – og ikke 
heller senere er slike fellesskap 
be skrevet. Daglig møtes de i 
 templet eller i hjemmene, de 
spiser sammen, ber sammen og 
deler også tanker om livet med 
Gud.

Når fellesskap blir så tette, 
kan det være vanskelig å føle seg 
inkludert for dem som ikke eier 
noe å dele. Det er uttrykk for en 
kristelig kreativitet når menig
heten bestemmer seg for å eie alt 
felles. Saffira og Ananias gjør selv 
et personlig valg når de deltar 
i dette fellesskapet. De velger å 
delta med de gjensidige for
pliktelsene som følger med.

Eiendomssalg
Saffira og Ananias deltar i felles
skapet. På samme måte som de 
andre medlemmene, gleder de 
seg over å kunne være rause og 
gavmilde. Det ser ut som om de 
står sammen om det meste dette 
ekteparet. Slik sett er de et godt 
eksempel på ektefolk som er 
lojale mot hverandre.

De bestemmer seg for å selge 
en eiendom de har. Problemet for 
dem kommer når salgssummen 
telles opp. Glade og fornøyde teller 
de opp en stor sum penger. Pen
gene rekker til fellesskapets gleder, 
men det rekker også til mer. Det 
er da de får en inn skytelse som får 
skjebnesvangre følger. Summen er 
jo stor, ingen vil merke noe om de 
legger litt, bare litt til side for seg 
selv.  Fellesskapet får likevel nesten 
alt. De er enige om å gjøre det på 
den måten.

Avsløringen
En kan lure på hvordan Peter får 
greie på hvor mye eiendommen 
er solgt for. Når Ananias kommer 
til menigheten, får han en annen 
mottakelse enn forventet. Han er 
stolt og glad over å kunne gi en 
stor pengesum til beste for hele 
fellesskapet, og naturlig nok for
venter han en positiv respons. 

Det er Peter som fører ordet 
når Ananias leverer fra seg 
salgssummen: Hvordan kunne 
du bestemme deg for dette i ditt 
hjerte. Det er ikke mennesker 
du har løyet for, men Gud. I det 
samme segner Ananias om og dør.

Saffira kommer inn noen 

timer senere. Nysgjerrig som 
jeg er, lurer jeg på hva hun har 
foretatt seg i de tre timene som 
har gått siden mannen hennes 
kom til menigheten. Hvorfor går 
de ikke sammen, de som ellers er 
sammen om det meste? Kanskje 
har hun vært ute i basarene og 
kjøpt seg noe fint for «lomme
pengene sine». Kanskje til og 
med Ananias har sagt at hun nå 
må kunne spandere litt ekstra på 
seg selv. Jeg bare undres. 

Saffiras mulighet
Uten at Saffira får vite at mannen 
er død, blir hun stilt et spørsmål 
hun vel ikke har regnet med å få: 
Er dette alt dere fikk for jord
stykket? – Ja, dette er alt, svarer 
hun kjapt. Dumme Saffira, kunne 
du ikke ha tatt en liten tenke
pause før du svarte og sagt at 
dere holdt litt til side, slik at du 
kunne kjøpe et sjal, nye sandaler 
og litt til? Da hadde du kunnet 
komme i dialog med Peter, fått 
tilbake din verdighet og fått 
forklart hele fristelsen du ble 
utsatt for.

Hun får i et lite øyeblikk høre 
at mannens begravelsesfølge er 
utenfor, segner om og dør.

Det står kvinner bak
Saffira støtter mannen sin ett 
hundre prosent. Men det betyr 
ikke at hun av den grunn kan få 
ærestittelen «den gode kone». 
Støtten hun gir mannen sin 
 gjelder fusk og fanteri. Hun burde 
ha tatt dette opp med ham alle
rede før de solgte eiendommen. 

Hun kunne ha blitt den gode 
kone, dersom hun hadde vært 
tydelig, brukt sin innflytelse slik 
at paret kunne ha blitt velsignet 
i stedet for straffet. Hun blir i 
stedet medskyldig i hans død 
fordi hun ikke prøver å forhindre 
ham i å jukse.

Når de lyver for menigheten, 
sviker Ananias og Saffira Gud 
selv. De forferdelige følgene av 
dette tjener som et skrekkens 
eksempel for hele menigheten. 
Og hva kan det si oss?

Jeg skal passe meg for å 
moralisere i pengesaker, jeg alt 
for glad i lommeboka mi til å 
veilede andre om å dele, men 
saken dreier seg muligens ikke 
om pengebeløp egentlig. Det er 
forhold som har med sannheten å 
gjøre Saffira blir straffet for.

Liv Hauge Johansen i samtale med Lisbeth Bjerke

AV LIV HAUGE 
JOHANSEN

Boka jeg har foran 
meg har du skrevet, 
Lisbeth. Jeg spurte 
deg i høst en gang 

om du ikke skulle samle diktene 
dine og utgi dem. Hva fikk jeg til 
svar? «Jeg har gjort det.  Bunken 
ligger i bilen!» Jeg kjøpte et 
eksemplar med det samme. Det 
gjør meg godt å lese det du for
midler, Lisbeth. Mange har lagt 
merke til diktene dine i Menig
hetsbladet. Nå følte jeg at tiden 
var inne til å bli mer kjent med 
deg og hvordan du opplever dette 
å dele dine hverdagsbetraktnin
ger med både kjente og ukjente.

På første side skriver du: 
«Hvis mine tanker kan nå inn 

til deg g jennom ordene mine, 
g jør det meg glad. Hvis de kan 
gi deg et øyeblikk av glede, blir 
jeg glad. Hvis de kan gi deg et 

øyeblikk av trøst, sier jeg ydmykt 
takk.»

Det var en fin åpning og gir 
inspirasjon til å fortsette å lese. 

– Hva fikk deg til å begynne å 
skrive?

Lisbeth tenker litt og sier så at 
et bilde hos besteforeldrene inspi
rerte henne. Det var det kjente 
bildet med en engel som passer 
på to barn på en bro. Lisbeth 
sier at hun tenkte nok like mye 
Jesus som engelen og opplevde 
det hele så trygt og fredfullt. Det 
ble en liten fortelling som hun 
ikke viste til noen, men som hun 
husker hun hadde glede av å få 
ned på papiret. Jeg tror ikke jeg 
var mer enn 7–8 år, men lenge før 
det hadde jeg for vane å tralle og 
«dikte» sanger mens jeg ruslet 
eller holdt på med ting. Jeg er et 
følelsesmenneske og åpen for 
inntrykk som jeg får behov for å 
notere ned. Ofte blir det på rim. 

Lisbeth forteller at hun var 

første barnebarn på begge sider 
og ble omgitt av mange voksne 
som ga omsorg og trygghet. Det 
var stadig en lun armkrok, noen 
som leste, noen som sang. Jeg 
var nysgjerrig og interessert. 
Jeg var omgitt av ord og toner 
som gjorde meg godt. Vi bodde i 
hus med farmor og farfar Orud i 
Rokke. Mormor og morfar bodde 
på Brødløs. Alle var tilgjenge
lige og hadde noe å gi, noe å lære 
bort. De ga meg mye inspirasjon, 
alle som var rundt meg av slekt 
og naboer, uten at de visste det 
selv.

Jeg var veldig glad i å skrive 
stiler, og de ble ofte lest opp i 
klassen. Jeg satte pris på positive 
tilbakemeldinger, men jeg delte 
ellers ikke det jeg skrev, med 
andre. Det var en viktig prosess 
for meg å sette ord på inntrykk, 
og jeg tok vare på det jeg skrev. 

Jeg spør: Hva betyr troen for 
deg i det du skriver? 

– Den er en del av meg. Trygg
heten i det å tro preger meg. Jeg 
er jo vokst opp i Rokke og der 
gikk mange på søndagsskolen, 
i barneforening og på Yngres. 
Vi fikk en barnetro som også 
for mange av oss ble en viktig 
ballast. I tillegg var jeg som barn 
ofte med på forening, særlig med 
mormor. Morfaren min sa ofte at 
kristendommen skulle folk forstå 
gjennom måten vi levde på. Det 
har jeg tenkte mye på. 

– Hva lar du deg inspirere av? 
Lisbeth svarer ut fra dikt og 

betraktninger i den boka som 
ligger foran meg. 

– Det er naturen, barn, barne
barn, øyeblikk, opplevelser, jobb, 
menneskelige relasjoner, sorger 

og gleder. Noen ganger fester 
bilder seg ekstra sterkt på nett
hinnen som da vi var på vei til 
hytta på Møre i mai en gang, og 
tepper av hvitveis lyste mot oss. 
Det ble det dikt av. 

Jeg lurer på om Lisbeth ser det 
som et «kall» å skrive. Det gjør 
hun ikke, men hun ser på det 
som en gave. For ca 15 år siden 
begynte hun å dele dikt og tanker 
med andre ved ulike anledninger. 
Jeg fikk oppleve at mennesker 
rundt meg satte pris på det 
jeg skrev og ofte kunne nikke 
gjenkjennende. Det rørte ved 
noe i dem. For min egen del, sier 
Lisbeth, har jeg fått  bearbeidet 
mange ting både av smått og 
stort nettopp ved å sette ting 
ned på papiret. Ting blir lettere å 
sortere når tankene blir til ord på 
et papir. 

... fortsetter på side 9

Dikt og livsbetraktninger  
fra hverdagen

Lisbeth Bjerke
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Menneskene er produktive 
i poesi og kunst bare så 
lenge de er religiøse.

Johann Wolfgang von Goethe
tysk dikter og embedsmann

1749–1832

Som en som har jobbet 
med astrofysikk, er det 
veldig vanskelig å se på 
vårt univers og ikke få en 
følelse av at det er noe der 
ute som vi helt grunnleg-
gende sett ikke forstår.

Erik Newth
norsk forfatter

1964–

Gud sier: Om bare 
 menneskene vil glemme 
meg og begynne å elske 
hverandre. Talmud

jødisk skriftlærdom

Lesefrukter
      til ettertanke

ved Trond Enger

27. mai avdukes en minnestein 
på Stalsberghagen gravlund i 
Lørenskog. Et minne for Bjørgs 
og andre kvinners ufødte barn.

Bjørg Wenås var bare 22 år 
gammel da hun fødte sitt første 
barn på daværende Sentral
sykehuset i Akershus, nå Akers
hus universitetssykehus (Ahus). 
Barnet var dødfødt, og Bjørg ble 
bedt om å glemme.

– Jeg ville så gjerne få et 
glimt at barnet, men ble dyttet 
ned i senga igjen før barnet ble 
båret ut, sier Wenås. Den dag 
i dag vet hun ikke om det var 
jente eller gutt. Heller ikke hvor 
barnet ble av. Vanlig praksis 
i Norge på denne tiden var at 
dødfødte ble lagt inn i et annet 
menneskes kiste. Dermed ble 
barnet begravd, men foreldrene 
fikk ingen begravelse.

Gjøre opp for seg
I februar 2008 så Bjørg Wenås 
et debattprogram på tv. Temaet 
var nettopp praksisen rundt 
dødfødsler i 60, 70 og starten 
av 80årene. Etter programmet 
tok hun og flere andre kvinner 
kontakt med sykehusprest på 
Ahus, Erik Mathisen. Gjennom 
ham fikk Wenås vite at Ahus 
brukte Stalberghagen gravlund 
som «sin» kirkegård, også for 
dødfødte. 

– Jeg forsto raskt at dette var 
en sak vi måtte ta tak i. I dag 
er vi klar over at sorg prosessen 
over et dødfødt barn er like 
viktig som ved andre tap. At 
det er viktig å se barnet og ta 
farvel. Slik var det ikke tidligere. 
På mange måter føler jeg at det 
er riktig at Ahus som sykehus 
å gjøre opp for seg for den 
urett disse kvinnene og deres 
familier har vært utsatt for, sier 
 Mathisen. Han presiserer at 
praksisen rundt dødfødsler på 

Ahus ikke var spesiell for dette 
sykehuset.

– Det var snarere vanlig i 
hele landet, påpeker han.

Minnestein
Sykehuspresten og Wenås 
 startet et arbeid for å få satt opp 
en minnestein for de dødfødte 
barna. Anslagsvis dreier det seg 
om mellom 300 og 400 barn.

Skedsmo kirkelige fellesråd 
har bevilget pengene, og steinen 
er ferdig. 27. mai kommer 

biskop og annet «fint» besøk. 
Da skal minnesteinen på Stals
berghagen avdukes.

– Det er et vakkert område. 
Jeg kan nesten ikke forklare 
hvordan det føles endelig å 
kunne få en avslutning på 
det vonde jeg opplevde for så 
mange år siden. Vonde minner 
som har preget livet mitt. Nå 
kan jeg endelig gå videre, sier 
Bjørg Wenås.

Spedbarnsdød

De dødfødte spedbarna  
får sitt minnested
– Nå kan jeg gå videre i livet. Legge det vonde bak meg, sier 
Bjørg Wenås fra Auli. I 1973 fikk hun et dødfødt barn. Et barn 
hun aldri fikk lov til å se.

«Liv Hauge Johansen i 
 samtale med Lisbeth Bjerke»

fortsetter...
Da Rokke musikkforening 
hadde 50års jubileum i 
2007, spilte de inn en CD. To 
av sangene er med tekst og 
melodi av Lisbeth Bjerke.

– Du setter dine spor. Du 
fokuserer mye på glede og 
positive ting. Er det vanske
lig? spør jeg.

– Nei, lyder svaret. Jeg 
velger det positive og leter 
etter det lyse og ikke det 
mørke. Jeg har en bok med 
blanke ark. Den er vakker. 
Der skal jeg skrive bare gode 
og positive ting. Noe annet 
jeg har prøvd, er å tenne 
telys for ting jeg kan glede 
meg over. 

– Jeg vil gjerne vite noe 
om Lisbeth opplever som 
meningsfullt ved hverdagen. 

– Jobben, kommer det 
kontant. Jeg får bruke 
meg selv i menneske
lige relasjoner. Jeg gir og 
jeg får. Mye av jobben er 
som trivsels koordinator 
på sykehjemmet. Jeg har 
fagbrev i omsorgsarbeid 
og har jobbet innenfor 
pleie i ca 20 år. Det gir meg 
utrolig mye. Trivsels tiltak 
er så mangt. Med øyne og 
ører åpne og med et blikk 
som ser,  kommer ideer og 
 inspirasjon. 

Kan vi vente flere bøker 
av Lisbeth Bjerke, født Orud, 
oppvokst i Rokke?

– Jeg har mye på lager og 
benytter stadig blyant og 
papir, er svaret jeg får. 

Ett av diktene i boka har 
overskriften: «Om jeg teller 
mine skatter». Under diktet 
skriver du: 

Jeg synes jeg har så utrolig 
mye å takke for, så mange å 
være glad for, og glad i. Når 
det er en dag som er tung og 
grå, er det bare å tenke seg 
litt om, for det er alltid en 
liten ting å være glad for. Et 
smil, en solstråle, en blomst. 
Se deg rundt, det er der, men 
noen dager må også jeg lete 
litt for å se gledene. 

 
Takk Lisbeth. La de ordene 
dine være avslutningen på 
samtalen vår.  

Halden 
Friskole
Tar inn elever hele året
– Små klasser
– Dysleksivennlig
– PC til alle
– 1–10. trinn
– Fri skoleskyss
– Friluftsliv
–  SFO/musikkskole til 

høsten 

www.haldenfriskole.no
Kristen grunnskole for læring, 
vekst, ansvar og glede

BLOMSTER- 
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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

GRANVEIEN 2
1792 TISTEDAL
TLF. 69 19 14 63

GRANVEIEN 2
1792 TISTEDAL
TLF. 69 19 14 63

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

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

Tlf. 69 17 92 90
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Fortellingen om Jesu død og oppstandelse skjedde på to fjell og en dal i Jerusalem.
Nå kan du tegne historien.

1
1

2

2

1.   Jesus red på et esel ned Oljeberget og inn i 
Jerusalem.  
Tegn et esel i ruten som tilhører 1.

2.  Folk brøt av palmeblader og la på bakken. 
Tegn en palme i ruten som tilhører 2.

3.  Nederst på Oljeberget ligger Getsemane-
hagen. Det var der Jesus ble tatt til fange. 
Tegn blomster og trær i ruten som tilhører 3.

4.  Jerusalem har en bymur rundt seg.  
Tegn bymur i ruten som tilhører 4.

5.   Jesus ble hengt på korset og lagt i en grav 
utenfor bymuren. Korsstedet og graven lå 
veldig nær hverandre.  
Tegn et kors i ruten som tilhører 5.

6.  En engel fortalte at Jesus var levende igjen. 
Tegn en engel i ruten som tilhører 6.

3

3

4

5 6

5 4

6

Ut på tur i Påska?
Det er en kilometer mellom Oljeberget og Jerusalem. 
Du kan jo prøve å gå like langt. Du har lov til å kose deg 
masse, feire og være glad i påska. Det at Jesus lever 
betyr at vi får tilgivelse for det gale vi gjør, vi har en venn 
som aldri svikter og som har åpnet himmelen for oss.

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. tlf: 69 13 77 00
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.berg-sparebank.no

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

Johan Stangs Plass 2, 1767 HALDEN

Regnskap og rådgivning



Berg kirke:
Sigve Olsen
Kristine Rehnberg Bjerke
Savannah Isabelle Lind
Henrik Syvertsen
Erik Sanne-Larsen
Lerke Veim Hjelmungen
Vilma Kjellsdatter Holtet
William Stanes Winger-

Olsen
Alexander Finnesand
Theodor Lie Holmstad Kruse
Ella Solie
Mille Røian
Magnus August Rindal

Nila Larsdatter Hansen
Juliane Nygaard Windahl

Rokke kirke:
Henrik Kristian Hegland 

Jellestad
Anna-Linnea Kynningsrud
Johan Fredrik Braarud
Hannah Margrethe Dahl
Eirik Fotland Holt

Immanuels kirke:
Maja Evelina Lund
Jantina Kolstad
Scott Emil Markussen

Idd kirke:
Milla Linnea Andersen
Lilly Sofia Lindstrøm Vestin
Ada Sofie Bank
Caroline Wergeland
Sondre Andrè Skaug 

Gunnæs
Håkon Andrè Kathrud 

Andersen
Johan Jacob Ystehede

Tistedal kirke:
Grunde Ekenes

DØPTE:
Asak kirke:
Amalie Eilertsen
Milla Berger Lund
Leah Noelle Skaug Fosen
Simen Knigge Hjørnegård
Adrian Emanuel Hansesæter
Jørgen Gulbrandsen Hauger
William Andrè Lindahl
David Myklestul-Jensen
Joel Normann Gjødalstuen 

Thomassen
Edgar Henriksen Sannerød
Linus Nordeng
Eirik Aleksander Eriksen

Gudstjenesteoversikt
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Slekters gang
Sigurd Christian Børresen
Åslaug Sofie Kjølberg 

Bjørnstad
Thea Camilla Borlaug 

Thorvaldsen
Elias Løvhaugen Norderhaug

DØDE:
Asak menighet:
Anne Dorthea Thomassen
Aslaug Anni Schau
Nils Georg Hoel

Idd menighet:
Bodil Helene Bisseberg

Søndag 14. mars
4. søndag i faste:
ASAK KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste v/kap. Fredrik 
Onstad Larsen. Dåp.
TISTEDAL KIRKE KL. 
18.00:
Kveldsgudstjeneste v/kap. 
Fredrik Onstad Larsen. Nattverd.
IDD KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste v/s.pr. Reidar 
Finsådal. Dåp.
YNGLINGEN KL. 10.00:
Familiegudstj. Påskeverksted 
v/prost Dag Mysen. Men.ped. 
Gunn Elisabeth Edvartsen.
ROKKE KIRKE KL. 12.00:
Gudstjeneste ved prost Dag 
Mysen.

Lørdag 20. mars
ASAK KIRKE KL. 18.00  
OG KL. 20.00:
Konfirmantene i Idd, Asak, 
Tistedal og Enningdal
framfører musikalen «Save our 
soul».

Søndag 21. mars
Maria budskapsdag:
IDD KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste v/kap. Fredrik 
Onstad Larsen. Nattverd.
IDD KIRKE KL. 18.00:
Sangkveld. 
ENNINGDAL KIRKE  
KL. 11.00:
Gudstjeneste v/s.pr. Reidar 
Finsådal. Dåp.
IMMANUELS KIRKE  
KL. 11.00:
Fasteaksjongudstj. v/s.pr. Jan 
Boye Lystad og konfirmantene.
BERG KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste v/ vikar.

Søndag 28. mars
Palmesøndag:
ASAK KIRKE KL. 11.00:
Familiegudstjeneste v/spr. 
Lisbeth Heie Gregersen. Dåp.
IMMANUELS KIRKE  
KL. 11.00
Gudstjeneste v/ s.pr. Jan 
Boye Lystad. Inntog med 
 palmegrener.
BERG KIRKE KL. 11.00
Generasjonsgudstj. v/s.pr. Per 
Chr. Solberg.

Mandag 29. mars
BERG KIRKE KL. 19.00
Mandag i stille uke v/S.pr. Per 
Chr. Solberg.

Tirsdag 30. mars
S.ENNINGDAL KIRKE  
KL. 18.00:
Påsken i ord og toner.
BERG KIRKE KL. 19.00
Tirsdag i stille uke v/s.pr. Per 
Chr. Solberg

Onsdag 31. mars
TISTEDAL KIRKE  
KL. 18.00:
Påskemeditasjon v/kantor Svein 
Anders Aasen.
BERG KIRKE KL 19.00:
Onsdag i stille uke v/.s.pr. Per 
Chr. Solberg

Torsdag 1. april
Skjærtorsdag:
IDD KIRKE KL. 18.00:
Måltidsgudstjeneste v/s.pr. 
Reidar Finsådal. Nattverd.
IMMANUELS KIRKE  
KL. 18.00
Nattverdsgudstj. v/s.pr. Kalvor 
Gregersen.
BERG KIRKE
Kveldsgudstj. v/s.pr. Per Chr. 
Solberg. Måltid avsluttes med 
nattverd i menighetshuset.

Fredag 2. april
Langfredag:
TISTEDAL KIRKE  
KL. 11.00:
Pasjonsgudstjeneste v/kap. 
Fredrik Onstad Larsen.
IMMANUELS KIRKE  
KL. 11.00
Pasjonsgudstj. v/s.pr. Halvor 
Gregersen.
BERG KIRKE KL. 11.00
Pasjonsgudstj. v/s.pr. Per Chr. 
Solberg.

Lørdag 3. april
Påskenatt
BERG KIRKE KL. 23.00
Påskenattsgudstjeneste v/s.pr. 
Per Chr. Solberg.

Søndag 4. april
1. påskedag:
ASAK KIRKE KL. 11.00:
Høytidsgudstjeneste v/s.pr. 
Lisbeth Heie Gregersen. Dåp.
TISTEDAL KIRKE  
KL. 09.00:
Påskeotte v/s.pr. Lisbeth Heie 
Gregersen.
IDD KIRKE KL. 11.00:
Høytidsgudstjenetse v/s.pr. 
Reidar Finsådal. Dåp.
PRESTEBAKKE KIRKE  
KL. 11.00:
Høytidsgudstjeneste v/kap. 
Fredrik Onstad Larsen. Dåp.
IMMANUELS KIRKE 
KL.11.00
Høytidsgudstj. v/s.pr. Jan Boye 
Lystad.
BERG KIRKE KL. 12.00
Høytidsgudstj. v/s.pr. Per Chr. 
Solberg
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Høytidsgudstj. v/s.pr. Halvor 
Gregersen.

Mandag 5. april
2. påskedag:
BAKKE OPPTRENINGS-
SENTER KL. 11.00:
Gudstjeneste v/s.pr. Reidar 
Finsådal.
HALDEN SYKEHJEM  
KL. 11.00
Gudstjeneste v/s.pr. Halvor 
Gregersen. 

Søndag 11. april
1. søndag etter påske:
ASAK KIRKE KL. 18.00:
Sanggudstjeneste v/s.pr. Lisbeth 
Heie Gregersen. Nattverd.
TISTEDAL KIRKE  
KL. 11.00:
Gudstjeneste v/s.pr. Lisbeth 
Heie Gregersen. Nattverd.
IMMANUELS KIRKE  
KL. 11.00
Gudstjeneste v/s.pr. Halvor 
 Gregersen. U-kor og konfir-
manter.

Tirsdag 13. april
ASAK KIRKE KL. 18.00:
«Møtested kirken» – tilrettelagt 
gudstjeneste v/s.pr. Reidar 
Finsådal. Nattverd.

Søndag 18. april
2. søndag etter påske:
ASAK KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste v/spr. Lisbeth Heie 
Gregersen. Dåp.
IDD KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste v/kap. Fredrik 
Onstad Larsen. Nattverd.
ENNINGDAL KIRKE  
KL. 11.00:
Gudstjeneste  v/s.pr. Reidar 
Finsådal. Nattverd.
IMMANUELS KIRKE  
KL. 11.00
Gudstjeneste v/s.pr. Jan Boye 
Lystad. Gledesprederne. Tor Ivar 
Torgauten.
BERG KIRKE KL. 11.00
Bamsegudstjeneste v/s.pr. Per 
Chr. Solberg. Barn fra 1–3 år
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste v/s.pr. Halvor 
Gregersen.

Fredag 23. april
St. Georgsdagen:
TISTEDAL KIRKE  
KL. 18.00:
Speidergudstjeneste v/s.pr. 
Lisbeth Heie Gregersen

Søndag 25. april
3. søndag etter påske:
ASAK KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste v/kap. Fredrik 
Onstad Larsen. Dåp.
IDD KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste v/s.pr. Reidar 
Finsådal. Dåp.
PRESTEBAKKE KIRKE  
KL. 18.00:
Samtalegudstjeneste med 
 konfirmantene v/s.pr.  
R. Finsådal.
IMMANUELS KIRKE KL. 
11.00
Gudstjeneste v/s.pr. Jan Boye 
Lystad.
BERG KIRKE KL. 11.00
Temagudstjeneste v/s.pr. Per 
Chr. Solberg.

Søndag 2. mai
4.søndag etter påske:
IDD KIRKE KL. 10.00  
OG KL. 12.30:
Konfirmasjonsgudstjenester v/
kap. Fredrik Onstad Larsen.

TISTEDAL KIRKE KL. 10.30 
OG KL. 12.30:
Konfirmasjonsgudstjenester v/s.
pr. Lisbeth Heie Gregersen.
IMMANUELS KIRKE  
KL. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/s.
pr. Jan Boye Lystad.
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste v/s.pr. Per Chr. 
Solberg. Jazzhelg.
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste v/s.pr. Halvor 
Gregersen.

Søndag 9. mai
5. søndag etter påske:
ASAK KIRKE KL. 10.30  
OG KL. 12.30:
Konfirmasjonsgudstjenester v/
kap. Fredrik Onstad Larsen.
IDD KIRKE KL. 10.00  
OG KL. 12.30:
Konfirmasjonsgudstjenester v/s.
pr. Reidar Finsådal.
ENNINGDAL KIRKE  
KL. 11.00:
Gudstjeneste v/s.pr. Lisbeth 
Heie Gregersen. Dåp.
IMMANUELS KIRKE  
KL. 11.00
Familiegudstjeneste v/s.pr. 
Halvor Gregersen. 6 årsbok og 
Barne –ungdomskor.
BERG KIRKE KL. 11.00
Våronngudstjeneste v/s.pr. Per 
Chr. Solberg.

Torsdag 13. mai
Kristi Himmelfarts dag:
ASAK KIRKE KL. 10.30  
OG KL. 12.30:
Konfirmasjonsgudstjenester v/
kap. Fredrik Onstad Larsen.
IMMANUELS KIRKE  
KL. 11.00
Gudstjeneste v/s.pr. Halvor 
Gregersern.
BERG KIRKE KL. 10.00  
OG KL. 13.00
Konfirmasjonsgudstjenester v/s.
pr. Per Chr.. Solberg

Søndag 16. mai
6. søndag etter påske:
TISTEDAL KIRKE  
KL. 11.00:
Gudstjeneste v/s.pr. Reidar 
Finsådal. Dåp.

ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste v/s.pr. Jan Boye 
Lystad.

Mandag 17. mai
Grunnlovsdagen:
PRESTEBAKKE KIRKE  
KL. 14.00:
Friluftsgudstjeneste v/kap. 
Fredrik Onstad Larsen.
IMMANUELS KIRKE  
KL. 11.30
Festgudstjeneste v/s.pr. Jan 
Boye Lystad.

Søndag 23. mai
1. pinsedag:
ASAK KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste v/s.pr. Lisbeth 
Heie Gregersen. Dåp.
IDD KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste v/kap. Fredrik 
Onstad Larsen. Dåp. Nattverd.
PRESTEBAKKE KIRKE  
KL. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste v/s.
pr. Reidar Finsådal.
IMMANUELS KIRKE  
KL. 11.00
Høytidsgudstjeneste v/s.pr. Jan 
Boye Lystad.
BERG KIRKE KL. 11.00
Høytidsgudstjeneste v/s.pr. Per 
Chr. Solberg
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Høytidsgudstjeneste v/s.pr. 
Halvor Gregersen.

Mandag 24. mai
2. pinsedag:
TISTEDAL KIRKE  
KL. 11.00:
Gudstjeneste v/spr. Lisbeth Heie 
Gregersen.
HALDEN METODISKIRKE 
KL. 11.00
Nådens fellesskap. Økumenisk 
gudstjeneste v/ s.pr. Jan Boye 
Lystad og pastor Hilde Tveter

Lørdag 29. mai
BERG KIRKE KL. 10.00  
OG KL. 13.00
Konfirmasjonsgudstjenester v/s.
pr. Per Chr. Solberg.

Marit Dahl
Mary Stordal
Raghnild Marry Karlsen
Roar Asbjørn Bjerge
Harald Anton Johansen
Hans Kristian Johnsen
Petter Evensen
Fridtjof Albert Svarholt

Enningdal menighet:
Judit Olsen
Knut Jørgen Mathisen

Søndag 30. mai
Treenighetssøndag:
ASAK KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste 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. Jan Boye 
Lystad.
BERG KIRKE KL. 10.00  
OG KL. 13.00
Konfirmasjonsgudstjenester v/s.
pr. Per Chr. Solberg.

Søndag 6. juni
1. søndag etter pinse:
ASAK KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste v/kap. Fredrik 
Onstad Larsen. Dåp.
ENNINGDAL KIRKE  
KL. 11.00:
Gudstjeneste v/spr. Lisbeth Heie 
Gregersen. Nattverd. 
IMMANUELS KIRKE  
KL. 11.00
Gudstjeneste med dramafokus 
v/s.pr. Jan Boye Lystad og men.
ped Gunn Elisabeth Edvartsen.
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste v/s.pr. Per Chr. 
 Solberg. 6 årsbok og kor-
avslutning.
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/s.
pr. Halvor Gregersen.

Søndag 13. juni
2. søndag etter pinse:
IDD, ASAK, TISTEDAL OG 
ENNINGDAL MENIGHETER
Felles gudstjeneste Rød skole, 
Torpedalen. 
IMMANUELS KIRKE  
KL. 11.00
Gudstjeneste v/s.pr Halvor 
Gregersen.
BERG KIRKE KL. 11.00
Folkedansmesse v/s.pr. Per Chr. 
Solberg. Fokedansgruppe deltar.

Berg menighet:
Saverio Granata
Bjørn Thoresen

Halden menighet:
Elin Kristine Krosvik Hanssen
May-Britt Olsen
Roger Guldbakke
Arne Ragnar Kristoffersen
Magne Arnold Johnstuen
Tor Hammervoll
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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

M
E

N
IG

H
E

T
S

B
L

A
D

E
T

: 
G

R
A

F
IS

K
 P

R
O

D
U

K
S

JO
N

: 
S

U
V

E
R

E
N

 K
O

M
M

U
N

IK
A

S
JO

N
 A

S

12

Dette har betydd noe for meg

Utenfor vinduet mitt i 
  dag er det full vinter, og  
  på denne tiden av året 

begynner mange av oss å lengte 
etter sommer og sol. Derfor blir 
det flott å kunne fortelle om 
 minner som hører den lyse og 
varme årstiden til.

Det å dra på leir var en viktig 
del av sommerne under min 
oppvekst og bringer frem utrolig 
mange gode minner.

Leirlivet mitt starter med 
familieleirer på Sauevika leirsted, 
som ligger flott til på Vesterøya, 

Kor: Jesus, Jesus alene,  
er vår rettferdighet.
Jesus vil vi tjene.  
Han gir oss kraft og fred.

Etter hvert som jeg ble eldre fikk 
jeg lov til å dra på leir uten mor 
og far. Da ble det ofte mer enn èn 
leir i løpet av sommeren. I tillegg 
til Sauevika ble det mange turer 
til Stenbekk leirsenter, som  ligger 
i Tune, LUS (Landsungdoms
stevne), kanoturer og flere andre 
steder. Muligheten til å kunne 
få bli selvstendig i et trygt miljø. 
Opplevelsene etter leir oppholdene 
står i kø. Flagg heising, «snusen», 
bading, fisketurer, møter, felleskap 
og treffe nye og gamle venner.

Når jeg tar en titt i «Godt nytt» 
(en utgave av Det Nye Testamen
tet) finner jeg mange hilsener 
fra andre leirdeltakere, noe som 
gjør at minnene  kommer enda 
nærmere. 

Oppfordring til alle foreldre og/
eller besteforeldre: Send barna på 
leir!

av kroppen på, ble gjennomført 
med stor innlevelse midt på 
gulvet. Det ble latter. Nonnen kom 
i døren og fikk se den unge herren 
i fri utfoldelse. Klart og tydelig ga 
hun uttrykk for at noe slikt måtte 
ikke forekomme. Så spør hun om 
det var fire elever fra yrkesskolen 
der, for da skulle de bli tatt først. 
En elev med etternavn Hansen, 
spør da nonnen om de som var fra 
yrkesskolen, var noe bedre siden 
de skulle gå foran oss. Nonnen 
som var godt oppvarmet fra før, 
så ingen morsomhet i spørsmålet. 
Nå var hun direkte sint. Maken til 
oppførsel!

Men det stoppet ikke med det. 
Lyset ble slått av. 30 unge gutter 
sto med bar overkropp på rekke 
og rad for så å smyge seg bak appa
raturen og si sitt navn høyt og 
tydelig. Det gikk bra helt til vi kom 
til eleven med etternavn Hansen. 
Samtidig som han sier sitt etter
navn, kunne jeg ikke styre meg. Jeg 
sier i samme tonefall og helt syn
kront, NANSEN. «Nansen», sier 
legen, «heter De Nansen?» «Nei», 
svarer eleven, «jeg heter. HANS
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EN»! «Men jeg hørte da tydelig at 
det ble sagt, Nansen», sier legen. 
Nonnen ser på eleven som allerede 
hadde gjort seg negativt bemerket 
i hennes øyne og sier at nå fikk det 
være nok. Eleven som slett ikke 
var noen rabagast, men tvert imot 
både flink og samvittighetsfull, 
ser på nonnen og sier at det er 
helt tydelig at det må foreligge 
en misforståelse og han ber om 
unnskyldning og så legger han til: 
«men hadde jeg vært en bedre elev 
og ville det vært lettere å tilgi meg 
om jeg hadde hett  Nansen»? Da 
gikk nonnen i svart.

Moralen er at det skal ikke 
så mye til før det kan oppstå 
 kommunikasjonsproblemer 
 mellom to mennesker. Det som fra 
den ene part er ment som uskyldig 
moro, blir av andre tatt dødsens 
alvorlig. Det er viktig at vi evner å 
gi hverandre rom og at vi respek
terer hverandre. Nonnens liv i 
for sakelse og tro og ilagt streng 
disiplin og bibelsk fordypning, ble 
en for stor kontrast til elever med 
lopper i blodet og kjappe replikker.

Hvaler. Hit dro hele familien, tre 
barn og to voksne. I tillegg måtte 
marsvinet til min lillebror være 
med. Familieleir på Sauevika 
var et fast reisemål i mange år. 
Inntrykkene fra denne tiden er 
mange, Men det jeg husker best 
var at da hadde også de voksne 
ordentlig ferie. Fellesskapet 
sammen med andre var viktig. 
Til og med oppgaver som potet
skrelling og oppvask gikk unna 
med et smil. På kveldene var vi 
alle samlet til møte hvor det både 
var alvor og mye glede. Alltid når 
jeg  tenker på Sauevika kommer 
 strofene fra «Sauevikasangen» 
frem:

 Sauevika-leier,  
herligeste sted på jord,
Sommersolen skinner  
over fjell og fjord.
Frem for Gud vi kommer
Kledd i hellig skrud
Bringer vi Han lovsang  
over seiers rop.
 

Ordet er ditt Erling  H. Günther

Vintersangfest
med 5. klassinger, 
et  samarbeidet 
 mellom  kirke og skole. 
 Organistene hadde tid-
ligere besøkt skolene og 
øvd med elevene. Hver 
skole hadde sin sang 
eller salme de skulle 
fremføre. 4–5 klasser 
myldret i kirken. Flere 
var invitert, men kom 
ikke, og kan bare angre 
på at de kanskje trodde 
kirka var for ultrareligiøs. 
Vi trodde på gleden, og 
moro ble det!

Kyndelsmesse er brått 
blitt tradisjon. Arild 
Stang er en posi-
tiv  initiativtager og 
drivkraft. Han kaller 
sine frimurerbrødre til 
kirketjeneste og besøk. 
De deltok med bl.a. lys-
tenning og tekstlesing, 
samt at Frimurerkoret 
fra Fredrikstad løftet 
stemningen. Vi kan trygt 
anbefale at deltagelse i 
Kyndelsmesse innføres 
blant opptakskravene 
for frimurere i de første 
gradene. 

Konfirmantene i 
 Immanuel har ikke 
tidligere deltatt i Kirkens 
Nødhjelps Fasteaksjon. 
Vi drev vårt hjelpe-
arbeid til Estland. Nå 
er dette historie og 
Faste aksjonen nåtid og 
fremtid. 

«Gledessprederne» kom-
mer til Immanuels kirken. 
18. april blir en annerle-
des guds tjeneste. Mange 
vil nok etterpå mene at 
slik burde de fleste guds-
tjenestene i kirken være.

14. mars er det igjen 
gudstjeneste med påske
verksted for barn på 
Ynglingen. Tiltaket har 
vært lagt ned på grunn 
av manglende interesse. 
Vi prøver å ta initiativ i 
nær miljøet. Kom, så gjør 
vi det sammen neste år 
også!

Vi minner om kvelds
gudstjenesten Skjær
torsdag i Immanuels-
kirken med derpå 
følgende felles kvelds-
måltid i Kirkens Hus!

Nytt fra  
Halden
 menighet

Noen ganger hender det at 
  en situasjon endrer seg  
  til noe helt annet enn 

det som i utgangspunktet var 
tanken. Kanskje var det verken 
noen plan eller tanke som lå bak, 
men det bare ble sånn. Her er en 
liten historie fra en skjermbilde
fotografering for ca. 50 år siden.

Min gamle realskoleklasse 
skulle møte til skjermbildefoto
grafering på det som den gang var 
Det katolske sykehuset i Halden. 
Siden vi var blandingsklasser, ble 
vi slått sammen med guttene fra 
en annen klasse slik at antallet ble 
ca 30. Vi ble tatt imot av en nonne 
som ba oss om å ta av oss på over
kroppen og gjøre oss klare. Mens 
vi holder på med dette, var det en 
av guttene som gjennomførte det 
reneste strippeshowet. Bevegel
sene og måten klærne ble plukket 
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