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MARS
19.  mars kl. 18.00 PUSTEROMSGUDSTJENESTE med nattverd. 
26.  mars kl. 11.00 MARIA-BUDSKAPSDAG. Familiegudstjeneste med dåp. Jeløy Kirkes Aspirantkor og Barnekor.

APRIL
 2.  april kl. 11.00 KONFIRMANTENES GUDSTJENESTE med nattverd.
 9.  april kl. 11.00 PALMESØNDAGSGUDSTJENESTE med dåp og nattverd. Gudsrikeleik.
13. april kl. 18.00 FELLES SKJÆRTORSDAGSGUDSTJENESTE med påskemåltid og nattverd på Arena.
14. april kl. 11.00 FELLES PASJONSGUDSTJENESTE i Jeløy kirke.
16. april kl. 11.00 PÅSKEGUDSTJENESTE med nattverd. 
  Jeløy Kirkes Aspirantkor, Barnekor, Ungdomskor og Vokalensemble.
17. april kl. 11.00 FELLES 2. PÅSKEDAGSGUDSTJENESTE med dåp og nattverd i Moss kirke.
23. april kl. 11.00 PÅSKESANG-GUDSTJENESTE med dåp. Jeløy Kirkes Aspirantkor, Barnekor, 
  Ungdomskor og Vokalensemble.
30. april kl. 11.00 SØNDAGSGUDSTJENESTE med dåp og nattverd. Gudsrikeleik.

MAI
  7. mai kl. 11.00 SØNDAGSGUDSTJENESTE med dåp og nattverd. Gudsrikeleik.
13. mai kl. 11.30 KONFIRMASJONSGUDSTJENESTE. Jeløy Kirkes Ungdomskor og Vokalensemble.
13. mai kl. 14.00 KONFIRMASJONSGUDSTJENESTE. Jeløy Kirkes Ungdomskor og Vokalensemble.
14. mai kl. 11.00 KONFIRMASJONSGUDSTJENESTE. Jeløy Kirkes Ungdomskor og Vokalensemble.
17. mai kl. 09.00 FESTGUDSTJENESTE. Moss Korforening. 
21. mai kl. 11.00 SØNDAGSGUDSTJENESTE med dåp og nattverd. Gudsrikeleik. 
25. mai kl. 11.00 KRISTI HIMMELFARTS-GUDSTJENESTE med dåp og nattverd.
28. mai kl. 11.00 SØNDAGSGUDSTJENESTE med dåp og nattverd. Gudsrikeleik.

 JUNI
  4. juni kl. 11.00 PINSEDAGSGUDSTJENESTE med dåp og nattverd. Gudsrikeleik.
  5. juni kl. 11.00 FELLES 2. PINSEDAGSGUDSTJENESTE med dåp og nattverd i Jeløy kirke.
11. juni kl. 11.00 FELLES SØNDAGSGUDSTJENESTE i Moss kirke.
18. juni kl. 11.00 SKAPERVERKETS DAG. Felles friluftsgudstjeneste på Røed gård.
25. juni kl. 11.00 SØNDAGSGUDSTJENESTE med dåp og nattverd.

Gudsrikeleik = Bibelformidling og aktiviteter for barna i Barnekapellet etter dåpen.

JELØYKIRKENS MISJONSFORENING: Mandag 27. mars og 24. april fra kl.12.00-14.00 i kirkestua.  

ONSDAGSTREFF: Onsdag 10. mai og 14. juni fra kl.11.30-13.30.

Ønsker du skyss til gudstjenestene, kan du ringe 957 78 601 søndag morgen fra kl.09.00 til 10.00.
Se øvrig annonsering i Moss Avis, Byavisa, eller på menighetens hjemmeside: www.kirken.no/jeloy.

TIRSDAGENS MORGENBØNN:  – En halvtimes morgengudstjeneste framme rundt alteret, med lang tradisjon i Jeløy kirke. Vi 
har en enkel liturgi uten preken, men med to salmer og nattverd. Vi leser de gule bønnelappene fra bønnekrukka og har fri for-
bønn for det som ligger oss på hjertet. Morgenbønnen varer fra 9.30-10.00. 

FASTE ARRANGEMENTER:
Mandag kl. 10.30 -11.45 Småbarnsang (1-2 år) 
 kl. 12.15 -13.45 Babysang (0-1 år) 
 kl. 13.30-16.30 Happy Hour (8. klasse og oppover)
 kl. 16.30-17.30 Jeløy Kirkes Barnekor (5.-7. klasse)
 kl. 17.30-19.30 Jeløy Kirkes Ungdomskor (fra 8. klasse) og Vokalensemble.
 kl. 19.30-22.00 Moss Korforening.
Tirsdag kl. 09.30-10.00 Morgenbønn med nattverd.
 kl. 17.30-19.00 JB-klubben (1.-4. klasse, annenhver uke)
Onsdag kl. 17.15-18.00 Miniklang (3-5 år)
 kl. 18.30-20.30 XL-klubben (5.-7. klasse, annenhver uke)
Torsdag kl. 17.00-18.00 Jeløy Kirkes Aspirantkor (2.-4. klasse)
 kl. 19.30-21.30 Lovsangskoret Eureka.

For nærmere informasjon: Kontakt Menighetskontoret, tlf. 916 56 050, eller www.kirken.no/jeloy

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE
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”Du er alltid sett og alltid elsket!”
Det kunne vært en kjærkommen, rosa Valentinshilsen.

Det er i stedet en dåpshilsen fra meg til deg som jeg kom på da det var Valentins-
dag. For dåpen er verdens største kjærlighetserklæring. Guds frelsende nåde og 
kjærlighet ”plasker” i hodet på oss, uten at vi har gjort noe annet enn å være til. 
De fleste av oss ble til og med båret frem til døpefonten. I en kultur der veldig 
mye handler om å kjøpe, prestere eller gjøre seg fortjent, kan vi i dåpen bare ta 
imot Guds ja til oss, hans kjærlighetshilsen til oss.

Vi døper ikke fordi vi forstår dåpens dimensjoner, men fordi Jesus har bedt 
oss om det. Fra Skaperens side er alle mennesker Guds barn. Vi er alle skapt 
i Guds bilde, fulle av fantastiske egenskaper, evner og muligheter på ulike vis. 
Alle er vi kjent, sett og elsket av Gud som den vi er. Hele livet. Når vi bæres til 
dåp eller selv kommer til dåp, da svarer vi ja til Guds ja til oss. Vi tar imot hans 
kjærlighet som vår. 

Dåpen forteller oss hvem vi er og hvor vi hører til. Uansett hva som hender er 
du alltid sett og alltid elsket.

Noen ganger føles ordene vi bruker i dåpen ganske store. Det er ikke så rart, for 
i dåpen tror vi at vi får del i Jesu Kristi død og oppstandelse, og et nytt liv. I oss 
og rundt oss finnes både godt og ondt. Derfor trenger vi stadig en ny sjanse og 
tilgivelse fra både Gud og mennesker.

Da Jesus i påskens drama gav seg selv for alle mennesker, satte han ondskapen 
sjakk matt, selv om det ikke alltid virker sånn. Guds kjærlighet er sterkere enn 
døden. Siste ord er sagt i denne verden. Det er ikke ondskapens og dødens ord, 
men Guds kjærlighets skapende ord.

Påske og dåp hører nært sammen. I Jeløy kirke vil vi fortsette med å lese Joh. 
3,16 hver gang vi døper barn, ungdommer eller voksne. For så høyt har Gud
elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, 
ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Vi kommer til å oppleve både gode og vonde ting i livet. Da er det godt at vi sta-
dig minnes på at ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Det 
er store ord. Evig samliv. Men en kjærlighet som er sterkere enn døden trenger 
store ord. For selv om vi ikke fatter dem, kan vi velge å ta imot og la dem romme 
også alt vårt hjerte er fylt av ellers.

Selv fikk jeg denne hilsenen da det røynet på sist høst:
”Gud har trådt inn i historien: Kristus! Og Han sier: 
Hva som enn måtte skje deg av mørke eller lidelse, så tro dette: 
Jeg er tilstede i ditt liv. Jeg er ditt liv,
og min kjærlighet er uovervinnelig.”

Intet mindre. Han er med deg alle dager. Ord til hjertet ditt midt i alt som skjer:
Du er alltid sett og alltid elsket.

Vennlig hilsen 
Bjørn Tore Pettersen

PRESTENS PENN
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Når jeg blir utfordret til å skrive 
om min påskesalme, er min 
umiddelbare reaksjon: «Så flott 
- det vil jeg gjerne!»  Deretter 
- i ettertenksomhetens stund: 
«Hvilken skal jeg velge?  Det 
er jo så utrolig mange fine og 
viktige salmer å velge mellom!» 

Det er svært inspirerende å 
spille til gudstjeneste påskedag.  
Det bobler nesten over av 
forventning hos meg like før 
inngangssalmen dundrer løs - 
og med et godt salmevalg står 
høydepunktene gjerne i kø.  
Jeg tror faktisk jeg har nesten 
hele kapitlet «Påsketiden» 
i salmeboka som «Mine 
påskesalmer»!

Men jeg må jo velge én,                 
skjønner jeg - og etter å ha dvelt 
lenge ved den første i kapitlet, 
«Frydetonen går mot tronen 
(N13 186a) velger jeg, som den 
Blix-tilhengeren jeg er, hans 
«Ljos over grav» (N13 198).  

Påske faller jo så fint sammen 
med vår og framvekst av det nye 
livet i naturen, og å feire dette 
sammen med Jesu oppstandelse, 
gir en fin og dypere mening til 
begge temaene. Blix knytter jo 
ofte bilder fra naturen til salmene 
sine og i denne salmen går sol 
og vår som en rød tråd gjennom 
det hele. Lyset over den tomme 
graven blir sammenlignet 
med «solrenning klår som den 
venaste vår» og den oppstandne 

Kristus med «det livstre i knopp 
som i all æve skal bløma».  Han 
trekker f.ø. dette bildet videre i 
slutten av den 3. strofa til livets 
tre i paradis: «ein gong me 
livnar i paradis». (Se 1. Mosebok 
2,9 og Åpenbaringsboken 
22,2). Uttrykket «Ormen 
frå hel» i andre strofe er tatt 
ifra syndefallsberetningen i 
1. Mosebok 3 der ormen er 
grunnen til bruddet med Gud, 
men Kristus seiret over dette 
(Kolosserbrevet 2,15) og leget 
skaden (1. Johannesbrev 2,2).

De fire første strofene gjengir 
på denne måten de faktiske 
påskehendelsene, men i de to 
siste ser Blix framover mot det 
livet som skal komme og ber 
til Frelseren om trøst og «von 
gjennom trengsle og tjon» 
(tjon=skade, ødeleggelse) og, 
ikke minst, om en god reise 
bort fra denne verden til «den 

livssæle strand» og «det liv som 
skal vara».

Mange av bildene fra naturen 
som Blix gjerne bruker gir en 
sterk resonans hos meg, sikkert 
siden jeg, som han, er oppvokst 
i et miljø med mye flott og 
sterk natur.  Blix vokste jo opp 
på Sandhornøya i Gildeskål 
kommune rett sør for Bodø, 
men forlot stedet som 23-åring 
for aldri å vende tilbake. Han 
lengtet imidlertid så inderlig dit 
-  noe som kommer svært tydelig 
fram i det som gjerne kalles 
Nord-Norges nasjonalsang:  
«Å, eg veit meg eit land». Og, 
tenk, han skrev alle 7 versene 
til Fedrelandssalmen «Gud 
signe vårt dyre fedreland» i 
løpet av ei formiddagsøkt på 
et hotellrom på Lillehammer i 
margen på framsida av ei avis – 
den salmen som fikk fritenkeren 
Bjørnstjerne Bjørnson til å gråte 
første gang han hørte den.

Ellers kan jeg anbefale Egil  
Hovlands fantastisk flotte 
bibelske salme «Kristus er 
sannelig oppstanden» (N13 947), 
men i salmeboka står dessverre 
bare menighetsomkvedet.  Om-
kvedet har tekst fra Luk. 24,34 
og versene fra Salme 118, 14-
16. Denne er fra Hovlands 
«Oppstandelsesmesse» og er en 
praktfull og grensesprengende 
tonesetting til en praktfull og 
grensesprengende hending!

«MIN PÅSKESALME»
TEKST: KANTOR KJETIL ERTRESVÅG



LJOS OVER GRAV
SOM OSS LIVSVONI GAV

Ljos over grav som oss livsvoni gav,
rann med Guds Son ifrå daude.

Solrenning klår som den venaste vår
steig over gravstader aude.

Ljoset og livet for alle mann
strålande opp med vår Frelsar rann.

Engelen kvad over daudstille stad:
Krist er med siger oppstaden!

Sigrande vel over ormen frå hel
bøtte han brotet og skaden.

Syndi er sona og såret grødt,
livet av daude er atter født.

Kristus stod opp som det livstre i knopp
som i all æva skal bløma.

Skapande liv han alt drepande driv,
dauden for honom må røma.

Så ved det livstre til Herrens pris
ein gong me livnar i paradis.

Menneskeson, du til levande von
ved di oppreising oss fødde!

Liv gjennom grav ved din daude du gav,
då for oss alle du blødde.

Alle som levande på deg tru,
døyande skal i ditt ljos få bu.

Trøyst i vår trong som ein sumar med song
ut frå din gravstad lat lysa!

Ævelivs von gjennom trengsle og tjon
lat dine truande hysa!

Så me alt her uti daudens land
smakar den sæla du til oss vann.

Ljos over grav, fall som solskin på hav,
når me frå verdi skal fara!

Lys oss i land til den livsæle strand,
fram til det liv som skal vara,
så me ved ljoset frå påskedag

sæle kan leva i englelag!

Tekst: Elias Blix
Mel. Ludvig M. Lindeman



1. februar var alle i menigheten invitert til       
menighetsfest, og nesten 100 hadde takket ja. 
Bordene var dekket med blomster og stettglass, 
sangark var trykket opp, stabsmusikken hadde 
øvd inn to sanger, maten var bestilt – ja det var 
klart til fest!

I tillegg til å gjøre stas på de frivillige med-        
arbeiderne og andre i menigheten ønsket vi den-
ne dagen å samle skatter. Vi ønsket å høre hva 
den enkelte gjest mente er skatter vi har i Jeløy       
menighet. De aktivitetene som den enkelte synes 
er bra og de gode erfaringene man har i møte 
med Jeløy menighet.

Derfor var skattekista satt frem, og bordene var 
pyntet med gullpenger, treperler, bittesmå glass-
perler og noen små steiner. Alt dette skulle illus-
trere at en skatt kan være mye forskjellig og ha 
ulik verdi for den enkelte, slik som ulike ting vil 
ha ulik betydning for oss.

Vi ønsket å tegne et bilde av hvordan Jeløy me-
nighet er og da er de gode opplevelsene og de 
aktivitetene vi lykkes med viktige brikker i det 
bildet. Det ble ivrige samtaler rundt bordene 

og det ble skrevet mange lapper. Noe som ble 
trukket fram av mange var at kirkerommet betyr 
mye, og at glassmaleriet er flott, og at vi har et 
flott korarbeid som er viktig både for de som er 
en del av det og for de som får høre og se dem. 
Gudstjenesten er viktig for mange og flere trakk 
fram at det var flott at konfirmantene er med 
som ministranter og at man blir ønsket velkom-
men til gudstjenesten.

På spørsmål om hva som er den beste erfaringen 
var det ord som tilhørighet, fellesskap og åpen-
het som sto på lappene. Dette er bra, og noe som 
vi ønsker at stadig flere skal få bli en del av.

Videre ba vi også om innspill og drømmer for 
hvordan menigheten skal være i årene som lig-
ger framfor oss. Dette er ting vi skal komme til-
bake til, og jobbe videre med.

Når kvelden nærmet seg slutten gikk hele sel-
skapet inn i kirkerommet hvor vi avsluttet med 
å lytte til vakker sang. Vi fylte alteret med telys 
for å minne oss om at hver og en av oss er lys i 
verden og på Jeløy. 
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TEKST: NINA LIND
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For andre året på rad var det
KOBAM-festival i Østfoldkirken
Over 70 forventningsfulle barn i alderen 4.-7. trinn 
var samlet til en hel lørdag med mye moro, fellesskap 
og kule aktiviteter. I løpet av dagen hadde vi også fle-
re stagesamlinger med sang og forkynnelse. Vi hadde 
et dyktig band og gode forsangere. Og nytt av året var 
en nyskrevet KOBAM-sang. Gjennom dramatisering 
og aktiviteter hadde forkynnelsen fokus på det å ha 
Jesus som forbilde. I ulike livssituasjoner kan vi spør-
re oss selv: «Hva ville Jesus gjort?»

Dette store, flotte arrangementet hadde aldri vært 
gjennomførbart hadde det ikke vært for alle våre 
gode medhjelpere. Tusen takk!

KOBAM er en felleskomite for kristent barnearbeid 
i Moss. Representanter fra Metodistkirken, Misjons-
huset, Den norske kirke, Frelsesarmeen, Frikirken, 
Moss og Jeløy menigheter sitter i denne komiteen.

FESTIVAL
11. februar
TEKST: ELSE HAUGEN

Komiteen for kristent barnearbeid i Moss
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– Før kunne det gjøre vondt å 
tisse, og jeg hadde mye vondt i 
magen. Men nå er det mye bedre. 
I framtiden håper jeg at vanntil-
gangen vil bli enda bedre, og at 
folk sin helse også blir bedre, sier 
Wilson, som nå også har bedre tid 
og helse til å spille fotball – slik 13 
år gamle gutter skal gjøre.

Det er i år 50. gang Kirkens Nød-
hjelp gjennomfører Fasteaksjo-

nen. I 50 år har altså menigheter 
over hele landet bidratt til at mil-
lioner av mennesker har fått den 
hjelpen de har rett på. Rent vann 
og tilgang på mat er en rett alle 
mennesker har, og Kirkens Nød-
hjelp kan aldri få gitt nok takk til 
de som har støttet aksjonen trofast 
gjennom 50 år.

2017 er også året der lutherske kir-
ker verden over markerer at det er 

500 år siden Martin Luther hang 
opp tesene i Wittenberg. Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon står sentralt 
i den norske 500 års-markeringen, 
og målet er å vise diakoni i prak-
sis ved å gå med bøsser den 2.-4. 
april.

- Vi kan ikke alle bare reise til 
Wittenberg for å feire. Vi må sette 
oss ned å se på alt vi har oppnådd 
disse 500 årene. Vi kan ikke bare 

– Vannet smaker mye bedre, og klærne er mye renere enn før, sier
Richard Wilson, før han tar en ny slurk av vannet fra landsbyens nye brønn.

Nå er livet enklere, friskere og morsommere for Wilson.

Ja, vi elsker dette vannet
TEKST OG BILDER: KIRKENS NØDHJELP
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vannet
 
 KIRKENS 
NØDHJELPS
FASTEAKSJON
4. APRIL
• Utfordrer oss til å gi 
 penger til rent vann når
 katastrofen rammer. 
 I kriser er vann kritisk.

• Det er menighetene
 landet rundt som står for
 gjennomføringen. 
 Kontakt Jeløy menighet   
 hvis du vil bidra ved å gå
 med bøsse.

• Pengene vi samler inn
 under fasteaksjonen går til 
 alt av Kirkens Nødhjelps
 arbeid, og gir oss nød-
 vendige økonomiske
 muskler til å handle raskt 
 når katastrofen rammer.

• Du kan støtte aksjonen  
 direkte ved å:
 - Benytte kontonr: 
  1594 22 87493
 - Sende en sms    
  <GAVE> til 2426 (200 kr)

For mer informasjon, 
kontakt:

Jeløy menighet
Per Sivles v 3A

1511 MOSS
Tlf: 916 56 050 

eller epost: 
kontor@jeloykirke.no

be om penger, og si halleluja og 
amen. Vi må se på hva vi kan 
gjøre for samfunnet vårt, sier Em-
manuel Makala som er biskop i 
den lutherske kirken i området 
der Wilson bor.

50 års-jubilanten Fasteaksjonen er 
den stødige pålen i Kirkens Nød-
hjelps daglige arbeid. For å klare å 
hjelpe flest mulig også de neste 50 

årene trenger Kirkens Nødhjelp 
drahjelp fra våre trofaste bidrags-
ytere. Du kan bidra til at Faste-
aksjonen blir en suksess i Jeløy 
menighet enten ved å stille som 
bøssebærer, eller ved å gi penger 
i bøssa.

Det har aldri vært enklere å bli en 
brønnbygger.

JELØY KIRKES BESØKSTJENESTE
Ønsker du - eller noen du kjenner- besøk eller 
har du tid til å være besøksvenn?

Ta kontakt med diakon Astrid Gangestad
på tlf. 412 52 181 eller
mail: astrid.gangestad@jeloykirke.no
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Ingvild, hvem er du?

Jeg er en 5-barnsmor på 42 år, 
bosatt på Jeløya og koordinator 
for Home-Start Familiekontak-
ten her i Moss.

Fortell oss hva det litt unorske 
begrepet Home-Start egentlig er.

Home-Start er et familiestøtte-
program, hvor frivillige besø-
ker småbarnsfamilier to til fire 

timer ukentlig i cirka seks må-
neder. Ideen bak Home-Start er 
at familien kan ha behov for en 
likeverdig person, som selv har 
foreldreerfaring, og som de kan 
dele gleder og sorger med. Det 

HOME-START
FAMILIEKONTAKTEN I MOSS

Vi har tatt en prat med Ingvild Vatne, som er
koordinator for Home-Start Familie kontakten i Moss.

TEKST OG BILDER: ASTRID GANGESTAD
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er familien som selv definerer 
hva de trenger støtte til. Hver-
dagen med små barn er gode, 
men travle. Av og til er det bare 
de små forskjellene som gjør 
at vi mestrer hverdagen bedre. 
Mye kan løses ved å få hjelp fra 
en familiekontakt som ser, lytter 
og støtter i en sårbar fase. 

Noen familier kan ha behov 
for en å snakke med, andre kan 
trenge praktisk hjelp eller hjelp 
til å utvide sitt sosiale nettverk 
gjennom samvær med andre. 
Home-Start Familiekontakten er 
et supplement til det offentlige 
hjelpetilbudet, og et lavterskel-
tilbud hvor det er familien selv 
som tar kontakt med koordina-
tor og ber om bistand. I tillegg 
til å formidle familiekontakter, 
arrangerer Home-Start innimel-
lom aktiviteter der familiene kan 
treffe andre.

Hvordan startet dette tilbudet?

Familiestøtteprogrammet Ho-
me-Start ble startet av Margaret 
Harrison i Leicester i 1973. Har-
rison var selv en ung småbarns-
mor, som bidro med frivillig 
innsats på et drop-in senter for 
mor og barn. Her opplevde hun 
mødrenes behov for å ha noen å 
dele hverdagens gleder og sorger 
med.

Mange av mødrene Harrison 
kom i kontakt med, hadde et 
stort og udekket behov for en 
positiv voksenkontakt. I denne 
sammenheng var det ikke de 
profesjonelle fagfolkene de 
trengte, men et medmenneske – 
en annen mor som både kunne 
lytte og gi praktisk samt følel-
sesmessig støtte. Ideen om å eta-

blere et korps av frivillige, som 
kunne forplikte seg til å besøke 
småbarnsfamilier i deres eget 
hjem et visst antall timer i uken, 
ble da unnfanget. Den første 
Home-Start avdelingen i Norge 
ble startet i 1995, og i Moss har 
vi hatt Home-Start Familiekon-
takten siden 2011.  

Hva er kriteriene for å motta 
hjelp gjennom Homestart?

For å få en familiekontakt fra 
Home-Start må familien ha 
minst ett barn under skolealder, 
men det kan gjerne være eldre 
søsken som har støtte fra en fa-
miliekontakt. De fleste av våre 
familier har også lite nettverk i 
nærmiljøet som kan hjelpe til. I 
2016 var det 47 familier som fikk 
hjelp av en familiekontakt her i 
Moss.

Hva betyr denne hjelpen for de 
familiene som får hjelp tror du?

Familiene våre får et med-
menneske som ser dem, et par 
ekstra hender, et trygt fang og et 
menneske med åpent hjerte som 
velger å hjelpe andre på fritiden 
sin. For mange av våre familier 
er de timene i uka det lille som 
skal til for at de holder hodet 
over vannet eller kommer seg 
over den litt vanskelige kneika.

For mange barn betyr det mye 
å få en voksen som har tid og 
overskudd til å se dem. Vi får 
mange takknemlige tilbakemel-
dinger fra familiene våre, om 
hvor mye det betyr for dem å få 
hjelp og støtte fra en familiekon-
takt.

Før i tiden hadde vi et helt annet 

samfunnsnettverk enn vi har 
i dag. Mange flytter og man-
gler familie og venner i lokal-
miljøet. Før hadde vi alltids en 
tante nede i gata eller en nabo 
som stakk innom. Ensomhet er 
den nye folkesykdommen, og 
mange har ingen andre voksne 
å dele bekymringer og gleder 
med. Kanskje trenger man en 
som kan være en støttespiller 
i barneoppdragelsen. Da betyr 
det uendelig mye å få en å kunne 
prate med.  

Trenger dere flere familiekontak-
ter – og hvem er det i såfall som 
kan bli familiekontakt?

De frivillige familiekontaktene 
må delta på et 24-30 timers 
forberedelseskurs og levere po-
litiattest, før de kan besøke en 
familie. Det er stor etterspørsel 
etter hjelp, og til enhver tid flere 
familier på venteliste enn det er 
tilgjengelig familiekontakter. 

Til høsten blir det kurs for nye 
frivillige i Moss. Vi ser at gleden 
ved å være frivillig familiekon-
takt gjennom Home-Start, gjør 
at flere og flere melder seg på 
kurs. Ta gjerne kontakt med oss 
hvis du ønsker å vite mer, enten 
du trenger en hjelpende hånd, 
eller du ønsker å bli familiekon-
takt hos oss.

Ingvild Vatne,
Koordinator

Telefon: 40 76 78 70

E-post:
kontor@homestartmoss.no



Spørsmål
1. På hvilken dag spiste Jesus sitt 
 siste måltid før korsfestelsen?

2. Hva regnes som
 «Den stille uke»?

3. Hva er en «Narcissus  
 pseudonarcissus»?

4. Hvordan fastsettes datoen for 
 påske fra år til år?

5. Hva het stedet der Jesus 
 ble korsfestet?

6. Hvorfor heter Påskeøya  
 i Stillehavet Påskeøya?

7. Hvilken bok regnes som
 Norges første påskekrim?
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Svar: 
1b, 2c, 3b, 4a, 5b, 6c, 7b Svar 

1. Skjærtorsdag
2. Tiden mellom palmesøndag og påskedag
3. En blomst i narsissfamilien med gul, trompet-
formet blomsterkrone. Også kalt påskelilje.
4. På kirkemøtet i Nikea, i 325, ble det bestemt 
at påskedag skulle være første søndag etter 
første fullmåne etter vårjevndøgn.
5. Golgata. Evangeliene oppgir at stedet lå rett 
utenfor Jerusalems bymur.
6. Øya ble oppdaget av nederlenderen Jakob 
Roggeveen, som første europeer, i 1722, på 1. 
påskedag.
7. «Bergenstoget plyndret i natt», som ble 
lansert lørdag før palmesøndag i 1923.

1. Påske

Hva betyr «påske»?

m  Det er fullbrakt
m  Å gå forbi 
m  Oppstandelse

2. The Passion of the Christ

Hvem regisserte filmen
The Passion of The Christ,
fra 2004?

m  Kevin Costner
m  Anthony Hopkins
m  Mel Gibson

3. Symbolikk

Til påske er det en gammel 
tradisjon å spise egg, kylling 
og lam. Lammet symboliserer 
offerlammet og dermed en 
uskyldig, som dør.
Hva symboliserer egget?

m  Evighet
m  Fruktbarhet
m  Sårbarhet

4. Helligdag

På hvilken av påskens hellig-
dager feires Jesu oppstandelse?

m  1.Påskedag
m  2. Påskedag
m  Palmesøndag

5. Palmesøndag

Palmesøndag rider Jesus inn
i Jerusalem på et esel.
Hvordan mottas han?

m  Som en fattig mann
m  Som en konge
m  Som en uvelkommen

6. Disippel

Hvem forrådte Jesus?

m  Peter
m  Thomas
m  Judas

7. Alterbrød

Skjærtorsdag aften innstiftet 
Jesus nattverden, som kristne 
feirer i dag til minne om han. 
Hva kaller man de runde og 
flate alterbrødene, som mange 
kirker benytter til nattverden?

m  Poletter
m  Oblater
m  Bønnebrød

PÅSKE-QUIZ
TEKST: CHARLOTTE SJØLIE

OG ELLEN TRIER
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VELKOMMEN TIL DÅP I JELØY KIRKE

For nærmere informasjon, ta kontakt med Jeløy kirkekontor
Tlf: 91 65 60 50  |  kontor@jeloykirke.no

Dåps_Annonse_menighetsbladet.indd   4 22.02.2017   12.28

Hvordan gjennomføre det:
1. Sett stekeovnen på 175 grader. Rør smør og sukker til en luftig 
 smørkrem. Rør inn eggene, ett og ett om gangen.

2. Sikt sammen hvetemel, bakepulver og vaniljesukker. Vend det 
 tørre inn i røren. Tilsett melk, appelsinsaft og -skall. Sett 
 doble muffinsformer på et stekebrett, og fyll formene 2/3 fulle.
 Stek på midterste rille i ca. 20 minutter. Avkjøl.

3. Ha romtemperert kremost i en kjøkkenmaskin og kjør til en 
 glatt krem. Tilsett mykt smør i terninger. Ha i melis.
 Tilsett appelsinskall, og eventuelt noen dråper karamellfarge.

4. Fyll frostingen i en sprøytepose og dekorer de avkjølte
 kakene. Pynt med spiselige snøkrystaller.

Påskecupcakes
Deig:
150 gram smør                                               
150 gram sukker                                             
4 stk egg                                                         
4 dl hvetemel
2 ts bakepulver
1 ½ dl melk
Saft og finrevet skall av ½ appelsin

Apppelsinfrosting:
250 gram kremost naturell
150 gram smør
350 gram melis
Finrevet skall av ½ appelsin
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Erik er Jeløygutt. Født og opp-
vokst i Krossern med mor, far og 
bror. Bestemor og bestefar var hel-
ler ikke langt unna. Naturen, fjel-
let og familien har vært viktig for 
Erik i oppveksten. Han har gode 
minner fra konfirmanttiden i Jeløy 
kirke. Mange av kameratene stod 
sammen til konfirmasjon der.

Fram til ungdomsskolen var det 
fotball i Sprint som gjaldt. Som all-
tid fikk han god støtte av mor og 
far til denne aktiviteten.

Det ble imidlertid snart klart for 
Erik at det ikke var fotball han ville 
drive med videre. 

Etter et snøfattig år i skiklubben 
fikk han ”beskjed” av mor om å 
teste ut roklubben (les: Moss Ro-
klubb). Motvillig gikk han til første 
trening, men det viste seg at inn- 
salget fra mor ble en suksess. Han 
møtte et trygt og godt miljø med 
god takhøyde, og rom for å utvikle 
seg i sitt eget tempo.

Erik Solbakken fra
Jeløy og Moss Roklubb 
imponerte stort da han 
i fjor rodde inn til sølv i 
dobbeltsculler i U23-VM 
med Martin Helseth. 
Nå har Erik blitt pluk-
ket ut til elitelandslaget 
i roing sammen med 
blant andre rolegenden 
Olaf Tufte.

Erik Solbakken fra Jeløy 
til elitelandslaget i roing!

TEKST: PETTER DYHRE



Roklubben har vært formende for 
Eriks videre idrettssatsing. Mor 
og far fulgte godt opp, og ble en 
naturlig del av støtteapparatet i ro-
klubben. Lillebror Einar kom også 
med i roklubben to år etter Erik, 
og han ror fortsatt.

Erik husker at roingen tok mye 
tid da han gikk videregående på 
Wang. Nå studerer han til sivil-
økonom ved handelshøgskolen i 
Bergen. Landslagsledelsen ønsket 
at han skulle bo i Oslo for å følge 
deres treningsopplegg. Siden 2015 
har han bodd i Oslo, og tar studi-
ene på nett.

Treningen foregår delvis på topp- 
idrettssenteret på Sognsvann og 
delvis på Årungen. Etter frokost 
består en vanlig dag av trening – 
studier – trening – studier, og tid 
til litt ”vanlig” liv på kveldstid. 
Erik savner skolehverdagen med 
studiekamerater, men han føler 
allikevel at tiden han bruker på 
trening er verdt det. 

Det er et godt miljø på elitelands- 
laget. Der er blant annet et av 
forbildene, Olaf Tufte, som Erik 
trener mye sammen med. Ellers 
trekker Erik fram sine foreldre 
som gode forbilder. Han har fått 
sitt verdigrunnlag fra dem; de er 
dedikerte og seriøse.

Etter at Erik ble tatt ut på elite-
landslaget er sommer OL i Tokyo 
i 2020 det store målet. Før det er 
det tre verdensmesterskap (VM). 
I år er det i Florida i oktober/no-
vember, mens det i 2018 er i Bul-
garia. Sted for VM i 2019 er ikke 
bestemt enda. 

Det er 3 verdenscuper i året, samt 
europamesterskap (EM). Sammen 
med VM betyr det at det er 5 in-
ternasjonale regattaer hvert år i 
tillegg til norgesmesterskap (NM). 
Erik merker at det er forskjell på 
treningen nå som han har avansert 
fra junior til senior. Det er ekstra 
respekt for treningsarbeidet, og 
det tåles ikke slendrian. Det er så-
kalt spisset trening hvor man må 

gjøre alt som kreves eller velge å 
være på et lavere nivå.

Når det gjelder framtiden tenker 
Erik en olympisk syklus først – 
altså fram til OL i Tokyo 2020. 
Deretter planlegger han å ta sin 
masterutdannelse før han even-
tuelt går for en ny OL deltakelse. 
Mye avhenger selvfølgelig av at 
han fortsatt synes det er givende 
og gøy å drive med roing.

Erik trives best i lagbåt og mener 
det er mest trolig at han blir å fin-
ne i en dobbeltfirer framover.  

På Moss Kommunes årlige heders-
fest for lokale idrettsutøvere ble 
Erik tildelt Einar Aas-prisen. Den 
går til en utøver eller lag som har 
utmerket seg spesielt i løpet av året 
som har gått. Erik fikk prisen for 
sølv i VM U23 i klassen dobbelt- 
sculler 2016.

Vi ønsker Erik
lykke til videre med

rosatsingen!
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Årets ukelange kirkemøte er til 
ende. I Trondheim diskuterte 
kirkemøtets medlemmer blant 
annet dåpsliturgi, liturgisk 
musikk, forsøk med alterna-
tiv arbeidsgiverorganisering og 
kirkens digitale satsing. Mest 
oppmerksomhet fikk nok saken 
om vigsel og forbønnsliturgi 
2017. Fra 1. februar kan par av 
samme kjønn gifte seg i sin kir-
ke, eller få forbønn for samlivet.

”Jeg er glad for at kirken nå har 
vedtatt vigselsliturgi for like-
kjønnede. Nå må vi fokusere 
på å leve sammen med to syn i 
gjensidig respekt,” sier biskop 
Atle Sommerfeldt.

I Den norske kirke har flere øn-
sket endringer i dåpsliturgien. 
Innvendingene har vært at den 
er for tung, for gjentagende, for 

lang og ordrik. Det var uenighet 
i kirkemøtet om ”den lille bibel”, 
Joh. 3,16, skulle være fast eller en 
valgfri lesning ved dåp. Flertallet 
vedtok at den heretter skal være 
valgfri.

Kirkemøtet vedtok to allmene
hovedserier og to kirkeårs-      
bestemte tilleggsserier av ny          
liturgisk musikk. Kirkemøtet 
ba om et mer gjennomarbeidet    
alternativ til en tredje hoved-
serie (hovedserie 2), såkalt ryt-
misk serie med enkle akkorder 
som vil bli vedtatt av Kirkerådet 
så snart som mulig.

Kirkemøtet behandlet også saker 
om overføring av arbeidsgiver-
myndighet fra Den Norske Kirke 
til soknene, uttalelse til LVFs 
12. generalforsamling og digital 
kommunikasjon i kirken.
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KIRKEMØTET 2017

.no
B EG R AV E L S E S B Y RÅ
Vi hjelper deg når du trenger oss  

Vi hjelper
deg videre.

www.fonus.no

Råde • Mosseveien 60 • Tlf. 69 28 59 17
Grålum • Tuneveien 97 • Tlf. 69 14 34 70
Rolvsøy • Svaneveien 3 • Tlf. 69 35 40 20
Moss • Gudes gt. 2 • Tlf. 69 25 36 00

KJØP BRUKT ISTEDET FOR NYTT!
Vareproduksjon gir miljøbelast- 
ning. Ved å ta turen innom Finn.
no, Zett.no, Fretex eller et loppe-
marked i stedet for IKEA neste 
gang du trenger ny sofa, komfyr 
eller vaskemaskin, sparer du inn 
utslippet fra vareproduksjonen. 
For en sofa kan det bety et sted 
mellom 100 og 200 kilo CO2 – 
tilsvarende utslippet fra 50-120 
mil med bilkjøring.

Tips fra «Grønn hverdag»

Nytt fra



Lørdag 13. mai kl.11.30
Jørgen Abrahamsen
Julie Knudsen Bovolden
Rakel Helene Brynhildsen
Daniel Andre Flaten
Camilla Johanne Gloppen
Maria Xin Ulstad Hovland
Abel Aamodt Jakobsen
Amanda Bekk Johansen
Ludvik Johansen
Kristoffer Kvammen
Andrine-Emilie Leegaard
Kvennsjø
Anton Liseth Lundem
Eirik Waaler Løken
Simen Skjervik Pettersen
Lina Jensen Reier
Sara Elise Rognstad
Elise Rognstad
Ingrid Elise Sandstad
Tobias William Sommervold
Axel Ruud Storkås
Emma Sophie Søderholm
Martin Steen Torgersen
Sander Urbach
Ryan Alexander Welten
Sebastian Ruud Øversjøen

Lørdag 13. mai kl.14.00
Robert Johan Aga-Thoresen
Eileen Bakkefjord
William Håkon Berg
Martine Braathen
Lars-Fredrik Aas Brandstrup
Endre Nicolai Eriksen
Thale Fledsberg
Linnea Kristina Høie Fredheim
Kaja Halvorsen
Live Mjaavatn Haug
Casper Andresen Hjerpseth
Jonas Jensvang
Vilde Norlund Johansen
Kevin Klein
Martin Klein
Sara Larsen Kollvangsnes
Jacob Krefting
Andreas Allum Krokdal
Stian Berg Lindtner
John Martin Brækken Mamen
Celine Elizabeth Olsen
Amalie Nordland Pedersen
Helene Konradsen Waldermo
Sarah Wiberg-Bugge
William Kjenslie Aas

Søndag 14. mai kl.11.00
Andreas Gåsbakk Amundsen
Eline Stræth Andresen
Martin Andresen
Michelle Baastad
Andrea Rebo Bergh
Nora Bilicz-Hanssen
Nils Caspersen
Tonje Helèn Lien Evensen
Magnus August Fjeld
Andreas Nilsen Granrud
Mads Sandvik Hansen
Anna Giæver Hildrum Jensen
Christoffer Karlsen
Ingrid Leines
Sindre Lyngholm
Christoffer William Løken
Amalie Sundsfjord Olsen
Linnea Ingvildsdatter Sandsberg
Ragnhild Margrethe Sjølie
Christina Skaug
Tuva Solem
Edvard Hasselø Svendsen
Marcus Gløer Sæter
Kristian Fredrik Torjussen
Henrik Wettermark

KONFIRMANTER
JELØY KIRKE 2017
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Barn og ungdom som fort blir 
«voksne», får erfaringer som 
jevnaldre ikke fullt ut kan forstå 
og tanker som kan skape ensom-
het og som de føler seg alene om.  
Ungdommer som ser at gjenle-
vende forelder har det tungt med 
sin egen sorg og som derfor ikke 
vil belaste med sin egne følelser 
og tanker. Barn som blir livredde 
for at den gjenlevende forelderen 
også skal dø og blir veldig bekym-
ret bare pappa er litt forkjøla og 
hoster litt. Små barn kan bli vel-
dig redde for å adskilles fra den 
voksne de har igjen og synes det 
er vanskelig å gå i barnehagen 
eller være borte hjemmefra. Vi 
som møter disse barna og ung-
dommene i nærmiljøet, på skolen 
som lærere, barnehagelærere eller 
som ledere på fritidsaktiviteter 
kan gjøre livet lettere, men også 
vanskeligere for dem. Mange ung-
dommer kan fortelle om lærere 
som tror at «sorgen går over» et-
ter et par måneder, og som ikke 
spør eller tenker over at når julen 
kommer blir det ekstra tøft, eller 
når man lager «morsdagskort» i 
klassen, skal ha skoleavslutning i 
7. trinn uten pappa tilstede. På fri-
tiden kan savnet av en ivrig pappa 
på sidelinjen under en viktig fot-
ballkamp hogge til, fødselsdagen 
uten mamma blir aldri den sam-
me, konfirmasjonsdag og andre 

store merkedager vil bli påminne-
re hvor savnet og sorgen aktiveres.  
For oss rundt kan begravelsen 
være punktum, men for familien 
som skal leve videre er det nå de 
virkelig begynner å kjenne på, og 
føle på tomrommet etter den som 
er borte. Familien skal stokke om 
og finne nye måter å løse hverdags- 
utfordringer på, og familiemed-
lemmer får nye oppgaver og roller. 
Selv om det kan se ut som barna 
og ungdommene klarer seg bra, er 
sosiale og følger opp skolearbeid 
osv. kan de slite. Når vi spør barn 
som kanskje har mistet for over 
et år siden om hva de tenker mye 

på, er svaret ofte den som er død 
og når vi spør om hva de ønsker       
aller mest så er det at den som er 
dø skal komme tilbake…

Barn/ungdommer som ikke får 
sove om kvelden kan plages med 
tunge tanker og det er kanskje da 
tårene kommer, og savnet ram-
mer som hardest. De kommer da 
kanskje for seint på skolen og er 
uopplagte, da trenger de forståel-
sesfulle lærere som skjønner dem 
og som spør. Sinne og angst, men 
også depresjon kan være reaksjo-
ner hos både barn og ungdom.  
21% av barn som har mistet for-
eldre har alvorlige problemer to år 
etter tapet viser forskning.

Sorg på grunn av dødsfall ram-
mer totalt sett ikke så mange barn 
og ungdommer, men over 20.000 
barn og ungdom i Norge opplever 
hvert år at foreldrene skilles el-
ler separeres. Ofte snakker vi om 
skilsmisse som sorgen vi ikke sen-
der blomster til….

Vi vet at mange av barna i disse fa-
miliene sliter tungt. 40 % av barna 
som mister en forelder i dødsfall 
har også opplevd en skilsmisse. 
Kanskje du kan tenke litt etter, 
er det noen barn rundt deg som 
trenger ditt smil og at du ser dem 
– de trenger at DU bryr deg!  

OM BARN OG SORG

TEKST: ELLEN LYKKE TRIER
SORGGRUPPELEDER FOR BARN I MOSS

Midt blant oss her på Jeløya opplever barn og ungdommer også 
det aller verste. En mamma som dør av kreft, en far som tar

selvmord, en søster som dør i en ulykke.
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Menighetsråds-
    lederens tanker…

I skrivende stund har vi nå, godt 
og vel, lagt bak oss julefeiring og 
blikket rettes mot kirkens virkelig 
dramatiske høytid; påsken – med 
alt dens innhold fra lidelse og 
sorg til overraskelse, ettertanke og   
glede. 

Jeg kan ikke si annet enn at jeg   
føler en glede over å kunne høre 
til i en menighet og en tro som 
har et slikt spekter av «merkeda-
ger» og høytider gjennom et år – 
som gir rom for både ettertanke, 
læring og glede.  Og, at jeg ikke er 
den eneste som nyter godt av alt 
dette!

På samme tid føler jeg meg         
undrende til trender og utvikling 
jeg ser rundt meg.  Nå som Kirken 
er løsrevet fra staten og er blitt en 
«Folkekirke» blir vi, som tillits-
valgte i Kirken, stadig utfordret 
på dette med kirkens forhold til 
mennesket og samfunnet.  Av det 
som forundrer meg er enkeltes be-
hov for å «pusse ut» kirkens man-
gehundre årige spor i samfunn og 
samfunnsutvikling.  Hvem setter 

agendaen, og hvorfor, dersom det 
livssynsnøytrale er det eneste ak-
septable i et likeverdig samfunn?  
Er det slik at «alle må være enige» 
for å unngå at «noen» føler seg til-
sidesatt – eller kan det være at et 
komplett samfunn fungerer best 
dersom man kan klare å erkjenne 
vår historie, fortid og våre per-
sonlige ståsteder med gjensidig 
respekt og forståelse?

Like forundret blir jeg når jeg i 
statistisk tallmateriale ser at vi 
fremdeles «mangler» altfor mange 
barn til dåp i forhold til foreldre vi 
vet er knyttet til kirken. Har vi tatt 
steget for langt i retning av store 
og prestisjetunge dåpsfeiringer 
eller befinner vi oss der at bar-
net selv skal få velge når det kan 
google frem et svar rundt dåpens 
betydning på mobil eller nett-
brett?  Er dette et reelt valg, sett i 
forhold til de første leveårene og 
det at barnet også selv skal ta sitt 
eget valg ved konfirmasjonen? Er 
det blitt sånn at vi ikke skal rett-
lede dem på dette området mens 
vi, så til de grader, rettleder dem i

aktiv bruk av fritid også videre?  
Eller, er det en form for passivi-
tet hvor vi ikke egentlig tar noe 
standpunkt?

Vi befinner oss i et vanskelig om-
råde; der man støtter seg til tro og 
ikke nødvendigvis viten. Der man 
må lytte, lese og føle seg frem, ikke 
der man kan slå noe opp på nettet 
for å få visshet og svar.

Det er ikke enkelt å skulle måtte 
ta standpunkt i ett og alt.  På sam-
me tid føler jeg usikkerhet på om 
det er enklere å bære med seg det 
«uavklarte», så lenge vi bærer det 
for barna våre.

Som jeg skrev innledningsvis; vi 
nærmer oss påsken. I hvilken grad 
du ser på dette som en virkelig 
høytid eller et befriende innsmett 
av noen fridager, eller begge deler, 
endrer ikke mitt oppriktige ønske 
til hver og en av dere om en riktig 
god påske! 

Vi styrker vårt kontor med flere ansatte. I den anledning ønsker vi flere klienter.
Vi tilbyr tjenester til forretningsvirsomhet, landbruksvirksomhet og skogbrukvirksomhet.

Tlf: 69 20 85 00 - E-post: post@varnaregnskap.no

TEKST: JON ERIK HAAVE, MENIGHETSRÅDSLEDER



Telefon: 69 27 94 20

E-post: mitt-hotell@mitt-hotell.no  
www.mitt-hotell.no 

BATO AS Reier Gartneri

Vi kan tilby et fullt sortiment i musikkinstrumenter,
lys, lydutstyr og musikkprogammer.

Besøk oss gjerne i Rådhusgt.1, 1531 Moss eller på
www.4sound.no Tlf: 69 25 54 42

Jeløya - Moss
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Vil du støtte Kirkens Bymisjon 
og har behov for våre tjenester til:
• Rydding av hus, leilighet, garasje,  
 lager, byggeplass
• Bortkjøring av avfall
• Flyttejobb
• Rengjøring
• Hagearbeid og  beskjæring/trefelling
• Vedlikeholdsoppgaver

Vær vennlig å ta kontakt med: 
Moss: Odd Kjetil Valen – tlf. 995 25 171 
e-mail: odd.kjetil.valen@bymisjon.no
 
Fakturering skjer i etterkant av utført arbeid.



www.refsnesgods.no

Hotell Refsnes Gods, preget av gjestfrihet i snart 250 år
Dåp � Konfirmasjon � Bryllup � Minnestund � Selskap � Styreseminar � Konferanser � Vinkurs

Velkommen til å kontakte oss på tlf. 69 27 83 00 / post@refsnesgods.no
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Vil du bli bladbærer?
Kontakt kontoret.

LEDIG ANNONSE PLASS!

Nordlie Auto AS

Ryggeveien 55 - Moss - Tlf. 69 24 28 00
www.nordlie-auto.no

Vi har alt til badet

Ella Holm Hjemmefrisør
kommer hjem til deg 

som har problemer med å komme deg ut
Tlf.: 976 34 970

STEENBYGG
Trenger du hjelp til snekkerarbeid, 
maling eller hagearbeid. 

Ta kontakt for tilbud.

Tlf. 932 80 253



SKÅRA STENINDUSTRI A/S

• Oppussing og fornying av gamle stener
• Innskripsjoner
• Stor utstilling
• Undersøk våre priser

Besøk vår store utstilling - hjemmebesøk - utsendelse av brosjyrer

Onsøy - Telefon 69 39 46 40
Åpningstider: Man.-fre. 07.00-16.00, tors. 07.00-18.00, lørd. 09.00-13.00

Buss med sjåfør

Regulerbare seter
37 seter med 2-punktsbelte

Hovland
Turbuss AS
Mob.: 911 62 358
Fax: +47 69 27 11 11

”Skreddersydde” turer

 
Toyota i Moss

Kvaenveien 1, 1529 Moss
Vi er her for deg...

- Telefon: 69 233100

Velkommen!

Hverdager 10-17
Lørdag: 10-15

Sjøgt. 2, 1512 Moss
Tlf: 90 29 30 30

I N T E R I Ø R

• Interiør
• Matprodukter
• Tapet
• Stoff 
• Barneklær

Sjøgt. 2, 1512 Moss
I N T E R I Ø RI N T E R I Ø RI N T E R I Ø RI N T E R I Ø RI N T E R I Ø RI N T E R I Ø RI N T E R I Ø RI N T E R I Ø RI N T E R I Ø RI N T E R I Ø RI N T E R I Ø RI N T E R I Ø R

Ertnes

Jeløy Frisørsenter
Ellen Andreassen
Helgerødgt. 2a, 1515 Moss
Tlf. 69 27 35 80

Frøja Eiendom AS

Revisjon og Regnskap
Halløkka 5, 1501 Moss - Tlf. 69 20 45 00



J E L Ø Y   M E N I G H E T S K O N T O R
Jeløy kirke, Per Sivlesvei 3 A, 1511 Moss

Menighetens hjemmeside: www.kirken.no/jeloy

KONTORTID
Tirsdag-fredag fra kl.10.00-14.00

Telefon: 916 56 050
kontor@jeloykirke.no

ANSATTE
Administrasjonsleder Nina Lind

Tlf. 916 56 045/997 34 079
nina.lind@jeloykirke.no

Sokneprest Bjørn Tore Pettersen
Tlf. 916 56 052

bjorn.tore.pettersen@jeloykirke.no

Kapellan Jeanette Frantsen
Tlf. 916 56 053

jeanette.frantsen@jeloykirke.no

Diakon Astrid Gangestad
Tlf. 412 52 181

astrid.gangestad@jeloykirke.no

Organist Trond E. Oftung 
Tlf. 916 56 054

trond.oftung@jeloykirke.no

Vaktmester/kirketjener Roy Vestlund
Tlf. 916 56 055

roy.vestlund@jeloykirke.no

Menighetspedagog/kontor
Else Buttedal Haugen

Tlf. 482 44 682
else.haugen@jeloykirke.no

Menighetsrådsleder Jon Erik Haave
Tlf. 472 66 838

jon.erik.haave@gmail.com     

Kirkeverge Bård Andreas Bårdsen
Tlf. 69 24 82 61

bard.andreas.bardsen@moss.kommune.no

Jeløy  menighetsblad
utgis av Jeløy menighetsråd og bringes 

til alle husstander på Jeløy av menighetens bladkorps.

Givertjenesten
Kontonr. 1080.29.41191

Redaksjonskomité
Bjørn Tore Pettersen – bjorn.tore.pettersen@jeloykirke.no

Petter Johan Dyhre – johdyhre@online.no
Charlotte Marlene Sjølie – charlotte_marlene@hotmail.com

Ellen Lykke Trier – ellen@trier.no
Else Buttedal Haugen – else.haugen@jeloykirke.no

Besøk oss på
www.kirken.no/jeloy

DØPTE
Oliver Ekeland Larssen
Ylva Løwe Rosenlund 
Sakarias Bergerud Vikan
Anna Gulbrandsen Bache-Mathiesen 
Nora Sekkelsten
Viktoria Sekkelsten

VIEDE
Pia Fjeld & Are Johansen

DØDE
Erna Andrea Harridsleff  
Olav Berge  
Arne Gunnar Andersen 
Herbert Ivar Tefke  
Heidi Groven   
Jan Kenneth Langseth  
Ada Henriette Haug 
Synnøve I. Mathilde Solgaard  
Roy Brede Johnsen  
Marit Johannesen  
Laila Borgny Elton  
Ola Aasenhus  
Solveig Marie Bromann Andresen   
Svein Børre Hansen  
Audhild Kristiansen  
Irene Synøve Olsen  
Josef John Vallner  
Bodil Bromann Jacobsen  
Odd Ragnvald Karlsen  
Rolf Sundby  
Astrid Irene Ekelund  
Edel Anne Sofie Roos  
Lydia Karin Strømme  
Rikkard Vidar Halling  
Cato Pedersen  
Reidun Kristiansen  
Svein Roger Henriksen  
Ole Kristian Aas-Hanssen 
Roy Sverre Andresen
Astrid Irene Ekelund
Per Gunnar Hansen 
Inger Marie Justine Braaten 
Inger Johanne Håkonsen 
Leif Flakk 
Kurt Richard Stølen
Johan Magne Gjøstøl

LIVETS GANG



 

MOSS KIRKE

SØNDAG 2. APRIL
KL. 18.00

110 sangere fra

Moss Korforening
Dirigent Trond Egil Oftung

Follo Kammerkor
KORiOSLO

Dirigent Tom Wiklund

fremfører

Johannes Brahms
Ein deutsches Requiem

i samarbeid med

39 musikere fra
Den Norske Opera og Oslofilharmonien

Konsertmester Daniel Dalnoki

Birgitte Christensen, sopran
Yngve Søberg, baryton

Trond Egil Oftung, dirigent

Billetter kr.280,- ved inngangen og forhåndssalg
www.moss.avis.no (under fanen “Kjøp billett”) eller TicketCo
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Returadresse:
Jeløy kirke
1511 Moss

  Konsert


