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 Rakkestad sokn informerer:

 
     

Menighetsbladet

DEN
NORSKE
KIRKE

DEN NORSKE KIRKE
Lenvik menighet

DEN NORSKE KIRKE
Rakkestad sokn

OS KIRKE

DEGERNES KIRKE

RAKKESTAD KIRKE

Rakkestad sokn
– den nye virkeligheten

Rakkestad, 
Degernes og Os 
sokn som egne 
sokn har nå gått 
over i historien 
– det sam me har 
Rakkestad kirke-
lige fellesråd.
Nå er det Rakke-
stad sokn (ett sokn) som gjelder, men det aller  
viktigste; – menighetene i Rakkestad, Degernes og 
Os lever i beste velgående – og nytt felles menig-
hetsråd er konstituert.

Årets fasteaksjon
Aldri før har vi 
sett så mange  
sto re humanitære 
kri ser på en 
gang. Kirkens 
Nød    hjelp er i 
ka ta strofen med 
rent vann. Nå 
tren ger de din 
hjelp! Akkurat nå er millioner av mennesker rammet av 
katastrofer – verden over. Det siste året har Kirkens 
Nødhjelp gitt rent vann til blant andre flyktninger i 
Sør-Sudan, Nord-Irak og Sy  ria, flomofre i Malawi,  
tørkerammede i Etiopia og jordskjelvofre i Nepal.
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Menighetsbladet Gaver til 
menighetsbladet

Som kjent utgis bladet
ved hjelp av frivillige gaver og 

annonseinntekter.
Vi i redaksjonskomiteen

er derfor svært takknemlige
for alle gaver!

Gaver kan overføres rett på konto 
ved hjelp av nettbank

Konto: 1050 16 75585

Innbetalinger må merkes med navn 
dersom dette skal fremkomme i 

giveroversikten i bladet.

Ønskes ferdige utfylte giro som  
kan benyttes som brevgiro,  

vennligst kontakt Kirkekontoret på 
tlf. 69 22 60 60.

Giro sendes etter avtale.

Hjertelig takk for alle
gaver som gis til bladet!
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Rakkestad sokn informerer:

Godt nytt år!
– Rakkestad sokn den nye virkeligheten!

Når dette skrives er vi allerede langt inne i februar måned. 
Rakkestad, Degernes og Os sokn har gått inn i historien. Det samme har Rakkestad kirke-
lige fellesråd.
Nå er det Rakkestad sokn som gjelder, men det aller viktigste; – menighetene i Rakkestad, 
Degernes og Os lever i beste velgående!
Soknet har en lang historie i vårt land som grunnenhet og det lokale forvaltningsorganet i 
Den norske Kirke.
Prestegjeldet, – samlingen av flere sokn, opphørte som en del av forvaltningsnivået i 2004, 
– og har lange historiske røtter tilbake til 1400-tallet hvor kirken måtte reorganiseres etter 
Svartedauden i 1349.
Denne endringer føyer seg inn i rekken av historiske endringer.
Den kirkelige organiseringen i ulike nivåer dannet grunnlaget for dagens kommune-
inndeling, med sanksjoneringen av formannskapslovene i 1837, som igjen dannet grunnlaget 
for den lokale kommuneforvaltning, det kommunale selvstyre og demokrati. – Som man kan 
se er det et historisk sus over disse lokale kirkelige endringene.
Det nye felles menighetsrådet for hele Rakkestad har konstituert seg og består av:
Leder:   Stein Bruland
Nestlede: John Erik Heen
Øvrige medlemmer:
Anne Helene Opsahl Kaaen, Finn Arild Bækgaard Nielsen, Elin Danneberg og Ellen 
Ragnhild Ulseth Velund.
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Varamedlemmer
Randi Opsahl Sæves, Solfrid Heide Wilson, Anna Berit Degnes, Bent Ingar Degnes,  
Solveig Marit  Bull og Bjørg Helene Solhaug.

Kommunal representant: Helen Graarud fra SP
Vararepresentant: Andreas Graff fra KrF

Menighetsrådet har hovedansvar for det menighetsbyggende arbeidet, kirkelig 
undervisning, kirkemusikk, diakoni etc. Arbeidsgiveransvar, ansvar for bygg og anlegg og 
andre organisasjonsmessige ansvarsområder hører også med.

Kirkeutvalgene tilknyttet våre 3 kirker blir viktige arbeidsredskaper fremover.
Praktisk menighetsbyggende arbeid skal stå i fokus slik at vi får levende menigheter.
I tilknytning til dette får vi en rekke råd og utvalg som skal være viktige støttefunksjoner.
Det er mange oppgaver og roller som skal fylles.
Vi trenger frivillige medarbeidere i ulike sammenhenger. Ta gjerne kontakt og meld deg til 
tjeneste dersom du synes dette høres interessant ut!
Meningsfylt arbeide og sosialt felleskap er en bonus i dette arbeidet! 
Vi vil arbeide for at store og små skal trives i våre ulike sammenhenger, slik at flest mulig 
opplever sin kirke og menighet som livsnær og viktig i eget liv og hverdag med de utfordrin-
ger og muligheter dette innebærer.                

Gunnar Gudim

 Menighetsbladets redaksjonskomite:

Ny sammensetning i redaksjonskomiteen
Signe Marie Skjolden og Bjørn Raadahl trekker seg fra redaksjonskomiteens arbeid for å ta 
fatt på nye oppgaver.
Vi benytter anledningen til å rette en stor takk til Signe Marie og Bjørn for deres
utrettelige innsats og utstrakt positivt engasjement for kirkens arbeid gjennom flere år.
Vi ønsker begge lykke til videre!

Nytt medlem av redaksjonskomiteen er Vibeke Ramholt. Vibeke har lang 
Erfaring fra næringsliv og frivillige organisasjoner, og vil være sentral i arbeidet med videre-
føring og fornyelse av menighetsbladet.

Vi er samtidig glade for at Johanne Ruggli, Ole Fladstad og Ranveig Graff fortsatt ønsker å 
være viktige bidragsytere i komiteen.
Redaksjonskomiteen 2016:
Gunnar Gudim
Vibeke Ramholt
Johanne Ruggli
Ranveig Graff
Ole Fladstad
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Fra krybben 
til korset

Prost Elisabet Yrwing Guthus

Fra krybben til korset gikk veien for deg – slik begynner det siste verset i en kjær julesang vi 
også kjenner som «Away in a manger» – «En krybbe var vuggen» i norsk oversettelse. Det er 
Eyvind Skeie som har gitt oss den norske teksten til vers 2 og 3, og nettopp det tredje verset 
– som peker mot korset – gir oss en tekst som viser hvordan det  bygges bro mellom to store 
høytider; jul og påske. 
Jesu freleseverk tegnes her for oss gjennom enkle, poetiske og samtidig dagligdagse ord. 
Porten til himlen åpnes – for tid og evighet. Gjennom påskens hendelser tilbys vi alle et 
levende håp. For der det bygges bro, der er det også håp. I våre liv i verden.
Gjennom påskens dramatiske hendeleser – ved Jesu død og oppstandelse, kan vi – hver og 
en av oss – uansett hvem vi er – finne himlen åpen. Jesus har vært i det nederste nede, i det 
dypeste dype og i det mørkeste mørke, for at vi kan få leve med håpet i våre hjerter. Det er 
påskens store glede – det er velsignelsen som vi får hvile i – det er lyset vi skal få leve i hver 
dag som sjenkes oss av nåde. 
Når vi igjen får feire påske, gies vi en fornyet mulighet til å leve i og oppleve fortellingen om 
de ulike påskedagenes evangelium fra palmesøndagens hosiannarop, via skjæretorsdagens 
felleskapsmåltid, langfredagens massive «korsfest-rop», dødens mørke,  påskedagens lys og 
glede og fellesskapet på veien – etter høytidens epokegjørende hendelser. 
Vi gies også en fornyet mulighet til å bygge bro og formidle håp i eget og andres liv. Kanskje 
har vi denne påsken noen i vår nærhet som ikke har feiret påske akkurat her før? Kanskje 
finnes noen vi kan gi et håp om et bedre liv i vår del av verden? Kan vi i hjem og kirke denne 
høytiden bidra til at noen murer en gang bygget av frykt,  rives og at nye håp tennes? Lyset 
fra Jesu vei fra krybben til korset vil gi oss styrke på vår vei. 

Fra krybben til korset gikk veien for deg, 
slik åpnet du porten til himlen for meg. 
Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei, 
så alle kan samles i himlen hos deg!

(Norsk salmebok 2013 nr 56, v.3)

                 Velsignet påskehøytid!

Andakt:
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 Påskesalmen:

Den stille uke
I fasten har vi fulgt Jesus på hans tunge vei opp til Jerusalem. Den siste uke av fastetiden 
har sitt eget navn: Den stille uke. Navnet kommer av at man i eldre tid ikke bare avstod fra 
fornøyelser i denne uken, men lot endog kirkeklokkene være stumme. Helt til våre dager ble 
kirkeklokkene «kneblet» i denne tiden, for så atter å klinge fulltonende påskemorgen.
Den stille uke begynner med inntoget i Jerusalem da folkemengden jublet imot ham og ropte 
Hosianna (det er et velkomstord, et slags tre ganger tre hurra) og strødde palmegrener på 
gatene. Palmegrener er i den kristne symbolikk et seierstegn og et merke hvormed man hyllet 
en seirende fyrste.

Palmesøndag er det jordiske motstykke til det himmelske inntog i det nye Jerusalem da de 
frelste skarer skal svinge palmegrener for å hylle kongenes konge i den evige verden (Åp.7:9)
I Norden hvor det ikke fantes palmegrener, pyntet man med «gåsunger» fra seljetreet og 
som fremdeles på flere steder i landet heter «Pælm». Denne mest dramatiske uke i kirkeåret 
begynner med palmesøndag. Så følger dagene med vemod og angst gjennom langfredagens 
svarte håpløshet til påskemorgens frydefulle jubel og triumf.

Påskedag har alltid vært den store gledens fest i kristenheten. Påskeuken begynner første 
påskedag, og er gledens uke. Derfor skal vi ikke ønske hverandre «God påske» eller 
«Gledelig påske» før påskemorgen.

Utdrag fra Årets rytme av Vera Molland

PÅSKESALME
Å, salige stund uten like, han lever, han lever ennu.
Han vandrerer i seierens rike, min sjel, hvorfor sørger da du?     
Han er ikke lenger i graven, hvor bleknet i døden han lå.
Jeg levende så ham i haven, og aldri så skjønn jeg ham så,
Jeg levende så ham i haven og aldri så skjønn jeg ham så.

Han lever, og jeg skal få bringe hans venner, det salige ord-
tenk, jeg som er ringest blant ringe, den minste han kjenner på jord.
Tenk, jeg skal hans hilsen frembære, å kunne jeg synge det ut. 
Mer kunne ei engler begjære enn gå med så salig et bud 
Mer   kunne ei engler begjære enn gå med så salig et bud

Å salige stund uten like, han lever, han lever ennu!
Han vandrer i seierens rike, min sjel, hvorfor sørger da du?
Du søkte din trøst i den døde, og dvelte ved gravnatten kun
Så fikk du den levende møte, å salige, salige stund
Så fikk du den levende møte, å salige, salige stund
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 Fru Timians:

Urtefylt lammelår
Det smaker bestandig godt med saftig lammekjøtt i påsken.
Lammekjøttet tåler veldig godt å bli smaksatt rikelig med både krydderurter og hvitløk. 
Det er med på å fremheve kjøttets gode smaker. Her bruker jeg fersk oregano og 
basilikum. Både timian og rosmarin passer også veldig bra. Rosmarin har en kraftigere 
egensmak, så du kan godt bruke litt mindre mengde av den, dersom du bruker den. 

Her bruker jeg et ferdig utbeinet lammelår. 

Urtefylt lammelår
10 personer
base til saus. år
8–10 personer

1 utbeinet lammelår, 
ca. 2 ½ kg (ca. 3 ½ kg med bein hvis 
du velger å beine det ut selv)
5 fedd hvitløk
½ stor potte basilikum
½ stor potte oregano
3 ts salt
godt med nykvernet pepper
kjøkkenhyssing

Sett stekeovnen på 185 grader varmluft.

Bein evt. ut lammelåret. Legg kjøttet mot deg slik at snittflatene er opp. Dersom kjøttet 
er tykt på sidene, skjærer du noen snitt i det slik at du får det mest mulig ut til en 
sommerfuglfasong.

Finhakk hvitløkfeddene og krydderurtene og fordel dem over kjøttet. Fordel halvparten 
av saltet, samt godt med pepper over.

Rull sammen kjøttet og knytt det sammen med kjøkkenhyssing, både tversover og langs-
med. Fordel resten av saltet og godt med pepper rundt kjøttet. Stikk et steke termometer 
midt inn i kjøttet. Legg kjøttet over i en ildfast form og sett det i stekeovnen.

Nå skal kjøttet stekes til det har nådd en kjernetemperatur på 
60 grader. Er kjøttet ditt helt romtemperert når du starter, tar 
det rundt 1 time. Er det kjøleskapskaldt, tar det rundt 2 timer.

Når kjøttet har nådd 60 grader, tar du det ut og pakker det 
inn i aluminiumsfolie og lar det hvile. Hell kjøttsaften over 
i et litermål og bruk som base til saus. 

Serveres med ovnsstekte poteter, saus og grønnsaker. 
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 Personer i Bibelen:

Josef – han som ville tilgi
«Jeg har alltid hatt sans for Josef,

han som vi leser om i Det gamle testamente».

Josef var en av Jakobs tolv sønner, og det skinner igjennom at han var sin fars ynd-
lingssønn. Det gjorde at brødrene ble misunnelig på ham. 
Da Josef i en drøm hadde fått vite at brødrene en gang i fremtiden skulle komme og 
bøye seg for ham, fikk de nok. For å bli kvitt ham, bestemte de seg for å selge ham 
til noen handelsmenn. Da de hadde gjort det, kom de hjem til faren og fortalte at 
Josef var død, noe som gjorde at faren ble fylt av stor sorg. 

Josef kom til Egypt som slave. Her kom han i tjeneste i Potifars hus, en av kong 
Faraos høyeste embetsmenn. Josef var dyktig og rettskaffen, og arbeidet seg raskt 
oppover i systemet. Ikke minst fordi han var så flink til å tyde drømmer. Etter hvert 
oversteg han alle i rang, og ble Faraos nærmeste fortrolige. 
Etter en tid ble det en stor hungersnød i Josefs hjemland, Kanaan. Situasjonen ble 
vanskelig for Jakob og sønnene hans. De så seg tvunget til å reise til Egypt for å 
kjøpe korn. Slik var det at de kom i kontakt med Josef. De kjente ham ikke igjen, 
men Josef kjente dem. Likevel røpet han ikke hvem han var. 

Brødrene reiste hjem igjen, men kom tilbake etter en tid. Da gir Josef seg til kjenne, 
og forteller hvem han er. Til sist kommer også Jakob til Egypt, og blir forent med sin 
sønn. 
Det vakreste ved Josefhistorien er avslutningen. Her går Josefs drøm i oppfyllelse 
når brødrene kommer og kaster seg ned for ham, og ber om tilgivelse.  
Se, vi er dine tjenere, sier de. Kan du tilgi oss?
Josef kunne jo ha brukt situasjonen til å hevne seg. Han kunne ha utnyttet makten 
han hadde fått, men i stedet velger han tilgivelsen og forsoningen. 

Han tolker også hendelsen på et enda dypere plan, nemlig at Gud er mektig til å 
skape noe godt ut av det onde.
Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for han ville gi 
liv til et stort folk, slik vi ser i dag, sier Josef (1.Mosebok 50, 20).
Det er alltid liv og fremtid i tilgivelsen. Det burde vi lære noe av også i vår tid!

      Svein Olav Nicolaisen
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 28.6–28.10

Ord og vers til tro og ettertanke

1. Da Jesus satte sjelen fri,
brøt lyset fram på livets sti.
Og da jeg fikk ham selv å se,
jeg glemte jordens sorg og ve.

Refr.: 
Halleluja, min sjel er fri!
Min trellestand er nå forbi.
På land og hav min sak er klar:
Hvor Jesus er, jeg himlen har.
 
2. Så fjern Guds himmel syntes meg
Før Jesus åpenbarte seg,
Men nå har han den bragt så nær
At himlen i mitt hjerte er.

3. Hva gjør det så om her på jord
i hytte eller slott jeg bor!
Er dagen skyfull eller klar,
Hvor Jesus er, jeg himlen har.

4. Å dype fred, å stille ro!
Gud selv vil i mitt hjerte bo!
Å leve det er Kristus her,
Og døden selv en vinning er.

Johannes 14, 6: 
Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet.
Ingen kommer til Faderen uten ved meg.»

Da jesus satte sjelen fri
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Preken ved kongeparets 25 års-markering:

Slottskapellet – 17. januar, 2016
 
For 25 år siden ble Slottsplassen et lyshav. Like etter at folket ble kjent med at Kong Olav den 
femte var død, begynte noen å tenne lys. Og det ble flere lys, og det ble roser og duppeditter 
og skrevne hilsener. Helt spontant ville folket gi uttrykk for sin kjærlighet til en elsket og aktet 
konge. Små og store, gamle og unge kom slik sammen i sorgen; for å takke og for å minnes. 
Lysene formet ordet TAKK og Kong Olavs monogram. Barnetegningene fra markeringen 
fyller visst fem hyllemeter i Riksarkivet, og viser kongen som skiløper, seiler og sammen med 
hunden Troll.
Det var et vakkert syn. De sterke båndene mellom konge og folk ble synlige. Vi som opp-
levde det, glemmer det aldri.
Det er særlig når det er mørkt at lyset viser sin kraft. I lyset ser vi hverandre. Det knytter oss 
sammen og gir trøst. 
Men ikke alt lys er godt lys. For samtidig som vi tente lys for å styrke hverandre og lindre 
tapet av en kjær konge, falt krigens ødeleggende lys over Midt-Østen. Kong Olav døde 
samme dag som Golfkrigen brøt ut, og kaldt lys med skarpe lyder fra bomber og eksplosjo-
ner for over den mørke himmelen. 
Lysene som ble tent for kong Olav, var også varmende lys til trøst i en vond verden. Det var 
lys tent i takknemlighet over den gaven det er å leve i et land og et samfunn der vi har frihet 
og fred. Men krig er ikke slutt. Og vi er ikke alene vårt hjørne her i kalde nord, vi er en del 
av den verden med disse motsetningene. Ufred og konflikt er ikke langt borte, og dens ofre 
kommer til oss for håp og hjelp. Vi er blant de som har mye å dele. Vi utfordres til å vise vår 
takknemlighet ved å ta ansvar for å bidra der det er angst og nød. Vi må fortsatt tenne lys i 
mørket.

Jesus sa:
Jeg er verdens lys. 

Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, 
men ha livets lys. 

Det har også gått 25 år siden vi fikk en ny konge og en ny dronning. Kong Harald og Dron-
ning Sonja har fylt disse årene med å bære videre og utvikle den rollen de ble pålagt. Vi ser 
de lange linjene. Det var ingen selvfølge at tilliten og kjærligheten mellom folk og kongehus 
skulle leveres videre. Men nettopp i kjærlighet til det mangfoldige Norge har dere gjennom 
25 år vært lys for vårt folk. Det skinner gjennom deres gjerning i stort og smått. I lys av 
deres tjeneste har dere løftet opp glemte grupper og enkeltmennesker og gitt dem verdighet 
og gitt dem ansikt så det har berørt oss alle. For i lys av deres tjeneste og kall for og blant 
folket, ser vi samhold og omsorg, respekt og romslighet. Det er slik dere har møtt folket. 
Dere har latt oss se dere og bli kjent med dere, ikke bare som bærere av stort ansvar i sym-
boltunge roller, men som medmennesker.
Kanskje er det også kun i lyset - i åpenhet og oppriktighet – at det er mulig å fylle og utvikle 
en slik krevende rolle som dere har fått. Et moderne kongehus står overfor den samme 
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Preken ved kongeparets 25 års-markering:  

utford ringen som vi alle har: Skal vi lykkes i vår tjeneste for andre, 
må vi våge å vise hvem vi er. Den som vil bære andre, må vise sår-
barhet og ekthet. For i lyset ser vi hverandre og gjør oss synlige. I 
lyset blir vi troverdige personer i et fellesskap. 

Jeg er verdens lys
Det er Mesteren fra Nasaret som sier det om seg selv. Til vår livs-
vandring har han gitt et løfte. Forankringen i Jesus Kristus – troen  
på hans nåde -  gir lys over dagene, også de dagene som tapper oss  
for krefter og gjør oss fortvilte. Det lyset skinner når vi er usikre,  
når vi ikke vet hvor neste steg går. Lyset gir mot til å våge, også når vi ikke helt vet om vi 
tør. I hans følge vet vi oss elsket helt til bunns - slik vi er og uansett hvem vi er.
Det mennesket som går inn i store oppgaver, vil kjenne på ensomhet og egne grenser. Ytre 
kall og forventning møter virkeligheten slik den kjennes inni her – det er til tider mer enn 
krevende å leve med. Det kan kjennes som en angst for å miste seg selv for å svare til det 
andre krever og forventer.
Å bli velsignet til gjerningen, slik kongen og dronningen valgte, er å bli omfavnet og legge 
seg i hånden til en som er større, en som kjenner og vet alt. Og som alltid er der.  
Velsignelsen gir trygghet om Guds nærvær og fred – alle dager. I følge med Kristus er det 
mulig å være seg selv og kjenne seg omgitt av barmhjertighet. Det er å være båret av en som 
er sterkere og som ser alt.
Jesus – verdens lys –  løftet opp alle menneskers likeverd, det skapte både mye glede og mye 
harme. I lyset fra han får livet en retning. I lyset kan fra han kan vi håpe på fellesskapet og 
se at vi mennesker er overlatt til hverandre.  
25 år har vært en spennende vandring for kongeparet og for landet vårt. Norge har opplevd 
enorm utvikling og en voldsom velstandsøkning. Vi er beriket på så mange måter. Men vi 
har også hatt store påkjenninger, som naturkatastrofer og ulykker. Og det vondeste er det 
som rammet så fryktelig så vi ennå ikke fatter det, 22. juli. At kongefamilien viste sorg og 
medfølelse og var som oss, er ikke bare sterke minner; fremdeles er det med på å sette mot i 
de som var rammet hardest. 

Den som følger meg,
skal ikke vandre i mørket, 

men ha livets lys, 
sier Jesus.

Han, verdens lys, gir oss livsmot og fremtidshåp. Og hva skal vi gjøre, annet enn fortsatt å 
tenne lys for hverandre, slik at vi ser hverandre, setter mot i hverandre og bærer hverandre. 
Slik vandrer vi i hans følge og hviler i hans nåde. Og lever i velsignelsen fra han som 
omslutter oss med sin evige kjærlighet.

Amen.

Preses Helga H. Byfuglien
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I kriser er vann kritisk
Aldri før har vi sett så mange store  humanitære kriser på en gang. 
Kirkens Nødhjelp er i katastrofen med rent vann. Nå trenger de din hjelp. 

Akkurat nå er millioner av mennesker rammet av katastrofer – verden over. Det siste året 
har Kirkens Nødhjelp gitt rent vann til blant andre flyktninger i Sør-Sudan, Nord-Irak og 
Syria, flomofre i Malawi, tørkerammede i Etiopia og jordskjelvofre i Nepal. 
I Etiopia har værfenomenet El Niño skapt den verste tørken på 30 år. Ifølge etiopiske 
myndigheter vil 10,2 millioner være truet av kritisk matmangel i 2016. Mer enn halvparten 
av disse er barn. 5, 8 millioner mennesker er i akutt mangel på vann. Blant dem som er hardt 
rammet, er bøndene i Ankober-distriktet. 66-åringen Dagne i landsbyen Washa har sjelden 
sett en verre tørke gjennom sine 40 år som bonde. 
–  Jeg har vært gjennom vanskelige perioder i livet mitt. Det har skjedd for at regnet ikke 
har kommet og vi har prøvd å overleve med det lille vi har. Men dette er noe av det vanske-
ligste jeg har opplevd.  Hver eneste dag må hele familien stå over måltider for å spare på 
maten, forteller nibarnsfaren. 

Enorm mangel på vann
Tørken har skapt enorm vannmangel, ubrukelige avlinger og utarmede beitemarker. 
Bøndene mister dyrene sine og dermed livsgrunnlaget sitt. Det lille regnet som har kommet, 
har ikke vært nok til å gi avlinger. 

Til tross for dårlige avlinger dette året, jobber Dagne i åkeren for å forberede 
den tørre jorda på regnet han håper vil komme. (Foto: Hilina Abebe/Kirkens Nødhjelp)

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2016:
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For å klare seg, må bøndene selge dyrene 
som har overlevd så langt i tørken. De blir 
tvunget til å selge kyr som har sørget for 
verdifull melk til barna i familien. Nå har 
mange snart verken dyr eller penger igjen. 
Dagne håper fortsatt på regn, men er 
bekymret for hvordan han skal klare å drive 
jorda uten oksene sine. 
– Vår eksistens avhenger av dyrene våre. 
Uten dem, blir det vanskelig for oss å over-
leve. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, sier 
Dagne fortvilet. 
Kirkens Nødhjelp er til stede i Ankober og 
flere andre av de verst rammede om  rådene i 
Etiopia. Behovene er akutte, og  
Kirkens Nødhjelp sørger for rent vann  
og trygge sanitære forhold. 
– Vi er i gang med nødhjelpsarbeidet og har 
allerede jobbet forebyggende i flere måneder. Men når omfanget er så stort, trenger vi all 
den hjelpen vi kan få, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp. 

Du kan hjelpe
I kriser er vann kritisk. Derfor er vann noe av det aller første Kirkens Nødhjelp stiller med i 
katastrofer. De sørger for rent vann og mulighet til gode sanitærforhold der alt er ødelagt. 
Samtidig jobber de sammen med folk i utsatte områder for å forebygge den neste natur-
katastrofen. Kirkens Nødhjelp jobber også med å påvirke politikere og andre beslutnings-
takere til å stanse klimaendringene.  
Kirkens Nødhjelp trenger din hjelp for å hjelpe. 13. – 15. mars går Kirkens Nødhjelps  
fasteaksjon 2016 av stabelen. I Rakkestad kommer bøssebærerne mellom kl. 17 og 20  
tirsdag 15. mars. Dette er menighetenes egen aksjon. Ditt bidrag gjør det mulig for Kirkens 
Nødhjelp å være der med rent vann når katastrofen rammer. Derfor håper vi du vil støtte 
fasteaksjonen i Rakkestad, Os og Degernes, enten ved å stille som bøssebærer eller med 
penger i bøssa. Vi oppfordrer deg også til å bruke stemmen din i fasteaksjonens  
klimakampanje og slik bidra til å stoppe klimakrisen.
Meld fra til Rakkestad Kirkekontor (Tlf. 69 22 60 60) om du vil være bøssebærer.

Den knusktørre jorda gjør det umulig å få 
avlinger som kan selges videre på markedet. 
(Foto: Hilina Abebe/Kirkens Nødhjelp)

For mer informasjon – les på: Fasteaksjonen.no
Innbetaling kan skje til kontonummer: 

1594 22 87493
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 Trosopplæring:

Barn og unge i kirken!
Menigheten i Rakkestad sokn har en egen 
plan over hvordan barn og unge skal inklu-
deres. Vi har kalt den «Skatten i åkeren». 
Dette fordi vi tror det er så mange skatter 
som ligger gjemt i kirkene våre og de 
håper vi barn og unge i Rakkestad skal 
finne. Alle døpte barn blir derfor invitert 
til ulike samlinger i løpet av året. Sam-
lingene er så klart også åpne for de som 
ikke er døpt, men da må foreldrene gi oss 
en beskjed om at de ønsker invitasjoner. 

Dette året er vi allerede i gang med  
barnesang og babysang. Konfirmant-
weekend på Sjøglimt har vi også gjennom-
ført som inneholdt mye lek, undervisning 
og god mat. Det er en flott gjeng med kon-
firmanter, kremen av norsk ungdom!

Gunhild Førrisdahl-Johansen

Hva blir dette?



15

Rakkestad sokn informerer:
nesidenaB r

Veslegutten svelget en 
liten plastbil. Mamma ble 
engstelig og sa:
– Men hvordan skal vi få 
den opp igjen?
– Det er jo hjul på bilen, 
sa veslegutt. 

Det var en skotte som 
ringte til vennen sin og sa:
– Er du opptatt i morgen?
– Nei, svarte vennen. 
Onsdag? Nei. Torsdag? 
Nei. Fredag? Ja. 
– Det var synd det, for da 
hadde jeg tenkt å invitere 
deg på middag.

Seks av puslespillbrikkene kan 
settes sammen til et flagg. 
Hvilken brikke blir til overs?

Vannrett:
2. Pronomen på norsk eller skinke på engelsk.
4. Oppbevaringssted for skrivesaker
5. Fint stoff som lages av plantefibre.

Loddrett:
1. Koselig husdyr med bløt pels og lange ører.
2. Ikke i stykker.
3. Hår på hesten, eller øy mellom  
 England og Irland.
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Søndag 29. november, 1. søndag i advent var det lysmesse med speiderne. Speiderne kom 
inn i prosese sjon og deltok i gudsjenesten. Syv speidere leste fra gammel testamentet om at 
Jesus skulle komme og tente hvert sitt lys i den 7-armede lysestaken. Under forbønnen ble 
det tent lys i lysgloben.

Ole Fladstad

Rakkestad kirke, lysmesse 
       29. november 2015

Rakkestad kirke var nesten fylt helt opp da Ole Paus 
holdt konsert. Paus fremførte den ene kjente sangen etter 
den andre med sin karakteristiske rustne stemme, spedd 
på med masse historier og humor mellom sangene. Vi 
fikk høre sanger som «Mitt lille land», «Bare stol på 
meg», «Det begynner å bli et liv.»

Han spøkte også med kjendiser, avtrådte statsminis-
tere og kjente milliardærer.

«O'helga natt» ble meget godt mottatt, han fortalte 
sine egne tanker om Josef's situasjon rundt det som 
skjedde med hans forlovede, Maria, og Josef trodde 
henne»!

En magisk stund i kirken med sang, humor og flott 
gitarspill ble avsluttet ved at Ole Paus sendte oss ut i 
novemberkvelden til tonene av «O bli hos meg.»

Ole Paus konsert 22. november
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Juletoner i Degernes kirke 10. desember

Først ute av 4 grupper kom 15 elever fra første klasse på Bergenhus skole. Etter å ha fått av 
seg litt yttertøy i dåpssakristiet gikk vand ringen ut, og inn i våpenhuset. De tre hellige menn 
fikk sin krone og kappe og englene hvite kapper og glitterkrans å hodet. Inne i kir kerommet 
fikk gjeterne sin på  kledning og gjeterstav og kunne sette seg ned ved bålet med englene bak. 
Vandringen gikk videre og rundt alteret. Inn i alterringen kom Josef og Maria og etter hvert 
de tre hellige menn med sine gaver. Til slutt leste Keiser Augustus juleevange liet med elev-
ene sittende i ring rundt ham.

Ole Fladstad

Degernes Rock Kids.

Julevandring 2. desember 2015

Lys mot mørketida – solist Tone Austorp.

Flott lys og stemning i kirken.
Ranveig Graff
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Juletrefest på Heia
Den 2. januar var vi igjen samlet til JULETREFEST på Heia.
Salene var varme og pyntet, og ute dalte snøen så fint ned i vintermørket. Jorunn Skau ledet 
og ønsket oss alle unge og eldre, fra fjern og nær, velkommen til en ordentlig tradisjonell 
julefest i Heia kroken.
Treet stod midt i storsalen og etter hvert ble det et bugnende matbord i lillesalen. Det ble to 
avd. med gang rundt juletreet, og når så mange skal gå, var det bare å skyve bord og stoler 
mot veggene for å gi plass til årets tre ringer rundt treet.
Det var 5 glade musikanter, gitar, bass og piano, og med det ble det stor stemning i storstua. 
Det kom taler og sangere fra Øymark. Poser ble det til alle som følte seg som barn.
Like viktig hvert år er det å få høstet det fine juletreet som har stått fra advents samlingen 
tidlig i desember. Mange ivrige hjelpere ble det. Annvor Glomsrud holdt styr på pynten og 
Haakon Aamoth tok like gjerne en fellingsprøve med motorsag inne i salen. Godt at treet 
falt mellom talerstol og vindu.
Takk til dere alle som kom og satte sitt preg på denne kvelden i januar! 

Anne Opsahl Kaaen

Søndagsskoleleir på Jonsrud,
23.–24. januar

Ca 30 barn i tillegg til ungdomsledere og voksne i søndagsskolen hadde et flott døgn på 
Jonsrud for 15. gang nå i januar. Også værmessig ble det full klaff: snø og passe kaldt vær 
gjorde at det var flott å bygge gapahuk og fantastisk å ake om kvelden.
Leieren start med samling i gymsalen før barna fordelte seg på ulike grupper: Matlaging, 
gym og bygging av gapahuk.
Gapahuken slo alle rekorder og ble stor og flott. Her overnattet flere av deltakerne i  
varmen fra bålet.
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Rakkestad kirke fredag 5. februar:

 Vintersangfest
Fredag 5. februar inviterte kirke- og kulturutvalget til stor vintersangfest i Rakkestad kirke 
for 5. og 6.-klassinger i bygda. Arrangementet var et samarbeidsprosjekt mellom organistene 
i Sarpsborg, Tune, Skjeberg, Halden og Rakkestad. Organistene hadde vært på besøk på  
skolene på forhånd, og de ledet også an i sangen i kirken. Kirken var fylt opp av forvent-
ningsfulle og vel forberedte elever som imponerte stort i salmesangen! Elevene fikk også 
besøk av komponisten Johan Sebastian Bach og fikk være med på gjettelek der de skulle 
blåse i orgelpiper! Resten av barna fikk gjette hva de spilte! Vintersangfesten ble også 
arrangert i Sarpsborg, Skjeberg og Halden. 

Foto: Ole Fladstad.
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 Rakkestad kirke søndag 13. mars kl. 18.00:

Karin Krog og Morten Gunnar Larsen
To av våre mest anerkjente jazzmusikere har slått seg 
sammen i en duo hvor musikalsk historiefortelling og 
respektfull tolkning av jazzens repertoar står i sentrum. 
Karin Krog og Morten Gunnar Larsen er viden kjent for 
sine sentrale bidrag til norsk jazzhistorie. De har hver sin 
selvstendige karriere og historie, og ganske forskjellig 
bakgrunn, men møter hverandre i evnen til å tolke 
musikk på en utmerket måte.
Karin Krog er norsk jazz´ førstedame og Morten Gunnar 
Larsen er en av verdens ledende ragtime-pianister og har 
gjennom karrieren gjestet konsertscener verden over. 
Konserten er en del av sesongprogrammet til kirke- og 
kulturutvalget i Rakkestad menighetsråd, som bl.a. er 
støttet av Rakkestad kommune og hovedsponsorene fra 
næringslivet; DNB og Harlem Eiendom.

Bill. kr 250,- ved inngangen.

Annonse
GLASS
SKADE
EU-KONTROLL
LEIEBIL
KJØP/SALG AV BIL
ALT I BILREPARASJON

TELEFON: 69 22 15 65

Rakkestad Bil & Service AS
AUTORISERT BILVERKSTED

SAGVEIEN 5, 1890 RAKKESTAD
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 Arrangementer 2016:

MARS:
13/3  Konsert m/ Karin Krog og Morten Gunnar Larsen
 i samarbeid med Kirke-og kulturutvalget
13/3  1-2-3 gudstjeneste på Holøsåsen menighetshus
20/3 Konsert med Kjell Samuelson og Frode Moltemyr i Rakkestad kirke. 
 Arr. Rakkestad menighetsråd.

APRIL:
03/4  Konsert m/ damekoret Fønix
10/4  Konsert m/ Freidig
10/4 Tårnagenter. Alle i 3. klasse spesielt invitert.
24/4  Konsert m/ Liv og Ernst Simon Glaser
24/4   Kirkerotteteater i Eidsberg kirke. Alle 5 åringer spesielt invitert.

SEPTEMBER: 
4/9   4-årsbok utdeling i  
 Os og Rakkestad kirker
11/9  4-årsbok utdeling i 
 Degernes kirke

OKTOBER: 
21-23/10 Amigosleir Sjøglimt. 4, klasser spesielt invitert.

OKTOBER: 
26-27/11 Lys Våken. 6. klasse spesielt invitert til å overnatte i kirken. 

Denne siden oppdateres i hver utgivelse av menighetsbladet.
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Rakkestad sokn informerer:... til og fra ...

Sorgforum og sorggrupper
Sorg og Omsorg i Indre Østfold arrangerer sorggrupper for hele 
området. Det er ikke alltid det står en gruppe klar når mennesker 
i sorg melder sitt behov. 
For å avhjelpe på dette, er det mulig å komme til:

Sorgforum: 1. torsdag i måneden kl. 19 - 20.30
på Grøtvedt menighetssenter, Museumsveien 21, Askim

Dette er et åpent forum hvor man kan komme de gangene man har anledning. Man bidrar 
det man har lyst til, og det er ingen forpliktelser om å komme igjen. Forumet er livssyns-
nøytralt. Dere må gjerne være flere som kommer sammen.

Datoer for våren 2016: 4. februar • 3. mars • 7. april • 12. mai • 2. juni 

Har man spørsmål om dette forumet, 
kan man ringe:
Laila B. Andresen, 
Leder for Sorg og Omsorg i Indre Østfold/
soknediakon i Rakkestad
Tlf.: 69 22 60 63

Sorgforum for ungdom
Fire torsdager i vinter/vår inviterer vi ungdommer (13-19 år) 
som har mistet en av sine kjære til SORGFORUM.  
Noen opplever å miste en mor, far, søster, bror eller en venn. 
• Mange synes det er godt å ha noen å snakke med. 
• Mange synes det er fint å møte andre som har opplevd noe liknende.
• Vi kan snakke med deg og kanskje hjelpe deg et stykke videre.

Samlingene er livssynsåpne og arrangeres av organisasjonen Sorg og omsorg. 

Datoene er: 21. januar, 18. februar, 17. mars og 28. april kl. 19.30 – 21.00
på Mysen Menighetshus Betania. 

Tilbudet er gratis og du trenger ingen henvisning.
Ta kontakt for mer informasjon eller bare møt opp på første samling.
Solveig.tjernes@eidsberg.kommune.no eller 98220299.
Det blir enkel servering.  
Velkommen.

Hilsen Solveig K. Tjernæs Vormeland, ungdomsdiakon  
og Liv Serina Strand, tidligere leder av sorggrupper i Sjømannskirken.

Les mer om sorgstøttearbeid på 
hjemmesiden vår. Her er det tilbud 
fra hele Østfold som man kan 
benytte seg av:
www.sorgogomsorg.org 
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Med vennlig hilsen
Rakkestad Diakoniutvalg

Velkommen til hyggelig 
handel i Bruktbua!

Adr.: Julius Skausgt. 3, Rakkestad. Tlf.: 69 22 33 00

Åpningstider: 
Mandag – fredag  kl. 11 – 16
Lørdager  kl. 10 – 15

Bruktbua er en del av menighetens virksomhet som er en viktig  
møteplass for frivillige og et naturlig møtepunkt i integreringssammenheng.

Overskuddet går til diakonale prosjekter i bygda via Rakkestad Diakoniutvalg.

Bruktbua har også et samarbeide med Visjon Norge som er en seriøs aktør  
som holder på med utstrakt nødhjelpsarbeide i land som Moldovia, Latvia,  

Estland, Bulgaria, Albania og Afrika. 

Vi ønsker å motta brukte klær etc. (helst pakket i plastsekker) som må  
være hele og rene og leveres i butikkens åpningstid:

Vi tar imot:
• Brukte klær
• Sko
• Gardiner 
• Duker
• Andre tekstiler
• Lysstumper

Vi selger:
• Brukte klær etc.

• Kort med 
  kristne motiver/ sitater.

• Stearinlys fra Knausen  
  Lysstøperi (NMS)

... til og fra ...

Vi kan dessverre ikke ta imot skøyter, skistøvler og barnevogner.
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Utgivelse av Menighetsbladet

Nr. 2 - Mai – Juni
Leveringsfrist for stoff
er 15. april

Nr. 3 Juli – September
Leveringsfrist for stoff
er 27. mai

Vi er glad for alt  
stoff til bladet på mail. 

E-postadressen er 
  post@rakkestadkirke.no

Alt leveres elektronisk
 innen fristens utløp.

Døpte Døde

RAKKESTAD KIRKE 
Fredrik Evensen Buer 22.11.2015
Alina Engli Stubsveen Chylewski 22.11.2015
Marie Tysil Fosser  22.11.2015 
Ronja Myrbråten Markùssen 22.11.2015
Mikkel Andreas Ringnes 22.11.2015 
Mie Marielle Sande 22.11.2015
Aslaug Mathilde Gudim 20.12.2015
Viktor Kulsrud Dahl 24.01.2016
Emberland Aleksandra 24.01.2016
Dennis Alexander 
Kokvik Sellstrøm  24.01.2016
Oscar Nicolay Kokvik Sellstrøm 24.01.2016 

OS KIRKE 
Ingrid Johanne Bremnes Haaby 29.11.2015
Thor Dahl  31.01.2016
Caspian Slåttbråthen  31 01 2016
 
DEGERNES KIRKE 
Markus Tjerbo Heines 10.01.2016

ASKIM KAPELL: 
11.11.15 Thorbjørn Hansen f. 1923

RAKKESTAD KIRKE:
03.12.15 Bjørn Tore Laenegen f. 1969
04.12.15 Randi Synøve Lauritsen f. 1926
08.12.15 Arve Henry Filtvedt f. 1930
16.12.15 Bjarne Johannes Foss f. 1916
18.12.15 Jorunn Finpå f. 1930
22.12.15 Karen Jonette Glosli f. 1922
29.12.15 Mary Solveig Bjerknes f. 1921
29.12.15 Einar Ikdahl f. 1932
06.01.16 Ragnhild Dahl f. 1923
07.01.16 Gunnar Hans 
 Johannes Trømborg f. 1938
20.01.16 Jan Erik Pedersen f. 1958
26.01.16 Reidun Johanne Pedersen f. 1932
29.01.16 Harald Jens Gundelsby f. 1927

OS KIRKE 
20.11.15 Mabel Jørgensen f. 1920

DEGERNES KIRKE
17.12.15 Reidun Helene Pilhaug f. 1936

01.11.2015 – 01.02.2016
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En bank som er til for alle

Nærhet til kundene  Fleksibilitet

           Korte beslutningslinjer

Eksisterende eller ny kunde?
Ta kontakt for en lønnsom gjennomgang
av din økonomi. Ring oss på tlf. 69 81 04 00

- private og næringsdrivende

www.marker-sparebank.no Følg oss på Facebook

Gaver til Menighetsbladet 28.10 – 31.01

Anne Lise Mjørud

Anne Lund Mørk 

Kåre Hansen

Ole Johannes Næristorp

Ingrid Helene Sandbæk

Alf Erling Næristorp

Ingrid Elisabeth Heen

Kåre Asbjørn Kristiansen

Marie Helgerød

Mary Johanne Solbrække

Jorunn Marie Reinvold

Kjartan Almås

Synneva Emmerhoff

Knut Anton Lunde

Gerd Asbjørg Rud

Finn Egil Næss

Tove S Johansen

May Støten

Håkon Stubberud

Ole Martin Glomsrud

Unn Marit Stokkedalen

Halvard Gunder Berg

Rune Stensby

Gunvor Synnøve Bekkhus

Berit Synnøve Ryen Hægeland

Tusen takk for alle gaver!
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Vi er behjelpelig med alt vedr.
begravelser og kremasjon

Rakkestad 
Begravelsesbyrå a/s

Tlf. 69 22 10 57 – Mobiltlf. 906 43 742

Din totale byggevareleverandør!!!
* Dører  * Vinduer  * Gulv, vegg og takplater  * Parkett
* Listverk  * Panel  * Baderom  * Garderobe  * Kjølerom
* Garasjeporter
* Sentralstøvsuger
* Ovner  * Peiser

D
L

1892 Degernes – Tlf. 69 22 64 40

RUUD-MØBLER RAKKESTAD AS 
Haldenveien 5, 1890 Rakkestad

R

Blomster til enhver 
anledning får du hos:
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GLASSMESTERBByyggddaass ssiiddeenn11992288

& FRONTRUTE A/S

GRATIS rep. av STEINSPRUT

PUNKTERT RUTE?
Bytter du til ENERGI GLASS 
SPARER du også PENGER.

Det er 
vi som 
kan

BILGLASS!

Storgt. 34, Rakkestad, tlf. 69 22 11 83

Vakt-tlf.
Anders

90687461

Vakt-tlf.
Ole Jørgen
91701826

Besøk oss i Storgata 13, Rakkestad – eller ring oss på tlf 69 22 78 70.
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INFORMASJON
Returadresse:

Rakkestad 
Menighetskontor

Industriveien 6
1890 RAKKESTAD

Tlf. 69 22 60 60Velkommen til kirke

Det tas forbehold om endringer i programmet.

13. mars
Maria budskapsdag
Menighetshuset Holøsåsen
kl 11.00
1-2-3 gudstjeneste
Nattverd 
Rakkestad kirke kl 11.00
Høymesse
Dåp
Nattverd
Kirke-og kulturutvalget:
Konsert kl 18.00 med 
Karin Krogh og 
Morten Gunnar Larsen

20. mars
Palmesøndag
Degernes kirke kl 11.00
Høymesse Dåp Nattverd

24. mars
Skjærtorsdag 
Rakkestad kirke kl 19.00
Felles gudstjeneste Nattverd

25. mars 
Langfredag 
Os kirke kl 11.00
Pasjonsgudtsjeneste

27. mars
Påskedag 
Degernes kirke kl 11.00
Felles høytidsgudstjeneste
Dåp Nattverd

03. april
2.s.i påsketiden
Rakkestad kirke kl 11.00
Høymesse
Dåp Nattverd

10. april
3.s.i påsketiden
Os kirke kl 11.00
Høymesse
Dåp Nattverd
Degernes kirke kl 11.00
Høymesse
Dåp Nattverd

17. april 
4.s.i påsketiden
Rakkestad kirke kl 11.00
Høymesse
Dåp Nattverd

24. april
5.s.i påsketiden
Menighetshuset Holøsåsen
kl 11.00
Generasjonsgudstjeneste 
Nattverd

01. mai
6.s.i påsketiden
Rakkestad kirke kl 11.00
1. mai gudstjeneste 
Dåp 

05. mai
Kristihimmelfartsdag 
Os kirke kl 11.00
Høymesse Dåp Nattverd


