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Kjærligheten – igjen
JAN BOYE LYSTAD, SOGNEPREST I HALDEN
Kjærligheten utholder alt, tåler alt,
håper og tror alt.
Hørt sånt prek! Lenge syntes jeg
det var å ta litt vel hardt i. Hva slags
kjærlighet var så naiv og godtroende?
«Alt», du liksom! Også kjærligheten
har vel sine grenser? Men jeg tok feil.
Det finnes en situasjon hvor disse
ordene om kjærligheten er sanne og
så smertelig herlig gjenkjennende.
Og det er vel ikke det menneske som
ikke har opplevd den! Alle kjenner
seg igjen! Det er ved den første (eller
andre) dype forelskelsen i ungdomså
rene. Da holdt jeg ut – i månedsvis!
Ute i kulde og regn. Gikk både en og
to mil ekstra. Jeg håpet og trodde i det
lengste. Det fantes ikke noe fremtid
uten den jeg håpet på. Jeg tålte alt og
levde på luft. Vel, nå klaffet det ikke
første gangen(e). Men kjærlighet og
forelskelse slo til igjen – og like ille ble
det! Det er ikke lett å skulle tro, holde
ut, tåle og håpe ALT og det på én gang!
Og at på til velge å være i situasjonen

helt frivillig! Det er opprivende og
allikevel så fylt av sødme. Slik er kjær
ligheten. Den utholder alt, tåler alt,
håper og tror alt med ett for øye – i ett
håp – om å bli gjengjeldt!
Vi er mennesker. Vi har vår begrens
ning. Vår kjærlighet kjenner grenser.
Vel, kjærligheten er den samme og
konstant, men den finner nye personer
å omfavne i ungdomsårene. Det blir
gjerne ikke livsvarig med den aller
første. Vår kjærlighet til hverandre kan
faktisk dø bort, men evnen til å elske –
vise kjærlighet – har vi alltid. Skriften
er sann igjen: «Kjærligheten faller
aldri bort». Det er en oppmuntring i
det til den som er blitt sveket og tror at
man aldri kan elske igjen; verken seg
selv eller andre. Paulus fastslår også
at ingen ting, absolutt ingen ting kan
skille oss fra Guds kjærlighet.
Så er det et ord til ektefolk som
utholder alt, tåler alt, håper og tror
alt i lengsel om at deres kjærlighet til
hverandre skal bli gjengjeldt. Når gjen

gjeldelsen løses ut i vakre ord og gode
gjerninger til hverandre, ja da snakker
vi om ekteskapets innertier. Go for
it! Hva venter dere på? Kjærligheten
setter sin ære i å være først ute med
det gode. Den venter ikke på den
andres «utspill».
Så er det ord til den som er såret og
som har mistet evnen til å holde ut,
tåler lite, har ingen å håpe på og tror
ikke lenger på sin egen evne til verken
å elske eller bli elsket. «Kjærligheten
faller aldri bort». Skriften sier at Gud
har lagt evigheten ned i menneskets
hjerter. Det er en flik av himmelen!
I det himmelske er kjærlighet. Det er
greit å erkjenne nederlag og tap i livet,
men et sted går dog grensen! Du taper
aldri å være elsket av Gud eller evnen
til å vise kjærlighet til deg selv eller
andre, for kjærligheten faller nemlig
aldri bort.
Så blir de stående disse tre; tro, håp
og kjærlighet, men størst blant dem er
kjærligheten.
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Rokke og Idd kirker

Hjelp til Romania

Kirker fremstår som nye
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Rokke og Idd kirker har i sommer vært gjennom en lang og interessant
restaureringsperiode. 18. august var det «ferdigbefaring» begge steder.

Nytt fra
Halden
menighet

Flittige hender
hjelper kalde føtter

Menighetsrådet
arbeider for tiden
med trosopplærings
reformen. (Se forrige
nummer av bladet!).
Videre arbeider vi
med å få til et best
mulig opplegg for
bispevisitasen utpå
høsten. Visitasen
avsluttes med kirkekaffe i H
 aldens Klub
etter visitasgudstjenesten søndag den 5.
desember.

Hun har ikke
fritidsproblemer,
Olga Larsen (85).
I hver ledige
stund tar hun
fram strikke
pinnene.
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AV INGER LISE SKAUGE

Kjære lesere!

Selv om vi i skrivende stund har hatt
en del praktfulle dager med sol og
relativt høye temperaturer, må vi nok
innse at sommeren er over. For mange
blir nok minnene mest regn og blåst.
Men til gjengjeld har vi kunnet glede
oss over gode gudstjenester hver
enste søndag!
Høsten er over oss, og jeg ser med
bekymring på løvtrærne i Busterudparken. Bladene begynner allerede å
bli gule. Det som imidlertid bekymrer
mest er Menighetsbladets økonomiske situasjon. Etter et styremøte
i bladet fant leder å måtte sende
menighetsrådene et mindre hyggelig brev. Summen av frivillige gaver
til b
 ladet har falt drastisk det siste
året. Det ser ut til at et underskudd
ved slutten av året vil ligge på 10–15
tusen kroner, - dersom ikke giverne
orker å gripe litt dypt i lommeboken!
Det er menighetene (ved menighetsrådene) som eier bladet. Dersom
ikke den økonomiske situasjonen
bedres nokså raskt, må menighetene
dekke underskuddet. Alternativet for
menighetsrådene er evt å legge ned
bladet.
Det er et dramatisk alternativ, som
neppe våre trofaste lesere vil like.
Både bladstyret og redaksjonen vil
derfor appellere til leserne om å bruke
en bankgiro (nettbank?) og avse et
godt beløp. (Se nederst til høyre på
denne siden).
GOD HØST!

Ferdigbefaring ved Idd og Rokke
kirker.

TEKST OG FOTO: ARILD STANG

Arkitekt Per Stenseth hadde
fått i oppdrag å utlyse
arbeidsoppgaven. Firmaet
Bygg Fag AS i Trondheim ble
valgt, – ikke først og fremst
pga pristilbudet, men på
bakgrunn av dette firmaets
solide erfaring med restau
rering av gamle bygg, særlig
kirker.
Utenfor Rokke kirke holdt
ing. Rikard Boysen fra Bygg
Fag et interessant foredrag
om den vanskelige proses
sen med dette arbeidet. Ved
flere tidligere oppussinger
av veggene var det brukt
materialer som har gjort at

Arkitekt Per Stenseth (t.v) og
ingeniør Rikard Boysen fra Bygg
Fag AS.

de dypere lag av veggene
(gammel kalk) ikke har fått
«puste». Dette har medført
innvendig fukt og korrosjon.
Under den aktuelle restau
reringen hadde man derfor
med all forsiktighet måttet
pigge ut gamle materialer.
Deretter kalking med de
samme blandinger og på
samme måte som i fordums
tid.
Kirkeverge Jan Ivar
Andreassen fortalte om

Fag Bygg AS fikk takk takk og blomster.

p rosessen forut for igang
setting av arbeidet og
hvordan dette var blitt
finansiert. Kommunens
representant, varaordfører
John Østensvig, lovte at
Halden kommune i frem
tiden ville sørge for økono
miske forutsetninger for
regelmessig vedlikehold av
kirkebyggene.
Etter befaring av Idd

kirke var inviterte gjester –
inklussive 5 spesialarbeidere
fra Litauen – samlet i
kirkerommet til kaffe og
kaker. Her ble det taler og
overrekking av blomster
og gaver. Kirketjener Karin
Hansen hadde selv bakt en
deilig marsipankake.
Samtlige «befarere» lot
seg imponere over strålende
resultat av restaureringen.

Krise for økonomien i bladet!

Menighetsbladets styre har ikke funnet økonomisk mulighet til å trykke opp nye bankgiroer. Men din gave til bladet
er mer kjærkommen enn noensinne! Dersom du bruker nettbank er det jo enkelt. Eller du kan fylle ut en bankgiro som
nedenfor anvist. – Takk for din gave!

Tistedal kirke er
fyldig presentert
i denne utgaven
av bladet, derfor
er forsiden også
viet denne vakre
kirken. Arild Stang
har fotografert
kirken.
Neste nummer av
Menighetsbladet
vil bli trykket
onsdag 24.
november.
Siste frist for
innlevering av
stoff til bladet
er onsdag 10.
november.
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Det er ikke få ullsokker hun
har strikket til barnehjems
barn og barn fra slum
områdene rundt storbyen
Galati i Romania. Hennes
varme hjerte og flittige
hender har gledet mange
gjennom de vel 20 årene hun
har strikket gavesokker.
Olga Larsen har ikke tall
på hvor mange par sokker
hun har strikket i årenes løp,
men flere tusen er det.
I gjennomsnitt strikker hun
to sokker hver dag. Vi vet at i
løpet av det siste året er hele
350 par sokker blitt delt ut til

Sokkegalleri fra Olga.

barn i Galati og Illusia – og
nye 100 par venter på å bli
sendt.
På spørsmål om hva som
driver henne, sier hun at det
gjorde inntrykk å se barn gå
på kalde gulv og fryse, både
på store institusjoner og i
slumområdene i storbyene i
Romania. Hun er glad for å
kunne bidra på sin måte.

Olga Larsen strikker sokker.

Hos oss koster nok et par
ullsokker ca. 100 kroner.
Verdien i kroner og øre på
hennes strikke-engasjement
er formidabelt.
Sannsynligvis har flere
som leser dette noen garn
rester i ull liggende. Vi
formidler gjerne kontakt, og
de som vil gi garn til hennes
sokkegaver kan ringe

414 13 977. Olga strikker opp
hver eneste lille garnrest ved
å flette inn striper i sokke
leggen. Her går ingen ting
til spille. Stor giverglede og
trofast misjonsiver pre
ger henne, ikke mange på
hennes alder er så aktive i
foreningslivet og så tjeneste
villig som Olga Larsen.

Spesielt av året er at vi
vil kombinere guds
tjenesten Allehelgens
dag – 7. november
– med Storbandjazz.
Et 17 manns sterkt
orkester fra hoved
staden vil besøke
kirken. Musikken vil
selvsagt tilpasses
anledningen. Guds
tjenesten begynner kl
18. Merk tiden!
Ellers blir det nok –
som vanlig – flere
konserter i Immanuels
kirke i nov./des. Det
arbeides med å få
en konsert med Ole
Edvard Antonsen.

TV-aksjonen 2010:

På flukt fra krig
TV-aksjonen 2010
er tildelt Flyktninghjelpen, og
har temaet «På
flukt fra krig». Inn
samlingsaksjonen
går av stabelen 24.
oktober.
Flyktninghjelpen er en norsk
uavhengig, nødhjelpsorgani
sasjon som gir hjelp, beskyt
telse og varige løsninger til
mennesker på flukt over hele
verden. De arbeider i krigsog kriseområder i 20 land.
De har 2600 medarbeidere,
mange har vært flyktninger
og gjør nytte av sin erfaring
for å hjelpe andre på best
mulig måte. Flyktninghjel
pen ble etablert i 1946 under
navnet Europahjelpen, for å
hjelpe flyktninger i Europa
etter 2. verdenskrig.
De driver NORCAP, en av
verdens største beredskaps

Biskop Helga Haugland Byfuglien

styrker for bistandspersonell,
på oppdrag fra Utenriksde
partementet. Styrken består
av rundt 850 nødhjelpsek
sperter, som kan reise hvor
som helst i verden i løpet av
72 timer. Videre deler de ut
mat, vann og såkorn til mil
lioner av mennesker hvert år.
De deler ut telt og setter opp
midlertidige hus og driver
flyktingleire med flere tusen
mennesker. De sørger for
skolegang til hundre tusen

Illustrasjonsfoto: www.flyktninghjelpen.no

barn, og gir gratis rettshjelp
til flyktninger uten grunn
leggende rettigheter og taler
flyktningenes sak i deres
land og internasjonalt.
Innsamlede midler
De innsamlede midlene fra
årets TV-aksjon skal gå til å
hjelpe dem som har alle odds

mot seg. Flyktninghjelpen vil
ha fokus på hjelp og beskyt
telse for mennesker på flukt
i syv av de hardest rammede
landene i verden. I tillegg
vil pengene som samles inn
være avgjørende for å kunne
starte hjelpearbeid i land
hvor nye konflikter oppstår.
Flyktninghjeøpen gjør en

viktig og nødvendig innsats for
mange av verdens flyktninger og
jeg oppfordrer leserne av menig
hetsbladene i Borg bispedømme
til å bli bøssebærere. På denne
måten kan dere være med å gi
støtte slik at aksjonen blir et fel
les stort løft.
HELGA HAUGLAND BYFUGLIEN
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Nytt fra
Berg
menighet
Folkedansmesse
i Berg kirke
Søndag 13. juni var
det folkedansmesse
i Berg kirke. Hogdal
spelmannslag og Nolhottarnas folkdanslag
deltok. Kirken var
nærmest fullsatt. Det
ble en flott opplevelse
hvor salmetekster og
bibeltekster ble understreket med folkedans.
Etter gudstjenesten
serverte Berg bygdekvinnelag rømmegrøt
i prestegårdshagen.
Her var det også danseoppvisning hvor Indre
Østfold leikarring også
deltok.
Villblomstens dag
i Berg menighet
20. juni er villblomstens dag. I den anledning a
 rrangerte Berg
menighet en blomstervandring i samarbeid
med Halden botaniske
forening. Turen gikk
på Kjeøya i Sponvika.
Marit Eriksen ledet
vandringen. Turen ble
en inspirerende og
tankevekkende opp
levelse for deltakerne:
Så vakkert skaperverket er; men samtidig så sårbart! Etter
blomstervandringen
var det friluftsgudstjeneste og grilling.
Olsokgudstjeneste i
St.Peter kirke i Halden
Tradisjonen tro sam
arbeidet St.Peter
katolske menighet og
Berg menighet om
Olsokgudstjenesten
den 29. juli. Olsok
representerer en viktig
arv som vi ønsker å
ta vare på. På Hellig
Olavs tid var det bare
en kirke i Norge som
resten i Europa. Det er
fint at vi på Olsok kan
markere fellesskap på
tvers av senere tiders
splittelser. Vi er jo felles
om det store viktige
oppdraget: Å reise
korsmerket i vårt folk!
Bønn ved skolestart:
22. august inviterte
Berg menighet alle
1. og 2.klassingene
i menigheten til en
spesiell gudstjeneste.
Barna fikk en bok i gave
og de fikk komme fram
til alterringen slik at vi
kunne be for skoledagene som ligger foran
dem.
... fortsetter på side 5

Mat- og trebåtfestival
Nytt fra
Asak
menighet

Sjømannskirkens ansatte i Hamburg
gjorde en imponerende innsats under siste verdenskrig

Årets konfirmanter
har hatt sin første
samling med informasjon om opplegget
i konfirmanttiden,
grilling av pølser,
rebusløp og andakt
til slutt. Det var 54
konfirmanter som
deltok.

Så ble det Mat- & Trebåtfestival i år også! Søndag den 27. juni
ble en vakker, varm sommerdag med gudstjeneste på Torget.

Vakker sang fra Jenny Marie
Norheim.
TEKST OG FOTOS: ARILD STANG

Fra den oppbygde scenen på
Torget holdt sogneprest Jan
Lystad en strålende guds

nogot dit du drar...»
Selv sang Lystad sine
to selvskrevne og selv
komponerte sanger «Han
åpnet himmelen» og «Danse i
regnet».
Offergaven gikk til «Den
Norske Kirke i utlandet»,
og medlemmer av samme
organisasjon hadde sørget for
kirkekaffe i bakgården ved
den gamle politistasjonen.
Det ble nok en usedvanlig
god og minneverdig Festival
gudstjeneste!

Berg kirke:

Familiegudstjeneste
i Trosopplæringens tegn

Søndag den 4. september hadde vi en fin familiegudstjeneste i
Immanuelskirken. Prosesjon med barn og dåpsbarn. Gudstjenesten var i
høy grad i Trosopplæringens tegn!
TEKST OG FOTOS: ARILD STANG

Menighetspedagog Gunn
Elisabeth Edvartsen tjenes
tegjorde i kirken vår for siste
gang, idet hun fratrer sin
stilling ved slutten av måne
den. Det var Gunn Elisabeth

som holdt andakten/pre
kenen, – sittende på en stol
og delvis underviste, delvis
intervjuet en 6-åring fra søn
dagsskolen. «6-årsboken» ble
delt ut. – Et eminent peda
gogisk opplegg!
Tre barn ble båret til

Nytt fra
Berg
menighet

Sjømannskirken

Festivalgudstjeneste

tjeneste foran en menighet
på flere hundre personer.
Liturgen ble godt hjulpet av
organist Jan-Erik Norheim
og saksofonist Arild Elnes.
Organistens datter, Jenny
Marie Norheim, sang flere
vakre sanger til stor applaus.
Sognepresten talte fra
Lukas 12: «Ta dere i vare for
all slags grådighet». Det ble
en voldsomt engasjert og
engasjerende preken. Den ble
avsluttet ved at han minte
oss om Cornelis Vreeswijk
vise «Du kan inte ta med dig
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dåpen. Kantor Jan-Erik
Norheim satt ved flygelet og
spilte barnevennlige sanger.
I nattverdsringen deltok en
rekke barn!
Alt i alt: en kjempe
opplevelse for hele
menigheten.

12. september blir
det utdeling av kirke
bok til menighetens
4-åringer. Vi håper
mange setter av
denne formiddagen
og kommer til kirken.
Barnekoret vil synge
og etterpå er det
kirkekaffe med boller
og saft til alle barna.
10. oktober inviteres
alle 50-årskonfir
mantene i Asak til
gudstjeneste og
påfølgende samling i
kirkestua. Er du, eller
kjenner du noen som
er 50-årskonfirmant,
så følg med på om
invitasjonen kommer
og sett av dagen.
19. oktober er det
igjen gudstjeneste
«møtested kirken».
Dette er en spesiell
gudstjeneste der
mange av menighetens medlemmer
er aktive deltakere.
Gudstjenesten er fylt
av glede og sang.
Asak menighet
trenger en kirke
stue og servicebygg
i tilknytning til
kirken. En plankommite er i gang med
dette a
 rbeidet og
en arkitekt har laget
et forslag. Kirke
tjeneren trenger
bedre arbeidsforhold
og kirken trenger
handikaptoalett. Og
ikke minst trenger vi
et samlingsrom for
konfirmantundervisning, arrangementer
utenom gudstjenestene i kirkens
regi, bedre lokaler
for barna under
gudstjenesten, for
dåpsbarn og f oreldre
og mer til. For å få
realisert et slikt bygg
kan det bli aktuelt
med både dugnad
og pengeinnsamling,
som vi håper mange
i menigheten kan
tenke seg å delta på.
Vi vil holde dere oppdatert på utviklingen
i dette arbeidet.

AV EINAR MADSØ

Da krigen brøt ut hadde vi en
ny og moderne kirke fra 1936
i denne byen. De ansatte
var sjømannsprest Finn M.
Huseby, hjelpeprest Arne
Berge og vaktmester Oskar
M. Olsen. Da Finn Huseby
nektet å ha bilde av Quisling
på leseværelset, måtte han
forlate landet og ble erstattet
av Conrad Vogt-Svendsen.
Berge fikk da stillingen som
stasjonsbestyrer, og VogtSvendsen ble hjelpeprest.
Norske sjøfolk som seilte
på Tyskland under krigen
var gode støttespillere for
sjømannskirkens folk. Da
de ble klar over de knappe
matrasjonene i Tyskland,
brakte de med seg på kirken
sild, fisk, brød smør osv. noe
som gjorde at kirkens folk
hadde krefter til å arbeide til
alle tider, både dag og natt.
Enda viktigere var den kurer
tjenesten betrodde menn om
bord gikk inn i. Livsviktige
beskjeder ble sendt til hoved
kontoret i Bergen, til kirke
ledelsen i Oslo, til fangenes
pårørende og ikke minst til
hjemmefrontledelsen.
Vi må tilføye at denne
illegale tjenesten ble aldri
oppdaget av nazistene, men
var i virksomhet under hele
krigen.
Ved byen Tarmstedt,
nord for Bremen, lå «Marlag
und Milag Nord», den store
marinehavnen. Hit kom
sjøfolk fra norske båter som
ble senket av japanske og
tyske «raidere», dvs krigsskip
kamuflert som handelsskip
og opererte på alle hav.
Etter mye arbeid fikk

sjømannsprestene adgang til
disse fangene, som viste seg
å være i dårlig forfatning. De
hadde jo ikke fått med seg
noen personlige eiendeler
da skipet deres ble senket.
Beskjed om dette ble sendt
hjem til hovedkontoret,
som igjen bevilget penger
og fikk satt i gang en hjelpe
forsendelse til de nødlidende.
Resultatet var at de la på seg
og fikk kreftene tilbake. De
fleste av disse ble etter en
stund sendt tilbake til Norge.
Verre var det med sjø
folkene som kom fra
«Kvarstadbåtene». Det var
betegnelsen på 10 skip som
lå i arrest i Sverige, men som
i 1942 brøt blokaden og seilte
ut fra Gøteborg med kurs for
England. Dessverre var flukt
planene kjent av tyskerne
slik at bare 2 av disse skipene
kom frem til bestemmelses
stedet. 2 skip ble senket av
tyske bombefly, 4 skip ble
senket av egen besetning og
2 skip vendte tilbake til Gøte
borg. 19 mennesker omkom
under sprengningen av skip,
124 mennesker ankom trygt
til Storbritannia og hele 277
mennesker ble sendt i tysk
fangenskap. Dessverre ble
disse fangene ikke regnet
som de andre norske sjøfol
kene, men fikk det beryktede
stempelet som NN-fanger,
dvs de var anonyme, navn
løse og skulle gjennom hard
behandling og lite mat, lide
en snarlig død og få et ukjent
begravelsessted.
Etter mye arbeid ble
sjømannskirkens folk i
Hamburg klar over denne
alvorlige situasjonen. De
fikk gitt beskjed til de rette
personene. Saken havnet
til slutt på høyeste hold i
London.
England fremla et ulti
matum: Hvis ikke folkene
fra Gøteborg-konvoien
omgående fikk den
behandling krigsfangene
hadde krav på, ville engelsk
mennene ikke lenger
behandle tyske sjøfolk fra
tyske skip som krigsfanger.
Heldigvis bøyde tyskerne
av og 243 personer fra
Gøteborg-konvoien kom
hjem etter krigen med livet

i behold, mens 43 av dem
døde i tyske fangeleirer som
NN-fanger.

de ble fratatt sine Bibler eller
Nye Testamenter, da protes
terte de alle som en.

Fengsler og fangeleirer
Helt fra Sjømannskirkens
begynnelse i 1864 har nord
menn i utenlandske fengsler
blitt besøkt av våre folk.
I 1941 begynte nazistene
for alvor å sende norske
fanger til Tyskland. De fleste
av disse kom til straffe
anstalten Fuhlsbuttel, like
nord for Hamburg. Sjø
mannsprestene fikk tillatelse
til personlige besøk hos
disse fangene, de formidlet
hilsener og beskjeder til
pårørende i Norge, de leverte
ut tran som tilskudd til den
magre kosten og ikke minst
fikk de holde gudstjenester
for fangene. Dette fungerte
en god stund inntil en ung
fange skrev hjem om hvor
hyggelig han syntes det var
at sjømannspresten tok dem
alle i hånden til avskjed.
Tolken ved sensuren av
brevene oversatte dette med
at presten trykket dem noe
i hånden til avskjed. Denne
misforståelsen førte til at
gudstjenestene ble innstilt og
prestenes besøk til fangene
stoppet. Etter mange og
lange forhandlinger fikk
sjømannskirkens folk besøke
fangene på familienes vegne.
Etter som tiden gikk, kom
det stadig flere fanger fra
Norge, de fleste av disse ble
plassert i konsentrasjons
leiren Sachsenhausen, eller
til leirens utallige under
avdelinger spredt rundt i hele
Tyskland og Polen. Sjø
mannsprestene reiste stadig
rundt og besøkte disse. Det
var viktig å vite navnet på
fangene og hvor de var plas
sert. Mengdevis av brever ble
sendt til pårørende i Norge
etter hver av disse turene.
For mange var det også vik
tig at prestene leste et Guds
ord for dem og delte ut Bibler.
Det hendte at fangevoktere
spurte prestene hvordan
det kunne ha seg at norske
fanger fant seg i å bli snau
klippet, tatt fra eiendeler og
kledd i fangedrakt, men når

Forsendelse av mat til
fangene
Det gjorde et sterkt inn
trykk på våre folk å se at den
skrale kosten og de harde
soningsforhold førte til
merkbar underernæring av
de norske fangene. Realiteten
var at hvis ikke noe ble gjort
ville fangene gå til grunne.
Etter nøye vurderinger la
sjømannsprestene Berge og
Vogt-Svendsen opp en plan
for å rette på dette. De hadde
funnet ut at når nazistene
hadde sagt nei til en fore
spørsel, ville de ofte svare ja
på neste spørsmål.
De fikk audiens hos
ledelsen i Berlin og la først
frem ønsket om å få holde
gudstjenester for norske
fanger i Sachenhausen, når
så dette ble avslått kom de
frem med spørsmålet om å
få sende mat og tran til de
samme fanger i Tyskland.
De begrunnet denne søkna
den med at det egentlig var
urettferdig at det tyske folk
alene skulle ha hovedansva
ret for å brødfø så mange
norske statsborgere i en tid
hvor det var knapphet på
mat i Tyskland. De kunne
kontakte personer som gjen
nom Røde Kors ville sørge for
en storstilt matforsyning til
disse fangene. Tran mente de
ville ha gunstig virkning mot
tuberkulose i fangeleirene
og foreslo på det varmeste
at dette ble utprøvd som et
medisinsk eksperiment.
Stor var gleden da
beskjeden kom om at denne
søknaden var innvilget. Nå
var det viktig at de hadde
navn og soningssteder på
den enkelte fange, for mat
pakkene ble sendt pr. post.
Fra nå av fikk norske fan
ger matpakker via Røde Kors
og kunne klare seg gjennom
de ellers så harde sonings
forhold.

Artikkelen fortsetter
på side 10..

«Tilbake til kirken-
søndag» og «Verksted
for Vekst»
Søndag 26. september er
det «Tilbake til kirkensøndag» i Berg menighet.
Hensikten er å gjøre det
så lett som mulig for menigheten å invitere nye til
kirken.
Det trykkes spesielt opp
invitasjoner og guds
tjenesten er tilrettelagt
for nye i kirken med fin
musikk og enkel nattverd.
Berg menighet ønsker
også å invitere familier
som har døpt sine barn
i den siste tiden samt
brudepar som har giftet
seg de siste årene i Berg
kirke.
19. september arrangerer
gudstjenesteutvalget
«Verksted for Vekst» etter
kveldsgudstjenesten.
Verkstedet går ut på å
gjøre Berg menighet så
åpent og inkluderende
som
mulig. Leder i Østfoldhallene på Rolvsøy er til
stede og presenterer nye
innfallsvinkler på hvordan man kan få mennesker til å føle seg velkomne i kirken. Utvalget
presenterer forskjellige
muligheter for å oppmuntre til vekst. Kvelden
er ledet av sokneprest
Per Christian Solberg og
organist Michael Servant.

Lesefrukter
til ettertanke

ved Trond Enger

Patriotisme er
kjærlighet til sine
egne. Nasjonalisme
er hat mot de andre.

Romain Gary
Polsk-fransk-jødisk pilot, forfatter, ressigør, oversetter og
diplomat
1914–1980

Kunsten historie
er en historie om
religiøs erfaring.

Hans Sedlmayr
østerriksk kunsthistoriker
1896–1984

Jeg har ofte hørt
mennesker si:
«Jeg vil forsake
verden.» Men jeg
spør: «Er den kanske deres, at dere
kan forsake den?»

Yitzhak Meir
polsk-jødisk rabbi
1798–1866
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Speiderne og Tistedal kirke

Tistedal menighet

Kirken og Pella

Misjonshuset Pella har navnet
sitt fra en av de byene som
står omtalt i Bibelen som
«tilfluktsbyer». For Tistedals
befolkning har Pella vært et
tilfluktsted helt fra misjons
huset ble reist i 1893. Huset
var til å begynne med et
menighetshus i tilknytning til
Tistedal kirke.
Indremisjonen i Tistedal
ble stiftet i 1906 og fikk bruke
huset til sine møter. Den gang
var det et felles husstyre for
kirken og indremisjonen, med
sognepresten i Halden som
formann i styret.
På slutten av 1940-tallet
fikk indremisjonen overta
hele huset, og fram til nå har
Normisjon, som det nå heter,
eid Pella.
Det gode samarbeidet
mellom kirke og bedehus
særpreger Tistedal menighet.
Det er en uskreven regel at
det aldri er kveldsmøter på
Pella når det er gudstjeneste
i kirken søndag kveld. Mange
er engasjert begge steder –
både i kirke og Normisjon.

Flammen fra Betlehem

Menighetsrådet: Magne Dyrnes, Kristin Bjørnstad, Synøve Torgalsbøen, Elizabeth Hunnestad, Leif Bjørnstad.

Dugnadsånden lever fortsatt
Kirken i Tistedal kan vel sies å være bygd
opp av mennesker med dugnadsånd.
Helt fra da tistedølene gikk sammen
for å få reist en kirke i 1865, har dugnad
fra menighetsmedlemmer vært en helt
naturlig sak. Da kirken skulle få nytt orgel
ved årtusenskiftet våknet dugnadsånden
opp på nytt. Før orgelet skulle settes inn,
ønsket menighetsrådet å gjøre kirkerom
met mer praktisk.
Etter at kirken var blitt sandblåst,
startet menighetsmedlemmer opp med
rydding, sliping og lakking av gulv, flytting
av prekestol og bygging av en «platting»,
slik at korpartiet ble større, med plass
for orkestre og kor. Benker ble malt og

inventar pusset opp. Gamle stoler som var
bortstuet kom fram igjen og ble pusset
opp og malt.
Da det gamle orgelet skulle fjernes, ble
det kalt sammen til dugnad igjen. Par
keringsplassen ble også opparbeidet på
dugnad, fortelles det. Det siste dugnads
oppdraget var montering av projektor, noe
som også var en stor jobb.
Til slutt må det bemerkes at da redak
sjonen nylig besøkte menighetsrådet, ble
dugnadsånden på ny aktivisert. Her ble
oppgaver i forbindelse med dette oppslaget
fordelt og tatt på alvor.
Dugnadsånden lever i Tistedal.

MENIGHETSRÅDET håper at folk i Tistedal vil oppsøke kirken, både for å se
hvor fin den er blitt – og for å gjøre seg kjent med virksomheten og få oppleve et
fint fellesskap i kirken. Fra høstens program vil menighetsrådet trekke fram:
•2
 6. september er det utdeling av 4-årsbok. Tradisjonen tro deltar speiderne på
denne samlingen.
• 1 . søndag i advent med speideropptakelse og tenning av lys med «Flammen fra
Betlehem».
•3
 . søndag i advent arrangeres igjen «Vi synger julen inn». I mange, mange år
har det vært tradisjon at de gamle tradisjonsrike julesangene friskes opp i kirken
før jul.

Halden og Omegns
Begravelsesbyrå AS
Damhauggt. 15

Telefon: 69 18 44 51
En god hjelp
i en tung stund

Alt i
MALERVARER TAPETER og
GULVBELEGG

Hver 1. søndag i advent – i adskillige – år har det vært speider
opptakelse i Tistedal kirke i forbindelse med gudstjenesten.
Denne tradisjonen kombineres med en særpreget lystenning
i kirken.
Det er «speiderleder på livstid», Jan Lunde, som
har ansvaret for dette. Han forteller at en flamme fra
Fødselskirken i Betlehem blir ført til flere kirker rundt i
verden. I Norge kommer flammen først til Domkirkeruinene
på Hamar. Herfra bringes den utover landet. Tistedal kirke er
én av de kirkene der alle stearinlys blir tent med en flamme
fra Betlehem 1. søndag i advent. Siden Tistedal kirke har Jesu
fødsel som motiv på altertavla, er det naturligvis spesielt at
lysene i «Fødselskirken i Tistedal» tennes med en flamme fra
Fødselskirken i Betlehem.

Speiderparade i Tistedal kirke

Speiderne i Tistedal har et nært
samarbeid med Tistedal menighet. Flere
ganger i året er speiderne å se som
deltakere i gudstjenester i kirken.
Påskefrokost og kirkekaffe

Lenge før Påskefestuken som et fellesarrangement ble arran
gert, hadde menigheten i Tistedal lang erfaring med å invitere
til påskefrokost i kirken 1.påskedag. Det var Harry Fredriksen
som i sin tid startet det hele. Det fortelles at Harry stod oppe
på galleriet og kokte egg og var nøye med at eggene skulle
være varme og akkurat passe kokt til frokosten begynte.
Her nyttet det ikke å komme med forslag om å koke eggene
hjemme for så å ta dem med til kirken. Bare nykokt var bra
nok!
Bord blir dekket i kirken og pyntet med påskepynt. Delta
kelsen har variert fra år til år – sist påske deltok 42 personer i
frokosten.
Å drikke en kopp kaffe sammen er kontaktskapende. Som
en av de første – kanskje den aller første ‒ begynte Tistedal
menighet å servere enkel kirkekaffe etter hver gudstjeneste.
Dette ble positivt mottatt. En kaffekopp og en kjeks er kon
taktskapende. Flere menigheter har nå forsøkt det samme
– med godt hell.

Bestill
synsundersøkelse
idag!

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

Tlf. 69 18 42 75

Speiderveteranen Jan Lunde
forteller at Fossekallen
speidergruppe er en fritt
stående gruppe tilsluttet
Norsk speiderforbund og har
som et naturlig innslag i sitt
program at de skal delta med
speiderparade minst fire
ganger i året i kirken.
Ansvar for gudstjenesten
Så naturlig er dette sam
arbeidet, at da kirken for et
par år siden hadde bispe
visitas – som falt sammen
med 1. søndag i advent,
hadde speiderne omtrent
ansvar for hele guds
tjenesten. Hver 1. søndag i
advent er det nemlig høy

Felleskirkelig
tradisjon

tidelig speideropptakelse i
kirken, der unge mennesker
avlegger sitt speiderløfte.
Bispevisitas forhindret ikke
at speiderne fikk gjennom
føre sitt faste program.
Hvert eneste år – på
speidernes spesielle
markeringsdag – St. Georgs
dagen, 23.april, er det i tillegg
storsamling med speidere fra
hele Halden i Tistedal kirke.
Fossekallen speidergruppe
er videre med i kirken – med
speiderparade – når fireårin
gene i menigheten får utdelt
«Min kirkebok» en søndag
tidlig på høsten. I år er det
26. september.

Hver første søndag i advent er det høytidelig speideropptakelse i kirken.

I Tistedal står det felles
kristelige arbeidet veldig
sterk. Tistedal menighet er
representert i felleskomiteen,
og et godt og naturlig
samarbeid drives mellom
metodistkirken, baptistme
nigheten, Frelsesarmeen,
normisjonen og kirken.
Spesielt er det at mens de
forskjellige menighetene i
Den norske kirke i området
holder fellesgudstjenester i
sommertiden, velger Tistedal
menighet å ha fellesgudstje
nester med de andre lokale
frikirkelige forsamlingene.
Dette forteller både at
samarbeidet er godt og at
menigheten i Tistedal er lojal
mot felleskomiteens planer
for samarbeid. Kristenfolket i
Dær’n står sammen.

For oss er privatkunder
like viktige som bedriftskunder.

Handelsbanken
www.handelsbanken.no

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

MOTE FOR DEN
VOKSNE DAME

STØRST PÅ GARN
OG BRODERIER

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

–

avd. Haugen
Begravelsesbyrå

Børkes Bakeri

Busterudgt. 7b

Telefon: 69 18 16 57
Vi hjelper
i en vanskelig tid

– baker byens beste brød

Storgata 10 – 1771 Halden
Tlf. 69 21 19 50

Skippergata 14
Tlf. 69 18 13 72

Bergstrøm
Kjøtt og
Delikatesse AS

Tlf. 69 18 56 20
Storgata 18
Utsalg i Storgata 11

Lie
Handelsgartneri
Mandag–fredag 9–17
Lørdag 9–14

Bank. Forsikring. Og deg.

Grønland 1, 1767 Halden

Tlf. 69 21 36 00

Tlf. 69 18 00 20
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Mine bibelske søstere

Reisebrev fra USA: Foreløpig rapport fra 345 South Mills Avenue

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

Familien Afdal på
uteplassen under
avovakdotreet.

Batseba – brikke i puslespillet
Kong Davids hær er i krig, men selv tilbringer han litt tid i sitt eget slott i J erusalem. Fra
slottets tak har han godt utsyn, og der får han se en vakker kvinne som tar sitt kveldsbad.
AV INGER LISE SKAUGE

gjerne tilbake til resultatet
av shoppingen, og om
erfaringer med amerikansk
menighet senere.
Ja, selv om mye er likt, og
kanskje mye blir likere, er
det likevel annerledesland.
Akkurat som Norge er det
for amerikanere. Men det er
en annen historie. – Mange
gode hilsener til venner og
bekjente i Danseberget og
omegn!
SONDRE, ALEKSANDER, HILDE
OG GEIR AFDAL

Nytt fra
Idd
menighet
For ett år forlot vi, Sondre, Aleksander, Hilde og Geir Afdal, Danseberget 13 til
fordel for 345 South Mils Avenue i Claremont, Los Angeles.
Vi ankom 1. juli og returnerer
til Tistedal mot slutten av
neste sommer. Menighets
bladet har bedt om et aldri
så lite Amerika-brev, så her
kommer litt om stedet, om
hva vi skal gjøre her og om
amerikansk kirkeliv.
Vi begynner med været. Det
heter Sunny California, og det
stemmer, i alle fall når det gjel
der den sørlige delen av staten.
Så langt har det vært en av de
mildeste somrene på mange
år, hvilket betyr rundt 30
grader, sol og blå himmel og
av og til bare en mild bris. Det
kom halvannen dråpe regn en
dag i begynnelsen av juli, og
det var en sensasjon. Regnet
kommer i regntiden. Det er
så store avstander her og så
utrolig tett med byer og steder
(de går i ett) at det er nesten
praktisk og økonomisk umulig
å bygge ut godt nok kollektivt
trafikknett. Blant annet på
grunn av jordskjelvfare, byg
ges det lite i høyden, det finnes
nesten ikke « blokker», men
eneboliger og lave leilighets
komplekser. Fordi familie
medlemmer skal ulike steder,
og biler er rimelige, er det ikke
uvanlig at en familie har tre
biler. Så har da også et middel
klassehus trebilers garasje.

Skole og arbeid
Claremont er en liten by, i
underkant av 40 000 inn
byggere. Det er en utpreget
college- og universitetsby,
men det er også utdanning
på master- og doktorgrads
nivå i byen, ved Claremont
Graduate University og
Claremont School of Theo
logy. Hilde er knyttet til det
førstnevnte, Geir det andre.
Claremont skiller seg ut på
flere måter, blant annet har
det et «gammeldags» sen
trum, The Village, med små
butikker, mange restauranter
og sjarmerende gater. Vi leier
en bolig av noen venner av oss
som er i Bordeaux, et stort,
gammelt og sjarmerende hus
i The Russian Village, bygd av
gjenbruksmateriale i mellom
krigstiden.
Det er ikke første gang vi
bor i USA. Vi bodde i Cla
remont året før vi flyttet til
Danseberget, 1998–99. Vi har
også vært på flere kortere
besøk i Claremont. Det betyr
at vi kjenner stedet og det
sosiale systemet ganske godt.
Hva vi gjør
Aleksander og Sondre skal
gå på Claremont High School
dette året, Aleksander er

«Senior» (12. trinn), Sondre
«Freshman» (9. trinn).
Skolestart var 31. august, men
hele sommeren har de trent
med Claremont High School
Cross Country Running Team.
Trening er seks dager i uken,
tirsdag og torsdag kl 05.30,
lørdag kl 07.00. Slikt kommer
en i form av, og foreldrene
kommer opp, hvilket betyr
ferdigtrent familie kl 07.30 om
morgenen.
Hilde og Geir er her på
forskningsopphold. Hilde skal
jobbe med sin doktorgradsav
handling om lærerutdanning
og kunnskapsprosesser i
Norge og Finland. Geir jobber
med et forskningsprosjekt
som er knyttet til Det teo
logiske Menighetsfakultet
(MF). Det går i korthet ut på
å undersøke hva som skjer av
lærings- og kunnskapsproses
ser i menigheter i Den norske
kirke. Konkret skal jeg dette
året skrive en bok og et par
artikler om læring og kunn
skap, teori vi skal bruke videre
i prosjektet.
Kirkeliv
Så til slutt litt om amerikansk
kirkeliv og religion. Veldig
generelt betyr menigheten
mer for amerikanere enn

for nordmenn. Hvis man
sammenligner med andre
vestlige land, er den amerikan
ske befolkning overraskende
religiøst aktiv. Det er usik
kert hvor mange som faktisk
går i kirke hver uke her, men
sannsynligvis et sted mellom
20 og 40 prosent. Religion
betyr også mye for det å være
amerikaner, såkalt «civil
religion». Nasjonale ritualer,
steder, ledere og hendelser
får religiøs betydning. Det er
ikke så rart når en tenker på
at USA var det lovede land,
«det nye Israel» som forfulgte
europeere flyktet til. USA
gjennomlevde et exodus,
en ørkenvandring på vei fra
europeiske undertrykkere – til
frihet. Og det er frihetens land,
selve forvalteren av frihetens
idé, som gjør at dette ikke er
hvilket som helst land, det er
Edens hage, «Det nye Jerusa
lem», slik livet og samfunnet
var tenkt å være og slik det
skal bli. Det gjør at selve USA
er en felles, samlende religiøs
idé, men at de ulike religioner
og trossamfunn som skaper
forskjeller og splid må holdes
utenfor skoler og andre offent
lige arenaer. – Uansett, her
shopper man menighet, og det
vil vi også gjøre. Vi kommer

De utvendige
arbeidene på Idd
kirke er nå ferdige. Ut
glidningene i v eggene
er rettet opp og
sprekkene reparert.
Resultatet er vellykket
og kirken fremstår
nå lys og vakker – til
glede både for bygda
og menigheten.
Innvendig har Idd
kirke fått liftgardiner.
De gamle gardinene
var falmet og slitte –
og det var på høy tid
med utskiftninger.
Idd barnekor har
startet opp igjen.
Tidligere vinner av
Halden-talentet
Cecilie Sjøstrøm er
korleder sammen
med organisten vår,
Knut Ronald Haugen.
Alle barn fra 4 år og
oppover er hjertelig
velkommen!
Den fjerde Babysanggruppa er nå i full
gang i Idd kirke.
Samlingene er hver
onsdag fra kl 12–13.
60 konfirmanter ble
presentert menig
heten på guds
tjenesten 5/9. I løpet
av året skal de delta
på leir, lage musikal
og være gudstjenestemedhjelpere i tillegg
til den faste under
visningen.
Fortsetter på side 9.

Til tross for at han har flere
kvinner i slottet, sender han
tjenere for å hente den vakre
kvinnen opp til seg. Hun er
gift med en av Davids krigere,
hetitten Uria som er ute i
kampene mot ammonittene.
Nattlig besøk med følger
Batseba som hun heter, blir
ført inn i kongens rom. Om
hun adlyder en kongelig ordre
eller kommer frivillig og
gladelig, vet vi ikke, men etter
en elskhovsstund vender hun
tilbake til sitt hjem. Bibelen
forteller historien ganske nøk
ternt, mens vi i ettertid har
utbrodert og lest mye mellom
linjene. Men det går som det
må – Batseba blir gravid.
En stund etter sender hun
bud til David om dette, og de
har begge fått et problem å
hanskes med. I Davids tanke
er det bare én måte å unngå
skandale på, og det er å la
Batsebas ektemann komme
på besøk til kona si straks.
Det blir da sendt bud etter
ham for at han skal rappor
tere fra felttoget og samtidig
benytte muligheten til å
komme hjem til Batseba. Men
strategien lykkes ikke – han
rører ikke sin kone ‒ og etter
to dager vender han tilbake til
fronten.
Plan B
Eneste mulighet David har
for å berge masken og for å
avhjelpe Batsebas og sin egen
situasjon er nå å rydde Uria av

Kongens
Brygge
1767 Halden
Tlf. 69 18 54 15

Mange kunstnere har foreviget Batseba – Rembrandt var en av dem.

veien. Han beordrer Uria til en
utsatt post, der han vet det vil
bli harde kamper. Batseba vet
ikke noe om denne planen og
får etter en tid melding om at
mannen er død i krig.
Når sørgeperioden er over,
gifter David seg med den
vakre, unge enken, og hun
føder en sønn. Men det som
David hadde gjort var ondt
i Herrens øyne, og Batsebas
lille sønn blir syk og dør.
Batseba føder etter en tid
en sønn til, og han blir kalt
Salomo. Det ser ut til at David
er svak for Batseba, ja, det kan
virke som om han ikke kan gi
henne nok oppmerksomhet.
Mon tro om han faktisk er
virkelig glad i henne?
Planer for Salomo
David har flere sønner –
også noen som er eldre enn

Boks 196
1752 Halden
Tlf. 69 18 48 80

Salomo. Men når David er
blitt gammel og svak, får
Batseba ham til å love henne
at hennes sønn, Salomo, skal
bli neste konge. Han må være
begeistret for henne, siden han
setter arverekkefølge til side
og imøtekommer Batsebas
ønske for deres felles sønn.
Når profeten Natan og
Batseba en dag kommer og
forteller ham at den eldste
prinsen, Adonja, er i ferd med
å rane til seg tronen, handler
David umiddelbart, og Salomo
blir kronet til konge på stedet.
Det er tydelig at Batseba er en
søster som behersker dette å
trekke i de rette tråder.
Planer for Salomos halvbror

David dør, og Batsebas sønn
er blitt konge. Salomos
styrestil ser ut til å lykkes. Da
er det hun oppsøker ham i
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Fredriksten Kro

et meget spesielt ærend. Den
unge monarken behandler sin
mor med stor respekt. Kongen
reiste seg, gikk imot henne og
bøyde seg dypt for henne. Så
satte han seg på tronen. En
stol ble satt fram for kongens
mor; hun satte seg ved hans
høyre side.
Det er ikke sin egen sak
hun vil bære fram denne
gang. Det er den rivaliserende
prins Adonja som overtaler
Batseba til å bringe fram et
budskap for kongen. Det er
bare en liten ting jeg vil be deg
om, og du må ikke avvise meg.
Salomo svarer at hun kan
komme med sitt ønske, og
han skal ikke avvise henne.
Så ber hun om at Davids
eldste sønn Adonja, han
som egentlig har arverett
til tronen, skal få et ønske
oppfylt. Prinsen ønsker å gifte
seg med en vakker ung pike
fra Sjunem som heter Abisjag.
Hun har vært ved hoffet lenge
og har pleiet kong David på
hans eldre dager.
Salomo blir sint – tror det
er en felle– avslår sin halv
brors ønske, og Adonja blir
henrettet.
Huskes i ettertiden
Mange er de kunstnere som
med bred pensel har foreviget
den vakre Batseba som ble
slik en stor fristelse for kong
David. Vi leser ingen anklager
mot Batseba, hun synes å
være et offer for mannens
vilje, ja – til og med kongens.
Men når først uhellet har
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Nytt fra
Idd
menighet
... fortsettelse fra side 8.
Søndag 26. september
arrangerer Idd menighet, i samarbeid med
Idd og Enningdalen
bygdekvinnelag, høsttakkegudstjeneste i
kirken. 4-åringene skal
få sin kirkebok – og
de er også invitert av
barne- og ungdomsutvalget til en ekstra
kveldssamling i kirken
onsdagen før kirkebok-utdelingen.
Natt til søndag 21.
november inviterer
barne- og ungdomsutvalget 11-åringene på
Idd til Lysvåken-overnatting i Idd kirke. Til
gudstjenesten denne
søndagen er også
50-årskonfir-mantene
spesielt invitert.
Søndag 31.oktober
blir det sangkveld i Idd
kirke. Sang- og musikkutvalget inviterer
– og gjester er denne
gangen Rakkestad
mannsmusikk og Stein
Solberg.

skjedd, og de to inngår ekteskap,
synes det som om det er et godt
forhold mellom de to i de årene
de får sammen. Batseba har
først en finger med i spillet når
Davids etterkommer skal velges,
og etter Davids død har hun reell
innflytelse, selv om bønnen for
Salomos halvbror ikke lykkes.
Når Jesu ættetavle skrives, leser
vi noe underlig: David fikk sønnen
Salomo med Urias hustru. Det
framheves altså at hun i virkelig
heten er en annens kone.
En uriaspost er en metafor som
er glidd inn i språket vårt. Det
brukes om et utakknemlig eller
ubehagelig oppdrag – en utsatt og
risikabel situasjon.
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n Einar Madsøs artikkel om
Sjømannskirken i Hamburg
fortsetter...
Aksjonen «De Hvite
Bussene”.
Da krigen endelig så ut til å gå
mot slutten våren 1945, fikk
sjømannsprestene under
retning om at Hitler selv
hadde gitt en befaling om at
alle utenlandske krigsfan
ger ikke skulle bli befridd
levende av Vestmaktene
eller R
 usserne, men likvi
deres før dette ble aktuelt.
Sjømannskirken kontaktet
da umiddelbart sine pålite
lige medhjelpere i Tyskland.
Beskjed om dette ble pr. kurer
gitt til grev Folke Bernadotte
i Sverige. Han kontaktet
personlig Himler i Berlin og
fikk tillatelsen til å iverksette
denne storstilte aksjonen med
at hvitmalte busser merket
med Røde Korsmerket på
taket kunne kjøre inn i de
forskjellige leirene og hente
ut skandinaviske fanger. På
forhånd hadde sjømannspres
tene besøkt de forskjellige
leirlederne slik at fangene sto
klare til avreise når bussene
ankom for å hente dem.
Flere enn 4000 nordmenn
ble på denne måten reddet
ut av det ragnarok og kaos
som oppsto da Tyskland
kapitulerte.

For oss som lever i dag er det
viktig å vite hvordan våre
ansatte i Hamburg arbeidet
under særdeles vanskelige
forhold i disse fem årene. Vi
nevner vaktmester Oskar M.
Olsen som personlig sørget for
å sende tusenvis av matpakker
til norske fanger. I stedet
for å gå i tilfluktsrom under
flyangrep, var han i kirken
og ryddet etter brannbombe
nedslagene. Den siste påsken
i 1945, bare noen dager før
frigjøringen, ble han drept da
hele kirkebygningen ble øde
lagt under et bombeangrep i
Hamburg.
Vi nevner prestene som
forberedte norske fanger,
mange av dem helt unge, på
likvidering ved skyting. Ofte
var de ute på viktige oppdrag
mens krigens redsler pågikk
rundt dem.
Sjømannsprest Vogt-
Svendsens favoritt-bibelvers
var i denne tiden fra Salme 23:
«Herren er min Hyrde, meg
fattes intet. Han lar meg ligge
i grønne enger. Om jeg enn
skulle vandre i dødskyggens
dal, frykter jeg ikke for ondt,
for du er med meg, din kjepp
og din stav de trøster meg»
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Gudstjenesteoversikt

Fra barnehjem til misjonssenter
Visste du at Stenbekk Misjonssenter i mange år var barnehjemmet til Tune
kommune? I 40 år har mange haldensere deltatt på leirer og andre arrangement.
Selve jubileet feires søndag 17. oktober med gudstjeneste i Tune kirke og påfølgende
festarrangement på leirstedet.

Berg kirke

Søndag 12.september
16. søndag etter pinse:

ASAK KIRKE KL. 11.00
Familiegudstjeneste v/s.pr.
Lisbeth Heie Gregersen. Dåp.
Sang av barnekoret – utdeling
av bok til 4-åringer.
TISTEDAL KIRKE KL. 18.00
Kveldsgudstjeneste v/s.pr.
Reidar Finsådal. Nattverd.
IDD KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste v/s.pr. Reidar
Finsådal. Dåp.
IMMANUELS KIRKE
KL. 10.00
Gudstjeneste v/s.pr. Halvor
Gregersen
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste v/s.pr. Per
Chr. Solberg. Konfirmant
presentasjon
ROKKE KIRKE KL. 12.00
Gudstjeneste v/s.pr. Halvor
Gregersen

Søndag 19. september
17. søndag etter pinse:

Stenbekk har en
spennende historie.
Allerede så tidlig som
på 1300-tallet er navnet
nevnt i skriftelige kilder.
På 1700-tallet ble eien
dommen lagt inn under
Holleby gods. I 1769
bygde godset et sagbruk i
bekken. Noen år senere et
frørenseri. Det var i bruk
fram til 1954. Stenbekk
var i Hollebys eie fram til
1917. Tre år senere kjøpte
Tune kommune stedet for
å bruke det til barnehjem.
Det Norske Misjons
selskap hadde i mange
år jobbet for å få realisert
sine leirplaner da organi
sasjonen fikk tilbud om å
sikre seg barnehjemmet
med den 28 mål store
eiendommen
Kostet 300.000 kroner
Våren 1969 hadde krets
styret sikret seg perlen ved
Vestvannet for 300.000
kroner. Da startet også
et omfattende dugnads
arbeid. Mye måtte
gjøres før stedet kunne
tas i bruk. Blant annet var
hovedhuset veldig ned
slitt. 2. etasje ble innredet
til soveavdeling. Også
hønsehuset (guttebrakka)
var gjennom en omfat
tende restaurering.

PRESTEBAKKE KIRKE
KL. 11.00
Gudstjeneste v/vikar. Nattverd.
IMMANUELS KIRKE
KL. 11.00
Gudstjeneste v/s.pr. Per Chr.
Solberg

Den offisielle åpningen var
19. april 1970. Biskop Per Løn
ning vigslet stedet til gudstje
nestelig bruk,
Mjærums første NMS-leir
Sommeren samme år ble de
første leirene arrangert med
god oppslutning. Det kan
nevnes at regionleder Magne
Mjærum omtrent samtidig
startet sin NMS-karriere som
ungdomssekretær i Østfold
krets. Han betydde mye for
barn og unge. Stenbekk ble
raskt et populært leirsted.
Opp gjennom årene har det
vært en rekke utv idelser. Det
aller meste av dette har skjedd
g jennom utstrakt dugnads
innsats av misjonsvennene.
Nytt internatbygg i 1988
Behovet for å restaurere flere
av bygningene meldte seg
etter hvert. Beslutningen om
å bygge et helt nytt internat
ble tatt. I 1988 var det igjen
stor fest med 350 mennesker
på Stenbekk. Borg-biskopen
Gunnar Lislerud fikk æren
av å innrede det nye inter
natet med 13 rom og en liten
leilighet.
Fikk takstein fra bedehus
Den siste ombyggingen
skjedde for et par år siden. Den
var helt nødvendig da brann
forskrifter gjorde det påkrevet

Rokke kirke
BERG KIRKE KL. 18.00
Gudstjeneste v/s.pr. Per
Chr. Solberg. Konfirmant
presentasjon
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste v/s.pr. Halvor
Gregersen

Søndag 26. september
18. søndag etter pinse:

ASAK KIRKE KL. 18.00
Kveldsgudstjeneste v/kap.
Fredrik Larsen-Mehren.
Nattverd.
TISTEDAL KIRKE KL. 11.00
Høsttakkegudstjeneste v/kap.
Fredrik Larsen-Mehren. Dåp.
Utdeling av bok til 4-åringer.
IDD KIRKE KL. 11.00
Høsttakkegudstjeneste v/s.pr.
Reidar Finsådal.
Utdeling av bok til 4-åringer.
IMMANUELS KIRKE
KL. 11.00
Gudstjeneste v/s.pr. Jan Boye
Lystad. Konfirmantpresentasjon
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste v/s.pr. Per Chr.
Solberg.

Søndag 3. oktober

19. søndag etter pinse:

ASAK KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste v/kap. Fredrik
Larsen-Mehren. Nattverd.

Immanuels kirke

Asak kirke

IDD KIRKE KL. 18.00
Sanggudstjeneste v/s.pr. Lisbeth
Heie Gregersen. Nattverd.
ENNINGDAL KIRKE
KL. 11.00
Høsttakkegudstjeneste v/s.pr.
Lisbeth Heie Gregersen.
Utdeling av 4 års bok.
IMMANUELS KIRKE
KL. 11.00
Gudstjeneste v/s. pr. Halvor
Gregersen.
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste v/s.pr Jan Boye
Lystad.

Søndag 10. oktober

20. søndag etter pinse:

IMMANUELS KIRKE
KL. 11.00
Gudstjeneste v/s.pr. Per Chr.
Solberg.
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste v/s.pr. Halvor
Gregersen.

Søndag 17. oktober

21. søndag etter pinse:

PRESTEBAKKE KIRKE
KL. 11.00
Gudstjeneste v/s.pr. Reidar
Finsådal. 50 års konfirmantene
er spesielt invitert.

Tistedal kirke

IMMANUELS KIRKE
KL. 11.00
Gudstjeneste v/s.pr. Jan Boye
Lystad.
BERG KIRKE KL. 11.00
Høsttakkefest. v/s.pr. Per Chr.
Solberg
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Familiegudstjeneste v/s.pr.
Halvor Gregersen.4-årsbok.

Tirsdag 19. oktober
ASAK KIRKE KL. 18.00
«Møtested kirken»– tilrettelagt
gudstjeneste v/s.pr. Lisbeth Heie
Gregersen. Nattverd.

Søndag 24. oktober

22. søndag etter pinse:

ASAK KIRKE KL. 18.00
Ungdomsgudstjeneste v/kap.
Fredrik Larsen-Mehren.
TISTEDAL
Formiddagsmøte i Frelses
armeen kl. 11.00. S.pr. Lisbeth
Heie Gregersen.
IDD KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste v/kap. Fredrik
Larsen-Mehren. Nattverd.
IMMANUELS KIRKE
KL. 11.00
Gudsrjeneste v/s.pr. Jan Boye
Lystad.

Idd kirke

BERG KIRKE KL. 11.00
Familiegudstjeneste v/s.pr. Per
Chr. Solberg. 4-årsbok.

Søndag 31. oktober
Bots og bededag:

ASAK KIRKE KL. 11.00:
Skriftemålsgudstjeneste v/s.pr.
Reidar Finsådal.
IDD KIRKE KL. 11.00:
Skriftemålsgudstjeneste v/s.pr.
Lisbeth Heie Gregersen
IDD KIRKE KL. 18.00:
Sangkveld – Rakkestad Mannsmusikk og Stein Solberg.
ENNINGDAL KIRKE
KL. 11.00:
Gudstjeneste v/Fredrik LarsenMehren.
IMMANUELS KIRKE
KL. 11.00
Familiegudstjeneste v/s.pr.
Halvor Gregersen. 4-årsbok.

Lørdag 6. november
ASAK KIRKE KL. 16.00:
Minnegudstjeneste

Søndag 7. november
Allehelgen:

TISTEDAL KIRKE
KL. 17.00:
Minnegudstjeneste

Prestebakke kirke

IDD KIRKE KL. 18.30:
Minnegudstjeneste
PRESTEBAKKE KIRKE
KL. 11.00:
Minnegudstjeneste
IMMANUELS KIRKE
KL. 11.00
Allehelgensgudstj. v/s.pr. Jan
Boye Lystad.
BERG KIRKE KL.11.00
Allhelgensmesse v/s.pr. Per Chr.
Solberg.
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste v/s.pr. Halvor
Gregersen.
IMMANUELS KIRKE
KL. 18.00
Jazz-gudstjeneste v/s.pr.
Jan Boye Lystad. Frimurer
storbandet.

Søndag 14. november
25. søndag etter pinse:

TISTEDAL KIRKE
KL. 18.00:
Ungdomsgudstjeneste v/kap.
Fredrik Larsen-Mehren.
Nattverd.
IMMANUELS KIRKE
KL. 11.00
Gudstjeneste v/s.pr. Jan Boye
Lystad.

Enningdalen kirke

BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste v/s.pr. Per Chr.
Solberg.

Søndag 21. november

Siste søndag i kirkeåret:

ASAK KIRKE KL. 11.00:
Jazzgudstjeneste v/s.pr.
Lisbeth Heie Gregersen. Dåp.
IDD KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste v/s.pr. Reidar
Finsådal. Dåp. 50 års konfirmantene er spesielt invitert.
ENNINGDAL KIRKE
KL. 11.00:
Gudstjeneste v/kap. Fredrik
Larsen-Mehren.
IMMANUELS KIRKE
KL. 11.00
Gudstjeneste v/s.pr. Halvor
Gregersen.
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste v/s.pr. Per Chr.
Solberg
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste v/s.pr. Jan
Boye Lystad.

Slekters gang
DØPTE:
Asak kirke:
May Adelina Birketvedt
Hanssen
Signe Therese Kvalheim
Ingrid Jolma Lettenstrøm
Tindra Marie Wagenknecht
Olsen
Irmelin Bjørling
Aksel Hult
Tobias Larsen
Magnus Østeby
Aleks Østeby
Oliver Ende Berget
Philip Andrè Ohlgren

med en omfattende renovering
av internatrommene i 2. etasje
i hovedbygget. De nye, flotte
rom med dusj og toalett, har
utvilsomt økt standarden.
Taket på møtesalen er røstet
opp. Taksperrer og takstein
kommer fra et bedehus i
Sarpsborg. Det er også bygd
en lenge etterlengtet terrasse
ut mot hagen. Det har vært et

ønske i mange år.
Greåker videregående skole
har gjort en kjempeinnsats.
Det samme har en rekke ivrige
misjonsvenner. Noe a rbeider
gjenstår, men det er gitt
klarsignal slik at alt blir utført
slik styret for Stenbekk håpet
på da de satte i gang med den
siste restaureringen.

Idd kirke:
Saga Olea Lund-Hammeren
Isabel Ahlsen
Harald Bjerge
Jørgen Tobias Hübner
Nordby
Leon Grip Eriksen
Herman Waaler Lindquist
Jens Herman Bekkevold
Fredrik Bakke Eidissen
Brage Killingråd Selsås
Leon Oliver Ingerø-Ahlsen
Aksel Rø Eitrheim
Tistedal kirke:
Jenny Sandberg Rødsmoen
Ingerid Kornelia Løkkeberg
Martin Måreid Aspelund
Ole Martin Rolvsta Paulsen
Brage Marken-Mjølnerød

Berg kirke:
Emily Flatekval-Hansen
Helma Høeg Karlsen
Mie Nathalie Hovland
Leon Christoffer Grønland
Jonas Aleksander Berget
Adrian Eriksen Langbråten
Ingrid Eriksen Langbråten
Victoria Towsen
Martin Kristiansen
Mali Oline Heltorp-Hansen
Ida Marie Svendsen
Hans Ivar Sunnås Johansen
Nathalie Bragvin Andreassen
Jenny Victoria Hammer
Edvin Granstrøm Skrivervik
Felix Harridsleff
Rokke kirke:
Eirik Herrebrøden
Julie Larseng
Triana Desirèe Abdul Heggen
Ingeborg Snopestad
Immanuels kirke:
Ronja Georgine KarlsenKristiansen
Anna Valentin Gustavsen
Veslemøy Gaupesth Myrvoll

VIELSER:
Asak kirke:
Linn Helene Berget
og Lars Erik Østensvig
Helene Øygarden og Øystein
Aanensen Tregde
Oda Glomsrød
og Anders Fladeby
Hilde Ingerid Linjordet og
Rune Leon Stubberudlien
Wenche Skrøvseth og Sigurd
Fagerstrand
Monica Ombustvedt
og Tommy Westby
Antje Walderhaug
og Magnus Glomsrød
Marie Philstrøm
og Arne Olav Aaheim
Idd kirke:
Eilen Kristiansen
og Sven Erik Nilsen
Karin Målerud og Pål Eikrem
Karoline Krogstad
og Magnus Bjørnstad
Ann Helene Steinsvik
og Eyvind Svalsrød
Lene Engen
og Tore Axel Sandvik
Line Günther
og Peter Everest
May-Linn Helland Johansen
og Tor Gunnar Bakke
Vibeke Pettersen
og Pål Arve Aronsen
Mari Günther Andreassen
og Håkon Halvorsen

Ann-Charlott Nilsson
og Hans Petter Bärnholt
June Krosby og Kim Petersen
Benedikte Svendsen
og Fritjof Vigen

Immanuels kirke:
Anne-Trine Hansen
og Stevar Klausen
Elisabeth Kjensfjord
og Per Salater

Prestebakke kirke:
Anne Kristine Ødgaard
og Morten Bergstrøm
Grethe Løvås
og Daniel Bruun
Hanna Sommerseth
og Robert Cannon
Linda Elise Bokerød
og Trond Atle Johansen

DØDE:
Asak menighet:
Ingrid Marie Vatvedt
Aud Jorun Ljungqvist
Ruth Aslaug Synøve
Nordeng
Ingeborg Kvam
Kari Brandt
Hjørdis Pedersen
Laila Aadahl
Ivar Aslak Grønberg
Arne Kjell Fladeby
Reidar Oddmund Torp

Berg kirke:
Hege Krosby
og Svein Erik Dippner
Kaja-Bergitte Sjødal Eriksen
og Lasse Sjødal Eriksen
Silje Marie Moen
og Fredrik Staal
Inga Lovise Iversen
og Hans Magnus Bakke
Christine Vik
og Bjørn Arild Lerjemark
lene Liland
og Anders Vik Amundsen
Rokke kirke:
Annette Susan Karlsen
Snopestad og Lars Petter
Snopestad
Solveig Holmsen
og Ole-Einar Strømnes

Idd menighet:
Irene Synnøve Jansen
Else Aslaug Martinsen
Gerd Elisabeth Nilsen
Ruth Emilie Taalesen
Atle Labori
Tistedal menighet:
Vivian Barbro Saxsæter
Ingrid Marie Lund
Inger Margrethe Lundgren
Jon Jensen
Ole Petter Andersen
Berg menighet:
Astrid Eli Johansen

Egil Henry Hansen
Jan Simen Mathias Brække
Tor Albert Sydskogen
Magnus Hellkås Kolstad
Gerd Lilly Engen
Henry William Ørnsberg
Sigrid Olivia Konstanse
Olsen
Bjørn Kristian Bjørnland
Alf Georg Hammer
Erling Hugo Svalerød
Hans Kristian Ahlsen
Rokke menighet:
Arild Øystein Lillestrand
Ola Johannes Olsen
Rønningen
Signe Suther
Halden menighet:
Else-Marit Eylertsen
Berit Kristine Damgaard
Unni Britt Karlsen
Mette Ann Karin Karlsen
Inger Nygaard
Inger Synnøve Engebretsen
Liv Stai
Rakel Signora Svenningsen
Mary Synnøve Andersen
Tore Halvor Bergseth
Dora Margrethe Larsen
Willy Kristiansen
Gro Svendsen
Dagny Alvilde Lund
Jan Martin Meyer Bremnes
Gjert Cato Svang

Mary Sofie Kristoffersen
Levin Jensen
Ruth Margot Larsen
Mary Bergliot Fernløf
Fred Ole Arneberg
Anne-Lise Hallan
Reidun Helene Jamissen
Rolf Lauritz Andreassen
Marion Synøve Nilsen
Ann Karin Karlsen
Einar Isaksen
Hugo Elof Leander
Wilhelmsen
Ella Marie Berg
Bjørn Dagfinn Skogheim
Ruth Kristine Olsen
Hilda Marie Gulliksen
Astor Kvammen
Anne-Marie Andersen
Eva Margrethe Østbye
Laszlo Andreas Dalnoki
Tom Selboe
Arne Mørk
Arne Kjell Fladeby
Harry Tormod Andersen
Jorun Lill-Ann Gundersen
Knudsen
Elsa Gulli Bergstrøm
Lise Marie Olsen
Alf Kolbjørn Lorentzen
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Dette har betydd noe for meg

Borgerg. 12, 1767 Halden
Kontor for kirkevergen og alle menighetene og kirkene
i Halden
Eksp. 10–14 mandag–fredag
69 17 95 30
Telefaks
69 17 95 31
Kirkevergens kontor
		 Kirkeverge
		 Kontorleder
		 Sekretær
		 Sekretær
		 Prosjektarbeider
		 Informasjonsmedarbeider
Boligtelefoner
		 Kirkeverge Jan Ivar Andreassen
		 Kontorleder Torild Hauge
		 Sekretær Liv Grethe Bakken
		 Prosjektarbeider Anne Sætre Jensen
Halden menighetskontor
		 Daglig leder
Boligtelefon
		 Daglig leder Steinar Svendberg

69 17 95 42
69 17 95 40
69 17 95 44
69 17 95 41
69 18 34 83
69 17 95 43
69 34 87 12
69 19 63 24
69 19 54 08
69 17 61 62
69 17 95 53
69 18 51 05

Idd menighetskontor
		 Daglig leder
Boligtelefon
		 Daglig leder Ingunn Holmberg

69 19 91 00

HALDEN PRESTEGJELD
Kirkelig undervisning
		 Menighetspedagog

941 71 465

Berg kirke/Berg menighet
		 Sakristi
		 Sogneprest
		 Driftsleder
Boligtelefoner
		 Menigh.rådsleder Siri Klein Bakke
		 Sogneprest Per Chr. Solberg
		 Organist Michael Servant
		 Driftsleder Knut Skram

69 17 95 65

69 18 82 92
69 17 95 51
913 93 921
917 03 737
473 03 520
69 19 11 75
69 17 52 89

Immanuels kirke/Halden menighet
		 Sakristi
69 18 11 87
		 Sogneprest
69 17 95 50
		 Kantor
69 17 95 55
		 Klokker
69 17 95 53
		 Kirketjener (Ole Johannes Ulseth) 936 47 397
		 Kirketjener (Ø. Aanonsen-Jansen) 930 69 264
Boligtelefoner eller mobil
		 Menighetsrådsleder Arild Stang 90 03 76 54
		 Sogneprest Jan Boye Lystad
69 18 12 41
		 Kantor Marie Håkensen
46 78 16 96
		 Klokker Steinar Svendberg
69 18 51 05
		 Kirketjener (Ole Johannes Ulseth) 69 19 32 27
		 Kirketjener (Ø. Aanonsen-Jansen) 930 69 264
Rokke kirke/Rokke menighet
		 Sakristi
		 Sogneprest
		 Kirketjener
Boligtelefoner
		 Menigh.rådsleder Arnstein Vold
		 Sogneprest Halvor Gregersen
		 Organist Michael Servant
		 Kirketjener Morten Lager

69 19 33 31
69 18 61 86
69 17 59 09
69 19 12 03

69 19 00 45
69 17 95 62
69 17 95 64
954 64 621
69 18 15 97
69 18 61 86
70 02 41 86
69 19 61 29

Idd kirke/Idd menighet
		 Sakristi
69 19 61 84
		 Sogneprest
69 17 95 60
		 Kirketjener (Karin Wærstad Hansen) 915 66 037
		 Kirketjener (Svein Ulseth)
957 28 932
Boligtelefoner
		 Menighetsrådsleder Svein Ystehede 69 19 61 16
		 Sogneprest Reidar Finsådal
69 18 54 24
		 Organist Knut-Ronald Haugen
69 18 67 72
		 Organist Berit Andersen
69 19 02 75
		 Kirketjener Karin Wærstad Hansen 69 19 63 39
		 Kirketjener Svein Ulseth
69 19 76 48
Prestebakke kirke / Enningdalen menighet
		 Sakristi
69 19 73 05
		 Ungdomsprest
69 17 95 63
		 Kirketjener
481 85 940
Boligtelefoner
		 Menighetsrådsleder Ragnhild Sørstrøm
			
69 19 72 75
		 Ungd.prest Fredrik Onstad Larsen 69 19 70 58
		 Organist Pål Espen Haugen
69 17 72 06
		 Kirketjener Svein de Flon
69 19 72 84
Tistedal kirke/Tistedal menighet
		 Sakristi
69 19 24 74
		 Ungdomsprest
69 17 95 63
		 Kantor
69 17 95 64
		 Kirketjener
907 89 361
Boligtelefoner
		 Menighetsrådsleder Leif Bjørnstad 69 19 16 81
		 Ungd.prest Fredrik Onstad Larsen 69 19 70 58
		 Kantor Svein Anders Aasen
70 02 41 86
		 Klokker Leif Bjørnstad
69 19 16 81
		 Kirketjener Venche Solberg
69 19 15 27

radioen at det var uroligheter
og mye skyting på strekningen
vi skulle kjøre, og for første
gang var jeg urolig for hva
som ventet. Tankene gikk til
familien hjemme. Hvordan
ville framtiden bli for dem om
jeg skulle bli såret eller i verste
fall drept? Men turen måtte
kjøres.
Mens jeg satt slik og tenkte,
merket jeg plutselig at lyset i
hytta på lastebilen ble dem
pet, og jeg følte en behagelig
varme omgi meg. Noe sa meg
at jeg skulle se mot passasjer
setet. Der satt det en mann
med skjegg og rolige øyne og
så på meg uten å si noe. Men
jeg følte hva han sa: «Frykt
ikke, jeg er med deg». I noen
sekunder satt han der før
han ble borte, men den gode
atmosfæren var fortsatt i

hytta en god stund.
Jeg skjønte hvem jeg hadde
hatt besøk av og at han med
sitt besøk ville fortelle meg
at han ville holde sitt løfte til
meg.
Jeg ble helt rolig og følte
ingen frykt, og vi kjørte turen
til Sarajevo med 200 tonn mel
uten at et eneste skudd ble
avfyrt mot oss.
Denne episoden har betydd
mye for meg også senere i
livet når noe virker vanskelig
eller skremmende. Selv om
jeg ikke ser Ham, vet jeg at
han er ved min side i alt som
skjer uansett hvor jeg er. Jeg
vet også at han skal være ved
min side den dagen min siste
tur skal finne sted og jeg skal
parkere lastebilen min for
godt.

Ordet er ditt

Ann Kristin Samuelsen

Den barmhjertige samaritan

69 19 32 53
69 17 95 52
907 53 131

IDD PRESTEGJELD
Diakoni
		 Diakoniarbeider
69 17 95 61
Boligtelefon
		 Diakoniarbeider Kari Solveig Tveter 69 19 25 96
		 Kateket/trosopplærer Ragna Ristesund Hult		
			
69 17 95 61
Asak kirke/Asak menighet
		 Sakristi
		 Sogneprest
		 Kantor
		 Kirketjener
Boligtelefoner
		 Menighetsrådsleder Gerda Solerød
		 Sogneprest Lisbeth Heie Gregersen
		 Kantor Svein Anders Aasen
		 Kirketjener Ole Johannes Solberg

Jeg jobbet for FN og Flykt
ningerådet som lastebilsjåfør
under krigen i eks-Jugoslavia
på 1990-tallet. Vi kjørte mat,
medisiner og annen humani
tær hjelp inn i Bosnia fra en
liten kystby i Kroatia. Jeg gikk
hjemme og veidde for og imot
om jeg skulle reise eller ikke,
for det var jo ganske risikofylt.
En dag kom jeg tilfeldigvis
over et vers i en bok en av
jentene mine hadde lagt fra
seg. Der stod det: «Herren er

mitt lys og min frelse, for hvem
skal jeg frykte? Herren er et
vern om mitt liv, for hva skal jeg
frykte?» (Salme 27, 1).
Jeg tok det som et løfte og
tenkte: «Jeg skal ta deg på
ordet, Gud» og bestemte meg
der og da for å reise.
Det endte med 15 måneder;
24 timers beredskap og jobb i
døgnet. Det ble over 150 turer
innover til Sarajevo, Tuzla,
Gorazde og mange andre byer
og steder.
Det ble en periode i livet jeg
vil huske som noe positivt. Det
var mange fine opplevelser,
men også en del tøffe turer
som fort kunne ha gått galt.
Men Herren holdt sitt løfte til
meg og alt gikk bra.
En spesiell opplevelse hadde
jeg på en av turene til Sarajevo.
Vi hadde fått m
 elding over

Magne Moen

Hvorfor har vi så liten for
ståelse for andre? Jeg synes vi
tolerer lite av det andre står
for; det tror jeg kan være farlig
og skaper dårlige forhold i
samfunnet.
Jeg ser på det mangfoldige
samfunnet vi har, med mange
nasjonaliteter, og mange for
skjellige kulturer. Jeg synes det
hadde vært fint om vi hadde
delt litt mer av godene våre.
For i bibelen finner jeg ikke
lignelser som sier at vi skal
fordømme noen, ikke engang

om de bryter Guds bud. Det
er ikke opp til oss; det er Gud
som skal dømme.
Jeg leste i Lukas 10: 25–37
hvor Jesus forteller om den
barmhjertige samaritan, hvor
to gikk forbi mannen som
var overfalt uten å hjelpe. En
av disse var en prest, altså
et symbol på en kristen.
Den tredje som kom var en
samaritan, og han hjalp til.
Han betalte til og med for pleie
for den skadde mannen! Det er
dette som er det store budska
pet i bibelen for meg. Dette at
vi skal hjelpe hverandre og gi

til hverandre uten at vi alltid
skal ha noe igjen, eller at det
skal være vår plikt.
Blant annet synes jeg det er
flott at det blir bygd moskè der
World Trade Center sto. Det
gir signaler til verden om å gi
uten å kreve, det vitner om
vilje til samarbeid.
Noe annet er det på
hjemlige trakter. Her legger
vi ned og flytter etater for å
spare penger, slik som familie
vernkontoret, som blir flyttet
fra Halden til Fredrikstad.
Familievernkontoret er et
tilbud til familier i krise, dette

tilbudet er gratis, og blir derfor
ofte benyttet av dem som ikke
har så mye penger. Det er også
de svakeste i samfunnet som
virkelig trenger tilbudet som
vil tape på at det forsvinner.
Dette er ikke noen barm
hjertig samaritan-handling,
Jeg tror at hvis vi deler mer,
har mer tid til hverandre og
at vi lærer oss å bry oss om
hverandre igjen, gjør at vi kan
få en bedre verden.
La oss gå ut i verden og
være gode samaritanere så
ofte vi kan.

Bakkens Auto A/S

Senter for Mestring og Rehabilitering AS
Bakke, 1765 HALDEN,
TELEFON 69 17 26 00
Behandling i miljø.

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

Egen systue
Kr. August gt. 1
1776 Halden
Tlf. 69 19 03 00

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

Vi satser
på service

AUTORISERT VERKSTED
Periodisk kjøretøykontroll
Sevice, oppretting, lakkering

Gerd Holm’s Eftf. AS

Fax 69 19 61 09
Kleppervn. 1793 Tistedal

Tlf. 69 18 12 88 – Fax 69 17 66 46

Når det gjelder
IT og økonomi

Ottar
Linde-Nielsen a/s

Bandagisten, Ruth Else Akselsen
Storgt. 10 – ved Berg Sparebank

Tlf. 69 19 61 80

GODKJENT LEVERANDØR
AV HELSE- OG SYKEARTIKLER

på Brødløs
Tlf. 69 17 20 37

JUVELER

Tlf. 69 17 60 62

Niels Ankersgt. 4
Tlf. 69 17 86 14

M E N I G H E T S B L A D E T: G R A F I S K P R O D U K S J O N : S U V E R E N KO M M U N I K A S J O N A S

Den norske kirke
i Halden
Kirkens Hus

