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Deg være ære
Deg være ære, Herre over dødens makt!
Evig skal døden være Kristus underlagt.
Lyset fyller haven, se en engel kom
Åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!

Deg være ære, Herre over dødens makt!
Evig skal døden være Kristus underlagt.

Se, Herren lever!  Salig morgenstund!
Mørkets makter bever.  Trygg er troens grunn.
Jubelropet runger: Frelseren er her!
Pris ham, alle tunger, Kristus Herre er!
(omkved)

Frykt ikke mer!  Evig er han med.
Troens øye ser det: Han gir liv og fred.
Kristi navn er ære, seier er hans vei,
Evig skal han regjere, aldri frykter jeg.
(omkved)
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Kjære lesere
«Se vi går opp til Jerusalem i hellige 
fastetider…»

– Ja, i tankene gjør vi det, mange 
av oss i denne forberedelsestiden 
før påske. Så håper jeg at dere 
lesere også denne gang vil finne 
stoff til eftertanke i bladet vårt. Jeg 
nevner spesielt artikkelen om den 
jødiske påsken og om skriftens 
vitnesbyrd om Jesu oppstandelse.  
Gudstjenestene i påsken er ofte 
fellesarrangenmenter. Det er en fin 
måte å treffes og feire høytiden på.

Ellers har jeg en hjertesak: Hjelp 
oss med å få delt ut bladet i Halden 
 sentrum. Her er det store mulig
heter, for eksempel i blokker der 
det kan bo mange som aldri ser 
bladet.  Det kan legges i aviskas
sen på utsiden av hoveddøren. Fire 
ganger i året kommer bladet. Fire 
turer på en angitt rute og du hjelper 
oss med å få bladet ut. Vær frimo
dig, vi har lov til å legge bladet i alle 
postkasser.  Uadressert reklame 
fra nærings virksomhet kan man 
reservere seg mot. Mens følgende 
kan distribueres fritt: Info fra stat og 
kommune,  menighetsblad og rene 
innsamlingsaksjoner fra veldedige 
organisa sjoner. Ta kontakt med 
kirkekontoret. Vi trenger deg!

En god og lys påske ønsker vi alle 
våre lesere.

Unni E.B. Nøding

Neste nummer
Neste nummer av Menighets
bladet trykkes 3. juni. Siste frist 
for innlevering av stoff til bladet 
er 22. mai.

Forsiden
Maleri av Leidulf Tjugen 
(1931–2012), høgskolelektor på 
Remmen innen kunst og forming

Når jeg virkelig jobber konsentrert, 
får det til, da er jeg nær Gud.
LEIDULF TJUGEN, MENIGHETSBLADET 2009
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Minneord

To døde og en levende

AV UNNI E.B. NØDING 

Børre Knudsen ble 
en sterk profet røst 
i Norge helt siden 
1970-ta l let og 
fremover til sin 
død. I årevis sto 
han nesten alene på  skansen 
for å forsvare mors og barns 
umistelige verdi. Han ble som 
sin Herre et motsigelsens tegn. 
Først nå etter boken for ca. 10 år 
siden og så dokumentar filmen 
«En prest og en plage» på kino 
og TV kan kanskje landets be-
folkning  begripe hvem de hadde 
i sin midte. Hvem så de? Jo, de så 

en sårbar, kunstnerisk mann, en 
dyp forkynner og salme dikter, 
en stor humorist og en altfor 
snill mann! Børre Knudsen 

I Menighetsbladets første nummer i år vil jeg gjerne at vi skal minnes to 
kristne brødre som er gått hjem til Gud i fjor: Børre Knudsen og Edin Løvås.

vil bli husket, når alle vi andre 
er glemt, sier presten Karsten 
Isaksen.

Edin Løvås har også forlatt 
oss og efterlatt oss med mange 
gode minner. En engasjerende 
for kynner inn i høy alder var 
han. Ca 40 bøker har vi efter 
ham, både alvor og skjemt 
og f lere retreatsteder. For 
oss her syd i Østfold har vel 
Tomasgården på Kornsjø vært 
en god havn, et hvilested og et 
åndelig kraft senter for troende 
som for søkende  mennesker.  
Også for ham ble Kristi kraft 
fullendt i skrøpelighet.  Liten 
og tynn var han de siste årene, 
men han talte til oss med kraft 
helt opp i 90-årene! Edin Løvås’ 
Kristusvitnesbyrd og hans 
Kristus-meditasjon har betydd 
uendelig mye for mange.

Så til den levende broren, 
Jesus Kristus selv, Han som er 

Børre Knudsen (Foto: ntbinfo.no) Edin Løvås (Foto: misjonsforbundet.no) Kristus´ansikt i mosaikk fra 
Cefalu-katedralen på Sicilia.

levende i all evighet.  Han kom 
inn i vår verden som barnet vi 
har feiret til jul, men Han var 
fra evighet av. Han møter oss 
i påskens budskap og i Bibelen 
har Han fått mange navn: 
under, rådgiver, veldig Gud, 
evig Fader, fredsfyrste (Jesaia 
9:6). Han er også Lammet, 
dvs. sonofferet i jøde-kristen 
forståelse. Hvorfor var det 
nødvendig?, sier mange. Hvem 
kunne gjøre opp for all uret-
ten som plager vår jord? Hvor 
skulle rettferdig heten komme 
fra, gjenopprettelsen, kort og 
godt syndenes forlatelse? Han 
som er fra evighet av, kunne og 
ville gjøre det. Over Ham hadde 
dødsriket ingen makt. Han er 
den levende broren som sier til 
oss alle sammen: «Kom til meg, 
alle dere som strever og har tungt 
å bære, og jeg vil gi dere hvile.» 
(Matteus 11:28)

En mann fortalte følgende:
– Jeg var på reise i England. En søndag kom jeg gjennom 
et kulldistrikt, og kom i prat med en gutt som passet noen 
hester. Han fortalte meg at de ble brukt i arbeid i gruven 
hele uken igjennom. De gikk frem og tilbake nede i de 
mørke guvegangene og dro kullvogner. Men om søndagen 
ble de brakt opp og ut i lyset. Hvis ikke det ble gjort, ville 
hestene på kort tid bli blinde.

Er ikke dette en preken for oss? Hvis vi gjør søndagen 
til arbeidsdag, vil vi snart miste synet for det som hører 
Gud til. Vi blir åndelig blinde.

Denne historien er fra «gamle dager», men kan tale til 
oss i dag når nok et forsøk blir gjort for å alminneliggjøre 
søndagen for hele folket.

Historien er hentet fra Mia Hallesby – «250 fortellinger 
for barn og unge», Oslo 1971, s. 164.
 Unni E.B. Nøding

Hva er det med søndagen?

«Sporty» er med 
på sin faste rute 
og distri buerer  
Menighetsbladet 
sammen med sin eier.
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Nytt fra  
Berg menighet

Felles påskefeiring
Påsken er kirkens viktigste 
høytid. I år feirer Halden, 
Berg og Rokke menigheter 
påsken sammen. I kirka vil 
vi også dette året forsøke 
både gjennom visuelle 
uttrykk, musikk og ord å 
gripe noe av denne spen
ningen og den dramatikk 
som er forbundet med 
påskeevangeliet og som 
Jesus gjennomlevde disse 
dagene. Og vi vil være på 
leting etter om påskens 
budskap fortsatt har 
betydning for vårt eget liv. 
Gudstjenesteoversikten 
for påsken finner du på 
side 11 i bladet.

Jazzmesse
Søndag 19. april blir det 
jazzmesse i Berg kirke. 
Musikere fra Halden 
Storband deltar sammen 
med solo sangeren 
Margrethe Gaulin. 
Jazzgruppen er med i 
gudstjenesten og vil fylle 
kirken med glade jazztoner.

Pilegrimsvandring
Det blir pilegrims
vandring søndag 26. april. 
Vandringen skjer fra Rød 
herregård (kl 10.00) til 
Berg kirke. Det blir lagt ut 
rebuser på vandringsveien 
og «pilegrimene» møter 
spennende personer 
underveis.

Babysanggudstjeneste
Menighetspedagog Ragna 
Hult tilrettela babysang
gudstjenesten søndag 1. 
februar sammen med sog
neprest Kristin Bakkevig. 
Babysang er et populært 
tiltak i Haldens kirker.

Den internasjonale 
kvinne dagen ble markert 
ved gudstjenesten 8. 
mars, et samarbeid med 
bl.a. Halden sanitetsfore
ning og Metodistkirken, 
og det første av tre 
arrange menter denne 
dagen. Etter gudstjenes
ten var det åpent hus i 
sanitets forenings hus 
i Svenskegaten og på 
kvelden var det konsert 
i Fredrikshald teater: 
«Kvinnestemmer i Halden»

Torsdagskvelder i Berg
«Torsdagskvelder i Berg» er 
kvelder med ulikt innhold; 
kultur, fellesskap, sang og 
kveldsbønner, som vi håper 
vil være gode møte plasser 
 for mennesker som føler 
de hører til i menigheten 
eller som bare stikker 
innom. Torsdagskvelder 
begynner til vanlig kl 1900.
 
Torsdag 12. mars er det 
temakveld: «Jøder ere 
udelukkede fra Adgang til 
Riget». Jødeparagrafen 
i grunnloven av 1814. 
Hva skjer når trosfrihet 
kommer i konflikt med 
andre friheter – eller andres 
frihet. Innleder er historiker 
Karin Margrete Stokke, 
Høgskolen i Østfold. Det 
blir også spilt musikk av 
den jødiske komponisten 
Mendelsohn.

[… fortsetter på side 4]

Påske

Pesach

TEKST: ARILD F. STANG

Ordet pesach betyr bare rett og slett 
«gå forbi». Et ordspill som henviser til 
dødsengelen som passerte de jødiske 
hjemmene, og på den måten sparte de 
førstefødte jødiske guttebarna (under 
de ti plagene som Gud sendte over 
menneskene).

I toraen kalles festen Hag Ha’Matzot – 
matzefesten – fordi jødene under denne 
høytiden er pålagt å spise matze, usyret 
brød. Brødet symboliserer på den ene 
siden slaveriets elendighet og det raske 
oppbruddet , da jødene startet flukten fra 
Egypt. Det betraktes også som  festens og 
frihetens brød.

Historiene om flukten/utgangen fra 
Egypt er samlet i én bok: Haggada. Hele 
boken leses i løpet av de to første dagene av 
påskefesten. Sentralt i feiringen er seder-
bordet med sederfatet. Rundt sederbordet 
diskuteres historiene i Haggada. Det finnes 
stadig nye innfallsvinkler for samtalene, 
–  noen kan ha lest en ny artikkel, barna 
kan ha lært noe nytt i skolen.

Haggadaen er en bok på 60 sider. Man 
starter lesingen den første kvelden på side 
en. Når man kommer til side 31, blir de 
fleste barn lykkelige. Her står det: «Der 
holdes måltid».

På seder fatet 
finner man karpas, 
persille eller salat. Maror, 
bitre urter til minne om  slaveriet. 
Charoset, til minne om mur-
stensblandingen de brukte 
til å bygge pyramidene 
i Egypt. Chazeret, en 
bitter urt som spises 
sammen med matze til 
minne om forfedrene, 
som ble pålagt å spise 
dette. Zeroa, et brent 
ben, til minne om of-
ferlammet. Beitza, et 
kokt, svidd egg, som 
symboliserer livets 
sirkel og festofferet som 
ble brakt til tempelet.

På bordet står også en 
mugge med saltvann, til minne 
om tårer. Eliahus beger; et vinbeger 
som står klart i påvente av profeten som 
skal bringe Messias til Jorden.

Selve måltidet består som regel av en god 
suppe, rikelig med forskjellige kjøttvarer 
og småpølser, og selvsagt matze. Rikelig 
med vin.

3

Påske (Pesach) er den høy
tiden som i sterkest grad 
 knyttes til jødisk identitet.  
En 8 dagers fest til minne om 
 jødenes  utmarsj fra Egypt. 

Påskemåltidet er et av verdens eldste og 
mest kjente bordfellesskap. Her er den 
symbolske betydningen av de rettene 
som skal høre med:

Lammeknoken ligger hele tiden på 
sederfatet for å minne om påskelammet 
som ble slaktet av fedrene i Egypt, og 
samtidig minne oss om Jesus som vårt 
evige påskelam. Det usyrede brødet skal 
minne om trengselstiden. Israelittene 

hadde ikke tid til å lage noe av gjærdeig da 
de i hast måtte flykte. Persillekvast dyppet 
i saltvann skal minne om Israelsfolkets 
tårer i Egypt. Og for oss om Kristi lidelse.

Bitre urter skal minne om at egypterne 
forbitret israeloittenes liv med slaveri og 
tungt arbeid. Oss minner det om den bitre 
kval Jeus led ved sin død på korset – for 
vår skyld. Charozet: Dette er en deig av 
nøtter og epler formet som murstein. Den 

skal minne om slavearbeidet i Egypt, som 
ofte var teglarbeid.

Et egg spises til minne om høytids-
ofringen i tempelet.

Teksten er tatt fra Misjonsblad 
for Israel, nr. 2, 2012, en artikkel om 
 påskemåltidet ved Jorunn A. Langmoen 
i  samtale med Ingjerd Kvarme.

«Det siste måltidet», etter Giacomo Raffaelli fra 1816 – en kopi av Leonardo da Vincis originale mesterverk.

Bildene viser to  forskjellige seder-
fat, tilhørende en kvinne i Halden. 
Fatene kan  variere i  størrelse og 
kunstnerisk  utsmykking. Men 
alle har det felles, at stedene 
på fatet er  markert på hebraisk, 
der de forskjellige, obligatoriske 
 gjenstandene skal ligge. 

Påskemåltidet
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Torsdag 19. mars invi
teres alle til konsert med 
Trekkspillklubben. 
Torsdag 26. mars inviterer 
vi alle som er engasjerte 
i menigheten til en felles 
samtalekveld om menig
heten vår: Hva fungerer 
bra i menigheten? Hvilke 
utfordringer har vi? Hva 
kan vi gjøre for styrke 
menigheten og det åndelige 
fellesskapet?
Torsdag 23. april inviterer 
menigheten til diktkveld med 
Siv Birgitte Isaksen og Anne 
Britt Stapelfedt. Ketil Isaksen 
spiller gitar og har satt 
musikk til flere av diktene. 
Dette blir en stemningsfull 
kveld med rom for stillhet og 
ettertanke.
Torsdag 7. mai kl 17.00 
er det felles avslutning for 
barne arbeidet. Familier 
og alle andre ønskes 
velkommen.
Torsdag 4. juni inviterer 
diakoniutvalget til torsdags
kveld med fellesskap og 
sommersalmer
 
Konsert med 
Gledessprederne
tirsdag 26. mai i Berg kirke. 
Alle er velkommen.
 
Bønn i kirken
Torsdager på ulike uker 
er det bønnesamlinger 
eller åpen kirke for bønn kl 
09.00–09.30.

Juniorkonfirmantene (4.–7. 
trinn) fortsetter å møtes til 
samlinger i kirken etter sko
letid. De deltar som gode 
medhjelpere under guds
tjenester. Kontaktpersoner: 
Bjørn Tore Andersen 
97786627, og Kristin K 
Bakkevig, 48269054

Småtroll (1–5 år), i følge 
med en voksen. Vi møtes i 
Berg menighetshus annen
hver torsdag kl. 17.00–18.30. 
Vi synger og traller, leker og 
danser, tegner og spiser. 
Før kveldsmaten har vi en 
liten samlingsstund hvor 
det fortelles en fortelling 
fra Bibelen. Kontaktperson: 
Bjørn Tore Andersen, 
97786627.
 
Barneklubb (5–8 år). 
Men du som er eldre kan 
også få være med for å 
hjelpe oss. Vi møtes i Berg 
menighetshus kl. 17.00, 
første torsdag i måneden. 
Vi har det morsomt, lager 
ting, Hører bibelfortellinger 
og dramatiserer dem. Så 
lager vi kveldsmat og spiser 
sammen. Kontaktpersoner: 
Toril Skram: 90810501 
og Hans Magnus Bakke: 
48295514.

Nytt fra  
Berg menighet

AV THOR NONSEID

F o r f a t t e r e n 
Edvard Hoem 
 debuterte som 
salme forfatter 
med denne salmen 
i 1983. Da var han 
bosatt i Bergen. 
Hans ti år gamle sønn Henrik 
var elev i 4. klasse på Sandviken 
skole. Oddgeir Bruaset forteller i 
boken Det lyser i stille grender at 
utfordringen til Hoem om å skrive 
en salme, kom fra musikk lærer 
Ingrid Klovning. 
I en musikktime før jul kom 

gutten med et spørsmål: «Fru 
Klovning, veit du at far min er 
diktar?» Det visste hun jo godt, 
og uten å få tenkt seg om sa hun: 
«Kanskje du kan spørje han om 
han vil skrive ein julesong til oss?»

Edvard Hoem tok utfordringen 
og skrev en annerledes julesang 
med et radikalt  sosialt budskap, 
med tittelen Den fattige Gud. Det 
er Jesu Ord på dommens dag: 

Det dere gjorde mot èn av disse mine 
minste søsken, har dere gjort mot 
meg. (Matt.25,40). 

I 2.vers skriver Hoem: Han sa: Ein 
fattig går forbi, og det er meg du ser. 
Men vi ser millionar, vi, i svoltens 
store hær. 

Emmisærsønnen Edvard Hoem 
fra Fræna vokste opp i et hjem 
hvor Bibelen var viktigste boken. 
I studentmiljøet ved Oslo uni-
versitet i 70-åra, møtte han den 
radikale AKP-ml-bevegelsen og 
ble revet med i den revolusjonære 
kampen. Hans første forfatter-
skap er da også preget av venstre-
radikale holdninger. Men i dag 
er han å finne blant de mest pro-
duktive salmediktere. Hele 11 av 
hans salmer har fått plass i vår nye 
salmebok i tillegg til hans overset-
telse av den klassiske negro spiri-
tual, Nobody knows the trouble I 
have seen. (N13, 470). 

For å få en melodi til den nye 
salmen, tok Hoem kontakt med 
sin venn og samarbeidspartner 
gjennom mange år, Henning 
Sommerro. Han hadde kompo-
nert melodi til flere av Hoems 
teatertekster (bl.a. Kjærleikens fer-
jereise). Han slo igjennom med me-
lodien til Hylbakk-diktet Vårsøg, 
og er nå kjent som en av de mest 
allsidige musikerne her i landet 
med musikk til teater, operaer, 
film og fjernsyn, kammer musikk, 
orkestermusikk og kirkemusikk.   

Nå skulle det bli en salme-
melodi. og her var Sommerro på 
hjemmebane med sin organist-
utdanning fra Trøndelag musik-
konservatorium, orgelstudier i 
Nederland og Sveits, men også 
med røtter i folkemusikken på 
Nordmøre.  

I Norsk salmebok har han me-
lodier til 10 salmer, og 7 av disse er 
skrevet av Hoem. Hoems mektige 
salme om skapelsen, Når heile 
verda syng mot Gud, og pilegrims-
salmen til Erik Bye, Jeg synger 
meg en blå, blå salme, er to av 
Sommerros salme melodier som 
har slått igjennom. Det kan vi 
også si om melodien til salmen 
vi har tatt med i dette menighets-
bladet. Melodien har en fast rytme 
og enkel tonebevegelse som i en 
barnesang, men også med over-
raskende rytmiske innslag som 
små oppmerksomhetsvekkere.

DEN FATTIGE GUD
(N13, nr.740)
1
Eit lite barn voks opp til mann
og sa at han var Gud.
Han levde slik som andre, han,
og såg heilt vanleg ut.
Hans rike låg langt borte frå
all sorg og vondskap i vår verd,
og enda bed han oss forstå
at det er inni oss det er.

2
Han sa: Ein fattig går forbi,
og det er meg du ser.
Men vi ser millionar, vi,
i svoltens store hær.
Og når vi veit kva vi har gjort
mot alle desse dine små,
forstår du at vi snur oss bort
ifrå den Gud vi skulle sjå.

3
Men er det sant at dei som bur
i svolten kring vår jord,
er Gud som menneske, da trur
vi òg at du er stor.
Når svoltens hær frå land til 
land
bryt opp og krev ei anna verd,
vil vi forstå med vår forstand
kva for ein mektig Gud du er. 

Salmen som er tatt med denne gang, 
ble egentlig til som en julesalme, men 
er i Norsk salmebok 2013 plassert 
under temaet: «Rettferd og fred». 

Den fattige Gud – en salme for vår egen tid

Det skjer noe…

TEKST/FOTO: ARILD F. STANG

Deltakende menigheter var 
Halden menighet (Den Norske 
Kirke), Frikirken, Metodistkirken, 
Kristi Menighet Betel, Pinse-
k irken Sa len og Ha lden 

baptist menighet. Kirken var 
på det nærmeste fullsatt, da de 
deltakende prester og forstan-
dere inntok kirkerommet i bibel-
prosesjon under preludiet «Han er 
oppstanden. Halleluja! Lov ham 

og pris ham! Halleluja! Jesus, vår 
Frelser, lenkene brøt. Han har 
beseiret mørke og død.»

Nådeshilsen, inngangsord 
og Samlingsbønnen ved sogne-
prest Jan B. Lystad. Kantor 
Marie Håkensen sang  vakkert, 
og Salen Hornorkester spilte 
f lere musikkstykker. Det ble 
lest fra 1. Mosebok og fra 
Johannesprologen. Frode Næss 

fra Pinsekirken Salen holdt en 
meget god og tankevekkende 
preken. Så feiret menigheten 
nattverd ved to stasjoner med 
intinksjon. Vakkert postludium 
ved Salen hornorkester.

Søndag 8. februar kunne vi 
glede oss over årets jazzguds-
tjeneste. Sogneprest Jan B. 
Lystad forrettet, og 7 musikere 
– stort sett fra Halden Storband 

I Immanuelskirken har vi hatt mye å glede 
oss over i vinter. Søndag  25. januar hadde 
«felleskomitéen» satt seg fore å feire 
Bibeldagen.
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Årsmøte 22. mars
Årsmøtet avholdes i 
Kirkestua etter gudstjenes
ten 22. mars. På møtet vil 
årsmeldingen og regnska
pet for 2014 og budsjettet 
for 2015 bli gjennomgått. 
Det vil bli mulighet for å 
kommentere, stille spørsmål 
og komme med ønsker 
til menighets rådet. Det 
serveres lapskaus etterfulgt 
av kaffe og kaker. Alle er 
hjertelig velkommen!

Menighetsrådsvalget 
2015
Menighetsrådet har 
nedsatt en nominasjons
komité bestående av 
Martin Glomsrød, Gerda 
Solerød og Gerd Berit 
Odberg. Komiteen har 
nå startet arbeidet med å 
sette sammen et listefor
slag. Da menighetsrådet 
skal ha 8 medlemmer og 
5 vara medlemmer, skal 
listeforslaget innholde 
minimum 13 navn. 
Listeforslaget skal leveres 
til valgstyret innen 1.mai. 
Menighetsarbeid er både 
givende og spennende. 
Vi vil derfor oppfordre alle 
som får en henvendelse fra 
nominasjons komiteen tenke 
nøye igjennom om ikke en 
periode i menighetsrådet er 
noe du kunne tenke deg.  

Datering av hvalvirvelen i 
døpefonten i Asak kirke
Døpefonten i Asak kirke er 
fra 1700tallet og er laget 
i tre. Midtpartiet utgjøres 
imidlertid av en ryggvirvel 
fra et hvalskjelett som ble 
funnet i Tistedalsfossen i 
1682. To geologer ønsker 
nå å finne ut hvor gam
melt dette skjelettet er 
og har lett etter andre 
skjelettdeler både på 
gårder i nær området og 
ved Nationalmuseet i 
København uten å lykkes. 
De har derfor nå henvendt 
seg til menighetsrådet og 
spurt om tillatelse til å ta ut 
1–2 gram beinsubstans av 
ryggvirvelen i døpefonten, 
for å kunne datere skjelet
tet etter C14metoden 
(radiokarbondatering). 
Datering av skjelettrester fra 
en stor hval som ble funnet 
i Oreid grustak i 1992 viste 
at disse var vel 13.000 år 
gamle, da havnivået lå rundt 
175 meter over dagens 
havnivå. Menighetsrådet har 
behandlet søknaden og gitt 
tillatelse til å ta ut en prøve, 
fortrinnsvis fra innsiden av 
knokkelen.  

Nytt fra  
Asak  menighet

Ram Oren

Gertrudas løfte;
et barn, et løfte og en flukt 
under andre verdenskrig 
LUNDE FORLAG 2011

   FRA 
BOKHYLLEN

AV UNNI E.B. NØDING

«RETTFERDIG BLANT NASJONENE»
Nok en bok fra verdenskigen?  Orker vi mer av den? Denne 
boken gjør som så mange andre, den forteller verdens-
historie gjennom enkeltmenneskers liv, og det gjør den godt.  
Ram Oren er en populær israelsk journalist, jurist og for-
fatter av en rekke romaner og historiske bøker. Han sier selv 

i sitt forord at han skriver ned en 
sann historie, basert på inter-
vjuer med familiemedlemmer 
som overlevde Holocaust, andre 
vitner og dokumenter fra samme 
periode og egen forskning. For 
at det skulle bli lettere å for-
telle  historien, måtte han dikte 
opp deler av dialogene og hente 
detaljer fra andre samtidsvitner. 
Men fortellingen om Michael og 
Gertrudas liv er fortalt så nær 
opp til den faktiske forhold som 
mulig.

To familiehistorier veves sammen: den tyske SS-offiseren 
med egen jødisk familie og den polsk-jødiske familien 
med polsk, katolsk barnepike, Gertruda. I begge famili-
ene blir det et skjebnefellesskap mellom europeeren og 
jøden.  Gertruda tar seg av den foreldreløse, jødiske gutten, 
Michael Stolowitzky. Vi følger dem gjennom det krigsher-
jede Europa til det jødiske hjemland, slik barnepiken har 
lovet for eldrene hans. Det blir en uhyggelig og farefull ferd 
gjennom  krigens redsler, men også fortalt med varme og 
overraskende redninger. 
Gertrudas heltemodige redningsaksjon ble hedret av Yad 
Vashem, Israels minnemuseum for Holocaust. Hun ble 
innlemmet i de «rettferdige blant nasjonene» av museet i 
takknemlighet for hennes innsats. Til dags dato har 26.000 
ikke-jøder fra 50 land fått denne høye utmerkelsen.

Jostein Andreassen

Dersom noen hadde funnet på 
 historien om Jesu oppstandelse, 
måtte han ha sørget for at en mann 
hadde sett ham først og vært kron
vitne. På den tiden hadde en kvinnes 
ord ingen verdi i en rettssal.

Gode grunner 
for at Jesus stod 
opp og at du kan 
tro det

AV JOSTEIN ANDREASSEN

Hadde noen bare 
laget historien, 
hadde han latt 
oppstandelsen 
skje i en avkrok 
der den var minst 
kontrollerbar. Her 
skjer den i Jerusalem ved påske-
tider, der den er lettest mulig å 
kontrollere. 

Den døde Jesus ble lagt i en 
klippegrav med en svær stein 
foran. Den var rullet på plass 
og veide flere hundre kilo. Den 
var forseglet. Der var romerske 
 soldater utenfor på vakt.

Soldatene sa at disiplene stjal 
liket mens de sov. Hvordan 
kunne de vite det hvis de sov? 
Det var dødsstraff for en soldat 
å sove på post.

Det at Jesus stod opp, kom 
svært overraskende på disi-
plene. De var slått ut av sorg 
og  skuffelse over det som hadde 
skjedd. De var redde for å bli tatt 
selv og hadde stengt seg inne. 
Plutselig skjer det noe som for-
vandler dem full stendig. De går 
fra å være feige reddharer til å 
bli verdens  modigste på meget 
kort tid. Og troen på at Jesus 
hadde stått opp, lot seg aldri 
piske ut av dem. 

Jesus viste seg levende for 
 tvilende mennesker minst 13 
ganger: 
•  For Maria Magdalena og sin 

mor Maria to ganger (Matteus 
28); og Salome (Markus 16), 
for Maria Magdalena en gang 
til (Mrk. 16; Lukas 24; se også 
Johs. 20) 

•  For Emmaus-vandrerne (Mrk. 
16; Luk. 24) 

•  For disiplene (Mrk. 16; Luk. 
24; Johs. 20) 

•  For disiplene og Thomas 

søn dagen etter (Johs. 20)
•  For disiplene ved Tiberiassjøen 

(Johs. 20)
•  For Paulus, der han ble for-

vandlet fra en ivrig forfølger 
av de Jesus-troende til å bli 
en minst like ivrig misjonær  
(Ap.gj. kap.9; kap. 22, kap. 26)

•  For Paulus en annen gang  
(Ap.gj. 18,9)

•  For Paulus en tredje gang  
(Ap. gj. 22,17)

•  For Peter (1. Kor. 15)
•  For sin eldste halvbror Jakob 

(1. Kor. 15)
•  For disiplene da han gav 

misjonsbefalingen (Mt. 28; 
Luk. 24). Muligens/trolig er 
dette samme gang som: 

•  For «mer enn 500 brødre på 
en gang» (1.Kor 15). «Av dem 
lever de fleste ennå, men noen 
er sovnet inn». Det er som om 
apostelen vil si: De fleste som 
opplevde det, lever ennå. Gå og 
spør dem!

Jesus-troen hadde stor framgang. 
På kort tid var flere tusen blitt 
overbevist. Disiplene trodde 
åpenbart på det de selv fortalte. 
De brukte resten av livet til å for-
telle at Jesus hadde stått opp. Alle 
unntatt Johannes led martyr-
døden for sin tro. Ingen vil gå i 
døden for noe de vet ikke er sant.

– underholdt og spilte salmer, 
til dels i lett «oppjazzet» form. 
Et fantastisk innslag var den 
unge Margrethe Gaulin, som på 
en gripende måte var solist både 

med salmer og gamle «svisker».  
Også denne søndagen var kirken 
særdeles godt besøkt, – og vi har 
grunn til å glede oss til neste 
gang! 

På ca. 300 år ble kristendommen, 
tross tidvis sterke forfølgelser 
og i konkurranse med mange 
andre religioner, statsreligion i 
Romerriket. Den erobret Europa 
og kom til den fjerneste utpost 
i verden. I Asia, Afrika og Sør-
Amerika er kristendommen i 
sterk vekst. 

Jesus lever! Gi deg til ham og 
opplev det selv!
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Kirkelivet synliggjøres 
under byjubileet

Busterudgata 31,  
1776 Halden

E-post: halden@dnb.no

AUTORISERT
MASKINENTREPRENØR

ERLING GRIMSRUD AS
Flatebyveien 1A, 1792 Tistedal • Tlf 69 21 14 60

• Graving • Sprenging • Transport • Høytrykkspyling

www.erling-grimsrud.noKolås Eftf. AS
Autorisert rørlegger
Nedre Bankegate 34,
1771 Halden
Tlf 69 19 07 00

RISUM

Tlf 69 18 57 93

AV INGER LISE SKAUGE

Følgende arrangementer står 
 sentralt i jubileumsåret: 

Fredag 10.  apr i l ,  på selve 
jubileums dagen, arrangeres det 
Festgudstjeneste i Immanuels 
kirke, der flere kor og kirkeledere 
deltar.

Første Pinsedag feires med 
stor felleskirkelig Pinsefest i 
Busterudparken om formiddagen.

Lørdag 13. juni, på Haldendagen, 
blir det Barne- og Familiefestival 
i Busterudparken med korsang 
fra Paviljongen, tryllekunstner, 
ponnyridning og aktiviteter for 
store og små.

Lørdag 20. juni arrangeres 
en bynær og annerledes pile-
grimsvandring som gir oss inn-
blikk i kirkelige aktiviteter fra 1665 
og fram til i dag. Vandringen star-
ter ved Immanuels kirke, går via 
Frikirken til Betel. Neste stopp er 
Metodistkirken, deretter St. Peter 

Auensen Maskinentrepenør AS
Vestgårdveien 34, 1788 Halden

Telefon 915 16 236

Transport
Sprenging
Graving For oss er privatkunder  

like viktige som bedrifts kunder.

Handelsbanken
www.handelsbanken.no

www.tdmbarnehager.no

Trenger du 
 barnehage -

plass?

Tlf. 69 18 56 20
Velkommen til butikkutsalget 

vårt på Tista senter.

www.bergstromkjott.no

–

Kafeteria – Selskapslokaler
Catering – Motell – Hytter

Tlf 69 16 80 00
www.hokkro.no • post@hokkro.no

En egen tverrkirkelig komite 
har vært i sving et helt år for 
å forberede  markeringen av 
 menighetslivet i forbindelse 
med byens 350-årsjubileum.

kirke og Frelsesarmeen, før det 
hele avsluttes i Busterudparken. 
På hver «stasjon» blir det et tablå 
knyttet til bestemte temaer som: 
Misjon, økumenikk, diakoni, 
 arbeidsformer, omsorg m.fl.

Lørdag 27. juni ,under Mat- og 
Havnefestivalen, arrangeres 
det en ungdomssamling, kalt 
Powermeeting, med et friskt pro-
gram i «Harald og Thomas-stil». 

Søndag 28. juni står kirke-
samfunnene sammen om den 

tradisjonsrike gudstjeneste på 
Torget.

Kristenfolket i Halden vil i for-
bindelse med jubileet stå sammen 
og vise sin evne til å være til 
stede for byens befolkning. 
Halden er en av landets byer med 
flest kirkesamfunn. Gjennom 
Felleskomiteen, Predikantringen 
og turnusordninger med besøk 
på eldresentre og sykehjem, er det 
et svært godt klima menighetene 

i mellom. Dette vil vi fra vår 
side ta vare på og utvikle videre. 
Kanskje Bibelens ord «Se, hvor 
de elsker hverandre» kunne være 
menighetenes jubileumsgave til 
hverandre! 

Nye flotte brosjyrer 
for kirkene i anledning 
 Halden 350-års jubileum: 
Prestebakke kirke, 
Tistedal kirke, Søndre 
 Enningdalen kirke, Idd 
kirke, Rokke kirke, Asak 
kirke, Berg kirke og 
 Immanuels kirke har fått 
hver sin utgave.
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Børkes 
Bakeri

– baker byens 
beste brød

Skippergata 14
Tlf. 69 18 13 72

GLASSMESTERI OG 
 RAMMEFORRETNING

Oscarsgt. 14
Tlf. 69 18 29 76. (Nattservice: 92 89 91 11) Tlf. 911 33 400

Vi hjelper deg i 
gang med ditt 
prosjekt.
Kom innom for en 
hyggelig fagprat.

Byggeriet LA Bygg
Isebakkeveien 1 (Sørliefeltet)
Tlf 476 55 222

Montér Halden
Walkersgt 1 (Høvleriet)

Tlf 46895000
Åpningstider:

Mandag–fredag: 07:00–17:00
Lørdag: 09:00–15:00
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Svinesundsveien 337
1789 Berg i Østfold
Tlf 69 19 55 50

Vestgårdveien 1–5 – Postboks 1080, 1787 Berg
Telefon 69 21 35 00 – www.jensen-scheele.no

  
 

 

  

ALLTID HER FOR DEG

ADRESSE Damstredet1
 1772 Halden
TELEFON 69 18 44 51
WWW halden-begravelse.no
INNEHAVER Jostein Lie

K i rke s a m f u n nene  i  byen  g r at u lerer  me d  ju bi le e t !

Tilsammen 
20 kirkehus 
blir presentert 
i egen brosjyre.

I forbindelse med byens jubileum 
har byens kirkeliv fått en stor 
gave. Sparebankstiftelsen Halden 
og Berg Sparebank har finansiert 
brosjyremateriell som presen-
terer alle kirkehusene i Halden. 
I alt 20 kirkehus blir presentert i 
hver sin brosjyre. Alle brosjyrene 
har samme form og oppbygging, 
men innholdet er like variert som 
antall kirker. Det er det enkelte 
Gudshus som presenteres – ikke 
menighetens liv og virke. På den 
måten blir brosjyren tidløs og 
kan forhåpentligvis i mange år 
framover være en fin presenta-
sjon av den enkelte kirke.

K irkene som presente-
res er i alfabetisk rekkefølge: 
Adventkirken, Asak kirke, 
Baptistkirken Tabernaklet, 
B e r g  k i r k e ,  B e t e l ,  E l i m 
baptist kirke, Evangeliekirken 
Østerbo, Frelsesarmeen i 
Halden og Tistedal, Frikirken, 
Idd kirke, Immanuels kirke, 
Metodistkirken i Halden, 
Metodistkirken Tistedal, 
Pinsekirken Salen, Prestebakke 
k irke,  Rok ke k irke,  Sion 
Ingedal, St. Peter kirke, Søndre 
Enningdalen kirke og Tistedal 
kirke.

Alt arbeid med brosjyrene, 
slik som fotografering og tekst-
produksjon, er gjort på fri villig 
basis, og det er lagt ned ad-
skillige timer i dette arbeidet. 
Utformingen av brosjyrene er 
gjort av lokale grafiske designere, 
og trykkingen er også gjort lokalt.

Kirkene i Halden har med 
disse brosjyrene fått en stor og 
raus jubileumsgave.

Fellesbrosjyre med flere 
 Gudshus

I forbindelse med den bynære 

pilegrimsvandringen den 20. juni 
– omtalt et annet sted i bladet – 
utarbeides det et annet enkelt 
brosjyremateriell, der all kristelig 
virksomhet presenteres, ikke bare 
kirkebygningene.

I tillegg til de 20 kirkene 
som har fått egne brosjyrer, vil 
andre virksomhetssteder med 
kristelig aktivitet bli samlet på 
en felles orienteringsbrosjyre. 
Idet Menighetsbladet går i 

trykken ser oversikten slik ut i 
alfabetisk rekkefølge – i tillegg 
til de 20 kirkene: Asak kirke-
stue, Berg menighetshus, Det 
grønne huset, Ende menighets-
hus, Gimle misjonshus, Good 
News, Halden fengsels livssyns-
rom, Halden menighets lokale Os 
allé, Haldenkirken, Karlsholm 
menighetshus, Normisjonshuset 
på Glenne, Pedalen – Kirkens by-
misjon, Pella Normisjon, Rokke 

bedehus, Salen Aspedammen, Salen 
Prestebakke, Sannerød misjons-
hus, Tomasgården retreatsenter 
og Ynglingen (KFUK/M).

Vi ber folk gi oss i redaksjonen 
for Menighetsbladet et hint dersom 
de kjenner til lokal kirkelig virk-
somhet som ikke er kommet med 
på denne listen. Vi har nemlig tid 
fram til begynnelsen av juni til å 
endre dette brosjyreoppsettet.

Raus jubileums gave 
til alle kirkene
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Flott jazzgudstjeneste 
Med en fulltonende 
gruppe fra Halden 
Stor band ble jazzguds
tjenesten 1. februar en 
stor opplevelse. Ikke minst 
på grunn av sangeren, 
hun hadde fantastiske 
framføringer som solist, 
og var en solid forsanger 
til salmene. Kirken var 
godt fullsatt, og det var 
tydelig at folk satte pris på 
musikken både som egne 
innslag i gudstjenesten og 
som akkompagnement til 
salmesangen. 

Aage Samuelsen-konsert
Kirken var fullsatt på en 
storslått konsert i anled
ning markering av Aage 
Samuelsens 100årsdag 
i februar. Ledet av 
Hans Chr. Andersen ga 
 programmet et utsnitt av 
mangfoldet i  musikken 
til den folkekjære for
kynneren og sangeren. 
Drivende flott framført 
av en lang rekke kjente 
artister. En kveld til glede 
og oppbyggelse.

Lunsjmøtene
Lunsjmøtene samler 
mange. I januar var det 
en fullsatt sal da Jon 
Jørstad kåserte om Alf 
Prøysen. Prøysensanger 
hørte naturligvis også 
med. I februar sto Gunnar 
Kinn for kåseri og sanger 
fra Fanny Elstads rike 
repertoar. 

I januar arrangerte vi 
juletrefest og den var som 
vanlig godt besøkt.
På karnevalsguds-
tjenesten i februar deltok 
barn fra Venneklubben – 
klubben for barn mellom 
6 og 10 år i Enningdalen.  
Venneklubben møtes én 
gang i måneden. 
15. mars avholder 
Enningdalen menighets
råd årsmøte.
29. mars åpnes  
Ennindalen kirke igjen 
etter vinterstengingen. 
Dette er Plamesøndag, 
med påsken i ord og 
toner. 
1.påskedag er det guds
tjeneste i Prestebakke 
kirke.
19. april er det igjen 
gudstjenste i Ennindalen 
kirke. 6årsgudstjeneste.
26. april er det 
samtale gudstjeneste i 
Enningdalen kirke.
17. mai holdes det 
festgudstjeneste i 
Prestebakke kirke.
1. pinsedag er det konfir
masjon i Prestebakke 
kirke.

Nytt fra  
Halden 
 menighet

Nytt fra  
Enningdalen 
 menighet

DIAKONI I  FOKUS

Mange tror det er lett synlig om 
et barn har det vanskelig, men det 
kan være vanskelig å vite hvordan 
et barn har det hjemme basert på 
adferd eller utseende. Sårbare barn 
vokser opp i alle samfunnslag og 
typer familier. Derfor bør man 
ikke la symptomene alene styre 
om man gjør noe for et barn. Er 
du bekymret for et barn, bør du 
gjøre noe uansett!

Vi har lett for å dele vår be-
kymring for et barn med naboen, 
 ektefellen eller en venn. Det vi må 
huske er å vise omsorg direkte til 
barnet, i barnehøyde. Det er da vi 
gjør en forskjell for barnet selv. Fra 
forskning vet vi at det er av stor 
betydning for et barns framtid å 

bli sett av en voksen. Å bli sett er 
menneskets mest grunnleggende 
følelsesmessige behov. Å bli sett 
er en viktig beskyttelsesfaktor i 
et sårbart barns liv. 
«Kan du snakke med meg, ikke bare 
om meg.»

 - Gjennom en enkel femtrinns 
veileder vil vi gi voksne mulighet 
til å være den som bryr seg, når 
magefølelsen sier at man bør, sier 
Jan Elverum, generalsekretær i 
Blå Kors.

Det er lett å anta at et barn ville 
blitt fanget opp av andre dersom 
det var grunn til bekymring. Det 
viser seg ofte ikke å være tilfelle. 
Barn som lever i sårbare hjem er 
ofte flinke til å gå inn i roller, til-
passe seg omgivelsene og å skjule 
hvordan det står til hjemme.

«Sårbare barn er som andre barn 
– forskjellige»

Barn trenger at man våger og 
handler. Det er vi voksne som må 
øve oss på å bære ubehaget ved å 
være den som stiller spørsmål, 
blander oss, bryr oss. Barna bør 
ikke bære smerten og ubehaget 
alene. Du ser det ikke før du tror 
det! Se veilederen i sin helhet på 
jegser.no eller bestill en brosjyre 
på e-post jegser@blakors.no /  tlf 
900 75 732

Hva kan du gjøre? 
1. Ta magefølelsen din på alvor.
Hvis du er bekymret for et barn, er 
det viktig at du gjør noe med det. 
Det er lett å tenke at barnet ville 
vært fanget opp av andre dersom 
det var grunn til bekymring. Det 

er ofte ikke tilfelle. La ikke frykten 
for å ta feil stoppe deg.  
2. Vis at du ser barnet – gjennom 
ord og nærvær. Å bli sett og aner-
kjent av en voksen betyr mye for 
alle barn.
3. Vis at du ser barnet – gjennom 
handling. Spør barnet om det skal 
på arrangementer i nærmiljøet, 
inviter barnet med hvis det nøler. 
4. Hvis magefølelsen din forster-
kes, bør du formidle til barnet at 
det er trygt å snakke med deg. Vær 
en god lytter og vis at du tåler å 
høre det barnet forteller. 
5. Vit at du gjør en forskjell
Det aller beste du kan oppleve er 
at barnet du var bekymret for viser 
seg å ha det bra. Eller kanskje du 
aldri får bekreftet eller avkreftet 
hvordan det står til med barnet. 
Det kan bety at barnet har det 
«godt nok». Kanskje måtte du 
gripe inn å gå videre med din be-
kymring. Uansett er det viktig at 
barnet  selv opplever bekymrin-
gen din som en omsorgshandling 
ved at du forholder deg direkte til 
barnet. Sannsynligvis betyr du 
mer enn du forstår. 
«Selv om jeg skjuler det som er 
vanskelig, ønsker jeg å bli sett.»

En oppvekst varer livet ut
Ett av ti barn lider 
under at foreldrene 
drikker, ruser seg 
eller har psykiske 
problemer. For 
disse barna er det 
avgjørende å bli sett 
av trygge voksne.

AV EYVIND MØLLER

For 25 år siden dukket det opp 
en ny blomst i Haldens rike kor-
flora. Halden KFUK/M hadde i 
1989 inngått en «bytteavtale» 
med Halden kommune, der for-
eningen fikk nye lokaliteter på 
Karrestad mot at Halden kom-
mune overtok Halden KFUK/Ms 
gamle lokaler i bygningen i Øvre 
Bankegate som på folkemunne 
bare het «Ynglingen». En gruppe 
sangglade haldensere benyttet da 
begivenheten til å starte et helt 
nytt, frittstående kor. I alle de 25 
årene som har gått siden høsten 
1989, har La Capella hatt sin base 
nettopp på «Nye Ynglingen» i 
Vidars vei på Karrestad.

Mange haldensere har i løpet 
av disse 25 årene hatt gleden 
av å møte La Capella ved ulike 
 anledninger. Koret har opp-
trådt ved ulike gudstjenester i 
byens kirker, som Alle Helgens 
markeringer og en rekke kon-
firmasjonsgudstjenester, samt 
ved flere bispevisitaser. I tillegg 
til slike regelmessige opptredener 
har La Capella også arrangert 
egne konserter, ofte i samarbeid 
med kjente sangere og andre 
markante kirkelig «kjendiser», 

som Karsten Isachsen, Petter 
Skauen, Cato Kristiansen, Geirr 
Lystrup og de kjente svenske 
sangerne Lars Mörlid og Peter 
Sandwall. Sist La Capella opp-
trådte i en større sammenheng, 
var under fjorårets 200-års-
jubileumsgudstjeneste 17. mai 
i  Immanuelskirken.

La Capella består i dag av ca 

25 sangere og kan by på et bredt 
sangrepertoar: negro spirituals, 
viser, svenske og engelsk sanger, 
salmer og annen tradisjonell 
kirkemusikk, for å nevne noen 
typer. En variert bukett av dette 
sangutvalget vil koret nå gjerne 
presentere for haldenserne. 
Derfor innbyr La Capella til fest-
lig og variert jubileums konsert 

i Imanuelskirken søndag 22. 
mars. Til denne konserten har 
vi fått assistanse av flere lokale 
musikere. Kristin S. Breda vil 
binde sammen konsertkvelden 
med verbale innslag. Vi håper 
riktig mange haldensere vil ta 
imot innbydelsen, og vi ønsker 
alle hjertelig velkommen til en 
 hyggelig sangkveld.

Koret La Capella: 
Feirer 25 år med jubileumskonsert

La Capella feirer 25-årsjubileum med jubileumskonsert i Immanuelskirken søndag 22. mars.
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BIA REGNSKAPSLAG
BERG IDD & AREMARK

Vi er spesialister på landbruksregnskap, 
men i vår kundeportefølje har vi også 

 aksjeselskaper, enkeltmannsforetak, ANS, 
DA, Samdrifter og Frivillige organisasjoner.

Rødsveien 46 – 1781 Halden
Tlf 69 19 07 50

www.biaregnskapslag.no

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

Gravemaskiner a.s

Marthinussen
MUSIKK AS

Pianostemmer/ 
tekniker

Prestegårdsveien 1, 
1791 Tistedal

Tlf 91 36 02 45
 

sverre@ 
marthinussenmusikk.no w
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BILLINGTON
Tlf 69 17 24 20

GRIMSRUD
– en del av GGgruppen

INDUSTRIOMRÅDER • BOLIGFELT • VA-ANLEGG • BYGG
UTOMHUSANLEGG • SAMFERDSEL • SPESIELLE ANLEGGSARBEIDER

Tlf 69 21 64 20
www.leifgrimsrud.no

Fra skog til bygg
TISTEDAL | TLF 69 19 08 00 | www.stangeskovene.no

Misjonsalliansen er en fritt-
stående, norsk misjonsorga-
nisasjon som driver diako-
nale utviklingsprosjekter i 9 
land i Sør-Amerika, Asia og 
Afrika. Gjennom arbeidet skal 
 fattige og diskriminerte skal 
få møte Jesu kjærlighet i ord 
og handling. 

«Vi gir livet en sjanse», lyder 
Misjonsalliansens visjon. Det 
gjør vi ved å bekjempe fattig-
dom, fremme rettferdighet 
og å bygge Guds rike.

Bekjempe fattigdom
Fattigdom er mer enn det 
å ikke ha nok penger og 
mangel på materielle res-
surser. Fattigdom er et ut-
trykk for at menneskeverdet 
krenkes. Fattigdom handler 
også om blant annet man-
glende tilgang til utdanning, 

grunnleggende helsetjenester 
og rent drikkevann. Derfor vil 
vi stå på de fattiges side og tale 
deres sak!

Fremme rettferdighet
Alle mennesker har lik verdi og 
har derfor rett til å leve under ver-
dige forhold. Misjonsalliansen vil 
kjempe for rettferdighet og utfor-
dre uretten mellom rike og fattige 
i de landene vi jobber i. Vi sier ofte: 
«Det handler ikke om veldedighet, 
men om rettferdighet!» 

Bygge Guds rike
Guds misjon i verden er forsoning 
og gjenopprettelse – som berø-
rer alle sider av menneskelivet. 
Misjonsalliansen vil formidle Jesu 
kjærlighet i ord og handlinger, og 
vi har et særlig kall til den diako-
nale tjenesten. Misjonsalliansen 
etablerer ikke egne menigheter, 

men vi er likevel kirkebyggende. 
Det er viktig for oss å styrke våre 
samarbeidsmenigheter i deres 
misjonsoppdrag i nær miljøet. 
Opplæring av pastorer og ledere 
med vekt på diakoni er viktig.

Hovedsatsing
Vi snakker ofte om tre satsings-
områder: Lokalsamfunns-
utvikling, mikrofinans og 
kirkesamarbeid. Lokalsamfunns-
utvikling innebærer rent vann, 
utdanning, helse, arbeid for 
funksjonshemmede og støtte 
til inntektsbringende aktivite-
ter. Mikrofinans er lån til fat-
tige mennesker som ikke har 
tilgang til lån i vanlige banker. 
Kirkesamarbeidet er tverrkirkelig, 
og mye av arbeidet er rettet mot 
barn og ungdom. Kilden til alt vi 
gjør er Jesus kjærlighet.

Storgata 3, Sydsiden
Tlf 69 18 20 33

LIE 
HANDELS-
GARTNERI

v/Odde Bru
Tlf. 69 18 00 20
Mandag–fredag 10–18

Lørdag 10–16
Søndag stengt

AV INGER LISE SKAUGE

I denne serien presenterer menighetsbladet de misjonsorganisa-
sjonene som sam arbeider i Samarbeidsutvalget for Menighet 
og Misjon i Borg. Misjonsaktuelt  presenterte i forrige nummer 
Stefanusalliansen. Denne gang er det Misjonsalliansens tur til å få 
presentere sin virksomhet. Håkon Bøhn får ordet.

Misjonsaktuelt presenterte i forrige nummer organisasjo-
nen HimalPartner.  dette nummeret møter vi en gammel 
organisasjon – med et nytt navn. Denne deltar også i 
Samarbeidsutvalget for Menighet og Misjon i Borg. Vi har 
utfordret Marianne Haugerud i organisasjonen

Helhetlige  løsninger innen 
elektro til private og bedrifter

Walkers gate 14, 1771 Halden

Tlf. 69 18 15 75
www.riiselektro.no

Storgata 15 – 1776 Halden
Tlf 69 17 51 52
haldentannhelsesenter.no

Liberia

Vietnam

Bolivia

De er selv i førersetet
Misjonsalliansen samarbeider 
tett med målgruppen, altså 
med befolkningen i de  fattige 
landsbyene og med lokale 
 myndigheter, organisasjoner 
og  foreninger. Det er målgrup-
pen som definerer sine behov, 
for så å planlegge og gjennom-
føre  prosjektene, slik at disse 
selv skal kunne skape en bedre 
fremtid for seg selv og landet 
de lever i. Vi vil utruste, gi ny 
kunnskap og myndiggjøre 
lokalbefolkningen.

Norge
Arbeidet drives med støtte 
fra våre ca. 25.000 givere 
og støttespillere i Norge. 
Dessuten får vi støtte fra den 
norske stat  gjennom NORAD. 
Totalbudsjettet i 2015 er på 115 
millioner kroner.

18. januar ble årets 
Tårnagentgudstjeneste 
avholdt med en flott gjeng 
agentåtteåringer i en 
 fullsatt kirke.  

1.februar var det en 
vel lykket «123gudstje
neste» i Idd kirke. Her ble 
menighetens dåpsbarn de 
tre siste årene gjort stas 
på – i tillegg til at baby
sanggruppa deltok med et 
flott innslag. 

Søndag 8. mars blir 
det menighetsårsmøte 
umiddelbart etter guds
tjenesten i Idd kirke. 
Årsmeldingen legges ut i 
kirken og på kirkekontoret.

Årsmeldingen for 2014 er 
nå klar: På 44 ordinære 
gudstjenester var det i 
snitt 96 deltakere – en gle
delig oppgang fra året før! 
Det ble til sammen gitt kr 
114 985 i offer (i tillegg ble 
det samlet inn ca kr 30 000 
under fasteaksjonen). 42 
barn ble døpt, 41 ungdom
mer ble konfirmert, det 
ble foretatt 6 vielser og 48 
personer ble gravlagt.

Lørdag 21. mars viser kon
firmantene på Iddesiden 
prosjektet «Gud ville gi liv» 
i Tistedal kirke. Prosjektet 
er en framstilling av histo
rien om Josef, med utblikk 
mot hva den betyr for oss 
som lever i dag.  

Tirsdag 24.mars får alle 
husstander i Idd besøk 
av menighetens konfir
manter i forbindelse med 
Fasteaksjonen «Sammen 
for en rettferdig verden». 
Aksjonen er som vanlig i 
regi av Kirkens Nødhjelp.

For niende gang invi
terer menighetene på 
Iddesiden til en felles 
«Påskefestuke». Idd kirke 
er denne gangen tildelt 
pasjons gudstjenesten 
langfredag – i tillegg 
blir det festgudstje
neste 1.påskedag og 
påskegudstjeneste på 
Bakke opptreningssenter 
2.påskedag.

Nytt fra  
Idd  menighet
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www.berg-sparebank.no

Glenne Bil AS
Båstadlundveien 6
Postboks 2073, Brødløs
1760 Halden
Tlf 69 21 10 50

www.glennebil.no

Kvalitets
trykksaker

Fiskebrygga – Tlf 69 17 81 50

noe kristent arbeid direkte, men 
følte at Berg kirke var min kirke. 
Jeg ble konfirmert der, og kon-
firmasjonsdagen ble en stor dag 
for meg. Bibbi skriver i boken: 
«I kirken min er det store vin-
duer innrammet med blyglass, 
og  akkurat den dagen, mens jeg 
stor der på kirkegulvet, husker 
jeg at solen skinte på vinduene og 
kastet så fine stråler inn i kirken. 
Det var som om vi ble velsignet 
med Guds lys.»

– Dette med lyset, Guds lys, 
ble viktig i boken jeg har skrevet, 
sier Bibbi.

– Jeg har hatt ulike jobber opp 
igjennom årene og tatt forskjel-
lige kurs og skoler. Jeg liker å 
jobbe med mennesker, og etter 
hvert ble jeg aromaterapeut og 

hudpleier. De siste årene før jeg 
flyttet tilbake til Halden, bodde 
jeg i Drøbak. Her begynte jeg å 
gå jevnlig i kirken. Nå bor jeg 
på Hjortsbergtunet og føler 
en trygghet der. Det er kjente 
steder rundt meg, og mange 
gode minner dukker opp. Det 
ble naturlig å gå i Berg kirke, og 
der føler jeg meg velkommen. Det 
er en fin menighet å bli del av.

– Hva drev deg til å skrive boka 
«Jeg gir dem evig liv»? 

– Jeg hadde en trang til å dele 
med andre noen av opplevelsene 
mine. Jeg ønsket å formidle at 
Gud har gitt oss ulike nådegaver 
som han vil vi skal bruke. Mange 
har en Kristusenergi som bør 
komme fram i våre liv. Den hel-
lige Ånd er virksom også i dag, 
om vi åpner opp for den og lar 
den få gjøre noe med oss. Jeg opp-
lever ofte å se et lys som bekrefter 
min tro og gir meg opplevelser 
med Jesus. Han blir så nær og 
går ved min side. Jesus er med 
meg i oppgavene her og gir meg 
visshet om et evig liv etter døden. 
Jesus gir meg så mye gjennom 
mennesker jeg møter på min vei. 

«Jesus er verdens lys» står 
det med store bokstaver et sted 
i boka. Det er viktig for Bibbi 
Lassen å få fram. Jeg spør henne 
hva som er det beste Jesus har gitt 
henne. Hun svarer fred, visshet 
og kjærlighet. 

Jeg takker for praten og sier 
at jeg har hatt utbytte av å lese 
boken hennes. Hvis noen har lyst 
til å få tak i den, kan de enten 
kontakte Bibbi på telefon 414 22 
484, eller på mail bibbi.lassen@
gmail.com.

DEKK FOR
ALLE BEHOV!

Halden Dekk A/S
Knivsøvn. 4, 1788 Berg 

Tlf. 69 19 55 75

Ingen blasfemi skader 
islam og muslimer så 
meget som oppfordringen 
til å myrde en forfatter.

Naquib Mahfouz
egyptisk forfatter (Nobelprisen 1988) og 

embetsmann
1911–2006

Hva Gud virkelig er, vil du 
få vite når du tier stille.

Richard Wurmbrand
rumensk prest og forfatter

1909–2001
Dyr er ikke skapt for oss, 
men med oss.

Siri Marthinsen
norsk veterinær

1973–

Lesefrukter
      til ettertanke

ved Trond Enger

Vi leverer alt fra stikkontakter 
til store prosjekter som  skoler, 

borettslag og nybygg.

Tlf 69 17 71 00
www.elektrikertjenesten.no

Thon Hotel Halden
Langrygga 1, 1767 Halden

Tlf 69 21 33 00
www.thonhotels.no/halden

avdeling Halden
Sauøya

Tlf 69 18 18 19
Mottak bygg, havre,  
hvete, rug og oljefrø.

Leierensing og beising av såkorn

Regnskap – Økonomi
Rådgivning

Skjebergveien 200,
1743 Klavestadhaugen

Tlf. 69 10 26 60
www.directa.no   

«Jeg gir dem evig liv»
Dette er tittelen på boka Bibbi Lassen har skrevet. Bibelstedet 
Joh. 10,28 sto på kortet hun selv fikk som konfirmant for ca 50 år 
siden.
Det lyder slik: «Jeg gir dem evig 
liv. De skal aldri i evighet gå tapt, 
og ingen skal rive dem ut av min 
hånd.» Kortet har hun ennå, 
for teller Bibbi, og det gir henne 
fortsatt inspirasjon. Hun opp-
lever bibelverset som et fantas-
tisk løfte. Det har brent seg fast 
i henne, og hun deler det gjerne 
med andre. 

Senere i samtalen skal vi 
snakke mer om boka, men først 
vil jeg høre litt om henne selv 
og spør om hun føler seg som en 
ekte haldenser. Hun forteller: 
– Jeg vokste opp på Båstalund, 
som den gang hørte til Berg kom-
mune. Jeg gikk de første årene på 
Båstalund skole, men flyttet i 5. 
klasse over på Hjortsberg, da den 
var bygget ferdig. Det var stort å 
bli elev på en helt ny skole. Mor 
var fra Halden og far fra Oslo, 
og jeg opplever det godt å ha røt-
tene mine her i denne byen. Jeg 
har bodd andre steder i mange 
år, men da jeg flyttet tilbake hit 
for et par år siden, var det som å 
komme hjem, og jeg føler meg 
absolutt som ekte haldenser.

– Hvordan var det å vokse opp 
i Halden, spør jeg videre. 

–Jeg synes det var veldig 
bra, svarer Bibbi. Vi hadde det 
fritt og godt. Det var jo ikke så 
mye bebyggelse den gang der 
vi bodde. Det var åker, eng og 
beitende dyr, veldig få biler, så 
store områder var trygge leke-
plasser. Divisjonsmusikken spilte 
i parken til bestemte tider, og det 
var ulike aktiviteter å være med 
på. Jeg likte spesielt godt svøm-
ming og turn, og deltok aktivt i 
begge deler. Jeg var ikke med i 

Bibbi Lassen har skrevet boken 
«Jeg gir dem evig liv».

Tårnagentene
18 barn fra de ulike 
menighetene deltok 25/1. 
Ansvarlig Bjørn Tore 
Andersen, med flere gode 
medhjelpere, gjorde barna 
mer kjent med kirken – fra 
klokketårnet til under kir
kegulvet. «Agentene» fikk 
også besøk av en ordentlig 
agent, John Hellberg, som 
tok fingeravtrykk av alle 
sammen. På søndag fikk 
menigheten oppleve det 
ungene har lært. De fikk 
hver sin bok utlevert og 
gudstjenesten ble avsluttet 
med slipp av mange bal
longer fra klokke tårnet.

Årsmeldingen for 2014
Etter gudstjenesten 22. 
mars vil menighetsrådet 
presentere årsmeldingen 
og regnskap for 2014 samt 
budsjett for 2015.
Samtidig vil menighets
rådet presentere forslag 
om samarbeid med Halden 
 menighet. Gjennom 
tros  opplæringen har vi 
hatt mye samarbeid med 
Halden og Berg menighet. 

Forslagene til vedtak på 
menighetsmøte er som 
følger:
1. Halden og Rokke menig
heter går inn i en 4 års 
prøveperiode med felles 
menighetsråd
Formål: Styrket samarbeid 
mellom de to menighe
tene. Prøvetiden gjelder 
kommende valgperiode 
2015–2019.
 
2. Det velges 4 faste samt 
2  varamedlemmer fra hver 
menighet. Menighets rådet 
konstituerer seg selv etter 
valget.
3. En av menighetenes 
sogneprester møter i 
menighetsrådet, den andre 
sognepresten er vararepre
sentant. Disse bytter roller 
etter 2 år.
4. Menighetene har separat 
økonomi og fører hvert sitt 
regnskap.
5. Hver av menighetene har 
en representant med vara
representant i Fellesrådet.
6. Menighetsrådet oppret
ter de utvalg det lokalt er 
behov for. Hver menighet 
har et gudstjenesteutvalg. 
Så langt det er mulig, 
legges det opp til møte
punkter mellom utvalgene 
for utveksling av erfaringer.

[...fortsetter til høyre]

Nytt fra  
Rokke 
 menighet

Nytt fra  
Rokke  menighet

7. Det vil bli organisert minst 
ett felles arrangement i 
halvåret. 
8. Byråsjef Ahlsens legat vil 
ut fra statuttene fortsatt være 
knyttet til Immanuels kirke, 
og styreleder utnevnes blant 
representantene fra Halden 
menighet. Styret velges av 
menighetsrådet.

Påsken i Rokke kirke
I år skal vi samarbeide om 
gudstjenestene.  
Se gudstjeneste oversikten på 
neste side.

Konfirmantene
8/3 framførte konfirmantene 
en musikal i Immanuelskirken. 
24/3 skal de være bøsse
bærere for Kirkens Nødhjelp. 
7/6 er konfirmasjonsdagen 
for Rokke.

En takk til våre dyktige 
 sangere og musikere i 
Rokke kirke 26/12. En fullsatt 
kirke hyllet dem. I år var det 
10 år siden den første kon
serten. JanErik Norheim har 
det praktiske ansvaret i tillegg 
til pianospillet. Arild Elnes 
på saksofon. Kristin Harboe, 
IngerMarie Vierli Vold, Gro 
Jeanett H. Mo og Åsmund 
Kaldestad står for all sangen. 
Vi er stolte og glade for at vi 
har slike kunstnere i nær
heten. Takk for denne flotte 
 prestasjonen!

– Benytt Menighets
bladets annonsører 
når du handler varer 
og tjenester. 
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Andrè Phakdeesri 
Norderhaug

Amine Phakdeesri 
Norderhaug

Johanne Alfsdatter  
Hanssen

Dennis Haakestad

Rokke kirke:  
Syver Høglund Volden
Esther Flinth Rakstad

Immanuels kirke: 
Ingvild Tysse-Hostad
Caroline Jasmine Tangen 

Frøhaug
Lilly Henriksen

VIEDE:
Immanuels kirke:
Camilla Thomasrud Rosell 

og Simen Andrè Olsen

Asak kirke:
Vanja Haugland Jensen og 

Sindre Olsen

Berg kirke:
Ramona Fjelle og  

Andrè Dahl

DØDE:
Asak kirke 
Else Antonie Elnes
Per Arne Grønlund
Herman Ludvig Nordby 
Lisbeth Borge 

Idd kirke
Asbjørn Simensen
Inger Marie Brække 

Bøyesen 
Aage Johan Engdahl
Inger Borgny Sandtorp
Lars-Ole Gimming
Thora Alise Mathisen
Karsten Ivar Hågensen
Margot Johanne Fjeldvik 

Kirsti Anett Signebøen
Tordis Karin Skeie 
Kai Reinholt Henriksen

Berg kirke 
Anne-Marie Gabrielsen 
Jan Henning Nielsen
Sigrun Synnøve Nilsen
Odd Gunnar Karlsen
Jon Ludvig Mellevold 

Rokke kirke
Kåre Joel Ramdal 
Gerd Josefine Torp 

Immanuels kirke
Anne-Mette Flyvholm 

Helme
Roald Karl Amundsen

Tistedal kirke
Kjell Roy Gustavsen

Os kapell
Else Larsen
Borghild Alvilde Bjørsvik
Mary Aceng
Inger Helene Olsen
Rut Synnøve Brøchner
Aslaug Marit Østlie
Gunvor Marit Bråthen
Anette Dahl
Aagot Synnøve Hansen
Aud Fladsrud
Tjodvor Elisif Malmo
Randi Helene Wiig
Inger Sofie Karlsen
Bjørn Ottar Myrvang
Kari Sonja Berger
Else Bodil Olsen
Kåre Magnus Gade 

Rasmussen
Ejner Thormod Stjernelund
Gerd Neergaard
Knut Henry Sund
Ida Helene Gustavsen
Astrid Karlsen
Jan Åge Gabrielsen

Grete Elisabeth Mulders
Erling Alfred Myrvang
Stein Erik  Dahlquist
Ingrid Margrethe 

Jargvoll
Max Erlan Aastebøl
Kåre Alfred Karlsen
Berit Synnøve Thue
Aud-Elise Johannessen
Terje Gjersøe Riis 
Kari Ringstad 
Jan Erik Larsen
Inghild Margrethe 

Asplund
Kent Andres Forsell
Inger Oline Iversen
Solveig Renstrøm
Fritz Halvdan Myrvang
Reidun Larsen
Else Karin Tjernes
Sunniva Ingvoldstad
Gerd Synøve Johansen
Kjell Roy Gustavsen

Peter Adrian Heltorp 
Gustavsen

Tistedal kirke: 
Helene Sofie Eriksen

Prestebakke kirke: 
Matheo Midtlien
Selma Johanne Løvås Bruun

Berg kirke: 
Åse Johanne Torptangen 

Røsnæs 
Vilde Skaug-Larsen
Leo Alexander Bakken
Alma Leodine Skaug-Heller 
Lucas Fresh
Wilhelm Johan Bakke
Ellen Therese Fredriksen
Nathalie Desireè Bråthen 

Moberg
Lilly Skartoft 

DØPTE
Asak kirke:  
Audun Hanevik 
Sunniva Lunke
Nils Petter Lie Gussiås
Oskar Leander Staal Bjordal 
Tobias Sundal
Henry Knoph Svendsen

Idd kirke: 
Ulrik Fredrik Koren Idebøen
Wilhelm Andrè Olsen
Sanna Olivia Borgaas
Sofus Fitje Gjødalstuen
Leon Andersen Stenbråten
Novah Olsen Løkkemyhr
Linnea Bruun Larsen
Marinius Scot Danielsen
Severin Matheo Danielsen 
Serianna Kaspara Danielsen 
Nora Marie Lintho-Sødenå
Dennis Paulsberg Strømsbo

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

Slekters gang

Lørdag 14. mars
ASAK KIRKE KL. 18.00 OG KL. 20.00 
Musikal ved konfirmanter 

Søndag 15. mars 
4. søndag i faste
TISTEDAL KIRKE KL. 11.00 
Gudstjeneste ved sogneprest 
Kjell Halvard Flø. Dåp. Nattverd.
Årsmøte etter gudstjenesten.
PRESTEBAKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Reidar Finsådal. Dåp. 
Årsmøte etter gudstjenesten.
IMMANUELS KIRKE KL.11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Halvor Gregersen

Lørdag 21. mars
TISTEDAL KIRKE KL. 18 OG KL. 20 
Musikal ved konfirmanter

Søndag 22. mars
Maria Budskapsdag
ASAK KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved Kjell Halvard 
Flø. Dåp. Nattverd. Årsmøte 
etter gudstjenesten.
IDD KIRKE KL. 11.00
Misjonsgudstjeneste ved sogne
prest Reidar Finsådal. Dåp. 
Nattverd. 
YNGLINGEN KL. 11.00
Gudstjeneste med utdeling av 
6årsbok.
IMMANUELS KIRKE KL. 18.00
Jubileumskonsert med La 
Capella 
BERG KIRKE KL. 11.00 
Gudstjeneste ved Kristin K. 
Bakkevig 
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Halvor Gregersen. Årsmøte etter 
gudstjenesten.

Søndag 29. mars
Palmesøndag
ASAK KIRKE KL. 11.00
Påskefamiliegudstjeneste ved 
sogneprest Kjell Halvard Flø. 
Dåp.
ENNINGDAL KIRKE KL. 18.00
Påsken i ord og toner 
BERG KIRKE KL. 11.00 
Gudstjeneste ved sogneprest 
Kirstin K. Bakkevig

Torsdag 2. april
Skjærtorsdag:
TISTEDAL KIRKE KL. 18.00
Påskemåltid Gudstjeneste ved 
kapellan Martin Lund. Nattverd
ROKKE KIRKE KL. 18.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Halvor Gregersen

Fredag 3. april
Langfredag:
IDD KIRKE KL. 11.00 
Pasjonsgudstjeneste ved sogne
prest Reidar Finsådal
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Økumenisk gudstjeneste ved 
sogneprest Jan Boye Lystad
BERG KIRKE KL. 18.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Kristin K. Bakkevig

Søndag 5. april 
1. Påskedag
ASAK KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Kjell Halvard Flø. Dåp. Nattverd.
TISTEDAL KIRKE KL. 08.30
Gudstjeneste ved kapellan 
Martin Lund. Påskefrokost.
IDD KIRKE KL. 11.00 
Gudstjeneste ved sogneprest 
Reidar Finsådal. Dåp. Nattverd.
PRESTEBAKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved kapellan 
Martin Lund
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Jan Boye Lystad
BERG KIRKE KL. 11.00 
Gudstjeneste ved sogneprest 
Kristin K. Bakkevig
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Halvor Gregersen

Mandag 6. april
2. påskedag
BAKKE SENTER FOR MESTRING OG 
REHABILITERING KL.11.00 
Gudstjeneste ved sogneprest 
Kjell Halvard Flø 
HALDEN SYKEHJEM KL. 11.00 
Gudstjeneste ved sogneprest 
Jan Boye Lystad

Fredag 10. april 
IMMANUELS KIRKE KL.11.00
Jubileumsgudstjeneste vedr. 
Haldens byjubileum.

Søndag 12. april
2. søndag i påsketiden
ASAK KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Reidar Finsådal. Dåp. Nattverd.
IDD KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Kjell Halvard Flø. Dåp. Nattverd.
IMMANUELS KIRKEN KL. 18.00 
Ungdomsgudstjeneste ved 
menighetspedagog Johannes 
W. Halvorsen og sogneprest Jan 
B. Lystad.

Søndag 19. april
3. søndag i påsketiden
TISTEDAL KIRKE KL. 11.00 
Gudstjeneste ved sogneprest 
Kjell Halvard Flø. Utdeling av 
6årsbok.
IDD KIRKE KL. 11.00 
Gudstjeneste ved sogneprest 
Reidar Finsådal. Utdeling av 
6årsbok. Dåp.
ENNINGDAL KIRKE KL.11.00 
Gudstjeneste ved sogneprest 
Martin Lund. Utdeling av 
6årsbok.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00 
Gudstjeneste ved sogneprest 
Jan Boye Lystad. Ungdoms
gruppa deltar.
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Kristin K. Bakkevig 
ROKKE KIRKE KL. 11.00 
Gudstjeneste ved sogneprest 
Halvor Gregersen. Utdeling av 
6årsbok.

Tirsdag 21. april 
ASAK KIRKE KL. 18.00 
Møtested kirken ved kapellan 
Martin Lund. Nattverd. Gledes
sprederne.

Torsdag 23. april 
TISTEDAL KIRKE KL. 18.00
St. Georgs gudstjeneste ved 
sogneprest Reidar Finsådal.
Speiderne deltar.
 

Søndag 26. april
4. søndag i påsketiden:
ASAK KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved kapellan Mar
tin Lund. Utdeling av 6årsbok. 
Dåp.
IDD KIRKE KL. 17.00 OG KL. 19.00
Samtalegudstjeneste med 
konfirmantene ved kapellan 
Martin Lund
ENNINGDAL KIRKE KL. 11.00 
Samtalegudstjeneste med 
konfirmantene ved sogneprest 
Reidar Finsådal
BERG KIRKE KL. 11.00 
Pilgrimsvandring. Gudstjeneste 
i kirken ved sogneprest Halvor 
Gregersen.

Søndag 3. mai
5. søndag i påsketiden
TISTEDAL KIRKE KL. 11.00 
Konfirmasjonsgudstjeneste ved 
sogneprest Kjell Halvard Flø 
IDD KIRKE KL.10.00 OG KL. 12.30
Konfirmasjonsgudstjenester ved 
sokneprest Reidar Finsådal 
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00 
Konfirmasjonsgudstjeneste ved 
sogneprest Jan Boye Lystad og 
menighetspedagog Johannes 
Wilberg Halvorsen
BERG KIRKE KL. 11.00 
Gudstjeneste ved sogneprest 
Kristin K. Bakkevig
ROKKE KIRKE KL. 11.00 
Friluftsgudstjeneste ved sogne
prest Halvor Gregersen

Lørdag 9. mai 
IDD KIRKE KL. 11.00 
Konfirmasjonsgudstjeneste ved 
kapellan Martin Lund
BERG KIRKE KL. 11.00 OG KL. 13.00 
Konfirmasjonsgudstjenester  
ved sogneprest Kristin K. 
 Bakkevig og menighets
pedagog Johannes Wilberg 
Halvorsen

Søndag 10. mai
6. søndag i påsketiden:
ASAK KIRKE KL. 10.00 OG KL. 12.00 
Konfirmasjonsgudstjenester ved 
sogneprest Kjell Halvard Flø
IDD KIRKE KL. 10.00 OG KL. 12.30 
Konfirmasjonsgudstjenester ved 
kapellan Martin Lund

IMMANUELS KIRKE KL. 11.00 
Gudstjeneste ved sogneprest 
Jan Boye Lystad
BERG KIRKE KL 11.00 OG KL. 13.00 
Konfirmasjonsgudstjenester ved 
sogneprest Kristin K.  Bakkevig 
og menighetspedagog 
 Johannes Wilberg Halvorsen

Torsdag 14. mai
Kristi Himmelfartsdag 
ASAK KIRKE KL. 10.00 OG KL. 12.00
Konfirmasjonsgudstjenester ved 
kapellan Martin Lund

Søndag 17. mai
Nasjonaldagen
PRESTEBAKKE KIRKE KL. 14.00 
Festgudstjeneste i samarbeid 
med Prestebakke skole, ved 
sogneprest Kjell Halvard Flø
IMMANUELS KIRKE KL. 12.00 
Festgudstjeneste ved sogne
prest Halvor Gregersen

Søndag 24. mai
1. Pinsedag
PRESTEBAKKE KIRKE KL. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved 
sogneprest Reidar Finsådal.
BUSTERUDPARKEN KL. 11.00:
Friluftsgudstjeneste.

Mandag 25. mai
2. Pinsedag
BERG BYGDETUN KL. 11.00 
Friluftsgudstjeneste ved 
 kapellan Martin Lund
IMMANUELS KIRKE  
I METODISTKIRKEN KL.11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Jan B. Lystad

Søndag 31. mai 
Treenighetssøndag:
ASAK KIRKE KL. 11.00 
Gudstjeneste ved sogneprest 
Reidar Finsådal. Dåp og 
nattverd
IDD KIRKE KL. 11.00 
Gudstjeneste ved sogneprest 
Kjell Halvard Flø. Dåp og 
nattverd
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00 
Avslutning for barnekoret ved 
sogneprest Jan Boye Lystad og 
kantor Marie Håkensen

BERG KIRKE KL. 11.00 
Sprell Levende utdeling av 6 årsbok. Ved 
sogneprest Kristin K. Bakkevig 

Søndag 7. juni 
2. søndag i treenighetstiden:
TISTEDAL KIRKE KL. 11.00 
Gudstjeneste ved sogneprest Kjell Halvard  
Flø. Nattverd
ENNINGDAL KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved kapellan Martin Lund
Nattverd
ROKKE KIRKE KL. 13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sogne
prest Halvor Gregersen og menighets
pedagog Johannes Wilberg Halvorsen

Menighetsbladet
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Konfirmantweekend
Stenbekk var som i 
 tidligere år rammen 
om årets konfirmant
weekend. Et tettpakket 
program med lite tid 
til å slappe av mellom 
slagene. Det ble en 
dynamisk samling 
med mye utfoldelse av 
 kreativitet og energi. 

Påskefestuke
Berg, Rokke og Halden 
menigheter samles om 
felles opplegg i påsken. 
Palmesøndag blir det 
familiegudstjeneste i 
Berg kirke, Skjærtorsdag
gudstjeneste og 
måltidsfellesskap 
i Rokke. I Halden 
blir det som vanlig 
felleskirkelig pasjons
gudstjeneste Langfredag 
i Immanuels kirke. Det 
samme blir det i Berg 
om kvelden samme 
dag. Høytidsmessene 
Påskedag feires som 
vanlig i de tre kirkene. 

Årsmøte 19. april
Etter gudstjenesten 
19. april innkalles det 
til årsmøte i kirken. På 
dagsorden står som 
vanlig årsrapport og 
regnskap. Det vil bli 
informert om aktuelle 
tema, og det er  mulighet 
til å stille spørsmål til 
menighetsrådet. 

Menighetsmøte
I forlengelse av års
møtet 19. april innkalles 
det til menighetsmøte. 
Saken som legges 
fram til drøfting, er et 
eventuelt samarbeid 
mellom Halden og Rokke 
menigheter på rådsplan. 
Etter samtaler mellom 
de to menighetsrådene 
har går de inn for et 
4årig prøveprosjekt 
med felles menighets
råd. Planen legges fram 
for  menighetsmøtet til 
avgjørelse.



Nytt fra  
...

Den norske 
kirke 

i Halden
Os Allé 13, 1777 Halden
fellesraadet@kirkenshus.halden.no
Kontor for kirkevergen, alle 
 menighetene og kirkene i Halden. 
Ekspedisjonstid 10.00–14.00 
tirsdag–fredag. (mandag stengt) 
Telefon 69 17 95 30
Fax 69 17 95 31

Kirkevergens kontor:
 Kirkeverge Jan Ivar Andreassen  
  906 59 492 / 69 17 95 42
  Administrasjonsleder  
Torild Hauge  
 924 08 791 / 69 17 95 40

  Driftsleder kirkegård  
Knut Skram 
 913 93 921

Idd menighetskontor:
 Daglig leder Ingunn Holmberg  
  995 07 913 / 69 17 95 65

Kirkelig undervisning:
 Menighetspedagog  
 Iselin Andersen Gjøstøl     
  415 80 269/69 17 95 69
 Menighetspedagog  
 Johannes W. Halvorsen  
  941 71 465/69 17 95 66
 Kateket/trosopplærer  
 Ragna Ristesund Hult  
  934 91 954/69 17 95 67

Diakoni:
 Diakon Hilde Finsådal  
  951 06 257/69 17 95 54
  Menighetspedagog  
Iselin  Andersen Gjøstøl  
 415 80 269/69 17 95 69

Berg kirke:
 Sogneprest Kristin K. Bakkevig  
  482 69 054/69 17 95 51
 Kantor Sevinj Mirzayeva  
  994 00 894/69 17 95 64
 Driftsleder Knut Skram
  913 93 921

Immanuels kirke:
 Sogneprest Jan B. Lystad  
  412 05 130/69 17 95 62
 Kantor Marie Håkensen  
  467 81 696
 Kantor Sevinj Mirzayeva  
  994 00 894/69 17 95 64
 Kirketjener Øystein Jansen  
  902 89 122
 Kirketjener Ole Johannes Ulseth  
  936 47 397

Rokke kirke:
 Sogneprest Halvor Gregersen  
  905 50 329/69 17 95 52
 Organist Jan Erik Norheim  
  918 68 861
 Kirketjener Morten Lager  
  907 53 131

Asak kirke:
 Sogneprest Kjell Halvard Flø  
  917 06 068/69 17 95 50
 Kapellan Martin Lund  
  970 62 446/69 17 95 68
 Kantor Rana Ahmadova  
  486 03 807
 Kirketjener  
 Ole Johannes Solberg  
  954 64 621

Idd kirke:
 Sogneprest Reidar Finsådal  
  901 32 327/69 17 95 60
 Kapellan Martin Lund  
  970 62 446/69 17 95 68
 Organist Knut Ronald Haugen  
  917 10 691
 Kirketjener Karin W. Hansen  
  915 66 037

Prestebakke kirke:
 Sogneprest Reidar Finsådal  
  901 32 327/69 17 95 60
 Organist Pål Espen Haugen  
  906 50 619
 Kirketjener Svein de Flon  
 481 85 940

Tistedal kirke:
 Sogneprest Kjell Halvard Flø  
  917 06 068/69 17 95 50
 Kantor Rana Ahmadova  
  486 03 807
 Kirketjener Venche Solberg  
  907 89 361

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 Hilde Fosdahl

Storgt. 10
ved Berg Sparebank

Tlf. 69 18 12 88
GODKJENT LEVERANDØR

AV HELSE- OG SYKEARTIKLER

Vi satser  
på service

Løkkevikveien 3, 1747 Skjeberg
Tlf 69 18 76 00

www.lindhaugen.no
Din samarbeidspartner

på grunnarbeider og grøntanlegg
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Mine besteforeldre på fars siden 
var trofaste kirkegjengere, 
 henholdsvis i Prestebakke kirke 
og i Immanuelskirken. Bestefar 
døde lenge før jeg ble født. Men 
Bestemamma tok meg ofte med 
til gudstjeneste, da jeg var barn. 
Hun lærte meg Fadervår og spurte 
nesten daglig om jeg husket å 
be aftenbønn. Som 16–17-åring 
var jeg et år til sjøss. Besøkte da 
ofte sjømanns kirkene omkring 
i verden, både Den norske og 
andre lands (til dels  anglikanske 
og  katolske). Jeg sto til konfirma-
sjon i Immanuelskirken. Men 
ellers var det sport og idrett som 
opptok nærmest hele min opp-
merksomhet i tenårene. 

Siden, i voksen alder, kom jeg med 
i Frimurerlosjen. Dette kom til 
å bety svært mye for meg. Den 

Bispekontoret i Borg sendte for en 
tid siden ut en tale som biskopen 
holdt på nyåret. Det meste av talen 
tok for seg sosiale og økonomiske 
ulikheter i verden. Menighetsbladet 
gjengir her et utdrag av talen.

I k irkens kjernevirksom-
het  sy n l ig g jøres k irkens 
likhetsvisjon:
I dåpen settes vi inn i den store 
økologiske sammenhengen ved 
vannet som vi døpes i. 

BRØDLØS

Tlf 69 17 20 37
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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

Norske Frimurerorden innebæ-
rer et slags skolesystem med 10 
«klasser» (grader) med formål 
personlig utvikling og egen for-
bedring; det hele tuftet på den 
kristne tro.

For mange år siden hadde jeg 
en skjellsettende opplevelse ved 
et bønnesvar til en syk og dypt 
troende frimurerbroder. Dette 
gjorde sterkt inntrykk på meg.  
I Den Norske Frimurerordens 
Lover står det i annet kapittel: 
«…Han (frimureren) skal være 
flittig og nidkjær i bønn og guds-
tjeneste…» Nå har jeg i mange 
år alltid startet hver dag med 
bønn, og jeg begynte igjen å delta 
i gudstjenesten. En gang i blant 
til å begynne med, senere regel-
messig hver søndag. Denne gode 
vanen betyr svært mye for meg, 

og jeg takker Frimurerordenen 
for den inspirasjon den har gitt 
meg opp gjennom årene. Nå kan 
jeg ikke lenger være uten ukens 
høydepunkt: gudstjenesten i 
Immnuelskirken. Der føler jeg 
meg hjemme, og ukens strev og 
mas – samt medienes bombarde-
ring med triste hendelser – viker 
plassen for indre ro, meditasjon, 
lytting til Guds ord og nattverd. I 
tillegg til den inspirasjon jeg har 
fått gjennom frimurerlosjen, vil 
jeg nok anta at min barndoms 
opplevelser i Immanuelskirken 
også har  bidratt til troens 
 utvikling i meg.

Dåpsritualet er det samme 
 uansett kjønn, status og etnisitet.
I nattverden mottar vi samme 
porsjon, uansett økonomiske 
muskler. 

Vi forenes med den korsfestede 
og oppstandne Kristus i brød og 
vin, som er frukten av jorden og 
menneskers arbeid. 

Presten leser de samme ordene 
ved hver eneste jordfesting uav-
hengig av sosial klasse: «Av jord 
er du kommet, til jord skal du bli, 

av jorden skal du igjen oppstå». 
Gud har i Jesu fødsel gitt alle 
mennesker tilgang til seg og gitt 
oss håp om å få del i Jesu seier 
over død, skyld og ondskap – til 
livskraft og livsmot i hverdagen 
og i all evighet. 

I bønn og arbeid skal Den norske 
kirke i Borg være en del av et 
globalt pilegrimsfellesskap som 
gjenspeiler Guds nåde og gir 
mennesker mer smak av himmel 
på jord. 

Tlf 69 17 86 14
www.f-jorgensen.no

Dette har betydd noe for meg
Arild F. Stang

Ordet er ditt
Atle Sommerfeldt

Tlf 69 17 60 62

Nye salmebøker
Det er nå kjøpt inn nye 
salmebøker til kirken. Ved 
hjelp av gaver fra bedrifter 
og privatpersoner samt 
oppstarte midler på bok, 
har vi vært i stand til å 
kjøpe inn samlebøker på 
egenhånd. Vi ser frem til 
å ta de i bruk og håper 
på mye sang og glede i 
kirken.

Påskefrokost
Det er lang tradisjon i 
Tistedal kirke å avvikle 
påskefrokost. Vi inviterer i 
år igjen til påskefestguds
tjeneste og påskefrokost.  

Konfirmasjons-
arrangement på 
Ormetjern
Vi har de siste årene 
hatt stor suksess med 
å arrangere hyggekveld 
på Ormetjernhytta for 
alle konfirmanter både i 
Tistedal, Idd, Enningdalen 
og Prestebakke. Vi trår 
til med både rebusløp, 
 myrfotballturnering og 
mat og leker inne på hytta 
fredag 24. april.

Konfirmasjon
Vi har vært så heldige å ha 
hatt mange konfirmanter i 
menightene de siste årene 
og årets kull er ikke noe 
unntak. Konfiramnetene er 
veldig flinke til å stille opp 
å bidra til aktivitet og inn
hold i kirken, noe vi setter 
veldig stor pris på. Årets 
konfirmasjon er søndag 
3. mai.

Kirken er 150 år
Tistedal kirke ble bygd på 
ren dugnad av arbeidene 
som jobbet primært 
på spinneriet og langs 
fossen. I år er kirken 150 
år og det skal vi markere 
med en skikkelig god 
jubileumsfeiring. Helgen 
19. og 20. september 
blir det både seminarer, 
utstillinger, foredrag og 
jubileumsgudstjeneste. 
Vi får besøk av biskop 
Atle Sommerfelt og vil i 
tillegg invitere både byens 
næringsliv,  politikere, 
kommune ledelse, øvrige 
menigheter i byen og 
lokalbefolkningen til en 
innholdsrik helg.

Nytt fra  
Tistedal 
 menighet


