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Jeg tror på

jordens 
forvandling
Jeg tror på jordens
forvandling en gang, en
tid, et sted, en fremtid hvor
Guds himmel til jorden
senkes ned, en evighet av
glede da alt det vakre her
blir løftet i Guds klarhet og
stråler bedre der.
Jeg flykter ikke fra verden.
Den jord som engang falt, er
båret av de hender som skal
fornye alt. Jeg vet at Jesus
lever! Jeg tror at Herren
Krist, når alle håp er ute,
skal stige frem til sist.
Jeg tror på jordens forvandling. En tid, et sted, en
gang skal alle ting bli nye
og alt bli fylt med sang! Ja,
jorden skal fornyes, og gode
ting skal skje! Bak døden
venter Jesus. Den som vil
tro, skal se!
Jeg flykter ikke fra verden.
Blant jordens minste små,
der finner jeg den fremtid som jeg vil vente på. Ja,
jorden skal forvandles, dens
natt går alt mot gry! Jeg tror
at Jesus Kristus skal gjøre
verden ny!
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Kjære lesere,
Velkommen til sommerens
menighetsblad! Enda vi bare
er i første halvdel av juni, har
sommeren alt vart i over en
måned med dertil overdådig
varme. Hva passer vel bedre
enn å synge Solsangen av
Frans av Assisi? Dessuten kan
vi glede oss over en herlig
blomstring og trekkfuglenes
sang i skog og mark.
I kirker og saler jubler
barnekorene mot oss.
Konfirmanter trer frem på
rekke og rad for menigheter og familier med det de
har lært og opplevd i sin
undervisningstid. Alt dette
er med i sommernummeret,
foruten innslag om kristen to,
historisk stoff og hjelpende
hender i Halden.
La meg til slutt få sitere
Høysangens kapittel 2:
10–13, og ønske dere alle en
velsignet sommer:
Min kjæreste tar til orde og
sier: Stå opp, min elskede,
min vakre jente, og kom! Nå
er vinteren omme, regnet er
forbi, det er borte.
Landet dekkes av b
 lomster.
Sangens tid er inne, turtelduen kan høres i landet.
Frukten på fikentreet
modnes, blomsten på
v instokken dufter.
Unni E. B. Nøding, red.

Forsiden

«Høysommer i Busterudparken».
Foto Arild F. Stang.

Neste nummer

Siste frist for innlevering av stoff til
neste utgivelse er 14. september.
Neste nummer av Menighets
bladet trykkes 26. september.

3. juni ble 18 konfirmanter konfirmert i Rokke kirke, og med det
er konfirmantåret 2017–2018 i Rokke, Berg og Halden menigheter
over.
JOHANNES
WILBERG
HALVORSEN
TEKST OG FOTO

Mens et nytt kull med konfir
manter skrives inn kan vi se
tilbake på et begivenhetsrikt
år med opplevelser og felles
skap med 81 konfirmanter i
de 3 menighetene våre.
Allerede tidlig i august
hadde konfirmantene sam
taler en og en med prest eller
menighetspedagog.
– Vi blir jo ikke kjent med
konfirmantene i løpet av en
ti minutters samtale, men
det er en fin måte og møte
dem på i starten av konfir
mantåret, og snakke litt om
forventninger og hvem vi er,
forteller menighetspedagog
Johannes Halvorsen.
– Jeg har inntrykk av at
konfirmantene også setter
pris på dette.

Korgruppa øver til konfirmantmusikalen.

Kick Off

Etter presentasjonsguds
t jenester i hver en kelt
menighet ble konfirmant
året sparket i gang for alvor
med Kick Off på Ormtjern
en lørdag midt i september.
Konfirmantene er delt inn i
basisgrupper på 6–9 perso
ner som de følger gjennom
hele året. Denne lørdagen
konkurrerte gruppene med
hverandre i en rekke uhøy
tidelige øvelser som krever
samarbeid og laginnsats. Og
til slutt var det tautrekking.
Det var mange blide fjes å se
rundt Ormtjern denne dagen.
Utover høsten og vinte
ren hadde konfirmantene
undervisningssamlinger og
seminarer i større og mindre
gruppe, fikk prøvd seg som
ministranter i kirken sin,
var med på ungdomsguds
tjeneste og konsert med
Ten Sing Norway. Dessuten

Fra siste scene i konfirmantmusikalen «Peter».

fikk mange prøvd seg som
hjelpeledere på «Hallo Venn»
og andre trosopplærings
arrangementer, mens andre
var med på «Et sted å være»
på Bedehuset i Rokke eller i
nystartede Ten Sing Halden.
– Vi prøver å legge opp
konfirmantåret slik at kon
firmantene skal få med seg
litt av bredden i menigheten
sin, forteller Johannes. Det er
viktig at de lærer det tradisjo
nelle undervisningsstoffet
om Trosbekjennelsen, De
10 bud og så videre, men jeg
synes det er minst like viktig
at de får en opplevelse av hva
det vil si å være med i menig
heten sin, og en opplevelse av
fellesskap.»

Bidrag til Menighetsbladet

Konfirmantleir

Andre helgen i februar dro
vi på konfirmantleir på
Stenbekk, og for mange var
det et av de absolutte høyde
punktene i konfirmantå ret.
– Vi er såpass mange at
kapasiteten på leirstedet er
helt på grensa til det som

går… Men det er utrolig
stas å ta med seg så mange
kjekke ungommmer på leir!
Leirhelgen har et intenst
program med mye å lære,
gjøre og oppleve, og noen
synes nok kanskje det burde
vært mer tid til å slappe av,
men moro var det.

«Kick Off» i nydelig vær på Ormtjern.

Styret for Menighetsbladet er takknemlig for at vi fortsatt kan utgi bladet fire ganger i året, og vi håper at
leserne – som vi – er fornøyde med innhold og utseende. Det er imidlertid ikke gratis å utgi bladet. Til tross for
at vi er velsignet med dyktige bidragsytere og ivrige avisbud som stiller opp gratis for bladet, er det kostnader
tilknyttet produksjon og trykk. Vi takker våre trofaste annonsører som bidrar til driften av bladet, men ønsker
også du som privatperson å hjelpe til?
Du har mulighet til å bidra med en pengegave til kontonr 1030 07 44023.
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Utforsking av kristen
tro i menigheten
ASAK

NYTT FRA
MENIGHET

Musikal

Kort tid etter leiren begynte
en ny fase av konfirmant
å ret ; mu si k a lper ioden .
Konfirmantene kom med
ønsker om hvilke aktivi
teter de ville være med på,
og i noen hektiske uker ble
det bakt, sunget, snekret og
øvd frem mot vårens store
evenetyr: konfirmantmusikal
i Immanuelskirken.
Siste uke før forestillingen,
midt i april, var det bortimot
døgnkontinuerlig aktivitet i
kirken. En gjeng med ivrige
meda rbeidere, og en del
konfirmanter som gjerne
ble med på mye mer enn de
måtte, rigget klar kirken til
forestilling. Kvelden 15. april
var kirken fullsatt, og vi fikk
se resultatet av noen ukers
iherdig jobbing: I en to timer
lang forestilling med skue
spill, sang, mat, avanserte
kulisser og generøse meng
der teknisk leamikk fortalte
konfirmantene historien om
apostelen Peter. Publikum
koste seg, og konfirmantene
kommer antagelig for alltid
til å huske hvem det var som
gikk på vannet.
Og når dette skrives er det
altså forsommer, og vi har
akkurat gjennomført flotte
konfirmasjoner i alle kirkene
våre. Tilbakemeldingene fra
konfirmanter og familier er
at det er stas å være konfir
mant i kirken. Hvis du kjenner
noen som er født i 2004 og
som ikke har fått skrevet seg
inn ennå – be dem ta kontakt
med m
 enighetskontoret; det
er ikke for sent å bli med!

Gjennom fire temakvelder i Berg kirke i februar og
mars ble mer enn 30 deltakere hver gang utfordret
til å tenke over og s amtale om det mangfoldige
innholdet i kristen tro.
ALF ROLIN
TEKST

Noe av det som hver søndag
blir forkynt fra prekestolen
og bekjent og sunget om
i benkeradene, ble disse
kveldene a nalysert og
v urdert i fellesskap med
sikte på å fordype for
ståelsen av troen.

Berg kirke.

Kristen tro oppdatert

Felles utgangspunkt var
boka «Krisen tro opp
datert» som er skrevet av
brødrene Kjell Arnold og
Ole Jacob Nyhus. Alle delta
kerne fikk hvert sitt eksem
plar. Den får fram at teologi
er mer enn et fag for spesielt
interesserte akademikere.
Det er også en t ydning av
livet som mange opplever
som troverdig.
Den store virkeligheten

Ole Jacob Nyhus, den
ene av forfatterne, viste
på første samling til ord
taket «Det er mer mellom
himmel og jord enn man
kan se». Han beskrev en
felles menneskelig leng
sel etter noe mer enn det
mest synlige i hverdagen,
og gikk gjennom flere svar
og perspektiver som kristen
tro kan gi mennesker som
søker svar på store eksis
tensielle livsspørsmål.

Her kommer et

nytt tilbud

til 6–9 åringer!

Jesus – Gud i vår sårede
verden

Prost i Sarpsborg prosti som
også omfatter menighetene i
Halden, Kari Manger Alvsvåg,
presenterte flere av Bibelens
fortellinger om hvordan Jesus
møtte mennesker i ulike livs
situasjoner, og fremholdt hvor
dan hans ord og handlinger
for mange troene har vært til
trøst i dyp sorg og til berikelse
på gode dager i livet.
Gjør det en forskjell?

Sokneprest i Berg, Kristin
K rabberød Ba k kev ig, ga
mange eksempler på hvor
dan kristen tro kan tilføre noe
spesielt og derved utgjøre en
forskjell i rekken av ellers like
hverdager. Og hun satte disse
delene av livet inn i den store
sammenhengen som i kristen
tro kalles det evige liv.
Jeg vil gi dere fremtid og håp

Menighetspedagog Johannes

W. Halvorsen avsluttet rekken
av temakvelder om kristen tro
med undervisning om hvor
dan Guds rike kan forstås både
som noe som skal komme en
gang i fremtiden, og som noe
som allerede er her. Han pekte
på spenningen mellom ansvar
for denne verden og håp om
en ny verden.
Rom for både tanker og
opplevelser

Temakveldene ga mer enn
tradisjonelle gudst jenester
og møter mu l ig het t i l å
tenke grundig gjennom hva
det mangfoldig innholdet i
k risten tro kan gi av mening
til menneskel ivet. Og stor
v illighet blant deltakerne
til å dele vidt forskjellige
tanker i gjensidig respekt ga
opplevelser av at fellesskap
ikke krever enighet om alt. Fast
liturgi avsluttet temakveldene
i Berg.

Juniorkonfirmantene i Berg
Berg menighet starter et nytt tilbud for dere
som er i 12–15-årsalderen. Vi samles hver
14.dag, synger sammen – og finner på andre
ting som er gøy. Vi samles første gang 6. sept.
og forsetter 20. september, 11. og 29. oktober,
1. og 15. november, og 29. november har vi
semesteravslutning.

Er dette noe for ditt barn?

Er dette noe for deg?

Hilsen Maria H.Johansen (kantor i berg) og Jeanette Røsnæs

Menighetskvelder
høsten 2018
Programmet for høstens
menighetskvelder i Kirkestua
er nå lagt. Som en videre
føring av jubileumshelgen,
starter vi opp 23. august da
Inger Lise Skauge vil fortelle
om Asak kirkes historie.
20. september kommer
Torbjørn Greipsland med
et bildekåseri om norsk
amerikanske misjonærer, og
18. oktober vil frikirkepastor
Sigvald Steilbu ta for seg
forsoningen i et bibelsk
perspektiv.
22. november blir det et
sangprogram med Inger Lise
og Roger Skauge. Temaet har
de kalt: Fra Fanny Crosbys liv
og sangskatt. Sett av datoene
allerede nå!
Menighetskveldene holdes
i kirkestua ved Asak kirke,
begynner kl. 19.30 og
avsluttes med et felles
kveldsmåltid. Alle er hjertelig
velkommen!

NYTT FRA

Vi satser på et nytt tilbud for barn i tidlig
skolealder, som en del av Berg menighets
tilbud til barna. Vi møtes første gang 6. sept.
og fortsetter å treffes ca 2 ganger i måneden for
sang, lek og gode samlingsstunder. Vår nye
kantor, Maria, har lang og god erfaring med
sang for barn i den alderen!
Kontakt gjerne Maria: maria.haug@kirkenshus.halden.no
Eller ring Kristin Bakkevig 482 69 054 om du vil vite mer!

125-årsjubileum
Som allerede nevnt i forrige
menighetsblad, har Asak
kirke 125-årjubileum i
august. Hovedmarkeringen
skjer helgen 18.–19. august.
Lørdagen vil det være åpen
kirke med musikkinnslag,
aktiviteter for barn og
kirkekafé i kirkestua på
formiddagen. På kvelden blir
det konsert med Tenorane i
kirken kl. 19.00. Søndag blir
det jubileumsgudstjeneste
med prosten, noen inviterte
gjester og alle de som
måtte ønske å feire denne
begivenheten sammen med
oss. Etter gudstjenesten blir
det kirkekaffe i kirkestua hvor
de tradisjonelle småkjeksene
er byttet ut med kaker.
Alle med en tilhørighet til
Asak kirke bør allerede
nå planlegge slik at en er
tilbake fra ferie før denne
helgen og legge konserten
og jubileumsgudstjenesten
inn i kalendrene sine. Det blir
for øvrig ingen andre guds
tjenester på Iddesiden denne
søndagen.

Kontakt gjerne Maria: maria.haug@kirkenshus.halden.no
Eller ring Kristin Bakkevig 482 69 054 om du vil vite mer!
Hilsen Maria H.Johansen (kantor i berg) og Jeanette Røsnæs

BERG

MENIGHET
Gudstjeneste som del av
«Villblomstens dag»
Søndag 17. juni arrangerer
Berg menighet blomster
vandring før gudstjenesten
og pynter kirken til guds
tjenesten med ville blomster.
Førsteamanuensis og
botaniker Marit Eriksen
er guide på vandringen.
Menigheten markerer på
den måten «Villblomstens
dag» sammen med
Østfold botaniske forening.
Fremmøte ved kirka kl 10.00.
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BERG

MENIGHET
Torsdager i Berg kirke
– som var og kommer.
Denne vinteren gjennomførte
menigheten 4 torsdagskvelder
om kristen tro – og erfaringen
var god. Derfor håper vi å
utvikle dette videre et seinere
semester.
Mye av det som skjer i Berg
menighet til høsten finner sted
på torsdager kl 19.00 i kirken
eller i kirkestua (prestegården).
Det kommer mer informasjon
på hjemmesidene i god tid i
forkant.
Til høsten vil vi satse på en
jevn rytme av «Stille kirke» og
kveldsmesse, andre torsdag i
måneden, og en torsdagskveld
med annet preg – av ulikt slag,
fjerde torsdagskvelden.
8. marssamarbeid
De siste 3 åra, etter «Rød
knapp»-aksjonen, hvor
Metodistkirken, Den norske
kirke, Sanitetsforeningen,
fristilte og Bygdekvinnelaget
samarbeidet, er det i ferd med
å bli en tradisjon å markere 8.
mars – «over grensene». I år
var Brygga Kultursal nesten
fylt da Shabana Rehman
Garder med humor og sterke
og viktige betraktninger – ga
oss ettertanker og berørte de
som var der.
Pilegrimsvandring med
meditasjoner langs veien
Lørdag 28. april gikk 25 «pile
grimer» leden fra Stenklopp
til Berg kirke. Det var en
vandring sammen med Sta
Marieforeningen – en vakker
vårdag. Underveis gikk vi
i stillhet og med input og
refleksjoner for ettertanke.
Vandringen avsluttet med
«Vandringsmesse for trøtte
føtter» i Berg kirke.
Jazzgudstjeneste
Søndag 29. april feiret vi jazz
gudstjeneste i kirken. Hvert
halvår har vi i de siste årene
hatt med oss en gruppe fra
Halden Storband og sangsolist
Margrete Gaulin Simensen.
Det er en inspirerende og
tankevekkende måte å feire
gudstjeneste på.
Konsert med
Gledessprederne
Tirsdag 22. mai hadde koret
Gledessprederne sin årlige
sommerkonsert i kirken.
Koret på 35 sangere hadde
et variert program. Det ble
solosang og noen spilte på
instrumenter. I tillegg var
det allsang. ca 130 personer
var kommet for å høre og
oppleve sang og musikkglede.
Gledessprederne kan kunsten
å glede og begeistre andre, og
vi gleder oss allerede til neste
sommerkonsert
Gudstjeneste med
konfirmantpresentasjon
Presentasjon av nye
konfirmanter skjer på guds
tjenesten den 9. september.
Sommeravslutning
Onsdag 9. mai var det
sommeravslutning for barne
arbeidet i Berg menighet. Ca
70 barn og voksne var samlet
i den nye kirkestuas preste
gårdshage – med pølser, brus
og is. Det ble en hyggelig
opplevelse!

Konfirmantmusikal
KJELL
HALVARD
FLØ

Konfirmantene i Tistedal, Idd og Enningdalen har
samarbeidet om en flott musikal i Tistedal kirke

TEKST OG FOTO

Dette var et konfirmant
prosjekt som viste oss hva
som skjedde med Jesus
og disiplene i gjennom

dramatiske påskedager, slik
Bibelen forteller om det.
I roller som sangere, skue
spillere, lyd- og lysteknikere,
fikk de vist oss Bibelens

Speiderne feirer
St. Georgsdagen

viktigeste budskap på en
flott måte. Konfirmantene i
Asak brukte samme opplegg
og framførte sin musikal
i Asak kirke. Stor takk til

frivillige medarbeidere som
gjorde dette mulig! Vi ønsker
alle konfirmanter en riktig
god sommer, og takker for et
fint år!

Sangkvelder i Asak kirke

I Tistedal er det lang tradisjon
at flere speidergrupper i Halden
kommer sammen for å markere
St. Georgsdagen.
Fossekallen Speidergruppe, Halden Speidergruppe
og Frelsesarmeens speidere møter fram med flaggene
sine, og noen er også utkledd som hovedpersonene i
den dramatiske legenden om St. Georg, som har gitt
navnet til dagen.
Etter gudstjenesten var det kirkekaffe og foreldrene
til speiderne sørget også for gode kaker til kirkekaffen.
De som deltar i et aktivt speiderarbeid lærer mye, opp
lever et fint fellesskap, og det blir gode minner for livet
videre! Kanskje flere vil bli med i en speidergruppe?
AV KJELL HALVARD FLØ

21. april møttes flere kor og sanglag fra bedehusene i Halden,
til en felles sangkveld i Asak kirke. Det var sangere fra Glenne,
Pella, Rokke og Gimle misjonshus, som bidro med stor sang
glede og fylte kirken med interesserte som fikk synge med.
Bildet viser et felleskor som blir dirigert av Per Lindhaugen.
Asak menighet ønsker velkommen tilbake til flere sangkvelder!
AV KJELL HALVARD FLØ
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Peter Ulrik Magnus Hount
Eidsvollsmann og prost i Berg i Østfold – en forsvarer
av jødenes adgang til riket

Småtrolla
Småtrolla fortsetter til høsten
– og er for alle barn mellom 1
og 5 år som er i følge med en
voksen. Vi møtes annenhver
uke kl 17.00–18.30 (se hjemme
sider mht. dag for høsten).
Der synger og traller, leker
og danser, tegner og spiser
vi sammen. Før kveldsmaten
har vi en liten samlingsstund
hvor det fortelles en fortelling
fra Bibelen. Kontaktperson:
Janne Tove Brække: 41580269
og Iselin A. Gjøstøl: 41580269
(Etter 4. okt.)

TEKST

Peter Ulrik Magnus Hount (født
1769) var en dansk-norsk prest og
eidsvollmann.

Sønnen

I 1786 ble han student fra
Kristiansands Katedralskole,
tok teologien i København og
var så kapellan på Voss der
kona kom fra. Siden ble han
sokneprest i Moss og avan
serte etter hvert til prost i Berg
i Østfold. Samtidig var Hount
en ivrig opplysningsmann.
I 1809 skrev han en a rtikkel:
«Norges retfærdige og billige
Ønsker», med krav om korn
magasiner, norsk orlogsflåte,
norsk nasjonalbank og norsk
universitet. Han stiftet også
«Bergs Agerdyrknings- og
Industriselskab».
Eidsvoll

På Eidsvoll var han med i
Unionspartiet. Han mente
altså det var mest fornuftig
i den vanskelige situasjonen
Norge var i, å få i stand en
union med Sverige. Under
debatten om jødenes stil
ling var han ivrig med, ikke
minst om den herostratisk
berømte «Jødeparagrafen»:
En mener det var Nicolai
Wergeland fra Kristiansand
som stod bak, og i hvert fall
var det Teis Lundegaard fra
Austad, nå Lyngdal, som drev

BERG

MENIGHET

JOSTEIN
ANDREASSEN

I 1769 ble Jacob Nielsen
Hount sokneprest i Søgne.
Her ble han i 20 år. Hount
kom fra Igens sokn på øya
Als i Danmark, som ligger rett
utenfor Sundeved, langt sør i
landet. Her hadde Hount vært
kapellan noen år, men han var
egentlig fra Ryfylke.
Da han kom til bygda, hadde
han med seg en nyfødt sønn,
Peter Ulrik Magnus, som
mange år senere møtte på
Riksforsamlingen på Eidsvoll.

NYTT FRA

Berg kirke og landskapet rundt, slik Ferdinand Gjøs festet det til lerretet i 1880. Maleriet tilhører Berg Sparebank. [Fra boken «Kirker og kirkegårder i Halden, 2010 av Inger Lise Skauge og Kari Stumberg.

den igjennom. 16. april 1814
ble saken om jødenes opphold
her i landet diskutert, og 4. mai
kom den opp igjen.
Avskyelig intolerant

I boken «Norges grunnlov
175 år» heter det om dette:
« S ok nepre st Hou nt f r a
Smålenene [Østfold] karakteri
serte vedtaket om jødene som
«afskyelig intolerant» og argu
menterte: «Jøder er dog mennesker. Dersom andre n
 ationer
handlede ligesom vi, havde jøderne intet opholdssted, og de
bør dog tillades at boe etsteds
på Guds grønne jord.»
En av lederne i Riksfor
samlingen, Christie, fore
slo derimot at forbudet også
burde gjelde jesuitter og
munkeordener, og slik ble det.
Paragrafen ble vedtatt med
103 mot 7 stemmer og kom til
å lyde så: «Jøder er fremdeles
udelukkede fra Adgang til
Riget». Egentlig bar det hele
preg av et kupp. En person
[Teis Lundegaard?] skal ha
ropt plutselig: «Op alle I som
ingen Jøder vil have i landet!»
Og de fleste i salen reiste seg
resolutt.»
Religionsfrihet?

Den norske grunnloven var
uten tvil den mest moderne
i Europa og hadde i utgangs
punktet klare menneske
rettigheter som tr yk ke-,

tale- og religionsfrihet på sitt
program. Vi ser dessverre at
i sluttfasen fikk religions
friheten en stor innskrenk
ning og ble i praksis strøket. I
tillegg ble altså munkeordener
og jesuitter utelukket fra riket.
Det er trist at Grunnloven,
som de aller fleste nordmenn
føler som et viktig funda
ment, skulle få en slik skam
plett i sin opprinnelige tekst:
«Jødeparagrafen».

Han ble dessuten innvalgt på
Stortinget i 1815.
Litteratur:
• Jørn Holme: «De kom fra alle
kanter. Eidsvollsmennene og
deres hus» (2014)
• Håkon Harket: «Paragrafen.
Eidsvoll, 1814» (2014).
• Karsten Alnæs:
«1814. Miraklenes år» (2013)
• www.wikipedia.org

Juniorkonfirmanter
Juniorkonfirmantene har
samling i Berg kirke en
onsdag i måneden etter skole
tid. Vi er en fin gjeng, men har
plass til flere! I tillegg ses vi på
ulike gudstjenester, samlinger
for mindre barn og «ekstrasamlinger» inn i mellom. Som
juniorkonfirmant får du lære
mer om kirken, om tro og du
får være med som juniorhjelpeprest (ministrant) på
gudstjenester. Har du lyst til å
være med å hjelpe til i kirken,
men er ikke gammel nok til
å være konfirmant? Er du
mellom 9 og 12 år? Da bør du
også bli en Juniorkonfirmant.
Kontaktperson: Kristin K.
Bakkevig (tlf 48269054).
Barnekor
Vi har fått ny kantor i løpet
av året, og det planlegges å
komme i gang med barnekor –
Ét kor for 6–9 år og ét for
12–15 år. Mer informasjon
kommer.

Forsvarer og budbringer

Den presten som het Hount
og som forsvarte jødene,
var altså oppvokst på Søgne
(gamle) prestegård. Det er jo
fint å tenke på, samtidig som
det er en ideologisk arv som
forplikter!
Ifølge h istorieforfatteren
Ka rsten A l nes va r den
samme Peter Hount en av
de to som brakte det aller
viktigste forhandlingsbrevet
fra Karl Johan til den norske
kongen Christian Frederik.
Der tilbyr svensken at Norge
skal få b
 eholde Grunnloven,
med de endringer som unio
nen krever, om krigen opp
hører. Brevet ble overbrakt på
Spydeberg prestegård den 7.
august 1814. Krigen opphørte
virkelig. Fredsforhandlinger
kom i gang. Siden ble Hount
ridder av Nordstjärneordenen
og ble da kandidat til det
første ledige bispeembetet.

Gi en middag
i måneden

...til mennesker
i gatemiljøene
sms middag
til 2490 (40,–)
Beløpet belastes mnd. din mobilregning og kan stoppes når du selv ønsker.
www.kirkensbymisjon.no
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Festgudstjeneste
Prost Kari M. Alvsvåg talte i Immanuels
kirke 17. mai
ARILD F. STANG
TEKST OG FOTO

Det var god oppslutning om fest
gudstjenesten i Immanuels kirke
17. mai, med sogneprest Jan Boye
Lystad som liturg. I en årrekke
har denne festgudstjenesten på
nasjonaldagen vært forbeholdt
eksterne talere, ofte en «kjendis»
i samfunnet.
I år ble dagens festtale holdt
av vår egen prost, Kari Mangrud
Alvsvåg, som for anledningen
var bunadkledd.
Hun åpnet med å gratulere
alle med dagen og ga uttrykk
for hvor godt det var å se denne
vakre kirken pyntet med flagg
og byvåpen.
Prosten startet med å sitere
Jesus som på spørsmål svarte:
«Gi keiseren det som tilhører
keiseren og Gud det som tilhører
Gud.» Denne gangen ble han satt
på prøve, om han kunne skilne
rett mellom politikk og religion.
Spørsmålet var om hvordan de
religiøse skulle forholde seg til
myndighetene. Brennaktuelt!
Kirkens biskoper har enga
sjert seg sterkt i mange spørs
mål. Kirkerådet vedtok i våres det
som bekjentgjøres på pinsedag,
med overskriften «Vis gjestfri
het!» Det henvender seg til folk
og menighet, men også direkte
til statsminister Erna Solberg.
Man ber om en anstendig flykt
ning- og asylpolitikk. Hva ville
Jesus ha gjort? Husk hvordan
Jesus forholdt seg til barn («den
som ikke tar i mot et lite barn
tar heller ikke i mot meg»). Han
hadde kvinner i sitt følge, disku
terte religion med en kvinne og

Tom for
printerblekk?
Canon/HP/Lexmark
og Pelikan blekk

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

God oppslutning om festgudstjenesten i Immanuels kirke.

Sogneprest Jan Boye Lystad og prost Kari M. Alvsvåg

Prost Kari Mangrud Alvsvåg var årets festtaler i Immanuels kirke på 17. mai.

lot kvinner bli de første vitner
til hans oppstandelse! Hva
med Jesus og tiggere? Hva med
fremmede? Prosten minnet
oss her om Jesus og den gode
samaritan. Jesus var ikke redd
for å kritisere den orden som
gjaldt i samfunnet.

Halden Auto AS
Svinesundsveien 345,
Sørlifeltet
Tlf. 69 17 29 70
www.haldenauto.no

Følg oss på Facebook

Halden
Betongtransport AS
Korterødveien 26, Sponvika

Tlf 69 18 40 76
Mob 91 88 55 09

Hun avsluttet med: «Gi ditt
bidrag til et fortsatt rettferdig
samfunn, der alle mennesker
har lik verdi».
Etter gudstjenesten takket
formannen i menighetsrådet,
Anne-Brit Bjørk prosten med
en vakker blomsterbukett.

Menighetsrådets leder Anne-Brit Bjørk takker prosten med en vakker
blomsterbukett.

MASKINENTREPRENØR

Helge
Stumberg AS
Stumberg gård Idd
1765 Halden

Tlf 901 00 964

E-post: stumberg@halden.net

BILDELER

Karosserideler og lykter, eksosanlegg, katalysatorer,
DPF-filter, hengerfester, radiatorer, vindusheiser,
bunnpanner, speil, forstillingsdeler, bremseskiver,
bremesklosser m.m.

RISUM

69Isebakkeveien
19 54
00
6 – Sørlifeltet
www.veng.no

Tlf 69 18 57 93

Følg oss på Facebook

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

• Graving • Sprenging • Transport • Høytrykkspyling

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

www.erling-grimsrud.no

Tlf. 69 18 56 20

Kafeteria – Selskapslokaler
Catering – Motell – Hytter

Velkommen til butikkutsalget
vårt på Tista senter.
www.bergstromkjott.no

–

AUTORISERT
MASKINENTREPRENØR

FIRESAFE

Tlf 69 16 80 00

www.hokkro.no • post@hokkro.no
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Storkonsert i Brygga Kultursal
Menighetens Barne- og Ungdomskor avsluttet sin store feiring av
de 10 første år med konsert i Brygga Kultursal søndag 29. april.
ARILD F. STANG
TEKST OG FOTO

Den store salen
var nesten halvfull kl 17, da først
ungdomskoret,
s å ba r nekoret
kom marsjerende
inn på scenen
og inntok sine
plasser. To svært dyktige kon
feransierer fra ungdomskoret
– Natalie Gøperød og Sigrid
Pålsdatter Lunde gikk frem til
hver sin mikrofon. De presen
terte dirigent Marie Håkensen,
medhjelper Niva Ihle og korets
«eget» band. Dette besto av

ADRESSE
TELEFON
WWW
INNEHAVER

Anders Håkensen (gitar), Tore
Johannes Skauen (trommer),
Terje Støldal (bass) og Per
Anders Rønsen (tangenter).
Under de to første sangene
av Trond Viggo (Torgersen),
satt dirigent Marie selv ved
flygelet; likeså ved f.eks Over

Damstredet1
1772 Halden
69 18 44 51
halden-begravelse.no
Jostein Lie

ALLTID HER FOR DEG

Vegard Rein
454 56 266

Steinar Svenberg
909 90 336

the rainbow og to stykker
fra ABBA: Mamma mia og
Dancing queen.
Da konserten nærmet seg
slutten, kunne konferansi
erene proklamere at korene
nå ville «ta’n helt ut!» og det
ble delt ut hvite capser til alle.
Under stort «trøkk» fra orkes
ter og samtlige struper ble det
hele avrundt med Tøff i pyjamas og Jovial.
Hele det store koret, band
og dirigent Marie høstet vel
fortjent og langvarig applaus.
Alle sangere fikk hver sin
blomst, og dirigent Marie
mottok en stor blomsterbukett.
Men Bladets utsendte vil
særlig fremheve prestasjonene

Dirigent Marie Håkonsen mottok en
stor blomsterbukett etter konserten.

til en rekke solister under de
forskjellige sangene: Hanna,
Embla, Tirill, Herman, Natalie,
Tuva, Sigrid, David, Saga, Juliane
og Angelica. De fremstår som
både fremtidens kirkesangere
og popstjerner!

Montér Halden
Walkersgt 1 (Høvleriet)

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

MEMORIUM
• Salg av gravstein
• Oppussing og fornyelse av skrift og
ornament
• Bolting av gravstein/sokkel
• Selvvanningskasser/bedplater / rammer

reg nbuen .
Konferans
ierene opp
lyste om at
de yngste i
koret er fra
5 å r og t i l
og med 4.
klasse, mens
ungdoms
koret er fra
5. klasse og
oppover. De eldste synger litt
vanskeligere sanger, ofte på
engelsk.
Det rikholdige repertoa
ret besto bl.a. av sangene:
Idas sommervise, Se på vår
jord, Dum og deilig, Hallo!
H a ll o ! S o m e w h e re ov e r

Tlf 46895000

Tlf. 911 33 400

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

Vi hjelper deg i
gang med ditt
prosjekt.
Svinesundsveien 338, 1788 Halden

Tlf 69 19 48 80
Følg oss på Facebook

STANSEFORMER
av høyeste kvalitet

Kom innom for en
hyggelig fagprat.

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

Svinesundsveien 337
1789 Berg i Østfold
Tlf 69 19 55 50

Konstruksjon på DAK,
stanseriss og matriser
Laserskårne stanser og
renseverktøy
Utskjæring av prøve-esker
Iddeveien 66, 1769 Halden

Tlf 69 17 52 20

Åpningstider:
Mandag–fredag:
07.00–17.00
Lørdag: 09.00–15.00

Benytt
Menighets
bladets
annonsører når
du handler...
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Salmeomtale

Solsangen, som også kalles Skapningens lovsang,
ble skrevet av Frans av Assisi på 1200-tallet. I følge
legenden talte Frans til dyr og fugler, og de kom og
hørte på ham.

INGER LISE SKAUGE
TEKST

Han valgte å omtale dyrene
og naturen som bror og søster.
Frans skal ha vært svært glad
i dyr, og mente at de skulle

NYTT FRA

HALDEN
MENIGHET

Konfirmasjon
Immanuels kirke var nesten
fullsatt da årets atten konfir
manter kom inn i høytidelig
prosesjon. Det ble en festguds
tjeneste der koret La Capella
var en viktig bidragsyter.
Menighetspedagog Johannes
W. Halvorsen var dagens taler
og sokneprest Jan Lystad
liturg. Konfirmantene hadde
tidligere framført musikalen
«Peter». En imponerende
forestilling både når det gjaldt
rolleframføring, sang og
musikk og teknikk. Og hel
hjertet engasjement.
Avskjed
Når dette leses, har vi tatt
avskjed med sokneprest
Halvor Gregersen. Han
pensjonerer seg, og hadde
siste gudstjeneste i Halden
pinsedag. Han hadde avslut
ning i Rokke i april. Etter
16 år er det trist at han sier
farvel. Vi kan bare ønske
ham alt godt videre i liv og
pensjonisttilværelse.
Vikarperiode
Stillingen som sokneprest
med Rokke og Halden som
tjenestesteder er utlyst.
Tilsetting skjer i Borg bispe
dømmeråd etter søknader og
intervju. Ny prest vil sann
synligvis være på plass ved
nyttårstider. I mellomtiden blir
det vikarer i denne tjenesten.
Vi har bedt om mest mulig
fast vikar, men det er avhengig
av bemanningssituasjonen,
og det kan nok være vi blir
kjent med flere i løpet av dette
halvåret.

være frie, og ikke
i fangenskap. Det
fortelles at han
en dag møtte en
gutt som bar på
et bur med noen
duer han hadde
f a nget . Fr a n s
kjøpte duene og
slapp dem fri.
Den s venske
presten og
salmed ikteren
Olov Hartman
(1906–1982) over
satte Solsangen
til svensk i 1974.
I sangen priser
han skaperverket,
med i n spi ra
sjon fra sa lme
104 i Bibelen, en
bibels alme det
er all grunn til å
fordype seg i.
I teksten be
nytter Hartman
Frans av Assisis
språkbruk: Bror
Sol, søster Måne,
bror Vind, søster
Vann, bror Ild,
Frans av Assisi taler til fuglene, av Giotto di Bondone (f. 1267) i Vespignano, bedre kjent
moder Jord og til
som Giotto – italiensk maler, billedhugger og arkitekt.
sist søster Død.
Det er Eyvind
Skeie som har oversatt teksten og meget sangbare melodien f ra vå r t nærom råde den
til norsk, slik vi finner den i til Egil Hovland (1924–2013). komponisten med desidert
Norsk salmebok på nr. 290.
Med over 60 salmemelodier flest bidrag i salmeboka vår.
Eyvinds Skeies tekst er i representert i salmeboka er
Norge knyttet til den friske kirkemusikeren Egil Hovland

NR 290 – NORSK SALMEBOK 2013

Takk, gode Gud, for alle ting,
først for bror Sol, så lys og fin.
Han vekker oss hvert morgengry
og er ditt tegn for oss i sky.
Omkved:

Halleluja, halleluja.
Takk for alle dine under.
Du tenner lys hver stjernenatt,
gir søster Måne hennes prakt.
Du sender ut bror Vind, så yr,
han drar omkring til tåken flyr.
[O mk ve d ]

Syng, søster Vann, fra kilden dyp,
bred ut ditt store hav i fryd.
Nå kaster regnet sølv på alt,
og jorden jubler der det falt.
[O mk ve d ]

Strål opp bror Ild, og takk den Gud
som skapte lyset på sitt bud.
Gi kullet glød og lampen skinn,
varm oss, bror Ild, ved flammen din.
[O mk ve d ]

Takk gode Gud, for moder Jord,
hun gjør oss ett med alt som gror.
Hun bærer trær og blomster frem
og smykker by og land med dem.
[O mk ve d ]

Takk, Gud, for dem som elsker deg,
for dem som går på fredens vei,
for dem som gav oss kjærlighet,
for dem som ser din herlighet.
[O mk ve d ]

Avskjedsgudstjeneste
1. pinsedag
Sogneprest i Rokke og Halden, Halvor
Gregersen går av med førtidspensjon
etter 16 års arbeid i Halden.

Festivalgudstjeneste
Også i år blir det gudstjeneste
på Torvet under Mat- og
Havnefestivalen. Det vil si
søndag 24. juni. Møt fram, der
er det plass til mange!
Bladbærere
Menighetsbladet trenger
bladbærere i Halden. Vi har
noen ledige ruter, blant annet i
Halden sentrum, og det betyr
at en del ikke får bladet. Bladet
kommer ut fire ganger i året,
så det er en overkommelig
oppgave. Har du mulighet til å
bli med i denne tjenesten? Gi
en melding til kirkekontoret,
tlf. 69 17 95 53.
Du blir tatt imot med takk!

TAKK,GODE GUD,
FOR ALLE TING

ARILD F. STANG
TEKST OG FOTO

Leder i menighetsrådet, Anne-Brit Bjørk, takker på vegne av menigheten
Halvor Gregersen for arbeidet han har lagt ned som sogneprest i Halden.

1. pinsedag holdt han sin siste
gudstjeneste i Immanuels
kirke. Ved s lutten av sin preken
takket han menigheten for
mange fine år.
Umiddelbart etter gudstje
nesten gikk leder i menighets
rådet, Anne-Brit Bjørk frem og
takket den snart pensjonerte
sognepresten for det arbeidet

han i disse årene har lagt ned i
Rokke og i vår menighet. Som
fysisk takk overrakte hun ham
en flott bok-gave.
Etter gudstjenesten ble
Gregersen med sine nær
meste medarbeidere invitert
til en enkel lunsj på en av
byens «utesteder», i det vakre
sommerværet.

Menighetsbladet

9

Den lille «nistepakken»

NYTT FRA

ROY PARLOW
NORDBAKKE

MENIGHET

nye livet bli vekket opp. Som
alt annet liv må også dette livet
ha næring, lys og varme for at
det skal vokse og utvikle seg
og bære frukt. Har du prøvet
å sette en spirende plante i et
mørkt skap noen gang? Har
du glemt å gi plantene dine
vann og gjødsel? Da vet du sik
kert hva som vi skje. Det blir
hverken blomster eller frukt.

TEKST

Som det er med groen i det
spirende frøet, slik ser det

solstrålene gir energi til kloro
plastenes kjemiske f abrikker,
forbinder karbondioksid seg
med vannets spaltede hy
drogen og oksygenatomer og
danner sukker. Sukker som
ikke bare blir næring for plan
ten selv, men som også kan bli
til næring for andre skapnin
ger som deg og meg.
Frøet legges i jorden. Det
dør og et nytt liv oppstår. For
et menneske er også nytt liv
tilgjengelig. Ved å feste sin tros
røtter i Jesu løfte om at hver
den som tror på ham skal få
del i et nytt liv, vil få oppleve at
det er sant (Joh. 3.16). Mange
mennesker har åpnet seg for
lyset fra evangeliet og kjent det

Marthinussen
MUSIKK AS

BILLINGTON
Tlf 69 17 24 20

Storgata 15
1776 Halden

Tlf 69 17 51 52
haldentannhelsesenter.no

Holmbo, Iddeveien 70
1765 Halden
Telefon 69 19 33 35
E-mail: post@areanlegg.no

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

også ut til å være med den
nye fødsel. Det er som om
Gud utruster den nyfødte med
en spesiell næringspakke av
gode følelser, trang til å opp
søke steder der Guds ord for
kynnes og søke lyset i Guds
eget ord. Etter en tid er denne
pakken «brukt opp», og den
nyfødte kristne må selv sørge
for at det nye livet skal få det
det trenger. Lys fra Guds ord,
vann fra Guds Ånd og varme
fra det kristne fellesskapet.
Tenker du at det ikke er så
nødvendig at lyset fra Guds ord
får skinne på dine «åndelige
kloroplaster», og at Åndens
klare vann får vaske din tros
røtter? Tenker du at det ikke
er nødvendig å oppsøke det
kristne fellesskapets varme
og oppmuntrende a
 tmosfære?
Glem da ik ke apostelens
f ormaning om å gi akt på
Guds ord, som er en lampe
som skinner på et mørkt sted.
Forkast ikke Jesu tilbud om å
komme til ham for å drikke
av det levende vannet. Gi akt
på apostelens påminnelse om
ikke å holde deg borte felles
skapet med andre troende,
men kommer sammen for å
oppgløde hverandre til kjær
lighet og gode gjerninger.
[Tidligere publisert i 2010 i
Tabernakelets menighetsblad]

www.marthinussenmusikk.no

Jeg har nettopp
åpnet frøp osen,
og står med de
tørre, flate gulrot
frøene i hånden.
ROY PARLOW NORDBAKKE har
arbeidet som 1. amanuensis
Rart å tenke på at
i biologi ved Høgskolen i
disse tørre, tilsyne
Østfold. Han har lang erfaring
latende døde gjen
som lærebokforfatter, og
har vært med å utvikle
standene er små
læreverket Yggdrasil fra
sovende plantefos
starten av.
ter som kan vekkes
til live ved de rette betingelser.
Det er ikke mindre enn et lite
mirakel. Jeg legger frøene ned
i furen jeg har laget i jorden.
Etterpå dekker jeg dem med
et tynt jordlag og vanner.
Jeg åpner en ny frøpose og
tømmer frøene ut i hånden.
De små, kuler unde reddik
frøene ligner sandkorn. Jeg
forsøker å så dem med passe
mellomrom i den ferdiggravde
furen, dekker til frøene med
jord og vanner. Nå gjelder det
bare å være tålmodig og vente.
Om noen dager vil de første
frøbladene vise seg.
Det finnes tusener på
tiden etter at frøet har spirt og
t usener av forskjellige
det kan produsere sin egen
plantefrø på jorden, men
mat. Orkidefrøene mangler
alle bærer i seg kimen til denne «matpakke» og er helt
nytt liv. Noen frø er kjempe avhengig av en sopp av rette
store. Sechennepalmens frø slag for å spire. Fra soppen får
er større enn en basketball den lille orkidegroen næring
og kan veie hele 18 kg, mens den første tiden.
noen orkideer har så små frø
Hvis du har sådd grønnsaker
at det går over en million av eller blomster noen gang, har
dem på et gram! Men uansett du sikkert lagt merke til at
om frøene er små eller store, det første som stikker opp av
så inneholder de alle spiren jorden er to små grønne blader.
til nytt liv. I tillegg til groen Det er plantens frøblader.
eller det lille plantefosteret Når de første ekte bladene
inneholder de fleste frø også er dannet, visner frøbladene
en viss mengde opplagsnæring og faller av. De trengs ikke
i form av stivelse. Den funge lenger, for nå kan planten lage
rer som en liten «matpakke» sin egen mat. Mens vinden
som f osteret lever av den første blåser gjennom bladverket, og

BIA REGNSKAPSLAG
BE RG IDD & AREMARK

Vi er spesialister på landbruksregnskap, men i vår kundeportefølje hat vi også aksjeselskaper, enkeltmannsforetak,
ANS, DA, Samdrifter og frivillige
organisasjoner.
Rødsveien 46 – 1781 Halden

Tlf 69 19 07 50

IDD

Flotte konfirmanter
Årets konfirmasjonsguds
tjenester er unnagjort med
40 flotte konfirmanter i fokus!
Idd menighet gratulerer de
unge og deres familier! I 2019
blir konfirmasjonssøndagene i
Idd kirke 5. og 12. mai. De nye
konfirmantene blir presentert
for menigheten på guds
tjenesten søndag 2. september.
Høstsemesteråpning
Tradisjonen tro «åpner» Idd
menighet også i år høst
semesteret med en dag for
små og store på Eivindsætre.
Søndag 12. august blir det først
familiegudstjeneste og deretter
uteaktiviteter og grilling. Ta med
stol og det du ønsker å spise og
bli med!
Karlsholmkvelder
Denne høsten inviterer menig
hetsrådet til tre helt spesielle
«Karlsholmkvelder» på det
nyoppussede menighets
huset. Kveldene starter kl 18.00
og er lagt til andre torsdag i
måneden; 13. september, 11.
oktober og 8.november. Det blir
glad allsang og enkel bevert
ning, og hver gang får vi også
besøk av en hyggelig gjest. I
tillegg satser vi på ulike former
for utlodning til inntekt for
Karlsholm, og på siste samling
i november blir det trekning
av høstens hovedgevinst –
et koldtbord til 10 personer.
Velkommen til fellesskap og
glede på Karlsholm!
Karlsholm-venner
Til høsten vil Idd menighetsråd
også sette i gang en «vennevervekampanje for Karlsholm».
Målet er å styrke økonomien
rundt menighetshuset vårt slik
at det kan bli til velsignelse
for Idd også i årene framover.
Vervingskampanjen vil bli
nærmere omtalt og presentert
på arrangementene fram
over. Interesserte er hjertelig
velkommen til å ta kontakt med
medlemmene menighetsrådet.
Høsttakkegudstjeneste
23. september blir det
høsttakkegudstjeneste i Idd
kirke. Idd bygdekvinnelag
pynter kirken med markens
grøde, og på samme guds
tjenesten får også 4-åringene
sin kirkebok.

Børkes
Bakeri

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

www.biaregnskapslag.no

LIE HANDELSGARTNERI
v/Odde Bru

Tlf. 69 18 00 20

Følg oss på
Facebook!

Helhetlige løsninger
innen elektro til private
og bedrifter

Storgata 3, Sydsiden
Tlf 69 18 20 33

Walkers gate 14, 1771 Halden

Tlf. 69 18 15 75
www.riiselektro.no

Menighetsbladet takker for
all støtte fra annonsører og
privatpersoner.
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Møtested påske

ENNINGDALEN

To ganger i året inviterer Asak
m enighet og koret Gledes
sprederne til en kveldsguds
tjeneste der Gledessprederne
bidrar med sang og drama
tiserer dagens bibelfortelling.
Konfirmantene i Asak er med,
og det er smil og glede som
preger disse gudstjenestene. Vi
mennesker er forskjellige på så
mange måter, men i en kirke kan
vi være oss selv, og glede oss
over fellesskapet med andre. Like
ved Asak kirke ligger kirkestua og
der er det kirkekaffe med boller
for alle etter gudstjenesten. Tusen
takk til gledessprederne for flott
innsats denne gangen også!

MENIGHET

Slaget ved Prestebakke kirke
Helgen 15.–17. juni blir det
storslått 210-årsmarkering av
slaget ved Prestebakke kirke.
Svenske og norske «styrker»
deltar og arrangør er Iddske
Compagnie i samarbeid med
Idd og Enningdalen historielag
og Enningdalen menighet.
Det blir utstillinger, historiske
foredrag, vandreteater og en
avsluttende historisk guds
tjeneste med fokus på hvordan
dagliglivet sannsynligvis var for
folk flest i de årene Norge lå i
krig med Sverige.
Flotte konfirmanter
Årets konfirmasjonsguds
tjeneste er unnagjort med 7
flotte konfirmanter i fokus!
Enningdalen menighet
gratulerer de unge og
deres familier! I 2019 blir
konfirmasjonssøndagen i
Prestebakke kirke 19. mai.
De nye konfirmantene blir
presentert for menigheten på
sensommerstevnegudstjenesten
søndag 2. september.
Kirkestue-status
Midt i mars var Halden kirke
lige Fellesråd på Prestebakke
for å få Menighetsrådets opp
datering i «kirkestue-saken».
10. april vedtok Fellesrådet i sin
investeringsplan å gå inn for å
bygge ny kirkestue/driftsbyg
ning ved Prestebakke kirke.
Fra 2020–2022 er kirkestua/
driftsbygningen lagt inn i inves
teringsplanen med en ramme
på til sammen 5 millioner
kroner. Investeringsplanen er
nå sendt videre til kommunen.
Olsokfeiring
Søndag kveld 29. juli kl 18.00
blir det Olsokgudstjeneste i
Enningdalen kirke. Forrettende
prest i år er Kjell Halvard Flø.
Vi håper på fint vær og ønsker
både enningdøler og folk fra
andre menig-heter hjertelig
velkommen.
Barneklubben «Venner» og
Ungdomstreffene
Barneklubben «Venner»
i Prestebakke kapell og
Ungdomstreffene på
Prestebakke skole starter opp
igjen med sine faste samlinger
etter sommerferien. Begge til
takene har hatt flott oppsluning i
hele vårsemesteret, og vi håper
naturligvis at både «gamle» og
«nye» vil dukke opp på klubbmøtene og treffene til høsten!



H

jelpende
ender
 ntusiastisk om tilbud for inn
e
vandrerkvinner og deres barn
– vanntilvenning i svømme
bassenget på Sykehjemmet,
gårdsbesøk for skolebarn
som har spesielle behov, «Uti-naturen-dager» for første
klassinger på Os, «Kløverturer»
hver tirsdag kl. 18 for alle som
ønsker å gå tur med staver,
8. ma rsa r ra ngementer i
samarbeid med kirker og
en kelt per s oner og i k ke
minst stormønstringene
med Ungdomskonferanser
i Brygga Kultursal for ung
domsskoleelever – 740 elever.
For r ige ga ng va r temaet
«Skjønnhetstyranniet», neste
arrangement setter psykisk
helse på agendaen, med
bl.a. «Du er god nok» som
gjennomgangstema.
Foreningen i Halden er en
av de 650 foreningene i N.K.S.,
som i år kan markere 120
års virksomhet og er regnet
som landets største kvinne
organisasjon med ca. 41500
medlemmer.

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED?
RING SOS
Tlf. 69 19 60 00 – Fax 69 19 60 01
www.berg-sparebank.no

Kvalitets
trykksaker

Fiskebrygga
Tlf 69 17 81 50

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

RENHOLD AS

Isebakkevn. 30 – Tlf 69 21 41 00

Norske Kvinners
Sanitetsforening

i halden

«Vi er til for andre» er mottoet til
den lokale foreningen av Norske
Kvinners Sanitetsforening,
N.K.S. Foreningen har 115
medlemmer og driver en
utstrakt hjelpevirksomhet i
lokalsamfunnet.
I huset deres i Svenskegaten
er det livlig a ktivitet. Her er
Tirsdagsgruppa samlet hver
uke for å gjøre forberedelser
til fastelavnsrisene. Fjær knyt
tes møysommelig sammen, og
merkelappene med logoene
gjøres klare. Når tiden for salg
nærmer seg, jobber g uttene
på Båstadlund dagsenter avd.
Nordbrøden med å hogge bjørk,
slik at damene får friske ris de
kan pynte. Det er nok disse
risene vi forbinder N.K.S.
med. De er synlige tegn, og det
selges 1000–1200 ris hvert år i
Halden. Salg av fastelavnsris,
julemesseaktiviteter og fot
pleieklinikken i Busterudgaten
er i n ntek t sk i ldene som
muliggjør mange lokale hjelpe
tilbud. Foreningens leder,
Marie Herrebrøden, forteller

AV KJELL HALVARD FLØ

22 40 00 40

Vi er her. Alltid

Regnskap – Økonomi
Rådgivning
Skjebergveien 200,
1743 Klavestadhaugen
Tlf. 69 10 26 60
www.directa.no

DEKK FOR
ALLE BEHOV!
Halden Dekk A/S
Knivsøvn. 4, 1788 Berg
Tlf. 69 19 55 75

Glenne Bil AS

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

avdeling Halden
Sauøya

Tlf 69 18 18 19

Mottak bygg, havre,
hvete, rug og oljefrø.
Leierensing og beising av såkorn

Vi leverer alt fra stikkontakter
til store prosjekter som skoler,
borettslag og nybygg.

Tlf 69 17 71 00

www.elektrikertjenesten.no

Bursdager
årsmøter
minnestunder
Tlf 69 17 55 55
eller 901 69 601
Fabian restaurant
Torvet 5,
1767 Halden
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Idd kirke

Prestebakke kirke

Enningdalen kirke

Gudstjenesteoversikt
Søndag 17. juni

Søndag 1. juli

Søndag 22. juli

Søndag 12. august

Søndag 26. august

ASAK KIRKE KL 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Kjell
Halvard Flø. Dåp. Nattverd.
IDD KIRKE KL 11.00
Gudstjeneste ved kapellan Martin
Lund. Dåp. Nattverd.
PRESTEBAKKE KIRKE KL 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest
Reidar Finsådal. Nattverd.
IMMANUELS KIRKE KL 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Jan
Lystad.
BERG KIRKE KL 10.00
Blomstervandring sammen med
botaniker Marit Eriksen.
BERG KIRKE KL 12.00
Blomstergudstjeneste ved sogne
prest Kristin Bakkevig.
ROKKE KIRKE KL 11.00
Gudstjeneste.

ASAK KIRKE KL 10.00
Gudstjeneste ved kapellan Martin
Lund. Dåp. Nattverd.
IDD KIRKE KL 10.00
Gudstjeneste ved sogneprest
Reidar Finsådal. Dåp. Nattverd.
BERG KIRKE KL 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Jan
B. Lystad.

ASAK KIRKE KL 10.00
Gudstjeneste ved kapellan Martin
Lund. Dåp. Nattverd.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste

ASAK KIRKE KL 10.00
Gudstjeneste ved sogneprest Kjell
Halvard Flø. Dåp. Nattverd.
EIVINDSÆTRE KL 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest
Reidar Finsådal. Grilling og leker
etter gudstjenesten.
IMMANUELS KIRKE KL 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Jan
B. Lystad.
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest
Kristin Bakkevig.

TISTEDAL KIRKE KL 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Kjell
Halvard Flø. Presentasjon av nye
konfirmanter.
IDD KIRKE KL 11.00
Gudstjeneste ved kapellan Martin
Lund. Dåp. Nattverd.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste.
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest
Kristin Bakkevig.
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste med presentasjon av
nye konfirmanter. Sogneprest Jan
B. Lystad og menighetspedagog
Johannes W. Halvorsen.

– 4.søndag i treenigtiden

Søndag 24. juni

– 5. søndag i treenigtiden

HALDEN TORG KL 11.00
Gudstjeneste i forbindelse med
Mat- og havnefestivalen. Sogne
prest Jan Lystad.

– Aposteldagen

Søndag 8. juli

– 7. søndag i treenigtiden

TISTEDAL KIRKE KL 10.00
Felles gudstjeneste med alle
menighetene i Tistedal. Sogne
prest Reidar Finsådal. Nattverd.
S.ENNINGDAL KIRKE KL 10.00
Gudstjeneste ved kapellan Martin
Lund. Nattverd.
ROKKE KIRKE KL 11.00
Gudstjeneste ved vikarprest Leif
Levinsen.

Søndag 15. juli

– 8. søndag i treenigtiden.

IDD KIRKE KL 10.00
Gudstjeneste ved kapellan Martin
Lund. Dåp. Nattverd.
IMMANUELS KIRKE KL 11.00
Gudstjeneste.

– 9. søndag i treenigtiden

Søndag 29. juli
– Olsok

TISTEDAL KIRKE KL 10.00
Felles gudstjeneste med alle
menighetene i Tistedal. Sogne
prest Kjell Halvard Flø. Nattverd.
S. ENNINGDAL KIRKE KL. 18.00
Olsokgudstjeneste ved sogneprest
Kjell Halvard Flø. Nattverd.
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest
Kristin Bakkevig.

Søndag 5. august

– 11. søndag i treenigtiden

IDD KIRKE KL 10.00
Gudstjeneste ved sogneprest Kjell
Halvard Flø. Dåp. Nattverd
ROKKE KIRKE KL 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Jan
B. Lystad.

– 12. søndag i treenigtiden

Søndag 19. august

– 13. søndag i treenigtiden

ASAK KIRKE KL 11.00
Jubileumsgudstjeneste. (Kirken
150 år). Tale ved prost Kari
Mangrud Alvsvåg. Liturger er
sogneprestene Kjell Halvard Flø
og Reidar Finsådal. Organist er
Marte Kari Melkerud.
IMMANUELS KIRKE KL 11.00
Gudstjeneste
BERG KIRKE KL 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest
Kristin Bakkevig.

– Vingårdssøndag

Søndag 2. september

– 15. søndag i treenigtiden

ASAK KIRKE KL 18.00
Kveldsgudstjeneste med
presentasjon av nye konfirmanter.
Kapellan Martin Lund.
IDD KIRKE KL 11.00
Gudstjeneste med presentasjon
av nye konfirmanter. Kapellan
Martin Lund.

Lesefrukter
ved Trond Enger

Verda er vakker ho,
berre du ser henne
frå rette kanten.
Olav Duun

Norsk lærer og forfatter
(1876–1939)

Mange kristne
synes ikke å kjenne
den Gud som lar
sin sol gå opp over
rettferdige og urett
ferdige.
Walter Nigg

Sveitsisk teolog og forfatter
(1903–1988)

Att dö är att resa en
smula från grenen
till fasta marken.
Stig Dagerman

Svensk journalist og forfatter
(1923–1954)

Idd kirke:
Charlèn Marie Fosdahl
Cornelia Helle
Victoria Ståhl Grandahl
Håkon Ludvig Bergstrøm
Dag Jonathan Johnsen
Trond Herman Løken Skogheim
Noah Leander Svarholt
Nathaniel Alexander Svarholt
Berg kirke:
Anne Kirstine Tananut Nygaard
Otilie Margrethe Bergstrøm
Jenny Marie Faraasen
Ada Sofie Klausen Josefsen
Nicoline Norad Fresh
Eline Madeleine Andersen
Victoria Rubinstein Lipovoj
Leah Sofie Pedersen
Emine Viola Itland-Karrestad
Matheo Engen Kjellstorp
Morten Oliver Hansen
Fredrik Borgen
Olai Fredrik Skogh
Rokke kirke:
Nohr Bro Rasmussen Syverstad

Immanuels kirke:
Agnes Falch-Pedersen
Liam Bøstrup Gjesteby
Nikolai Westbye Henriksen
Stian Andrè Martinsen

Immanuels kirke:
Ann-Mari Kilde
og Marius Andrè Torgersen
Annie-Merethe
og Kåre Jonny Vatvedtseter

Prestebakke kirke:
Alexandra Johansen

Døde:
Asak kirke:
Inger-Tove Selvik

S.Enningdal kirke:
Oline Synnøve Johnsen
Viede:
Asak kirke:
Hanna Ragnhild Wiger Nitzscher
og Roar Johansen
Sabina Terese Øverby
og Rune Eide
Kirsten Elise Jørgenvåg
og Jon Sverre Rimstad
Helene Grønvik
og Aleksander König
Idd kirke:
Stine Marie Bakke
og Lars Petter Holm
Turid Ring Østensvig
og Ivar Gjetnes
Ann-Cathrin Hansen og Daniel
Kristoffer Lindquist Nilsen
Berg kirke:
Terese Nilsen og Hans-Erik
Folkeseth

Søndag 9. september

– 16. søndag i treenigtiden

ASAK KIRKE KL 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Kjell
Halvard Flø. Dåp. Nattverd.
IDD KIRKE KL 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest
Reidar Finsådal. Dåp. Nattverd.
PRESTEBAKKE KIRKE KL 11.00
Gudstjeneste ved kapellan Martin
Lund. Nattverd.
BERG KIRKE KL 11.00
Gudstjeneste med presentasjon
av nye konfirmanter. Sogneprest
Kristin Bakkevig og menighets
pedagog Johannes W. Halvorsen
ROKKE KIRKE KL 11.00
1-2-3-gudstjeneste.

NYTT FRA

Slekters gang
Døpte
Asak kirke:
Athene Victoria Stegerød
Elena Sundt-Larsen
Vanessa Standerholen
Andersen
Johannes Ørstad Bernstrøm
Jonas Sirland Lind
Theodor Knigge Breda

PRESTEBAKKE KIRKE KL 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest
Reidar Finsådal. I samarbeid
med Idd og Enningdal historie
lag og sensommerstevnet på
Prestebakke. Presentasjon av nye
konfirmanter.
IMMANUELS KIRKE KL 11.00
Gudstjeneste med presentasjon
av nye konfirmanter. Sogneprest
Jan B. Lystad og menighets
pedagog Johannes W. Halvorsen.

Idd kirke:
Mary Synnøve Johannesen
Birgit Jorun Svendsen
Vivian Margaret Torgalsbøen
Rosa Marie Hov
Prestebakke kirke:
Ingrid Bakke
Kitty Evelyn Høie
Astri Synnøve Pettersen
Berg kirke:
Anita Østern Lindstrøm
Anne Karine Brevig
Inger Anette Bergstad
Kjell Otto Andersson Bogstad
Rokke kirke:
Eilert Johannes Vikesland
Os kapell:
Rigmor Elisabeth Karlsen
Inger-Marie Halvåg
Kirsten Katrine Svendsen
Gudrun Kristiansen
Astrid Synnøve Østensvig
Reidun Andersen

ENNINGDALEN
Gudrun Solheim-Olsen
Kari Høyum
Ruth Kirsten Schaathun
Jorunn Johanne Nohr
Inger Signore Mathisen
Reidun Synnøve Richard
Kirsten Grønberg
Greta Solveig Klausen
Inger Viktoria Gabrielsen
Bjørg Jørgensen
Sveinung Halvorsen
Jarle Emil Nordvoll
Birger Dagfinn Kristoffersen
Philip Antonio Vestøl
Ulf Johansen
Jan Andreas Olsen
Johannes Villy Gabrielsen
Arvid Fridthjof Alden
Kjell Lund
Knut Halgrim Aasgaard
Arild Ramdahl
John Sverre Nielsen
Thorvald Wernersen Næss
Gunnar Hanssen

MENIGHET

Høsttakkegudstjeneste
23.september blir det
høsttakkegudstjeneste
i Enningdalen kirke.
Menighetsrådet pynter
kirken med markens grøde,
og det blir utdeling av gaver
og kirkebøker til barn under
skolealder. Etter gudstjenesten
er alle hjertelig velkommen til
kirkesaft og kirkekaffe.

VIPPS
til menighetene

Last ned app og registrer deg med kontonr. og
mobilnummer. Søk opp din
menighet og gi ønsket beløp.
Enningdalen
menighet:#90144
Idd menighet:
#90206
Asak menighet:
#90226
Berg menighet:
#4923
Halden menighet:
#90142
Tistedal menighet:
#90215
Rokke menighet:
#90138

Menighetsbladet
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Den norske
kirke i Halden
fellesraadet@kirkenshus.halden.no

Kontor for kirkevergen, alle
menighetene og kirkene i Halden.
Ekspedisjonstid 10.00–14.00
tirsdag–fredag (mandag stengt)
Telefon
69 17 95 30
Fax
69 17 95 31
Kirkevergens kontor:
Kirkeverge Jan Ivar Andreassen		
		 906 59 492 / 69 17 95 42
	Administrasjonsleder
Torild Hauge		
924 08 791 / 69 17 95 40
	Driftsleder kirkegård
Knut Skram
913 93 921
Menighetskontorene:
Daglig leder Ingunn Holmberg		
		 995 07 913 / 69 17 95 65
Menighetsfullmektig
		 Albert Andersen Gjøstøl
		 928 41 689 / 69 17 95 53
Kirkelig undervisning:
Menighetspedagog
		 Iselin Andersen Gjøstøl (perm.)
		 415 80 269 / 69 17 95 69
Trosopplærer
		Anne-Kirsti Ulseth
		 970 73 979/69 17 95 69 (vikar)
Trosopplærer
		 Janne Tove Solerød Brække
		 951 00 571/69 17 95 64 (vikar)
Menighetspedagog
		 Johannes W. Halvorsen		
		 941 71 465 / 69 17 95 66
Kateket/trosopplærer
		 Ragna Ristesund Hult
		 934 91 954 / 69 17 95 67
Diakoni:
Diakon Hilde Finsådal
		 951 06 257 / 69 17 95 54
	Menighetspedagog
Iselin A
 ndersen Gjøstøl
415 80 269 / 69 17 95 69 (perm.)
Trosopplærer
		Anne-Kirsti Ulseth
		 970 73 979/69 17 95 69 (vikar)
Berg kirke:
Sogneprest Kristin K. Bakkevig		
		 482 69 054 / 69 17 95 51
Driftsleder Knut Skram
		 913 93 921
Immanuels kirke:
Sogneprest Jan B. Lystad		
		 412 05 130 / 69 17 95 62
Kantor Marie Håkensen		
		 467 81 696
Kirketjener Bjørn Tore Andersen		
		 977 86 627
Kirketjener Ole Johannes Ulseth		
		 936 47 397
Kirketjener Anne Sætre		
		 959 71 273
Rokke kirke:
Sogneprest Halvor Gregersen		
		 905 50 329
Organist Jan Erik Norheim		
		 918 68 861
Kirketjener Morten Lager		
		 907 53 131
Asak kirke:
Sogneprest Kjell Halvard Flø		
		 917 06 068 / 69 17 95 50
Kapellan Martin Lund		
		 970 62 446 / 69 17 95 68
Kirketjener Ole Johannes Solberg		
		 954 64 621
Organist Marte-Kari Melkerud		
		 917 27 075
Idd kirke:
Sogneprest Reidar Finsådal		
		 901 32 327 / 69 17 95 60
Kapellan Martin Lund		
		 970 62 446 / 69 17 95 68
Organist Knut Ronald Haugen		
		 917 10 691
Kirketjener Karin W. Hansen
		 915 66 037
Prestebakke kirke:
Sogneprest Reidar Finsådal		
		 901 32 327 / 69 17 95 60
Organist Pål Espen Haugen		
		 906 50 619
Kirketjener Svein de Flon		
		 481 85 940
Kirketjener Tor Ingar Nilsen
		 403 27 745
Tistedal kirke:
Sogneprest Kjell Halvard Flø		
		 917 06 068 / 69 17 95 50
Organist Marte-Kari Melkerud		
		 69 17 95 56
Kirketjener Anne Sætre
		 959 71 273

Dette har betydd noe for meg
Janne Tove Brække

Våren
Våren er noe av den fineste
tiden jeg vet om og ekstra
fin har den vært nå i år. Jeg
har igjen fått glede meg over
hvor vakkert alt i naturen er
og hvor fantastisk det er at vi
enda en gang har fått se hvor
v idunderlig skaperverket er.
Tenk å få kjenne at solstrålene
varmer igjen, kjenne lukten

av sjø, se de første hvitveisene
og hestekovene. Plutselig
oppdage at trærne har blitt
grønne siden dagen før, høre
fuglene synge så vakkert,
høre k lukkingen fra bekken,
sitte ute osv. Det er fantas
tisk å kunne plante blomster
i potter og krukker igjen og
det er nydelig å kunne henge

vinterjakkene innerst i skapet.
Jeg gleder meg alltid til
denne tiden av året og jeg blir
så utrolig takknemlig for at jeg
får oppleve dette igjen. Tenk
at Gud skapte alt dette flotte
for meg slik at jeg igjen kan få
glede meg over det i år også.
For en fantastisk Gud vi har
som har gitt meg og deg alt

dette for at vi skal kunne glede
oss over det og oppleve nytt liv
igjen. Husk å være takknemlig
for det flotte skaperverket Gud
har gitt oss og nyte det! God
sommer!

Ordet er ditt
Unni E.B. Nøding

Israel sett fra Aremark
En va rm dag i ma i ble
Aremark menighetshus fylt
til randen av sommerkledte
Israelsvenner. Den 14. mai
ble staten Israel 70 år og det
skulle feires. Men e
 gentlig
feiret vi en eldgammel nasjon.
Ikke noe sted i verden eksis
terer en nasjon med samme
navn og språk, samme hoved
stad og folk som for 3000 år
siden.
Det var Ordet og Israel som
ønsket velkommen til møtet
med Dag Øivind Juliussen fra
Den internasjonale kristne
ambassade Jerusalem, norsk
avdeling. Han har stor kunn
skap om Israel etter sine
mange reiser til landet og
er bredt orientert i både Det
gamle og Det nye testamentet.

Av alt det interessante stoffet
han fremla denne aftenen,
vil jeg gjerne nevne hvordan
tanken om at jødene skulle
få sitt gamle land tilbake ble
forstått i England.
Denne pakten som Bibelens
Gud inngikk med sitt folk
b ekreftes av en rekke av
profetene i GT. Les bare
kapitlene 30 og 31 i Jeremia.
Jødene skulle komme fra
alle land de var blitt for
drevet til og plantes på
Israels fjell og sletter igjen
for aldri mer å rykkes opp.
Tilbakevendingen har vært
en lang prosess som har vart
i alle fall fra slutten av 1800tallet, altså i snart 140 år.
I alt dette har England spilt
en interessant rolle.

GRIMSRUD
– en del av GGgruppen

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

Tlf 69 21 64 20
www.leifgrimsrud.no

Vi satser
på service

Allerede puritanerne på
1500-tallet var opptatt av
at jødene skulle bli en egen
nasjon i sitt hjemland. Og
dette skjedde mens de store
kirkene – den ortodokse,
den romersk-katolske og
også de nye protestantiske
kirkene tidvis var sterkt
anti-semittiske! Puritanerne
hadde studert GT og trodde
det som sto. Sir Isaac Newton
studerte profeten Daniel og
kom til samme resultat.
På 170 0 -t a l let s k r i v er
brødrene John og Charles
Wesley om gjenopprettel
sen av Israel. Vekkelsene som
fulgte brødrenes forkynnelse
førte til fornyet interesse
for GT. På 1800-tallet ble
det utgitt skrifter om dette

temaet i England. I Guds time
fikk England styre Palestinamandatet etter 1. verdens
krig. Britene ble pålagt av
Folkeforbundet å gjenopp
rette den jødiske stat på om
rådet mellom Jordan-elven og
Middelhavet. Trans-Jordan/
Jordan ble gitt til araberne,
likeså de omkringliggende
statene Libanon, Syria og
Mesopotamia/Irak. Slik ble
fordelingen av deler av det
forvitrede osmanske riket.
Men det moderne Israel er
altså 70 år – gratulerer med
dagen!
Ordet og Israels visjon er:
«Den kristne menighet må få
Bibelens syn på Israel, jødene
må få Bibelens syn på Jesus
som deres Messias.»
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