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Jesus mot
døden, 1–0!
H A LVOR G R E G E R S E N , s o g nepr e s t i Rok k e

D

et var Henrik Syse, 
statsministerens sønn, som
sa det i en barnepreken i Fagerborg
kirke i Oslo. Jeg var ikke i målgruppa,
men det traff meg midt i hjertet.
Påskedagens budskap på fotballspråk:
1–0 i finalen! Påskedag i kirka, det er
17. mai og julaften på en gang! Den er
utvilsomt vår største dag. Det er ikke
julaften som er størst, selv om den er
best besøkt. Påskemorgen er den største
og g ladeste kirkedagen.
Uten oppstandelsen ville Jesus bare
ha vært en mislykka profet. Bevegelsen
hans ville ha vært en avsporing, et
gedigent nederlag det hele. «Det var
moro så lenge det varte, men nå er
det over – dessverre.» Men med opp
standelsen er det slett ikke slutt. En
omviser i Israel avslutta en lang, støvete
og varm dag ved Jesu grav. «This is the
end», sa han til sitt reisefølge. «Dette
er slutten.» Han var sikkert glad for at
dagens jobb var gjort. «No», var det en i
flokken som sa ettertenksomt, «This is
the beginning!» «Dette er begynnelsen!»
Det starter her ved den tomme grava.
Otto Hauglin fra Fredrikstad har
forlatt oss. I en preken fra 1980 sa han:
«Det kommer en dag da vi ikke behøver
å knytte nevene, men da vi i stedet skal
gi hverandre blomster som har vokst
utenfor den tomme grava.»
Jesus–døden, 1–0! Ta det til deg
denne påska, om du er fotballinteressert
eller ikke. Det blir ikke flere kamper, for
dette var finalen. Velsigna påske til alle
Menighetsbladets lesere.
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Fra faste til
påske – fra vinter
til vår
I denne utgaven av
Menighetsbladet holder vi oss
i påskens tegn. Bladet kommer
ut i fastetiden og vil forberede
leserne på den kommende
høytiden. Under det sorgtunge
alterbildet av Jesu lidelse åpner
sogneprest Gregersen med å
feire Jesu oppstandelse og seier.
Jostein Andreassen minner oss
om 40 års omfattende forskning
på likkledet i Torino og svette
duken i Oviedo. Ellers prøver vi
å sette opp faste sider i bladet,
så det skal være lett for leserne
å finne frem. Efter påske nærmer
vi oss konfirmasjonstiden og vier
midtsidene til dette. Vi vil gjerne
gi leserne et bilde av det varierte
arbeidet som gjøres i kirkens syv
menigheter i Halden: nye med
arbeidere intervjues, diakonien
har sin egen side, indre- og ytre
misjon må med om bildet skal bli
helt. Og da er bare noe nevnt!
Takk til alle som bidrar til et
mer mangfoldig menighetsblad
og god påske ønskes alle våre
lesere!

Vikarierer som menighets
pedagog for kona
Albert Marius Andersen Gjøstøl i dag er for tiden vikar for sin kone,
Iselin, som tiltrådte stillingen som menighetspedagog i Halden/
Berg/Rokke sommeren 2011. For 5 måneder siden fikk de datteren
Aliyah, som nå er årsaken til Iselins permisjon. Menighetsbladet
hadde et intervju med henne i nr. 4/2011.
TEKST/FOTO: ARILD STANG

Albert forteller at han er
født på Sunnmøre, nærmere
bestemt i Herøy kommune,
en kort biltur fra Ulsteinvik.
– Oj! Men du snakker jo
ikke sunnmørsk!
– Nei, jeg flyttet med mine
foreldre til Østerbo i Halden,
da jeg var 9 år gammel. Så
da forsvant dialekten etter
hvert. Gikk på skole i Halden
fra 4. klasse av, fullførte også
videregående skole her.
Siden gikk ferden til
hovedstaden og studier. Her
var han med i en «ungdoms
menighet» av økumenisk
type. Opplevde mye musikk
og sang i et godt miljø. Det
var også i denne menigheten
han i 2007 traff den flotte
jenta Iselin, – som han ble
forelsket i og senere giftet seg
med!
Albert studerte teologi
ved Menighetsfakultetet,
og etter 5 år ble det en
«Master». Etter at paret
flyttet til Halden i 2011

studerte han et år pedago
gikk ved Høgskolen i Østfold.
Med denne utdanningen
kan han nå kalle seg lektor.
Foreløpig trives han svært
godt som vikar for Iselin

som menighetspedagog.
Og vi vil legge til at vi
med stor begeistring har
truffet ham ved en rekke
anledninger i kirke- og
menighetssammenheng!

Distribusjon av
Menighetsbladet

Menighetsbladet ønsker
at flest mulig haldensere
får Menighetsbladet,
men i enkelte områder
av byen finner det aldri
veien til postkassen! Våre
avisbud gjør så godt de
kan når de får avisbunken
i hende! Ann-Kristin
har funnet på noe lurt:
hunden Sporty bærer
bladbunker med seg på
ryggen! Eller hun stik
ker et eksemplar under
halsbåndet og presente
rer det direkte for leseren.
God tur!

Vi spør ham litt forsiktig
om hva han har tenkt seg å
gjøre, når Iselin etter endt
permisjon «kaster ham ut»
fra vikariatet.
Etter noen øyeblikks
betenkning ser Albert på
meg og sier at han ønsker
å drive med forskning. Det
som særlig er av interesse
er «Herrens Sendebud»,
som ved en rekke anled
ninger er omtalt i Det Gamle
Testamentet!
– Ganske store ambisjo
ner?! Bladets utsendte hadde
en lang, hyggelig og interes
sant samtale med vår unge
venn! Vi er glade for å kunne
beholde ham hos oss ennå en
tid fremover og ønsker ham
til slutt all tenkelig lykke og
fremgang i det videre liv!

Bidrag til Menighetsbladet
Forsidebildet

Altertavla i Prestebakke kirke har
med motiv fra korsfestelsen. På
hver side av korset står Johannes
og Jesu mor, mens Maria
Magdalena kneler foran. Ved
korsets fot ligger en hodeskalle
og et par knokler – symboler på at
døden er overvunnet. Korset har
innskriften INRI – Iesus Nazarenus
Rex Iudaeorum, som betyr: Jesus
fra Nasaret, jødenes konge. Over
maleriet har altertavla en stråle
krans med et Gudssymbol – en
trekant med bokstavene for Jahve
– Gud Fader.
TEKST: INGER LISE SKAUGE

Neste nummer

Neste nummer av Menighetsbladet
trykkes onsdag 5. juni.
Siste frist for innlevering av stoff til
bladet er onsdag 22. mai.

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 hvis du vanligvis bruker en «gammeldags» giroblankett, kan du skrive av korrekt giro,
som vist nedenfor!
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Likkledet i Torino

Nytt fra

Asak menighet

Er det Jesu likklede?
Jostein Andreassen er forfatter av boka «Likkledet i Torino – Et tegn for vår tid», utkommet på
Luther forlag i 2011. I denne tankevekkende artikkelen deler han av sin 30-årige interesse for
likkledet.
TEKST: JOSTEIN ANDREASSEN

Våren 2010 ble Likkledet i
Torino stilt ut i domkirken
der i byen, lengst nordvest i
Italia. I løpet av en drøy måned
kom det to millioner men
nesker fra hele verden for å se,
deriblant undertegnede. Det
ble en sterk opplevelse. Under
framv isningen i 1978 kom det
100.000 hver dag i 35 dager!
Dette likkledet er i særklasse
det objekt i verdenshistorien
som vitenskapelig sett er
grundigst undersøkt. Kledet
er et vevd tøystykke av lin på
drøye 4 x 1 meter, og det bærer
avtrykket av en korsfestet og
tornekronet mann. Mange er
overbevist om at dette er Jesu
likklede. Har de rett?
Blomsterstøvets hemmelighet

Den sveitsiske professoren Max
Frei-Sulzer er en av mange
som har deltatt i forsøket på å
løse gåtene omkring Likkledet
i Torino. Han hadde doktor
grad på blomsterstøv og visste
utmerket godt at hver enkelt
blomsterart har et svært egen
artet utseende på sitt pollen. I
blomstringstiden fyker dette
rundt overalt i vinden.

Lesefrukter
til ettertanke

ved Trond Enger

Verden har nok til
å dekke alles behov,
men ikke nok til å
dekke alles grådighet

Mahatma Gandhi
indisk jurist og politiker
1869-1948

Ved fyrtårnets fot
råder mørket.

Japansk visdom

Man oppdager
ingen nye verdensdeler uten å ha mot til
å miste gamle kyster
av syne.

André Gide
fransk forfatter
1869-1951

Likkledet i Torino.

I 1973 tok Frei-Sulzer
pollenprøver fra kledet, og han
brukte de neste to årene på å
analysere dem. I mikroskop
fant han ca 50 forskjellige
slags pollen, og disse blomster
artene kunne han etter hvert
fastslå stammet fra Torinoområdet, fra Sør-Frankrike,
fra Istanbul-området, fra
Urfa-området i Sør-Tyrkia og
fra Jerusalem. Dette er helt i
tråd med Likkledets tradisjo
nelle og skrevne historie. De
siste 40 årene har en mengde
vitenskapsmenn og -kvinner
fra femti ulike forskningsgrener
forsket på kledet.
I 1988 ble det tatt en
C-14-datering av kledet, og
konklusjonen ble at Likkledet
var laget en gang mellom 1260
og 1390. Senere viste det seg
imidlertid at denne prøven ble
tatt på et hjørne av kledet som
var blitt reparert etter en brann
skade i 1532. Det var med andre
ord den innvevde lappen som
ble tidfestet.

Svindel eller sannhet?

Men la oss tenke oss at en
svindler laget kledet rundt år
1300. Da må denne svindleren
ha vært utrolig dyktig:
l Han må ha oppfunnet
fotograferingskunsten 530 år
før oppdagelsen egentlig ble
gjort. Personen på kledet er
nemlig gjengitt som et foto
grafisk negativ, uten spor av
maling eller andre stoffer.
l Svindleren må ha oppdaget
blodomløpet 330 år før
William Harvey. Rester av
vene- og arterieblod befinner
seg på helt riktige steder på
kledet.
l Svindleren må ha utstyrt
kledet med ulike typer
pollen fra flere steder rundt
Middelhavet. Dette var
300 år før mikroskopet ble
oppfunnet. Hvordan kunne
en person på 1300-tallet
vite at hver enkelt plante
arts pollen har sitt spesielle
utseende? Man må nemlig
mikroskopere dette 100–1000
ganger for å kunne se det.
l Han framskaffet romerske
mynter, «leptoner», fra år 29

og 30 og la dem over øynene
på den døde personen.
Myntavtrykkene på kledet
har innskriften TIBERIOU
KAISAROS («tilhørende
keiser Tiberius», som var
keiser på Jesu tid).
l Svindleren må på en genial
måte ha greid å plassere ca
120 slagmerker av en romersk
pisk på kledet. Det er så
nøyaktig utført at en kan se
av mønsteret at den ene som
slo, har vært litt høyere av
vekst enn den andre.
l Han skapte et bilde ved en
metode som også i vår tid er
helt ukjent: Bildet er retnings
løst og oppfattes best på
fem meters avstand. Det har
tredimensjonale proporsjoner
når det betraktes gjennom
moderne apparater. Hvem
kunne skape et slikt bilde for
700 år siden?
l Det vrimler av store og
små blodflekker på kledet,
både fra piskeslagene og
fra tornekronen. Disse har
størknet og klistret seg til
hud og hår på mannen. Men
alle flekkene viser seg ved
omhyggelig mikroskopering
å være «urørte». Det finnes
ingen tegn til at kledet er blitt
«revet av» for å befri ham fra
det. Den korsfestede mannen
har simpelthen «forsvunnet»
ut av kledet og etterlatt et
fotografisk avtrykk på stoffet.
l V i kjenner bare én eneste
person gjennom historien
som både er korsfestet på
romersk vis og som ble torne
kronet: Jesus fra Nasaret.
Vi kunne ha forlenget listen
med en lang rekke detaljer
som viser at kledet etter all
sannsynlighet er Jesu eget
likklede. Stadig flere personer
interesserer seg for kledet, og
det finnes masse stoff om det
på internett. Et godt sted å
starte er www.shroud.com.
Fordi vitenskapelige under
søkelser blir sannhetsvitner om
Jesu oppstandelse, er Likkledet
i Torino blitt et tegn for vår tid.
Vitenskap og tro ser faktisk ut
til å gi samme svar. Det pirrer i
hvert fall min nysgjerrighet!

Småbarnsang på
torsdager fortsetter
Høsten 2012 ble det
startet opp småbarnsang
i kirkestua på torsdager.
Målgruppen har vært
barn under skolealder
og tilbudet har vist seg
å være svært populært
med et fremmøte på rundt
30 barn og voksne hver
gang. Tilbudet videreføres
derfor våren 2013 med
samlinger annenhver tors
dag (ulike uker). Foreldre
og barn møtes kl. 17.00
da det serveres en enkel
middag etterfulgt av sang
og lek fram til kl. 18.30.
Det er også mulig å delta
bare på den siste delen
med sang og lek. De som
ønsker middag må melde
seg på til ansvarlig for
serveringen Tone Hveding
Glomsrød på telefon
952 09 288 senest en dag
før samlingen. Ansvarlig
for delen med lek og
sang er kateket Ragna
Ristesund Hult. Det er
for øvrig behov fortsatt
behov for noen flere
voksne som kan hjelpe
til med middagslagingen
og ryddingen etterpå. Er
det noen som har lyst til
å oppleve noe trivelig, og
som har kapasitet og lyst
til å ta i et tak, ta kontakt.
Menighetskvelder
Sogneprest Kjell Halvard
Flø har sammen med
Menighetsrådet startet
opp med månedlige
menighetskvelder i
kirkestua. En gjest holder
et innlegg rundt et tema,
vi får prøve oss på nytt
salmemateriale og det
hele avsluttes med en
enkel kveldsmat og sosialt
samvær. Første samling
ble holdt 17. januar der
Halvard Bø fortalte
fra pilegrimsvandring i
Spania sommeren 2009.
Samlingen i februar var
viet menighetens frivillige
medarbeidere, der sogne
presten delte sine tanker
om menighets-utvikling
og kirkevekst. Tiltaket er
blitt godt mottatt og vi ser
frem til fortsettelsen. De
neste menighetskveldene
er planlagt til 21. mars og
18. april – legg det inn i
kalenderen!
Bedret lydanlegg
Høytaleranlegget i kirken er
byttet ut og 8 nye h
 øytalere
er på plass. Dette har gitt
markant bedre lyd under
gudstjenestene, til stor
glede for menigheten.
Oppgraderingen har kostet
kr. 16.700 som foreløpig
er belastet menighets
kassen. Dersom noen
kunne tenke seg å støtte
prosjektet økonomisk,
er aktuelt kontonummer
1105.20.03980. Alle beløp
– små som store – tas i mot
med takk!
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Herrens
bønn
Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på
jorden slik som
i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige
brød,
Og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre
skyldnere.
Og la oss ikke komme
i fristelse, men frels oss
fra det onde.
For riket er ditt
og makten og æren
i evighet.
Amen.
MATTEUS 6, 9–13

Nytt fra

Asak menighet

...
Gudstjenestereformen

Sammen for Guds ansikt
1.søndag i advent 2012 ble de nye lokalt utformede gudstjenesteordningene i Den norske Kirke
godkjent og offisielt tatt i bruk over hele landet. For menighetene var det en viktig milepæl.
TEKST: REIDAR FINSÅDAL
FOTO: ARILD STANG

En gudstjeneste
kan sammen
fattes i de fire
ordene «sammen
for Guds ansikt».
Ofte har vi mange
og ulike grunner
for å gå til kirken. Likevel tror
vi dypest sett at Gud kaller
oss sammen fordi han ønsker
fellesskap med oss. Dette
bekreftes av Jesus når han
sier «hvor to eller tre er samlet
i mitt navn, der er jeg midt
iblant dem» (Matt 18, 20).
En felles grunnstruktur

Nye kirketekstiler tas
i bruk
Sommeren 2012 fikk
Asak kirke et sett hvite
kirketekstiler som skal
pryde alter, prekestol
og lesepult i jule- og
påsketiden. De er
tegnet og produsert
av tekstilkunstner Brith
Leidalen og viser en
stilisert palmegren
og krone i gull på hvit
bakgrunn. Tekstilene
tas i bruk første gang
1. påskedag i år.
Kunstneren er invitert
til gudstjenesten.

Nytt fra

Berg menighet
Tårnagenthelg og
karnevalsgudstjeneste
26.–27. januar var det
Tårnagenthelg i Berg
kirke. Menighetspedag
Albert Gjøstøl hadde
lagt opp en spennende
regi for arrangementet.
På karnevals
gudstjenesten den
10. februar deltok
barnekoret «Kor I All
Verden Eller Noe» med
utkledning og karne
valsanger. Det var dåp,
konfirmantene deltok,
mange mennesker i
kirken, mye sang og
god atmosfære.

Den kristne gudstjenesten har
vært feiret i nesten to tusen
år – og i vårt land i mer enn
tusen år. Hele denne tiden har
gudstjenesten hatt en felles
grunnstruktur med Ordet
og Nattverden som hoved
elementer, og med s øndagen
som feiringen av Kristi
oppstandelse og nærvær.
I Apostlenes gjerninger
beskrives de døpte i den første
kristne menigheten slik: «De
holdt seg trofast til apostlenes
lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene»
(Ap.gj. 2,42).
Den nye ordningen for guds
tjenester i Den norske Kirke er
inndelt i 5 hoveddeler: Samling,
Ordet, Bønnen, Nattverd og
Sendelse (unntaksvis kan
det feires forenklede guds
tjenester uten nattverd).
På dåpssøndager kommer
Dåpen inn som eget ledd etter
Samlingsdelen.
De enkelte leddene
A) Den gode arven

I den nye lokale gudstje
nesteordningen i gamle Idd
prestegjeld er det lagt vekt på
å videreføre det beste i arven
fra tidligere ordninger. Enkelte
ledd som har vært utelatt en
stund, har kommet tilbake.
Det gjelder f.eks samlingsbøn
nen (som vi gjerne husker
som den gamle klokkerbøn
nen). Likeens er det vedtatt å
fortsette å bruke den gamle
ordlyden i Fader Vår og samt

D) Syndsbekjennelsen

I den nye lokale hoved
gudstjenesten er synds
bekjennelsen plassert som
innledning i Forbønnsdelen
(dette kjenner vi fra tidligere i
den gamle familiegudstjeneste
liturgien). I den forenklede
gudstjenesten uten nattverd
derimot, kommer fortsatt
syndsbekjennelsen før kyrie.
E) Nattverden

de fleste leddene i den gamle
nattverdliturgien.
B) Kyrie og gloria

Den mest «i-øre-fallende»
nyheten i den nye lokale
liturgien er melodiene til
kyrie- og gloria-leddene. Kyrie
eleison er et av de aller eldste
bønneropene i den kristne
gudstjenesten. Det kan være
et nødrop, slik vi møter det
hos den blinde Bartimeus:
«Jesus, du Davids sønn, ha
barmhjertighet med meg
(Kyrie eleison)» (Mark 10,
46–52). Men det kan også være
et h yllingsrop, slik vi finner
det i en av de eldste kristne
bekjennelsene: «Jesus Kristus
er Herre (Kyrios), til Gud
Faders ære» (Fil 2, 11).
«Ære være Gud i det høy
este… (Gloria)» – englesangen
fra Betlehemsmarken julenatt
kom tidlig inn i den kristne
julegudstjenesten. Etter hvert
ble den et fast lovsangsledd i
alle gudstjenester, der menig
heten kunne gi uttrykk for

gleden over inkarnasjons
underet: At Gud i Jesus Kristus
lar himmel og jord møtes.
Tanken med de nye
melodiene i kyrie- og gloria
leddene er å understreke
bredden i livet for Guds ansikt
– både det såre, inderlige
bønneropet og den trygge,
glade lovsangen!
C) Tekstlesningen

Tekster fra Bibelen har alltid
blitt lest opp i den kristne
gudstjenesten. Derimot har det
variert hvorvidt menigheten
har reist seg eller blitt sittende
under denne lesningen. I den
nye liturgien er dette kombi
nert bevisst: Under lesningen
fra det gamle testamentet
og brevlitteraturen blir alle
sittende. Under lesningen fra
evangeliet – fortellingene om
Jesu liv, død og oppstandelse
– reiser derimot alle seg, for
å markere at dette er høyde
punktet i Ordets del.

Nattverdliturgien er som nevnt
ikke vesentlig endret fra den
gamle ordningen. Et viktig
unntak er likevel avslutningen
av måltidet hvor hele menig
heten nå – sammen med
liturgen – sier om den kors
festede og oppstandne Jesus
Kristus: «Han styrke oss og
holde oss opp i en sann tro til
det evige liv». En bedre felles
«takk-for-maten-bønn» kan
knapt tenkes!
F) Velsignelsen

Gudstjenesten avsluttes som
tidligere med den aronittiske
velsignelsen: «Herren velsigne
deg og bevare deg. Herren la
sitt ansikt lyse over deg og
være deg nådig. Herren løfte
sitt åsyn på deg og gi deg
fred.» (4 Mos 6, 24–26). At
Guds ansikt lyser over oss, er
avgjørende for vår eksistens,
også når vi går hver til vårt.
Med Herrens velsignelse
sendes vi ut i hverdagens
tjeneste for Gud, våre med
mennesker og alt det skapte.
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«Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom
nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Alle utfordres til et hverdagsliv i tjeneste
Det gjelder alle aldersgrupper. Diakonien er både en grunntone i alle forhold i menigheten,
og den konkretiseres i egne tiltak. Diakonien har et spesielt ansvar der få eller ingen bryr seg.
Gjensidighet og respekt for hverandres verdighet er grunnleggende.
AV ALBERT ANDERSEN GJØSTØL
OG HILDE FINSÅDAL

Også i menighetene i Halden
ønsker vi at diakoni skal være
grunntonen i alt menighets
arbeid. Gjennom alt fra
babysang og dåpssamtaler
til eldretreff og enkeltmøter
med mennesker i sorg og krise
ønsker vi at denne grunntonen
skal være til stede. Diakoni
handler om verdighet og
gjensidighet. Fellesskap og
gode opplevelser sammen med
andre mennesker trenger vi

enten vi er barn, unge, voksne
eller eldre.
Glimt fra diakoni i menig
hetene våre:

Sorg og ensomhet kan være en
del av hverdagen for mange som
har nådd en god alder.
Sammen med mange andre
instanser og organisasjoner, er
kirken med i Sorg og Omsorg
i Halden. Sorg og Omsorg
inviterer til fellesskapsmåltider
og sorggrupper.
Diakoniutvalget i Asak

sender brev til dem som fyller
80 år i Asak menighet hvert år,
med tilbud om besøkstjeneste.
Det inviteres til formiddagstreff
både i Asak kirkestue og i Pella
i Tistedal. Mannsforeningen på
Idd og lunsjmøtene i Immanuels
kirke samler mange. Dette er
bare noen av mange tilbud.
For noen er møtet en-til-en det
beste, for andre er det å være
en del av det større fellesskapet
med på å gi mening og livs
kvalitet. Noen ønsker kanskje å
være med, men trenger tilbud

om skyss. Av spesialprest Tor
Ivar Torgauten oppfordres vi
til å være «kirkevenner», slik at
flere av dem som har vanskelig
for å komme seg fram på egen
hånd, kan få tilbud om følge og
skyss. Oppgavene og utfordrin
gene er mange og varierte.
TAKK til alle som er med
i forskjellige sammenhenger!
Vi har alltid bruk for flere, så
har du tid og lyst til å være
med som frivillige i menighets
sammenheng – ta kontakt med
oss!

Tårnagenthelg og karnevalsgudstjeneste
AV ALBERT ANDERSEN GJØSTØL

Den siste helgen i januar
deltok en liten flokk på
«Tårnagenthelg» i Berg kirke,
som innebærer en hel lørdag
med solid detektivarbeid før
mysteriene avsløres på guds
tjenesten dagen etter. Dagen
begynte med at agentene
møtte opp i kirken, oppgav
sitt hemmelige passord og fikk
agentbevis. Etter hvert ble de
gjort kjent med kirkens rom
ved å løse en rebus hvor et
hemmelig budskap var skjult
forskjellige steder i skipet og
koret. Etter å ha funnet en
nøkkel i selveste lysgloben
kunne de åpne en koffert
forseglet med tykk kjetting. I

Innøving av dramastykke til søndagens preken. Foto: Albert Andersen Gjøstøl

den kunne de finne den største
skatten vår kirke kan by på:
Guds ord, for anledningen
manifestert ved en hundre år
gammel bibel. Det skal nevnes
at skatten for dem ikke ble noe
mindre av at den var dandert

med sjokolademynter.
To helger senere var det
karnevalsgudstjeneste i Berg
kirke. Den gamle og merkelige
tradisjonen med å kle seg ut
ble gjentatt på årets fastelavns
søndag, som i år falt på 10.

Kirkens SOS sin rekrutteringskampanje:

å rekruttere nye medarbei
dere, samtidig som vi gir et
kompliment. Det er godt å
vite, og hyggelig å høre at en
annen synes du er en god
venn å snakke med når livet er
vanskelig. Så kan den vennen
man tipser ta kontakt med
Kirkens SOS selv for å få mer
informasjon. Mange vet ikke at
de har ferdighetene som kreves
for å snakke med mennesker
i kriser. Det er heller ikke alle
som kjenner til Kirkens SOS
som et sted for både å utvikle
egne evner som gode samtale
partnere, og samtidig hjelpe
mennesker som mangler en
venn i sitt liv.

Del en venn

Kirken er eiere av Kirkens SOS og det er av stor
betydning at vi er synlig i menighetsblad og
Kirkens nettside. For at Kirkens SOS skal bestå,
er vi helt avhengig av rekruttering av nye
frivillige medarbeidere.
Det er fint å ha en god venn. En
som tåler å høre dine tyngste
tanker og som kan lytte mer
enn de snakker selv. Ikke alle
har en slik venn, så kanskje du
vil dele din?
Ordene er hentet fra
Kirkens SOS sin nye

rekrutteringskampanje Del
en venn, som baserer seg
på at vi ber mennesker om
å dele en venn. En venn de
ville snakket med dersom
de trengte å snakke om noe
vanskelig i livene sine. Målet
med a mpanjen er selvsagt

februar. I forkant av denne var
åtteåringer invitert til å være
med på karnevalsverksted for
å lage fastelavnsris og masker
de kunne pryde kirken med på
søndagen. Barnekoret «Kor I
All Verden Eller No» ble også
invitert til å delta, og hele
17 barn stilte opp for å lage
fastelavnsris og spise boller.
I tillegg til å ha laget veldig
fine ris, stilte koret opp for å
synge på gudstjenesten. Det
nystartede koret under ledelse
av Mona Thoresen og Martin
Alfsen lagde ordentlig fin
stemning på gudstjenesten, og
foreldre og andre kirkegjengere
bidro til en rimelig full kirke
denne søndagen.

Kirkens SOS har allerede
fått god hjelp i rekrutterings
kampanjen av blant annet
Bjørn Sundquist, Stig Inge
Bjørnebye og Jenny Jenssen
som alle deler sine venner.
Marcel Leilienhof har tatt
bildene som brukes, og kam
panjen er utviklet i samarbeid
med reklamebyrået Ernö.
Vi trenger din hjelp også,
og håper du vil hjelpe! Dersom
du ønsker å benytte Del en
venn til å gi en god venn et
kompliment er vi takknemlig
for det. Det er to steder å dele
en venn: på nettsiden: delenvenn.no, eller ved hjelp av vår
Facebook-app, som er tilgjen
gelig på delenvenn.no.

Nytt fra

Berg menighet
Ungdomsgudstjeneste
Berg menighet
inviterer til ungdoms
gudstjeneste tirsdag 12.
mars. Gudstjenesten
skal feires på ungdom
mens premisser og er et
ledd i biskopens visitas i
denne uka. Konfirmanter
og ungdommer skal
bidra på ulike måter
i planleggingen og
gjennomføringen av
gudstjenesten. Dette
blir en samling med
ungdommelig giv og
glede.
Jazzmesse
Søndag 14. april arran
geres jazzmesse i Berg
kirke! Musikere fra
Halden Storband deltar
sammen med sammen
solosangeren Margrethe
Gaulin. Jazzgruppen er
med i gudstjenesten
og vil fylle kirken med
glade jazztoner. Det er
laget jazzversjoner av
salmer og den liturgiske
musikken. I tillegg blir
det et eget jazzparti
midt i gudstjenesten.
Velkommen til guds
tjeneste med glade toner
i skjønn forening med det
glade budskap.

Barneklubb i Berg

Barneklubben (5–8
år) samles én torsdag
i måneden på Berg
menighetshus kl 17–19.
Da får barna høre historier
fra Bibelen, synge og ha
forskjellige typer aktiviteter,
før vi avslutter samlingen
med kveldsmat. De neste
torsdagssamlingene blir
tordagene 7. mars, 4.
april og 2 mai. Ta gjerne
kontakt med Torill Skram
(90810501) eller Hans
Magnus Bakke (48295514)
om du lurer på noe.

Barneklubb på
Prestebakke

starter endelig opp!
Informasjon om barne
klubben som skal startes
opp kommer. Målgruppen
er barn i barneskolealder,
og hver samling vil ha et
spesifikt tema/aktivitet! Vi
våger å antyde at første
samling blir i uke 12, altså
uken før påske. Deretter
ønsker vi på forsøksbasis
å ha samlinger hver tredje
uke frem til sommeren.
Følg med på nettsidene
våre og oppslag på
skolen! Foreldre som
kan tenke seg å bidra
med en hjelpende hånd
bes kontakte menighets
pedagog Albert Gjøstøl på
tlf. 41580269.
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Konfirmanttid

– meningsfylt, lærerikt og sosialt
Hvert år er det rundt 40.000 ungdommer som blir konfirmert i
Den norske kirke. Det er mange! Det er viktig at vi tenker stort om
konfirmasjonen – ikke bare fordi det er så mange som blir konfirmert,
men fordi vi kan gi våre ungdommer noe godt i en viktig livsfase. Vi kan
hjelpe dem til å bygge huset sitt på fjell. Vi kan la dem bli kjent med
Jesus.
AV JOHANNES WILBERG HALVORSEN

For lenge siden hang dåp og
konfirmasjon sammen. Det vil
si at dåpen bestod både av dåp
– slik vi kjenner den – og av
forbønn med håndspåleggelse.
Presten utførte dåpen, bisko
pen foretok håndspåleggelsen.
Etter hvert gled de to handlin
gene fra hverandre. Til slutt var
det flere år mellom dem. Dåpen
skjedde – stort sett – med de
små barna. Håndspåleggelsen
kom først i ungdomstiden. Det
er derfor helt naturlig å konfir
mere seg for alle som er døpt.
Ordet konfirmasjon kommer av
det latinske verbet confirmare,
som betyr å styrke, bekrefte
eller stadfeste. I konfirmasjo
nen bekrefter Gud at løftene
han gav i dåpen, fortsatt
gjelder. Konfirmasjonstiden er
også en god mulighet for kon
firmanten til å bekrefte at han/
hun ønsker å leve i troen.
Om trosopplæringsplanen

På tampen av 2012 fikk
alle menighetene i Halden
godkjent sine trosopplærings
planer av biskopen. Etter
trosopplæringsreformen er
konfirmasjonstiden en del av
menighetenes trosopplæring
for alle medlemmer i alde
ren 0–18 år. Menighetene i
Halden har valgt å samarbeide
om trosopplæringsarbeidet,

deler felles mål og visjon for
trosopplæringen, og har laget
trosopplæringsplaner som har
en rekke felles punkter men
allikevel solid forankret og til
passet til hver enkelt menighet.
Denne tenkningen er også lagt
til grunn for konfirmantdelen
av trosopplæringsplanen, og
tanken er at en konfirmant
i Halden skal få det samme
tilbudet uavhengig av hvilken
menighet vedkommende til
hører eller ønsker å konfirmere
seg i. De 7 menighetene har
derfor en felles konfirmant
plan som beskriver noen
byggesteiner konfirmanttiden
i Halden skal bestå av. Så er
det opp til hver enkelt menig
het hvordan de utformer disse
byggesteinene.
Konfirmantarbeid på Iddesiden

Menighetene i Idd samarbeids
område (Idd, Asak, Tistedal,
Enningdalen menigheter)
har et ganske tradisjonelt
konfirmantopplegg på høsten,
med gruppeundervisning
annenhver uke hvor vi tar for
oss viktige temaer i den kristne
tro, så som «Hvem er Gud?»,
skapelse og menneskeverd,
Jesus – forsoneren, Bibelen
etc. I undervisningen prøver vi
innimellom å gi konfirmantene
opplevelser, slik at det ikke
blir bare «dosering» fra tavla

Halden og Omegns
Begravelsesbyrå AS

Bestill syns
undersøkelse
idag!

Damhauggt. 15
Telefon 69 18 44 51
– En god hjelp
i en tung stund

Tlf. 69 18 42 75

–

avd. Haugen
Begravelsesbyrå

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

og monolog fra prestens siden,
men ved å ha noen aktiviteter
som er artige og som samtidig
kan understreke et poeng. I
tillegg til vanlig undervisning
har vi en felles leir for alle fire
menighetene på Tjellholmen
på Hvaler en helg i september,
samtidig som vi har egne opp
legg i hver menighet knyttet til
spesielle gudstjenester utover
høsten. Et høydepunkt her er
«Møtested kirken» i Asak kirke,
hvor konfirmantene får være
med når kirken fylles, koret
Gledessprederne synger og vi
feirer gudstjeneste sammen.
Etter jul går vi på tvers av
menighetene og jobber med et
prosjekt. Det siste året har pro
sjektets navn vært «Møtested
påske,» det har handlet om
Jesu siste dager i Jerusalem, og
konfirmantenes oppdrag er –
gjennom å synge i kor, danse,
dramatisere, fotografere/filme
eller lage kulisser – å ta oss
med gjennom disse dagene.
Dette fordi det som skjedde
med Jesus da, har betydning
for oss i dag: Han skapte et
møtested for oss, et sted hvor
vi kan møte Gud, derav navnet
«Møtested påske.» Prosjektet
munner ut i to forestillinger i to
kirker i ukene før påske.
Uka før påske deltar
konfirmantene på innsamlings
aksjon. De fleste konfirmantene

Kolås Eftf. AS
Autorisert rørlegger
Nedre Bankegate 34,
1771 Halden
Tlf 69 19 07 00

ERLING
GRIMSRUD AS
Flatebyveien 1A, 1792 Tistedal • Tlf 69 21 14 60
• Graving • Sprenging • Transport • Høytrykkspyling

www.erling-grimsrud.no

AUTORISERT
MASKINENTREPRENØR

Konfirmantleir på Stenbekk. Konfirmanter fra Halden, Berg og Rokke samlet.

samler inn penger for Kirkens
Nødhjelps Fasteaksjon, noen
samler inn for et menighets
prosjekt i Romania. Uansett
er pengene med på å gi men
nesker i fattige land en bedre
hverdag, og konfirmantene får
være med og bidra til dette.
Etter påske forbereder vi
oss til selve konfirmasjons
gudstjenestene. Vi
oppsummerer hovedinnholdet i
undervisningen, samles til foto
grafering av konfirmantkullet
og øver oss på å gå inn og ut,
frem til alterring, knele ned og
reise seg opp igjen. Erfaringen
tilsier at alt blir mye lettere når
man har gjort det en gang før!
Konfirmantarbeid på Halden
siden

Konfirmantene i Rokke, Berg
og Halden menigheter er
konfirmantene organisert i
basisgrupper med 6–8 konfir
manter fra samme menighet.
Disse har noen samlinger bare
som basisgruppe, og noen
samlinger i større under
visningsgrupper. I år har vi 6
basisgrupper i Berg, fordelt på 2
undervisingsgrupper, 2 basis
grupper i Halden og 1 i Rokke.

Konfirmantene fra Rokke og
Halden er sammen i 1 under
visningsgruppe. Vi legger vekt
på at alle skal oppleve kjente og
trygge rammer på alle sam
linger, og vi prøver å legge opp
samlinger som gir rom for sam
tale, refleksjon og å bli kjent
med hver enkelt konfirmant.
Konfirmantåret starter med
presentasjonsgudstjeneste og
kick-off-dag på Ormtjern. I
starten av konfirmantåret har
vi også et møte med foreldrene
– vår tanke er at det også for
tenåringer er foreldre som er
de viktigste trosopplærerne,
og vi vil derfor involvere dem i
barnas konfirmasjonstid.
På høsten og vinteren har vi
noen undervisningssamlinger
om ulike tradisjonelle temaer:
Gudstjenesten, Bibelen, Bønn,
De 10 bud osv. Her reflekterer vi
over hva vil det for eksempel si
å være kristen? Hvem er egent
lig Gud? Hvem er du?
Utpå høsten gjennom
fører vi også et seminar om
død, sorg og begravelse hvor
Halden begravelsesbyrå er
med. Tilbakemeldingene her
er at dette er tøffe, men nyttige
ting å snakke om. Hvordan

Et rolig sted for
voksne mennesker
Midt på torvet, rett
ved gjestahavnen

Tlf 69 17 55 55

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

RISUM
TLF. 69 18 57 93

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

Børkes
Bakeri

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

Bergstrøm
Kjøtt og
Delikatesse AS

Tlf. 69 18 56 20
Storgata 18
Utsalg i Storgata 11
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gjennomføres en begravelse,
rent praktisk? Hva er sorg?
Hvor kommer vi når vi dør?
I desember rigget vi Berg
kirke om til kino for en kveld
og lot konfirmantene følge
historien om Moses og utferden
fra Egypt som tegnefilm; med
popcorn og kinolyd.
Som juleavslutning har Bergkonfirmantene de siste to årene
vært med på Lucia-feireing
tidlig om morgenen i Berg
kirke. Et vakkert og stemnings
fullt arrangement – som mange
setter pris på selv om de knapt
har våknet. Konfirmantene
i Rokke og Halden avsluttet
høstsemesteret med «Vi synger
julen inn» i Rokke kirke.
Etter jul drar vi på leir
weekend til Stenbekk. Leiren
er lagt opp rundt Fader Vår
og Trosbekjennelsen, og
tanken er at vi i istedenfor å
ha vanlige undervisningstimer
har mange ulike aktiviteter
som veksler på å belyse tema
ene. Konfirmantene har også
kreative verksteder hvor de er
med og lager en gudstjeneste, og
på søndag ettermiddag kommer
foreldrene og feirer gudstjeneste
med oss før vi drar hjem.
Før påske får vi besøk
av et team fra Kirkens
Nødhjelp som har seminar
med alle konfirmantene, og
alle konfirmantene er med
som bøssebærere under
fasteaksjonen.
Nytt av året er altså at vi
skal i gang med musikal: Dette
er nybrotsarbeid i våre menig
heter, og vi er veldig spente på
hvordan dette blir! Det braker
løs med oppstartseminar
like over påske, og søndag 28.
april blir det stor forestilling
i Immanuelskirken. Sett av
datoen!

Josefine Mjølnerød, Cassandra Thomasrud Rosell, Amalie Burud og Kristine
Horgen er konfirmanter i Halden menighet.

Trygve Kristoffer Løvli (Idd kirke), Ada Størholt Hauge (Tistedal kirke) og
Simone-Anett Berg Eilertsen (Idd kirke)

Vi huket tak i noen av årets konfirmanter og
stilte dem noen spørsmål om konfirmasjon
og slikt. Trygve Kristoffer Løvli og SimoneAnett Berg Eilertsen er konfirmanter i Idd
menighet, Ada Størholt Hauge i Tistedal,
Kristian Seteklev og Christian Kjetil Haug i
Asak, Kristine Horgen og Josefine Mjølnerød
i Rokke og Amalie Burud og Cassandra
Thomasrud Rosell i Halden menighet.
Kristian Seteklev og Christian Kjetil Haug er konfirmanter i Asak kirke.

– Hvorfor har du valgt å bli
konfirmert i kirken?
For Kristian og Kjetil har det
ikke vært aktuelt å velge noe
annet. De tror på Gud og det
er lenge siden de bestemte
seg for å bli konfirmert i
kirken. Trygve fremhever at
konfirmasjon er bekreftelse
på dåpen. For Ada handler
det om at flere i familien er
kristne, og at det derfor er
naturlig å bli konfirmert.
Simone synes det er koselig
å være i kirka! Amalie sier
hun gjør det fordi hun føler at
hun kommer et steg nær
mere Gud, og fordi pappaen
hennes gjorde det samme.
Cassandra konfirmerer seg
i kirken fordi alle de andre
søsknene hennes har kon
firmert seg i kirken, og hun
valgte Immanuelskirken
fordi mamma og pappa giftet
seg der. «Og så jeg har bare
fulgt opp…» Kristine sier det
henger sammen med at hun
er døpt der, dessuten er hun
og Josefine enige om at alle

rundt dem gjorde det, så det var
mest naturlig sånn.
– Hva har du likt best i
konfirmasjonstiden?
«Vi synger mye!» synger Simone
ut. «I like that very much.» Ada
synes samlingene i kirka har
vært fine, og særlig det at de
har begynt samlingene med å
spise sammen. Trygve har satt
pris på det sosiale, noe også
guttene fra Asak, Kristian og
Kjetil, trekker fram: – Særlig
leiren på Tjellholmen var bra!
Det var sosialt, vi ble godt kjent
med andre og fikk oppleve mye
på én tur. Cassandra synes det
beste med konfirmanttiden er
at hun har lært mye nytt. Hun
synes det er interessant, og bra
at de lærer seg ting de ikke har
lært på skolen. Josefine, Kristine
og Amalie synes egentlig alt har
vært bra og synes de har det
morsomt. Det beste er at man
blir kjent med nye mennesker.
«Det er ikke så ille som alle
sier», sier Kristine, «det er mye
morsommere enn jeg trodde det

Handelsbanken

skulle være.» «Jeg har bare kost
meg!» sier Amalie.
– Er det noe du hadde ønsket
annerledes?
– Vi skulle ha spist mer, sier
Simone og Trygve nærmest i
kor. (Det er litt forskjellig opp
legg menighetene imellom, red.
anm.) – Vi skulle ha sunget mer,
er Adas svar. Alle de andre kan
på sin side ikke komme på noe
de skulle ønsket annerledes…
Hvilket råd vil du gi dem som
nå lurer på om de skal konfir
meres i kirken eller ikke?
Kristian og Kjetil vil anbefale
kirkelig konfirmasjon:
– Opplegget er bedre i kirken.
Det er flere samlinger, som fore
går over lengre tid, du opplever
mye og lærer mye nytt. Simone
har et enkelt råd: – F ølg hjertet!
Trygve kommer med noen
velfunderte ord over begrepet
konfirmasjon, som Ada s lutter
seg til: – Konfirmasjon er jo

Lie
Handelsgartneri

For oss er privatkunder
like viktige som bedriftskunder.

www.handelsbanken.no
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GLASSMESTERI OG R
 AMMEFORRETNING
Oscarsgt. 14
Tlf. 69 18 29 76. (Nattservice: 92 89 91 11)

Bank. Forsikring. Og deg.

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

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

egentlig bekreftelse på dåpen,
derfor synes jeg det er litt rart
med borgerlig konfirmasjon.
Amalie er entusiastisk: – Det
er veldig morsomt å konfir
mere seg i kirken; man får
oppleve mye morsomt. Man
får dratt på leirer, og har det
gøy! Josefine og Cassandra
er enige om at det er bra
å konfirmere seg i kirken
fordi man møter mange nye
mennesker og fordi det er
morsomt. Kristine oppfordrer
andre til å spørre om hva de
ulike konfirmantoppleggene
inneholder.
– Men konfirmer dere i
kirken, det er best!
Vi takker for at
konfirmantene var villige til
å stille til intervju, vi takker
for gode svar og vi ønsker dem
lykke til og Guds velsignelse
over konfirmasjonstiden
videre.

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

Tlf. 69 21 36 00

Gummiservice AS
Rødsveien 74
Tlf: 69 18 29 69
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Nytt fra

Israel

Rokke menighet
Vi har starta et nytt
kirkeår, hvor den nye
liturgien har blitt tatt
i bruk. Vi har fått en
gudstjeneste med rom
for større deltakelse fra
menigheten.
20. januar var det
familiegudstjeneste
med kirkekaffe og
utdeling av bok til 2- og
3-åringer. Det var også
barnedåp.
Helgen 2.–3. februar
var konfirmantene
på weekendkurs på
Stenbekk. Kurset ble
avslutta med guds
tjeneste på søndag, hvor
øvrige familier kunne
være med.
Det blir Bispevisitas i
Halden, Berg og Rokke
menighet 12.–14. mars
med felles gudstjeneste
i Immanuels kirke 17/3.
Torsdag kveld blir det
fest i Normisjonens hus
for hele menigheten.
Se forøvrig oversikt på
side 11 for vårens guds
tjenester i Rokke kirke.
For konfirmantene er
våren tid for avslutning
av flere måneders
læring, og det vil bli en
familiefest på bede
huset for dem. Selve
konfirmasjonen er 2. juni.
Riksantikvaren har
godkjent at Rokke kirke
får ny løper og tepper
i våpenhus og alterring
og ny løper i kirken.
Alette Moen har vært
konsulent for tiltaket.
Menighetsrådet fikk
presentert en ny, fin
bok som skal deles ut til
dåpsbarna.

Landet, løftene
og evangeliet
VED MARIAN EIGELES, CAND. THEOL.,
UNIVERSITETET I OSLO

En tidlig februarmorgen satt
jeg på vår balkong på Hotel
Lot i Ein-Bokek og leste
Esekiel 36. Med Dødehavet
bak hotellet og Judeaørkenens
fjell foran meg, fikk teksten en
spesiell klang.
Gud taler til landet

Første vers lyder slik: Og du
menneske, profeter til Israels
fjell, og si dem: Israels fjell,
hør Herrens ord.
Dette er ikke det eneste sted
i Bibelen hvor landet eller deler
av landet er profetienes adres
sat. Vi kan f.eks. nevne Jes.
22:29: Land, land, hør Herrens
ord, eller Jes. 40:1: Tal til
Jerusalems hjerte: din tilmålte
ufrihets tid er til ende…
Men disse skriftstedene
kan tolkes slik at de gjelder
beboerne. Det er ikke tilfellet
med Esekiel 36. Klart og tyde
lig taler profeten til fjellene, og
de får løfter som i v. 8–9: Og
dere, Israels fjell, skal gi deres
gren og frukt til mitt folk Israel
som kommer tilbake. Og se, jeg
vil vende meg til dere, og dere
skal bli dyrket og tilsådd.
Videre lover Gud i v. 10–11
at de skal bli bebodd av Israels

folk, og være folkets eiendom/
arvelodd. Både mennesker og
kveg skal bo der.
Profetienes adressat er
ikke bare fjellene, men også
haugene, bekkeleiene, dalene,
og de øde ruiner og forlatte byer
(v. 4). Dette betyr at hele landet
egentlig er profetiens adressat.
Det er både interessant og
vanskelig å forstå at Gud taler
til landet som til et levende
vesen. Men dette vitner om at
landet i seg selv er viktig for
Gud, at det har sin egen verdi.
Gud har et mål med landet
slik som han har et mål med
folket. Når Gud lover at landet
skal bli bebodd av Israels folk,
lover han at landet vil komme
til sin rett. Det handler om
Guds navn og ære. Men for at
landet skal komme til sin rett,
må folket komme til sin rett.
Dette handler Esek. 36:16 om.
Men denne delen av teksten
handler først og fremst om
Guds navn og ære. Folket har
med sine synder gjort landet
urent. Derfor jaget Gud dem
bort blant folkene, (v. 16–19).
Dette førte til at Guds navn
ble krenket blant disse folkene,
(v.20). Derfor må Gud gjøre noe
for sitt navns skyld (v.20–21).
Han manifesterer sin hellighet

Utsikt over Dødehavet: «Landet, løftene og evangeliet» er tidligere publisert i
«Ordet» og «Israel», sept. 2010, nr. 3 og gjengitt med forfatterens samtykke.

blant folkeslagene, ved å
bringe sitt folk tilbake til deres
land (v. 23–24). Så vil han rense
dem ved å spre rent vann over
dem og gi dem et nytt hjerte
og en ny ånd (v. 25–26). Han vil
gi dem sin Ånd slik at de lever
i samsvar med hans lover og
de vil være hans folk, og han
vil være deres Gud (v. 27–28).
Og han skal fri dem fra deres
urenhet, og skal gi dem rikelig
med korn slik at de ikke skal
lide hungersnød.
Det som skjer med folket,
innvirker på trærnes frukt og
markens grøde (v. 29–30). Og i
v. 32 gjentar Gud det han har
sagt i v. 22. Han gjør ikke dette
for folkets skyld.
Den dagen han renser dem
fra deres synder, vil han sørge
for at alle byene blir bebodd,
og ruinene gjenreist. Og
landet som var øde skal bli
dyrket (v. 34). Da vil de forbi
passerende si: «Landet som før
var øde er blitt en Edens hage,
byene som var lagt i ruiner
er bebodd som festninger»,
(v. 35). Og folkene som blir
tilbake rundt dere skal kjenne
at jeg, Herren, har bygget
opp det som var revet ned, og

Nytt fra

Idd menighet
Fastelavnssøndag
inviterte barne- og
ungdomsutvalget til
en vellykket karneval
gudstjeneste i Idd kirke.
Ungene kom utkledde
i glade kostymer,
barnekoret sang og
prekenen ble framført
som et drama der hele
menigheten var invol
vert, men utblikk inn
mot fastetiden! Etter
gudstjenesten stilte
menighetsrådet opp med
boller, krem og saft – før
alle ungene fikk med seg
hjem en ballong med
Bibel-hilsen inni.

Tu
Bishvat
– trærnes nyttår
Foto: Arild Stang

Den 8. februar feires det
trærnes nyttår i henhold til
den jødiske kalenderen. Over
hele Israel planter skolebarna
trær denne dagen. Hjemme
spiser man frukter og grønn
saker. Mange passer på å spise

av «de syv slagene» fra Israel
– hvete, bygg, druer, fiken,
oliven, granateple og daddel
(se 5. Mosebok 8:8). Tu Bishvat
er et godt eksempel på at den
jødiske kalenderen er nært
knyttet til Israels geografi og

klima. På denne tiden blom
strer landet. Ørkenen blir
grønn og elvene fylles med
vann. Våronnen begynner.
Efter tekst av Rebekka Rødner i
Nyhetsbrev 1, 2013,
Hjelp Jødene Hjem.

beplantet jorden som var øde,
jeg, Herren, har talt og gjort
det (v. 36).
Videre lover Gud at han vil
gjøre folket tallrikt som saue
flokker, og folkemengden som
bor i byene som en gang var
lagt øde vil være så stor som
saueflokkene som ble ofret i
Jerusalem ved høytidene (v.
37–38). Det siste verset, Esek.
36:38 avslutter med ordene:
Og de skal kjenne at jeg er
Herren.
Løftene og evangeliet

Esekiel 36 viser at det er
uforsvarlig å spille de ånde
lige løfter mot de nasjonale
slik som noen teologer ynder å
gjøre. Teksten gjør det klart at
løftene om folkets gjenkomst
og om et godt liv i landet
henger nøye sammen med
løftene om deres åndelige for
nyelse. Og folket vil skamme
seg over sin ugudelige fortid
(v. 31).
Landets fornyelse går hånd
i hånd med folkets fornyelse.
Uten Israels folk ligger landet
i ruiner. Når folket kommer
tilbake, begynner også landet å
blomstre. Landet og folket hører
sammen. De som sier at landet
frelser ingen har rett. Men de
tar feil når de ikke ser at landet
inngår som en del av Israels
frelse som nasjon.
Esekiel 36 taler også mot dem
som stiller evangeliet opp mot
landløftene, for evangeliet er et
budskap om en ufortjent frelse.
Og den røde tråd i alle løftene
er gitt i Esek. 36:22: …ikke for
deres skyld, men for min egen/
mitt eget navns skyld.
Også løftene handler om en
ufortjent frelse og en ufortjent
nåde. Derfor er de en del av
evangeliet til Israel. Dette
betyr at de som stiller evan
geliet opp mot løftene, stiller
evangeliet opp mot evangeliet.
Og de som vil bringe Israel
et evangelium uten land
løftene, forkynner et amputert
evangelium.
Alle bibeltekstene som forekommer
i denne artikkelen, er gjengitt i
forfatterens egen oversettelse.
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BOKHYLLEN
Nytt fra Sjømannskirken
AV EINAR MADSØ

AV UNNI E.B. NØDING

Per Arne Dahl:

Å reise seg etter
en rystelse
(Schibsted) Oslo 2011

I dette vårnummeret av Menighetsbladet passer
det godt å anbefale en bok hvis dypere tema er håp.
Forfatteren forteller selv til avisen Vårt Land den
17.11.2011 om sine tanker omkring boken, og det er et
utdrag av denne teksten vi gjengir her. Per Arne Dahl
er forfatter og prest i Den norske kirke.
Etter 22. juli i år ble det snakket mye om å fighte for
livet mot dødskreftene. Men allerede nå har enkelte
påpekt at rosetoget har stanset. Vi er i ferd med å gli
tilbake i det vante – ironi, harselas, vrangvilje og mis
tenksomhet. Det er viktig å huske på at det samholdet
og den godheten vi opplevde i sommer, fortsetter ikke
av seg selv. Derimot forsvinner det av seg selv, hvis vi
ikke gjør noe aktivt for å forhindre det.
Denne sommeren har jeg vært fryktelig glad for at
jeg tilhører en kirke som ikke forsøker å framstå
som en vei til ubrutt idyll og lykke på jord. Vi tror
på en sammenheng mellom både uvirkelig lidelse
og paradislignende glede, og jeg er veldig glad for at
Bibelen rommer Salmenes bok, der halvparten av
de 150 salmene er klagesanger, og de andre handler
om tillit og glede. Den kristne tro inviterer til å være
i flere rom samtidig. Mannen fra Nasaret er vårt
forbilde. Han gledet seg med de glade og sørget med
de sørgende.
Derfor har jeg skrevet denne boka. Det er en håpsbok
for folk som har opplevd store og små rystelser.
For uten håp har vi ingen framtid, sier Per Arne Dahl.

Sammenslåing i Belgia

Gisselaksjonen i Algerie

Hva som vil skje med den store
ærverdige kirkebygningen her
er under utredning.
I fremtiden er det mest
hensiktsmessig å samle hele
Belgia under et arbeidsområde
med aktiviteter og guds
tjenester både i Antwerpen,
Düsseldorf, Luxembourg og
Brüssel/Waterloo. Skips
besøkene i havnen vil fortsatt
være en viktig oppgave.

Sjømannskirken hadde fire
sjømannsprester til stede ved
Statoils pårørendesenter i
Bergen. De bistod med vei
ledning og trøst til mennesker i
krise og til hjelp til krisetemaet
som var i Algerie.
Sjømannskirken i Val de
Fiemme

Onsdag 20. februar åpnet
Sjømannskirken sine dører

i VM-byen. Organisasjonen
har lang tradisjon for å være
tilstede ved større idretts
arrangementer, sommer som
vinter. Vi har fått låne et veldig
sentralt lokale like ved Pizza
Giuseppe Verdi, hvor medalje
seremoniene ble holdt. Dette
ble et møtested for utøverne
og tilreisende. Her ble seirene
feiret og tapene mildnet med
kaffe, vafler og en hyggelig prat
med andre.

LEIE LOKALER?
Kirken har lokaler som leies ut til forskjellige arrangementer som, dåpsselskap, konfirmasjon og
minnesamvær. Se kirkens hjemmeside: www.haldenkirken.no

Tårnagenthelg for 8-åringer i Tistedal kirke
Lørdag og søndag 2. og 3. mars ble menighetenes 8-åringer invitert til å
være med på å være agenter for å løse oppdrag og mysterier.
I løpet av helgen skulle oppdrag
og mysterier løses og kirken,
tårnet og klokkene utforskes.
Tårnagenthelgen arrangeres i
mange kirker i hele landet.
Kirketårnet er en skjult skatt
for mange barn. Det har vi lyst
å gjøre noe med. Mange vil
også utforske om det finnes
andre hemmelige steder i
kirken, som en kjeller eller et
annet skjult rom.
I Bibelen, mysterienes bok,
finner agentene både agenttips
og fortellinger som hjelper dem
å løse oppdragene. Kanskje får
fortellingene ringvirkninger for
både agentene og for andre...
Søndagsskolen har utviklet

Utforskning
av kirketårnet
er spennende.
Bildet er riktignok hentet fra
Berg kirke, men
Tårnagenter over
hele landet går
på jakt i kirketårn
etter hemmeligheter og skjulte
skatter.

nettstedettarnagentene.no. Her
kan barna bli Tårnagenter.
Tårnagenthelgen er

utarbeidet av Den norske
kirke i samarbeid med
Søndagsskolen.

GRIMSRUD

DEKK FOR
ALLE BEHOV!

– en del av GGgruppen

LEIF GRIMSRUD AS
Tlf 69 21 64 20
www.leifgrimsrud.no

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

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

Kongens
Brygge
1767 Halden
Tlf. 69 18 54 15

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

Marthinussen
MUSIKK AS

Hafsrød & Partners
Tlf. 69 17 92 90
www.privatmegleren.no

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

www.marthinussenmusikk.no

Svinesundsveien 334
Postboks 1034, 1787 Berg i Østfold

BILLINGTON
Tlf 69 17 24 20
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Idd menighet

Påskeglede

Lørdag 9. mars viser
konfirmantene på
Iddesiden prosjektet
«Møtested påske» i
Tistedal kirke. Prosjektet
er en framstilling av
påskeevangeliet og hva
det betyr for oss som
lever i dag.

AV INGER LISE SKAUGE

Vi mennesker er ulike, og
derfor oppleves også gledene
forskjellig. Fra Madagaskar
fortelles det med begeistring
om deres påskefeiring.

Søndag 17. mars blir
det menighetsårsmøte
umiddelbart etter guds
tjenesten i Idd kirke.
Årsmeldingen legges ut i
kirken og på kirkekontoret.
Tirsdag 19. mars får alle
husstander i Idd besøk
av menighetens konfir
manter i forbindelse med
Fasteaksjonen «Sammen
for en rettferdig verden».
Aksjonen er som vanlig i
regi av Kirkens Nødhjelp.
For 7. gang inviterer
menighetene på Idd til
en felles «Påskefest
uke». Idd kirke har
pasjonsgudstjenesten
langfredag. Anne Marie
Solberg og sokneprest
Reidar Finsådal deltar.
Festgudstjeneste 1.
påskedag ved soknepres
ten og påskegudstjeneste
på Bakke opptrenings
senter 2.påskedag ved
kapellan Martin Lund.
7.april blir det
«1-2-3-gudstjeneste» i
Idd kirke. Her vil menighe
tens dåpsbarn de tre siste
årene bli spesielt invitert
og få gaver.
Loppemarked på Idd
Menighetshus Karlsholm
20. og 21. april. Lopper
ønskes. Nærmere infor
masjon kommer i form av
oppslag og postkasseinfo
senere.
9. juni inviterer barneog ungdomsutvalget i
samarbeid med Idd og
Enningdalen historielag
til pilegrimsvandring
og etterfølgende guds
tjeneste i Idd kirke.

Toyota Yaris

Pris fra kr 194.200,-

Toyota Verso S

Pris fra kr 228.600,-

Lunch
møter
i Halden menighet

Påske

Ikke påske om våren

På den sørlige halvkule faller
påskehøytiden på høsthalv
året; og slik blir det ikke
naturlig å la symbolikken med
nyutsprunget løv og k yllinger
dominere i pyntingen av
hjemmene. Derimot oppleves
gleden ved påskebudskapet
om at Jesus har stått levende
opp av graven som noe veldig
stort og mirakuløs!

skarer av unge gassere som
beveger seg gjennom gatene
og synger de kjære og kjente
påskesangene? De stopper
opp utenfor husene til kirke
gjengere og synger om og om
igjen. Det er midt på natten,
men ofte titter noen trøtte,
men glade mennesker ut
gjennom vinduet eller døra.
De hilser hverandre med det
gamle ropet: «Jesus er stått
opp!» Og det svares: «Ja,
sannelig, Han er stått opp!»
Deretter går de unge videre
til neste hus eller gårdsplass.
Det gassiske folket synger
spontant flerstemt. Tenk deg
hvor vakkert det oppleves ved
slik nattlig sangkorbesøk!

Bispevisitas
12. –17. mars
Biskop Atle Sommerfeldt
visiterer Halden, Berg og
Rokke menigheter.
Menighetene og biskopen
inviterer til følgende åpne
arrangementer i forbindelse
med bispevisitasen:
Tirsdag 12/3
kl 09.00: Morgenbønn i
Immanuels kirke.
kl 18.30: Ungdomskveld
for konfirmanter og andre i
Berg menighetshus og Berg
kirke.
Onsdag 13/3
kl 09.00: Morgenbønn i
Berg kirke.
kl 10.30: Eldretreff på
Karrestad. Biskopen
kåserer.
Torsdag 14/3
kl 09.00: Morgenbønn i
Rokke kirke.
kl 18.00: Felles menighets
fest på Nordmisjonshuset,
Gimle.
Søndag 17/3
kl 11.00: Visitasguds
tjeneste i Immanuels kirke.

Sang i natten

Fra Sakaraha på VestMadagaskar har vi fått denne
beretningen: Mange grupper
av ungdommer møter opp
ved kirken for å delta i påske
feiringen. Natt til påskedag
samler de seg på kirkebak
ken, der de planlegger hvor de
skal gå for å dele sin påske
glede. Kan du se for deg store

Påskeglede

Mange i Norge opplever
andre former for påskeglede.
La oss også dette året nyte
vårgledene og de åndelige
verdier og tradisjoner som vår
kultur er full av! Vi tror at Jesu
oppstandelse fra de døde er
grunnen til ekte påskeglede!
God påskehelg!

Spådommen som sviktet – igjen!
AV ANDREAS HOLTAN

Helgen 25.–27. januar var
predikant og forfatter Anfin
Skaaheim på besøk i Halden.
Denne helgen var satt av til
bibelundervisning i Halden
Normisjons hus på Glenne.
På oppfordring gikk han i
dybden på det vi kaller ende
tidstegnene. Hver kveld hadde
sin vinkling; Hvilke tegn skal
komme i den siste tid? Hva

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

kommer Han med? og på
søndagens møte; Hva er Den
himmelske herlighet?
Fritt for svada og kanaans
språk trollbandt han publikum
hver kveld. Talene er tilgjenge
lige på www.jesusnett.no.
Kort oppsummert; ingen vet
dagen eller timen da Herren
skal komme tilbake. Mange
har spådd om dette temaet,
men alle spådommer har feilet.

Sikkert er det at det kommer
nye «profeter» med nye datoer.
Vi oppfordres vi til å lese Jesu
egne ord om de siste tider.
Det finner du lett frem til på
Bibelselskapets søkbare Bibel
på nett. Den adressen gjør at
nysgjerrigheten kan finne svar
på mye.
Salen menighetsmusikk og
Pella musikkforening deltok
på to av kveldene.

Hver tredje tirsdag i måneden
arrangerer diakoniutvalget i
Halden menighet lunchmøte
i «Kirkens hus», Os alle 13 i
tidsrommet 11–13.30. Møtene
har alltid et interessant
kåseri, gode sangkrefter, god
bevertning og andakt som
avslutning av møtet. Møtene
preges av god stemning og
hyggelig atmosfære.
Første møte var 29/1. Det
var et intervju med Synnøve
Fagerli som var oppvokst
under enkle kår på Hauglund
inne i Ankerfjella. Hun hadde
mye å fortelle fra området
langt der inne i enkle kår.
Tirsdag 19/2 var Oddvar
Minge fra Sarpsborg på
besøk. Han er gardbruker og
svært interessert i gammel
redskap, verktøy og nyttige
kjøkkenredskaper.
Sokneprest Kjell Halvard
Flø tok oss med på en reise
i Egypt gjennom en billed
kavalkade. Han avsluttet med
andakt.
Vårens program

19. mars: Noen inntrykk
fra en reise til Aserbajdsjan,
Georgia og Armenia ved John
Ljøner Andersen. Musikk ved
Rana Ahmadova. Andakt ved
Anne Britt Bjørk.
16. april: Tore Thorkildsen
(Tore Prest, Hvaler) og Olav
Ruud kåserer, synger og holder
dagens andakt.
28. mai: Hva er diakoni og
hvordan drives diakonien
i Haldens syv menigheter?
Ved diakon Hilde Finsådal
og menighetspedagog Albert
Andersen Gjøstøl.
Arr.: Diakoniutvalget i Halden
menighet.

Toyota Prius

Pris fra kr 289.800,-

Toyota Avensis

Pris fra kr 288.900,-

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

FISKEBRYGGA – Telefon 69 17 81 50

www.glennebil.no

Båstadlundveien 6
Postboks 2073, Brødløs
1760 Halden
Tlf 69 21 10 50
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Gudstjenesteoversikt

Berg kirke

Rokke kirke

Søndag 10. mars

Immanuels kirke

ROKKE KIRKE KL. 11.00

Nattverdgudstjeneste v/sogneprest Jan B.
Lystad.

4.søndag i fastetiden

ASAK KIRKE KL. 11.00

Gudstjeneste v/sogneprest Kjell Halvard Flø.
Dåp. Menighetens årsmøte.

TISTEDAL KIRKE KL. 11.00

Gudstjeneste v/sogneprest Reidar Finsådal
Dåp. Nattverd. Menighetens årsmøte.

ENNINGDAL KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste v/kapellan Martin Lund

IMMANUELS KIRKE KL. 11.00

Gudstjeneste v/ sogneprest Jan Boye Lystad

BERG KIRKE KL. 11.00

Gudstjeneste v/fung. sogneprest Kristin
Bakkevig og kateket Ragna Ristesund Hult.
Babysang og 1,2,3 års dåpsbarn invitert.

Søndag 17. mars

Fredag 29. mars
Langfredag

IDD KIRKE KL. 11.00

Pasjonsgudstjeneste ved sogneprest Reidar
Finsådal.

IDD KIRKE KL. 11.00

Gudstjeneste v/sogneprest Kjell Halvard Flø
Dåp. Nattverd. Menighetens årsmøte.

PRESTEBAKKE KIRKE KL. 11.00

Gudstjeneste v/sogneprest Reidar Finsådal
Nattverd. Menighetens årsmøte.

IMMANUELS KIRKE KL. 11.00

Visitasgudstjeneste for Halden, Berg og
Rokke. Sogneprest Jan Boye Lystad, sogneprest Halvor Gregersen og fung.sogneprest
Kristin Bakkevig. Biskop Atle Sommerfeldt.

Søndag 24. mars
IDD KIRKE KL. 11.00

Påskefamiliegudstjeneste v/sogneprest Kjell
Halvard Flø. Dåp. Nattverd.

ENNINGDAL KIRKE KL. 18.00

Påsken i ord og toner ved sogneprest Kjell
Halvard Flø.

IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste v/ sogneprest Halvor
Gregersen. Dåp. Nattverd.

BERG KIRKE KL. 11.00

Palmesøndagsgudstjeneste v/fung. sogneprest Kristin K. Bakkevig og menighetspedagog Johannes W. Halvorsen. Dåp. Nattverd.

Torsdag 28. mars

Pasjonsgudstjeneste v/fung. sogneprest
Kristin. K. Bakkevig.

Søndag 31. mars

Gudstjeneste v/sogneprest Jan B. Lystad.
Dåp. Nattverd.

6. søndag i påsketid

3. søndag i påsketid

ASAK KIRKE KL. 11.00

TISTEDAL KIRKE KL. 11.00

ENNINGDAL KIRKE KL. 11.00

Gudstjeneste ved sogneprest Kjell Halvard
Flø. Nattverd.

IMMANUELS KIRKE KL. 11.00

Søndag 9. juni

ASAK KIRKE KL. 11.00

ASAK KIRKE KL. 11.00

1.pinsedag

Pinsefestgudstjeneste ved sogneprest Kjell
Halvard Flø. Dåp/Nattverd

Søndag 5. mai

IDD KIRKE KL. 11.00

TISTEDAL KIRKE KL. 11.00

Konfirmasjonsgudstjeneste ved sogneprest
Kjell Halvard Flø.

IDD KIRKE KL. 10.00 OG 12.30
Konfirmasjonsgudstjenester ved kapellan
Martin Lund.

IMMANUELS KIRKE KL. 11.00

Konfirmasjonsgudstjeneste v/sogneprest Jan
B. Lystad og menighetspedagog Johannes
W. Halvorsen.

Pinsefestgudstjeneste ved kapellan Martin
Lund. Dåp/Nattverd

PRESTEBAKKE KIRKE KL. 11.00

Konfirmasjonsgudstjeneste ved sogneprest
Reidar Finsådal.

IMMANUELS KIRKE KL. 11.00

TISTEDAL KIRKE KL. 08.30

Konfirmasjonsgudstjenester ved sogneprest
Kjell Halvard Flø.

Mandag 20. mai

IDD KIRKE KL. 11.00

Gudstjeneste v/ sogneprest Halvor
Gregersen. Dåp. Nattverd.

Påskefrokostgudstjeneste ved sogneprest
Kjell Halvard Flø
Påskefestgudstjeneste ved sogneprest Reidar
Finsådal. Dåp.

PRESTEBAKKE KIRKE KL. 11.00

Påskefestgudstjeneste ved kapellan Martin
Lund.

ROKKE KIRKE KL. 11.00

Søndag 21. april

Gudstjeneste v/ sogneprest Jan B. Lystad.
Nattverd.

ROKKE KIRKE KL. 11.00

Gudstjeneste v/sogneprest Halvor Gregersen.
Nattverd.

4. søndag i påsketid

IDD KIRKE KL. 11.00

IMMANUELS KIRKE KL. 11.00

Gudstjeneste ved kapellan Martin Lund.
Dåp. Nattverd.

BERG MENIGHETSHUS KL. 10.00

Gudstjeneste v/sogneprest Jan B. Lystad.
Dåp. Nattverd.

Påskefrokost

IMMANUELS KIRKE KL. 11.00

IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
BERG KIRKE KL. 11.00

St. Georg dagen

Mandag 1. april

St. Georgsgudstjeneste ved sogneprest Kjell
Halvard Flø. Speiderne deltar.

Konfirmasjonsgudstjenester ved sogneprest
Reidar Finsådal

BAKKE OPPTR.SENTER KL. 11.00

Søndag 28. april

HALDEN SYKEHJEM KL. 11.00

ASAK KIRKE KL. 11.00

2. påskedag

Gudstjeneste ved kapellan Martin Lund.

ASAK KIRKE KL. 18.00

Søndag 7. april

2. søndag i påsketid

ASAK KIRKE KL. 11.00

Gudstjeneste ved sogneprest Reidar Finsådal.
Dåp.

IDD KIRKE KL. 11.00

TISTEDAL KIRKE KL. 18.00

Immanuels kirke:
Emma Caroline Sverdrup
Martinsen
Linus Oliver Torp
Anna Larssen Buckholm
Mathilde Fredriksen
Line Holtan Pedersen
Sigurd Kolstad
Amina Westerås Karlsen
VIELSER:
Prestebakke kirke:
Lena Sally Angelica
Källström og
Christopher Winters
DØDE:
Asak
Ingrid Sofie Nilsen

ASAK KIRKE KL 10.00 OG 12.00
IDD KIRKE KL 10.00 OG KL 12.30
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00

5. søndag i påsketid

1-2-3 gudstjeneste med babysanggruppe ved
sogneprest Kjell Halvard Flø. Dåp.

Konfirmasjonsgudstjenester v/fung. sogneprest Kristin K. Bakkevig

Pilegrimsvandring ved sogneprest Kjell
Halvard Flø. Nattverd.

BERG KIRKE KL 11.00 OG 13.00

IMMANUELS KIRKE KL. 11.00

Gudstjeneste v/sogneprest Jan B. Lystad.
Dåp. Nattverd.

BERG KIRKE KL. 11.00

Gudstjeneste v/fung. sogneprest Kristin K.
Bakkevig. Dåp. Nattverd

Søndag 2. juni

2.søndag i treenighetstiden

TISTEDAL KIRKE KL. 11.00

Gudstjeneste ved kapellan Martin Lund.
Dåp/Nattverd. Samarbeid med Pella.

ENNINGDAL KIRKE KL. 11.00

Samtalegudstjeneste med konfirmantene.
Sogneprest Reidar Finsådal.

Fredag 17. mai

Gudstjeneste ved sogneprest Kjell Halvard
Flø. Nattverd.

Gudstjeneste v/sogneprest Halvor Gregersen.
Dåp. Nattverd. 6-årsbok. Konfirmantmusikal
kl. 20.00. Pilegrimsvandring for store og
små fra Rød herregård kl. 10.00.

PRESTEBAKKE KIRKE KL. 14.00
Festgudstjeneste ved sogneprest Kjell
Halvard Flø

Gudstjeneste v/sogneprest Jan B. Lystad

IMMANUELS KIRKE KL. 11.00

BERG KIRKE CA. KL. 13.30

Gudstjeneste v/fung. sogneprest Kristin
K. Bakkevig og menighetspedagog Albert
Andersen Gjøstøl.

Slekters gang
Prestebakke kirke:
David Winters
Enningdalen kirke:
Lucia Engelsen
Berg kirke:
Johanne Ystrøm Bislingen
Zeline Molteberg
Lotte Amalie Redi
Maximillian Gabrielsen
Nora Gjerstad
Elise Sofie Unneberg Lexerød
Wilma Nesting Hjelmungen
Ole Marius Staal Torvmark
Line Alhashimi Olafsen
Siri Khoenprair Myhren
Rokke kirke:
Edwin Flinth Rakstad
Johan Vold

Treenighetssøndag

Gudstjeneste ved sogneprest Reidar Finsådal.

Søndag før pinse

Gudstjeneste v/sogneprest Halvor Gregersen.
Dåp. Nattverd.

ENNINGDAL KIRKE KL. 11.00

Økumenisk gudstjeneste v/Halvor Gregersen
og prest i Halden metodistkirke

IDD KIRKE KL. 11.00

Konfirmasjonsgudstjenester ved kapellan
Martin Lund

Høytidsgudstjeneste v/sogneprest Halvor
Gregersen.

IMMANUELS KIRKE KL. 11.00

ASAK KIRKE KL. 11.00

Tirsdag 23. april

ROKKE KIRKE KL. 11.00

Fellesgudstjeneste ved sogneprest Reidar
Finsådal. Samarbeid med Historielaget.

Konfirmasjonsgudstjenester v fung.
sogneprest Kristin K. Bakkevig og menighets
pedagog Johannes W. Halvorsen.

Søndag 12. mai

Høytidsgudstjeneste v/fung. sogneprest
Kristin K. Bakkevig.

BERG BYGDETUN

Søndag 26. mai

Våronngudstjeneste v/fung. sogneprest
Kristin K. Bakkevig. Dåp. Nattverd.

BERG KIRKE KL.12.00

2. pinsedag

Lørdag 11. mai

BERG KIRKE KL 11.00 OG 13.00

Gerd Olsen
Sigrund Alfhild Buckholm
Per Arne Enholm
Erik Kr. Lindholm Nielsen
John Andersen
Oddvar Anders Andersen
Kåre Stenrød
Idd
Else Marie Johansen
Gerd Kristine Jensen
Martha Elbjørg Hovland
Bergljot Harriet Bergsmark
Magda Holmgaard
Margit Lilly Synnøve
Ludvigsen
Magna Marie Johansen
Liv Forsstrøm
Irene Thorvik
Hjørdis Evlyn Signebøen

Nasjonaldagen

IMMANUELS KIRKE KL. 11.30
Festgudstjeneste v/sogneprest Halvor
Gregersen

Liv Anne Britt Jonassen
Bjerkeli
Ellef Taasten Olafsrud
Knut Jonny Johannessen
Steinar Åkerman
Kjell Arne Voløgård
Øistein Rolf Hammerbeck
Steinar Gangestad
Stefan Bednarski
Birger Albinson
Franz-Ulrich Wagener
Tistedal
Ole Jakob Jonassen
Valborg Helene Gunneng
Ruth Alice Eriksen
Prestebakke
Inger Gustavsen
Birgit Synnøve Raknerud
Søndre Enningdalen
kirke
Marit Sofie Kjelvik
Berg
Bjørg Elvira Ohma
Eva Jensen

Johanne Margrethe Lea
Gudrun Slang
Erik Johan Skaug
Gudrun Marie Bakke
Synøve Else Kollegård
Edel Johanne Hagen
Synnøve Nilsen
Jan Erik Bjerke
Rokke
Einar Karlsen
Odd Asbjørn Eng
Ragnar Haugen
Os
Sven Odne Andersen
Asbjørn Thanstrøm
Kai Henning Røe
John Ragnar Engebretsen
Leif Tonny Gunnar
Halvorsen
Dagfinn Magnussen
Ola Arnold Langnes
Rolf Bukholm
Jon Alfred Holm
Knut Hilmer Saksæther
Tor Holmen

IDD KIRKE KL. 11.00

Pilegrimsvandring ved sogneprest Reidar
Finsådal.

IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste v/ sogneprest Halvor
Gregersen. Dåp. Nattverd.

Høytidsgudstjeneste v/vikar

ROKKE KIRKE KL. 11.00

ASAK KIRKE KL 10.00 OG 12.00

Gudstjeneste ved kapallan Martin Lund.
Dåp/Nattverd

BERG KIRKE KL. 11.00

Jazzmesse v/fung. sogneprest Kristin K.
Bakkevig. Dåp. Nattverd.

BERG KIRKE KL. 11.00

3. søndag i treenighetstiden

Høytidsgudstjeneste v/sogneprest Jan B.
Lystad.

Høytidsgudstjeneste v/sogneprest Halvor
Gregersen

Påskefestgudstjeneste ved sogneprest Kjell
Halvard Flø. Dåp. Nattverd.

Enningdalen kirke

Søndag 19. mai

Kristi Himmelfartsdag

1-2-3 gudstjeneste ved sogneprest Kjell

DØPTE:
Asak kirke:
Runa Wilhelmine Bjørke
Margrethe Syvertsen Lie
Fillip Bjørnstad
Idd kirke:
Julie Linea Nordbye
Wahlstrøm
Ingrid Marie Paulsen-Bjørge
Nora Kristine Fredriksen
Aksel Hafsrød Sener
Aron Leander Rauøy
Jens Christian Ystehede
Lucas Eylertsen Gulbrandsen
Elias Dahlstrøm
Eivind Jørstad Olsen
Jon-Halvard Ørås Johansen
Sander Sæther Christiansen

ROKKE KIRKE KL. 11.00

Prestebakke kirke

ASAK KIRKE KL. 11.00

«Møtested kirken» ved sogneprest Reidar
Finsådal. Nattverd.

Kveldsmåltid på menighetshuset kl. 18.
Nattverdgudstjeneste v/fung. sogneprest
Kristin K. Bakkevig

Idd kirke

Torsdag 9. mai

IMMANUELS KIRKE KL. 18.00

BERG KIRKE KL. 19.30

Tistedal kirke

Gudstjeneste v/sogneprest Jan B. Lystad.
Dåp. Nattverd.

Tirsdag 2. april

Nattverdgudstjeneste v/sogneprest Jan B.
Lystad. Kveldsmåltid i menighetssalen Os
Alle 13.

Søndag 14. april

1-2-3 gudstjeneste med babysanggruppe ved
sogneprest Reidar Finsådal.

TISTEDAL KIRKE KL. 18.00

Påskemåltid og gudstjeneste ved kapellan
Martin Lund. Nattverd.

Gudstjeneste v/sogneprest Halvor Gregersen.
Dåp. Nattverd.

BERG KIRKE KL. 14.00

Felles Langfredagsgudstjeneste v sogneprest
Jan B. Lystad og felleskomiteen.

Gudstjeneste v/sogneprest Jan B. Lystad

Skjærtorsdag

IMMANUELS KIRKE KL. 11.00

Gudstjeneste ved kapellan Martin Lund.
Dåp. Nattverd

Høytidsgudstjeneste v/sogneprest Jan B.
Lystad. Dåp.

Palmesøndag

Halvard Flø. Kirkekaffe.

IMMANUELS KIRKE KL. 11.00

1. påskedag

Maria Budskapsdag

Asak kirke

IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste v/vikar

ROKKE KIRKE KL. 11.00

Gudstjeneste v/ sogneprest Halvor
Gregersen. Dåp. Nattverd.

Sandor Horvath
Frank Kristian Jakobsen
Harald Bernhard Berg
Solveig Andora Sæther
Asta Irene Windahl
Ingrid Holm
Karin Margareth Ludvigsen
Evelyn Hjelm-Andersen
Gerd Marie Krabset
Mary Emilie Andersen
Aase Larseng
Kari Ystrøm
Hjørdis Ibsen
Lillian Synnøve Ramberg
Sven Ekstrand
Gerd Nanzy Olaussen
Anne-Brit Saetrang
Bjørn Kjell Øverby
Finn Erling Heggen
Hanna Margareta
Hartvigsen
Sverre Petter Frithjof
Pettersen
Viktor Alfin Andersson
Eva Jensen

Carsten Sem
Jan Petter Wærness
John Arve Andersen
Gerd Synnøve Svendsen
Lilly Einang Tønnesen
Jorunn Nygård
Kurt Sverre Øraas
Rudolf Aksel Andersen
Arvid Katterås
Gunvor Taskerud
Hjørdis Ibsen
Rolf Torply
Anne Marie Johannessen
Grethe Rustad
John Fredrik Kindblad
Hildur Elise Jakobsen
Solveig Ragnhild Holtan
Elisabeth Guttormsen
Hjørdis Marie Larsen
Anne Lise Lunde
Inger Magnussen
Liv Margaret Solberg
Paulovna Solberg
Knut Nikolaisen
Oddbjørn Temte

Nytt fra

Enningdalen
menighet
Menighetens og
pinsevennenes felles
mini-alphakurs i
Enningdalen er nå
godt i gang. De to
siste kurskveldene
blir i pinseven
nenes lokale på
Prestebakke
tirsdagene 12.mars
og 23.april fra kl
19-21, og tema
ene er «Jeg tror på
Jesus Kristus» og
«Jeg tror på den
Hellige Ånd». Alle
er hjertelig velkom
men til å delta på
den ene eller begge
kveldene.
Onsdag 20.mars har
årets konfirmanter
dør-til-dør-aksjon
til inntekt for
Betesda-stiftelsen i
Romania. Fra Halden
Nærradio er dette
arbeidet godt kjent
i bygdene våre, vi
håper derfor konfir
mantene blir godt
mottatt når de ringer
på dørene.
Søndag 17.mars blir
det menighetsårs
møte umiddelbart
etter gudstjenesten
i Prestebakke kirke. Årsmeldingen
legges ut i kirken og
på kirkekontoret.
Palmesøndag
24.mars inviterer
menighetsrådet til
kveldssamlingen
«Påsken i ord og
toner» i Enningdalen
kirke. Arrangementet
er en del av
Iddesidens felles
«Påskefestuke».
1.påskedag blir det
festgudstjeneste i
Prestebakke kirke
ved kapellan Martin
Lund.

Menighetsbladet

Den norske kirke
i Halden
Kirkens Hus
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 / 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
		 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
Boligtelefoner
		 Sogneprest Reidar Finsådal
69 18 54 24
		 Organist Knut-Ronald Haugen
69 18 67 72
		 Kirketjener Karin Wærstad Hansen 69 19 63 39
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
Gutten i Rio

Gutten sto med en lubben liten
hundevalp i armene. Fortalte
stolt om skole og venner og
framtidsdrømmer. Han ville
bli kaptein. En stor drøm for
en fattig tiåring i en av Rios
favelaer. I hytta bak oss bodde
han sammen med foreldre og
tre søsken. Ett rom, jordgolv, en
slitt madrass, noen pappesker
til klær, et bord med tallerkener,
krus og annet løsøre.
Så vil han vite hvordan det er
i landet jeg kommer fra. Er det
ikke veldig kaldt der? Det har
han i alle fall hørt om på skolen. I
Europa er det kaldt.
Jo, det er kaldere i Norge enn
i Brasil. Særlig om vinteren når
snøen dekker landet. Han lytter

ivrig. Hvite jorder og fjell – og is
så sterk at en kan gå på vannet!
Plutselig spør han undrende:
– Er det ikke rart å bo så langt
borte?
Med ett ser jeg det hele i hans
perspektiv. Jeg er avvikeren, den
underlige fremmede som lever i
en helt annen og merkelig verden.
Han er den som lever et normalt
liv.
Møtet med gutten i Rio ble en
aha-opplevelse for meg. Jeg ble
minnet om at jeg og mine norske
erfaringer, omgivelser og tradi
sjoner ikke er det eneste normale
og verdifulle i verden. For men
nesker på andre kanter av kloden
lever jeg «langt borte». Det
normale er for dem å bo i Brasil,
Uganda, Kina, Iran, Australia og
bære med seg kulturen derfra.

Anne-Britt Bjørk

Erfaringer og tradisjoner hos
beduiner i Jordan og fiskere i
India er det normale for dem.
Jeg er gjerne en ambassadør
for norsk kultur og tradisjoner.
Men min kultur, mine tradisjo
ner er ikke en norm for andre.
Vi har alle våre nasjonale og
etniske verdier å ta vare på. Noe
å være stolt av, noe å la hveran
dre ta del i. Noe å vise hverandre
respekt for. Naturligvis skal
vi ikke godta holdninger og
handlinger som krenker og truer
mennesker og samfunn. Vi skal
stå opp mot rasisme, overgrep,
undertrykkelse, utbytting. Men
også de vi tar avstand fra, har
menneskeverd.
For mange i verden er dess
verre det normale et liv med
fattigdom og ensomhet, flukt,

Ordet er ditt
Til vårt julenummer sendte
Kristin Bakkevig oss en vakker
sang om håp. Den skulle ha
fortsatt der hvor hennes tekst
sluttet. Nå tar vi den med i vårt
påskenummer og lar henne
dermed fortsette å samle på
håpstekster frem mot en ny
vår. Legg merke til den glade
danserytmen i denne sangen!
På mitt forrige arbeidssted
lærte jeg en «håpstango» fra
Sør Amerika. Vi sang den ofte.
Selv om jeg ikke kan dele den
fantastiske melodien med dere,
vil jeg dele ordene. (Jeg drister
meg til å blande en dansk og
en norsk oversettelse).
Fordi han kom og var som
morgenrøden
og brøt Guds taushet og vår
angst for døden,

undertrykkelse. Det er en
uakseptabel normalitet. Vi må
arbeide for å fjerne årsaker til
fattigdom og nød. Men vi har
uansett samme verdi. Direktører,
skolebarn, uteliggere, kirkegjen
gere, gatemusikanter, buddhister,
muslimer, kristne – livene våre
arter seg ulikt. Men rik eller
fattig: Ingen av oss er mer verdi
fulle enn andre! Vi har vår verdi
som mennesker Gud har skapt.
Så møtes vi på tvers av gren
ser. Noen ganger på reise, andre
ganger i vår egen by. Får små
glimt inn i hverandres sammen
heng. Dette betyr noe for meg.
Møte med mennesker gir ny inn
sikt, utfordrer og gjør livet rikere.

Kristin Bakkevig

fordi han gjennom handlin
ger og taler
har lukket porten opp til
Himlens saler,
fordi han var Guds sønn og
en av våre
og gikk omkring i gater og
i gårder,
fordi han lot de siste bli de
første
og lot de blinde se og små
folk trøste,
så kan vi holde ut i vonde
tider,
så vet vi Gud er nær, selv
når vi lider,
så kan vårt brutte håp som
solen stige,
så kan vi se at kommet er
Guds rike,
så kan vi holde ut i vonde
tider,
så vet vi Gud er nær, selv

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

når vi lider,
så kan vårt brutte håp som
solen stige,
Gud er hos oss.
Fordi ham jaget
k remmerne fra templet
og innbød dem de fromme
hadde stemplet,
fordi han lo når barna sang
og danset
og spredte liv som prester
ikke sanset,
fordi han tømte kalken
uten klage
og måtte gallen fra vår ond
skap smake,
fordi han bar sitt kors og
våre synder
slik at hans død vårt nye liv
forkynner,
så kan vi holde ut i vonde
tider...

Fordi en morgen så ham
sprenge graven
og dødens brodd ble brutt
den dag i haven,
fordi Guds budskap om
ham ikke stanser,
men bryter ut i sanger, ord
og danser,
fordi han Ånd får hjerter til
å smelte,
og med et pust får murer til
å velte,
fordi hans Ånd får gamle til
å drømme,
gir unge syner om at liv kan
strømme,
så kan vi holde ut i vonde
dage
så vet vi; vi er ikke latt
tilbage…
…Gud er hos oss.
(Tekst og melodi finnes i sang
boka: Syng håp! Sanger og bønner
fra den verdensvide kirke.)

Bakkens Auto A/S

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

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

Tlf. 69 19 61 80

Når det gjelder
IT og økonomi

GODKJENT LEVERANDØR
AV HELSE- OG SYKEARTIKLER

BRØDLØS

Ottar
Linde-Nielsen a/s
JUVELER

Tlf. 69 17 60 62

TLF. 69 17 20 37

Tlf 69 17 86 14

www.f-jorgensen.no

Løkkevikveien 3, 1747 Skjeberg

Tlf 69 18 76 00
www.lindhaugen.no

Din samarbeidspartner
på grunnarbeider og grøntanlegg

w w w. s u v e r e n ko m m u nik a sj o n . n o
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