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Veien videre
Norge ble rammet av  

  enmanns-  
  terroristen.  Landet var i 

sorg. Pårørende er i sorg. 
Sår som blør gror uten verk, 

men det verker nå. Arret blir 
sterkere enn huden omkring – 
men det gror langsomt. Når du 
får et stygt sår på beinet – hva 
sier legen? «Sitt ned med beinet 
høyt»! Det friske blodet kommer 
riktignok til såret, men den store 
skaden hindrer det i å pumpes 
tilbake til organer og hjerte. Å 
sitte i ro med beinet høyt, gjør 
at blodet sirkulerer – såret leges. 
Familie, venner og nettverk må 
stille ekstra opp for den som er 
beordret roen. 

Sorg er skumle greier om man 
ikke tar den på alvor! Alt blir 
ikke som før. Mange later som 
om alt er «i orden». Den kalles 
sterk som ikke gråter. «Ta det 
som en mann». Menn gråter ikke. 
Hørt sånt prek! Like teit som å 
tro at bare friskt blod leger sår. 
Nei, blodet må også tilbake for å 
renses i lever og nyrer, og det skal 
fylles med ny oksygen i lungene. 
Tyngdekraften hindrer tilbake-
strømmen når du er i aktivitet! 
Den sørgende må også sette seg 
ned – billedlig talt og bokstavelig. 
Ta den tiden det trenger sammen 
med sine.

Leger gir sykemelding og 
beordrer ro ved alvorlige soma-
tiske sår. Psykiateren rekvirerer 
klinikkopphold når man blir 
psykisk syk, utbrent, møter 
 veggen eller grusomme opplevel-
ser i barndommen innhenter den 
voksne i form av angst. Men hva 
med dødens og  sorgens sår? Sorg 

kvali!serer ikke til sykemelding. 
Som å si: «Gå på jobb og lat som 
ingen ting»! Men da hoper giften 
seg opp i kroppen. Angsten. 
Skyld følelsen. Ensomheten.  

Det venøse. Blodet som 
 frakter all skitt og urenhet 
tilbake. Derfor er det viktig å gå 
tilbake – tilbake dit det vonde 
hendte. Med psykiateren tilbake 
til barndoms opplevelsene for 
å få høre at det var ikke min 
skyld. Tilbake til ulykkes plassen 
med en bukett. Se stedet. Finne 
graven mitt dødfødte barn ble 
lagt i for 30 år siden. Legge ned 
en blomst – den uforløste sorgen 
forløses.  Renselse. Det åpne såret 
 begynner å gro.

Om det gjør vondt? Sorg smer-
ter! Smerten er jo  kroppens måte 
å si fra om at det er skjedd noe 
fælt! Noe må gjøres – behandles. 
Nerve trådene slår alarm – varsel-
systemet fungerer. Smertefri 
sorg? Upåvirket – reaksjonsløst? 
Stålsette seg? Tilbake til jobb og 
dagligliv dagen etter? Da er det 
noe som ikke fungerer! Å kneble 
sorgen som er det redskap vi har 
for å fri oss fra det tapte, gjør at 
vi blir bundet til det!  Bærer tapet 
for alltid isteden for å bli båret av 
 minnene. 

Veien videre er å stoppe opp 
der jeg er. Gå tilbake til plassen 
jeg var. Oppdage at veien videre 
går i en litt annen retning enn 
blindveien jeg gikk på. Den riktige 
veien videre, er ikke den raskeste, 
men den som fører frem der livet 
pulserer igjen. 

Bare fra Piazze Indietro går Via 
Ulteriormente.



Helga Haugland Byfuglien:

Kjære lesere!
Vi har vært – og er – gjen-
nom en vanskelig tid.  Derfor 
dagens forside med sogne-
prest Jan B. Lystads reflekte-
rende andaktsord. Derfor har 
vi med på midtsidene noen 
ord og bilder fra den mektige 
minnekonserten som Det Nor-
ske Blåseensemble arrangerte 
i Immanuelskirken den 11. 
august.

Men vi alle er nødt til også å 
tenke fremover. Derfor må en 
stor del av dette nummer av 
bladet inneholde omtale av 
det forestående kirkevalget 
den 11. og 12. september. 
Kirkevergen og hans med-
arbeidere har ikke klart å 
presentere alle  kandidatene 
til menighets rådene på en så 
tilfredsstillende måte som vi 
alle hadde ønsket.

Det er mye innen menighe-
tene som skal forberedes for 
høsten, – både nytt kull av 
 forventningsfulle konfirman-
ter 2012, trosopplæring, osv.

Et stort problem oppe i det 
hele har vært at Kirkevergen 
med stab og prestene må 
ut av den gamle bygningen 
i Borgergt 12 og flytte inn 
i – ikke helt ferdige – lokaler 
i Os Alle 13. De siste par 
ukene har Kerstin Brandt 
sittet og tatt i mot forhånds-
stemmer til kirkevalget i 4. 
etasje på Os.Men alt «ornær 
seg» etter hvert. Vi i redak-
sjonen ser frem til en interes-
sant, livlig og  skapende høst!

Redaksjonen ønsker alle en 
GOD HØST og et GODT 
Valg!

Kirkevalget 2011
Målsetningen er at dette valget skal kunne bidra til å styrke det 
kirkelige demokratiet og engasjementet både lokalt, regionalt og 
nasjonalt.Utgis av Den norske kirkes  menigheter 

i Halden kommune.
I redaksjonen: 
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Nøding, Ann Kristin Samuelsen, Lisbeth Bjerke 
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Neste nummer
Neste nummer av Menighets-
bladet trykkes onsdag 23. 
november. Siste frist for innleve-
ring av stoff til bladet er onsdag 9. 
november.
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Helga Haugland Byfuglien.  
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Noen hovedelementer i 
valget er etablering av reelle 
valgmuligheter, økt bruk av 
direktevalg og kirkelige valg 
samtidig med o"entlige valg. 
Stemmerettsalderen er også 
senket til 15 år slik at ung-
dommene skal kunne være 
med og bestemme.

Valgreglene er vedtatt av 
Kirkemøtet og innfrir forut-
setningene i avtalen mellom 

alle de politiske partiene av 
10. april 2008.

Det er lagt ned mye for-
arbeid av mange for å få til et 
godt valg, og målsetningen 
er klar om at oppslutningen 
skal bli betydelig større enn 
ved tidligere kirkelige valg.

Nå er det opp til dere som 
skal stemme!

Det er viktig å enga-
sjere seg og viktig å gi sin 

stemme til de man mener 
er best skikket til å inne ha 
verv, lokalt i menighets-
rådene og til de som skal 
legge de større føringene i 
bispedømme råd og Kirke-
møtet som det er felles valg 
til. La deg høre og bruk 
stemme retten din – slik 
styrker du folkekirken vår!

Et riktig godt valg ønskes 
dere alle!

Kirkevergen: Kirkevalget 2011

JAN IVAR ANDREASSEN
KIRKEVERGE I HALDEN

Det nærmer seg kommune-, 
fylkestings- og kirkevalg. 
Kirkevalget består av valg 
på menighetsråd i din lokale 
menighet. I tillegg omfatter 
også kirkevalget valg på leke 
medlemmer til Borg bispe-
dømmeråd/Kirkemøtet.

Her i Halden har vi syv 
menigheter knyttet til Den 
norske kirke, alle med sitt 
lokale særpreg. I tillegg til 
kirkelige handlinger som 
dåp, kon!rmasjon, vigsler 
og gravferd er gudstjenesten 
på en måte selve hjerteslaget 
når det jevnlig ringes inn 
til gudstjeneste året igjen-
nom. Det er satt i gang et 
spennende arbeid rundt 
formen på gudstjenesten 
hvor også den lokale med-
bestemmelsen skal ivaretas. 
Kirken har sammen med 
foreldre og foresatte, ansvar 
for å gi barn og ungdom opp-
læring i den kristne tro. De 
som velges inn i kirkens råd 
utfordres til både å komme 
med ideer, planlegge og legge 
til rette for at kirken ivaretar 
sin del av dette ansvaret på 
en god måte.

Kirken driver et sam-
funnsnyttig arbeid ikke 
minst innenfor kunst og 
kultur,  diakoni som har 

med  menneskelig omsorg 
å gjøre og i det kirkemusi-
kalske  arbeidet. I Halden 
som i landet for øvrig har 
 kirkegårdene en viktig funk-
sjon. Kirkegårdene gjenspei-
ler samfunns historien hvor 
 trender og kulturer gjennom 
tiden har satt sine spor. 
Utvikling og bevaring av 
kirkegårdene er en viktig del 
av kirkens forvalteransvar i 
Halden kommune.

Er du medlem i Den nor-
ske kirke og har stemmerett, 
skal du ha fått tilsendt 
valgkort hvor det står hvor 
du skal stemme. Kirkelig 

stemmerettsalder er ved 
fylte 15 år i det året som 
valget !nner sted.

I dette nummeret av 
menighetsbladet får du en 
oversikt over kandidatene 
som stiller til valg i den 
enkelte menighet og til 
bispedømmerådet. Kanskje 
er det noen du kjenner, kan-
skje er det satsingsområder 
den enkelte kandidat mener 
er viktig og som du kan iden-
ti!sere deg med, kanskje er 
det kandidater som du opp-
lever som ressurspersoner.

Ønsker du at disse skal 
være med i kirkens styrende 
organer, eller ønsker du 
rett og slett å være med å 
påvirke, vil jeg oppfordre deg 
til å bruke stemme retten 
din. På den måten er du med 
på å engasjere deg i hvordan 
du ønsker kirken skal styres 
sentralt. Samtidig viser du 
at det betyr noe for deg at 
din lokale kirke og menighet 
bidrar i livets mange faser 
Med din stemme styrker 
du din menighets lokalde-
mokrati. Kirkevalget !nner 
sted i umiddelbar nærhet 
til kommunevalget og på 
samme tid. Lokalene vil bli 
godt skiltet slik at det skal 
være greit å !nne fram. 

Lykke til med valget!

Bruk stemmeretten!

TV-aksjonen 
2011:  
– Vi  rydder for 
livet
TV-aksjonen 2011 er til-
delt Norsk Folkehjelp og 
har temaet «Vi  rydder 
for livet». Innsamlingen 
går av stabelen 23. 
oktober.

Midlene fra årets TV-
aksjon skal i år gå til det 
omfattende arbeidet 
Norsk Folkehjelp gjør 
med å rydde miner 
og klasebomber som 
 ligger igjen etter krig og 
konflikt i Europa, Afrika 
og Asia.

Hver eneste dag drepes 
og lemlestes uskyldige 
mennesker av miner og 
klasevåpen. Dette er en 
forferdelig trussel for 
menneskene som bor i 
disse områdene. Miner 
og klasebomber ligger 
gravd ned overalt. Det 
er ikke uvanlig å finne 
eksplosiver på skole-
veier, lekeplasser, dyrket 
mark eller langs veien.

Pengene til årets 
TV- aksjon skal gå til 
å rydde vekk denne 
trusselen. Norsk Fol-
kehjelp graver frem og 
uskadeliggjør miner og 
klasebomber hver dag 
i 15 ulike land. Det er 
et tidkrevende  arbeid, 
hvor hver kvadratmeter 
blir søkt gjennom, før 
arealet kan overlates til 
lokalbefolkningen.
Det handler om å gi 
millioner av mennesker 
trygghet.

For mer informasjon:
www.norskfolkehjelp.no
www.tvaksjonen.no

Kirkeverge Jan Ivar Andreassen. 
 [Foto: Arild Stang]
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Anne Brun Andersen 
Lærer/rådgiver, Kråkerøy. 61 år.
Bakgrunn: Menighetsråd, skole-
styre, kommunens eldreråd m.v
Satsingsområder: Gudstjeneste-
ordning, liturgi, salmer. Trosopp-
læring. Diakoni.

Ole Petter Gjerlaug 
Pensjonert flykaptein, Våler. 65 år. 
Bakgrunn: Menighetsråd, KN, kom-
munestyre, idrettsleder, instruktør m.v.
Satsingsområder: «Oppmyking» av
gudstjenestene og det musikalske.
Dåpsopplæring og ungdomsarbeid.
Diakoni. Styrke kjernefamilien.

Kirsti Frøshaug 
Sykepleier, Fjellhamar. 61 år.
Bakgrunn: Menighetsråd, guds-
tjenesteutvalg og bispedømmeråd.
Satsingsområder: Tydeliggjøring av
kirkens tro. Budskap i et flerkulturelt
samfunn. Barne-og ungdomarbeid.
Undervisning og gudstjeneste.

Frøydis Indgjerdingen 
Student. Hurdal. 24 år.
Bakgrunn: Bispedømmeråd, leder
Borg ungdomsråd, studentråd m.v
Satsingsområder: Ungdoms-
demokrati. Ung i kirken, 18-30- 
satsingen. Kirkemusikk. Trosopp-
læring. Miljø, grønne menigheter.

Anne Gangnes Kleiven 
Adjunkt. Rømskog. 56 år.
Bakgrunn: Leder menighetsråd og 
styremedlem Normisjon. Satsings-
områder: Trosopplæring. Diakoni.
Allsidighet. Misjon.

Arne Hagen 
Pensj. fra forsvaret, Råholt. 67 år.
Bakgrunn: Menighetsråd, leder
fellesråd, kommunestyre og for-
mannsskap. Satsingsområder:
Barne-og ungdomsarbeid. Tros-
opplæring. Diakonale tjenester.
Gudstjenesten.

Elin Kloster 
Student. Skårer. 23 år.
Satsingsområder: Gudstjenesteliv.
Ungdomsarbeid. Felleskap på tvers
av generasjoner.

Kristian B. Lausund 
Student. Skedsmo. 21 år
Bakgrunn: Leder Acta Skedsmo-
korset. Satsingsområder: Opp-
følging og trosopplæring blant kon-
firmanter. Utadrettet kirke. Sam-
arbeid med andre kirkesamfunn 
og kristne organisasjoner.

Geir Arild L. Magnussen 
Avd. ingeniør. Ski. 43 år.
Bakgrunn: Menighetsråd, fellesråd,
Røde kors m.v. Satsingsområder:
Ungdomsarbeid. Evangelisering,
vekst og fornyelse. Kirke-stat.

Bjørn Terje Mathisen
Markedssjef. Skjeberg. 62 år.
Bakgrunn: Leder menighetsråd,
leder Kirkens SOS, redaktør
menighetsblad, kommunestyre,
Normisjon m.v. Satsingsområder:
Frivillige medarbeidere til Kirkens
SOS. Diakoni. Styrke lokalkirken.

Jofrid Trandem Myhre 
Seksjonssjef/skattejur., Jeløy. 47 år.
Bakgrunn: Søndagskole, menig-
hetsråd, bispedømmeråd, kirkeråd,
lærenemnd, Norges Juristforbund
m.v. Satsingsområder: Trosopp-
læring. Gudstjenesten og gudstje-
nestereformen. Stat-kirke spørsmål.

Ida Marie Nielsen 
Sykepleier, Skedsmo. 30 år.
Bakgrunn: Kirkekor, barne-ung-
domsarbeid, verneombud, KFUK-
KFUM m.v. Satsingsområder:
Trosopplæring. Ledertrening for 18-
25 år. Forme kirken i ny or-
ganisering.

Kari Stray Nordberg 
Personalutvikler, Skårer. 54 år.
Bakgrunn: KFUK-KFUM, menighets-
råd, kirkerådsutvalg, kirkekor, FAU,
kvinne-og familielag m.v. Satsings-
områder: Diakoni. Personalutvikling.
Gi troserfaringer plass. Rekruttering
av frivillige. Utvikle gudstjenesten.

Randi Solberg Olseng 
Psyk. sykepleier, Rolvsøy. 58 år.
Bakgrunn: Leder menighetsråd.
Satsingsområder: Forkynnelse av
kirkens budskap. Inkluderende
fellesskap. Engasjement for lidende 
trossøsken i andre land.

Mariann Tvetene 
Seniorrådgiver, Ø. Rælingen. 55 år.
Bakgrunn: Menighetsråd, Oase, 
Høgskolen i Staffeldtsgate. Sats-
ingsområder: Menighetsutvikling.
Livsnære fellesskap. Gudstjenes-
telivet. Trosopplæring. Lederskap.

Kåre Arvid Ulvund 
Pensjonist, Frogner. 73 år.
Bakgrunn: Leder menighetsråd, ut-
valg og komiteer, politiske styrer og 
utvalg, forliksråd, Santalmisjon og
Normisjon m.v. Satsingsområder:
Trosopplæringsreformen. Diakoni.

Andreas H. Aarflot 
Student, Ås. 22 år.
Bakgrunn: Det lutherske verdensfor-
bund, bispedømmeråd ungdoms-
råd, leder Ås Tensing og Blindern
KFUK-KFUM. Satsingsområder:
Trosopplæring. Ungdomsarbeid.
Unge voksne. Ny kirkeordning.
Klima og bærekraftig utvikling.

Bjørn Solberg 
Rektor, Mysen. 64 år.
Bakgrunn: Leder menighetsråd, bis-
pedømmeråd, KFUK-KFUM, vise-
president KFUMs verdensforb, Flykt-
ningerådet, styreleder Rønningen
folkehøyskole m.v Satsingsområder:
Trosopplæring. Gjøre gudstjenesten
relevant. Kultur. Ungdomsarbeid.

Valgpresentasjon 
fra valgrådet i Borg 
bispedømme
11. - 12. september er det kirkevalg i
forbindelse med kommune- og
fylkestingvalget. I Borg skal fire av de
leke medlemmene til bispedømme-
rådet velges. De blir også utsend-
inger fra Borg til kirkemøtet. På
denne plakaten er kandidatene kort
presentert. De fulle presentasjonene
ligger på www.kirken.no/borg 

Adresse: Bjarne Aas gt 9, 
Boks 403, 1601 Fredrikstad

Telefon 69 30 79 00
E-post: borg.bdr@kirken.no
Web: www.kirken.no/borg

Erling Birkedal
Forsker. Nittedal, 56 år.
Bakgrunn: Bispedømmeråd, leder 
fellesråd, KA, regjeringens dåpsopp-
læringsutvalg m.v. Satsingsområder:
Trosopplæring. Menighetsutvikling.
Dialogarbeid. Kirken som kulturbærer.
Videreutvikle kirken som organisasjon

Gi kirken et godt råd: Hvilken kirke ønsker du? Hvem skal representere Borg 
bispedømme på Kirkemøtet, kirkens «Storting»? Ved å stemme på de leke-kandidatene 
til bispedømmerådet under valget 11.–12. september er du med på å avgjøre retningen  
Den norske kirke skal gå i.

Gi kirken et godt råd!
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Menighetsbladet4

Menighetsrådsvalget 2011

Menighetsbladet4

Kandidater  
i Berg menighet

Kandidater  
i Halden menighet

Kandidater  
i Rokke menighet

Kandidater  
i Asak menighet

Kandidater  
i Idd menighet

Kandidater  
i Enningdalen 
 menighet

7.

1.  Jens Asbjørn Myhren (56), 
 Fjordveien, Sponvika  

2.  Turid Forsell Myhren (66), 
 Fjordveien, Sponvika  

3.  Kari-Britt Bredesen (69),   
Marcus Thranes gt., Halden

4.  Kari Nakken Melhus (66), 
 Karrestadveien, Halden 
Født og oppvokst i Trondheim. 
Gått av med AFP.  Jobbet 40 år i 
SAS. Kom til Halden for 3 år siden. 
Synger i koret Pico Canto som har 
gitt meg mange nye og hyggelige 
venner. Ønsket å få tilhørighet til 
en kirke i Halden som ble Berg 
kirke som jeg syntes var en koselig 
kirke. Å bli med i menighetsrådet 
vil gi en fin anledning til å styrke 
tilhørigheten. Jeg er glad i musikk 
og sang og liker en åpen og glad 
kirke. Håper jeg har noe å bidra 
med og at arbeidet i menighets-
rådet kan bli verdifullt for begge 
parter. 

5.  Astrid Westberg (60), Berg 
Nordby, Halden 
Pensjonert bonde, bor på Nordby 
gård i Berg. 

6. Eva Lill Røsnæs (65), Jotunveien, 
Halden 
7.  Elin Hammer Torp (54), 

 Billebakken Terrasse, Halden 
Lærer i barne-
skolen. Ser på 
meg selv som en 
samfunns engasjert 
person. Tenker mye 
på hvordan utvik-
lingen i samfunnet 

former oss som enkeltindivider og 
som medmennesker. Det kan se ut 
som om vi i vår velstand og velferd 
kan risikere å ta mye rundt oss 
som rettigheter vi har krav på – og 
til tider glemme bort at vi også har 
plikter og normer å forholde oss til. 
Er opptatt av hvordan et samfunn 
har ulike arenaer med ulike koder, 
og hvor viktig det er å kjenne til de 
ulike kodene på de ulike arenaene. 
Kirken er en av disse viktige arena-
ene som vi kan oppsøke, og hvor vi 
kan oppleve og få noe tilbake om 
vi ønsker å åpne oss for det. Som 
lærer ser jeg også hvor viktig det 
er at barn kan få en sjanse til å se 
de ulike arenaene i samfunnet, og 
at det er vi som er voksne som må 
lære dem både de uskrevne og de 
skrevne reglene der de skal ferdes. 
Kirken er en viktig arena, og den 
må mer enn noen gang kunne bru-
kes både til hverdags og til fest for 
at vi skal kunne møte dagens men-
nesker. Slik sett er det spennende 
hvordan vi i Berg kirke opplever å 
møte folk i gudstjenesten, ved dåp 
og konfirmasjon, i bryllup og i grav-
ferd, eller på en konsert i kirken. 
Det er mange og store utfordringer 
både for enkelt mennesket og kir-
ken i det moderne samfunnet, men 
det å være medmenneske vil alltid 
være aktuelt.

8.  Jan Olav Lindhaugen (46), 
 Ingerfjellvn. i Berg.  

9.  Hanne Grethe Mosen (66), 
 Sørliveien i Berg.

1.  Maria Christina 
Thon Svendberg 
(24), Rødsveien, 
Halden.

2.  Per Christian 
Bjørneby (66), 
Dyrendalsveien, 
Halden

3.  Marita Ranveig 
Nøvik (57), 
Båstadlund-
veien, Halden

4.  Aud Lilla 
Pettersen-
Solberg (58), 
Fridheimveien, 
Halden

5.  Ketil Øystein 
Gaupseth (64), 
Eskevikveien, 
Halden 
Funksjonær med 
interesse for 
reiser,  familie 
og  styrking 
av vår kristne 
tilhørighet.

6. Frode Eivind 
Haarby (42), Sølv-
gata, Halden. 
Utdannet som 
psykiatrisk syke-
pleier, avslutter nå 
en mastergrad i 
emnet «Tverrfag-
lig samarbeid i 
helse-/sosial- og 
kultursektoren» 
ved Høgskolen i 
Østfold. Bakgrunn 
i Norges kriste-

lige student- og ungdomslag på 
midten av 80-tallet og husker det 
som en meningsfull og givende 
tid. Interesser er å spille tverr-
fløyte, trene på Spenst og omgås 
venner. Er samfunnsengasjert, har 
sittet i kultur- og diakoni-utvalget 
i menighetsrådet i Halden kirke i 
2 år som 1. vara og syntes det var 
givende og meningsfullt. Vil gjerne 
videreutvikle kulturtilbudet i Hal-
den kirke.Ønsker å sette fokus på 
bredde og mangfold. Kirken er inni 
i en spennende tid der det skjer 
mye endringer i lys av trosopplæ-
ringreformen og jeg ønsker å være 
med på å påvirke dette i en positiv 
retning.

7. Anne-Britt 
Bjørk (73), Karl 
Johans gate, 
Halden 
Pensjonist. Tilbake 
i Halden etter 
femti års fravær.

Jobbet i Kirkens Nødhjelp i mange 
år, redaktør for organisasjonens 
tidsskrift og har besøkt land preget 
av krig, katastrofer, fattigdom og 
undertrykkelse som har satt dype 
spor i tanker og holdninger. Jobbet 
flere år i Den nordiske Østasia-
misjon (nå Areopagos) som arbei-
der med religionsdialog. Kontakt 
over grenser, enten det gjelder 
religion, kultur eller leveforhold, 
har vist meg betydningen av å 
bli kjent med og lære å forstå og 
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2.

3.

4.
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 respektere hverandre. Muslimer, 
kristne, humanetikere, jøder, budd-
hister, vi er alle sårbare mennesker 
på denne vår ene jord. Og vi har 
alle noe å bidra med i vårt felles 
samfunn. Mitt ønske for kirke og 
menighet er en åpen og inklu-
derende folkekirke med romslig 
takhøyde og lave terskler. Ønsker 
å arbeide for fornyelse og styrking 
av fellesskap og gudstjeneste. Rom 
for mangfold. Søndagens høymesse 
er samlingspunktet og kraftsentret 
der vi gjennom liturgi, forkynnelse 
og nattverd får styrke til å møte 
utfordringene i hverdagen. Den 
nye liturgien som nå tas i bruk, gir 
gode muligheter til engasjement og 
berikelse.

1. Arnstein Vold 
(54), Rokke Sønste-
vold, Halden
2. Ole Martin 
 Kynningsrud (35),
Rokke Skaare R 
502, Halden

3.  Kari Mjølnerød (73), Rokke 
 Molkersrød, Halden 
Jeg kom til Rokke i 1960 da jeg 
giftet med med Roar. Siden har jeg 
hatt mitt daglige virke på gården 
med dyr og familie. Gården er blitt 
overdratt til Lene og Harald og 
jeg er blitt enke. Jeg føler at jeg 
har både tid og krefter til å gjøre 
en jobb for menigheten. Jeg ser 
viktigheten av det menigheten gjør 

i bygda vår.
4. Anne Siv Bjordal 
Brenne (34),
Brekkerødveien, 
Halden
Gift og har to gutter 
på 4 og 7,5 år. 

Jobber som bio ingeniør ved syke-
huset Østfold. Ønsker en åpen 
kirke for alle. Ønsker særlig å få til 
et godt miljø blant barne familiene 
så en kan få et aktivt barne- og 
ungdomsmiljø i  menig heten.

5.  Ole Johannes Ulseth (58), 
Rokke Ulseth R 502, Halden

6. Ragnhild 
 Stordahl (54),
Rokke Ulseth 
 Søndre R 502, 
Halden
Hjemmeværende 
med gårdsutsalg av 

bl.a. egen produserte grønnsaker. 
Gården dekker mine interesser for 
planter og hage, men jeg har også 
behov for å møte andre men-
nesker og ta del i det som skjer, 
bl.a. utstillinger, bygdekvinnelaget 
etc. Familie og venner er veldig 
viktig for meg. Når det gjelder Den 
norske kirke er det viktig at den 
er åpen, tolerant og kan leve med 
i tiden.

1. Halvard Bø 
(60),Bratnerenga, 
Halden
Opprinnelig fra 
Askim, gift, fire 
barn og et barne-
barn. Flyttet i 2001 

til Halden etter 22 år i Nord-Norge. 
Jobber som kommuneoverlege og 
enhetsleder med ansvar for en del 
av kommunens helse- og omsorgs-
tjeneste. Interesser er aviser og 
bøker, glad i å gå tur i skog og 
mark, deltar aktivt i en rekke for-
eninger og trives i sosiale samvær 
med familie og venner. Menighe-
ten står sentralt i mitt trosliv med 
gudstjenestene som det naturlige 
midtpunkt. Her møter jeg min Gud 
og mine medtroende. Viktig å ha 
fokus på hvordan vi kan forkynne 
Jesu Kristi frelse gjennom tilgjen-
gelige og meningsfylte gudstje-
nester og menighetssamlinger. Jeg 
tror at den nye kirkestua ved Asak 
kirke vil kunne bety en mulighet 
og et løft i dette arbeidet. 

2.  Aslaug Helene Degnes (61), 
 Prestegårdsveien, Tistedal

3.  Tone Hveding Glomsrød (46), 
Skiveien, Halden

4.   Marie Mustorp 
(21),  
Roseveien, 
Tistedal

5. Reidar Fosdahl 
(43), Asakveien, 
Halden

6.  Astrid Synnøve Nilsen (49), 
 Bekkenstenveien, Halden. Jobber 
som hjelpepleier ved Halden 
Sykehjem. Interesser er barna 
mine og håndarbeid. Det som er 
viktig for meg når det gjelder Den 
norske kirke er at den er en åpen 
og  inkluderende folkekirke, der det 
er plass for alle og «høyt under 
taket».

7.  Marianne Zeylon (47), 
 Torpedalsveien, Tistedal

8.  Magnus Glomsrød (23), 
 Bekkeveien, Halden

9.  Hanne Vebjørg Andersen (44),  
Torpedal Veggesdal, Halden

1.  Mona Johnsen (43), 
 Enningdalsveien, Halden

2. Odd Arne Riise 
(66),  
Idebøen rute 503, 
Halden 
Født i Tromsø og 
flyttet til Halden i 
2007. Jobber som 
undervisnings-

leder i Norgesbuss AS. Utdan-
net lærer, men har jobbet mest 
utenfor skolen. Har vært kateket 
i Nord-Fron menighet, storsals-
sekretær i Indremisjonsselskapet 
og lands sekretær i kristenfolkets 
edruskapsråd. Glad i litteratur, 
natur, filosofi og ikke minst glad i 

mennesker. Den norske kirke har 
et viktig budskap til mennesker i 
dag, kanskje ikke først og fremst 
gjennom ord. Frans av Assisi 
formante sine disipler før de ble 
sendt ut: «Forkynn evangeliet, om 
nødvendig med ord». Den siste 
tids hendelse i Norge viser med 
all tydelighet at tiden er omme 
for å være oss selv nok. Vi trenger 
å se hverandre og stå sammen. 
Jeg vil arbeide for at kirken i langt 
større grad må vise at den vandrer 
sammen med kirkens Herre i hans 
omsorg for mennesket. 

3.  Bjørg Alette Hagen (77), Enning-
dalsveien, Halden 
Er pensjonist og bor som «kårkone» 
på Stegerød. Er glad i bygda, i 
Prestebakke og Enningdalen kirker. 
Er spent på tegninger og utbygging 
av det nye menighetshuset ved 
Prestebakke kirke.

4.  Ann-Kristin Samuelsen (47), 
Skogheim rute 503, Halden 
Bor på Buer. Stiller til valg for 4. 
gang. Mine hjertesaker er nytt 
menighetshus på Prestebakke, 
mer aktivitet i menigheten, prøve 
og få yngre mennesker til å delta 
i menighetsarbeidet.Motto: Ingen 
kan gjøre alt, men alle kan gjøre 
noe.

5.  Aase Synnøve Rossbach Husa (68), 
Prestebakke Granum, Kornsjø

6.  John-Evert Vestbakke (58), 
 Prestebakke Vestbakke, Kornsjø.

1.  Bjørg Johansen (67), 
 Grenaderveien, Halden 
Gift. 4 barn og 11 barnebarn. Har 
jobbet med barn og ungdom i alle 
år. Har vært fosterhjem endel år 
og er fortsatt aktiv innen foster-
hjemsarbeide. Har vært med i Idd 
menighetsråd noen år og føler at 
jeg fremdeles har endel å gi. 

2.  Torfinn Moen 
(68), Ås Nordre, 
Tistedal

3.  Ursula 
 Holmberg (66), 
Aspedammen 
Huskestua, 
Halden

Pensjonist. Interesser er barnebarn, 
hage og glad i å lese. Viktig for 
meg er at kirken og kirkehuset skal 
oppleves trygg å være i og at vi alle 
skal «høre og gjøre» Guds ord alle 
ukas dager. 

4.  Ingegerd Bøe 
Jensen (63), 
Idd Bø Mellom, 
Halden

AFP-pensjonist. Job-
bet i grunnskolen 
i Halden og Sarps-

borg fram til aug. 2010. De siste 
10 år som rektor på Prestebakke 
skole. Ønsker en kirke som er 
inkluderende og har stor takhøyde, 
men uten å miste kirkens grunn-
leggende budskap. Ønsker en 
kirke som satser på eukumenisk 
samarbeid – og som gjerne søker 
å finne samarbeidsformer som kan 
fremme fred og forsoning mellom 
folk fra forskjellige religioner.

4.

6.

1.

2.

2.
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2.
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5.  Anne-Marie Solberg (48),  
Idd Solberg gård, Tistedal 
Gift, 2 barn, jobber som fysiote-
rapeut, (også utdannet 1 år ved 
bibelskole og 2-årig menighets-
seminar). Interesser er friluftsliv, 
sang/musikk (er lovsangsleder i 
«Bønn for Halden og Aremark»).
Har bakgrunn fra kirkens forny-
elsesbevegelse OASE. Jeg mener 
det er viktig at kirke og menighet 
fornyer sin kommunikasjon og 
formidler Guds kjærlighet på en 
slik måte at folk i alle aldre erfarer 
Guds nærvær og kraft i sine 
hverdagsliv. 

6.  Svein Ystehede (66),  
Iddeveien, Halden

7.  Liv Ingrid Hansen (72),  
Idd  Klepper, Tistedal 
Pensjonist, jobbet tidligere på 
Iddebo og har vært bondekone 
med alt som det innebar. Aktiv i 
Sanitets foreningen på Karlsholm 
og aktiv i Menighetspleien. Er 
kirkevert og trives med praktiske 
oppgaver. Er interessert i kirkens 
generelle oppgaver. 

8.  Thorbjørn Østby (62), Liholt 
Kasene, Halden 
Kommende pensjonist. Flere perio-
der i menighetsrådet tidligere. 
Interesse for menigheten: Sang og 
musikk i menigheten og folkekir-
ken. «I min fars hus er det mange 
rom.»

9.  Øyvind Johansen (42), 
 Grenaderveien, Halden

10.  Harald Stumberg (41), Idd Torp 
gård, Halden

11.  Åse Rekstad (66),   
Skriverøveien, Halden

12.  Øystein Undrum (45), 
 Dragonveien, Halden

1.  Kari Moen (67), Hårbyveien, 
Tistedal. 
Pensjonist. Ble medlem i Den 
norske kirke for 8 år siden og 
har deltatt i gudstjenestene 
som tekstleser og kirkevert 
både i Asak og Tistedal kirke. 
Er med i Pella musikkforening 
der en av våre hovedoppga-
ver er å synge på eldre- og 
sykehjemmene i distriktet. En 
viktig oppgave som er til stor 
velsignelse både for tilhørere 
og sangere. Det å gå inn i en 
aktiv tjeneste som medlem av 
menighetsrådet i Tistedal kirke 
er en oppgave jeg går til med 
ydmykhet og litt angst, men 
jeg trives godt med takhøyden 
i kirken og føler meg trygg 
i kirkerommet. Jeg håper å 
kunne bidra på min måte med 
det jeg kan, og kanskje først 
og fremst få være et med-
menneske.

2.  May Rovedal (68), Grinda, 
Tistedal 
Pensjonist. Min hobby er å 
synge i musikkforeningen og er 
med i kvinneforeningen til Pella 
 Normisjon. Jeg synes Den nor-
ske kirke er blitt veldig bra, så 
den må vi ha i vårt samfunn. 

3.  Roy Moberg (47), Danse berget, 
Tistedal

4.  Kjell Sverre Bjørnstad (48), 
Torpedalsveien, Tistedal

5.  Leif Bjørnstad (59),  
Bjørnstad østre, Tistedal

Misjonsengasjement: Liv Hauge Johansen i samtale med Randi Svendsen

Randi Svendsen er den misjons-
kvinnen som har sydd og strik-
ket klær til utlodningsdokke i 25 
år! Inntekten går til Det norske 
misjonsselskaps arbeid. Klærne 
til dokka i år er snart ferdige. 
Butikkutlodningen starter i 
midten av september og dokka 
trekkes på misjonsmessa lørdag 
12. november. Randi lover å 
holde på med denne spesielle 
oppgaven til hun ikke er i stand 
til det lenger. Vi i NMS setter 
stor pris på det!

Randi forteller at hun vokste 
opp i Rokke og het som pike 

Antonsen. Da hun giftet seg, 
#yttet hun til Bakke, ca 500 m 
forbi dagens opptreningssenter, 
og der har hun nå bodd i mer 
enn 50 år.

Interessen for misjon !kk hun 
allerede som barn i Rokke. Bede-
huset var et sentralt og aktivt 
sted for mange. Moren var med 
i det kristne arbeidet og støttet 
opp om ulike foreninger for både 
voksne og barn. Randi husker 
godt besøk bl.a. i barneforenin-
ger der det ble vist lysbilder og 
fortalt fra misjonsmarken. Det er 
inntrykk som har gitt grobunn 
for misjonsengasjement. I Rokke 
var dessuten søndagsskolen 
noe som veldig mange gikk på. 
I Randis tid var det ofte 50–60 
barn. Selv deltok hun til hun var 
ca 17 år og ble deretter hjelper 
og en av lederne. Hun sier det ga 

henne en viktig ballast.
Da Randi #yttet, ble hun 

aktiv i Bakke og Liholt misjons-
forening. De hadde møter med 
andakt, kollekt, utlodning og 
bevertning. En periode fungerte 
foreningen også som musikklag. 
De øvet på møtene og var rundt 
og sang på ulike arrangementer. 
Gitar, siter og mandolin var 
instrumentene som ble brukt. 
Nå er egentlig Randi den eneste 
igjen i den foreningen, så den 
vanlige møtetiden er forbi, men 
det er ikke hennes innsats for 
misjonen.

Randi forteller at hun har 
alltid likt å bruke symaskin 
og å strikke. For ca 40 år siden 
laget hun garderoben til den 
første dokka som skulle loddes 
ut. Det var gjennom den lokale 
foreningen. Siden ble det #ere. 

En gang laget hun gevinsten til 
sanitetsforeningen, en annen 
gang til en barneforening. En 
gang vant en eldre dama dokka. 
Hun sa da at det første olde-
barnet som ble ei jente, skulle 
få den. Og slik ble det! Randi er 
alltid spent på hvem som vinner. 
Dokka er bestandig på egen bok, 
så de som tar lodd, er bevisste 
på hvem som skal få den om de 
vinner. Siden 1996 har Randi 
sørget for å ta bilder av det hun 
har laget. Det blir en #ott doku-
mentasjon både for henne selv 
og etterslekten. Ellers er det hyg-
gelig at gjennom alle disse årene 
har både datter og barnebarn 
vunnet. De har bevis på hvor 
#ink og nøyaktig Randi er. 

I ca 25 år har altså Det norske 
misjonsselskap fått nyte godt av 
Randis innsats. Dokka kjøpes nå 

I Menighetsbladet for den 
norske kirke i Halden nr. 
1 – 2011 har Terje Engmo 
et innlegg under Ordet er 
ditt. Vi kan ikke la det stå 
uimotsagt.

Vi vil hevde at de 
 palestinske kristnes 
vanskelige situasjon har en 
helt annen årsak enn den 
«israelske okkupasjon» 
som Engmo fremholder.

Et eksempel er byen 
Betlehem. Dette var en 
blomstrende by, hvor jøder 
og arabere, dvs. sekulære 
og messianske jøder, 
muslimske og ortodokse 
kristne arabere levde i et 
forholdsvis godt byfelles-
skap, inntil de muslimske 
selvstyre-myndighetene 
overtok ledelsen. I de 
senere år har det vært en 
jevn ut#ytting fra Betle-
hem til USA, Europa og til 
det øvrige Israel. Hvorfor? 
Livet ble stadig vanske-
ligere for den kristne 
arabiske og den jødiske 

befolkningen. Målet for selv-
styremyndighetene er fortsatt 
en ren muslimsk by, men dette 
sies ikke åpent.

Når det gjelder Jerusalem 
hevder 40–50% av byens 
arabiske befolkning at de vil 
#ytte inn under israelsk styre, 
om det ulykkelige skulle skje 
at Jerusalem by atter skulle bli 
delt i to. Hvorfor?

I et halvt år har verden vært 
vitner til den ene despotiske 
stat i Midt-Østen efter den 
andre er blitt utfordret av 
sine innbyggere til å innføre 
et demokratisk, åpent styre, 
et uavhengig rettsvesen, 
 menneskerettigheter for alle 
og trosfrihet. Og hvordan er de 
blitt møtt? Har man tillit til 
sine egne?  Hvilken stat i Midt-
Østen har et slikt demokratisk 
styre?

Når det gjelder «Kairos-
dokumentet», eller «Sann-
hetens øyeblikk» på norsk, kan 
vi bare ta frem ett eksempel.. 
I den norske versjonen er 
det blitt utelatt noe vesent-

lig. Hatefulle utfall mot Israel i 
originalteksten er redigert bort i 
vår versjon! Hvorfor? Eksempel: 
«det palestinske folk har stått 
overfor undertrykkelse, for-
drivelse, lidelse og klar aparteid i 
mer enn 60 år. Lidelsen fortsetter, 
mens det internasjonale samfunn 
ser på okkupasjonsstaten Israel i 
stillhet.» Er dette hele sannheten?  
Kristne arabiske ledere står bak 
Kairos-dokumentet, 

Men situasjonen for de menige 
kristne arabere i Gaza, i Betle-
hem og ellers i Israel er ganske så 
forskjellig. Dette kan vi ikke tie 
om. Be for de palestina-arabiske 
kristne som er under dobbel ild 
fra sine kirkelig ledere og fra 
selvstyremyndigheter. De kan 
virkelig trenge vår støtte.

Håkon Halvåg
Charles Hansen
Morten Lager
Eva Lindahl

...
(Innlegget er betydelig forkortet. 
Red.)

oftest av datteren og dokkevogna 
ordner mannsforeningen i Berg 
med. Et par ganger laget Arne 
Johansen vogge. Da kom det inn 
ekstra mye penger. Randi sitter 
gjerne og selger lodd i Tistasenteret 
når den tid kommer. Dokka har ca 
10 antrekk i tillegg til kanskje pose 
eller annet ekstrautstyr. Et år vant 
en baby som like etter skulle døpes. 
Den gangen var dokka ganske stor 
og #ere av plaggene var passelige og 
ble brukt av lille Emma! Apropos 
dåp så ble Randi spurt om hun 
kunne sy dåpskjole til en demon-
strasjonsdokke som skulle brukes i 
kon!rmasjonsundervisningen. Tre 
slike kjoler skal Randi ha æren for.

Jeg takker Randi Svendsen for 
praten og synes det er #ott at hun 
har funnet denne måten å støtte 
misjonens arbeid på. Det har 
betydd mye for mange.

De palestinske kristnes situasjon

Randi Svendsen.

Menighetsbladets  redaksjon har fått et innlegg fra !re av våre fri kirkelige lesere i Halden.
Vi er takknemlig for at bladet leses bredt og vil g jerne imøtekomme deres ønske om å få 
komme til ordet. I Israel sier man: «Der to jøder diskuterer, er det minst tre meninger!»
La oss følge opp denne åpenheten .

De palestinske kristnes situasjon 
– hvordan har de det egentlig og hvorfor?
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Minnekonsert i Immanuelskirken

TEKST OG FOTO: ARILD STANG

Etter landets store tragedie 
i regjeringskvartalet og på 
Utøya  22. juli tok Det Norske 
Blåse ensemble initiativet til en 
minne konsert i Immanuels-
kirken torsdag den 11. august.  
I løpet av kort tid hadde orkes-
teret klart å øve sammen med 
en rekke artister, som også 
i høy grad satte sitt preg på 
konserten. Det var på forhånd 
utdelt mange hundre gratis-
billetter, og da klokken nærmet 
seg 19 var kirken fullsatt, – og 
dekket med vakre blomster.
På de fremste benkeradene satt 
pårørende til Elisabeth  Trønnes 
Lie og en rekke politikere fra 
Østfold og Halden, samt Fylkes-
mannen.

På vegne av Blåseensemblet 
ønsket sogneprest Jan Boye 
Lystad velkommen. I et nydelig 
dikt sa han blant annet:

Hvis kirkens nakne vegger 
kunne snakke
hva ville de fortalt?
Siden 1833 har de favnet 
 haldenserens gleder
og alle gangene det gikk galt.

I stille omsorg hegner nakne 
vegger om livet 
– og håpet,
når de må gi rom for døden. 
Stedet for stillhet,
rommet for klage,
tiden for gråt 
i huset som lindrer nøden.

– og livet g jenkjennes i 
 musikken.
Uten ord – uten bilder –
og uten å kreve 
– formidler hver tone 
at det er så uendelig vakkert å 
leve. 

– På vegne av Halden Blåse-
ensemble: Velkommen til 
Immanuels kirken, som er det 
rommet orkesteret har valgt i 

dag, underveis i livet, – med vår 
veiviser og dirigent for kvelden 
Rune Halvorsen.

Ordfører Per Kristian Dahl 
holdt en følelsesladet tale på 
vegne av Arbeiderbevegelsen. 
Hilsnings- og minneord også 
ved fylkesordfører Ole Haabeth.

Det nå i #ere uker så ofte 
siterte dikt Til Ungdommen 
av Nordahl Grieg ble  utrolig 
vakkert tolket gjennom sang av 
Åshild Skiri Refsdal.  

Programmet var godt og 
variert. Mellom orkester- og 
solistnumrene leste Klaus 
Hagerup dikt; blant annet ett 
med utgangspunkt i den engel-
ske 1500-tallspoeten J. Donnes 
dikt «Meditations XVII» med 
ordene «No man is an island». 
Vår egen kjære kantor Marie 
Håkensen tolket på en stem-
ningsfull, !n måte på kirkens 
mektige orgel «Air» av Johann 
Sebastian Bach. 
Etter konsertens avslutning 

ble samtlige sangere og solister 
 hentet frem på scenen og 
!kk sin lange og velfortjente, 
stående applaus. Orkesteret 
ga så et ekstranummer: Ole 
Paus’ «Mitt lille land» med 
Fredrikstadsangeren Odd René 
Andersen som glitrende solist. 
Halden Menighetsråd over-
rakte en stor rosebukett som 
takk på vegne av hele byens 
befolkning til Blåseensemblet 
ved dirigent Rune Halvorsen.
Det hører med til historien at 
Ring Blomster ikke ville ha 
betaling for buketten!
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For oss er privatkunder  
like viktige som bedrifts kunder.

Handelsbanken
www.handelsbanken.no

Bank. Forsikring. Og deg.
Tlf. 69 21 36 00
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Handelsgartneri

v/Odde Bru
Tlf. 69 18 00 20
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Gaven som gleder

Menighetsbladet oppfordrer 
leserne til å benytte  
bladets annonsører

 Minnekonsert i Immanuels-
kirken 11. august for ofrene i Oslo 
og Utøya.

 «Til ungdommen» av Nordahl Grieg 
ble nydelig fremført av Åshild Skiri 
 Refsdal.

 Sogneprest Jan Boye Lystad 
ønsket velkommen til minne-
konserten.

Nytt fra  
Asak  menighet

Søndag 4. september
er det Høsttakkefest 
der kirken pyntes med 
høstens grøde. Samtidig 
blir det utdeling av bok til 
alle 4-åringer som er døpt 
i Asak. Og etter gudstje-
nesten samles vi til felles 
kirkesaft og -kaffe.

Søndag 9. oktober  
inviteres alle 50-årskonfir-
mantene til å være med i 
gudstjenesten. Etter guds-
tjenesten samles disse til 
god mat, fellesskap og 
 sikkert deling av mange 
minner. 

Tirsdag 11. oktober blir 
det «Møtested  Kirken» 
der alle invi teres til en 
spesielt tilrettelagt guds-
tjeneste. 

Ny prest og avskjed 
med organist:
Den 14. august ikk vi for 
første gang møte vår nye 
prest Martin Lund. Han 
skal ha et spesielt fokus 
på barn og unge, og 
skal også ha ansvar for 
konfirmantundervisnin-
gen. Når dette leses, har 
vi – sammen med Tistedal 
menighet, hatt velkomst-
fest for han og familien, 
samtidig som vi har tatt 
avskjed med organisten 
vår, Svein Anders Aasen. 

Nybygget/kirkestua
Det har vært avholdt 
kranselag for nybygget. 
Dette betyr at bygget er 
under tak, og alle kan nå 
se hvordan huset vil bli. 
Lodd salget som har på-
gått en tid, har samlet en 
god del penger. Flere har 
også gitt spesielle  gaver. 
Fremdeles trengs en 
god del, til kjøkken utstyr, 
inventar i møte salen og 
utsmykking. Skulle du 
ønske å være med å gi, 
kan du ta kontakt med 
bygge komiteens formann, 
Reidar Engen.
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Olsok i Berg
Tradisjonen tro feiret Berg 
menighet olsokguds-
tjeneste sammen med St 
Peter katolske menighet 
i Halden. Gudstjenesten 
holdes annet hvert år i de 
respektive kirkene. I år 
var det Berg sin tur. St. 
Peter menighet var midt i 
et presteskifte, derfor var 
det ingen prest fra dem 
til stede. Marie Håkensen 
var kantor og løftet guds-
tjenesten med orgelspill 
og flott liturgisk sang. 
Etter gudstjenesten var 
det kirke kaffe og sosialt 
samvær. 

Temagudstjeneste  
for 6-åringer
Torsdag 18. august var det 
samling for seksåringer i 
Berg kirke med fokus på 
skolestart. Søndagen etter 
var det «skolestartguds-
tjeneste.» Her fikk seks-
åringene en bok og vi 
ba for skolestarten og 
årene som ligger fremfor 
dem.  På denne gudstje-
nesten ble også den nye 
menighets pedagogen 
Iselin Gjøstøl presentert og 
bedt for.

Ny liturgi i Berg kirke
Kirkemøtet har fattet 
vedtak om å innføre ny 
liturgi i Den norske kirke. 
Berg  menighet har vært i 
forkant av utviklingen og 
har for flere år siden gjort 
flere av  endringene som nå 
 kommer. Noen endringer 
vil det allikevel bli også hos 
oss. Spesielt med denne 
liturgireformen i forhold til 
tidligere tiders reformer, er 
at menighetene er gitt flere 
valgmuligheter. Staben i 
kirken og gudstjeneste-
utvalget har allerede gått 
igjennom den nye liturgien 
og deres forslag er over-
sendt menighetsrådet til 
videre behandling.  
I september vil det ble 
holdt to temakvelder i Berg 
kirke. Her vil den nye litur-
gien bli presentert og gjen-
nomgått. Siden i høst vil 
det ble et formelt avholdt 
menighetsmøte hvor saken 
vil bli behandlet. Etter dette 
vil menighetsrådets og 
menighetsmøtets vedtak 
bli sendt til biskopen for 
endelig vedtak før liturgien 
tas i bruk. 

Tilbake til kirken søndag
Mikkelsmess 25. septem-
ber kl 11.00 er det tilbake 
til kirken søndag i Berg. All 
erfaring viser at kirkevekst 
er avhengig av at de som 
allerede finner glede i å gå 
til Guds hus inviterer med 
seg nye mennesker. Det 
bør skje hele året igjen-
nom. Denne søndagen 
settes dette på kartet på en 
spesiell måte og gudstje-
nesten er lagt opp slik at de 
som kommer skal oppleve 
at de er velkommen hjem.  
Samme dag er også 50-års-
konfirmantene invitert.

Nytt fra  
Berg  menighet

Den nye drifts-
bygningen for kirke-
gården kombinert 
med kirke stue ved 
Asak kirke begynner 
å ta form. Vegger og 
tak er på plass, og nå 
står de innvendige 
arbeider for tur. 

I løpet av tidlig vinter er 
planen at bygget skal stå 
ferdig. Dette kommer til å bli 
et allsidig bygg og vil dekke 
#ere viktige funksjoner ved 
kirkestedet. Først og fremst 
den driftsmessige delen ved 
kirkegården som trengte et 
nytt bygg, men huset blir mer 
enn det. Bygget blir universelt 
tilrettelagt og løser de håpløse 

toalettforholdene som man 
har slitt med i mange år.

Samtidig blir det et stort 
godt og allsidig rom for 
menighetens øvrige drift. Her 
vil det foregå ulike samlinger 
som kon!rmant undervisning, 

diakonitre", kirkeka"e, 
menighetsrådsarbeid og mye 
mer. Fellesrådet står som 
byggherre, men Asak menig-
het har et økonomisk ansvar 
for å ska"e midler til stoler, 
bord, en del kjøkkenutstyr 

og kunstnerisk utsmykking. 
Ønsker du å være med å støtte 
menighetens innsamling kan 
du kontakte Reidar Engen på 
tlf 959 06 042.

JAN IVAR ANDREASSEN 
KIRKEVERGE/BYGGELEDER.

Kirkestua 
i Asak tar 
form!

Asak menighet

eksempel postkontor, Halden 
storsenter og Os skole.

Den kirkelige administra-
sjon gleder seg til å komme inn 

Kirkens administrasjon er på 
#yttefot. I disse dager #ytter 
menighetskontoret for Asak, 
Tistedal, Idd og Enningdalen, 
menighetskontoret for Berg, 
Halden og Rokke og kirke-
vergekontoret til Os allè 13.

Alle kontorene inkludert 
prestekontorene er lokali-
sert til byggets fjerde etasje. 
I tillegg til hovedinngang, 
er bygget utstyrt med heis. I 
byggets tredje etasje blir det et 
stort rom som skal brukes til 
blant annet kon!rmantarbeid, 
diakonale samlinger, kurs-
virksomhet og personalmøter. 

Det har vært stor enighet 
mellom kommune og fellesråd 
om at Os allè 13 blir en god 
løsning for den kirkelige admi-
nistrasjon. Selv om avstanden 
til Immanuels kirke blir større, 
er nærheten til gravlunden 
på Os gunstig. For øvrig er 
det kort gangavstand til for 

i nye lyse og trivelige lokaler. 
Det skal være et god arbeids-
plass for de kirkelige med-
arbeiderne, og det skal bli et 

bra sted for publikum å kunne 
henvende seg.

Når det gjelder telefon-
nummer og e-post adresser 
blir disse de samme som 
tidligere. Selv om den  o$sielle 
åpningen først vil skje et 
stykke ut i september vil 
 kontoret være operativt fra 
1. september. Det er derfor 
anledning til å komme innom 
for å se.

Hjertelig velkommen!
JAN IVAR ANDREASSEN, KIRKEVERGE

På flyttefot 
til Os allé 13

Forhåndsstemming til Kirkevalget kan gjøres i Os allé 13. Foto: Arild Stang

Den nye driftsbygningen ved Asak kirke. Foto: Arild Stang

Foto: Arild Stang



Ny prest: Martin Lund

BLOMSTER- 
FORRETNING

Busterudgata 9
Tlf. 69 18 13 34

Lang tradisjon
tilpasset nåtiden

Blomster v.a.v. Esso

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

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

Bryllup – Dåp – Kon!rmasjon – 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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Bare med  hjertet 
ser man godt. 
Det vesentlige er 
 usynelige for øynene.

Antoine de Saint-Exupéry
fransk flyver og forfatter

1900–1944

Ingen er du så mye 
sammen med som 
deg selv. Derfor er det 
viktig å like deg.

Joyce Meyer
US-amerikansk evangelist og 

forfatter 
1943–

Lesefrukter
      til ettertanke

ved Trond Enger

Menighetsbladet 
ønsker ny prest 
velkommen
TEKST: INGER LISE SKAUGE

Denne høsten kan vi ønske 
en ny prest velkommen til 
Halden, Martin Lund, som skal 
tjeneste gjøre i de !re menig-
hetene på Iddesiden av byen. 
Menighetsbladet ønsker å 
gjøre sine lesere litt kjent med 
vår nye medarbeider og har 
stilt ham noen spørsmål.

– Aller først vil vi gjerne vite 
litt om hvem du er.

– Jeg er 29 år, er født og 
oppvokst i Trondheim. Etter 
videregående skole gikk jeg ett 
år på Bibelskolen i Grimstad 
(Normisjon) før jeg utdannet 
meg til prest ved Misjons-
høgskolen i Stavanger og 
der etter ved MF i Oslo. Våren 
2008 ble jeg ordinert til prest 
mens jeg avtjente verneplikten 
som feltprest ved Bodø hoved-
#ystasjon. Etter endt tjeneste 
der, #yttet vi til Orkdal i Sør-
Trøndelag, hvor vi har bodd de 
siste 2,5 årene.

– Siden du uttrykker deg i vi-
form, er du altså ikke alene?

– Jeg er gift med Kristin Bø 
Lund, og vi har to barn: Edvard 
på 3 år og Ellen på 1 år (snart 2)

– Hvilken funksjon har du nå?
– I Orkdal har jeg vært sok-

neprest og prostiprest. Det vil si 
at jeg har hatt ansvar i et sokn – 
Orkdal sokn – og sittet i menig-
hetsrådet der, samtidig som jeg 
har vært mye ute i prostiet og 
hatt tjeneste ved gudstjenester, 
begravelser og vielser samt i 
kon!rmantarbeid.

– Hvorfor valgte du preste-
studier?

– I mine barne- og ung-

til å søke stilling i Halden?
– Familien og jeg har hatt 

mange !ne opplevelser i løpet 
av tiden i Orkdal. Men å være 
sokneprest og prostiprest på 
samme tid opplevde jeg til 
tider slitsomt. Det er lange 
avstander i Orkdal prosti, 
og dermed mye kjøring for 
å komme seg til steder. Men 
primært har det vært utfor-
drende å klare å fokusere. Som 
sokneprest har du mye ansvar 
på stedet, og dette er vanske-
lig å kombinere med å være en 
slags ambulerende prest i hele 
prostiet.

For meg telte det positivt 
at stillingen i Halden var en 
kapellanstilling. På mange 
måter synes jeg det passer 
bedre for meg – som ung prest 
– å være kapellan, og slippe 
så mye eneansvar i soknet. 
Dessuten likte jeg at stillings-
utlysningen var så konkret 
med tanke på arbeid innenfor 
trosopplæring – barn og unge 
i kirken. Jeg liker å jobbe med 
denne aldersgruppen, samtidig 
som jeg trives med å ta min del 
av gudstjenester og kirkelige 
handlinger.

– Hva brenner du for?
– Jeg brenner for å jobbe 

med barn og unge! I misjons-
befalingen sier Jesus bl.a.: «Døp 
dem til Faderens og Sønnens 
og Den hellige ånds navn og 
lær dem å holde alt det jeg har 
befalt dere.» Hvis vi ikke gir 
evangeliet videre og lærer våre 
barn og unge opp i den kristne 
tro, svikter vi vår oppgave 
som kirke. I dag kan vi ikke 
regne med at skolen gjør denne 
 jobben, som den delvis har 
gjort tidligere. 

Vi må selv ta ansvar for 
evangelie formidlingen og tros-

opplæringen og gjennomføre 
dette på en helhetlig måte. 
Samtidig er det mange mulig-
heter i dag, og hvis vi kan sørge 
for en god trosopplæring, er jeg 
overbevist om at mange barn 
og unge vil komme til kirken, 
møte Jesus og høre evangeliet 
slik at det vokser i dem og 
bærer frukt.

– Vi er også nysgjerrige på 
hvor dere skal bo?

– Vi har kjøpt oss hus i 
Sarpsborg, og der vil vi bo. Min 
kones familie bor i Sarpsborg, 
noe som var en vesentlig 
grunn til at vi ønsket å #ytte 
sørover. Der vil også min kone 
arbeide, og det er ikke alltid 
rett at mannen i huset skal bo 
nærmest jobben, selv om han 
er prest.
[Artikkelen fortsetter på s. 10]

Holmbo, Iddeveien 316
1765 Halden
Telefon 69 19 33 35
E-mail: post@khg.no

Gravemaskiner a.s

domsår tenkte jeg aldri på å 
bli prest. Da jeg var ferdig med 
videregående skole, hadde jeg 
ingen klare tanker om hva jeg 
ville bli. Men i løpet av året på 
bibelskole forandret dette seg. 
I Grimstad !kk jeg prøve meg 
som andaktsholder, og gode 
tilbakemeldinger på dette fra 
lærere samt en generell inter-
esse for teologi- og kristen-
domsundervisningen vi !kk på 
bibelskolen, bidro til at jeg så 
det som et kall å begynne på 
teologistudiet med tanke på å 
gjøre tjeneste i Guds rike.

– Når du ikke er i tjeneste, 
hvilke hobbyer liker du da å 
stelle med?

– Flere ting! Jeg liker å drive 
med idrett, særlig sykling og 
fotball. Samtidig spiller jeg 
piano, og musikk er en generell 
interesse som også er ganske 
nyttig som prest.

Dessuten liker jeg også å 
være ute – på fjellet, ved sjøen 
eller i skogen. Å ta med motor-
saga og grensaksa og holde på 
i skogen er en type avkobling 
som er kjærkommen og nød-
vendig (for meg, i alle fall).

– Hva var det som fristet deg 

Martin Lund.

Det er i år påmeldt 53 
ungdommer til konfir-
masjonsforberedelser i 
Idd. Åpningssamlingen 
vil bli på Menighetshu-
set Karlsholm 30/8 kl. 
17–19, og konfirmantene 
 presenteres for menig-
heten i gudstjenesten 
søndag 4/9.  Senere i 
september, inviteres alle 
konfirmantene i Asak, 
Idd, Tistedal og Enning-
dal  menigheter til felles 
weekend på Tjellholmen 
leirsted på Hvaler.

... fortsetter på side 10

Denne høsten starter med 
litt vemod og litt glede, 
vi tar farvel med Kantor 
Svein Anders Aasen som 
skal gifte seg og vi  stiller 
oss i rekkene av alle 
som vil gratulerere. Ellers 
 ønsker vi velkommen vår 
nye Kapelan Martin Lund 
med festguds tjeneste 28. 
august. Våre nye konfir-
manter ønsker vi velkom-
men søndag 11. septem-
ber. Dette er ca 20 flotte 
ungdommer.
 
Valg 2011
Det skal i år velges nytt 
menighetsråd og vi håper 
alle benytter stemme-
retten sin. Vi ønsker de 
nye kandidatene lykke til i 
sitt arbeide og ber alle om 
å ta vare på dem, kanskje 
de trenger litt hjelp til noe 
praktisk – tilby en hånd.
Sittende menighetsråd 
ønsker ved dette å takke 
for all støtte og omsorg 
i periodene vi har hatt 
plass, det skal bli greit 
med pause, og nye øyne 
som kan se etter mulig-
heter og utfordringer.

Nytt fra  
Idd menighet

Nytt fra  
Tistedal 
 menighet
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KABA – Kristent arbeid blant muslimer

Kvalitets-
trykksaker

F ISKEBRYGGA – Telefon 69 17 81 50

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 69Tlf.: 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

AV UNNI E.B. 
NØDING

Millioner 
av kristne 
engasje-
rer seg i 
forbønn for 

muslimer over hele verden.  I 
år feirer de sin fastemåned 
ramadan nettopp i august. 
Erfaringsmessig er dette en 
måned som de er mer enn van-
lig åpne for Guds tale til dem.  
Den 27. natten – kraftnatten – 
er spesiell.   Muslimene tror at 
i denne spesielle natten svarer 
Gud på alle deres bønner.  De 
er også åpne for drømmer og 
visjoner som tegn på guddom-
melig ledelse.  Mange musli-
mer ber gjennom hele natten 
idet de søker konkrete svar. 
Det er vanlig å tro at engler vil 
overøse de troende som våker 
denne natten med Guds fred 
og velsignelse.

De siste 20 årene er det 
kommet inn mengder med 
 rapporter om muslimer som 
har gitt sine liv til Jesus under 
eller rett efter ramadan-
måneden. Misjonsinnsatsen 
fra de kristne kirkene har økt 
sterkt i disse årene, vi nevner 
spesielt teltmakerarbeid og 
mediamisjon via radio og TV.  
Vi henviser interesserte til å gå 
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En viktig måned – vær med i bønn!
KABA – Kristent arbeid blant muslimer – oppfordrer kirkene til «30 
dagers bønn for den  muslimske verden» 1.–30. august 2011 under 
ramadan. I år er det 20-års-jubileum for dette viktige arbeidet.

BILLINGTON
Tlf 69 17 24 20

Marthinussen
MUSIKK AS

Storgaten 32
Halden

Tlf 69 19 44 34

w
w

w.
m

ar
th

in
us

se
nm

us
ik

k.
no

RISUM
TLF. 69 18 57 93

... fortsetter fra side 8. 

Høsttakkefest i Berg 
kirke
Berg menighet og Berg 
bygdekvinnelag inviterer 
til høsttakkefest i kirken 
søndag 16. oktober 
kl 11.00. Samme dag 
vil også menighetens 
4-åringer få utdelt «Min 
kirkebok».

Om konfirmanttiden  
i Berg 2011–2012
I høst starter 47 konfir-
manter konfirmasjons-
tiden sin i Berg menighet. 
Vi starter med foreldre-
møte 30/9, og uken 
etter er første samling for 
konfirmantene.
Tilbakemeldingene fra 
konfirmantene i vår var 
at Berg menighet tar 
godt i mot konfirmantene 
sine, og vi håper og tror 
at også dere som skal 
konfirmeres i 2012 vil opp-
leve konfirmanttiden som 
givende og viktig. I store 
trekk vil årets konfirmant-
opplegg bli godt gjen-
kjennbart fra tidligere år, 
men vi prøver i år å skape 
en sterkere tilknytning til 
en mindre basisgruppe 
for hver enkelt konfirmant, 
med vekt på rom for 
samtale og møter mellom 
mennesker.
I tillegg til undervisnings-
samlinger, leir og guds-
tjenesteverksteder vil 
konfirmantene i år også få 
en gruppeoppgave knyt-
tet til menighets arbeidet. 
Nytt av året er også en 
Luciasamling tidlig om 
morgenen 13. desember. 
Her er hele menigheten 
velkommen!
Vi gleder oss til å ta i mot 
konfirmantene våre, og 
på søndag 11/9 og 18/9 
(kl 18) blir alle presen-
tert for menigheten. 
 Konfirmasjonsdagene er 
19., 20. og 26. mai.
Hvis du ønsker å bli 
 konfirmert i Berg menig-
het og ikke har fått meldt 
deg på – ta kontakt med 
menighetskontoret så 
raskt som mulig.

... fortsettelse fra side 9

Idd kirke er fortsatt en 
populær kirke, det ser vi 
av vielser og dåp. Hittil i 
år har 14 brudepar valgt 
å gifte seg i denne kirken, 
og høsten er nesten fylt 
opp med dåp. Veldig 
hyggelig at mange ønsker 
å benytte den fine kirken 
vår. Nytt av året er også 
at et gullbrudepar valgte 
å feire et langt samliv med 
en markering i kirken 6. 
august. Dette ble en flott 
og minnerik markering. 

Både Menighetshuset 
Karlsholm og uthuset 
der er malt i sommer og 
framstår nå nymalt og fint. 
Samtidig er det  ryddet 
og plantet blomster 
Menigheten arrangerte et 
loppemarked på våren, 
hvor inntekten, ca. kr. 
12.000,- skal gå til nye 
sammenleggbare bord og 
nye stoler inne på Karls-
holm.  En god jobb og 
mange dyktige medarbei-
dere gjør at Menighets-
huset tas godt vare på. En 
takk går også til de som 
sponset oss i forbindelse 
med loppemarket; Kiwi på 
Risum og Bakke senter for 
mestring og rehabilitering 

Det har vært visse proble-
mer med at murpussen 
har flasset av i nederkant 
på nordveggen på kirken 
vår, dette er nå reparert 
av firmaet som restaurerte 
kirken i fjor, og vi håper 
dermed problemet er løst.

Søndag 25. september 
er det høsttakkegudstje-
neste i kirken med utde-
ling av Kirkeboka til alle 
fire åringer. Denne gang 
skal også alle 6-åringene 
i  menigheten få en bok, 
«Tre i et tre».

Konfirmantene fra 1961 
inviteres til gudstje-
neste i kirken søndag 16. 
 oktober. Gudstjenesten 
er ved sogneprest Reidar 
Finsådal, og konfirman-
tene samles til en liten 
hyggestund etter guds-
tjenesten.

Nytt fra  
Berg  menighet

Nytt fra  
Idd  menighet

inn på www.kaba.as for mer 
sto".

I Norge har den tidligere 
muslimen, den nå kristne 
misjonslederen Paul Johansen 
stått i denne 20 års tjenesten 
for sine muslimske brødre og 
søstre.  Mange av våre lesere 
har nok alt lest om hans arbeid 
både i Vårt Land og i Dagen.                                  
Vær med og be!   

[... fortsettelse fra side 9]
I følge den nye tjeneste-

ordningen for menighets-
prester (som egentlig ikke er så 
ny lenger), er prestene tilsatt 
med prostiet som tjeneste-
distrikt, i dette tilfellet Sarps-
borg prosti. Derfor er kravet 
at presten må bo i prostiet, 
selv om det kan være et stykke 
unna det særskilte tjeneste-
stedet, i dette til fellet menig-
hetene Idd, Asak, Tistedal 
og Enningdalen – hvor jeg 

primært vil ha min tjeneste 
(selv om prosten kan be meg ta 
tjeneste i prostiet for øvrig).

Det er klart at det blir en del 
«farting» på meg, og jeg blir 
nok ofte å se på toget fra Sarps-
borg til Halden (og tilbake), 
eller i bilen på vei til menighe-
tene og kirkene. Jeg håper også 
å kunne sykle fra tid til annen, 
enten hele veien fra Sarpsborg 
eller fra togstasjonen i Halden 
og ut til de respektive stedene. 
Men jeg ser ikke mørkt på 

dette. I løpet av tiden i Orkdal 
er jeg blitt ganske vant til å 
bevege meg rundt omkring, i 
et prosti som er langt mer vid-
strakt og utilgjengelig enn der 
jeg nå skal jobbe. Dessuten er 
det en !n måte å gjøre seg kjent 
med disse traktene av Østfold.

Menighetsbladet ønsker vår 
nye prest velkommen, og vi ber 
våre lesere om å huske på den 
nye prestefamilien, Kristin og 
Martin – og barna Edvard og 
Ellen i bønn.

Menighetsbladet ønsker ny prest velkommen

– Benytt Menighets-
bladets annonsører 
når du handler!
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Gudstjenesteoversikt

Bethina Petersen og Thomas 
Engebretsen

Stine Jensen og Kristian 
Furebotten

Tistedal kirke:
Elisabeth Stenvard og Jørgen 

Herstad
Berg kirke:
Stine Irene Ramdal og Øyvind 

Arne Braaten
Siv-Irene Ludvigsen Bergstad 

og Thor Aksel Bergstad
Anne Bislingen Kristiansen og 

Magnar Hafsrød Kristiansen
Elisabeth Fredriksen og Kjetil 

Løken
Rokke kirke:
Liv-Nina Mysen Lund og Bjørn 

Tore Alsaker
Marianne Hagen og Andreas 

Erichsen
Immanuels kirke:
Jane  Cathrine Bøe og William 

Indrevåg
Ida Staal og Torstein Hermansen

Ida Cathrine Larsen og Bruno 
Andre Eriksen

Elin Ruud Molin og Carl Emil 
Brynildsen Molin

DØDE:
Asak
Bjørg Åshild Bøen
Aud Ramfjord Svendsen
Berit Brænnvall
Johannes Henry Gressholt
Idd
Hjørdis Antonie Trulsen
Odbjørg Ripel
Torild Andersen
Liv-Grethe Hafsrød
Judith Mathilde Engdahl
Liv Hansen
Ella Johanne Melleby
Anne Serine Hansen
Øivind Arne Hov
Terje Velund
Erling Ingvar Jensen
Tommy Erling Karlsen
Jan Tostelund

Tistedal
Aase Synøve Bigum
Anna Synnøve Olsen
Miriam Viktoria Thomassen
Jan Sverre Mathisen
Prestebakke
Henry Hugo Tellesås
Sven Torin Karlsson
Berg
Ian Mathias Støa Gunneng
Gudrun Ingeborg Kjølerbakken
Rokke
Vilhelm Søtorp
Hans-Jurgen Rolf Hermann 

Gatevold
Os
Eivind Thorolf Reidar Karlsen
Bjørn Roger Lund
Erna Holmen
Ragnar Arthur Olsen
Reidun Margit Bergstrøm
Dag Johansen
Britt Wenche Andersen
Trygve Stein Magnussen
Marie Elise Lindbakk
Laila Katharina Sofie Lund

Gunnar Nordrum
Kjell Thorbjørn Jensen
Aud Ellinor Rokkum
Tore Hansen
Wladyslaw Rybicki
Kitty Otelie Forfang
Rachel Jensine Gram Østereng
Ruth Sanne Hanssen 
Inger-Marie Mohlin
Ivar Wilhelm Engebretsen
Torill Berger
Leif Ragnvald Jensen
Dagfinn Vilhelm Handelsby
Åse Lie
Terje Larsen
Hans Jacob Mostad
Per Mathias Sanne Christensen
Signe Bolette Knobel
Åse Synøve Ultvedt
Aase Ellingsen
Oddvar Larsen
Åse Margrethe Bremnes
Astrid Synøve Rekdahl

Rokke kirke:
Aurora Sørensen Vinje
Sean Zebastian Hanssen
Knut-Martin Kynningsrud
Immanuels kirke:
Fredrik Hem

VIELSER:
Asak kirke:
Nina Steen og Erik Moi
Inger Helene Kjerkreit og 

Miguel Angel Valero Soria
Veronica Knigge og Harald 

Hjørnegård
Caroline Bjurstrøm og David 

Vaaler
Idd kirke:
Siri Caroline Puck og Christian 

Ulvestad
Birgitte Moen og Martin Brække
Carina Kjær og Harald Stumberg
Heidi Rønning og Jan Roger 

Nilsen
Kine Kjølberg og Sven Haugen
Else-Berit Halvorsen og Uno 

Borgerød

DØPTE:
Asak kirke:
Alana Sørlie
Edith Therese Fagerhøi
Nora Brodin-Bækkelie
Dennis Guttormsen
Idd kirke:
Eline Frimann
Linnea Sæther Didriksen
Belle Lundevold-Meyer
Ada Kristine Johansen
Henny Gundersen
Thea Magnussen
Emilie Victoria Peter Nilsen
Nova Barstad
Ada Gresholdt
Petter Waglen
Noah Andrè Karlsen Strøm
Tistedal kirke:
Gaute Haug Halvorsen
Prestebakke kirke:
Philip Ueland
Milian Matteus Seppola-Hansen
Berg kirke:
Ulrik Scherpen Eriksen
Filip Mathias Sagen

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

Søndag 18. sept.
14. søndag etter pinse:
PRESTEBAKKE KIRKE KL. 
11.00:
Gudstjeneste 
IMMANUELS KIRKE 
KL.11.00
Gudstjeneste v/sogne-
prest Per Chr.Solberg
BERG KIRKE KL 11.00
Gudstjeneste 
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste v/prosti-
prest Leif Levinsen

Søndag 25. sept.
15. søndag etter pinse:
ASAK KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste v/ 
kapellan Martin Lund.
Nattverd.
IDD KIRKE KL. 11.00:
Høsttakkegudstjeneste 
v/sogneprest Reidar 
Finsådal. Utdeling av 4 
og 6 års bok.
TISTEDAL KIRKE KL. 18.00:
Sangkveld v/«Vi fem 
menn».
IMMANUELS KIRKE 
KL.11.00
Babysangguds-
tjeneste v/kateket 
Ragna  Ristesund Hult 
og prosti prest Leif 
 Levinsen.
BERG KIRKE KL.11.00:
Gudstjeneste v/sogne-
prest Per Chr. Solberg
Tema: «Tilbake til kirken».

Søndag 2. oktober
16. søndag etter pinse:
TISTEDAL KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste v/ 
kapellan Martin Lund.
Nattverd.

IDD KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste v/sogne-
prest Lisbeth Heie 
 Gregersen. Dåp og 
nattverd.
IMMANUELS KIRKE 
KL.11.00
Gudstjeneste v/ sogne-
prest Per Chr. Solberg
ROKKE KIRKE KL.11.00
Gudstjeneste v/prosti-
prest Leif Levinsen

Søndag 9. oktober
17. søndag etter pinse:
ASAK KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste v/sogne-
prest Lisbeth Heie 
Gregersen. Dåp. 50 års 
konfirmanter innbys 
spesielt.
S.ENNINGDAL KIRKE KL. 
11.00:
Høsttakkegudstjeneste 
v/sogneprest Reidar 
Finsådal. Utdeling av 
4-års bok.
IMMANUELS KIRKE 
KL.11.00
Gudstjeneste v/sogne-
prest Jan Boye Lystad
BERG KIRKE KL.11.00
Gudstjeneste v/Leif 
Levinsen

Tirsdag 11. oktober
ASAK KIRKE KL. 18.00:
«Møtested kirken» 
ved sogneprest Reidar 
Finsådal.

Søndag 16. oktober
TISTEDAL KIRKE KL. 11.00:
Høsttakkegudstjeneste 
v/kapellan Martin Lund.
Utdeling av 4-års bok. 
Dåp.

IDD KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste v/sogne-
prest Reidar Finsådal.
Dåp. 50 års konfirman-
ter innbys spesielt.
IMMANUELS KIRKE 
KL.11.00
Høsttakkegudstjeneste 
v/Jan Boye Lystad
Utdeling av 4-årsboka. 
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste v/sogne-
prest Per Chr. Solberg

Søndag 23. oktober
19. søndag etter pinse:
ASAK KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste v/sogne-
prest Lisbeth Heie 
Gregersen. Nattverd.
PRESTEBAKKE KIRKE KL. 
11.00
Gudstjeneste ved 
 kapellan Martin Lund.
50 års konfirmanter 
innbys spesielt.
IMMANUELS KIRKE 
KL.11.00
Gudstjeneste ved 
prosti prest Leif 
 Levinsen
BERG KIRKE KL.11.00
Gudstjeneste v/sogne-
prest Per Chr. Solberg
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved 
sogne prest Jan Boye 
Lystad

Søndag 30. oktober
Bots-og bededag:
ASAK KIRKE KL. 11.00:
Skriftemålsgudstjeneste 
v/sogneprest Reidar 
Finsådal.
IDD KIRKE KL. 11.00:
Skriftemålsgudstjeneste 
v/sogneprest Lisbeth 
Heie Gregersen.
IDD KIRKE KL. 18.00:
Sangkveld
IMMANUELS KIRKE 
KL.11.00
Gudstjeneste v/prosti-
prest Leif Levinsen
BERG KIRKE KL.11.00
Gudstjeneste v/ sogne-
prest Per Chr. Solberg

Lørdag 5. november
Allehelgensaften:
ASAK KIRKE KL. 16.00:
Minnegudstjeneste

Søndag 6. november
Allehelgensdag:
TISTEDAL KIRKE KL. 17.00:
Minnegudstjeneste
IDD KIRKE KL. 18.30:
Minnegudstjeneste
S.ENNINGDAL KIRKE KL. 
11.00:
Minnegudstjeneste 
IMMANUELS KIRKE 
KL.11.00
Minnegudstjeneste v/
sogneprest Jan Boye 
Lystad
BERG KIRKE KL.11.00
Minnegudstjeneste v/ 
Per Chr. Solberg
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Minnegudstjeneste v/ 
Prostiprest Leif Levinsen

Søndag 13. november
22. søndag etter pinse:
ASAK KIRKE KL. 11.00:
Jazzgudstjeneste v/
kapellan Martin Lund.
Nattverd.
TISTEDAL KIRKE KL. 18.00:
Kveldsgudstjeneste v/
kapellan Martin Lund.
Nattverd.
PRESTEBAKKE KIRKE KL. 
11.00:
Lys Våkengudstjeneste 
v/sogneprest Reidar 
Finsådal.
IMMANUELS KIRKE KL. 
11.00
Gudstjeneste v/ Jan 
Boye Lystad

Søndag 20. november
Siste søndag i kirkeåret:
ASAK KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste v/sogne-
prest Lisbeth Heie 
Gregersen. Dåp.
IDD KIRKE KL. 11.00
Lys Våkengudstjeneste 
v/Reidar Finsådal.
IMMANUELS KIRKE 
KL.11.00
Gudstjeneste v/sogne-
prest Halvor Gregersen
10- og 12-åringer deltar
BERG KIRKE KL. 11.00 
Gudstjeneste v/ sogne-
prest Per Chr. Solberg
«Lys Våken-helg».
ROKKE KIRKE KL.11.00
Gudstjeneste. 10- og 
12-åringer deltar.

Søndag 27. november
1. søndag i advent:
TISTEDAL KIRKE KL. 11.00:
Speidergudstjeneste 
og «Lys Våken»-guds-
tjeneste v/sogneprest 
Lisbeth Heie Gregersen. 
Dåp.
PRESTEBAKKE KIRKE KL. 
18.00:
Lysmesse med konfir-
mantene v/kapellan 
Martin Lund.
IMMANUELS KIRKE 
KL.11.00
Gudstjeneste v/sogne-
prest Jan Boye Lystad.
«Lys våken»- helg.
BERG KIRKE KL.11.00:
Gudstjeneste v/sogne-
prest Per Chr.Solberg
ROKKE KIRKE KL.11.00:
Gudstjeneste v/sogne-
prest Halvor Gregersen

Søndag 4. desember
2. søndag i advent:
ASAK KIRKE KL. 18.00:
Lysmesse med konfir-
mantene v/kapellan 
Martin Lund
IDD KIRKE KL. 18.00:
Lysmesse med konfir-
mantene v/sogneprest 
Reidar Finsådal.
PRESTEBAKKE KIRKE KL. 
11.00
Gudstjeneste v/sogne-
prest Lisbeth Heie 
Gregersen.
IMMANUELS KIRKE KL. 
17.00
Gudstjeneste v/sogne-
prest Jan Boye Lystad
m/Johannes Halvorsen 
og konfirmantene

BERG KIRKE KL 11.00
Gudstjeneste v/sogneprest 
Per Chr. Solberg
ROKKE KIRKE KL. 19.00
Gudstjeneste v/sogneprest 
Halvor Gregersen 
Johannes Halvorsen m/
konfirmanter

Søndag 11. desember
3. søndag i advent:
TISTEDAL KIRKE KL. 18.00:
«Vi synger julen inn».
Sogneprest Lisbeth Heie 
Gregersen og konfir-
mantene
IDD KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste v/sogne-
prest Reidar Finsådal. Dåp. 
Nattverd.
IMMANUELS KIRKE KL.11.00
Gudstjeneste v/sogneprest 
Halvor Gregersen
BERG KIRKE KL.11.00
Gudstjeneste v/sogneprest 
Per Chr. Solberg
.
Søndag 18. desember
4 søndag i advent
IMMANUELS KIRKE KL.18.00
Gudstjeneste v/sogneprest 
Jan Boye Lystad.  
– Syng julen inn.
BERG KIRKE KL 11.00
Gudstjeneste v/sogneprest 
Per Chr. Solberg
ROKKE KIRKE KL 11.00
Gudstjeneste v/sogneprest 
Jan Boye Lystad

Lørdag 24. desember
Julaften
ASAK KIRKE KL. 14.30  
OG KL. 16.00:
Familiegudstjenester v/
sogneprest Lisbeth Heie 
Gregersen
TISTEDAL KIRKE KL. 16.00:
Familiegudstjeneste v/
kapellan Martin Lund
IDD KIRKE KL. 14.00  
OG KL. 16.00:
Familiegudstjenester v/
sogneprest Reidar Finsådal
PRESTEBAKKE KIRKE KL. 
14.00:
Familiegudstjeneste v/
kapellan Martin Lund
IMMANUELS KIRKE KL.14.00
Gudstjenste v/sogneprest 
Halvor Gregersen
IMMANUELS KIRKE KL.16.00
Gudstjeneste v/sogneprest 
Halvor Gregersen
BERG KIRKE KL. 14.00
Gudstjeneste v/sogneprest 
Per Chr. Solberg
BERG KIRKE KL 16.00
Gudstjeneste v/sogneprest 
Per Chr. Solberg
ROKKE KIRKE KL.16.00
Gudstjeneste v/sogneprest 
Jan Boye Lystad 

Slekters gang



Dette har betydd noe for meg Kari Stumberg

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

Gerd Holm’s Eftf. AS
Bandagisten, Ruth Else Akselsen
Storgt. 10 – ved Berg Sparebank

Tlf. 69 18 12 88 – Fax 69 17 66 46
GODKJENT LEVERANDØR

AV HELSE- OG SYKEARTIKLER

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

Senter for Mestring og Rehabilitering AS

Vi satser  
på service

Ottar  
Linde-Nielsen a/s

JUVELER

Tlf. 69 17 60 62

Niels Ankersgt. 4
Tlf. 69 17 86 14

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
  Admin. leder  69 17 95 40
  Sekretær  69 17 95 44
  Sekretær/legat  69 17 95 41
  Prosjektarbeider 69 18 34 83
  Informasjonsmedarbeider 69 17 95 43
 Boligtelefoner
  Kirkeverge Jan Ivar Andreassen  69 34 87 12
  Admin. leder Torild Hauge 69 19 63 24
  
H a l d e n  o g  I d d  p r e s t e g j e l d
  Driftsleder kirkegård Knut Skram 69 17 52 89
  Kateket/trosopplærer Ragna Ristesund Hult 
 69 17 95 67 / 93 49 19 54

H a l d e n  m e n i g h e t s k o n t o r
  Daglig leder 69 17 95 53
 Boligtelefon
  Daglig leder 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 Iselin Andersen Gjøstøl  
   936 36 540

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 Michael Servant 69 19 11 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) 902 89 122
 Boligtelefoner eller mobil
  Menighetsrådsleder Arild Stang 90 03 76 54
  Sogneprest Jan Boye Lystad 69 18 12 41
  Kantor Marie Håkensen 46 78 16 96
  Klokker Steinar Svendberg 69 18 51 05
  Kirketjener (Ole Johannes Ulseth) 69 19 32 27
  Kirketjener (Ø. Aanonsen-Jansen) 902 89 122

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 Arnstein Vold 69 19 33 31
  Sogneprest Halvor Gregersen  69 18 61 86
  Organist Berit Andersen 69 19 02 65
  Kirketjener Morten Lager 69 19 12 03

IDD PRESTEGJELD
D i a k o n i
  Diakoniarbeider 69 17 95 61
 Boligtelefon
  Diakoniarbeider Hilde Finsådal 69 17 95 54
  Kateket/trosopplærer Ragna Ristesund Hult  
   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 Gerda Solerød  69 18 15 97
  Sogneprest Lisbeth Heie Gregersen 69 18 61 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
  Kapellan 69 17 95 63
  Kirketjener 481 85 940
 Boligtelefoner
  Menighetsrådsleder Ragnhild Sørstrøm 
   69 19 72 75
  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
  Kapellan 69 17 95 63
  Kantor 69 17 95 64
  Kirketjener  907 89 361
 Boligtelefoner
  Menighetsrådsleder Leif Bjørnstad 69 19 16 81
  Klokker Leif Bjørnstad 69 19 16 81
  Kirketjener Venche Solberg 69 19 15 27
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Da jeg i 1960 gikk ut av 
 Fredheim folkeskole på 
 Kongsberg, !kk jeg en eneste 
bok med til odel og eie. Det var 
M.B. Landstads kirkesalmebok, 
skoleutgave med melodier. Den 
var velbrukt. Salmer hadde vi 
sunget – og pugget – gjennom 
sju år. Nå skulle elevene ha den 
med videre til realskolen eller 
«framhaldsskolen» og seinere til 
kon!rmasjonsforberedelsen.

Den norske kirkes salmebok 
er nettopp en ting jeg vil trekke 
fram som har betydd mye for 
meg gjennom livet. Når jeg skal 
på reise, er det alltid to ting jeg 
må ha med i bagasjen: lomme-
lykt og salmebok. Uforutsette 
ting kan jo skje, – men jeg har 
heldigvis aldri behøvd å bruke 
begge deler samtidig. Salme-
bokutgaven som har fulgt meg 
lengst, er den jeg !kk på kon-
!rmasjonsdagen, «Landstads 
reviderte». Den inneholder 886 
salmer og «åndelige sanger for 

hjemmet». I tillegg kollekter, 
epistler, evangelier, lidelses-
historien, utdrag fra alterboken 
og en liten bønnebok. Alt dette 
er samlet i «lommeformat». 
Hendig å ha med til en andakts-
stund i mange forskjellige 
situasjoner. 

Denne salmebokas «far» 
var sokneprest i Fredrikshald 
nettopp mens han arbeidet med 
 verket. I 2002, 200 år etter at han 
ble født i Måsøy i Finnmark, var 
det «Landstadår» i Halden. Jeg 
!kk gleden av å være med i en 
komité som la til rette for gjen-
nomføring av mange kulturelle 
arrangementer i byen vår i løpet 
av dette året. I en sammenheng 
hadde jeg laget en liten utstil-
ling med min private samling av 
gamle salme bøker.  Etter dette 
!kk jeg en !n opplevelse. En for 
meg ukjent, eldre haldenser kom 
og ga meg en gammel,  vakkert 
innbundet salmebok med 
messing kant og spenne. 

Etter hvert har jeg kommet til 
å bli like glad i «Norsk salme-
bok» fra 1985 som i den gamle. 
Nye tider trenger nye uttrykk, 
også i kirkelig sammenheng. 
Kjernesalmene er der, men 
noen gamle har veket plassen 
for moderne diktning. Denne 
 salmeboka bruker jeg også som 
en ren diktsamling, for jeg er 
ikke så kjent med alle  melodiene. 

På førjulsvinteren i fjor måtte 
jeg reise til hovedstaden for et 
sykehusopphold. Også denne 
gangen var lommelykt og salme-
bok med i bagen. En kveld tok 
jeg fram salmeboka – leselampa 
over senga fungerte, så lomme-
lykta !kk ligge. Jeg bladde litt 
på må-få til øynene falt på en 
salme jeg aldri før hadde hørt 
eller lest. Den gikk rett til hjerte-
rota! «Ei kjærleg hand vil nå oss 
alle stader, med trøyst vi ventar 
det som kome kan, for Gud er 
med når sola renn og glader, 
og kvar ein dag er ny, med von 

Til høsten er det igjen tid for 
valg av nytt menighetsråd. Siste 
valgperiode var som kjent på 
bare to år. Grunnen til denne 
unntaksvise korte valgperioden, 
var at kirkevalget skal gjøres 
samtidig med kommunevalget. 
De som nå velges, velges for en 
!re årsperiode.

Ved dette valget trer jeg ut 
av menighetsrådet etter seks 
meget !ne og interessante år. 
Faktisk ble jeg ganske overras-
ket over å bli spurt om å stille 
til valg, men jeg trengte ikke så 
veldig mange opplysninger for å 
svare ja. Jeg har ikke angret.

Ganske fort ble det kjent at 
kirken i denne valgperioden 
ville kunne markere sitt 175 
års jubileum, noe Ivar Bjørndal 
mente at kirken burde satse på å 
få til. Ivar Bjørndal hadde trådt 
ut av menighetsrådet, men sa 
seg villig til å lede en jubileums-
komité.

Et jubileum har alltid et 
 element av positiv markedsfø-
ring i seg. Dessuten er et jubi-
leum bestandig en god anled-
ning for å få fram litt ekstra 
giverglede og dermed mulig-
heter til fornyelse av inventar 
og utstyr dersom det skulle vise 
seg å være nødvendig.

Som mangeårig medlem av 
Tempel Ridder Ordenen og lokal 
leder i 12 år, hadde jeg en ganske 
solid erfaring med hensyn til 
jubileumsarrangement. Derfor 
ga jeg ganske klart uttrykk for 
at jeg mer enn gjerne ville være 
med på å markere kirkens jubi-
leum. Det resulterte i et meget 
interessant samarbeid kanskje 
først og fremst med Ivar Bjørn-
dal, men også med de øvrige i 
komiteen. For min del kan jeg si 
at dette arbeidet knyttet meg til 
kirken på en helt spesiell måte.

Å arbeide med et jubileum 
handler kanskje først og fremst 

om å vende blikket bakover og 
tenke historie. Jeg vil vel også 
påstå at vi gjerne ville bruke 
 jubileet til å tenke framover og 
legge grunnlaget for ny aktivi-
tet.

Ny aktivitet og spesielt opp-
bygging av et ungdomsmiljø, er 
sterkt knyttet til rekruttering 
av ledere. Derfor blir det spen-
nende å se hvorledes trosopp-
læringsreformen som kirken 
nå satser fullt og helt på, vil 
slå ut med hensyn til fremtidig 
aktivitet og levendegjøring av 
kirkerommet. Det er bevilget 
penger til dette arbeidet fra 
regjeringens side, og nye stil-
linger er kommet på plass. Det 
er nå takhøyde for at det som 
tidligere ble utført gratis av 
 frivillige, det må nå utføres av 
personer i lønnet stilling.

Under forberedelsene til 
 høstens kirkevalg, hadde vi 
mange meget dyktige personer 
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frå han.» Slik lyder det første 
verset av salme nr. 762. Den er 
skrevet i 1944/45 av Dietrich 
 Bonhoe"er. Den tyske presten 
som utfordret naziregimet og 
endte sitt liv i konsentrasjons-
leiren  Flossenburg. Salmen har 
fem vers. Les den i sammen-
heng. Den er sterk og aktuell til 
alle tider. 

Nå skal Den norske kirke 
igjen få ny salmebok. En 
foreløpig utgave ble trykt i 
2002. Den inneholder foruten 
mange nyere salmer og sanger 
også en bønnedel. Forlaget 
skriver: «denne er tilpasset vår 
tid og våre livserfaringer». Jeg 
ser fram til å ta den endelige 
utgaven i bruk. Mitt ønske er at 
denne salmeboka vil bli et vik-
tig felleseie i folket. Vi  erfarer 
stadig at når våre egne ord 
ikke strekker til, betyr salmer 
og kirkemusikk utrolig mye for 
mange.
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som skulle forespørres om de 
ville stille til valg. Dessverre var 
det heller ikke ved dette valget 
lett å få ja. Kirken trenger dyk-
tige folk på en rekke områder 
og jo bredere sammensatt et 
menighetsråd er, jo mer kan vi 
tilføre hverandre av kunnskap 
og inspirasjon.

En av sommerens mange 
positive opplevelser var orgel-
konserten som ble holdt av 
Marie Håkensens orgelelever. 
Dette var på alle måter gledelig. 
Flott at kirkemusikk og orgel-
spill kan engasjere ungdom.

Jeg benytter denne 
 anledningen til å takke alle jeg 
har samarbeidet med i løpet av 
mine seks år i menighetsrådet, 
og ønsker det nye menighets-
rådet lykke til med et meget 
viktig arbeid.


