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Himmelen tar jorden i favn
Bi skop At le S om mer feldt

M

ennesket har så lenge vi
har eksistert forsøkt å
komme i kontakt med
den makten som gjør at vi fi nnes.
I kamp med naturens makt og
ondskap, har menneskene g jennom
ritualer i musikk, dans og malerier
uttrykt sin lengsel etter opplevelser
av det som er annerledes enn
hverdagen, og som gir livet mening
og beskytter mot alt det onde i
tilværelsen. Denne drivkraften for
å komme nærmere vår tilværelses
urgrunn, er å søke etter det hellige.
Det hellige som er annerledes enn
oss, som gir livene våre mening,
og som viser menneskets storhet i

forhold til alle andre skapninger.
Verdens eldste urbefolkning lever
i Khalahari ørkenen i Botswana.
Sanfolket uttrykte sin lengsel etter
kontakt med det hellige i dans og
hulemalerier. Noen hevder å ha
sett spor etter disse ritualene, som
er 70.000 år gamle. I Botswanas
høyeste fjell, Tsodilo Hills, finnes
mer enn 4000 hulemalerier, som i
alle fall er 25.000 år gamle, og som
uttrykker denne tilbedelsen av det
hellige.
De aller fleste kirkene har kirke
gård med spir som uttrykker den
samme lengselen etter det hellige.
Spirene peker mot himmelen og

uttrykker den samme, urmenneske
lige streben etter kontakt med det
hellige som Sanfolket uttrykte for
25.000 år siden.
I Betlehem for 2000 år siden
begynner en ny historie. Himmelen
tok jorden i favn. Det hellige
kommer til oss som et menneske,
født av en ung kvinne i en bestemt
by i et kjent land. Og byen ligger der
fortsatt som et synlig uttrykk for at
det hellige slo seg ned blant men
neskene. Det hellige ble den hellige.
Det er julens ufattelige myste
rium at den hellige, tilværelsens
opphav og dypeste mening, kom
til oss og delte våre liv. Vi slipper

å streve og strebe mot himmelen.
Himmelen kom til oss.
Den hellige kommer til oss med
ordene om kjærlighetens tilstede
værelse og kraft. Derfor får Maria
og gjeterne høre de ordene som gir
dem livsmot og livskraft: vær ikke
redde! Den hellige er kjærlighet
som overvinner ondskap og død, og
som favner oss alle i et himmelsk
favntak.
Det all grunn til å feire Jesu
fødsel. Det er å feire at Gud, Den
hellige tar oss i favn. Noen større
grunn til å feire finnes ikke.
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Adventstiden

Vi står foran en tre ukers
adventstid. I våre europeiske
land kan man velge en stille
tid, en tid med barnlig forvent
ning og en svært travel tid før
høytiden der fremme. Det er
så mye hygge og glede i denne
tiden full av forberedelser og
tradisjoner.
Men advent i andre deler av
kristenheten kan være både
forventning og engstelse. Vi
er vel alle klar over at det i
våre dager foregår en hissig
og omfattende forfølgelse
av Kristus-troende over store
deler av verden? Angrepene på
kristne kirker og menigheter er
brutale og uhyggelige. Det er
nok å nevne Nigeria og Mali i
Afrika: brennende bygninger og
ødelagte liv, store flyktninge
strømmer. Hver dag kommer
nyhetene fra Midtøstens folke
rike stater: Egypt, Syria, Iran og
Irak. Hører vi de kristnes rop?
Pakistan og India har også hatt
ødeleggende utbrudd av hat
mot de Kristus-troende, bare
for å nevne noen stater ved
navn, det finnes mange flere.
Så min oppfordring til
Haldens menigheter i advent
blir: husk dem i deres bønner,
glem dem ikke i deres kirker
og bedehus! Skriften sier: «Er
vi ikke ett legeme? Når et lem
lider, lider hele legemet.» Glem
ikke våre søsken i Kristus når
julehøytiden stunder til.

Nytt fra

Organisten fra Aserbajdsjan! Det var vel ikke noe menigheten
i Berg og Rokke hadde kunnet forestille seg. – Verden er blitt
mindre, og Guds veier er til tider overraskende. – På orgelkrakken
sitter nå stadig en ungjente på 33 år.

Sevinj Mirzayeva er ny organist i
Berg og Rokke.

Mørketid og desember er lysfestenes tid. Slik har det vært også før vi begynte å feire jul hos oss.
Gjennom hele desember tennes det lys – først ett, så to og tre og til slutt fire – før alle lysene
tennes, og vi synger i julesangen vår: Da tenner moder alle lys, så ingen krok er mørk.
AV INGER LISE
SKAUGE

1. mai i år startet hun sin
karriere i Berg. Av og til
spiller hun i Rokke. Sevinj
forteller at hun kom til
Norge i 2003 og har jobbet
på ulike steder som organist,
bl.a. i Sandnes og de siste 4
årene på Notodden. Da det
ble ledig jobb her i Halden,
søkte hun og fikk stillingen.
Moren var da allerede tilsatt
som organist i Asak. Faren
og broren er også musikere.
Litt av en familie! Broren
bor i Oslo, er organist i
Maridalen og studerer ved
Musikkhøgskolen. Han tar
sikte på å bli operasanger.
Mor, far og Sevinj bodde først
i prestegården i Berg, men har
nå kjøpt seg hus i Iduns vei.
Jeg er spent på å høre
hvordan og hvorfor Norge ble
familiens valg. Sevinj forteller
at de i Aserbajdsjan ble kjent
med noen nordmenn som var
engasjert i Normisjon. De fikk
en bibel av dem og begynte å
studere den. Moren Rena sa
i et tidligere intervju: – Gud
fant oss! Kjærlighetens og
tilgivelsens budskap grep oss.

– I 2000 ble de døpt i Baku.
Sevinj forteller at Eivind Skeie
var en av de norske som var
sammen med dem. Dåpen
fant ikke sted i en kirke, men i
et hjem. Senere ble de invitert
til Norge og var på turné med
30 konserter på en måned! De
har også vært i USA, invitert
av en venn av familien. Mor
og datter var på turné der.
Mor og far er klassiske
konsertpianister og under
viste på et kunstgymnas
for talentfulle ungdommer,
før de kom til Norge i 2002.
Sevinj utdannet seg til klas
sisk pianist og tok i tillegg en
komponistgrad. Etter at hun
flyttet til Norge, har hun i
likhet med moren, tatt eksa
men i kirkemusikk.
Sevinj hadde aldri tidligere
tenkt at familien skulle slå
seg ned så langt fra hjem
landet. Tilfeldigheter og
kontakt med nordmenn er
årsaken til at de nå er her.
Det de visste om Norge,
vargjennom musikken da
Edvard Grieg var en kjent
komponist for dem.

Asak menighet

Lysfestenes måned

Organisten i Berg
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Sevinj sier hun føler at hun
alltid har spilt. Fra hun var
ganske liten, krabbet hun
opp på pianokrakken og
improviserte. Hun lekte seg
med tangentene, komponerte
melodier uten å kunne noter.
Hun frydet seg! Ikke rart at
musikken ble hennes levevei.
Sevinj forteller at det var
ganske vanlig for familier å
ha et piano, og samfunnet la
til rette for musikk – skoler
som var ganske rimelige
eller helt gratis i russertiden.
Elevkonserter var det mange
av, og Sevinj opptrådte fra
hun var ca 8 år. Man skulle
tro det var musikere i flere
generasjoner, men det stem
mer ikke. Bestemoren var
veldig musikalsk, og hun
hadde lyst til å bli profesjonell
musiker, men faren ville at
hun skulle bli lege – og da ble
hun det.
Jeg lurer på om det er
en spesiell Aserbajdjansk
musikk. Sevinj svarer at
den kan ikke beskrives med
ord! Hun sier videre at et av
instrumentene som brukes,

Bidrag til Menighetsbladet

kan gi lyd sammenlignet med
ei hardingfele. Piano, strenge
instrumenter av ulikt slag,
vanlige og uvanlige, brukes
mye i tillegg til symfoni
orkester. Jazzmusikk er også
en del av folkemusikken.
Hvordan opplever du Berg
kirke, spør jeg. Hun synes
det er en vakker kirke. Hun
trives i kirkerommet og
gleder seg over å få være den
musikalske lederen. Hun opp
lever menigheten som veldig
inkluderende, og hun er åpen
for ting som skjer i menighe
tens regi. Hun ønsker spesielt
å gjøre noe på den m
 usikalske
fronten og setter stor pris på
kulturutvalget. Hun rekla
merer for en konsert hun og
broren skal ha søndag 25.
november kl 1900 i Berg kirke.
Det er mange oppgaver som
tillegges en organiststilling
både musikalsk og på andre
områder av m
 enighetens
liv. Vi gleder oss over å ha
Sevinj blant oss. Jeg takker
for praten og ønsker henne
lykke til.

Styret for Bladet er takknemlig for at vi fortsatt kan utgi Menighetsbladet fire ganger i året, og vi håper at leserne – som vi – er
fornøyde med innhold og utseende! Men å gi ut et slikt fint blad er ikke gratis. Omkostningene er større enn a
 nnonseinntektene.
Det står i Bladets statutter, at alle de syv menighetene må være med på å dekke underskuddet. Dette er u
 tgifter som menighetene har god bruk for til andre aktiviteter. Vi tillater oss derfor herved å be leserne våre om bidrag – stort eller lite. De fleste betaler
i dag regninger over nettbanken. Men hvis du vanligvis bruker en «gammeldags» giroblankett, kan du skrive av korrekt giro, som
vist nedenfor!

Også i jødisk
tradisjon er
desember lyse
nes høytid. I år
starter jødenes
lysfest – Hannuka – søndag
9. desember med Hannukakveld og fortsetter deretter
i åtte dager. Den spesielle
lysestaken som brukes ved
Hannukafeiringen forveks
les i blant med jødenes store
symbol-lysestake, den sjuar
mede Menorahen.
Hannuka-lysestaken kan ha
mange ulike utforminger, men
felles for dem er at den har plass
til åtte lys pluss en ekstraplass
til et lys som kalles «hjelperen».
Med dette hjelpelyset tennes de
åtte andre lysene – et for hver
dag så lenge festen varer. Ofte
brukes fargerike lys, slik som på
denne staken.
Festen har sin bakgrunn i en
hendelse mellom Det gamle og
Det nye testamentes tid.
Når templet ble renset, måtte
lampen settes i stand - den
lampen som skulle brenne
dag og natt – templets evige
flamme. Men det fantes ingen

Sofganiot
350 gr mel
1 egg + 1 eggeplomme
1 ½ dl lunken melk
75 gr smeltet smør
1 ss sukker
1 knivspiss salt
50 gr gjær
Deigen røres sammen til
den slipper skjeen, kjevles
ikke for tynt, prikkes ut med
et ganske lite glass. På en
liten rund deigflate legges
litt syltetøy, før en legger
en deigflate oppå som lokk.
Dette danner små boller som
må heve seg en stund.
Soyaolje varmes i en
jerngryte til det bobler litt i
kanten. Bollene legges i oljen
noen minutter og snus rundt
før de tas opp og legges på
fettsugende papir. Rulles
gjerne på et fat med sukker
til slutt.
Lykke til! Dette er en
skikkelig kaloribombe!

ren olje etter at templet var
blitt vanhelliget. Bortgjemt i en
liten krok i templet fant noen en
liten forseglet krukke med ren

olje, nok til én dags bruk. Ved
et Guds under varte oljen i åtte
dager, inntil man klarte å skaffe
ny og ren olje.

Hannukafesten feires for å
holde denne hendelsen levende
i folks minne. Barna får små
presanger, det spilles spill, og en
spesiell kake, «sofganiot» – en
slags berlinerbolle - nytes av
store og små.

og de som ønsker det, kan ta
med seg Det nye testamente
når de forlater kirken.
De to gudstjenestene med
sabbatskole for barna er ukens
høydepunkt i menigheten. Men
gjennom uken er det også et
mangfold av andre aktiviteter i
kirken. Bibelstudiegruppe, kre
ative kvelder og møter for unge
voksne. Denne menigheten i

Jaffo bydel i Tel Aviv var den
første menigheten i Israel som
arrangerte Alfakurs.
Det sies i blant at hele verden
går i Immanuelskirken. Det
disse menneskene i menighe
ten har tilfelles er Jesus Kristus:
For dem er Han svaret på de
ulike spørsmålene de bærer på,
uansett hvem de er og hvor de
kommer fra.

Via kunst til tro
Et av Den norske Israelsmisjons
prosjekter er k nyttet til Immanuels
kirken i Tel Aviv. I fellesskapet i
denne kirken er alle kontinenter
representert. Mange Messiastroende
jøder som vender hjem til Israel
finner her et internasjonalt troende
fellesskap.
AV INGER LISE SKAUGE

Forsidebildet

Julekrybbe hos Inger Lise
Skauge. Foto Arild Stang.

Neste nummer

Neste nummer av Menighetsbladet
trykkes onsdag 6. mars.
Siste frist for innlevering av stoff til
bladet er onsdag 20. februar.

Men det store ved
Immanuelskirken er at det
strømmer jøder til kirken, først
og fremst for å se den kunst
neriske utsmykningen. Selve
kirkebygget er nemlig i seg selv
et eksotisk innslag i bybildet,
noe som skaper nysgjerrighet
blant folk. Årlig er 5-6000 men
nesker på omvisning i kirken,
og g jennom Victor Sparres

fantastiske glassmalerier og
den øvrige utsmykningen, får
mange jøder her sitt første
møte med Jesus. Når de ber
om at bildene skal tolkes, får
de kjennskap til kristendom
mens hemmeligheter, og Den
lille Bibel er skrevet på hebraisk
på fondveggen i k irken. Også
månedlige k onserter trekker
mange mennesker til Guds hus,

Småbarnsang på
torsdager
I løpet av høsten er det
startet opp småbarnsang
i kirkestua på torsdager.
Foreldre og barn møtes
kl. 17.00 da det serve
res en enkel middag
etterfulgt av sang og
lek fram til kl. 18.30.
Opplegget har vist seg
å være svært populært
og en har derfor måtte
dele det hele opp i to
grupper som alternerer
annenhver torsdag. Vi
håper at vi kan videreføre
dette opplegget også
etter jul. Det er imidler
tid behov for noen flere
voksne som kan hjelpe
til med middagslagingen
og ryddingen etterpå.
Så er det noen der ute
som har lyst til å oppleve
noe trivelig, og som har
kapasitet og lyst til å ta
i et tak, ta kontakt med
primus motor for tiltaket
Tone Hveding Glomsrød
for nærmere opplysnin
ger. Hun kan treffes på
telefon 952 09 288.
Lyden fra kirkeklokkene
I Asak kirke har det vært
et kjent problem at det
har vært vanskelig å høre
lyden av kirkeklokkene
når lukene i kirketårnet
har vært lukket. Dette
gjelder både inne i
kirkerommet og utenfor
kirken. Samtidig har det
vært tungvint å åpne og
lukke lukene. Når det
gjelder kirkerommet, er
dette nå løst ved at det
er montert en mikrofon
i tårnet koblet til en
høyttaler på galleriet
bak i kirken. I tillegg ser
en nå på muligheten for
å kunne åpne og lukke
lukene i tårnet ved hjelp
av et snortrekk som kan
betjenes fra dåpsrommet
bak o
 rgelet. Dermed
vil lyden også nå ut til
omegnen rundt kirken
og kalle menigheten til
gudstjeneste.
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Nytt fra

Asak menighet
Utbedring av
lydanlegget
En viktig forutsetning
for å kunne følge med
under gudstjenesten,
er at en hører hva
som blir sagt fra alter,
lesepult og prekestol.
Dette har til tider vært
problematisk i Asak
kirke – særlig for de
med hørselsproblemer,
men også for de med
relativt normal hørsel.
Lydanlegget har derfor
vært gjennomgått på
nytt. Det har i den
forbindelse blitt klart
at høyttalerne som
sannsynligvis stam
mer fra 70-tallet, bør
skiftes ut. Kostnadene
ved innkjøp av 8 nye
høyttalere er beregnet
til et sted mellom kr
15.000 og kr 20.000,
mens selve arbei
det med u
 tskiftingen
forutsettes å kunne
gjøres på dugnad.
Menighetsrådet ser nå
på hvordan en kan løse
dette økonomisk.
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DIAKONI I FOK US

...
Asak
kirke
Akkurat på den tiden, når de voksne er mest slitne – alle forberedelser er unnagjort –
hele familien er klar til å feire den store høytiden – da tilbys en rekreasjon for sinn og
tanker, sent på kvelden lille julaften.

Samlinger med fokus på fellesskap
– felles arenaer for trosopplæring og diakoni
AV HILDE FINSÅDAL
OG ALBERT ANDERSEN GJØSTØL

Tradisjonsrik julekonsert

Sang, lek og måltidsfellesskap
skaper glede og trivsel i Asak
kirkestue og på Karlsholm
når barn og voksne møtes
til småbarnssang og bar
nekor. Måltidet som deles,
korsangen og leken fortel
ler barna at livet skal deles
og oppleves i samspill med
andre, – og vi voksne trenger
det like mye! Diakoniens og

trosopplæringens kanskje
viktigste anliggende er nettopp
å la disse barna få en trygg
arena hvor de kan få leke og
utfolde seg. I kirkelig sammen
heng ønsker vi også å gi dem
«en himmel over livet» slik det
er uttrykt i trosopplæringens
«Tårnagentsang».
Inkluderende fellesskap er
en av bærebjelkene for diakoni
i «Plan for diakoni i Den norske
kirke».

Her står det:
«Tradisjonelle relasjons
mønstre og fellesskapsformer
er i endring innenfor alle
aldersgrupper. Ensomhet og
mangel på tilhørighet rammer
mange. Grunnleggende i
kristen tro er at mennesket er
skapt til fellesskap. Å styrke
båndene mellom mennesker
og knytte bånd der forhold er
gått i stykker, er en diakonal
utfordring. Gode fellesskap gir

mulighet både til å yte og å ta
imot. De har plass til mang
foldet og sørger for at ingen
faller utenfor.»
Vi gleder oss over yrende
liv og samvær med barn og
familier, og håper å få være
med å legge til rette nettopp
for relasjonsbyggende, trygge
og inkluderende fellesskap,
med «en himmel over livet».

Småbarnssang og middag 
i menighetene
Noen av våre menigheter går nye veier
i trosopplæringen denne høsten
Tistedalens Musikforening.

Nytt fra

Berg menighet
Lys
Våken-arrangement
Det vil bli arrangert Lys
Våken-overnatting for
11-åringene i måneds
skiftet november/
desember.
Adventsverksted
Menigheten arrangerer
adventsverksted på
menighetshuset etter
gudstjenesten søndag
9. desember.
Givertjeneste
Menighetsrådet har i
løpet av sommeren 2012
startet opp en giver
tjeneste til menigheten.
Givergleden til menig
heten har allerede vært
stor, og dette tiltaket
har styrket menighets
arbeidet med et
årsbeløp på kr. 40.000,-.
Menighetsrådet inviterer
nå bygdas beboere
og lokale bedrifter til
å støtte sin egen kirke
og bli med i giver
tjenesten. På den måten
kan menigheten få
bedre mulighet til å bli
et sterkere fellesskap
og vi kan øke innsatsen
overfor barn og unge.

BERG MENIGHET:

Nytt fra

Berg menighet
Konserter i kirken
Det blir konsert med
vår nye organist Sevinj
Mirzayeva og andre
musikere fra familien
Mirzayeva den 25. novem
ber i kirken. Konserten er
en mulighet til å bli bedre
kjent med hele denne
musikalske familien.

Army Gospel.

AV INGER LISE SKAUGE

Søndag 2. desember
kommer koret Mixdur til
Berg kirke. Det blir en all
sidig konsert som byr på
ulike musikalske innslag.
Mixdur er et blanda kor
fra Halden, og består i
dag av 36 medlemmer.
Koret har produsert
egne konserter og
opptredener, deltatt i
teateroppsetninger og
opptrådd sammen med
mange profesjonelle
artister. Mixdur bruker
ofte koreografi for å
skape variasjon.
Søndag 16. desember
har menigheten familie
samling i kirken med
mange ulike innslag og
mye sang og musikk.

År etter år fylles kirken med
forventningsfulle mennes
ker som har tatt seg tid til et
åndelig pusterom.
Første konsert ble avholdt
i 1994, og det var korpsets
dirigent Roger Fjeldet som
kom med ideen. Siden har
Tistedalens Musikforening,
Frelsesarmeen i Tistedal og
Asak menighet stått sammen
om en konsertkveld «kvelden
før kvelden».
Så lenge vi kan huske
tilbake har det vært trangt om
plassene i kirken denne sene
kveldstimen. I blant har man
faktisk måttet avvise folk
– kirken har vært stappfull.
At konserten er gratis er

ikke hovedsaken til denne gode
oppslutningen, for pengene
sitter løst lille julaften, og store
summer er hvert eneste år
samlet inn til Frelsesarmeens
arbeid.
Army Gospel fra Frelses
armeen og Tistedalens
Musikforening vet hvordan
de kan skape musikalske
opplevelser, og vi fryder oss
over å kunne ha slike sang- og
musikk-k refter i vårt nærmiljø.
En rekke solister har bidratt
gjennom årene, og i år vil
Maria Mohn Pettersen delta
sammen med Tistedalens
Musikforening. Takk for at
dere enda en gang vil glede oss
og gi oss verdifulle opplevelser
på terskelen inn til høytiden!

Kjære medmenneske!
Berg menighet utfører et viktig arbeid i bygda vår. Vår
gamle middelalderkirke har vært et sentralt samlingssted
for tro og kultur gjennom snart 1000 år. Denne tradisjo
nen ønsker menighetsrådet i Berg å videreutvikle.
For å være i stand til å tilrettelegge et allsidig arbeid i
menigheten fremover, er det behov for et sterkere økono
misk grunnlag. Derfor har Berg menighetsråd besluttet å
sette i gang en organisert givertjeneste.
I dagens samfunn blir stadig flere oppgaver overført til
den lokale menighet og menighetsrådet. Blant annet har
den lokale menighet nå fått helhetsansvaret for tros
opplæringen for barn og unge mellom 0 til 18 år. Dette
arbeidet kunne menigheten tidligere dele sammen med
barnehager og skoler, men nå er dette arbeidet menighe
tens ansvar. Skal menigheten lykkes med å planlegge og
gjennomføre nye oppgaver, må menigheten stille opp med
flere frivillige medarbeidere og egne økonomiske midler
til aktiviteter og nye tiltak.
Menighetsrådet setter stor pris på alle som har et
engasjement for arbeidet i vår kirke. Og vi vil benytte
anledningen til å takke for gaver som er gitt til kirken
gjennom offer og kollekt i gudstjenesten. Den nye givertje
nesten er et alternativ til økonomisk støtte, og vi inviterer
våre medlemmer og andre til å være med i denne givertje
nesten. Midlene fra givertjenesten skal brukes til drift og
utvikling av Berg menighet med særskilt vekt på tiltak for
barn og unge i bygda. Alle som ønsker å delta som giver,
kan ta direkte kontakt med leder eller andre i menighets
rådet for praktisk informasjon om ordningen.
Med vennlig hilsen menighetsrådet.

JENS MYHREN, LEDER

Nytt fra
Halden
menighet
Før barnesangen starter i Asak kirkestue, samles man til middag. Det er barnesang annenhver onsdag.
Foto: Arild Stang.
AV INGER LISE SKAUGE

Asak

I Asak kirkestue er det startet
opp med småbarnssang.
Samlingene er for små barn
mellom 1–5 år sammen med
foreldre. På første samling
var det 60 stykker som hadde
møtte fram, og av disse var det
43 barn. Dette var så mange at
gruppen måtte deles i to.
Gruppene samles nå hver 14.
dag, men har også hatt noen
felles samlinger. Vi skal blant
annet ha felles Lucia-samling
13. desember og skal også være
med på «Vi synger julen inn»
på Asak første søndag i advent.
Medlemsantallet er nå 50 barn.
Samlingene begynner med
at alle spiser middag sammen
kl. 17.00. Etter måltidet, som
er både for barn og voksne,

er det tid for småbarnssang.
Barna ledes i enkle barne
sanger, bevegelsessanger og
sangleker. De får også spille
på enkle rytmeinstrumenter.
Deretter er det en liten pause
hvor 3–5-åringene kan tegne/
fargelegge mens de minste
får leke med Lego. Til slutt
er det tid for samlingsstund
med en enkel bibelfortelling,
lystenning og avslutnings
sang. Ragna Ristesund Hult
og Kjell Halvard Flø har
ansvar for sang og samlings
stund, og Tone Hveding
Glomsrød organiserer
middagsserveringen.
Idd og Enningdalen

Idd og Enningdalen har satset
på felles program for barne

På Karlsholm er flere familier samlet til middag i forkant av korøvelsene.
Idd barnekor har øvelser annenhver onsdag.
Foto: Arild Stang.

arbeidet denne høsten
Både på søndagsskolen
på Iddevang og i Idd barne
kor kommer det mange fra
området mellom Idd og
Enningdalen. Marit Gjerlaug
har ledet søndagsskolen i
mange år, og inviterer til sam
linger ca. annen hver søndag
kl. 10.30–11.30 på Iddevang
skole.
Idd barnekor har i flere år
hatt øvelser i Idd kirke, men
«flyttet» til Karlsholm i høst.
Nå er det øvelse annen hver
onsdag fra kl. 17.30–18.30.
I høst har det også vært
tilbud om felles middag i
forkant av øvelsene. Flere
familier har funnet ut at dette
er et hyggelig alternativ til
hjemmemiddag en gang i
mellom og onsdag 24. oktober

møtte 27 opp til middag. Til
korøvelsen kl 17.30 kom det
enda 10–15 til, og da yrte og
krydde det på K
 arlsholm! 21
barn stilte opp i koret denne
kvelden.
Barna er fra 1–10 år. En
trofast publikumsgjeng av
foreldre og andre virker
oppmuntrende på sangerne.
Enkle barnesanger står på
reportoaret, og etter en halv
times øvelse er det en kort
samling om en bibelfortel
ling. Før avslutning med litt
mer sang og lyssamling, er det
pause med lek, saft og kanskje
noe mer å bite i. Hanne Sørmo
Halvorsen på piano og Hilde
Finsådal leder koret.
Etter jul planlegges det
småbarnssang i Berg og barne
klubb på Prestebakke.

Hyggekveld
Torsdag 29. novem
ber blir det en samling
for frivillige og andre
interesserte i Os allé 13.
På programmet står lys
bildekåseri ved Halvard
Bø: En pilegrims
vandring til Santiago
de Compostela. Noe å
glede seg til!
Lunsjmøter
De månedlige lunsj
møtene fortsetter hver
tredje tirsdag i måneden
med ulike program
tilbud. Hver gang er det
et kåseri om ulike tema
og dessuten sang og
musikk. Møtetid er fra
kl 11.00, og det er en
fin anledning til å treffe
folk og være med på et
hyggelig og interessant
program.

Menighetsbladet
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Julekrybbene våre

Nytt fra

Rokke menighet
23/9: 7 konfirmanter
ble presentert for
menigheten.
Liv Hauge
Johansens julekrybbe i glass fra
Spania.

21/10: Familie
gudstjeneste/
høsttakkefest med
utdeling av 4-årsbok.
3 fireåringer mottok
bok. Barnedåp og godt
besøkt i kirken denne
søndagen.

Julekrybbe fra Peru. (Eva Håkonsen)

3/11: Bededagen mintes
vi de av våre nærmeste
som har gått bort. Det
var andakt og diktles
ning. Det var sang av
Jenny Marie Norheim,
Arild Elnes på saksofon
og Jan Erik Norheim på
orgel/piano.
16/12 blir det lys
messe kl 18.00 og da
vil konfirmantene delta
samt Halvor Gregersen.
Julaften kl 14.00:
Gudstjeneste med
Halvor Gregersen.

Kari Nonseid sin julekrybbe fra Tyskland i 1930-årene.

26/12 kl 12.00: Konsert.
Jan Boye Lystad deltar,
Kristin Harboe, Gro
Jeanett Haug Mo, Inger
Marie Vierli Vold og
Aasmund Kalvestad
deltar med sang. Jan Erik
Norheim på piano og
Arild Elnes på saksofon.

TEKST: UNNI E.B. NØDING
FOTO: ARILD STANG

Som dere ser, har vi funnet
frem til et stort utvalg av eldre
og nyere julekrybber hos våre
lesere i Halden. Jeg har selv en
enkel, liten krybbe som ble inn
kjøpt i Berlin rundt 1950. Den
mangler et hus eller stall, men
ellers er de der alle sammen,
de som ifølge den bibelske
beretning søkte til barnet i
Betlehem. Barnet er ganske
lite og ligger på strå i en rund
krybbe. Josef og Maria kneler i
ærefrykt for barnet de har fått.
Hyrden kneler også omgitt av
sine sauer. Inn fra siden toger
de tre vise menn fra Østerland
med sine gaver av gull, røkelse
og myrra. E
 fterhvert er det
kommet noen flere sauer med
og en gjeterhund. Vismennene

En julekrybbe pryder altertavlen i Tistedal kirke.

Berit Høidals julekrybbe er kjøpt i Betlehem i 1969.

har fått følge av «ørkenens
skip», en kamel i oliventre.
Noen engler i porselen repre
senterer den himmelske
hærskare som priste Gud over
Betlehemsmarkene. En okse og
et esel ligger i bakgrunnen og
minner oss om Jesaias profeti

(1.3): «En okse kjenner sin
eiermann, og et asen sin herres
krybbe.» Alle disse er fortsatt
trofast med i de tradisjonelle
julekrybbene i dag.
Det hele begynte nettopp
i Betlehem. De troende pile
grimene reiste til Jesu fødested.

som et menneske.
Kristenhetens kirker er opp
gjennom århundrene deko
rert med fødselsscener fra
Betlehem: i strålende mosaik
ker, i lysende veggmalerier,
i glødende glassmalerier og
i gyldne ikoner. Siden kom
de store skulpterte scenene,
yrende fulle av landsbyliv
rundt stallen. Dette kom
senere.

Bestill
synsundersøkelse
idag!

Halden og Omegns
Begravelsesbyrå AS
Damhauggt. 15
Telefon 69 18 44 51
– En god hjelp
i en tung stund

Tlf. 69 18 42 75

–

Autorisert rørlegger
Nedre Bankegt. 34
1771 Halden
Tlf 69 19 07 00

Storgata 10 – 1771 Halden
Tlf. 69 21 19 50

i mange katolske kirker. I lite
format har de vært satt opp
som den sentrale julepynten i
katolske hjem.
Som dere sikkert har hørt
før, kom juletreet til oss fra
Tyskland og inntok våre
hjem utover på 1800-tallet.
Julek rybbene kom til oss som
resultat av reiser og handel,
de også fra Tyskland og
England. Først i efterkrigstiden
er de blitt en del av jule
utsmykningen i mange norske
hjem. I våre dager selges det
tusenvis av julekrybber bare
i Norge til glede for store og
små. Julekrybben er blitt et
andaktstykke som minner oss

Kate Ramm Nilsen har en julekrybbe fra Tsjekkia.

om julens egentlige innhold:
Guds gave til menneskene. Han
som kom som offerlam og som
hyrde hørte jo hjemme i stallen.

Busterudgata 31,
1776 Halden
E-post: halden@dnb.no

RISUM
TLF. 69 18 57 93

tilbyr turbusser og skreddersydde
gruppeturer.
Din reisearrangør.
Gruppeturer i inn- og utland.
Ta kontakt for et uforpliktende
tilbud!
Tlf. tlf: 69 13 77 00
www.nettbuss.no

Børkes Bakeri
– baker byens beste brød
Skippergata 14
Tlf. 69 18 13 72

Handelsbanken
www.handelsbanken.no

Han som er livets brød
ble født i Betlehem som
på hebraisk betyr nettopp
«Brødhuset».

Lie
Handelsgartneri

For oss er privatkunder
like viktige som bedriftskunder.

Nettbuss Østfold
Peer Gynt Tours

avd. Haugen
Begravelsesbyrå

Busterudgt. 7B
Telefon 69 18 16 57
– Vi hjelper
i en vanskelig tid

De fikk utpekt en stall eller det
vi ville kalt et fjøs, sannsynlig
vis i tilknytning til et bolighus.
Slike todelte hus fra Jesu tid har
arkeologene avdekket i Israel.
På 300-tallet bygget man en
stor basilika (egentlig en kongs
hall) over stedet. Den dag i dag
kan man besøke Fødselskirken
og den grottelignende krypten
under kirken. Denne krypten
skal huse stallen der Gud
første gang gjestet sitt folk

Allerede på 900-tallet ville
prestene i den romersk-katol
ske kirke gjerne levendegjøre
juleevangeliet for folk. De
begynte å oppføre julespill
i kirkene. Disse spillene ble
en storartet opplevelse med
lys, musikk, deklamasjoner
og opptog i den mørkeste
tiden på året og de ble mektig
populære.
Siden kom julekrybbene på
slutten av middelalderen på
1300-tallet. De utgjør stående
tablåer som kan beundres
gjennom hele julehøytiden.
Ofte kunne figurene være i full
naturlig størrelse! I våre dager
kan slike julekrybber beundres

Julekrybbe fra Eze i Syd-Frankrike.

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

v/Odde Bru
Tlf. 69 18 00 20
Mandag–fredag 10–17
Lørdag 10–14

Fellesrådet har kontaktet
Riksantikvaren vedr.
rehabilitering av Rokke
kirke. Nytt arbeid må
iverksettes fordi pussen
skaller av. Denne pussen
ble vi pålagt å bruke av
riksantikvaren.
I tillegg ønsker vi:
• sinkrenner på
våpenhuset.
• etterisolering
• sikringsglass
• Forbdret
parkeringsplass
• utvending oppussing
av kapellet.

Vestgårdveien 1 – Postboks 1080, 1787 Berg
Telefon 69 21 35 00 – Telefax 69 21 35 10
www.jensen-scheele.no

Bergstrøm
Kjøtt og
Delikatesse AS

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

Bank. Forsikring. Og deg.

Gaven som gleder
Storgata 3, Sydsiden
Tlf 69 18 20 33

Tlf. 69 21 36 00

Gummiservice AS
Rødsveien 74
Tlf: 69 18 29 69

Menighetsbladet

Nytt fra
Halden
menighet

Gudstjenesten
1. søndag i advent blir
en helt spesiell dag i
kirken. Da tas den nye
liturgien for alvor i bruk.
For faste kirkegjengere i
Halden blir det nok ingen
overraskelse, for leddene
i liturgien har vært
utprøvd i løpet av året.
Nå er altså prosessen
fullført, og vi kan glede
oss over å samles til en
gudstjeneste med rom
for større deltakelse fra
menighetens side.
Ny kirkeordning
Det er ikke bare innen
gudstjenestelivet det
skjer noe for tiden. Selve
kirkeorganisasjonen står
foran en omlegging i
og med at statskirke
ordningen opphører. Det
handler om administrativ
ledelse, ansettelser, råds
struktur og mye annet
som hører med i en stor
organisasjon der staten
ved kirkedepartemen
tet har hatt det øverste
ansvar. Kirkerådet er i
gang med høringer om
kirkens organisering.
Det er spennende å se
framover, og mange
viktige beslutninger som
skal tas.
Gå med
Menighetsbladet?
En flokk trofaste frivillige
medarbeidere sørger
for at Menighetsbladet
kommer ut til byens og
distriktets husstander. En
viktig oppgave! Nå har
vi i Halden et par ruter
der vi trenger noen nye
til dette. Det innebærer
en spasertur fire ganger i
året. Kanskje noen ser at
dette er en mulighet til å
komme seg ut av god
stolen? Skriv, ring eller
fortell i kirken at du kan
tenke deg dette.

Nytt fra

Idd menighet
Idd barnekor har i
høst invitert til «felles
middag for hele
familien» før øvelsene.
Tiltaket har blitt en stor
suksess miljømessig,
og barnekoret gleder
seg nå til å synge på
julaftengudstjenesten i
Idd kirke.

Menighetsbladet
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Arild Stang og Ivar Bjørndal:

Gamle juletradisjoner
Jeg husker med noe vemod og stor glede julefeiringen i barndomshjemmet. Tradisjonen var i
store trekk videreført fra besteforeldrene (fra slutten av 1800-tallet).
I adventstiden var det baking
av «alle syv slag», tilvirking
av gammeldags leverpostei,
hode-sylte og rull. Videre
steking av medisterkaker,
snitting av kål til surkål, osv.
Det luktet jul i huset gjennom
hele adventstiden!
Juletreet ble ofte utsett
ved vandringer i skogen om
sommeren! Det var store
krav til bartetthet og jevne
grener. Satt på fot og påmon
tert stjerne i toppen skulle
det måle 4,5 meter og berøre
taket i storstuen. I min
barndom hadde vi stearinlys
på treet. Pappa tente dem
alltid og holdt et våkent øye
med dem, slik at ikke brann
skulle oppstå. Først en gang
ved begynnelsen av 50-årene
ble det kjøpt inn et par esker
med elektrisk juletrebeslys
ning. Julaften middag bestod
av svineribbe, medisterkaker
og sosisser, hjemmelaget
surkål. Gjerne frukt eller bær
til dessert. Kokka 21 ble det
servert «jule-te» og nystekt
julekake med rosiner og sukat.
Vi gikk aldri i kirken Julaften;
– og jeg gjør det fortsatt ikke.
Den store julehøytiden er
første juledag med Johannesprologen! Jeg forstod det jo
ikke som barn, men retro
spektivt ser jeg at vi opplevde
en større grad av luksus, enn
det som på den tiden var
vanlig.
Jeg vil derfor
i det etterføl
gende «sakse»
et utsnitt fra
Ivar Bjørndals
bok: «Toppen
av alt var Jula».
«Sammen i høytidens ånd»:
Måltidet på julekvelden
var en stor høytidsstund,
kanskje årets største. I eldre
tid ble det holdt sent, henimot
midnatt. Senere flyttet man
det fram til omkring seks eller
syv. Det henger nok sammen
med at barna etter hvert fikk
en større og større plass i
julefeiringen.
Risengrynsgrøt og lute
fisk var fra gammelt av

Nytt fra
Sjømannskirken

AV UNNI E.B. NØDING

ved Einar Madsø

«Koptiske skrifter»

heter en bok som kom i år. Den er del av en flott bok
serie: «Verdens hellige skrifter».
Den ble anmeldt i Vårt Land 2. oktober i år. Likevel
vil jeg gjerne minne våre lesere om den. Den har med
et utvalg teologiske skrifter fra den gamle kristne
kirken i Egypt. Denne kirken oppfattet seg tidlig
som en forsvarer av den sanne kristne overlevering
mot vranglære og hedensk filosofi. Selv gikk kirken
sin egen vei allerede på 400-tallet e.Kr. og den er lite
kjent for vestens kristne. Men i våre dager er den igjen
kommet i nyhetsbildet, og vi gjør vel i å lytte til det
denne gamle kirken har å si oss.
Jeg vil bare trekke frem tankene til Shenoute av
Antripe fra 440-tallet:

måten markerte man felles
skap, samhørighet og likeverd.
Til syvende og sist var alle som
var knyttet til gården, gjen
sidig avhengige av hverandre
for livets opphold.
Tjenestejenta Anne Bratt
minnes samme eldgamle
tradisjon fra Rød Herregård i
1930-årene: «Og på selve jul
aften gikk herskap og tjenere
sammen rundt juletreet i
høytidens ånd.»
Jul i enkle stuer

høytidsmaten over hele Norge.
Fra Berg fortelles det at alle
spiste mølje til middag på
julaften. En kokte klar suppe
av det feteste av juleslaktet og
blandet knust flatbrød oppi.
Det var først om kvelden at
en spiste for alvor. Da var det
lutefisk og risengrynsgrøt
eller fet ribbe. «Dram og øl var
uundværlig. Det siste ølk ruset
man drakk, skulle ikke
tømmes til bunns. Det kunne
jo hende det kom usynlige
gjester til gårds julenatta, – de
døde eller julereia – og da var
det best å la litt stå igjen til
dem.»
Ingen gikk på besøk på
julekvelden. Opprinnelig var
årsaken at det var farlig å
ferdes ute. Åsgårdsreia kunne
komme farende før en visste
ordet av det, og rive noen med
seg, folk eller hester. Den som
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Åsgårdsreia tok med seg, fikk
aldri vettet tilbake, dersom
vedkommende i det hele tatt
overlevde og kom til rette.
På Bokerød ved Kornsjø
fortelles det om en mann som
en julekveld var blitt ført langt
av sted gjennom lufta. «Han
hadde hørt ville skrål, noen
hadde nappa han i kraven, og
i vei bar det. Neste dag fant
han seg sjøl igjen langt ute
på et jorde». Han slapp altså
forholdsvis lett fra det.
Etter hvert som kristen tro
og tenkning vant innpass, fikk
julekvelden sin store betyd
ning på grunn av Jesu fødsel.
Julelyset, som var det største
og fineste de hadde, skulle
brenne hele natten for å minne
om julens budskap.
Om julekvelden skulle alle
sitte ved samme bord og spise
den samme maten. På den

Ikke alle julekveldsmåltider
var like rikholdige. Det var
avhengig av hva en hadde råd
til. Fra Tistedalen forteller en
som var barn rundt århundre
skiftet (1900): «Mor og far var
fornøyde når jula kom og vi
hadde det viktigste til livets
opphold. Jeg husker far sa: Ve
har’e gøtt, Mor, flesk og poteter
– og ved i skjulet. Han satt
med knepte hender når han
sa det. Om julekvelden fikk
vi først en tallerken risen
grynsgrøt. Så var det lutefisk.
Grøten fikk vi først for at det
ikke skulle gå med for mye
lutefisk».
Vi har i sannhet mye å være
takknemmelige for. I vårt
overflodssamfunn får selv
enslige og de fattigste et godt
julemåltid fra h enholdsvis
Frelsesarméen og fra
Frivillighetssentralen. – Men
husker vi alltid å takke?
God jul!

Når dere feirer og når dere fryder dere: Jesus
Når dere sørger og når dere gråter: Jesus
Når de små guttene og jentene ler: Jesus
De som krysser vann: Jesus
De som løper fra barbarenes åsyn: Jesus
De som ser ville dyr og skremmende ting: Jesus
De som lider av smerte eller sykdom: Jesus
De som er tatt til fange: Jesus
De som er uskyldig dømt, og når de blir
mishandlet: Jesus.

5-årsbursdag
Halden menighets barnekor feiret 5-årsdag
med pølser, brus og sjokoladekake til barna.

Sjømannskirken i Spania
driver et utstrakt sosialt
arbeid blant norske barn
I løpet av de fem siste årene
har Sjømannskirken hjulpet 29
barn med hjemreise til Norge.
For noen av disse handler det
om omsorgssvikt pga forel
drenes alkoholbruk. Det kan
være så elementære ting som
tilstrekkelig med mat, pleie og
omsorg.
Sjømannskirken får dekket
utgiftene til en stilling til dette
arbeidet, men dette er ikke
nok.

Sjømannskirken er et populært møtested i julehøytiden.
For nordmenn i utlandet er
sjømannskirkene en viktig

møteplass hvor norske jule
tradisjoner blir holdt i hevd.
Mange reiser langt for å delta
på juletrefester og gudstje
nester. For mange av barna er
også sjømannskirkene et sted
hvor de vedlikeholder bruken
av det norske språket.
Vi ønsker en riktig god jul
ved alle våre sjømannskirker
og ved oljeinstallasjonene i
Nordsjøen.
God jul også til
Menighetsbladets lesere.

En lokal julestall
AV INGER LISE SKAUGE
ALLE FOTO: ARILD STANG

Vi kaller ofte Tistedal
kirke for «julekirken». At
Tistedal også har sine sær
egne julek rybber skulle vel
da ikke være så unaturlig.
Stallen som disse israelske
figurene i oliventre er plassert i,
er en ekte Tistedals-stall.
Det finnes noen få av dem
rundt om i Asak-traktene, men
ingen av dem er helt like. Dette
er nemlig skikkelig hånd
arbeid, laget av m
 aterialer fra
Femsjøens bredder en gang på
midten av 80-tallet.
Menighetsrådet i Asak er da
samlet til sitt siste rådsmøte,
og som en hilsen til alle med
lemmene i menighetsrådet
pakker menighetsrådslederen

Kongens
Brygge
1767 Halden
Tlf. 69 18 54 15
Barnefest i Menighetsalen på Os.

Norske politikere har vært
opptatt av å gi tydelig melding
om at nordmenn som reiser
utenlands må klare seg selv,
men disse barna har jo ikke
selv valgt å reise utenlands.
Sjømannskirkens ledelse
håper derfor å få til en ordning
hvor det norske barnevernet
blir en mer aktiv medhjelper i
disse sakene.|

Klenodium: Håndlaget julestall med materialer fra Femsjøens bredder.

Per Oddvar Jacobsen fram en
hilsen til hvert eneste medlem
– en håndlaget julestall.
Denne stallen har hos oss
vært tatt fram i adventstiden
hvert eneste år siden den gang.
Den pakkes fram og legges
ned igjen med forsiktighet.

Dette er ikke bare et lokalt
lite klenodium, men den gir
verdifulle minner om stor
kreativitet og raushet fra
opphavsmannen.
Takk Per Oddvar!

DEKK FOR
ALLE BEHOV!

Gravemaskiner a.s

Halden Dekk A/S

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

Knivsøvn. 4, 1788 Berg
Tlf. 69‑19‑55‑75

Foto: Arild Stang.

Den 17. oktober satt 15 barn rundt et dekket bord i Menighetsalen
og feiret Halden menighets barnekor 5 års dag! Det ble fortært
diverse pølser både med brød og lompe. Noen liter brus gikk også
med. Til slutt hadde alle allikevel plass til sjokoladekake! De utret
telige korlederne Marie Håkensen og Niva Ihle stod for den flotte
festen og nøt barnematen sammen med koret. Dette var en fin
milepæl for de glade, unge sangerne!

Marthinussen
MUSIKK AS

Tlf. 69 17 92 90

Pianostemmer/
tekniker
Prestegårdsveien 1,
1791 Tistedal
Tlf 91 36 02 45
sverre@
marthinussenmusikk.no

www.marthinussenmusikk.no
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BILLINGTON
Tlf 69 17 24 20

Menighetsbladet
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Idd menighet
«Vi synger jula inn»
2. søndag i advent arran
geres «Vi synger jula inn»
i Idd kirke. Idd skole
musikk deltar sammen
med årets konfirmanter
på det som forhåpentlig
vis blir en stemningsfull
kveld for små og store
med tente lys og mye
sang og musikk.
Barnehagene på Idd vil
også i år pynte kirkens
store juletre til glede for
hele menigheten. Det
skjer på barnehageguds
tjenesten 19.desember
kl 10.00. Menighetsrådet
sier på forhånd takk.
Menighetens juletre
fest arrangeres på
Karlsholm søndag 6.
januar kl 17.00. Alle er
hjertelig velkommen.
Konfirmantene på Idd
begynner i januar på
prosjektet «Møtested
påske». Her skal de på
ulike måter arbeide med
påskeevangeliet og
se hva det betyr i dag.
Prosjektet avsluttes med
to åpne forestillinger i
Idd kirke lørdag 9. mars.

Enningdalen
menighet

Søndag 23. oktober var 8 av
20 konfirmanter fra de som
ble konfirmert i oktober 1962
samlet i Berg kirke. Vi var et lite
kull konfirmanter. Åtte møtte
og når hele fire er døde, er det
faktisk 50 % av de inviterte som
kom. Dette er et flott tiltak i
Berg menighet. Da invitasjonen
kom i postkassa, var det ikke
tvil om at dette måtte jeg prio
ritere å være med på. Artig ble
det med mye mimring.
Etter gudstjenesten, der
vi hadde plass på første og
andre rad i kirken, gikk vi
samlet til menighetshuset i
det litt gufne høstværet. Der
ble vi varmt mottatt av Gro
Hanne Bjerén, Marith Fresh
og Reidun Johannessen. Nede
i peisestua var det lunt og
hyggelig. Der var det dekket
med porselen, kaffen var trak
tet og lekre snitter lå på fat.
Litt etter oss kom også leder

50-årskonfirmanter i Berg kirke.

av menighetsrådet i Berg, Jens
Myren og den fantastiske pre
sten som nå fungerer i Berg,
Kristin Bakkevig. De skulle
også være sammen med oss.
Marit ønsket velkommen
og sa navnene på hver kon
firmant fra 1962. Vi som var
der kunne føye til sånn at vi
fikk litt mer kjøtt på beinet
om oss selv, om vi ønsket det.
Snitter og bløtekake kom på
tallerkenene og praten gikk
rundt bordet. Det varte ikke
lenge før vi var tilbake på
60-tallet. Siden vi bare var
jenter ble det mye prat om
stive underskjørt av skum
gummi, tyll og spiler. Det var
mote og det måtte vi ha alle
sammen. Og høyt hår selvføl
gelig. Ingen av oss hadde noen

gang brukt brødskalk, men
noen visste om andre som
hadde hatt det for å hjelpe på
høyden og «looken».
Vi fikk også gjensyn med
konfirmantbildet fra kirken. Vi
var så flotte med hvite kjoler
og nylagt hår. Det var egentlig
mye kort hår blandt oss. Ingen
hadde bunad eller kapper den
gangen. Kappene kom ikke så
lenge etter oss, som i grunnen
er veldig bra. På den måten er
det ingen som skiller seg ut.
Vi konfirmantene i Berg
på den tiden, var ukjente for
hverandre da vi begynte å lese
for presten. Vi kom fra et stort
område. Noen av oss hadde
gått på Berg skole, andre på
Båstadlund eller Hjortsberg.
Vi var altså fra sentrale strøk i

IDD MENIGHETSRÅD
v/LEDER BJØRG JOHANSEN

«Vi synger jula inn»
Årets «Vi synger jula inn»
arrangeres i år 1. søndag
i advent i Enningdalen
kirke. Visegruppa «Sørøst» deltar sammen med
4H og årets konfir
manter. Alle er hjertelig
velkommen.

Toyota Verso S

50-årskonfirmanter

Loppemarked på Karlsholm

Nytt fra

Pris fra kr 194.200,-

Gudstjenesteoversikt

Berg kirke

Nytt fra

Toyota Yaris
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22. og 23. september ble det
arrangert loppemarked på
Idd menighetshus. Et meget
vellykket arrangement som
innbrakte kr 16.500,- som i
sin helhet går til driften av
menighetshuset. Takk til alle
gode hjelpere og bidragsytere,
men en spesiell takk til primus
motor Ingegerd Bøe Jensen.
Uten henne, intet loppe
marked.

Enten du skal kjøpe deg en
Hybridbil,
liten bil,
romslig bil,
praktisk bil,
eller stor bil,
Vi har bilen for deg!

Toyota i Halden
Vi er her for deg...
69 21 72 00

Berg kirke

Søndag 2. desember
1. søndag i advent

Asak kirke kl. 18.00
Vi synger julen inn – kapellan
Martin Lund og konfirmantene
S. Enningdalen kirke kl.
18.00
Vi synger julen inn – sogneprest Reidar Finsådal
Konfirmantene og 4 H
Immanuels kirke kl.
11.00
Adventsgudstjeneste ved
sogneprest Jan Boye Lystad
Berg kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste/«Lys
våken» ved fung. sogneprest
Kristin Bakkevig og men.ped.
Albert Andersen Gjøstøl.
Rokke kirke kl. 11.00
Adventsgudstjeneste ved
sogneprest Halvor Gregersen.

Søndag 9. desember
2. søndag i advent
Tistedal kirke kl. 18.00
Vi synger julen inn – sogne
prest Kjell Halvard Flø og
konfirmantene
Idd kirke kl. 18.00
Vi synger julen inn – kapellan
Martin Lund og konfirmantene
Immanuels kirke kl.
11.00
Adventsgudstjeneste ved
sogneprest Jan Boye Lystad.
Berg kirke kl. 11.00
Adventsgudstjeneste ved fung.
sogneprest Kristin Bakkevig.
Adventsverksted.

Søndag 16. des.

3. søndag i advent
Asak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest
Reidar Finsådal
Idd kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest
Kjell Halvard Flø.
Babysang-gruppa deltar.
Nattverd.
Immanuels kirke kl.
18.00
Vi synger Julen inn ved sogneprest Halvor Gregersen. Halden
Barnekor, La capella.

Rokke kirke

Toyota Prius

Pris fra kr 289.800,-

Toyota Avensis

Pris fra kr 288.900,-

Immanuels kirke

Berg kirke kl. 11.00
Høymesse ved prostiprest Leif
Levinsen.
Rokke kirke kl. 11.00
Høymesse ved sogneprest
Halvor Gregersen.

Immanuels kirke kl.
11.00
Høytidsgudstjeneste v/sogneprest Halvor Gregersen
Berg kirke kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste

Søndag 23. des.

Onsdag 26. des.

3. søndag i advent:
Immanuels kirke kl.
11.00
Gudstjeneste ved sogneprest
Jan B. Lystad.
Mandag 24. des.
Julaften
Asak kirke kl. 14.30 og
kl. 16.00
Familiegudstjenester ved
sogneprest Kjell Halvard Flø
Idd kirke kl. 14.00 og kl.
16.00
Familiegudstjenester ved
sogneprest Reidar Finsådal.
Prestebakke kirke kl.
16.00
Familiegudstjeneste ved kapellan Martin Lund.
Tistedal kirke kl. 14.00
Familiegudstjeneste ved kapellan Martin Lund
Immanuels kirke kl.
14.00 og kl. 16.00
Familiegudstjenester ved
sogneprest Jan Boye Lystad
Berg kirke kl. 14.00 og
kl. 16.00
Familiegudstjenester v/fung.
sogneprest Kristin Bakkevig
Rokke kirke kl. 14.00
Familiegudstjeneste ved
sogneprest Halvor Gregersen

Tirsdag 25. des.

1. juledag
Tistedal kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste v/sogneprest Kjell Halvard Flø. Dåp
Idd kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste v/sogneprest Reidar Finsådal. Dåp
S. Enningdal kirke kl.
23.00
Midnattsgudstjeneste ved
sogneprest Kjell Halvard Flø

ELI K. ANDREASSEN

2. juledag
Asak kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste ved kapellan Martin Lund. Dåp
Rokke kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste ved
sogneprest Jan Boye Lystad
Mandag 31. des.
Nyttårsaften
Immanuels kirke kl.
23.00
Felles midnattsgudstjeneste for
hele Halden ved sogneprest
Jan Boye Lystad

Tirsdag 1. januar

1. nyttårsdag
Idd kirke kl. 12.00
Felles gudstjeneste for hele
Halden v/sogneprest Kjell
Halvard Flø. Nattverd.

Søndag 6. januar

Kristi åpenbaringsdag

Asak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved kapellan
Martin Lund. Dåp. Nattverd.
S. Enningdal kirke
Gudstjeneste ved sogneprest
Reidar Finsådal. Nattverd.
Immanuels kirke kl.
11.00
Gudstjeneste ved sogneprest
Jan Boye Lystad
Rokke kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/sogneprest
Halvor Gregersen

Søndag 13. januar

2. søndag i åpenbaringstiden

Asak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/sogneprest Kjell
Halvard Flø. Nattverd.
Tistedal kirke kl. 18.00
Kveldsgudstjeneste v/sogneprest Reidar Finsådal. Nattverd.
Idd kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest
Reidar Finsådal. Dåp.

Asak kirke

Tistedal kirke

Immanuels kirke kl.
11.00
Gudstjeneste ved sogneprest
Halvor Gregersen
Berg kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved fungerende
sogneprest Kristin Bakkevig

Søndag 20. januar

3. søndag i åpenbaringstiden

Idd kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest
Reidar Finsådal. Nattverd.
Prestebakke kirke kl.
11.00
Gudstjeneste ved kapellan
Martin Lund. Besøk fra Gideon.
Immanuels kirke kl.
11.00
Gudstjeneste ved sogneprest
Jan Boye Lystad
Berg kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved fungerende
sogneprest Kristin Bakkevig
Rokke kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest
Halvor Gregersen

Idd kirke

Immanuels kirke kl.
11.00
Gudstjeneste ved sogneprest
Halvor Gregersen
Berg kirke kl. 18.00
Kyndelsmesse ved fungerende
sogneprest Kristin Bakkevig
Rokke kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest
Jan Boye Lystad

Søndag 10. februar
Fastelavnsøndag

Asak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest
Kjell Halvard Flø. Dåp. Nattverd.
Idd kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest
Reidar Finsådal. Dåp. Action
Day.
Immanuels kirke kl.
11.00
Gudstjeneste ved sogneprest
Jan Boye Lystad
Berg kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved fungerende
sogneprest Kristin Bakkevig

Søndag 27. januar

Søndag 17. februar

Asak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest
Reidar Finsådal. Dåp. Kode B.
Tistedal kirke kl. 11.00
Felles gudstjeneste ved
sogneprest Kjell Halvard Flø.
Nattverd.
Idd kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved kapellan
Martin Lund. Dåp.
Immanuels kirke kl.
11.00
Gudstjeneste ved sogneprest
Jan Boye Lystad
Berg kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved fungerende
sogneprest Kristin Bakkevig

Tistedal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/sogneprest Kjell
Halvard Flø. Dåp. Nattverd.
Idd kirke kl. 18.00
Jazzmesse ved sogneprest Kjell
Halvard Flø. Nattverd.
Prestebakke kirke kl.
11.00
Gudstjeneste ved sogneprest
Reidar Finsådal. Nattverd.
Immanuels kirke kl.
11.00
Gudstjeneste ved sogneprest
Jan Boye Lystad
Rokke kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest
Halvor Gregersen

Søndag 3. februar

Søndag 24. februar

Asak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved kapellan
Martin Lund. Nattverd.
S. Enningdal kirke kl.
11.00
Gudstjeneste ved sogneprest
Kjell Halvard Flø

Asak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/sogneprest Kjell
Halvard Flø. Dåp. Nattverd.
Idd kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/sogneprest
Reidar Finsådal. Dåp. Nattverd.

Såmannsøndagen

Kristi Forklarelsesdag

1. søndag i fastetiden

2. søndag i fastetiden

Prestebakke kirke

Immanuels kirke kl.
11.00
Gudstjeneste ved sogneprest
Halvor Gregersen
Berg kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved fungerende
sogneprest Kristin Bakkevig

Søndag 3. mars

Storgt. 10 – Postboks 83 – 1751 Halden
Tlf. 69 19 60 00 – Fax 69 19 60 01
www.berg-sparebank.no

Kvalitets
trykksaker

Glenne Bil AS

Båstadlundveien 6
Postboks 2073, Brødløs
1760 Halden
Tlf 69 21 10 50
www.glennebil.no

DØPTE:
Asak kirke:
Embla Madeleine
Sørqvist
Silje Marie Andersen
Nova Filippa DahlNielsen
Linnea Hjørnegård
Erik Sander Ohlgren
Noah Dahl Hansen
Lars Magnus Haugsten
Olsen
Denis Marinius
Tommassen
Kristian Gjøsund

Idd kirke:
Cornelia Wergeland
Elida Kristine Berger
Amalie Engebretsen
Vilde Kristin Brække
Ingrid Olava Helgesen
Agnes Smetana
Johannes August
Johnsen
Jonathan Rønning
Nilsen
Philip Evander Bjerge
Trym Joakim Tran
Farmann
Alvin Valseth Fuglevig
Christian Johan
Pettersen Schøner

Jan Martin Murtnes
Labråten

Mats André Aardahl
Ida Johanne Larsen
Sofia Aurora Skaug
Fosen

Tindra Falch-Pedersen
Matheo Hermstad
Martin Kornelius
Fredlund

Karoline Sundås
Johansen
og Espen Heiestad
Mand

Prestebakke kirke:
Mille Cornelia Koren
Idebøen
Lyng Liam Giljebrekke

Rokke kirke:
Tim August Vatvedt
Lindahl
Gard Høglund Volden
Lill Aurora Rokke
Tuva Louise Bislingen
Oda Amalie Malmquist

VIELSER:
Asak kirke:
Marianne Kirkeng og
Per Gunnar Holmen
Maren Rian Aarnes og
Kjetil Østereng

Immanuels kirke:
Marianne Strøm Lie
og Bjørn Johnny
Jensen

Berg kirke:
Amalie SkaugJørgensen

Immanuels kirke:
Storm Andreas Willard
Haakon Günther Fritzen

Tistedal kirke:
Paul Magnus Orheim
Jørgenvaag
Sondre Bø Halvorsen

Berg kirke:
Emilie Hellberg og
Sindre Saxæther

DØDE:
Berg
Ole Thorstein Holm
Rokke
Torbjørn Høvik

Enningdalen kirke

Immanuels kirke kl.
11.00
Visitasgudstjeneste for Halden,
Berg og Rokke. Sogneprest Jan
Boye Lystad, sogneprest Halvor
Gregersen og fungerende
sogneprest Kristin Bakkevig.
Biskop Atle Sommerfeldt.

3. søndag i fastetiden

Asak kirke kl. 18.00
Kveldsgudstjeneste ved
kapellan Martin Lund. Nattverd.
Tistedal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved kapellan
Martin Lund. Dåp. Tårnagenter.
Immanuels kirke kl.
11.00
Gudstjeneste ved sogneprest
Halvor Gregersen
Rokke kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest
Jan Lystad.

Søndag 10. mars

4. søndag i fastetiden

Asak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Kjell Halvard Flø. Dåp.
Menighetens årsmøte.
Tistedal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest
Reidar Finsådal. Dåp. Nattverd.
Menighetens årsmøte.
S. Enningdal kirke kl.
11.00
Gudstjeneste ved kapellan
Martin Lund
Immanuels kirke kl.
11.00
Gudstjeneste ved sogneprest
Jan Boye Lystad
Berg kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved fungerende
sogneprest Kristin Bakkevig

Søndag 17. mars
Maria Budskapsdag

Idd kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest
Kjell Halvard Flø. Dåp. Nattverd.
Menighetens årsmøte.
Prestebakke kirke kl.
11.00
Gudstjeneste ved sogneprest
Reidar Finsådal. Nattverd.
Menighetens årsmøte.

Slekters gang

FISKEBRYGGA – Telefon 69 17 81 50

Pris fra kr 228.600,-

Berg, Billebakken og Brødløs.
Konfirmantene var født i 1947
og 1948. Da vi ble konfirmert,
gikk alle på det som i dag kan
sammenlignes med videre
gående. Noen av oss gikk
på realskolen og andre på
framhalskolen.
Vi ble konfirmert av prest
Reidar Haugen som for øvrig
var en meget streng prest å
lese for. Her var det om å gjøre
å kunne sin katekismus, sine
salmevers og bibelhistorie.
Det var bare å pugge. Det var
svært lite i konfirmantforbere
delsen som minner om dagens
forberedelser. Til gjengjeld
sitter det vi lærte fortsatt godt
i hukommelsen. For egen del
har jeg ikke helt fått inn den
nye måten som Fader Vår
fremføres på i dag. Dette selv
om det er lenge siden det ble
modernisert. Det gamle sitter
liksom fast.
Jeg vil tro at ting blir mer
belyst for konfirmantene i dag
enn det gjorde på vår tid. Det
ville aldri ha falt noen av oss
inn å stille spørsmål til pre
sten ved det som ble forkynt til
oss gjennom konfirmasjons
forberedelsene. Her var det
bare å komme i tide, sitte
stille, oppføre seg ordentlig,
tørke av eventuell sminke og
kunne alt på rams.
Dette er som sagt et flott
tiltak som jeg håper folk stiller
opp på når de blir invitert. Jeg
kan fra samtlige som var til
stede skrive under på at det
er hyggelig. Tiden går fort i
hyggelig selskap og brått var
det gått mer enn tre timer.
Vi avsluttet med bilde av
de fremmøtte på trappa til
menighetshuset.
Nok en gang tusen takk for
en fin markering!

Os
Svein Åge Osborg
Sverre Valdemar
Johansen
Stein Thore Arneberg
Evelyn Hjelm-Andersen
Margit Sofie
Andreasson
Unni Sandvig
Svein Odne Andersen
Ragnar Østbye
Solveig Dahl
Synnøve Grønlund
Erik Thorbjørn Aas
Erik Kristian Lindholm
Nielsen
Ruth Alice Eriksen

Nytt fra

Enningdalen
menighet
Jaktgudstjeneste
Høstens jaktgudstje
neste i Prestebakke kirke
ble en stor suksess.
De lokale jaktlagene
stilte manns- og kvin
nesterke opp og fylte
kirkebenkene på arran
gementet hvor den
kristne forvaltertanken
stod i fokus. På samlin
gen etter gudstjenesten
serverte menighetsrådet
god suppe og historie
laget gode jakthistorier.
I dagene som fulgte
fortsatte jaktgudstje
nesten å engasjere
både i lokalavisen og på
Østlandssendingen.
Høsttakkegudstjenesten
i Enningdalen kirke trakk
i år nesten fullt hus.
Menighetsrådet hadde
pyntet med markens
grøde, 4-og 6-åringene
fikk utdelt sine kirke
bøker og Idd barnekor
deltok med glad sang.
I tillegg engasjerte
kateket Ragna Ristesund
Hult og ungdomsprest
Martin Lund små og
store med en sterk og
flott preken.
Halden kirkelige
Fellesråd vedtok i sitt
novembermøte å søke
riksantikvaren om tilla
telse til å bygge k irkestue
på Prestebakke.
Tanken er å erstatte det
nåværende gravkapel
let og driftsbygningen
med et nytt tilrette
lagt bygg, der det blir
plass både til menig
hetsarrangementer,
konfirmantundervisning
og lignende virksomhet
– og til kirketjenerens
maskiner og utstyr.

Menighetsbladet
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Os Allé 13, 1777 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
69 17 95 42
		 Admin. leder
69 17 95 40
		 Sekretær
69 17 95 44
		 Sekretær
69 17 95 41
		 Prosjektarbeider
69 18 34 83
		 Informasjonsmedarbeider
69 17 95 43
Boligtelefoner
		 Kirkeverge Jan Ivar Andreassen
69 34 87 12
		 Admin. leder Torild Hauge
69 19 63 24
		
Halden og Idd prestegjeld
		 Driftsleder kirkegård Knut Skram 69 17 52 89
		 Kateket/trosopplærer Ragna Ristesund Hult

69 17 95 67 / 913 93 921
Halden menighetskontor
		 Daglig leder
Boligtelefon
		 Daglig leder Steinar Svendberg
Idd menighetskontor
		 Daglig leder
Boligtelefon
		 Daglig leder Ingunn Holmberg

69 17 95 53
69 18 51 05
69 17 95 65
69 19 91 00

HALDEN PRESTEGJELD
Kirkelig undervisning
		 Menighetspedagog Iselin Andersen Gjøstøl		
			
69 17 95 69 / 415 80 269
		 Menighetspedagog Johannes Wilberg Halvorsen

69 17 95 66 / 930 09 525 / 941 71 465
Berg kirke/Berg menighet
		 Sakristi
		 Sogneprest
		 Kantor
		 Driftsleder
Boligtelefoner
		 Sogneprest Per Chr. Solberg
		 Kantor Sevinj Mirzayeva
		 Driftsleder Knut Skram

69 18 82 92
69 17 95 51
69 17 95 64
913 93 921
473 03 520
994 00 894
69 17 52 89

Immanuels kirke/Halden menighet
		 Sakristi
69 18 11 87
		 Sogneprest
69 17 95 62
		 Kantor
69 17 95 55
		 Klokker
69 17 95 53
		 Kirketjener (Ole Johannes Ulseth) 936 47 397
		 Kirketjener (Ø. Aanonsen-Jansen) 902 89 122
Boligtelefoner eller mobil
		 Sogneprest Jan Boye Lystad
69 18 12 41
		 Kantor Marie Håkensen
46 78 16 96
		 Klokker Steinar Svendberg
69 18 51 05
		 Kirketjener (Ole Johannes Ulseth) 69 19 32 27
		 Kirketjener (Ø. Aanonsen-Jansen) 902 89 122
Rokke kirke/Rokke menighet
		 Sakristi
		 Sogneprest
		 Kirketjener
Boligtelefoner
		 Sogneprest Halvor Gregersen
		 Organist Jan-Erik Norheim
		
		 Kirketjener Morten Lager

69 19 32 53
69 17 95 52
907 53 131
69 18 61 86
69 17 59 09
918 68 861
69 19 12 03

IDD PRESTEGJELD
Diakoni
		 Diakoniarbeider
69 17 95 61
Boligtelefon
		 Diakoniarbeider Hilde Finsådal
69 17 95 54
		 Diakon Kari Solveig Tveter
69 17 95 61
954 28 073
			
		 Kateket/trosopplærer Ragna Ristesund Hult		
			
69 17 95 61
Asak kirke/Asak menighet
		 Sakristi
69 19 00 45
		 Sogneprest
69 17 95 62
		 Kantor
69 17 95 64
		 Kirketjener
954 64 621
Boligtelefoner
		 Kantor Rana Ahmadova 69 19 95 56 / 486 03 807
		 Kirketjener Ole Johannes Solberg 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
		 Sogneprest Reidar Finsådal
69 18 54 24
		 Organist Knut-Ronald Haugen
69 18 67 72
		 Kirketjener Karin Wærstad Hansen 69 19 63 39
		 Kirketjener Svein Ulseth
69 19 76 48
Prestebakke kirke / Enningdalen menighet
		 Sakristi
69 19 73 05
		 Kapellan
69 17 95 63
		 Kirketjener
481 85 940
Boligtelefoner
		 Organist Pål Espen Haugen
69 17 72 06
		 Kirketjener Svein de Flon
69 19 72 84
		 Kapellan Martin Lund 69 17 95 68 / 970 62 446
Tistedal kirke/Tistedal menighet
		 Sakristi
69 19 24 74
		 Kapellan
69 17 95 63
		 Kantor
69 17 95 64
		 Kirketjener
907 89 361
Boligtelefoner
		 Klokker Leif Bjørnstad
69 19 16 81
		 Kirketjener Venche Solberg
69 19 15 27
		 Kapellan Martin Lund 69 17 95 68 / 970 62 446

Dette har betydd noe for meg
Vi mennesker er ordrike. Alt vi
formidler dreier seg om ord, mange
ord, sterke ord. Vi er overbevisende
i vår argumentasjon. Men er ordene
så viktige i en kommunikasjons
prosess? Nei, det ser ikke slik ut.
Tonefall 35 %, kroppsspråk 58 %
og ord 7 %. I vår kirke betyr ordene
tilsynelatende 100 %. Det var en
god preken. Det var et godt vitnes
byrd. Jeg har selv vært en ordets
tjener i de forskjellige stillingene jeg
har hatt, både som lærer, kateket,
predikant. Jeg har formidlet gjen
nom ord.
For en del år siden ble jeg møtt
med et frans-av-assisi-sitat som
både satte meg litt ut og gav
meg et nytt perspektiv over livet.
Tiggermunken Frans ga sine
disipler følgende nistepakke da han
sendte dem ut i tjeneste: – Forkynn
evangeliet, om nødvendig med
ord. Det forkynte ord står svakt
dersom det ikke får konsekvenser
for det levende liv. Hvordan skal et
menneske forstå at Gud er kjærlig
het dersom vi som er hans tjenere
ikke viser det gjennom våre liv?
Hvordan skal vi vite at Gud tilgir
dersom ikke vi tilgir? Hvordan

skal vi vite at Gud har omsorg for
oss dersom ikke vi har omsorg for
hverandre?
Vi lever i et kaldt samfunn der
alt dreier seg om rikdom, penger,
karriere og makt. Hvor finner men
nesker varme? Dersom vi forkynte
det ordløse evangelium og levde
det ut gjennom hverdagens mange
gjøremål, ville vi formidle varme
og vise at våre medmennesker
er verdifulle, at de betyr noe for
oss. Du er elsket av oss fordi du er
elsket av Gud. Vår oppgave i livet
som menighet er å synliggjøre våre
Herre og Frelser. Slik Jesus levde,
viste han oss hvem Gud er. Mange
spør når det skjer traumatiske ting:
Hvor er Gud? Jeg tror Gud er for
tvilet når det stilles slike spørsmål.
Han er midt i det traumatiske, men
ingen ser Ham fordi det ikke er
noen som synliggjør Ham.
Jeg tenker meg 21 år tilbake i
tiden. Maria og Nicolai hadde for
latt oss, tvillinger, død i krybbedød.
En forferdelig opplevelse var det,
og vi satt lamslåtte i sorg. Vi befant
oss i Rindal. Plutselig ringer det på
døra. Utenfor står en av naboene
med en stor kasserolle. Hun sier

følgende: «Det er så grusomt det
som har skjedd. Jeg vet ikke hva
jeg skal si, men jeg har kokt suppe.
Dere trenger å ete.» Et stykke av
himmelen ble senket ned over oss,
og gjennom denne naboen ble Gud
synliggjort. Glem ikke at Jeg Er (2.
Mos. 3,14) er her. Vi var ikke alene
i sorgen.
I ettertid opplevde jeg at én fra
menigheten i Ski, der jeg bodde
den gang, kom og sa til meg: «Vi
har tenkt så mye på dere og bedt
for dere. Det har vært så forferdelig
det som har rammet dere.» Jeg ga
uttrykk for takknemlighet for det:
«Men hvorfor tok dere ikke en tur?»
«Nei, vi visste ikke hva vi skulle si!»
I slike situasjoner er ikke ord så vik
tige. Det viktigste er omsorgen at vi
bryr oss. På den måten formidler vi
det ordløse evangelium og synlig
gjør den Gud som har omsorg og
kjærlighet til oss.
Jeg var sterkt i tvil om jeg skulle
stille til valg til Menighetsrådet i
Enningdalen. Jeg sa til slutt ja, og
har ikke angret ett sekund. I menig
hetsrådet møtte jeg mennesker
som var engasjerte og så viktighe
ten av å ha Kirken som en viktig

Ordet er ditt
Jeg har en «lek» som jeg med
jevne mellomrom gleder meg
over: Jeg leter etter håp. Jeg samler
på alt jeg kommer over! Har gjort
det i høst – som andre høster.
Og siden november ikke briljerer
med lys og håp, verken synlig i
naturen, eller når verden kommer
inn i stua gjennom nyhetene – så
fortsetter jeg håpsleken. Og den er
slett ingen lek! Å samle på håpet
er kanskje noe av den viktigste
utfordringen livet byr oss? Jeg har
fått hjelp av mange!
Jeg fikk bo på Hitra på trønde
lagskysten et halvt år, og der har
det vokst opp en mann som ligger
i forkant når det gjelder å samle
og formidle håp – spunnet av små
og «ubetydelige» hendelser. Inge
Eidsvåg. Jeg fikk boka «Tanker
ved treklaveret» av ei venninne
da jeg dro til Hitra. Den som ikke

Odd Arne Rise

søyle i et levende bygdesamfunn.
Gjennom arbeidet i rådet har jeg
møtt mange flotte mennesker som
på sin stille og fine væremåte viser
at de ønsker at Kirken skal ha en
sentral plass. Jaktgudstjenesten i
Prestebakke Kirke var et høyde
punkt i høst sammen med
Høsttakkegudstjenesten i Søndre
Enningdal kirke. Oppslutningen
var stor. Men aller viktigst var at
begge disse gudstjenestene satte
oss inn i den store helheten. Våre
små liv er viktige som forvaltere av
Skaperverket og viktige bærebjelker
i den universelle kirke. Vi betyr noe
for hverandre. Og jeg gleder meg til
de neste tre årene i Menighetsrådet
og i arbeidet der vi sammen skal
synliggjøre vår Skaper og Herre
gjennom å være.
Og en viktig sak til slutt:
Sammen skal vi i Enningdalen
bygge en Kirkestue ved Preste
bakke kirke som skal bli et
samlingspunkt for barn, ungdom,
voksne og eldre mennesker. Et hus
fylt av varme og kjærlighet fordi
vi forkynner evangeliet – om nød
vendig med ord.

Kristin Bakkevig

har lest den, har en god porsjon
håp til gode! Eidsvåg skriver om
tåka som letter: «Aldri er verden
så vakker som da!» Han skriver
om henne som lengter etter
rettferdighet, og som «tror det
snur nå!» Han skriver om smilet
og de små undrene. Han skriver
virkelighet.
For håpet lever aldri uten
kontakt med virkeligheten. Det er
det merkverdige! Det blir bare håp
der hvor det finnes sannhet. Håp
er ikke optimisme som benekter
eller fortrenger det vanskelige.
Håpet ser livet i øynene, og sier:
«Allikevel!» Men at håpet skal
leve – og overleve – er slett ingen
selvfølge! Og det kan aldri bli et
krav andre kan stille oss – at vi
skal håpe! Men når det er der,
håpet, da er det så lite som skal
til!

Bryllup – Dåp – Konfirmasjon
Jubileer – Minnestunder

Naturligvis bruker vi hvite duker og hvite
tøyservietter til livets store anledninger! Vi
serverer aldri annet enn hjemmelaget mat.
Tlf. 69 17 52 32 – hele året rundt.

Fredriksten Kro

Vi satser
på service

Å tenke positivt er viktig – men
håpet har sine røtter et annet
sted enn bare i tanken. For de av
oss som kanskje er blitt trøtte
av kravet om å tenke positivt,
er det virkelighetsnære håpet
en befrielse! Bibelens håp og
negerslavenes håpssanger, negro
spirituals, har blitt en lettelse for
meg!
I Bibelen er klage og håp vevet
tett sammen. Fordi sannhet og
godhet er vevet så tett sammen.
Den Gud som på så mange måter
kommer bibelens mennesker i
møte med ord om nytt liv og håp
– han starter der mennesker er.
Han ser og han lytter til klagen.
Den er ikke en vei bort fra Gud,
men en vei til Gud.
Den merkelige 3000 år gamle
Salmenes bok i Det gamle testa
mentet er full av menneskers liv,

glede, klage, hevnlyst og utilslørte
bønner. Den snakker følelsenes
tidløse språk. Som Gud tillater
det. Og ønsker det. Er det ikke
sånn gode foreldre også gjør? Lar
barnet klage og gråte – og så får
trøsten og utfordringen komme
etterpå.
Håpet i november... for meg
er tida som ligger foran en
uuttømmelig håpskilde: Julens
budskap om ham som var Gud lik,
men «ga avkall på sitt eget, tok
på seg en tjeners skikkelse og ble
mennesker lik.» (Filipperbrevet
kap. 2)
Nå, i november, i desember, i
januar.., samler jeg på håpet som
ble født med Jesus Kristus!
Jeg ser etter morgenstjernen på
mørke morgener.
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