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De trodde at Jesus var borte. 
De trodde at Jesus var død.
Da kom han på stranden 
en morgen som lyste rød.

Han stod midt iblant dem 
som alltid.  
Et bål lyste opp med sin glød.
Han lot dem få fisker i garnet 
og gav dem brød.

Tro ikke at Jesus er borte! 
Tro ikke at Jesus er død!
Han lever og gir oss å spise 
av livets brød.

Kom til mig alle I som strever og har det tungt, og jeg vil gi Eder hvile!
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Kjære lesere
Forsidebildet som møter oss i dette 
påskenummeret, er tatt av det høye 
maleriet på endeveggen i Rokke bede
hus. På en vårgrønn vegg trer denne 
strålende, lyse Jesus Kristus frem mot 
oss. Han hever armene i velsignelse 
og er omgitt av menn, kvinner og 
barn. Er vi ikke alle kalt til å flokke 
oss rundt ham slik? Den litt gammel
modige innskriften under bildet hører 
med til helheten. Maleriet er signert 
Kr. W. Hanssen 1935.

Til min glede og overraskelse fant 
jeg dette skriftsitatet igjen i to innlegg 
til påskenummeret. Dette kom helt 
uavhengig av redaksjonens valg av 
 bedehusbildet. Da kan det vel være 
på sin plass å sitere hele skriftstedet 
fra Matteus evangelium, kap. 11,2830: 
«Kom til mig, alle I som strever og har 
tungt å bære, og jeg vil gi eder hvile! Ta 
mitt åk på eder og lær av mig! For jeg er 
saktmodig og ydmyk av hjertet; så skal 
I finne hvile for eders sjeler. For mitt åk 
er gagnlig, og min byrde er lett.» (Fra 
Bibelen, rev. 1930 utg., 1964.)

I år kan det bli en annerledes påske, 
men vi trykker frimodig programmet 
for den planlagte påskefestuken. Så 
får vi i år også hilse hverandre med 
den gamle påskehilsenen: «Kristus er 
oppstanden!»

God påske!
Unni E. B. Nøding, red.
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Stenbekk fyller 50 år  
og inviterer til feiring

19. april 1970 
var det offisiell 
åpning av det 
nye leirstedet i 
daværende Tune 
kommune. Det 

Norske Misjonsselskap hadde 
kjøpt opp det gamle barne
hjemmet ved Vestvannet året 
før, og etter mye godt arbeid 
var Stenbekk klargjort til ny 
bruk for NMS-folket i sør-øst. 

50 år etter er det satt av 
tre dager – 1. til 3. mai – 
til forskjellige samlinger 
på leirstedet i tillegg til 
et arrangement på selve 
jubileumsdagen.

Søndag 19. april kl. 18.00 
blir det oppmuntringskveld. 
Presten, foredragsholderen 
og forfatteren Per Anders 
Nordengen skal snakke om 
«livsglede og kristenglede» og 
Stenbekk-veteranen Morten 
Pettersen bidrar med sang. 

Fredag 1. mai blir fami
liedagen, med lek, konkur
ranser, underholdning og 
mat som passer for alle – og 
kanskje litt ekstra for barna. 

Denne våren inviteres Stenbekk-venner i alle aldere og fra alle epoker 
til å markere at NMS har hatt sitt leirsted og samlingspunkt i Østfold 
i 50 år. Det blir fire dager med feiring, der det blir noe for alle på 
programmet.

Det er ikkje utan grunn at mottoet for NMS sin 
Sommarfest og generalforsamling i år er SAMAN.

BENGT- 
EIGIL 
RUUD
TEKST

Vi starter opp kl 12 med 
 aktiviteter inne og ute. Kl 16 
er vi så heldige å få besøk av 
Øistein Kristiansen, kjent fra 
Øisteins blyant, som skal un
derholde og tegne med oss. 

Lørdag 2. mai er mimre
dagen. Da blir det mulig å se 
igjen folk du var på leir med 
for flere tiår siden. Denne 
dagen starter vi opp klokka 
13. Vi samles litt felles og litt 
etter når vi var på leir, spiser 
sammen og har god tid til 
mimring. På ettermiddagen 
får vi besøk av den nye gene
ralsekretæren i NMS, Helge 

1998: 5.–7. klasseleir på Stenbekk for 22 år siden.

S. Gaard, og på kvelden blir 
det konsert med selveste Levi 
Henriksen & Babylon Badlands. 

Søndag 3. mai blir den 
høytidelige festdagen. Da blir 
det festgudstjeneste i Tune 
kirke med påfølgende middag 
og jubileumsfest på Stenbekk. 
Biskop Atle Sommerfeldt og 
korene i Tune kirke deltar 
på gudst jenesten, og på 
jubileumsfesten blir det blant 
annet Stenbekk i et historisk 
perspektiv ved Magne Mjærum 
og sang av Merete Meyer.  

Arrangementene vil ikke 
koste noe, men det blir salg 

av mat. Og selvsagt blir det 
anledning til å gi en gave til 
Stenbekk. De som har behov 
for et sted å sove denne helgen 
er hjertelig velkommen til 
å bestille overnatting med 
frokost.

For å kunne planlegge målti
der, parkering og bruk av hele 
Stenbekk denne helgen, trenger 
arrangørene en tilbakemelding 
om man vil være med en dag 
eller to – eller kanskje alle tre. 
Påmelding skjer til stenbekk@
nms.no eller på sms til 408 14 
861 innen 19. april.

SAMAN – er vi mindre åleine

Kvart tredje år arrangerer NMS ein 
Sommarfest og generalforsamling. I 
år inviterer dei alle til vakre Ålesund 
frå 25.–28. juni.

Jugendbyen er kjent 
for sine vakre  bygningar, 
og i sommarmånadane 
 s t rø y mer t ur is ta r  t i l 

kystbyen for å oppleve naturen 
og arkitekturen. Men tilbake 
til mottoet SAMAN- kvifor?

Når målet for NMS er at vi 
skal dele trua på Jesus, ut
rydde fattigdom og kjempe 
mot urett i verda seier det seg 
sjølv at ein ikkje kan stå åleine. 
Talarar kjem frå inn- og utland 

for å inspirere unge og eldre 
til engasjement. NMS legg óg 
vekt på miljø engasjement og be
rekraft, og dette kjem til syne i 
programtilbodet for festdagane 
i Ålesund. Her blir seminar om 
grådighetskultur, læring i kom
postering og berekraftig kost
hald. Sommardagane i Ålesund 

nms.no/sommerfest
facebook.com/nmssommerfest V

el
ko
m
m
en
!

 
 

skal inspirere og opne opp for 
samvær med både gamle og 
nye bekjentskap. Du kan lese 
meir om NMS sin Sommarfest 
& generalforsamling på nms.
no/sommerfest. Her får du både 
meir informasjon om arrange
mentet og link til påmelding, 
Påmeldingsfristen er 14. juni 
2020. 
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Torsdagskveldene i Berg 
har ulikt innhold, og 23. 
januar var vi mange som 
var med på en Afrika-reise 
i ord og toner i Kirkestua. 
Kulturutvalget i Berg 
menighet inviterte og Roald 
Tobiassen ga ferske og 
levende inntrykk fra sin 
Namibia-reise.
Safia Abdi Haase ga oss, 
sammen med Bergs kantor 
Maria Haug Johansen, 
tonene fra det afrikanske 
kontinentet. I tillegg fikk vi 
servert afrikansk kylling suppe 
og afrikansk te.
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ARILD F. 
STANG
TEKST

Nattverd
Bildet forestiller 
Jesu siste måltid 
med  disiplene, slik 
evange listene i de tre 
 synoptiske evangelier. 
 beskriver det. 

Det er malt av den 
store kunstneren 
Leonardo da Vinci 
i årene 1495–98. Det 
er en freske, malt 

på den ene veggen i spisesalen 
i klosteret Santa Maria delle 
Grazie, Milano. Spisebordet i 
klosteret var plassert i en heste-
sko. Nattverdsbildet gjorde 
 hesteskoen om til en illusorisk 
firkant. Munkene var ikke 
alene. Jesus så på dem. Disiplene 
så på dem. De var i et sukses
sivt felles skap med de hellige 
apostler og Mesteren selv.

På den tiden var det alle
rede malt en rekke bilder av 
Nattverden («The last supper») 
av andre kunstnere. Mange på 
vegger i spisesaler.

Det som gjorde da Vincis 
bilde annerledes enn de 
 tradisjonelle motivene var 
plasseringen av Judas. Her er 
han plassert sammen med de 
andre disiplene og ikke på den 
andre siden av bordet, slik det 
var vanlig i nattverdsmotiver. 
Med dette ville kunstneren 
antagelig fortelle oss at i alle 
grupper av troende kan det 

Lest siden sist; 
Det er en gave å 
få lov å gå videre 
– også etter at noe 
gikk så veldig galt. 
Det kalles nåde 
å få reise seg – 
børste støvet av 
knærne – og vite at 
beina holder enda, 
og at himmelen 
ikke er lukket, selv 
om jeg snublet 
kraftig. Det kan 
være godt å høre en annen si: 
«Vi legger dette bak oss.»

Men det kan ta fra meg min 
menneskelige verdighet og 
min historie om noe prøver 
å overbevise meg om at «..det 
nytter ikke å se seg tilbake» – når 
det jeg ønsker, er å komme til 
rette med hvorfor noe skjedde. 
Hvorfor jeg eller andre handlet 
som vi gjorde. Få sammenheng 
– og kanskje lære. Og vi blir 
«umennesker» om vi ikke tar 
inn over oss et annet menneskes 

sorg – eller eier 
vår egen. 

På en vegg i 
konsentrasjons-
leiren Auschwitz 
kan man lese 
disse orda: 

«Those who 
cannot remember 
th e  pa s t ,  a re 
condemned to 
repeat it.»

I det vanlige 
hverdagslivet eller arbeidslivet 
heter det vilje til å evaluere, for 
å handle mer målretta og klokt i 
neste omgang. 

Bare ved å være villig til å se 
oss tilbake, kan vi gå framover 
i riktig retning. 

Det er sant, selv om vi vet, 
at fortaper vi oss i den veien vi 
gikk – blir skrittene framover 
ikke stødige. 

Vi må holde to ting i hendene 
samtidig: Se oss over skuldra – 
men ikke gå med blikket vendt 

KRISTIN BAKKEVIG
SOGNEPREST I BERG

bakover. (Er det en av livets 
største utfordringer; å holde 
to ting i hendene samtidig?) 

Jeg har fått en yndlings-
journalist som er halvparten 
så gammel som meg. 

Hun har noen perspektiv 
som jeg takker for å bli minnet 
om – og hun våger å leve med 
historien og stille spørsmål. 
Live Lund skriver i Vårt land 
forrige måned: 

«Vi har en kultur for å «legge 
av alt som tynger». Vi blir stadig 
fortalt at vi ikke skal føle så mye 
på andres smerte – og det er på 
sett og vis riktig. Men allikevel, 
det er mye jeg verken orker å 
bære eller er villig til å miste. 
Det trenger ikke handle om tapt 
kjærlighet, det kan være sorg 
over historien, medfølelsen til 
mennesker vi aldri har kjent. 
Vi skal sørge over Auschwitz, 
vi skal sørge over verdens gang. 
Hos Garborg må Veslemøy lære 
å eie sorgen sin, og det må vi 

også. (Garborgs «Veslemøy» er 
en vond og vakker fortelling om 
å modnes og bli voksen. Min 
kommentar). Som kristne tror 
jeg vi er gitt muligheten til å 
legge av det som tynger, uten 
å miste bevissthet om det. Det 
som verken kan bæres eller 
mistes, er gjemt hos Gud, for å 
låne en Svein Ellingsen-salme. 
Sorgen forsvinner ikke, blir ikke 
glemt, men vi bærer den ikke 
alene.» 

Når jeg møter det trendy 
kravet om «amnesi», (helt 
eller delvis tap av erindringer 
om noe som er hendt. Store 
medisinske leksikon) så sier 
jeg med frimodighet. Ja, jeg vil 
lukke døra når tida er moden, 
men jeg vil gi det et rom i mitt 
liv til det er riktig å gi slipp! Jeg 
tror at det er eneste veien til økt 
bevissthet og selvinnsikt. Jeg 
tror det hindrer at dører står og 
slamrer til rom jeg ikke våger 
gå inn i. Jeg tror ikke på «syns 

finnes en Judas, en som vil 
bryte fellesskapet.

Nattverden ble innstiftet 
under Jesu siste måltid med 
disiplene, på «den første dagen 
av de usyrede brøds høytid». 
2 disipler var blitt sendt i for
veien for å finne et sted å feire 
med Jesu befaling: «Dere vil 
treffe en mann med en krukke 
på hodet. Han vil føre dere til 
en sal med tepper og puter». 
Så skjedde. Evangelisten 
Johannes forteller her at 
Jesus – før måltidet – vasket 
disiplenes føtter. Men til 
tross for annen detalj rikdom 
nevner han intet om natt-
verden. Lukas beskriver kan
skje selve innstiftelsen best: 
(Luk 22, 14–20): «…Så tok han 

inte finns inte», men på sannhet 
som frigjør. Og jeg tror på den 
friske gode lufta! Jeg tror på 
han som sier: «Kom til meg, alle 
dere som strever og bærer tunge 
byrder».

et beger, ba takkebønnen og 
sa: Ta dette og del det mellom 
dere. For jeg sier dere: Fra nå 
av skal jeg aldri mer drikke 
av vintreets frukt før Guds 
rike er kommet. Så tok han 
et brød, takket og brøt det, 
ga dem og sa: «Dette er min 
kropp, som gis for dere. Gjør 
dette til minne om meg.» På 
samme måte tok han  begeret 
etter måltidet og sa: «Dette 
begeret er den nye pakt i mitt 
blod, som blir utløst for dere».

I Luthers katekisme leser 
vi hans lære om at Kristus 
virkelig er til stede i brødet 
og vinen, på mystisk  og 
overnaturlig vis blandet med 
elementenes egen substans 
(«Konsubstansiasjon»). Dette 
syn finner vi i lutherske kirker 

og i Den anglikanske kirke.
Nattverden er for alle. 

Sogneprest Jan Lystad sier 
ofte: «Dette er ikke et premie
bord for de vellykkede, men et 
 gavebord for oss alle. Kom, for 
alt er ferdig!» Etter måltidet 
sier liturgen: «Den korsfestede 
og oppstandne Jesus Kristus 
har nå gitt oss sitt hellige 
legeme og blod som han gav 
til soning for alle våre synder. 
Han styrke og holde oss oppe 
i en sann tro til det evige liv.»

Jeg er evig takknemlig for 
å kunne motta dette hellige 
sakrament hver søndag. I min 
bevissthet og tro er den tre
enige Gud så absolutt til stede 
i brødet og i vinen; til stede 
i kirkerommet og i meg. En 
nåde og en gave jeg slett ikke 

har fortjent. Nå stunder hen 
mot påske. Vi gleder oss til 
å feire Jesu offerdød og opp
standelse fra de døde; for vår 
frelses skyld.  Paulus skriver i 
sin inn ledning til Romerbrevet: 
«…Det er evangeliet om hans 
Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, 
kommet som menneske av 
Davis ætt, ved hellighets Ånd 
stadfestet som Guds mektige 
Sønn ved oppstandelsen fra 
de døde.» 

Menighetsbladet ønsker alle 
en velsignet og God Påske!
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JOSTEIN ANDREASSEN ble født 
i Søgne i 1949. Han studerte 
ved Menighetsfakultetet og 
Universitetet i Oslo og har 
gitt ut en rekke botaniske og 
 historiske bøker. Jostein er 
idag pensjonert lærer, for
fatter og lokalhistoriker.

Hverdagsgruppa «mat og 
prat», har lunsjsamlinger siste 
onsdag hver måned, i Berg 
Kirkestue!  Vi har «gjester» med 
ulike tema hver gang, noe som 
settes stor pris på! 
I januar hadde vi besøk av Cecile 
Skovborg Larsen, som fortalte 
fra sitt arbeid i Sentral Asia, og i 
februar var det Marit Kristiansen 
som fortalte fra Alf Prøysens liv. 
Det ble mye og god allsang.

Torsdagskveld  
om de bibelske kvinner
Torsdag 5. mars var det 
temakveld i Berg kirke. Inger 
Lise Skauge kåserte om  kvinner 
i Bibelen. Temaet er hentet fra 
hennes siste bok. Boka har 
fått god oppmerksomhet og 
gode omtaler – bl.a. av biskop 
Kari Veiteberg, som skriver: 
«Forfatteren møter hver og en 
med nysgjerrighet og viser oss at 
ingen er bare det vi ser ved første 
inntrykk». Inger Lise Skauge 
har spennende kunnskap og 
var inspirerende å høre på. Det 
var kulturutvalget i Berg som 
inviterte, og som alltid var det tid 
til litt prat over en kaffe/te kopp.

8. mars-arrangement
Søndag 8. mars var det 
felles gudstjeneste i Berg 
kirke. Sammen med bl.a. 
Bygdekvinnelaget og 
Sanitetsforeningen feiret vi 
kvinne dagen med guds tjeneste 
på grunn av at 8. mars i år 
falt på en søndag. De siste 6 
årene har Kulturutvalget i Berg 
menighet samarbeidet med 
kvinne organisasjoner i Halden 
om ulike aktuelle fokus på denne 
dagen. Det har handlet om 
«Stans vold mot kvinner»(Rød 
knapp-aksjonen), kroppspress 
på jenter og ungdom, fokus på 
kvinner internasjonalt etc. Solveig 
Fiske som holdt preken. Temaet 
var «Språkets undertrykkende 
og frigjørende makt». Men i 
gudstjenesten kunne vi også 
være sammen om å feire gleden 
og evangeliets frigjørende makt 
- og fellesskapet på tvers. I tillegg 
til biskopen bidro det lokale 
koret «Good enough» og Jenny 
Norheim med sang og Maria 
Haug Johansen med flott orgel/
pianospill. Lokale prester og 
frivillige deltok i gudstjenesten og 
gjorde denne til et flott arrange-
ment. Etter gudstjenesten var 
alle invitert til suppe og panel-
samtale i Sanitetsforeningens 
hus i sentrum. Biskop Solveig 
Fiske, som har vært opptatt av 
kvinners plass i kirke og sam-
funn, og som har en sentral og 
tydelig for kynnelse, var en av flere 
 engasjerte deltakere i panelsam-
talen i Sanitetshuset.

Kor-kafé
Menighetens kor, Søndre Borg 
vokalensemble, inviterte til 
kor-kafè i Berg kirke onsdag 
11. mars. Denne konserten 
falt ut pga restriksjonene og 
unntakstilstanden. 

Stille kirke
4 torsdager i vårsemesteret 
skal det gjennomføres «Stille 
kirke-kveld», hvor rammen er 
stille kirke. Stille kirke innebærer 
at du kan være til stede i kirkens 
rom for å ha en stille stund til 
ettertanke, til å be, til å tenne lys. 
Vi avslutter med kveldsmesse 
med nattverd kl 19.30. «Stille 
kirke-kveld» torsdag den 19. mars 
falt ut pga restriksjoner. I stedet 
henvises nå til kirkens hjemme-
sider – og til det fellesskapet som 
er usynlig – i denne merkelige 
tiden.
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Ja, men vi tror også på en gud 
som skapte himmel og jord. 
Kunne han klare det, så kunne 
han sannelig også gjøre en død 
mann levende igjen.

Dessuten sa Jesus klart og 
tydelig fra på forhånd at han 
skulle stå opp igjen etter tre 
dager (for eksempel Mrk. 8,35 
og fem andre steder). 

Forvandlet
Det er et faktum at disiplene var 
helt knust etter at Jesus var død. 
De stengte seg inne av frykt for 
å bli tatt selv. Da kvinnene kom 
og fortalte at de hadde sett Jesus, 
nektet disiplene konsekvent å 
tro det. Det var «løst snakk», 
sa de, bare tullprat. 

Seriøse histori
kere som settes på 
saken, må imid
lertid konstatere 
at etter kort tid 
ble disiplene totalt 
for va nd let.  De 
som var noen feige 
redd harer, ble som 
ved et trylleslag til 
verdens modigste 
mennesker. De ble 
mannfolk! De har 
uten tvil hatt en 
svært sterk opp
levelse, og denne 
preget dem resten 
av livet. Siden gikk de gjennom 
ild og vann for å fortelle nyheten 
om at Jesus levde, og det fort
satte de med – alle sammen, helt 
til siste slutt. Det var komplett 
umulig å true eller piske denne 
overbevisningen ut av dem. 

Samtlige ble drept for sin tros 
skyld, bortsett fra Johannes.  
Siden ble han forvist til ei lita 
øde øy langt ute i Middelhavet, 
Patmos. Men der fortsatte han å 
fortelle dette glade budskapet til 
han var langt oppe i 90-årene. 

Altså: Disiplene trodde på 
sitt eget budskap. Og det disse 
 fattige, ulærde fiskerne fortalte, 
har hatt (og har fremdeles) en 
enorm ekspansiv kraft. 300 år 
senere ble kristendommen stats-
religion i Romerriket!

Jesu mor  
De andre som var aller nærmest 
Jesus mens han levde, trodde de 
på ham? Ja! I fortellingen om 
bryllupet i Kana oppdager vi 
fort det nære forholdet mellom 
Mesteren og hans mor. Hun vil 
i sin godhet berge situasjonen 
for vertsfolket.  Maria går til sin 
sønn og legger frem vanskelig
heten. Hun får et skarpt svar, 

men gir allikevel 
tjenerne beskjed: 
«Det han sier dere, 
skal dere gjøre».  
Problemet blir løst 
elegant og fortellin
gen viser at Maria 
tror på sin sønn og 
hans makt. Se Joh 
kap. 2. 

Jesu brødre
Jesus hadde fire 
halvbrødre, Jakob, 

Josef, Simon og Judas. Dessuten 
hadde han flere søstre, som vi 
dessverre ikke kjenner navnet 
på. Av Johannes 7 går det fram 
at de fire lenge ikke trodde på 
ham, men trolig så på ham som 
en «fantast». Det virker som de 
ikke hadde  forstått hvem han 
var eller hva han ville. Også 
andre bibelvers bekrefter at 
brødrene ikke var blant hans 
etterfølgere. Det er klart at 
hadde denne situasjonen ved
vart, hadde det motsagt Jesu 
troverdighet. Brødrene må ha 
levd svært nær ham – og over 
lang tid. Hadde Jesus vært en 
bedrager eller gal – og ikke Gud, 
ville de med stor sannsynlighet 
ha avslørt ham! 

Har du forresten tenkt på at 
det finnes bare de tre nevnte 
mulighetene? Enten var Jesus 
en bedrager, gal eller det han 
utgav seg for å være – Gud! 
Skulle det flotteste menneske 
vi kjenner, den aller største 
personlig heten som har levd, ha 
vært en  bedrager? Løyet i lange 
baner om seg selv? Utenkelig. Og 
han var definitivt ikke gal! Da er 
det bare en mulighet igjen, og 
det oppfordres du på det aller 

sterkeste å etterprøve: «Vil noen 
gjøre Guds vilje, da skal han 
kjenne om læren er fra Gud, 
eller om jeg taler av meg selv.» 
(Joh kap. 7,17)!

Jesus viste seg for broren
I et brev forteller Paulus at etter 
oppstandelsen viste Jesus seg for 
mange, også for Jakob, sin eldste 
halvbror. Synet må utvilsomt ha 
gjort et sterkt inntrykk på ham – 
og han må ha fortalt til de andre 
tre. For etter Jesu himmel fart 
kan vi se at brødrene ble med 
Maria og apostlene «opp på den 
salen hvor de pleide å holde til» 
og «var utholdende i bønn». Se 
1. Korinterbrev. 15 og Apostlenes 
Gjerninger 1.

Stefanus
I beretningen om Stefanus, den 
første martyr, ser vi at han bad 
til Jesus i sin siste stund, noe 
som er helt oppsiktsvekkende i 
det strengt monoteistiske Israel. 
Vi kan absolutt regne med at de 
første som tilhørte «Veien» eller 
«Nasareersekten» gjorde det. De 
så ingen motsetning mellom det 
å be til Jahve og bønn til Jesus, 
hans sønn. Og det er merkelig å 
tenke på at Jakob, da Peter måtte 
flykte fra Jerusalem på grunn 
av forfølgelse i år 44, faktisk 
ble forstander for menigheten 
i Jerusalem, hovedmenigheten! 
Der tilbad de hans egen halvbror 
som Gud. I apostelmøtet, som er 
referert i Apostlenes gjerninger 
15, ser vi den store autoriteten 
han hadde. Siden skrev han 
Jakobs brev, og lillebroren skrev 
Judas brev. Begge skriftene står 
i Det nye testamente. Og Paulus 
kan fortelle at «Herrens brødre» 

Kvinnene ved graven tidlig Påskemorgen 7. april år 33.

fungerte som forkynnere rundt 
om i  menighetene. Ifølge tradi
sjonen led Jakob martyrdøden 
midt på 60-tallet. Han ble styrtet 
utfor tempelklippen.

Fariseeren Paulus
Den meget lærde og skarpe 
Paulus, som ble kirkens  største 
misjonær og teolog, var fra 
 begynnelsen av en særdeles 
aktiv og farlig forfølger. Siden 
ble han minst like ivrig til å 
forkynne den læren som han 
før prøvde å utrydde! Etter 30 
år med farefulle og dramatiske 
reiser, trolig like til Spania, led 
han martyrdøden i Roma under 
keiser Nero i år 67. Det er be
regnet at han gikk på sine bein 
en strekning tilsvarende 2,5 
ganger Lindesnes – Nordkapp i 
 tjenesten for evangeliet. Hans 13 
bevarte skrifter er den mest leste 
brevsamlingen vi kjenner. Det 
han skrev til menigheten i Roma 
er helt uten sammen likning det 
brevet som har hatt størst inn
flytelse i verdens historien. Det 
hadde vært morsomt og visst 
hvor mange hyllemeter med 
kommentarer som er skrevet 
til sammen bare til det brevet! 

I de 2000 årene som har 
gått, har evangeliet om den 
oppstandne Jesus gått jorden 
rundt, og kristendommen er 
verdens største religion med 
over to milliarder tilhengere. 
Derfor kan mange også i dag 
fortelle om en levende frelser, 
som har grepet inn i deres liv og 
som gir dem daglig glede, trygg
het og godt håp for fremtiden. 

Jeg selv er helt ufortjent 
heldig som kan være en av dem!

Stod Jesus opp av graven? Tror de kristne virkelig det? – Men det er jo naturstridig!

Jesus stod opp av graven!
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allerede som fjortenåring, og fem år 
senere ga han ut sin første dikt- eller 
hymne samling. Han «møtte Gud» på 
et vekkelsesmøte som ble holdt i en 
låve. Predikanten som veiledet ham 
kunne knapt skrive, men prekte slik 
at mennesker kom til tro. Det var et 
Herrens verk, skrev Toplady senere.                                                                                           
Etter å ha studert teologi talte han 
med glød i store forsamlinger. Men 
han fikk et kort liv. Forkynneren og 
salme dikteren fikk tuberkulose og døde 
38 år gammel.

Salmen synges i ulike deler av verden 
på forskjellige melodier. Den mest 
brukte melodien hos oss er skrevet av 
Gustav Jensen.

Den konkrete opplevelsen med 
 klippen som gjemmested, lar for-
fatteren få overført betydning. Ordet 
klippe blir i teksten benyttet som et 
utrykk for frelseren selv: Klippe, du 
som brast for meg, la meg skjule meg 
i deg. La det vann og blod som går fra 
din sides åpne sår, rense meg i nådens 

P a s tor  Aug u s t 
Montague Toplady 
lekte ikke gjem
sel. Han var i nød. Det var storm, og 
han måtte søke ly under en klippe i 
North Somerset i England. Dette ga 
ham  inspirasjon til i 1763 å skrive 
den kjære salmen som ikke ble publi
sert før i 1776: Klippe, du som brast for 
meg, la med skjule meg i deg. Salmen er 
oversatt til hele 148 språk og er en av 
våre eldste salme skatter. Ved gjem
mestedet i North Somerset er det satt 
opp en plate der det står om pastorens 
opplevelse der. Toplady var pastor i en 
menighet i Blagdon – like ved disse 
klippe formasjonene. Det skulle bety 
at vi kan feste tillit til fortellingen om 
hans leting etter ly for stormen.

Men noen hevder at salmen har et 
annet opphav. Det sies at pastoren ble 
inspirert av en salme som John Wesley 
hadde skrevet: Rock of Israel, cleft for 
me. Flere av språkbildene som brukes i 
salmen til Toplady har sterke fellestrekk 
med uttrykk i salmen til Wesley. 

August Montague Toplady (1740–
1778) begynte å skrive hymner 

Salmeomtale

Skjulestedet

Jeg tenker tilbake på barndommens glade lek – da vi lekte 
 gjemsel. Det gjaldt å finne et perfekt gjemmested, inne i en 
gammel hul trestamme, langt nede i åkeren skjult av svaiende 
kornaks – eller i en sprekk i fjellknausen, der vi bare så vidt 
kunne presse oss inn. 

KLIPPE, DU SOM BRAST 
FOR MEG, LA MED 
SKJULE MEG I DEG 
NR 124. – NORSK SALMEBOK 2013
Klippe, du som brast for meg,
la meg skjule meg i deg,
la det vann og blod som går,
fra din sides åpne sår,
rense meg i nådens pakt,
fra alle syndens skyld og makt.

Om jeg alt mitt beste gav,
fyltes ikke lovens krav.
Ble min iver aldri matt,
gråt jeg både dag og natt,
synd og skyld er alltid der,
Bare du min frelse er!

Intet kan jeg bringe deg,
til ditt kors jeg klynger meg.
Fattig i meg selv jeg er,
hjelpeløs til deg jeg ser.
Rens meg, Jesus, i ditt blod,
gi meg liv i nådens flod.

Ved hvert flyktig åndedrag,
og når jeg skal dø en dag,
når til ukjent land jeg går,
når jeg for din domstol står –
klippe, du som brast for meg,
la meg skjule meg i deg!

INGER LISE SKAUGE
TEKST

Årsmøte i Berg Kirkestue ble 
ikke avholdt, grunnet virus-
restriksjoner. Kirkestua er 
allerede mye i bruk som menig-
hetens lokale og er blitt flott 
pusset opp. Vi oppfordrer alle til 
å bli medlemmer i Foreningen 
Berg kirkestue. Send mail til 
Knut Røsnæs  
(krosnas@halden.net) eller betal 
kr 300 til  foreningens bankkonto 
1105.28.75007. Husk navn og 
mailadresse i meldingsfeltet.

Menighetens årsmøte 
Søndag 22. mars skulle dette 
vært avholdt. Men det må 
avventes ny dato.

Formiddagstreff med Mat og 
prat i Berg kirkestue er en enkel 
hverdagssamling for kvinner. 
Onsdag 26.februar var siste 
samling – og da var det Prøysen 
som var tema. Marit Kristiansen 
fra Torpedalen var med og 
kåserte. Vi var mange – og 
måtte sette inn ekstra bord!

Temakveld om kristen tro I 
løpet av denne vinteren har Berg 
menighet planlagt to tema-
kvelder om kristen tro. Torsdag 
13. februar snakket Marit 
Skartveit, prest i Halden fengsel, 
om FRELSE. Siste arrangement 
i denne rekken av temakvelder 
skulle vært om kristen faste, 
og pastor og teolog Albert 
Andersen Gjøstøl skulle innledet. 
Dette ble avlyst.

Skjærtorsdag med 
måltidsgudstjeneste
På skjærtorsdag i påskeuka 
feirer vi nattverdsgudstjeneste 
i Berg kirke. Sogneprest Berit 
Øksnes forretter og organist 
Maria H. Johansen spiller. .

Jazzmesse søndag 3. mai
Søndag 3. mai blir det jazz-
messe i Berg kirke. Musikere 
fra Halden Storband deltar 
Jazzgruppen er med i guds-
tjenesten og vil fylle kirken med 
glade jazztoner. Det er laget 
jazzversjoner av salmer og den 
liturgiske musikken. I tillegg 
blir det et eget jazzparti midt i 
gudstjenesten. Velkommen til 
gudstjeneste med glade toner i 
skjønn forening med det glade 
budskap.

Konsert med 
Gledessprederne. Tirsdag 
19. mai holder de sin årlige 
sommer konsert. Det blir 
soloinnslag og allsang og enkel 
bevertning.

NYTT FRA

BERG
MENIGHET

Klippen i North Somerset, der salmeforfatteren skal ha fått 
inspirasjon til teksten.

pakt fra all syndens skyld og makt.
Om tekstforfatteren ble inspirert av John 

Wesleys salme, eller om han skrev ut fra 
sin egen erfaring ved klippene, betyr ikke 
så mye for oss. Kanskje kan begge deler ha 
skapt trangen i ham til å formulere denne 
vakre bønneteksten.

Benytt Menighets bladets 
annonsører når du handler.

GLASSMESTERI OG 
 RAMMEFORRETNING

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

STANSEFORMER
av høyeste kvalitet

Konstruksjon på DAK,
stanseriss og matriser
Laserskårne stanser og
renseverktøy
Utskjæring av prøve-esker
Iddeveien 66, 1769 Halden
Tlf 69 17 52 20

Montér Halden
Walkersgt 1 (Høvleriet)

Tlf 46895000

Åpningstider:
Mandag–fredag: 

07.00–17.00
Lørdag: 09.00–15.00

  
 

 

  

ALLTID HER FOR DEG

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

Svinesundsveien 338, 1788 Halden

Tlf 69 19 48 80

Følg oss på Facebook

ny annonse 
Volvo

TEX PIZZAN
Rødsveien 53, Halden

69 18 41 47
69 17 51 47

Rolf W. Olsen
Tlf 69 17 51 20
Mob 900 59 290
post@arken.no

MOTZ 
KONDITORI

Nedre Bankegate 6, 
1771 Halden

Tlf: 69 18 18 82
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Den nye dia
konen ble ført 
inn i kirken i 
prosesjon med 
liturg, sogne

prest Berit Øksnes bak diakon 
Hilde Finsådal og Marits 
 venninne fra Gran Canaria, 
Jane Fosser. Lille, søte Kristine 
Sanfrancisco Andersen (9) bar 
prosesjonskorset og tente det 
første adventslyset.  

Mikkel André Thomassrud 
Rosell ble båret til dåpen og der
etter løftet opp og presentert for 
menigheten av en hjertelig og 
smilende prest.

Den nye diakonen og sogne
presten gikk til lesepulten, der 
sistnevnte holdt en velkomsttale 
og presenterte Marit Brenne for 
menigheten. Hun sa bl a: 

«I dag har vi den store glede 
å få ta imot ny diakon i Halden 
sine menigheter. 

Stillingen er nyopprettet og er 
en del av pengene som kom over 
statsbudsjettet til nye diakon-
stillinger. De er øremerket med 
særlig fokus på ungdom, utenfor
skap og innvandrere. Staten gir 
tilskudd til halve stillingen og 
kommunen finansierer andre 
delen.

Marit Brenne er utdannet sy
kepleier og diakon med etter
utdanning i sjelesorg. Hun har 
arbeidet som diakon i Heimdal 
og i sjømannskirken på Grand 
Canaria. Hun har arbeidet med 
senter-diakoni på City Syd i 
Trondheim og har en visjon 
om at kirken i Halden kan 
være til stede på Tista senteret. 

Spørsmålet som stadig stilles er 
jo hvordan kirken kan og skal 
være synlig i byen vår. Mange 
kommer ikke til kirken – hvor 
og hvordan kan vi møte folk der 
de er? Drømmen er også å skape 
en møteplass her i kirken.

Marit har 4 voksne barn. Hun 
har kommet til Halden sammen 
med sin kjære Odd Helge og de 
har bosatt seg i Tistedal.» 

Deretter ble det forbønn ved 
sogneprest Berit, diakon Hilde 
og Marits venninne Jane Fosser. 
Solosang ved Irene Lundblad: 
«Det er makt i de foldede hender».

Haldens ordfører, Anne-
Kari Holm, holdt deretter 
en velkomsttale for den nye 
 diakonen og la spesielt vekt på 
håp om godt samarbeid med 
kommunen i felles bestrebel
ser innen det forebyggende 
ungdomsarbeidet.

Vår nye diakon gikk til lese
pulten og takket for alle gode 
velkomstord. Hun sa bl a : 

«Vi må alle våge å kjenne 
på vår egen sårbarhet for å 
kunne møte andre som føler 

Menighetsbladets utsendte hadde den store glede å være 
til stede 1. søndag i advent med godt besøkt gudstjeneste i 
Immanuelskirken.

Sogneprest Berit Øksnes holder tale for Marit Brenne.

Forbønn: Diakon Hilde Finsådal og Jane Fosser flankerer diakon Marit.

ARILD F. 
STANG
TEKST OG FOTO

Diakon Marit Brenne 
innsatt i tjeneste

seg utenfor. Vi har kanskje alle 
kjent opplevelsen av å være 
utenfor i livet – kortere eller 
lengre perioder. Ja, jeg tror det 
er en del av å være menneske. Vi 
er skapt til fellesskap og trenger 
hverandre. Håpet mitt er at jeg i 
fellesskap med andre kan være 
med å skape noe som gjør at 
flere kan oppleve et fellesskap 
som er godt å være i. Vi trenger 
å bli sett og verdsatt som den 
vi er. Det er mitt oppdrag som 
diakon i Halden. Særlig vil jeg 
holde fokus mot ungdom og 
innvandrere. 

Det er et høyt krav til vel
lykkethet på alle områder for 
ungdom som vokser opp i dag. 
Mange tror ikke de strekker til 
og opplever at de ikke er bra 
nok for seg selv eller andre. For 
noen blir dette en start på de
struktive valg. Mange som faller 
utenfor i vårt samfunn bærer 
på stor sorg i livet. Tenk bare 
på alle som har prøvd å skaffe 
seg nytt liv her i Halden – på 
andre siden av kloden i forhold 
til der de har røtter og familie. 

Det er mange forhold som gir 
sorg til de unges liv; mange 
opplever brutte og kompliserte 
rela sjoner. Dette skaper utrygg
het og mange bærer byrdene 
alene. Kanskje kan vi greie å 

møte noens sorg gjennom sam
taler på tomannshånd eller i 
 grupper. Etter  erfaringer vi 
gjorde i Trondheim var kjøpe
senteret et viktig møtested. 

Tom for
printerblekk?

Canon/HP/Lexmark
og Pelikan blekk

Storgaten 24 – tlf 69 18 43 44
– et førstevalg i sentrum

AUTORISERT
MASKINENTREPRENØR

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

Halden Auto AS
Svinesundsveien 345,

Sørlifeltet
Tlf. 69 17 29 70

www.haldenauto.no

Følg oss på Facebook

Halden 
Betongtransport AS

Korterødveien 26, Sponvika

Tlf 69 18 40 76
Mob 91 88 55 09

Tlf. 69 18 56 20
• Populær catering

• Pølsemakeri
• Rene råvarer av god kvalitet

www.bergstromkjott.no

–

Kafeteria – Selskapslokaler
Catering – Motell – Hytter

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

MASKINENTREPRENØR
Helge

Stumberg AS
Stumberg gård Idd

1765 Halden

Tlf 901 00 964
E-post: stumberg@halden.net

BILDELER

Karosserideler og lykter, eksosanlegg, katalysatorer, 
DPF-filter, hengerfester, radiatorer, vindusheiser,

bunnpanner, speil, forstillingsdeler, bremseskiver,
bremesklosser m.m.

69 19 54 00
Isebakkeveien 6 – Sørlifeltet

www.veng.no
Følg oss på Facebook

Tistedal
Delikatesse

Georg Feydts gate 20, 
1792 Tistedal

Tlf 69 19 21 89
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Diakon Marit Brennes holdt takketale

Irene Lundblad og Svend Fosser synger duett

Ordfører Anne-Kari Holm hilser 
fra Halden kommune

Kirkeverge Jan Ivar Andreassen

Har du behov for hjelp - og vil støtte
Kirkens Bymisjon i Halden?
Vi tilbyr følgende tjenester:

● Rydding og bortkjøring fra hus, leilighet, lager eller byggeplass

● Hagearbeid - gressklipping - luking - klipping av hekk/busker og trær

● Trenger du hjelp til gravstell - vår/sommer/høst og vinter

● Bortkjøring av hageavfall og annet avfall

● Frakt/kjøring av varer/materialer til eller fra hus og hytte

● Flytteoppdrag

● Rengjøring/vask av hus og leilighet

● Annet forefallende arbeid

● Snømåking

kirkensbymisjon.no

I Jobb Halden

Mobil:
488 90 528
E-post:
i-jobb-halden@bymisjon.no

Besøksadresse:
Jernbanegata 2
1752 Halden

Der så vi at det ble en lav terskel for mange 
å oppsøke samtale.

Som kirke må vi ha Jesus som forbilde. Han 
møtte enkeltmennesker som var utenfor, han så 
dem og synliggjorde deres verdi slik at de reiste 
seg. Så fikk de en plass i fellesskapet og fikk 
være den de var med hele seg og sin  historie. 
Hvis Jesus kom til Halden i dag – så tror jeg 
han ville gjort det samme og utfordret oss til 
å gjøre likedan. Jesus er her i dag og møter der 
vi er i våre liv med en åpen favn.»

Irene Lundblad, som også har besøkt oss 
 tidligere, sang flere sanger, bl a under for
bønnen: «Det er makt i de foldede hender». 
Under nattverden sang hun duett med Svend 
Fosser: «Jeg vil gi deg o Herre min lovsang». 
Etter postludiet (solosang) gikk kirkeverge Jan 
Ivar Andreassen til lesepulten. Han ønsket 
også  hjertelig velkommen til vår nye diakon 
og  inviterte til kirkekaffe i kirkerommet 
 umiddelbart etter gudstjenesten.

Jeg heter Marit Brenne og er ansatt 
som diakon i Halden.

Jeg er utdannet sykepleier og har 
jobbet innen psykiatrien, syke hjem 
og føde-/barselavd. Etter mange 
år som sykepleier, tok jeg etter-
utdanning i diakoni og  kristen sjele-
sorg/samtale. Etter 13 år i Heimdal 
menighet utenfor Trondheim, dro 
jeg til Gran Canaria og jobbet i 
Sjømannskirken, og nå er jeg her 
i Halden. 

Den tidligere erfaringen min 
fra menighet og Sjømannskirken 
innebærer blant annet beredskap, 
enesamtaler/sorgarbeid, begravelse/
bisettelse, kjøpesenterdiakoni/
samtaletilbud, turgruppe, ung
domsklubb og Åpen kirke for både 
ungdom og voksne. Det har vært 
spennende å få jobbe for og med 
alle aldersgrupper.

Stillingen her i Halden, er en ny
opprettet stilling, som er lønnet av 
kommunen og kirkelig fellesråd. 
Jeg kjenner meg heldig som får 
være med på å forme stillingen. 
Stillingsbeskrivelsen er tydelig 
spisset: Den skal være rettet mot 
ungdom og utenforskap i sentrum, 
innvandrere og sorgarbeid. Tiden fra 
jeg startet i stillingen, i november, 
har vært veldig spennende og fin. 
Jeg har, fra tidligere, god erfaring 
med å samarbeide med ulike etater i 
 kommunen, og dette ser jeg allerede 
er en viktig og riktig samarbeids
partner inn i de ulike tiltakene her 
i Halden også! Som kirke og kom
mune har vi en stor  mulighet til 
å gjøre en stor forskjell for mange 
gjennom samarbeid. Dette gjelder 
også mellom de ulike tros- og livs
syn. Det har allerede lagt seg til rette 
for at vi, i juni, starter et samtaletil
bud på Tista senter. Dette er et tilbud 

til alle som har behov for samtaler 
med noen som har taushetsplikt og 
kompetanse innen samtale. Dette er 
ikke et forkynnende tiltak! Du skal 
få snakke om akkurat det du trenger, 
og det er du selv som  bestemmer hva 
du vil prate om. Alle trenger vi noen 
å prate med i ulike faser av livet, 
som ikke er venn eller familie. Vi må 
jobbe for å få ned terskelen for å søke 
samtale, selv om ikke pro blemene 
i livet er skyhøye! Det å sette ord 
på tanker og følelser virker også 
forebyggende, både for en selv og 
de rundt. 

Jeg/vi har blitt veldig godt mottatt 
blant kolleger, ulike samarbeids-
partnere i kommunen og privat. 

«Vi» er meg og min kjære Odd 
Helge. Vi flyttet fra Trondheim, og 
blir vel alltid trøndere, men kanskje 
kan vi bli både haldensere (eller må 
vi være født her da? ;)) og trøndere 
med tiden? Jeg har fire barn i alde
ren 22–31 år, er bonusmor til to i 
alderen 31–40 og bonusbestemor 
til to skjønne barnebarn. Dette er 
formuen vår <3

Vi trives veldig godt her i Halden 
og ser frem til fortsettelsen; både i 
jobb og privat!

Hei!
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Ingrid Brækken Melve, prest i Skjeberg, og forfatter av  jubileums  salmen 
for Borg i 2019, vil presentere salmer fra vår tid, både eget arbeid og 
andres. Maria H Johansen og Søndre Borg  vokalensemble, gir tonefølge 
inn i den salme skatten. Og vi får også synge oss sammen! 

Søndagskveld i Berg 10. mai:
Jordnære salmer 

5. januar fikk Immanuels
kirken besøk av tidligere 
sogneprest Knut Roberg. Han 
holdt dagens preken etter in
vitasjon fra sogneprest Jan B. 
Lystad. Roberg, som er bosatt 
i Tønsberg, fortalte at han 
var blitt døpt og konfirmert 
i Immanuelskirken i  Halden, 
og at han dessuten var blitt 
prestevigd her av biskop 
Per Lønning for 40 år og en 
dag siden! Han har gjennom 
mange år mottatt og lest vårt 
Menighetsblad. – Det var et 
meget hyggelig besøk! 
 TEKST/FOTO: ARILD F. STANG

Søndre Borg Vokalensemblet i Berg 
kirke ønsker flere medlemmer.

Vi er for tiden 24 sangere og øver 
ukentlig onsdager kl. 19.00 i Berg 
kirke.

Søndre Borg Vokalensemblet har 
et godt sosialt miljø, dyktige sangere 
og vi vektlegger et multikulturelt 
miljø i ensemblet. Velkommen til 
nye medlemmer

Ta kontakt med kantor Maria 
Haug – maria.haug@kirkenshus.
halden.no

Knut  Roberg 
 besøkte 
 Immanuels kirke

Ønsker flere 
 medlemmer

Salmer har til alle tider vært ut
trykk for menneskers erfaringer 
av glede, takknemlighet, sorg og 
lengsel, båret fram for Gud i sang. 

I vår kirke har vi en rik salme
tradisjon, som strekker seg langt 
tilbake i tid. Hver generasjon har 

skrevet nye salmer. På denne 
salmekvelden vil du få møte 
salmer som er godt forankret i 
vår felles salmetradisjon, men 
som samtidig forsøker å sette 
ord på konkrete  erfaringer 
 mennesker som lever i dag 

Lesefrukter
ved Trond Enger

Gud kommer ikke til 
å sende meg mer enn 
jeg kan holde ut.
Franz Jägerstätter
østerriksk bonde, martyr
1907–1943

Dette er den store 
synden, at vi lever 
som om Påsken ikke 
utgjør noen forskjell.
Peter Halldorf
svensk pinsepastor og forfatter
1958–

Judas Ischariot: Hva 
var det hele blitt til 
uten meg?
Jens Ingvald Bjørneboe
norsk forfatter
1920–1976

bærer med seg. Her er en 
smake bit fra jubileumssalmen 
– som folk er blitt glade i: 

I småungers jublende 
sølepyttsprell, 
og gjemsel i 
sensommerkvelder

Når viktige voksne kan le 
av seg selv,
i stillhet når gamle  forteller 
– Da ser vi i gåter i speil og 
i spor, 
glimt av Guds himmel på 
jord.

Velkommen til en anner ledes 
kveld med salmer – gamle og 
nye! Berg kirke søndag 10. mai 
kl 19.00.

BIA REGNSKAPSLAG
BERG IDD & AREMARK

 

Rødsveien 46 – 1781 Halden
Tlf 69 19 07 50

www.biaregnskapslag.no

Vi er spesialister på landbruks-
regnskap, men i vår kunde-
portefølje hat vi også aksje-

selskaper, enkeltmannsforetak,
ANS, DA, Samdrifter og frivillige

organisasjoner.

Marthinussen
MUSIKK

Pianostemmer/ 
tekniker

Prestegårdsvn. 1, 
1791 Tistedal

Tlf 91 36 02 45
 

sverre@ 
marthinussenmusikk.no w

w
w

.m
ar

th
in

us
se

nm
us

ik
k.

no

BILLINGTON
Tlf 69 17 24 20

Storgata 15
1776 Halden

Tlf 69 17 51 52
haldentannhelsesenter.no

Helhetlige  løsninger  
innen elektro til private  

og bedrifter

Walkers gate 14, 1771 Halden

Tlf. 69 18 15 75
www.riiselektro.no

Storgata 3, Sydsiden
Tlf 69 18 20 33

LIE HANDELS-
GARTNERI

v/Odde Bru

Tlf. 69 18 00 20
Følg oss på 
Facebook!

DEKK FOR
ALLE BEHOV!

Halden Dekk A/S
Knivsøvn. 4, 1788 Berg 

Tlf. 69 19 55 75
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Det nye menighetsrådet
som ble valgt i høst møttes til 
sitt første fulle møte 13. nov. 
Oppgavene ble fordelt slik:
Leder: Morten Olaussen. 
Nestlede/sekretær: Marte-
Margrethe L. Akerbæk 
Klanderud. Kasserer: 
Hans Petter Hermansen. 
Styremedlemmer: Alex 
Sanfransisco Andersen, 
Frode Haarby og Ragne 
Hansen Størseth. 
Menighetsrådet tar fatt på 
arbeidet med stor respekt. 
Det er mange  utfordringer 
med vedlike holdet av kirke-
bygget, bedre til gjenglighet 
for rullestol brukere og bedre 
tilretteleggelse for kultur-
arrangementer. Det blir mye 
å sette seg inn i og ta fatt 
på for det nye rådet. Halden 
menighet som sentrums-
menighet har ekstra 
utfordringer, ikke minst 
på besøkssiden og også 
når det gjelder  mulighet 
til å nå ut til og jobbe med 
«bysentrumsproblematikk».

Kultur i kirken
Immanuels kirke er 
byens storstue for kultur-
arrengementer, ikke minst 
i antall publikumsplasser. 
Menighetsrådet vil i samar-
beid med Fellesrådet jobbe 
for å få bedre tilrettelegging 
for mer bruk av kirkerom-
met til slike arrangementer 
samtidig som kirkebygget 
vernes best mulig for slitasje. 
Bruk av musikk og sang i 
gudstjenestene er viktig, og 
det jobbes også med mer 
bruk av vårt flotte orgel til 
blant annet orgelkonserter 
og orgelresitasjoner fra 
høsten av. 

Planer for våren
På gudstjenesten 15. mars 
deltar Irene Lundblad med 
sang, hun har også tidligere 
gjestet kirken og blir et 
kjært gjennhør. I vår blir det 
også et nytt bekjentskap, 
Edvin J. Kobbevik er med 
på guds tjenesten 19. april 
og vil synge. Tradisjonen tro 
er det full rulle med årets 
konfirmanter 22. mars – da 
settes konfirmant musikalen 
«Peter» opp, og det blir 
sikkert like spektakulært 
som tidligere år. Koret 
«LaCapella» feirer 30 års 
jubilieum i år, og under sin 
dirigent Hans Kristian Olsen 
holder de konsert fredag 27. 
mars. Deltar gjør også kantor 
Marie Håkensen, sangrup-
pen «Tress» og Svein 
Bjørneby. 29. mars er det 
påskeverksted på Ynglingen 
med utdeling av 6-årsbok. 

Menighetens årsmøte
med årsmelding, regnskap 
og budsjett holdes søndag 
5. april (plamesøndag) etter 
gudstjenesten. 

NYTT FRA

HALDEN
MENIGHETVi feirer påske! 

Påsken er selve utgangspunktet for kristen tro. 
I Kirkens påskefeiring følger vi dramaet fra Jesu 
kongelige inntog i Jerusalem til korsfestelse, død 
og grav, til livet seirer i oppstandelsen 1. påskedag. 
Du er invitert til å oppleve fortellingen i din lokale 
kirke. Ta del i feiringen av Livet som seirer, av 
Lyset som skinner og Gud som deler vår verdens 
lidelse og løfter oss til seg. 

Palmesøndag 05.04.20 
Asak kirke kl. 11:00 
Familiegudstjeneste v/kapellan L. L. Ørland. 
Familiekoret synger. Nattverd.

Immanuels kirke kl. 11:00 
Palmesøndagsgudstjeneste v/sokneprest J. B. Lystad. 
Da p. Nattverd.

Søndre Enningdalen kirke kl. 18:00 
«Påsken i ord og toner» v/organist P. E. Haugen 
og kapellan L. L. Ørland. Ragnhild Bøhn Sørby synger.

Onsdag 08.04.20 
Os kapell kl. 19:00 
Pasjonsmeditasjon - Jesu lidelse i ord, musikk og bilder 
v/sokneprest K. Bakkevig, organist J. E. Norheim og 
menighetspedagog J. W. Halvorsen.

Skjærtorsdag 09.04.20 
Idd kirke kl. 18:00 
Måltidsgudstjeneste  v/sokneprest R. Finsa dal. 
Sang av Anne Marie Solberg. 

Berg kirke kl. 18:00 
Nattverdsgudstjeneste v/sokneprest B. Øksnes.
Sang ved Cathrine Rubinstein Dahl. 

Langfredag 10.04.20 
Immanuels kirke kl. 11:00 
Felleskirkelig langfredagsgudstjeneste  
Jenny Marie Norheim synger. Arild Elnes spiller saksofon. 

Tistedal kirke kl. 11:00 
Pasjonsgudstjeneste i sam. m. Metodistkirken i Tistedal 
v/sokneprest K. H. Flø m. flere. Ann Lisbeth Bjerke synger.

Berg kirke kl. 18:00 
Pasjonsmeditasjon v/sokneprest K. Bakkevig og kantor M. 
Haug. Bach inspirert musikk. Ole Hermann Huth spiller fiolin.

1. Påskedag 12.04.20
Asak kirke kl. 11:00 
Påskefestgudstjeneste v/sokneprest K. H. Flø.  Vegard Grinnbo 
spiller trompet, Anne Marie Solberg synger. Da p.

Tistedal kirke kl. 08:30 
Påskefrokostgudstjeneste v/kapellan L. L. Ørland. 
Vegard Grinnbo spiller trompet.

Idd kirke kl. 11:00 
Påskefestgudstjeneste v/sokneprest R. Finsa dal. 
Pa l Esben Gustavsen spiller trompet. Nattverd.

Prestebakke kirke kl. 11:00 
Påskefestgudstjeneste v/kapellan L. L. Ørland.
Pa l Espen Haugen synger og spiller.

Immanuels kirke kl. 11:00 
Påskefestgudstjeneste v/sokneprest B. Øksnes. 
Messingkvartett spiller. Nattverd.

Berg kirke kl. 11:00 
Påskefestgudstjeneste v/sokneprest K. Bakkevig. 
Arild Elnes spiller saksofon. Da p. Nattverd.

Rokke kirke kl. 11:00 
Påskefestgudstjeneste v/sokneprest J. B. Lystad. Nattverd.

2. påskedag 13.04.20
Bakke opptreningssenter kl. 11:00 
Påskegudstjeneste  v/sokneprest K. H. Flø. 
Knut Ronald Haugen synger og spiller. 

Tlf. 69 19 60 00 – Fax 69 19 60 01
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

Vi er her. Alltid

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED?
RING SOS

22 40 00 40

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   

RENHOLD AS

Vinduspuss
Oppskuring og boning
Hovedrengjøring
Tepperens
Fasadevask
Daglig rengjøring
Mattevask
+bytting av matter

Isebakkevn. 30 – Tlf 69 21 41 00
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12.januar ble årets Tårnagent-
gudstjeneste avholdt med en 
flott gjeng agent-åtteåringer i 
en fullsatt kirke.

Årsmeldingen for 2019 er 
nå klar: På de 43 ordinære 
gudstjenestene var det i snitt 
87 deltakere hver gang. Det 
ble til sammen gitt kr 103 960 
i offer. 42 barn ble døpt, 35 
ungdommer ble konfirmert, 
det ble foretatt 10 vielser og 39 
personer ble gravlagt. 

Lørdag 7. mars viste 
 konfirmantene på Iddesiden 
prosjektet «Møtested Påske» i 
Tistedal kirke. Prosjektet var en 
framstilling av Jesu siste påske, 
med henblikk på hva den betyr 
for oss som lever i dag.

Tirsdag 31. mars får 
alle husstander i Idd 
besøk av menighetens 
 konfirmanter i forbindelse 
med Fasteaksjonen «Rent 
vann er en menneske ret-
tighet». Ta godt imot dem. 
Aksjonen er som vanlig i regi 
av Kirkens Nødhjelp.

For 14. gang inviterer menig-
hetene på Iddesiden til en 
felles «Påskefestuke». 
Idd kirke er denne gangen 
tildelt måltidsgudstjenesten 
skjær-torsdag – i tillegg blir 
det festgudstjeneste 1. påske-
dag og påskegudstjeneste 
på Bakke opptreningssenter 
2. påskedag. 

Torsdag 30. april kl 11.00 
inviterer diakoniutvalget til 
«Vårfest på Karlsholm». 
Anne-Kirsti Ulseth forteller 
om jobben sin blant barn og 
unge i Normisjon – i tillegg 
til at hun også vil synge til 
akkompagne ment fra Marte-
Kari Melkerud. Dessuten 
blir det selvsagt god tid til 
mat og prat. Alle er hjertelig 
velkommen!

Årets konfirmasjonsguds-
tjenester i Idd kirke blir 
søndagene 3. mai og 10. mai kl 
10.00 og kl 12.30 – og lørdag 9. 
mai kl 11.00.

18.–19. januar ble  menighetens 
Tårnagentgudstjeneste 
gjennomført med spennende 
oppdrag for 8-åringene og 
med en flott avslutnings-
gudstjeneste i Prestebakke 
kirke.

Karnevalsgudstjeneste
1. mars ble det arrangert 
karnevalgudstjeneste i 
Prestebakke kirke. Barne-
klubben deltok i flotte 
kostymer og prekenen ble 
holdt av menighets pedagog 
Iselin Andersen Gjøstøl. 
Etter gudstjenesten stilte 
 menighetsrå-det opp med 
kaker og saft.

NYTT FRA

IDD
MENIGHET

NYTT FRA

ENNINGDALEN
MENIGHET

Barne- og ung-
domsarbeidet   

  

Mange arrangement: Bildet er fra karnevalsgudstjeneste med småspeidergruppa i Tistedal.  
I tillegg har det vært karnevalsverksted før gudstjenste både i Immanuels kirke og i Preste-
bakke kirke. I Idd kirke var det karnevalsgudstjeneste hvor Idd barneklubb deltok. Kristin 
 Bakkevig og Maria Ø. Haug kan fortelle om godt besøkt 1, 2,3-årsgudstjeneste i Berg kirke.

Tårnagenter: I januar har det vært Tårnagenthelger i kirkene våre og dette har vært fine samlinger der alle 9-åringene ble invitert både til 
 samling i kirkene og til gudstjenester. De to bildene over og bildet under viser god stemning og fornøyde barn i Rokke kirke. I tillegg fikk man 
fikk et spennende besøk av politi under tårnagenthelgen. 

Babysang har startet opp igjen i Berg kirke, 
mandager frem til påske kl 11.00–13.00. 
Kurset ledes av prest Berit Øksnes. 

Min kirkebok: Fremover 
nå deles det ut 6-årsbøker. 
Skolestarterne inviteres til 
kirken for å få sin kirkebok. 
Noen kirker har allerede 
hatt utdeling av 6-års-
bøker, mens i f. eks Asak 
og Tistedal menigheterer 
guds tjenesten 29. mars 
i Asak kirke. Se forøvrig 
gudstjenesteoversikten på 
neste side.
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Immanuels kirke:
Leander Brunborg Gitlevaag
Mikkel André Thomasrud Rosell
Benjamin Fosdahl
Olivia Linnea Fosdahl
Henny Sophie Madsen

Tistedal kirke:
Petter Målerud Halvorsen

VIEDE
Asak kirke:
Stine Smedstuen Nilsen  
og Olav Hansen
Maria Rebecca Karlsson  
og Remi André Røsness

Immanuels kirke:
Olga Kulesha og Martinius Karlsen

Idd kirke:
Anne Stokkeland  
og Steinar Amundsen

Tistedal kirke:
Anne May Berntsen  
og Alexander Nordengen

DØDE
Asak kirkegård:
Pierre Rune Ryland
Anne-Marit Elisenberg Dahl
Audhild Vegstein
Per Asbjørn Nilsson
Nina Elisabeth Ebeltoft Nordbø
Bjørn Henry Andreassen
Hans Petter Hermansen

Idd kirkegård:
Anne-Solveig Forsang
Nora Marie Vik
Kjell Gunnar Høvik
Yngvar Henry Jakobsen
Hans Kristen Kjelvik
Klara Helene Berger
Inger Johanne Andersen
Synnøve Johnsen
Anette Monsen
Gunhild Margrethe Bøe
Stein Thoresen

Berg kirkegård:
Aslaug Synøve Fredriksen
Ruth Synnøve Ahlsen
Leif Larsen
Biserka Slibar Jahren
Bjørn Ragnar Arneberg
Thore Johannes Heiberg

Rokke kirkegård:
Arne Mjølnerød
Henrik Erichsen
Reidun Orud
John Kjell Anton Antonsen

Prestebakke 
 kirkegård:
Brit Agnethe Langård

S. Enningdal 
 kirkegård:
Linnéa Ingeborg Smedsrød
Rolf Lennart Tellesås

Tistedal kirkegård:
Håkon Carlot Hansen

Os kirkegård:
Inger Lovise Johansen
Steinar Wilhelm Johansson
Astrid Margit Fossbekk
Arne Knut Lindahl
Johnny Olav Frydenlund
Jorunn Mary Nordlie
Astrid Gustavsen
Bjørn Erik Andersen
Liv Joan Solheim
Thor Otto Thanstrøm
Randi Sofie Andersen
Kjell Arvid Pettersen
Paul Thorbjørn Svendsen
Ragnhild Helene Larsen
Anne Lise Kildebo
Bjørg S. Jolma
Gunnar Asbjørn Skogheim
Aina Fagerlie
Olai Godtfred Granli
Bjørn Erik Sørensen
Kjell Rikter-Svendsen
Kirsten Irene Severinsen
Halvard M. Thomassen
Olav A. Evensen
Terje Roger Thøgersen

Tormod Andreassen
Jan Ragnar Johansen
Frøydis Irene Olsvik
Arnold Oddvar Ruud
Kjell Robert Pettersen
Svenning Arvid Scheide
Fritz Kenneth Harlem
Solveig Jenny Buckholm 

Holøs
Bjørn Gunnar Heede
Marianne Mørch Vognild
Eva Strøm-Rasmussen
Marit Karlsen
Mona Morry Usler
Bjarne William Flinth
Gunborg Alise Larsen
Karl Hallvard Løkken
Reidun Carlson
Else Anette Bøe
Reidun Viola Andersen
Harald Anton Willassen
Ole Jørgen Norén
Jorun May Ahlsen

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

Slekters gang

Gudstjenesteoversikt
spiller trompet, Anne Marie 
Solberg synger. Dåp.
TISTEDAL KIRKE KL. 08:30
Påskefrokostgudstjeneste 
v/kap. L. L. Ørland. Vegard 
Grinnbo spiller trompet.
IDD KIRKE KL. 11:00
Påskefestgudstjeneste v/spr. 
R. Finsådal. Pål E. Gustavsen 
spiller trompet. Nattverd.
PRESTEBAKKE KIRKE KL. 11:00
Påskefestgudstjeneste v/kap. 
L. L. Ørland. Pål Espen Haugen 
synger og spiller.
IMMANUELS KIRKE KL. 11:00
Påskefestgudstjeneste v/spr. 
B. Øksnes. Messingkvartett 
spiller. Nattverd.
BERG KIRKE KL. 11:00
Påskefestgudstjeneste v/spr. 
K. Bakkevig. Arild Elnes spiller 
saksofon. Dåp. Nattverd.
ROKKE KIRKE KL. 11:00
Påskefestgudstjeneste v/spr. 
J. Lystad. Nattverd.

Mandag 13. april
2. påskedag
BAKKE OPPTRENINGSSENTER 
KL. 11:00
Påskegudstjeneste v/sokne-
prest K. H. Flø. Knut-Ronald 
Haugen synger og spiller.

Søndag 19. april
2. søndag i påsketid
ASAK KIRKE KL. 11:00
Gudstjeneste v/kap. L. L. 
Ørland. Besøk fra Israels-
misjonen. Nattverd.
IDD KIRKE KL. 11:00
Gudstjeneste v/spr. R. 
 Finsådal. Besøk fra Israels-
misjonen. Nattverd.
IMMANUELS KIRKE KL. 11:00
Gudstjeneste v/spr. B.  Øksnes. 
Sang av Edvin  Johannes 
 Kobbevik. Nattverd.

Torsdag 23. april
St. Georgsdag
TISTEDAL KIRKE KL. 18:00
Speidergudstjeneste v/spr. K. 
H. Flø. 

Søndag 26. april
3. søndag i påsketid
ASAK KIRKE KL. 11:00
1-2-3- og babysangguds-
tjeneste v/spr. R. Finsådal. 
Nattverd. Deltagere fra ba-
bysangen deltar, og 1-, 2- og 
3-åringer er velkommen til å 
motta en enkel gave.
TISTEDAL KIRKE KL. 11:00
1-2-3- og 6-årsgudstjeneste 
v/spr. K. H. Flø og kat. R. Godø. 
1-, 2- og 3-åringer er velkom-
men til å motta en enkel gave. 
6-åringer får bok.
BERG KIRKE KL. 11:00
Våronngudstjeneste med 
6-årsbok v/spr. K. Bakkevig 
og men. ped. I. A. Gjøstøl. 
6- åringer ønskes velkommen 
til å motta 6-årsbok. Bygde-
kvinnelaget deltar. Nattverd.
ROKKE KIRKE KL. 11:00
Gudstjeneste v/spr. J. Lystad. 
SØNDRE ENNINGDALEN KIRKE 
KL. 18:00
Samtalegudstjeneste v/spr. R. 
Finsådal.

Søndag 3. mai
4. søndag i påsketid
TISTEDAL KIRKE KL. 11:00
Konfirmasjonsgudstjeneste 
ved spr. K. H. Flø.
IDD KIRKE KL. 10:00
Konfirmasjonsgudstjeneste 
ved kap. L. L. Ørland.
IMMANUELS KIRKE KL. 11:00
Konfirmasjonsgudstjeneste 
ved spr. J. Lystad og men. 
ped. J. W. Halvorsen.
BERG KIRKE KL. 11:00
Jazzgudstjeneste ved spr. K. 
Bakkevig. Musikere fra Halden 
storband deltar.
IDD KIRKE KL. 12:30
Konfirmasjonsgudstjeneste 
ved kap. L. L. Ørland.

Lørdag 9. mai
IDD KIRKE KL. 11:00
Konfirmasjonsgudstjeneste 
ved kap. L. L. Ørland
BERG KIRKE KL. 11:00
Konfirmasjonsgudstjeneste 
ved spr. K. Bakkevig og men. 
ped. J. W. Halvorsen

BERG KIRKE KL. 13:00
Konfirmasjonsgudstjeneste 
ved spr. K. Bakkevig og men. 
ped. J. W. Halvorsen

Søndag 10. mai
5. søndag i påsketid
ASAK KIRKE KL. 10:00
Konfirmasjonsgudstjeneste 
ved kap. L. L. Ørland
IDD KIRKE KL. 10:00
Konfirmasjonsgudstjeneste 
ved spr. R. Finsådal.
IMMANUELS KIRKE KL. 11:00
Bandgudstjeneste med 
 Halden barne- og ung-
domskor v/spr. Berit Øksnes. 
Nattverd.
BERG KIRKE KL. 11:00
Konfirmasjonsgudstjeneste 
ved spr. K. Bakkevig og men. 
ped. J. W. Halvorsen.
ROKKE KIRKE KL. 11:00
Gudstjeneste v/pr. Aa. 
 Syvertsen. Nattverd.
ASAK KIRKE KL. 12:30
Konfirmasjonsgudstjeneste 
ved kap. L. L. Ørland.
IDD KIRKE KL. 12:30
Konfirmasjonsgudstjeneste 
ved spr. R. Finsådal.
BERG KIRKE KL. 13:00
Konfirmasjonsgudstjeneste 
ved spr. K. Bakkevig og men. 
ped. J. W. Halvorsen.

Søndag 17. mai
Norges nasjonaldag
IMMANUELS KIRKE KL. 12:00
Festgudstjeneste v/spr. J. 
Lystad.
PRESTEBAKKE KIRKE KL. 14:00
Festgudstjeneste v/spr. R. 
Finsådal

Torsdag 21. mai
Kristi Himmelfartsdag
ASAK KIRKE KL. 10:00
Konfirmasjonsgudstjeneste 
ved kap. L. L. Ørland
ROKKE KIRKE KL. 11:00
Gudstjeneste v/spr. B. Øksnes.
ASAK KIRKE KL. 12:30
Konfirmasjonsgudstjeneste 
ved kap. L. L. Ørland.

Berg kirke:
Edwin Torgersen Ax-Olsen
Vilma Bjærang
Viola Knigge Hermansen
Vilde Vaglen
Julian Rugaas Ferre
Eric Alexander Koch Voilås
Mie Isetorp-Nordby
Cornelia Helen Bærem-Strømland
Leona Folkeseth
Theo Sirland-Jansson
Adrian Lundring
Victor Bill-Wara
Mathilde Augustin-Holtan
Magnus Olai Akselsen

Rokke kirke:
Nicolai Hunstad Mjølnerød
Adele Filippa Blåvarp
Bent Sebastian Thøgersen
Emma Westgård

Søndag 24. mai
Søndag før pinse
TISTEDAL KIRKE KL. 11:00
Gudstjeneste v/spr. K. H. Flø. 
Nattverd.
PRESTEBAKKE KIRKE KL. 11:00
Konfirmasjonsguds tjeneste 
ved spr. R. Finsådal. 
IMMANUELS KIRKE KL. 11:00
Gudstjeneste v/spr. B. Øksnes.

Søndag 31. mai
1. pinsedag
ASAK KIRKE KL. 11:00
Gudstjeneste v/spr. K. H. Flø.
IDD KIRKE KL. 11:00
Gudstjeneste v/spr. R. 
 Finsådal.
SØNDRE ENNINGDALEN KIRKE 
KL. 11:00
Gudstjeneste v/kap. L. L. 
Ørland.
IMMANUELS KIRKE KL. 11:00
Gudstjeneste v/spr. B. Øksnes.
BERG KIRKE KL. 11:00
Gudstjeneste v/spr. K. 
 Bakkevig.
ROKKE KIRKE KL. 11:00
Gudstjeneste v/spr. J. Lystad.

Mandag 1. juni
2. pinsedag
BERG BYGDETUN KL. 11:00
Gudstjeneste v/kap. L. L. 
Ørland og spr. K. Bakkevig. Om 
været blir dårlig flyttes denne 
gudstjenesten inn i Tistedal 
kirke.

Søndag 7. juni
Treenighetssøndag
IDD KIRKE KL. 11:00
Gudstjeneste v/spr. K. H. Flø. 
Nattverd.
PRESTEBAKKE KIRKE KL. 11:00
Fyr og flamme-gudstjeneste 
v/kap. L. L. Ørland og kat. R. 
Godø.
IMMANUELS KIRKE KL. 11:00
Gudstjeneste v/spr. J. 
Lystad. Orgelelever spiller 
under  ledelse av kantor M. 
 Håkensen. Gressvik kirkekor 
synger. Nattverd.

SPONVIKA KL. 11:00
Gudstjeneste «under eika» 
v/spr. K. Bakkevig. Berg 
menighet feirer gudstjeneste i 
Sponvika i dag. Nattverd.
ROKKE KIRKE KL. 11:00
Konfirmasjonsgudstjeneste 
ved spr. B. Øksnes og men. 
ped. J. W. Halvorsen.

Søndag 14. juni 
2. søndag i treenighetstiden
ASAK KIRKE KL. 11:00
Fyr og flamme-gudstjeneste 
ved kap. L. L. Ørland og kat. 
R. Godø.
IDD KIRKE KL. 11:00
Gudstjeneste v/spr. R. 
 Finsådal. Nattverd.
TORGET KL. 11:00
Felleskirkelig gudstjeneste på 
torget i anledning Halden-
festivalen.

Søndag 21. juni
- 3. søndag i treenighetstiden
TISTEDAL KIRKE KL. 11:00
Gudstjeneste v/spr. R. 
 Finsådal. Nattverd.
IDD KIRKE KL. 11:00
Gudstjeneste v/spr. K. H. Flø. 
Nattverd. 
BERG KIRKE KL. 11:00
Gudstjeneste på vill blomstens 
dag v/spr. K.  Bakkevig. 
 Nattverd. I forkant av guds-
tjenesten inviteres vi til en 
vandring i kulturlandskapet 
sammen med botaniker Marit 
Eriksen. Sjekk nærmere for 
tidspunkt!
ROKKE KIRKE KL. 11:00
Gudstjeneste v/vikarprest. 
Nattverd. 

Søndag 28. juni
4. søndag i treenighetstiden
ASAK KIRKE KL. 11:00
Gudstjeneste v/spr. K. H. Flø. 
Nattverd.
SØNDRE ENNINGDALEN KIRKE 
KL. 11:00
Gudstjeneste v/kap. L. L. 
Ørland. Nattverd.
IMMANUELS KIRKE KL. 11:00
Gudstjeneste v/spr. J. Lystad.

Søndag 5. april
Palmesøndag
ASAK KIRKE KL. 11:00
Familiegudstjeneste ved 
kapellan L. L. Ørland. Familie-
koret synger.  Nattverd.
IMMANUELS KIRKE KL. 11:00
Palmesøndags gudstjeneste 
v/spr. J. Lystad. Dåp Nattverd.
SØNDRE ENNINGDALEN KIRKE 
KL. 18:00
«Påsken i ord og toner» ved 
org. P. E. Haugen og kap. L. L. 
Ørland. Ragnhild Bøhn Sørby 
synger.

Onsdag 8. april
OS KAPELL KL. 19:00
Pasjonsmeditasjon - Jesu 
lidelse i ord, musikk og bilder 
v/spr. K. Bakkevig, organist J. 
E. Norheim og men.ped. J. W. 
Halvorsen.

Torsdag 9. april
Skjærtorsdag
IDD KIRKE KL. 18:00
Måltidsgudstjeneste v/spr. R. 
Finsådal. Sang av Anne Marie 
Solberg. 
BERG KIRKE KL. 18:00
Nattverdsgudstjeneste ved 
sogneprest B. Øksnes. 

Fredag 10. april
Langfredag
IMMANUELS KIRKE KL. 11:00
Felleskirkelig langfredags-
gudstjeneste. Jenny Marie 
Norheim synger. Arild Elnes 
spiller saksofon. 
TISTEDAL KIRKE KL. 11:00
Pasjonsgudstjeneste 
sammen med Metodist kirken 
i Tistedal. Sogneprest K. H. 
Flø m. fl. Ann-Lisbeth Bjerke 
synger.
BERG KIRKE KL. 18:00
Pasjonsmeditasjon v/spr. K. 
Bakkevig og kantor M. Haug. 
Bach-inspirert musikk. Ole 
Hermann Huth spiller fiolin.

Søndag 12. april
1. påskedag
ASAK KIRKE KL. 11:00
Påskefestgudstjeneste v/
spr. K. H. Flø.  Vegard Grinnbo 

DØPTE
Asak kirke:
Ella Sofie Thoresen
Elliot Gribsrød
Linnea Aleksandra Paulsen
Henrik Ouren
Lykke Alexandra Røsness
Melina Novalie Røsness
Bjørn Victor Ohlgren
Olivia Svalerød Sande
Sondre Nordby Kaurin
Filip Nordby Kaurin
Kasper Johan Pedersen

Idd kirke:
Jacob Bukholm
Saga Litha Joanna Bønå
Amalie Bjerkeli Isaksen
Theodor Fosdahl Wium
Agnes Marie Bakke-Holm
Luke Killingrød Fredén
Michelle Myklebust
Sebastian Johansen Wegne
Agnes Elvira Berg Tollefsen
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Mitt barndomshjem i Tune 
var på mange måter preget 
av troen mor og far delte med 
hverandre, med meg og min 
søster, og i frimodighet med 
slekt, venner og naboer. De var 
aktive i kirke, på bedehus og i 
sitt eget åpne hjem, der de gjen
nom mange år var engasjert 
med søndagsskole, barnemisjon 
og konfirmantgrupper. 

Det som betydde mest for 
min egen tro var ikke det høye 
aktivitetsnivået, men den plass 
jeg tidlig forstod Guds ord hadde 
i mine foreldres egne liv. I glede 
som i sorg, i takknemlighet som 
i bekymring, fantes det alltid 
ord til takk, håp eller trøst. Guds 
ord fikk dermed tidlig en plass 
også i mitt eget liv.

Et av de skriftstedene jeg 
tidlig merket meg var Jesu ord 
i Matteus 11:28, «Kom til meg, 

alle dere som strever og bærer 
tunge byrder, og jeg vil gi dere 
hvile». Med disse ordene forstod 
jeg at Jesus var den man kunne 
søke tilflukt til, uansett hva det 
var som tynget, og at ordene var 
rettet til alle – meg inkludert.

Helt nylig fikk disse ordene 
fornyet betydning for meg da 
jeg fikk et lite innblikk i hvor
dan Matteus gjenga Jesu ord. 
Grekerne hadde mange måter 
å forme et verb på, og brukte 
 personendelser for å uttrykke 
hvem som var subjektet i 
 setningen. De trengte derfor 
ikke å skrive jeg, du, han, osv. 
foran verbet, men formet verbet 
slik at subjektet kom frem av 
verbet selv. Men de hadde like
vel muligheten til å legge det til 
og på den måten understreke 
subjektet i setningen. Det var 
nettopp det Matteus gjorde da 

han skulle gjengi Jesu ord «jeg 
vil gi dere hvile». Dermed fikk 
han gjengitt enda tydeligere at 
Jesus selv vil gi oss hvilen: «Kom 
til meg, alle dere som strever og 
bærer tunge byrder, og jeg vil 
gi dere hvile».

Jesus inviterer til et person
lig fellesskap med ham, uten 
begrensninger på hvem vi er 
eller hva slags byrder vi bærer. 
Kanskje forsøker vi for lenge å 
bære byrdene selv, før vi ser at 
vi kan legge dem av hos ham 
og motta den hvilen bare han 
kan gi.

Dette har betydd noe for meg
Terje Sivertsen, Asak menighet

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

Kirkevergens kontor:
 Kirkeverge Jan Ivar Andreassen
  906 59 492 / 69 17 95 42
 Administrasjonskonsulent  
 Liv Inger Haga
  951 03 802 / 69 17 95 40
 Driftsleder kirkegård Knut Skram
  913 93 921

Menighetskontorene:
 Menighetsfullmektig 
 Albert Andersen Gjøstøl
  928 41 689 / 69 17 95 53

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 Runar Godø
  911 00 056/69 17 95 67

Diakoni:
 Diakon Hilde Finsådal
  951 06 257 / 69 17 95 54
 Diakon Marit Brenne
  414 18 322
 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 Maria H. Johansen
  917 78 223
 Driftsleder Knut Skram
  913 93 921

Immanuels kirke:
 Sogneprest Jan B. Lystad
  412 05 130
 Kantor Marie Håkensen
  467 81 696
 Kirketjener Bjørn Tore Andersen
  977 86 627
 Kirketjener Ole Johannes Ulseth
  936 47 397
 Kirketjener Anne Sætre
  959 71 273

Rokke kirke:
 Sogneprest Berit Øksnes
  480 82 622 
 Organist Jan Erik Norheim
  918 68 861
 Kirketjener Ole Petter Skram
  930 36 899

Asak kirke:
 Sogneprest Kjell Halvard Flø
  917 06 068 / 69 17 95 50
 Kapellan Lars Lauvvik Ørland
  926 42 810
 Kirketjener Ole Johannes Solberg
  954 64 621
 Kantor Marte-Kari Melkerud
  917 27 075

Idd kirke:
 Sogneprest Reidar Finsådal
  901 32 327 / 69 17 95 60
 Kapellan Lars Lauvvik Ørland
  926 42 810
 Organist Knut Ronald Haugen
  917 10 691
 Kirketjener Karin Wærstad Hansen
  915 66 037

Prestebakke kirke:
 Sogneprest Reidar Finsådal
  901 32 327 / 69 17 95 60
 Organist Pål Espen Haugen
  906 50 619
 Kirketjener Tor Ingar Nilsen
  403 27 745

Tistedal kirke:
 Sogneprest Kjell Halvard Flø
  917 06 068 / 69 17 95 50
 Kantor Marte-Kari Melkerud
  69 17 95 56
 Kirketjener Anne Sætre
  959 71 273

Årsmeldingen for 2019 er 
nå klar: På de 24 ordinære 
gudstjenestene var det i 
snitt 41 deltakere hver gang. 
Det ble til sammen gitt kr 46 
999 i offer. 4 barn ble døpt, 5 
ungdommer ble konfirmert, 
det ble foretatt 4 vielser og 
11 personer ble gravlagt. 

Lørdag 7. mars viste 
 konfirmantene på Iddesiden 
prosjektet «Møtested 
Påske» i Tistedal kirke. 
Prosjektet var en framstilling 
av Jesu siste påske, med 
henblikk på hva den betyr 
for oss som lever i dag.

Onsdag 1. april har årets 
 konfirmanter dør-til-
dør-aksjon til inntekt 
for Betesda-stiftelsen i 
Romania. Ta godt imot dem.

For 14. gang inviterer menig-
hetene på Iddesiden til en 
felles «Påskefestuke». 
Palmesøndag 5. april kl 
18 deltar Ragnhild Bøhn 
Sørby, Pål-Espen Haugen 
og Lars Lauvvik Ørland på 
«Påsken i ord og toner»  
i En-ningdalen kirke 1. 
påskedag blir det festguds-
tjeneste i Prestebakke kirke 
ved kapellan Lars Lauvvik 
Ørland.

Årets konfirmasjonsguds-
tjeneste i Prestebakke 
kirke blir søndag 24. mai kl 
11.00. Samtalegudstjenesten 
med konfirmantene blir i 
Enningdalen kirke søndag 
26. april kl 18.00.

NYTT FRA

ENNINGDALEN
MENIGHET

Ordet er ditt
Lars Lauvik Ørland

Reodor Felgen og MacGyver 
er noen av mine forbilder. De 
fikser og lager ting. Jeg likte å 
bygge med LEGO når jeg var 
ung og min far tok meg med ut 
for å reparere sykler, båter og 
biler. Jeg har skrudd gamle lap
toper fra hver andre og byttet 
deler. Da jeg ble voksen, ble 
det mindre behov for å lage og 
fikse ting. Ting er i orden eller 
blir fikset av profesjonelle. Er 
det lekne håndarbeidet mitt 
blitt overflødig?

Inspirert av Erik Alfred 
Tesaker, kjent fra NRK-
programmet Oppfinneren, 
har jeg forsøkt å ta tilbake min 
barnlige skaperglede. Jeg har 
sett alle de sesongene av serien 
tre ganger.

Jeg finner stor glede og ro 
når jeg lager eller reparerer 
noe. Skapergleden motiveres 
hverken av å spare penger eller 
å skåne miljøet, men i selve 
skapingen.

Nå er verk tøyet mit t 
tatt frem fra boden igjen. 
Stuebordet er ofte fylt med 
lodde bolt, skrujern, skrap
metall og en brukt ødelagt 
radiostyrt bil fra finn.no Jeg er 
underveis med å bygge en inn
retning som trekker for og fra 
gardinene på soverommet om 
morgenen automatisk. Enten 
styrt etter lysnivået fra solopp
gangen, et fast tidspunkt eller 
ringeklokka på telefonen. Jeg 
har ikke bestemt meg enda. Og 

jeg vet ikke hvilken løsning 
som lar seg gjennomføre. En 
av svigerfars gamle printere 
har blitt til deler. Den inne-
holder nemlig reimer, motorer, 
tannhjul og integrerte kretser.

Jeg trenger egentlig ikke en 
slik gardinmaskin. Om jeg 
skulle trenge en, finnes ferdige 
produkter å få kjøpt. Disse er 
billigere målt i arbeidstid, 
verktøy og materialer. Men 
en ferdig løsning dekker ikke 
behovet mitt for å  utfolde min 
skaperglede. Derfor skaper jeg.

Skaperglede

VIPPS  
til menighetene
Last ned app og  registrer deg med 
 kontonummer og mobil nummer. Søk 
opp din  menighet og gi ønsket beløp.

Idd menighet: #90206
Asak menighet: #90226
Berg menighet: #4923
Halden menighet: #90142
Tistedal menighet: #90215
Rokke menighet: #90138
Enningdalen men.: #90144

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 grøntanleggBRØDLØS

Tlf 69 17 20 37

Tlf 69 17 86 14
www.fjorgensen.no

GRIMSRUD
– maskinentreprenør –

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

Tlf 69 21 64 20
www.leifgrimsrud.no

Vi leverer alt fra stikkontakter 
til store prosjekter som  skoler, 

borettslag og nybygg.

Tlf 69 17 71 00
www.elektrikertjenesten.no

GRANVEIEN 2
1792 TISTEDAL
TLF. 69 19 14 63

Granveien 2,  
1792 Tistedal

Tlf 69 19 14 63
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