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Når nesten 130 mennesker blir drept i det som av mange blir 
 omtalt som lysets by, Paris, en helt vanlig fredag i november er 
det lov å se mørkt på ting, miste håpet litt og kjenne på tomhet. 
 Terror er alltid grusomt, uansett om det skjer i Paris eller  Peshawar. 
Men vi mennesker er nå en gang skrudd sammen sånn at jo 
 nærmere ting er jo mer kjenner det på kroppen. Paris er en by 
mange har et forhold til og har reist til, kanskje også en rekke 
ganger. Når du ser at kjente steder i byen ikke er merket av den 
vanlige idyllen og folkelivet, men av kaos etter terror, så gjør det 
noe med en.  Akkurat som det gjorde da vi så det samme fra New 
York, London og Madrid.

Man fatter ikke ondskapen som ligger bak anslag mot så 
«myke» mål som folkeliv en fredags kveld i en av Europas storbyer 
er. Like fullt: Vi mennesker er også skrudd sammen slik at det 
 etter en  periode med resignasjon kommer en vilje til å gå videre, 
en vilje til å reise seg, og stå opp mot de som ønsker å skape frykt 
og kaos.  Kanskje bruser det litt i adrenalinet. Vi skriker innvendig: 
Nei,  mørket. Du verken kan eller skal vinne. 

Den kanadiske sangeren Bruce Cockburn har skrevet sangen 
«Lovers in a dangerous time». Der synger han blant annet «Got to 
kick at the darkness ‘till it bleeds daylight». Må sparke mørket til 
det blør dagslys. Meget velformulert med tanke på hvordan man 
til slutt må forholde seg til mørke og ondskap. Faktisk er akkurat 
den sangstrofen så god at selveste U2 referer til den i sin låt «God 
Part II».

Som kristne tror vi at det finnes en som dengte løs på mørket, 
for oss, en gang for alle. «Igjen talte Jesus til folket og sa: Jeg er 
verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men 
ha livets lys», er velkjente ord fra Johannes 8,12. Vi er ikke lovet 
bare lette dager, fritatt for ondskap og tragedier, men Jesus lover 
at han er der sammen med oss, hele veien, selv om vi ikke ser det 
selv alltid. 

Så neste gang du blir frustrert og sint over mørket og ond
skapen som finnes i verden skal du bare sparke løs på det i ditt 
indre. Jesus har på mange måter lovet å denge sammen med deg. 
Selv om det kan virke håpløst, og du ikke en gang ser så mye som 
et lite lys i enden av tunnelen. For til slutt, helt til slutt, så skjer det 
noe. Mørket blør. Dagslys. 

Helge Mathisen

Denge løs på mørket
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gud er hos oss 

BISKOPENS 
JULE

BETRAKTNING

en av våre fine juleskikker er at vi henger en lysende stjerne i vinduet. I de mørke 
          juledagene er stjernen synlig på god avstand og gir mørke vinduer et vennlig inntrykk. 
I mitt  barndomshjem var stjernen også en markør som viste at i dette hjemmet lot vi stjernen 
lede oss til det store underet i stallen i Betlehem. I den stallen ble Gud  født som menneske. 
Der tok  jorden himmelen i favn når Maria vugget barnet i søvn. For å sitere Alf Prøysen: 
«Den fyste gong hu skinte så laga hu ei bru, imellom seg og himmel`n og ei krubbe og ei ku»

Julefortellingene i Det nye testamentet knytter stjernen til tre vise menn. Det sies ikke 
noe annet om dem enn at de kom østfra. Noen mener de kom fra Petra i Jordan, et av de 
 viktigste knutepunkter mellom øst og vest, nord og sør. Gavene de brakte med seg; gull, 
røkelse og myrra, viser at de kom fra et sted med vidstrakte handelsforbindelser. Gavene 
markerte at hele verden var med på vandringen til Betlehem. Andre mener de kom fra Iran 
fordi kunnskapen om å lese stjernetegn var mest utviklet der. Den iranske zoroastrisme
religionen la særlig vekt på kunnskapsdannelse basert på tyding av stjernetegn.

Fortellingen sier at vismennene dro ut på vandring fra trygge og kjente omgivelser, ledet 
av en stjerne. De vandret  til et folk de ikke tilhørte, et folk som hadde en tro vismennene sto 
utenfor. Deres vandring startet som en leting etter en kraftfull konge som skulle herske over 
sitt folk. Vandringen førte dem vekk fra maktens palasser og inn til en konge født i en stall av 
en ugift tenåringsmor.

For meg representerer de tre vismennene  den lengsel som ligger dypt nedlagt i de aller 
fleste mennesker gjennom alle tider og på alle steder. Det er en lengsel som ikke tilfredstilles 
av makt, penger, prestisje og godt omdømme hos naboer og kolleger. Det er en lengsel 
etter helhet, akseptering og helbredelse. Denne lengselen gjør menneskeheten til et folk 
på  vandring, som søker styrke og stillhet midt i en tilværelse som ofte har islett av uro, 
 bekymring og nød slik dikteren Eivind Skeie beskriver det i salmen «Vi er et folk på vandring» 
(Norsk Salmebok 618). Betlehemstjernen leder oss dit.

Gud lar vismennene fra en annen kultur, med et annet språk og annen religion bli ledet 
av en stjerne til Jesu føderom. Jesus ble ikke bare  sendt til jødefolket, men kom til hele 
 menneskeheten for å vise oss alle at Gud er hos oss. Gud er ikke lukket inne i de båser og 
grupperinger vi måtte finne tjenelig og naturlig. Stjernen forteller oss at Gud er større enn alt 
vi kan forestille oss. Stallen og krybben viser oss at Gud oppsøker hver og 
en av oss der vi er, og slik vi er, med Ordet om nåde og kjærlighet.

Julestjernen i vinduene våre uttrykker at stjernen har stoppet også over 
våre hjem, og forteller at Gud er tilgjengelig for oss. I vår livsvandring 
under Betlehemsstjernen kan vi hvile i tillit til at Gud ledsager oss hele 
tiden. Da kan vi synge de gode julesangene med full røst og tenne de 
mange lys og stjerner i vintermørket. Gud er hos oss.

Biskop Atle Sommerfeldt
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Marit Opsahl (f. Rygge) 
har bodd på Oddestad  
det meste av sitt liv. 

Marit f. Rygge, ble født en kald januardag i 
1931, – hjemme på den gamle slektsgården 

Oddestad i Ytre Hobøl. Der vokste hun opp som 
enebarn. Men ved skolealder flyttet en  familie 

med 7 barn inn på nabo gården  Stubberud, 
og Marit fikk lekekamerater og følge til 

 «Bråtaskolen». Marit ble boende på Oddestad 
helt fram til pensjonsalder. Hun giftet seg med 
Helge i 1962, de fikk tre barn sammen og har i 
dag 10 barnebarn. Vi ber Marit fortelle litt om 

tidlig oppvekst og julefeiring i Hobøl  
i gammel tid.

laget av or. Det ble en del sot 
både ute og inne på bussen, 
men folk var glade for buss
turene!

Likevel var det helst sjelden 
at folk forflyttet seg i krigs
årene, det var forbudt med 
større samlinger, også i jule
høytiden. Men Marit kan 
huske at det ble kjørt med 
hest og sluffe til juletrefest på 
 Nummestad bedehus. En kveld 
fikk hun være med på et møte 
med mye sang og musikk i et 
privat hjem. Da øvelsen var 
slutt, ble sangerne møtt av 
vakter som tok et avhør, men 
alle fikk gå hjem. Ellers minnes 
Marit de uhyggelige, svarte 
flyene som kom dundrende 
inn Oslofjorden og ble synlige 
over åskammen på vei til Oslo. 
Det var også nifst – ved sørlig 
vindretning  å høre flyalarmen 
som gikk i Moss.

JULEFORBEREDELSER
Men stort sett gikk livet sin 
vante gang på Oddestad, og 
det var mye som skulle gjøres 
til jul. –Vi var heldige som 
hadde bra med mat, sier Marit. 
Gris og stundom et annet dyr 
ble slaktet og tilberedt. Kjøtt
kaker ble stekt og lagt ned 
på Norgesglass, og koteletter 
og steker ble brunet og lagt 
på såkalte Løveglass – som 
hadde rette sider. Glassene ble 
så «hermetisert», d.v.s. kokt 
i vann en viss tid. Det oppsto 
vakuum inne i glassene, og 
matvarene holdt seg i lang tid 

juleminner  fra en  svunnen tid
SPESIELLE KRIGSÅR
Marit kan huske at faren, 
 Johannes, fikk bil da hun var 
seks år gammel i 1937. Det 
var en Ford 31modell, og det 
var en stor hendelse! Men tre 
år etter kom krigen, det ble 
fort slutt på bensin og bilen 
ble stående i fem år. Likevel 
gikk det buss i Hobøl. Karl 
Hansen på Ringvoll anskaffet 
såkalt generator på bussene 
sine, de ble fyrt opp med 
trebiter kalt «knott»  som 
avgav antennelig gass til mo
toren. «Knotten» ble helst 

MARIT OPSAHL (84) FRA HOBØL
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i kjellertemperatur. Medister
pølser ble produsert. Da ble 
det brukt rengjorte tarmer fra 
dyrene, helst fra svin. Det var 
ikke helt uvanlig at pølsa revnet 
under koking, og mye arbeid 
var forgjeves. Skinker og flesk 
ble saltet ned i svære trebaljer 
på stabburet. 

Husvask og julebakst var 
viktig. Det ble mye fluer og 
flueskitt innendørs i sommer
halvåret. Korn fra skuronna var 
blitt malt til mel på Skjelfoss 
mølle om høsten. Marit minnes 
at det under krigen i flere år 
var dårlig innhøstingsvær, og 
melkvaliteten ble deretter. 
Men både brød, vørterkake og 
julekake ble stekt i den store 
bakerovnen i bryggerhuset og 
oppbevart i ei kiste på et kjølig 
sted. Store mengder flatbrød 
ble kjevlet og stekt på takke 
over åpen ild, for så å lagres 
på stabburet. Småkaker hørte 
med, Marit husker  særlig 
 fattigmann som ble kokt i 
smult, men som ikke alltid ble 
vellykkede! Det kunne bli snaut 
med sukker, og noen dyrket 
sukkerroer som ble kokt inn til 
en mørk sirup. Mor Paula ville 
gjerne bake kransekake, men 
mandler var mangelvare. Da ble 
havregryn erstatningen, men 
deigen ble så hard at «metall
trykkerten» sprakk! Marit har 
den ennå som et minne.

JULEKVELD
De gode juleminnene er i flertall, 
tross krigsår. Budeie, gårdsgutt 
og ei venninne av Paula fra 
Oslo feiret julekveld på gården. 
Sistnevnte følte seg trygg der 
ute på landet, men fikk gåse

hud om hun hørte flyalarmen 
fra Moss. Dyra fikk en godbit 
denne kvelden, og to korn nek 
var satt opp til små fuglene. Et 
lite juletre sto i  dagligstua og ble 
tent med  levende lys. Men som 
ellers  under krigen skulle ingen 
se lysene fra utsiden av huset – 
mørke, tette rullegardiner sørget 
for det.

 Av julepynten var det sær
lig to ting som skinte og som 
Marits mor hadde anskaffet: Ei 
skinnende «gulrot» og ei blank 
lenke. Dette henges på jule
treet hos Marit og Helge den 
dag i dag og tas godt vare på i 
familien.

 Middagen besto som vanlig 
av svineribbe, pølser og kjøtt
kaker, kålrotstappe og potet
stappe var ofte tilbehør. Slik 
stappe drøyde maten. En del av 
potetavlingen og kornavling
en måtte om høsten leveres 
til tyske myndigheter, og det 
kunne bli knapphet på dette. 
– Men mølje ble spist på for
middagen og risgrøt tidlig på 
kvelden  før ribba  på Odde
stad når det var julaften.

juleminner  fra en  svunnen tid

En gammel skikk som Marit 
kan huske, var å sette igjen 
litt mat på tallerkenen på jule
kvelden, gjerne en ribbebit 
og et stykke vørterkake, dette 
skulle spises tidlig på førstedag 
etter fjøsstellet. Og det smakte 
alltid godt med kald ribbe!  

Marit fikk julegaver  votter, 
sokker og annet av selvspun
net garn, og så fikk hun flere 
barne bøker, ett år hele 7!

Far Johannes leste alltid jule
evangeliet fra Bibelen på jule
kvelden, og julefreden kunne 
senke seg over den gamle 
gården: «Og engelen sa til 
dem: Forferdes ikke! For se, jeg 
forkynner eder en stor glede, 
som skal vederfares alt folket! 
Eder er i dag en frelser født, 
som er Kristus, Herren, i Davids 
stad.» 

Den gamle 
gården  Oddestad 
i Ytre Hobøl 
 ligger like ved 
Riksvei 151   

Denne jule
pynten har 
vært brukt i 
over 100 år. 

TEKST: 
ANNE VATNAR 

 SOLBERG
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Konfirmantåret star
tet i  slutten av august 
med innskriving av 45 
 konfirmanter i Hobøl kirke 
og over nattingsdøgn på 
Vestre Bråte bygdetun.  
På innskrivingsdagen 26.  august, 
var det god stemning – men 
vått og grått vær med masse 
regn.  Etter innswkrivning en i 
kirken samles vi vanligvis til en 
hyggelig grillfest hjemme hos 
Pernille på Berger gård. Men på 
grunn av regnet ble denne sam
lingen flyttet ned til kirkestal
len hvor konfirmantene kunne 
sette seg innendørs og trykke 
seg tett sammen og bli enda 
litt bedre kjent med hverandre. 
Etterhvert fikk også foreldre 
anledning til å nyte pølser og 
hamburgere under paraplyene 
sine og det lille partyteltet som 
var slått opp utenfor.

Da konfirmantene kom til 
kickoffdøgn på Vestre Bråte 
på fredagen hadde bønnene 
om godt vær og solskinn ty
deligvis gått igjennom. 

På Vestre Bråte settes det 
opp et stort partytelt hvor alle 
konfirmantene overnatter un
der samme tak. For å bygge 
fellesskap starter vi med en 
lagkonkurranse med ulike op
pgaver som må løses i grupper. 
Oppgavene går ut på at man 
skal stable den høyeste sta
belen med ved, lage den meste 
kreative menneskeskulpturen, 
kims lek, flest armhevinger 
til sammen på gruppa, trikse 
med fotball, gjette på vekt og 
mål og få en quiz hvor under
visningspresten griller dem i 
bibelkunnskap. 

Den beste grillingen er 
likevel maten vi får servert som 
er nøye tilberedt og av høy 
kvalitet. Etterpå tennes det bål 
i bålpanner, settes fram godteri 
og grilles marshmellows over 

konfirmantinnskriving  og «Kick-off»
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ilden og man kjenner på at 
sommerferien er over, skolen er 
i gang igjen og året som konfir
mant ligger foran. 

Når mørket har senket seg 
og den rå kveldslufta kommer 
sigende, trekker vi inn i det 
lune fjøset hvor det er hengt 
opp lamper over bordene og 
tent lys i lyktene. Der har vi 
samling med en andakt som 
handler om Jesu første møte 
med disiplene og vi lærer noen 
nye sanger vi kommer til å 
bruke i konfirmanttiden. Fjorår
skonfirmanten Anders drar i 
gang på gitaren. 

Hvordan går det så med alle 
disse ungdommene i samme 
telt under nattehimmelen? 
Noen har allerede sovnet i et 
hjørne før leggetid, en finner 
ikke igjen soveposen sinn og 
lurer på om det er noen som 
allerede ligger og sover i den. 
Mobiltelefoner lyser i mørket. 
Voksenledere går og hysjer. 
Myggen biter og folk klør. Kul
da kryper inn i soveposene og 
noen fryser. I flere timer høres 
en svak summing av stemmer 
som hvisker og fniser og med 
jevne mellomrom reiser det seg 
opp små klynger av jenter som 
nok engang må en tur på do 
sammen. Man hører snorking, 
latter, hysjing, stemmer og tele
foner som piper helt til det en 
gang rundt klokken fire blir helt 
stille. To timer senere er teltet 
fylt av sollys og alle konfirman
tene våkner. Men frokosten er 
ikke klar før klokken åtte. Klok
ken ni er det morgensamling 
og klokken ti kommer forel
drene og henter og spør: 

- Hvordan har det gått? 
Vi må jo være ærlige. Og 

svaret etter et lite døgn sam
men er: Kjempefint! Dette er 
en bra gjeng.    

TEKST: 
BENTERIK MOEN

ARNESEN

konfirmantinnskriving  og «Kick-off»
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Godt og blandet på 
Tweens Tomter

Båltur, sporlek, hinderløype, 
spillkveld er bare noen av ak
tivitetene som har foregått på 
Tweens Tomter denne høsten. 
I tillegg har barna snekret av 
kasser, lagd gryteunderlag, bakt 
og servert mat, lagd stressball, 
tøypose, tøypenal med mer. 
Hver fjortende dag har Tweens 
hatt samling på menighetssen
teret. 

Naturlig nok har ikke alle 
vært med på alle aktivitene. 
På starten har de ofte hatt 
mulighet til å velge hvilken ak
tivitet de har lyst å være med 
på.  Så braker det løs, før hele 
gjengen samles til felles mat
servering og avslutning. Gjerne 
servert med mat som matgrup
pa har stått for. 

TEKST OG BILDER: 
YNGVE HAGA

FOR DEM MIDT I MELLOM
Selv om vi har fokusert på å 
legge til rette varierte og mor
somme aktiviteter, er det ikke 
til å stikke under en stol at 
felles samlingen med det kristne 
budskapet er noe av kjernen i 
det vi driver med. Derfor har vi 
alltid en fellessamling på rundt 
1520 minutter med andakt, 
sang og litt informasjon. Ung
domspresten er ansvarlig for 
denne delen. Bakgrunnen for at 
vi startet opp med dette i høst 
er at vi har savnet et kristent 
tilbud for barn i denne alders
gruppen – såkalte tweens. 
Spesielt har vi savnet et tilbud 
for de som føler seg for store 
til søndagsskole, og som ikke 
synger i kor. Tweens er for øvrig 
et begrep som dekker barn i 
alderen 912 år. Vi har dermed 
valgt å definere dette som barn 
i alderen 4.7.klasse.

Over:
Båltur med 
 grilling av 
pølser

Over til høyre:
Edvard Moen 
har snekret 
trekasse.

Til høyre:
Fellessamling



9

UANSETT TILHØRIGHET
Selv om Tweens har base på menighetssenteret og har en kristen 
ramme, er det viktig å presisere at dette er et tilbud for alle barn 
 uansett tilhørighet. Alle skal føle seg velkommen her. Vi vil også 
gjerne ha med barn fra andre steder i Hobøl – ikke bare Tomter
barn. Vi har plass til flere, så det er bare å møte opp 

Hobbygruppa lager tøyposer og tøypenal.

Arne Moen (i midten) veileder Tim Jakob, Edvard 

og  Maria i å lage gryteunderlag.

Et lite utvalg havrekjeks fra 
bakegruppa.

GÅ IKKE GLIPP AV...
Siste samling før jul er mandag 
30.november. Da er det pep
perkakehusbaking og baking av 
andre julekaker. I tillegg blir det 
servert julegløgg og litt prøves
making;)

Felles bønn IØ 2016
Disse står bak: Den norske kirke, Pinsemenighetene, 
Frikirken, Misjonsforbundet, Frie Evangeliske Forsamling, 
Metodistkirken, Frelsesarmeen, Kraftverket.

MANDAGER KL 1900:
4. jan:Kraftverket, Slitu (tidl. Salem)
1. feb: Filadelfia Askim
7. mars: Betania, Rakkestad
4. april: Øymark misjonshus
2. mai: Filadelfiakirken, Mysen
6. juni: Tomter men.h.sent., Tomter
4. juli: Ungdomssenteret, Spydeberg
1. aug: Frelsesarmeen, Mysen
5. sept: Stikle Misjonshus, Øymark
3. okt: Filadelfia Skiptvet
7. nov: Mysen kirke, m/nattverd.
5. des: Betania, Havnås

KONTAKTPERSONER
Kontaktpersoner på vegne av alle menighetene:
Ledere: 
Gunnar Brudeli, tlf.: 69 82 77 79 / 456 03 618. 
Elisabeth Baggetorp, tlf.915 53 367. 
Enok Kobbevik, tlf. 69 83 73 26 / 977 10 168. 
Olav Pedersen, tlf 951 23 773.
Lovsang:  
Elisabeth Baggetorp og Hans Kåre og Kirsten Fosser. 

Har du innspill eller spørsmål, ta kontakt. 
Send takke og bønneemner med sms 
eller til: gunnar.brudeli@gmail.com 

Velkommen fra alle menigheter!

ROMA HØSTEN 2016
Ennå noen få plasser igjen!
Onsdag 28. september – mandag 3.oktober
Pr. person i dobbeltrom koster turen kr 7650,
Pr. person i enkeltrom kr 8550,
(Prisen forutsetter at 1Euro = kr 9 og at fly tur/retur 
koster kr 2500.)
Frokost er inkludert. I tillegg kommer andre måltider, 
inngangsbilletter og transport i Roma og til flyplasser. 
Bostedet på Piazza Farnese har heis, men er ikke 
 egnet for bevegelseshemmede
Mer informasjon via Hobøl kirkekontor eller direkte til 
sokneprest halvor.dalene@outlook.com. 
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Hobøl kirke er uten sidestykke 
kommunens mest tradisjons
bærende bygg. I over 800 år 
har den rommet våre liv. Gitt 
oss tilhørighet og livstro. 

Og i over 400 år har Tomter 
kirke stått der og gjort det 
samme.  

Her har generasjoner blitt døpt og gudstjenesten 
feiret.  Høytidene våre har gitt rytme og ro til 
 skiftende tider.«Tonen fra himlen» har ikke forstum
met i alle disse årene.Den er gitt videre til glede for 
alltid nye menneskebarn på jorden. Slekt har fulgt 
slekters gang og skal så gjøre!

Innbyggerne i kommunen har en lang tradisjon 
med å oppsøke  våre gamle kirkerom og delta på 
gudstjeneste i folkekirken i julen. I fjor var 428 til 
stede på julaftens guds tjenester i Hobøl og Tomter.

juletradisjoner i familier og samfunn!
Vår tid og vårt samfunn 

er  flyktig og mangfoldig, 
 hastig og skiftende. Vi 
får behov for  stabilitet 

og tradisjon, balanse og 
 tilhørighet

Kjære familier !Kom med dere selv og barna deres i 
høytiden og gi tradisjonen videre !  

La det være en vane, en ro og en rytme 

dere ikke forlater, men som vi  sammen 

gir frimodig videre.  Gode rytmer gir balanse i en f lyktig tid.
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I vedtak i kommunestyret sist vår bekreftes tradisjonen: 
 «Hobølskolen har en lang tradisjon med at det avholdes skole
gudstjeneste i forbindelse med julehøytiden.»

Ikke alle skolene finner å ville formidle denne kulturen og  rytmen 
gjennom en årlig skolegudstjeneste. Men den er der og gis videre i 
kirkene våre. Som en puls og en rytme for gammel og ung.

«Tider skal komme, tider skal henrulle, 
slekt skal følge slekters gang;
aldri forstummer tonen fra himlen 
i sjelens glade pilgrimssang.» 

Gi «himmeltonen» videre til nye generasjoner! Bli med og syng 
julens sanger i våre tradisjons bærende kirkehus!

Kirkerommet gir en ekstra  dimensjon av å være en villet del av 
en lang historie.

Sokneprest Halvor Dalene
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Å synge i kor gir meg stor 
glede.  Det er sosialt å være 
sammen med mennesker som 
har samme interesse.  Jeg syn
ger altstemmen, og det er en 
artig utfordring, spesielt når 
melodistemmen er godt kjent.

Det hender jo at man kan 
være sliten når torsdags
kvelden kommer, og kanskje 
lure på om man orker å gå på 
øvelsen.  Min erfaring er at 
man drar på korøvelsen, og når 
man får sunget i et par timer, 
så er overskuddet og gleden 
tilbake.

Jeg håper at stemmen vil 
holde fremover slik at jeg kan 
fortsette å synge i Tomter Sang
kor. Det gir meg stor glede og 
masse overskudd! Det er sant 
som det er sagt: Man trenger 
ikke ha overskudd for å synge 
i kor – man får overskudd av å 
synge i kor!»

TILBAKEBLIKK
Tomter Sangkor ble stiftet 19. 
april 1925. De som tok initiativ
et til å starte sangkoret var Elise 
Brække, Peter Brødholt, Elleve 
Eriksen og Harald Brødholt. I 
førsten av april 1925 sto det å 
lese i Øvre Smaalenenes Avis:

Til sanginteresserte i Tomter 
og omegn.
Da flere har uttalt ønske om at 
der stiftes en sang-forening ved 
Tomter, indbydes herved alle 
sang-interesserte, som ønsker 
at være medlem av en saadan, 
til at møte i Banklokalet søndag 
19. april kl. 17.

I korets protokoller står det 
sirlig nedskrevet følgende om 
korets første møte:
Tomter Sangkor hadde sitt 
første møte i Tomter banklokale 
søndag 19. april. Der møtte ca. 
40 sangere og alle blev god-
tatt. Dirigent er lærer Henden, 
Hagen skole. Der blev indøvet 
”Sang er Nordens lyst.

TOMTER SANGKOR JUBILERER

SANGGLEDE
«Jeg begynte i Tomter Sangkor 
i august 1963 – altså for 52 år 
siden. Jeg var da vel 15 år. Noen 
på min alder hadde begynt i 
koret året før, og de snakket 
om at dette var artig. 

Jeg har alltid vært glad i 
sang og musikk, og det var da 
naturlig for meg å begynne i 
koret.  Mine foreldre og flere 
av mine tanter og onkler hadde 
vært med i koret tidligere, så 
jeg ble også oppmuntret hjem
mefra til å starte.  Det har jeg 
aldri angret på. 

Tomter Sangkor har feiret seg selv i 2015. 
Jubileums konserten fant sted 19. april, på 
 dagen 90 år etter oppstart i 1925. 

– PÅ KORNET har bedt korveteran og korentu
siast Elisabeth Gustavson fra Tomter gi oss en 
oppdatering på korets historie og virksomhet. 
Men først vil vi vite hvorfor hun har valgt – og 
fremdeles velger – å bruke så mye tid på sang 
og korarbeid. Hun forteller:

Sangglad 90-åring!

TEKST 
ELISABETH GUSTAV

SON
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Denne sangen er laget av 
Hobølkomponisten Christian 
Haslerud, og koret har sunget 
denne fra tid til annen opp gjen
nom disse 90 år. Koret har vært 
i drift i alle disse årene, med 
unntak av de 23 siste krigsårene.

Helt fra korets begynnelse 
kan man lese om at koret, 
 også den gangen – hadde 
mange kreative medlemmer. 
Det ble arrangert ”aften
underholdninger”, ”revyer” og 
 konserter. Ofte står det også 
om at man etter sangøvelsen 
hadde sosialt samvær, hvor 
”damerne hadde med smør
brød, og herrene spanderte 
kaffe”. I dag kaller vi det ofte 
for kulturkveld, eller konsert 
når koret arrangerer noe. Noen 
få ganger i året har vi ”kaffe
spleis” etter øvelsen. Da har 
gutta med kaffe, og jentene 
har med noe å bite i. Forskjel
lene er ikke så store fra 1925 
og til 2015. Vi har bare andre 
navn på ting.

OPPTREDENER OG TURER
Koret synger ved mange for
skjellige anledninger i løpet 
av året. Det er sangerstevner, 
 kulturarrangement, i kirkene 
våre ved forskjellige anled
ninger og 17. mai på Hobøl  Bo 
og behandlingssenter. Siden år 
2000 har koret hatt julekonsert 
i Hobøl kirke på 4. søndag i 
 advent. Dette er en fin tradisjon 
som vi vil fortsette med.

Koret har også vært med på 
mange landssangerstevner opp 
gjennom årene. Det være seg 
Hamar, Volda, Fosen, Tromsø, 
Bergen, Stavanger, Kristiansand, 
Trondheim, Oslo, etc. Vi har også 
reist litt på tur de siste årene. Vi 
har hatt tur til Telemark og Blå
farveverket. Vi har vært i Estland 
(og besøkte Hobøls vennskaps
kommune Rongu), i Polen og 
i St.Petersburg. I  september i 
år var koret i Dublin i 4 dager.  
Høydepunkt på denne turen 
var konserten i St. Patricks 
katedralen.

«HØYDARE»
Tomter Sangkor har hatt mange 
”høydare” som vi tenker til
bake på med stor glede og 
tilfredshet. Av disse kan nevnes 
Duke Ellingtonkonsertene med 
Per Halvorsen Big Band.  Da 
hadde vi med oss sangere fra 
andre kor i distriktet slik at vi 
var ca. 100 sangere. 

Vi har hatt konserter sam
men med Korisma i Spydeberg 
hvor vi sang  Amerikanske 
svisker.  Vi var også med på mil
leniumskonsert i Hobøl kirke.

Vi har samarbeidet med 
Hobøl Teaterlag flere ganger og 
kan nevne forestillingene om 
Prøysen, om Smalloppa, og ikke 
minst forestillingen Bruderovet 
som foregikk ute på Hobøl 
Preste gård hver kveld en hel 
uke. Bruderovet ble sett av over 
2000 personer.

FORNØYDE SANGERE
Koret har i dag vel 50 medlem
mer, og med god spredning 
i alder (29 – 81 år). De fleste 
bor i Hobøl, men vi har også 
 sangere som kommer fra 
Enebakk, Spydeberg, Askim, 
Trøgstad, Skiptvet, Langhus, 
Oslo, Årjäng i Sverige og fra 
Hakadal. Den viktigste årsaken 
til at det er så mange med i 
dag er dirigenten vår. Mona 
BekkhusWetterberg har vært 
vår dirigent i over 21 år. Hun 
er flink, sprudlende og inspir
erende   og dessuten svært 
kvalitetsbevisst. Denne høsten 
har Mona permisjon, og vi 
har vært heldige å få Andre 
Bongard som vikar. Vi kjenner 
Andre godt, siden han har vært 
med oss som pianist i mange 
år. Vi kunne ikke funnet bedre 
og dyktigere vikar.

ABBA
I 2016 planlegger koret å ha 
en konsert med pop/rock og 
ABBAmusikk. Dette gleder vi 
oss veldig til. 

Koret tar med glede imot 
nye sangere – ring dirigenten!

Søndag  
20. desember  

blir det 
Julekonsert i 

Hobøl kirke kl. 20. 

KORET HAR HATT FØLGENDE 
DIRIGENTER SIDEN 1925:
1925 – 1935: Lærer Gulbrand Henden
1935 – 1938: hans sønn Lasse Henden
1938 – 1954: Asgeir Fosvold
1954 – 1966: Randi Thonerud
1966 – 1968: Arnt Skage
1968 – 1994: Olav Engedal
fra 1994: Mona BekkhusWetterberg

Blant våre medlemmer er det mange som har vært 
med lenge.  Rolf Brødholt mottok 60års medalje 
på sangerstevne i sommer, og det er imponerende. 

ÆRESMEDLEMMER
I korets historie har det vært utnevnt noen 
 æresmedlemmer. Disse er:
I 1926: Eleve Eriksen
I 1950: Elise Brække Levin
I 1968: Peter Brødholt
I 1985: Othar Bjerke
I 2000: Tryggve Stokstad og Sverre Pedersen
I 2007: Elisabeth Gustavson 
I 2015: Rolf Brødholt

Elisabeth Gustavson ble 
korets æresmedlem i 2007, 
og hun har også fått  
Norsk  Korforbunds  
50årsmedalje
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Det er ikke lenge siden Tomter 
menighetssenter åpnet dørene 
for første gang, men likevel er 
det fullt av liv.

2005, det jo er bare noen 
år siden, i alle fall for oss om 
har rukket å leve noen tiår, og 
mange husker sikkert åpnings
dagen på Tomter menighets
senter som om det var i går. 
Like fullt, 10 år har gått, og 
de var tid for å markere 10 års 
fartstid. 

Programmet var like variert 
som aktivitetene som til daglig 
fyller senteret. Lørdagen startet 
med felles lunsj og et foredrag 
av undervisningsprest Bent Erik 
MoenArnesen. Han tok tilhør
erne gjennom en rekke tanker 
rundt det å være hverdags
kristen, og mange fikk nok 
n yttig påfyll her. 

Men det var ikke bare i 
overetasjen det foregikk ting, 
Barna var nemlig samlet nede 
i lokalene til barnehagen, 
sammen med gjengen i Team 
Sulebakk. De hadde en konsert 
å forberede. Konserten ble en 
10års jubilant verdig, full av 
sang og barnlig glede. Man 
feirer da ikke en 10åring med 
gamlisfest, men snarere barne
bursdag.

Intet jubileum uten en fest
middag, og lørdag kveld var 
store og små invitert til å fylle 
salen på senteret for god mat, 
hyggelig samvær, konkurranser 
og mimring fra de første spade
takene da senteret ble bygget.

TEKST:  
HELGE MATHISEN 

FOTO:  
ASBJØRN MOEN

En ti år ung jubilant
Over:
Etter å ha øvet  
sammen med gjengen i  
Team  Sulebakk hadde de 
yngste en konsert som ble 
en 10års jubilant verdig.



Under:
På søndagen 
var det en flott 
guds tjeneste, 
med mye folk, 
og en passende 
markering for 
at senteret nå 
er godkjent som 
offisielt kirk
erom

Da søndag kveld kom var 
nok mange litt signe, etter en 
helg med mye program, men 
noen fikk likevel med seg et 
av høydepunktene i helgen: 
Konsert med båstingen Trygve 
Skaug. Han leverte som vanlig 
vakkert, sårt, nært og ekte, og 
markerte en flott avslutning på 
feiringen.

Tomter menighetssenter har 
i løpet av de 10 årene det har 
eksistert blitt et fint sted å ha 
gudstjenester. Så også søndag
en i jubileumshelgen. Det ble 
en flott gudstjeneste, med mye 
folk, og en passende marker
ing for at senteret nå er god
kjent som offisielt kirkerom av 
 biskopen i Borg. 

15
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et reisebrev preget av reising

FRA FAMILIEN  
GIHLEMOEN I TANZANIA

som har gitt oss en følelse av 
hjem. Og da vi etter bare én 
uke i Arusha dro til  Kenya for 
Signes skolestart, kjente vi at vi 
gledet oss til å komme tilbake 
til det nye hjemmet vårt.

18. august startet Signe 
 Marie i første klasse på 
 Norwegian Community School 
i Nairobi, Kenya. Denne skolen 
har Signes morfar vært både 
rektor og lærer ved, og selv
følgelig mammaAnne også 
gått på. Derfor var det et sterkt 
øyeblikk å se Signe rusle (med 
skolesekk fra Østfold fylkes
kommune) til skolen denne 
dagen. Og jenta var meget 
fornøyd med både skole, lærer 
og medelever! I Nairobi holdt vi 
oss i tre uker. Signe følger dette 
året et skoleprogram via den 
norske skolen i Nairobi. Når vi 
ikke er i Nairobi, veksler hun på 
å undervises av pappaRoger 
og en reiselærer som kommer 
fra den norske skolen. Så langt 
har det fungert veldig bra. 

I tida som har gått har også 
Roger rukket å være en god 
periode i Norge, for å fullføre 
et samarbeid med Det Norske 
Teatret. Der laget han digital 
scenografi for framtidseposet 
”Solaris Korrigert”. Premieren 
var 16. oktober, og ryktet sier 
det var/er en suksess. 

HJEMP MED OVERGANGEN
Her i Tanzania kom Annes 
mamma og pappa for å hjelpe 
Anne og jentene med overgan
gen til hverdagen med arbeid, 
skole og med dagmamma. 
Heldigvis ligger både bolighus, 
Annes kontor og Signes klas
serom inne på den samme 
tomta, noe som gjorde det 
enkelt i perioden uten Roger. 
På denne tomta ligger for øvrig 

Huset vårt i Arusha

Vi skriver 10. november, 2015. 
Og det er akkurat tre måneder 
siden vi landet på tanzaniansk 
jord og inntok vårt nye hjem 
i Arusha. Det virker betydelig 
lengre siden, for så utrolig mye 
har skjedd. Samtidig vet vi ikke 
helt hvor tida har gått. 

FINNE UT SJÆL
De første dagene i Arusha var 
intense: Ingrid Johanne og 
Arve Myra som vi skulle ta over 
 etter, hadde retur til Norge 13. 
august. Og derfor måte alt skje 
veldig fort: Alle viktige beskjed
er overgis, folk introduseres, 
steder vises og papirer ordnes… 
Men i løpet av bare to dager 
hadde vi faktisk fått fiksa det 
viktigste. Resten må vi leve oss 
inn i. Spørre oss fram til. Finne 
ut sjæl. For det er ikke en vanlig 
jobb vi har gått inn i: Det er en 
livsstil! 

ALLEREDE SOM ET HJEM
Men Ingrid og Arve ga oss et 
grunnlag disse totre dagene, 
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et reisebrev preget av reising
også lekeplass, volleyballbane, 
fotballbane, gjestehus og tre 
andre bolighus. Så vi har god 
boltreplass og gode naboer.

SWAHILI-UNDERVISNING
Hovedoppgaven til Anne i 
 perioden vi skal være i Tanza
nia, er å være redaktør i det 
kristne forlaget Soma Biblia, og 
på sikt skaffe en tanzaniansk 
arvtaker. Men for å være redak
tør av swahilibøker, burde man 
ha et rimelig godt grep om 
språket. Og Annes Kenyaswa
hili som hun lærte i barndom
men, kommer veldig til kort 
her i Tanzania hvor det sies at 
Swahilispråket ble født. Derfor 
pakket vi landcruiseren to  dager 
etter at Roger hadde kommet 
tilbake fra Norge, og bega oss 
ut på en over 90 mil lang bil
tur, til et område litt sørvest i 
Tanzania som heter Iringa. Her 
har vi nå vært i to uker, og her 

skal vi være i tre måneder for å 
lære Swahili. Vi bor i ei trivelig 
hytte på en campingplass med 
full kost samt undervisning. 
Hver dag fra 8:3013:30 får vi 
voksne Swahili undervisning, 
mens Signe har fått reiselærer 
Astri hit og Ella er sammen med 
ei barnepike. Sammen med oss 
er også en annen norsk familie 
med tre små jenter. Disse er 
allerede blitt nære venner, og 
jentene våre trives veldig godt 
sammen. 

SLANGER OG TARANTELLA 
SOM NABOER
I Arusha bor vi i byen, i foten 
av fjellet Mount Meru. Derfor 
er det både for mye liv og ikke 
varmt nok til at de mest skumle 
dyra holder seg der. Her i Iringa 
derimot, har vi både grønne 
mambaer, pytonslanger, skor
pioner og tarantellaer. Roger 
syns slikt er kjempespennende, 

mens vi damene klarer oss godt 
uten. Særlig når slangene ram
ler ned fra oven bare centime
ter fra oss og skorpionene duk
ker opp på do. Men så langt er 
det bare myggen som har klart 
å stikke oss, så vi får ”stå’an 
av” som det heter. 

Alt i alt, er hverdagen god. 
Jentene trives, og det er det 
aller viktigste for oss. Dessverre 
har vi alle opplevd å bli syke i 
den korte tida vi har vært her i 
Iringa. Og både Ella og Roger 
har blitt behandlet for amøber. 
Nå håper vi at vi får være friske 
framover, og at vi kan få bruke 
tid og energi på å lære oss 
swahili og skape gode minner 
for jentene. Vi skal tross alt 
feire jul her på campingplassen. 

Tusen takk til alle som ber for 
oss og tenker på oss. Det setter 
vi veldig stor pris på! Vi ønsker 
dere ei riktig god førjulstid. 
Må den preges av varme og 
 samhold.

Signe går på skole i eksotiske omgivelser. Ikke 
noe problem å reise mye, når vi har egen 
lærer med på turen!

Nest øverst:
Ella hilser på en 
sjiraff i Nairobi

Øverst:
Begynnelsen 
av november, 
og Roger gjør 
swahililekser på 
verandaen.

Hilsen  
Anne og Roger, 
Signe Marie og 
Ella Eunike i 
 Tanzania
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For mer info om aktiviteter i Hobøbøl kommune, se  kommunens hjemmeside: 

www.hobol.kommune.no

BIBLIOTEKET

ÅPNINGSTIDER
Tirsdag 1219
Onsdag 1015
Torsdag 1219
Lørdag 1114

MJUKEBRU - ANNO 1800
(Tidligere riksvei 120)
Etter at Lions Club Hobøl gjennomførte restaurering av Mjukebru 
og gjenåpnet den i kulturuka juni 2000 etter 200 år er den blitt 
en av bygdas severdigheter. Kan besøkes hele året.
Gangvei fra Tingvoll m/parkeringsplass. 

Samlingen ble etter hvert 
stor og ble lagret privat i 40 
år. I forbindelse med 40års
jubileet for frigjøringen ble Ole 
Kjærbu kontaktet for utstilling 
av samlingen. Sammen med to 
kamerater tok han på seg opp
gaven og fikk laget montre og 
systematisert gjenstandene.

Etter utstillingen reiste de 
rundt til skoler i nærheten, 
med full bil og henger, og 
viste fram samlingen. Dette 
ga  slitasje, og i år 2000 fikk 
krigsminnesamlingen fast 

Ole Kjærbus Krigsminnesamling
En av mange kulturminner, 
 museer og severdigheter i Hobøl 
er Ole Kjærbus krigsminne
samling på Tomter. Samlingene er 
åpne torsdag ettermiddag/kveld. 
 Etter avtale vil samlingene ta i 
mot besøk, også utenom den 
faste åpningstiden. Ole Kjærbu 
var bare 9 år da han begynte på 
det som senere skulle bli “krigs
museet” på Tomter. En tysk 
feltflaske og en mikrofon fra 
et norsk jagerfly som landet på 
Mjær 9. april 1940, var starten.

KONTAKTPERSON 
Tor Erik Saxebøl på telefon 
976 04 419 / 69 92 01 87 
Han tar imot alle henvendelser 
om åpningstider og omvisning i 
museet.

tilholdssted i kjelleren under 
brannstasjonen på Tomter.

I dag er krigsminne
samlingen en egen stiftelse, 
Ole Kjærbus  Krigshistoriske 
 samlinger. En gjeng  frivillige 
driver stiftelsen med 
 engasjement og humor.
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KOMMUNENS INFORMASJONSSIDER

Velkommen!

FRIVILLIGSENTRALENE I HOBØL OG SPYDEBERG INVITERER TIL

Juleselskap 2015

  HAR DU ET PAR TIMER Å DELE MED OSS?

To av våre frivillige ønsker, etter mange år som frivillige, 
å trappe ned. Vi søker derfor etter deres etterfølgere 
som frivillige bingohjelpere på HBBS et par timer 
annen hver tirsdag formiddag. Er det deg vi søker
etter, så ta kontakt med oss snarest!

Synes du dette 
er viktig?

Ta kontakt med oss. Hobøl Frivilligsentral og eldre i bygda  
trenger deg!

K
O

M
M

UNEN

Påmelding innen 12. desember til

Spydeberg Frivilligsentral:  
Telefon 69 68 20 92

Hobøl Frivilligsentral: 
Telefon 69 92 17 17

For å beholde dette populære tiltaket for de 
eldre, er vi helt avhengige av at noen stiller 
opp som frivillige. 

Vi håper at nettopp du kunne tenke deg å 
lyse opp i de eldres hverdag!

Alle som ikke ønsker å feire juleaften alene er 
velkommen til Tomter Menighetssenter
Juleaften kl. 17.0022.00

Det blir julemiddag og julekos, juleprogram og julegaver.
 

Et lite gullarmbånd  funnet 
ved Hobøl kirke.

Innskriften: Sondre,  
Fra bestemor og bestefar

Ta kontakt med  
Hobøl kirkekontor 
tlf. 69 92 10 26
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TOMTER MENIGHETSSENTER

NORMISJON TOMTER 
SANTALVENN

Normisjon Tomter Santalvenn 
er en kvinneforening som har 
møter annenhver tirsdag 
kl 19.30. Foreningen har fokus 
på misjon og sosialt samvær. 
Noen av samlingene er også 
for menn. (Kontaktperson 
Ragnhild Skonnord)
Noen ganger har vi møter på 
Tomter menighetssenter. Disse 
møtene er åpne for alle, det 
er plass til flere. Programmet 
framover ser foreløpig slik ut:

8. desember: 
Hos Guri Stoksbjerg, Seljeveien. 
Andakt ved Olav Pedersen

2016
12. + 26. januar 
9. + 23. februar 
8. + 29. mars
12. + 26.april
10. + 24.mai
7. juni

Bibel og bønnevandring på 
Tomter Menighetssenter tirs
dag kl. 20.30 til 21.30.  
Datoer i vår 2016 er
19. januar, 
2. og 16.februar, 
1. og 15.mars, 
5.og 19.april, 
3.og 31.mai 14.juni

BIBEL OG 
 BØNNEVANDRING

ARRANGEMENTER MED 
STIFTELSEN  RETO

Ungdomskafé
hver fredag kl. 19:00  22:00 på 
Tomter menighetsenter (1216 år)

Møter hver søndag kl. 17:30 på 
 Tomter menighetsenter. 

Rusfritt alternativ  på lørdags
kvelden. (Fra ca 13 år)

Ballspill Fjellheim (Spydeberg)  
lørdager kl. 19:00  22:00.

HELGESTART OG 
 FELLESSKAP

Noen fredager inviterer vi hele 
familien, barn og voksen, gam
mel som ung til helgestart på 
Tomter Menighetssenter. Dette 
er ment som et åpent felles
skap hvor alle aldre kan samles.  
Vi ønsker å legge opp til en 
hyggelig start på helgen.

Det er ingen påmelding til 
dette. 

Foreløpig er datoen for vårens 
helgestart satt til 
fredag 12.februar og 
fredag 22.april.
(Forbehold om endring)

Håper du har lyst til å komme. 
Ta gjerne med deg noen også.

Arrangør: NMS. 
Kontakt evt. AnneGrete 
 Slettevold Meling for mer info
Mail: agsmeling@gmail.com
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ARRANGEM
ENTER

ØVRE TOMTER MISJONS
FORENING AV NMS

Foreningen har sine møter 
første torsdag i måneden. 
Møtene er åpne for menn og 
kvinner.

VÅREN 2016
Onsdag 6. januar (se under)

Torsdag 4. februar
Møte kl 19 hos Grete Grimsby
Andag ved Øyvind Meling

Torsdag 3. mars 
Møte kl 19 hos Brunvoll

Søndag 3. april 
Områdemøte for Østfold Vest 
på Tomter Menighetssenter. 
Møtet begynner med guds
tjeneste kl 11.

Årsmøte kl 13. 
Møte kl 16.30

Mer program kommer senere. 

Torsdag 12 mai kl 19: Møte

Torsdag 2. juni kl 1900: Møte

12:00–15:00
TOMTER MENIGHETSSENTER
LØRDAG  5.12.2015

• Salg av produkter
• Salg av kransekaker  

og julebakst
• Åresalg
• Kafeteria

Kl. 13.30 – 14.00:  
Familiesamling med Hobøl 
barnegospel

25 % av overskuddet går til 
Frelsesarméens flyktningarbeid 
i Norge og resten går til drift av 
Tomter Menighetssenter.

Hellige 3 kongers fest
Onsdag 6. januar kl 1900 inviterer Øvre Tomter misjonsforening 
av NMS, tradisjonen tro, til Hellige tre kongers fest  
på Tomter menighetssenter.
Det blir tale og sang. 
Pause med bevertning og 
gang rundt juletre juletre. 
Kollekt til NMS

Alle velkommen!
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Vår visjon er:
Tro virksom i kjærlighet (Gal 5,6)

Styrke i troen - Fellesskap - Misjonsfokus

Program

NUMMESTAD BEDEHUS 
Ytre Hobøl misjonsforening, NLM

Søndag 7. februar kl 18.00 
Fastelavnesfest 

Søndag 28. februar kl 18.00 
Misjon i fokus.  
Hjalmar Bø deltar

Lørdag 5. mars kl 15.00
Gårdsbesøk på Oddestad hos 
Marie og Svein Rune

Søndag 13. mars  
kl 11.00 – 14.00  
Seminar med Egil Sjåstad.  
Felleskap, varm mat og kaffi!

Nummestad Bedehus 
ligger vest for Ringvoll  

i Ytre Hobøl. 
Huset ble bygget i 1887.

Kjør mot Garder 
og ta av mot Såner. 

Adressen er 
Gamle Sånervei 184.Søndag 6. desember  

kl 18.00
Adventssamling for familier 
fra hele bygda
Undervisningsprest Bent Erik 
MoenArnesen

Søndag 27. desember  
kl 18.00
Juletrefest.  
Ungdommen arrangerer.

Onsdag 6. januar kl 18.00
Helligtrekongersfest på 
Narvestad gård

Søndag 17. januar kl 18.00
Fellesskapssamling.  
Bilder fra naturen 

Torsdag 28. januar kl 19.00 
Årsmøte. 

Vel møtt til våre arrangementer! 
Leif Ivar Solberg, leder på Nummestad bedehus

Behov for skyss? 
Ring Borghild, tlf 40 40 86 93 eller John tlf 69 92 01 55
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Program

ADVENTSSAMLING

I førjulstiden er adventssamling 
på Nummestad bedehus fint 
å få med seg. En kveld hvor vi 
synger sammen og blir stille 
for budskapet om Han som 
kommer. Vår egen Bent Erik 
MoenArnesen blir med denne 
kvelden.  
Søndag 6 desember kl 1800.

Ytre Hobøl Barneklubb/søndagsskole  
på Narvestad gård
Samling for barn hver 14. dag. Narvestad gård ligger i Gamle Sånervei 444.
For nærmere info om program, ring Ingrid Aas, tlf 69 92 01 40.

FELLESSKAPSSAMLING

Felleskapssamlingen 17. januar 
blir også spesiell. Vi får besøk 
av Øyvind Garsjø og Johnny 
Spernes fra Knapstad som vil 
vise naturbilder. Satser også 
på å få med «Nummestad
kvartetten» til å spille til felles
sangen denne kvelden.
Søndag 17. januar kl 1800

23
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NORSK SALMEBOK 2013!  
Fra den henter vi i dag fram en 
tekst fra vår egen tid og vårt 
eget land. En visesalme som 
også «vårt eget kor»,  Tomter 
Sangkor, har gjort til sin. 
 Skrevet av Erik Bye:

Aage Haavik i Kirkerådet, 
skriver:
«I tillegg til å være en genial 
programskaper og en frem
ragende visesanger var Erik 
Bye (19262004) utvilsomt 
også en av våre fineste poeter. 
Når Erik Bye blant sine viser 
også synger en salme, blir den 
blå. Blå farven med alle sine 
 betydninger og assosiasjoner 
er et av de motivene som aller 
sterkest preget 1900tallets 
kultur. Følelser, holdninger, 
tilstander som ville kreve 
 mengder av ord til beskrivelse, 
kan fortettes til et meget
sigende signal med det ene or
det «blå» (blue), som  rommer 
alt fra vemod og  lengsel til 
den såreste fortvilelse. Sitt 
 tydeligste uttrykk får motivet i 
blues’en, som ikke bare er en 
musikkstil, men nettopp en 
tilstand (mood), som man ikke 
kan velge eller velge bort, men 
til tider er overgitt og under
lagt.

Det som gir blåfarven her, er 
den svinnende dagen, viss heten 
om at det jeg nå må gi fra 
meg, kommer aldri igjen. Som 
i hele vår kveldssalmetradisjon 
er også denne sangen transpar
ent. Dagens slutt og livets slutt 
glir over i  hverandre. Det gir et 
tilbakeblikk som ikke minst i 
vers to kommer til uttrykk i nye, 
vakre salmeord. Som i noe av 
vår bildende kunst (f.eks. Vic
tor Sparres gedigne fondvegg i 
Ishavskatedralen) representeres 
Gud av den  nedrakte hånden, 
som sår, sanker og signer. 
Hånden får også en Kristusdi
mensjon: Den rekkes oss «med 
legedom for alle våre sår», en 
salmelinje som vibrerer i gjen
klang fra et av bibelbokens 
sterkeste steder (Jes 53,45).

Henning Sommerro (1952) 
står for tonefølget. Det er aller
ede mye erfaring som tyder på 
at denne melodi skaperen nok 
en gang har truffet blink.» Du 
finner den på YouTube!

Søndag 6.mars synger 
 Tomter sangkor i Hobøl kirke. 
I en gudstjeneste for rettfer
dighet og fred. Og igjen så 
 synger vi vår blå, blå salme. 

Halvor Dalene,                                             
sokneprest i Hobøl og Tomter

Jeg synger meg en blå, blå salme
når dagen svinger hatten til farvel
og ror med sakte åretak mot strender
dit alle dager ror når det blir kveld.
Da søker jeg min hvile
ved treets trygge rot
mens sankthansormer gløder grønt
i gresset ved min fot.
Da synger jeg min salme.

Jeg synger meg en blå, blå salme
og takker for all grøde som ble min.
For lyse døgn, for barneskritt i tunet
og dine gode kjærtegn mot mitt kinn.
Men og for våkenetter,
som aldri unte ro,
men ga min dag et dunkelt drag
jeg aldri helt forsto.
Nå synger jeg min salme.

Jeg synger meg en blå, blå salme
til deg, du Hånd som sanker og som sår
og senker deg med signing over jorden
med legedom for alle våre sår.
Som byr oss rette ryggen, 
stå opp og gå i strid.
Med løftet hode skal hver sjel
gå inn i Herrens tid.
Så synger vi vår salme.

En fantastisk bok!
990 sanger fra hele verden og fra alle tider. Bønner og kjerneord til alle tider og 
hendelser etter som livet går. Kjøp den! Gi den bort til jul! Den er «Top of the 
line»! Sunget sammenhengende gjennom 2 døgn fra nr 1 til 899 på NRK TV i 
fjor! Vi snakker selvfølgelig om:
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Elektriske installasjoner i 
• Bolig  • Landbruk 
• Industri   • Intern kontroll

Autorisert elinstallatør
Nummestad gård, 1827 Hobøl

Tlf 69 92 26 65 
Fax 69 92 28 74

HOBØL RØDE KORS

BLI FRIVILLIG- ELLER STØTTEMEDLEM I RØDE KORS!

Du har: Vilje til å hjelpe og styrke til å handle. I sammen gjør vi noe for andre, 

og opplever gleden ved å gjøre det! Vår oppgave er å avdekke, hindre og lindre.

Aktiviteter

• Flerkulturelle formiddagstreff

• Flerkulturelle treff på kvelden for kvinner, og gjerne barn

• Formiddagstreff for eldre

• Leksehjelp og åpent hus – gjerne i samarbeid med flere foreninger. 

Ring oss, så får du høre litt mer om hva vi gjør i lokalsamfunnet.

Tlf. 69 92 10 14 – les mer på www.redcross.no velg fylke,  

deretter Ditt lokale Røde Kors/Hobøl Røde Kors

FOSSNES GRENDEHUS  
er bygdas største  forsamlingshus. 
Lokalene kan leies til små og store  selskap, 
fester, møter og andre  arrangementer.

Salen kan deles i to, i tillegg har vi møterom med koselige møbler.  
Stort kjøkken. Til selskap kan det dekkes til 125 personer. 
Sjekk fossnesgrendehus.no, eller ring Svein tlf. 900 13 818

Vema Produkter AS, 
Bjerkeskau, 1825 Tomter
Tlf 69 92 22 79  
Faks: 69 92 28 01

Persienner • Lamellgardiner • Rullegardiner • Trepersienner

Vil du være synlig i lokalmiljøet?
Vi gir gjerne plass til flere annonsører! 

Ta kontakt med oss på mail: pakornet@gmail.com
eller på telefon 99 64 40 19 (Helge Mathisen, redaktør)

NOE FOR ALLE.  
ÅRETS JULEGAVE?

Den nye salmeboka er mye mer 
enn en bok med salmer. Norsk 
salmebok 2013 inneholder også 
bønnebok, katekisme, noen 
enkle liturgier og flere nyttige 
registre. 

Her finner du mer enn du 
aner: her er salmer til høytider, 
salmer i sårbare situasjoner, salm
er som gir trøst og styrke i mange 
slags livssituasjoner. Her er salmer 
fra Afrika og salmer på engelsk 
og fra resten av den  verdensvide 
kirken. Her er sangskatter fra 
gamle gode dager og nye tider. 
Den er mer enn en kirkesalme
bok. Bruk den i hjemmet, til 
hverdags, når noe skal feires, når 
livet kjennes vanskelig eller når 
det er godt å leve.

I tillegg til dette som står in
nenfor permene i salmeboken,  
er det også gitt ut et stort utvalg 
andre ressurser i tilknytning til 
salmeboka. DU kan supplere med 
bøker som både gir kunnskap om 
salmer og bidrar til å gjøre salme
boken mer tilgjengelig og aktuell, 
det finners studiebøker for studi
egrupper, bakgrunnsstoff, CDer 
og mye annet som kan gi godt 
innsyn i denne skatten. 
Se mer på 
www.norsksalmebok.no
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 ARENA KNAPSTAD 

Vi håper at vi kan være et 
åpent hus som kan brukes 
av mange. Vi har et flott og 
moderne kjøkken, handi
captoalett og to fine og lyse 
saler. Huset brukes i det 
kristne  arbeidet på Knapstad. 
 Mulighet til å leie huset til 
forskjellige arrangement er 
det også. Se våre nettsider 
www.arenaknapstad.no
for mer info om aktiviteter på 
huset og utleie.

- en møteplass for Gud og hvermann

KONTAKTPERSONER 
Utleiekontakt 
Torunn Spernes, tlf. 979 74 597

Leder av husstyret 
Bjørn Erik Gihlemoen 
90569015 

Leder i Arena Knapstad 
(Knapstad Misjonsforening) 
OddÅge Ågedal,  95927020

Syforeningen 
Lillian Ågedal tlf. 977 69 422

Max Aktiv 
Mona Bø tlf. 984 58 269

After KRIK 
Hjalmar Bø og Fredrik  Anstensrud

KRIK 
Frode Solsvik tlf. 917 84 006

Velkommen til Arena Knapstad  
Desember
Ons 02. kl 19.30 Bibeltreff
Søn 06. kl 10.00 Adventsfrokost. Liv Marit Pettersen
Ons 09 kl 20.00 Bibel og Bønn
Ons 16 kl 19.30 Julemøte. Adventsrefleksjoner v/ Øyvind Åsland

Januar
Ons 06. kl 20.00 Bibel og Bønn
Lør 09. kl 17.00 Nyttårsfest/kyllingfest
Ons 20. kl 1900 Bibel og Misjon ”Møte med muslimer”  

(Samling 1) Torunn Haukvik Minnesjord
Ons 27 kl 19.30 Bibel og Misjon: Vindu ut mot folkeslagene. 

Rune Mjølhus, Kenyamisjonær

Februar
Ons 03. kl 20.00 Bibel og Bønn
Søn 07 kl 17.00 Søndagsåpent. Liv og Egil Nordengen (Sarpsborg) 

deltar med musikk og forteller fra livet
Ons 10. kl 20.00 Bibel og Misjon. ”Møte med muslimer”  

(Samling 2) Torunn Haukvik Minnesjord
Ons 17. kl 19.00 Årsmøte 
Ons 24. kl 19.30 Reise gjennom Bibelen.  

Vi leser fra Apostelgjerningene

Mars
Ons 02. kl 20.00 Bibel og Bønn
Ons 09. kl 19.30 Reise gjennom Bibelen.  

Vi leser fra Apostelgjerningene
Søn 13. kl 17.00 Søndagsåpent. Påskesang  på vei til Jerusalem 

v/ Inge Hermann Rydland
Ons 16. kl 19.30 Bibel og Misjon. Øyvind Åsland.  

”Aktuelt for meg/oss”
Fre 25. kl 17.00 Langfredagssamling
Ons 30. kl 19.30 Bibeltreff. Bent Erik MoenArnesen.  

”Hverdagskristen”
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MAX AKTIV
EN KRISTEN AKTIVITETSKLUBB I HOBØL  
FOR DEG SOM GÅR I 1. TIL 6. TRINN

Hei alle som går 1. til 6. trinn i Hobøl!
Max Aktiv er en kristen aktivitetsklubb på Arena Knapstad og 
ønsker deg velkommen til et nytt halvår sammen med oss!

Vi starter opp igjen og gleder oss til å se deg som er ny og deg 
som har gått på Max Aktiv en stund.
Vi møtes på Arena, Knapstad misjonshus kl 1819.30. Ofte 
har vi utlodning og du kan kjøpe lodd hvis du vil for max 20,. 
Foreldre må gjerne være med. 
Frivillig medlemsavgift er 50, pr. år.

Hilsen Janne, Rune, Reidun, Øyvind, Mona og Hjalmar
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STRIKKEKAFÉ
Vi samles på Arena Knapstad 
første tirsdag i måneden  
kl 19.00 

FOTOKAFÉ
Vi samles på Arena Knapstad 
andre tirsdag i måneden f 
ra kl 19.00 til 21.30. 

KONTAKT FOR GRUPPENE:
Gruppe 1: Bibelgruppa
Gruppe 2: Reidun Åsland
Gruppe 3: Elisabeth Mathisen

Møte med muslimer
To onsdager på Arena  Knapstad, 20. januar og 
10. februar, blir temaet: «Møte med muslimer».  
Underviser blir Torunn Haukvik  Minnesjord. 

Torunn arbeider blant innvandrere i Norge, og 
spesielt arbeider hun med å få kursopplegget 
«Tro mellom venner» kjent og introdusert blant 
kristne i Norge. Et kurs som er oversatt fra engelsk 
(“Friendship First” av Steve Bell og Tim Green) 
som skal utruste kristne til hvordan vi gjennom 
holdninger, handlinger og ord kan legge vinn på å 
følge Mesterens eksempel i relasjon med muslimer. 
Kurset er holdt i over 500 menigheter i England. 
Det gir kjennskap til muslimers kultur, historie og 
teologi, og utruster oss “vanlige” kristne til å møte 
“vanlige” muslimer på en respektfull og vennlig 
måte, samtidig som vi er frimodige om vår egen 
tro.  Dette har blitt særlig aktuelt nå i vår tid hvor 
flyktninger fra muslimske land strømmer inn også 
i vårt land. 

Torunn H. Minnesjord har bakgrunn fra 
misjonærtjeneste i Etiopia på 80 og 90 tallet, 
hvor hun var utsending for Delk (det evangelisk
lutherske kirkesamfunn) i samarbeid med NLM. Fra 
1997 har hun arbeidet med 
innvandrere og flyktninger i 
Norge både innen offentlig 
helsesektor og i KIA (Kristent 
Interkulturelt Arbeid). Fra 
2014 er hun ansatt som fag
konsulent i innvandrerarbeid 
i Norge i Norsk Luthersk 
Misjonssamband (NLM).
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Hobøl Husflidslag, stiftet 13. oktober 1994. Vi har lokaler i 2 etg. på

Hagen Gml. skole. Alle våre medlemsmøter er her: Ta av fra Rv 120

mot Kroer, etter ca 100 m ligger Hagen Gml. skole på venstre side.

Velkommen til møter og kurs.

Leder: Eivind Mjærum Tlf.: 957 82 085 E-post: eivind.mjaerum@mjaerumhogda.no

Sekretær: Firak Gudbrandsen Tlf.: 907 37 495 E-post: firak@me.com

Kasserer: Unni Solberg Tlf.: 915 47 130 E-post: t-kris@online.no

Styremedlem: Else Berit Kristiansen Tlf.: 412 66 722 E-post: elsebkristiansen@gmail.com

Varamedlem: Gro Inger Løkken Tlf.: 908 81 521 E-post: grolokken@gmail.com

Varamedlem: Inger Aashild Gaathaug Tlf.: 975 39 615 E-post: iaag@hotmail.no

Web ansvarlig: Wenche Mathisen Tlf.: 975 17 729 E-post: wemat@online.no

Studieleder: Else Davidsen Tlf.: 413 56 596 E-post: elsedav@broadpark.no

Påmelding til møter og kurs: Studieleder.

Åpent Aktivitetshus
Treskjæring, m.m.

Tirsdager fra kl 09.30 – 12.30:

Diverse husflidsaktiviteter.
Vi har også åpent hus onsdager fra 18.00-20.00 med div. aktiviteter innen norsk husflid.
Alle er velkommen!

KURSPLAN FOR VÅREN 2016
Åpent tilbud for alle

Spinning på rokk og håndtein,Kursleder: Anni Margrethe Falch
Lære grunnleggende teknikk fra norsk ull, vask, karding, spinning og 
tvinning til to trådet garn.
Tid: helgen 23. og 24. januar, kl: 11.00 til 16.00 begge dager, 10 timer.
Pris: kr 500,-/400,- for ikke medlemmer/medlemmer.
Materialer inkludert.
Bindende påmelding innen 14 dager før kurset.

Åpent  
aktivitetshus

Treskjæring, m.m.

Tirsdager  
fra kl 09.30 – 12.30:

Diverse 
 husflidsaktiviteter

Vi har også åpent hus 
onsdager fra 18.0020.00 

med div. aktiviteter innen norsk husflid

Alle er velkommen til møter og kurs!

KURSPLAN FOR VÅREN 2016

Åpent tilbud for alle

SPINNING PÅ ROKK OG HÅNDTEIN
Kursleder: Anni Margrethe Falch
Lære grunnleggende teknikk fra norsk ull, vask, karding, spinning 
og tvinning til to trådet garn.
Tid:  Helgen 23. og 24. januar, kl11.00 til 16.00 begge dager,  

10 timer
Pris: kr 500,/400, for ikke medlemmer/medlemmer, inkl. materiale
Bindende påmelding innen 14 dager før kurset.

KREATIVITET/DESIGN MED; SNORGAFFEL,  
SNORHJUL - KUMIHIMO OG PLANKEVEV
Kursleder: Anni Margrethe Falch
Lage snorer/bånd til smykker, vennskapsbånd, nøkkelring mm.
Tid: Helgen 13. og 14. februar, kl 11:00 til 16:00 begge dager,  

10 timer.
Pris: kr 500,/400, for ikkemedl/medlemmer. Materialer kan 

kjøpes på kurset. Bindende påmelding innen 14 dager før 
kurset.

INTRODUKSJONSKURS I TRESKJÆRING
Kursleder: Firak Gudbrandsen
Lære om stilarter, øvelser i treskjæring.
Tid: 5x3timer onsdager fra 10. februar tom 9. mars. Fra kl 18:00
Pris: kr 500,/400, for ikkemedl/medl. Emne kr. 100, kjøpes på 

kurset. Bindende påmelding innen 14 dager før kurset.

HOBØL HUSFLIDSLAG 

ble stiftet 13. oktober 1994. 
Vi har lokaler i 2 etg. på Hagen 
gamle skole.  
Alle våre medlem s møter er her.
Ta av fra Rv 120 mot Kroer, 
 etter ca 100 m ligger  Hagen 
gml. skole på venstre side.

MEDLEMSMØTER OG 
 AKTIVITETER PÅ HAGEN 
GAMLE SKOLE
19. jan: Medlemsmøte kl 18:00
9. feb: Årsmøte kl 18:00
8. mars: Medlemsmøte kl 18:00
16. april: Salgsutstilling  
kl 11:0016:00
10. mai: Medlemsmøte kl 18:00
14. juni: Sommeravslutning  
kl 18:00. NB. Sted er ikke bestemt

TA GJERNE KONTAKT:
Leder: Eivind Mjærum  
Tlf.: 957 82 085  
Epost:  
eivind.mjaerum@mjaerumhogda.no
Sekretær: Firak Gudbrandsen Tlf.: 
907 37 495 Epost: firak@me.com
Studieleder: Else Davidsen  
Tlf.: 413 56 596  
Epost: elsedav@broadpark.no



29

1827 Hobøl

Epost:  
post@skjelfosskorn.no

Engebretsen Fysioterapi
Avd.: Ringvoll Hobøl

Inneh. Anita Celand
Gulbringa 1, 1825 Tomter Tlf. 69 92 22 52

Knapstad Sag og Høvleri
Kontor og postadresse: 1823 Knapstad

Vi påtar oss leiehøvling

Tlf. 69 92 10 50       Fax: 69 92 12 51

Knapstad,
tlf. 69 92 42 42

Vekstra Sentrum Regnskap
Autorisert Regnskapsførerselskap

WILH. von ESSEN
Gartneri og kransebinderi

Spydeberg, 69 83 71 79

Blomsterkroken, TeBosenteret
Tlf. 69 83 83 63

ALT INNEN VILLAFYRING:
Parfinbrennere, ovner og 
 elementpeiser, varmepumper. 

Innehaver: Kay Martinsen

Rehabilitering av piper
Skjelfoss, 1827 Hobøl
Tlf: 69 92 02 57/ 99 02 83 94

MASKINENTREPENØR
Tomtegraving
Vei • Vann  •  Kloakk
1827 Hobøl
Tlf 69 92 00 96
Mobil 91 70 60 88

Faks: 
69 92 12 89

Telefon: 
69 92 02 35       

Alt innen:
• Regnskap
• Lønn
• Fakturering
• Økonomisk rådgivning
• Firmaetablering
Avdeling Østfold:
Wilsesvei 3,  
1820 Spydeberg

Tlf: 69 83 84 55
Fax: 69 83 84 59

sentrum@vekstra.no

Markiser til alle typer 
terrasser og vinduer
- kvalitet til riktig pris - 
rask og sikker leveringMARKISER

Tlf. 69 92 49 49

Hovedkontor:
Idrettsv. 9, 1401 Ski. Tlf: 64 91 14 00

Avd. Moss: 
Varnaveien 35,1501 Moss Tlf:69 23 55 00

Avd. Nesodden: 
Hagelundveien 24
1450 Nesoddtangen. Tlf 66 96 59 00

Email: postmaster@eroy-regnskap.no

Vil du være synlig  
i lokalmiljøet?
Ta kontakt med oss på mail:  

pakornet@gmail.com

HELHETSGÅRDEN MAT  
tilbyr skreddersydde selskaper og  

gir personlig oppfølging fra start til slutt.

Brylllup • Minnestund • Konfirmasjon m.m

Kontakt Hilde og Marit  
Tel. 99013235 • mat@helhetsgaarden.no

For bruk og leie: 
Monica tlf. 48151310  

monica@helhetsgaarden.no

SELSKAPSLOKALER,  
KURS OG KOMPETANSESENTER

TINGVOLL

VELKOMMEN TIL NYE GARDARHEIM
Leies ut til selskaper, brylluper, beravelser, leirskole, møter, 
kurs/konferanser, messer, foredrag o.a. I Gardarheim kan 
du dekke til 100 middagsgjester i store sal.
Kontakt oss gjerne på telefon 474 17 227 for informasjon 
eller visning.

Hverdager 07:00-23:00 • Lørdag 09:00-21:00
Spydebergveien 1, 1823 Knapstad. 

Telefon:69 92 26 01
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LAG OG  
FORENINGER

Endringer og rettelser meldes til 

Hilde Flaten, tlf 959 96 005 eller e-post: hilde.flaten@online.no 

Her finner du lag, 
 foreninger og utvalg 
som er en del av 
menighets og kristen
livet i bygda vår. Lyst til å 
bli med? Ta kontakt med 
en av lederene.

SLEKTERS GANG

HOBØL
DÅP
23.08  Ragnhild Solberg
20.09  Tobias Mosbæk
20.09  Patrick Johansen 

 Teschner
20.09  Mari Caroline Johansen 

Teschner
04.10  Nora Bråthe Farholm
04.10  Jonathan Ivar Nordhaug 

Martinsen
18.10  Eline Lorentzen
01.11  Klara Constanse Aas 

Omtved

VIELSE
05.09  Renate Larssen og  

JensEdvard Dingstad
12.09  Lene Dyrkorn og Erik 

Sørlie

GRAVFERD
28.10  Karl Petter Sæby

Tomter søndagsskole, Tomter Menighetssenter, 
Bent Erik Moen Arnesen, undervisningsprest 971 53 876

Knapstad søndagsskole 
ta kontakt med Hobøl eller Tomter søndagsskole

Barneklubben på Narvestad /  
Ytre Hobøl søndagskole, Narvestad gård 2. hver onsdag
Ingrid Aas   908 25 12
Lisbeth Melvær   69 92 01 03

KRIK, Frode Solsvik   917 84 006
AfterKRIK, Hjalmar Bø   906 74 142

Hobøl Barnegospel, 2. hver torsdag 
Tomter Menighetssenter, 17.3018.45 
Ellen Merete Nilsen  464 86 030

Hobøl Soulchildren, 2. hver torsdag 
Tomter Menighetssenter, 17.30  18.45 
Lilly Kristin Haga   975 26 926

Max Aktiv, 2. hver torsdag 
Arena Knapstad (Misjonshus) 18.0019.30
Mona Bø   984 58 269

Arena Knapstad (Knapstad Misjonsforening), 
OddÅge Ågedal, leder   959 27 020 
Jan Mathisen, sekretær   414 40 210
Utleie Arena Knapstad, Torunn Spernes 979 74 594
Se også www.arenaknapstad.no

Knapstad Syforening (NLM), Lillian Ågedal   977 69 422  

Fotokafeen, Øyvind Garsjø 99550611
Johnny Spernes  90148255

Strikkekafeen, Turid Holli Halset  480 99 202

Suppe og Knøttesang, Anne Gihlemoen 411 23 760

Ytre Hobøl Misjonsforening, 
Nummestad bedehus. Leif Ivar Solberg 69 92 01 56

Tomter Santalvenn Normisjon
Ragnhild Skonnord  958 68 486

Øvre Tomter Misjonsforening av NMS 
Einar Brunvoll   69 92 27 93

TOMTER
DÅP
30.08  Ellinor Marie Hagen
13.09  Sophia Isabelle 

 Gudbrandsen Haug  
(døpt i Mari kirke)

VIELSE
13.06 Lady June Alice  

Graatrud og Lord 
Magnus Grundstrøm

20.06 Beate Bratvold og  
Espen Klakegg

GRAVFERD
18.08  Steffen Einar 

 Myrbråten
10.09  AnneLise Celand
20.10  Kai Kaspersen

Ministranter i Hobøl kirke 15.11
Roger Johansen, Mats Veiby Hjemmen, Marit Hjemmen og 
Caroline Ross Helgestad. Takk til dere alle fire!
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• REGNSKAPSFØRING   •  SELVANGIVELSER
• ØKONOMISK RÅDGIVING • NYETABLERING

HOBØL KOMMUNE
Kommunehuset, Elvestad, 1827 Hobøl,
 Telefon: 69 92 44 00
 Telefax:  69 92 44 01
 email:  post@hobol.kommune.no

Ekspedisjonstider: 
Arbeidstid på kommunehuset: 
15/914/5: 08.0015.45 15/514/9: 08001500. 

I KOMMUNEHUSET, ELVESTAD, FINNES:
Rådmannskontoret, 
Kommunekassen, 
Barnevern, Helsestasjon, 
Kulturkontor, Teknisk kontor.   Alle tlf: 69 92 44 00

LEGEKONTORET, 
Veigård 2, 1823 Knapstad tlf: 69 92 49 90

HOBØL BO OG BEHANDLINGSSENTER, 
 KNAPSTAD:
HBBS (Hobøl Bo og beh.senter) tlf: 69 92 46 20
Hjemmesykepleien tlf: 69 92 46 25
Psykisk helseteam tlf: 69 92 46 37

PÅ TOMTER FINNES:
Opplysningstjenesten tlf: 69 92 46 13
Hobøl bibliotek tlf: 69 92 46 11
NAV Hobøl  tlf: 815 81 001

ANNET:
Skatt Øst
Indre Østfold Likningskontor, 
Torget 2, Askim  tlf: 800 80 000

LANDBRUKSKONTORET HSA:
(for Hobøl, Spydeberg og Askim)
Stasjonsgata 35  1820 Spydeberg  tlf: 69 83 35 30

Per & Pias 
Hunde og Kattepensjonat
OFF. GODKJENT 1985

Inn og utlev. alle dager 10 12 og 18  19
Berger gård, 1827 Hobøl  Tlf: 69 92 15 10

AUTORISERT REGNSKAPSFØRERSELSKAP (ARS)

www.okonomikontoret.no  
e-post: post@okonomikontoret.no

Telefax:  69 92 48 10
Ringvoll Senter, 1827 Hobøl Telefon:  69 92 48 00 

Stasjonsgt 29, 1820 Spydeberg
Tlf 69 83 66 00 Fax 69 83 66 50
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Skadeforsikring

Personforsikring

Sikkerhetsutstyr

Finansiering

Sparing

Bank

Brandkassegaarden  69 92 49 00

LEIE AV TOMTER MENIGHETSSENTER

Menighetssenteret på Tomter kan leies til ulike 
 anledninger og merke dager i familien som barnedåp, 
konfirmasjon,  bryllup, feiring av runde år, minnesamvær 
med videre. 

Senteret har full storkjøkken utrustning med fryseskap, 
 kjøle rom, oppvaskmaskin og komfyr. Den store salen 
har stoler og bord, samt stue med  sittegrupper. Det er 
middags service til 72 personer for  treretters  middag med 
glass og bestikk og  kaffeservice til 96  personer.  Henven
delse om leie kan skje til Jan Bøe, tlf. 6992 2392.

Velkommen som leietaker!
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Retur:
“På Kornet”
Hobøl kirkekontor
1827 Hobøl

TRENGER DU  KIRKESKYSS? 
Kirkeskyss for Hobøl kjører gjerne:

Vi tar forbehold om forandringer, følg med i avisannonser i Smaalenene avis. 

Ytre Hobøl  kirken: Ring 69 92 01 55

TOMTERHOBØL
29.11 1. søndag i adventstiden
Gudstjeneste. Dåp. Nattverd. Ofring. 
Lys våken. Evangelietekst: Matt 21,1017

13.12 3. søndag i adventstiden
Gudstjeneste. Dåp. Nattverd. Ofring. 
Evangelietekst: Joh 5,3136

24.12 Julaften. Gudstjeneste kl. 14.30 og 
16.00. Ofring.  Evangelietekst: Luk 2,120

27.12 Romjulssøndag
Gudstjeneste på Arena Knapstad. Nattverd. 
Ofring.  Evangelietekst: Luk 2,2535

01.01 Nyttårsdag
Gudstjeneste på Hobøl bo og behandlings
senter. Ofring. Evangelietekst: Matt 18,1920

10.01 2. søndag i åpenbaringstiden
Gudstjeneste. Nattverd. Ofring. 
Evangelietekst: Joh 1,2934

24.01 Såmannssøndag. Gudstjeneste. 
 Nattverd. Ofring. Bibeldagen.  
Evangelietekst: Matt 13,2430

07.02 Fastelavnssøndag Gudstjeneste.  
Nattverd. Ofring. Evangelietekst: Luk 18,3134

21.02 2. søndag i fastetiden. Gudstjeneste. 
Nattverd. Ofring. Evangelietekst: Luk 13,2230

06.03 4. søndag i fastetiden
Gudstjeneste. Nattverd. Ofring. Fred og rettferd. 
Tomter Sangkor. Evangelietekst: Joh 6,2436

20.03 Palmesøndag Gudstjeneste. Nattverd. 
Ofring. Evangelietekst: Joh 12,113

24.03 Skjærtorsdag. Gudstjeneste kl. 18.00. 
Nattverd. Ofring.  Evangelietekst: Joh 13,117

25.03 Langfredag Gudstjeneste. «Korsveien»
Evangelietekst: Mark 14,2615,37

27.03 Påskedag. Gudstjeneste. Nattverd. 
Ofring. Evangelietekst: Joh 20,110

22.11 Kristi kongedag/Domssøndag. Gudstjeneste. 
Nattverd. Ofring. Evangelietekst: Matt 25,113

06.12 2. søndag i adventstiden.  Gudstjeneste. Dåp. 
Nattverd. Ofring. Evangelietekst: Joh 16,2124

20.12 4. søndag i adventstiden. Gudstjeneste på 
Tomter menighetssenter. Nattverd. Ofring.  
Evangelietekst: Matt 1,1825

24.12 Julaften. Gudstjeneste kl. 15.00. Ofring. 
Evangelietekst: Luk 2,120

25.12 Juledag. Gudstjeneste. Nattverd. Ofring. 
Evangelietekst: Joh 1,114

27.12 Romjulssøndag.Gudstjeneste på Arena Knap
stad. Nattverd. Ofring. Evangelietekst: Luk 2,2535

01.01 Nyttårsdag
Gudstjeneste på Hobøl bo og behandlingssenter. 
Ofring. Evangelietekst: Matt 18,1920

03.01 Kristi åpenbaringsdag Gudstjeneste. 
 Nattverd. Ofring. Evangelietekst: Joh 12,4247

17.01 3. søndag i åpenbaringstiden
Gudstjeneste på Tomter menighetssenter. Nattverd. 
Ofring. Evangelietekst: Joh 1,1518

31.01 Kristi forklarelsesdag.  Gudstjeneste. 
 Nattverd. Ofring. Evangelietekst: Luk 9,2836

14.02 1. søndag i fastetiden
Gudstjeneste på Tomter menighetssenter. Nattverd. 
Ofring. Evangelietekst: Matt 26,3645

28.02 3. søndag i fastetiden. Gudstjeneste. Nat
tverd. Ofring. Evangelietekst: Luk 22,2834

13.03 Maria budskapsdag
Gudstjeneste på Tomter menighetssenter. Nattverd. 
Ofring. 2åringer inviteres. Barnegospel synger. 
Evangelietekst: Luk 1,3945

03.04 2. søndag i påsketiden. Gudstjeneste. 
 Nattverd. Ofring. Misjonsdag.  
Evangelietekst: Joh 20,2431


