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Konfirmanter 2016
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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:

Lokalkirken i endring, – hva betyr det for oss?
De som følger med i dagspresse og på nyheter har sikkert fått med seg at kirken er inne i en 
tid med mange store endringer.  Vi lokalt blir også berørt i denne sammenheng.  Vi har vært 
igjennom en soknesammenslutning.  Av sentrale endringer kan nevnes at kirken er i ferd 
med å få en mer fri og uavhengig rolle i forhold til staten.  Prestene går fra å være stats
ansatte til å bli ansatt sentralt i Kirkerådet. På det lokale plan pågår det debatt i forhold til 
fremtidig kommunestruktur som vi også berøres av. Opp i dette ønsker vi som kirke fortsatt 
å være en viktig aktør og medspiller i lokalsamfunnet.

Lokalt har vi vært igjennom en soknesammenslutning hvor vi nå har kommet i en fase hvor 
alle praktiske og administrative ordninger skal på plass.  Vi har begynt en ny og spennende 
prosess for å videreføre kirkens arbeid inn i en ny tid.  Derfor er det svært gledelig å  
observere at frivillige medarbeidere melder seg til tjeneste og ønsker å delta i dette lokalt.  
Dette ser vi på som en god bekreftelse at kirkens arbeid i lokalmiljøet blir verdsatt.

Midt i en tid med mange endringer er det en stor oppgave å finne de gode svar på de ulike 
utfordringer, hva som er mest hensiktsmessig organisering i forhold til å posisjonere seg for 
fremtiden.  Uavhengig av hva som skjer, er det vårt mål som kirke å stå sentralt i  
rakstingenes liv, i hverdag, høytidsdager og livets merkedager.  En bekreftelse på at det  
har vært slik er Os og Degernes kirker med sine mer enn 150 år.  Rakkestad kirke med sin 
800 år kommer i så måte i særstilling. 

Vi som er ansatt i kirken har en enestående mulighet til å følge lokalsamfunnet på pulsen.
Sceneskiftene går raskt i vår hverdag ved at vi i det ene øyeblikket organiserer og tilretteleg
ger for begravelser, for så i neste øyeblikk å ta imot stolte foreldre som kommer med barna 
sine til kontoret til dåpssamtaler.  Dette er å føle og leve livet slik det er på godt og vondt!

Barn og unge i kirken
Barn og unge er et viktig satsningsområde for kirken.  Gjennom de ulike trosopplærings
tiltakene frem mot konfirmasjon tilrettelegger vi for et mangfoldig tilbud og aktiviteter  
tilpasset de ulike alderstrinn.  I denne utgaven av menighetsbladet presenterer vi våre  
flotte konfirmanter og ønsker de lykke til med konfirmasjonsfeiringen og livet videre!

Hvert år er vi så heldige at 70 – 80 unge konfirmanter viser oss sin store tillit ved å velge å 
gå til konfirmasjonsforberedelse med konfirmasjonsgudstjeneste, fest og høytid sammen 
med familie og venner som mål.  Håpet og målet er at vi som ansatte og frivillige medar
beidere i kirken, kan gi disse flotte ungdommene verdifull ballast på livsveien og bære
kraftig ressurs og tro til å tolke livet i gode og vanskelige tider.  

Tro har i stor grad med hjertet å gjøre.  Kunnskap kan man tilegne seg gjennom hele livet. 
Konfirmasjonstiden er et viktig møtepunkt mellom kirken, konfirmantene og deres familier.
Dette ønsker vi å være ydmyke for.    forts. neste side
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 Rakkestad sokn informerer:

Dersom vi tenker tilbake på vår egen troshistorie, så er det stor mulighet for at det var møter 
med enkeltmennesker som grep oss og satte sine tydelige spor.  Dette skal vi tenke stort om. 
Derfor har jeg lyst til å komme med en liten oppfordring til foreldrene og spesielt til beste
foreldregenerasjonen. Følg deres barn og barnebarn også på trosveien, på samme måte som 
dere engasjerer dere i barna på andre av livets områder.  Det er som i livet for øvrig.  Det 
enkleste er ofte det beste og dere kan være med å sette tydelige spor, gi god styringskurs for 
barn og barnebarn videre i livet.  Dette er spesielt viktig i vår tid hvor inntrykkene flommer 
inn fra mange kanter og løsningene på livets sammensatte utfordringer ikke alltid er like 
enkle å finne.

Lykke til med dette viktige oppdraget!
Gunnar Gudim 
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Rakkestad sokn informerer:

Informasjon omkring 
sikkerhet og ansvarsforhold

på kirkegårdene i Rakkestad sokn
Nå har våren kommet, og det er tid for ettersyn av gravsteder og monumenter etter vinteren. 
Noen vil sikkert oppdage at monumentet står skjevt etter at vind og vær har tatt grep gjen
nom en lang vinter. Kirkegårdsbetjeningen har rettet opp de monumentene som står med 
fare for å velte eller har veltet slik at disse ikke skal utgjøre en umiddelbar fare.

Ansvarsforholdet ute på kirkegården er todelt, – dvs. at den som er fester for gravstedet er 
ansvarlig for at gravstedet er i forskriftmessig stand ved at monumentet er sikret med bolter, 
at monumentet står rett og ikke utgjør fare for de som ferdes på kirkegården.

Kirkelig fellesråd har ansvar for at fester av vedkommende gravsted oppfyller sine forplik
telser. Om nødvendig har fellesrådet rett til å gripe inn slik at skade på personer ikke opp
står. Dersom man har med seg barn på kirkegården, er det spesielt viktig at disse er under 
oppsyn av voksne personer.

Dersom man trenger hjelp til oppretting av monument etc, kan kirkegårdsbetjeningen kon
taktes for assistanse. De ulike monumentleverandørene utfører også slike tjenester. Det er 
også mulig å sende en mail til post@rakkestadkirke.no eller ringe kirkekontoret slik at feil 
kan rettes.

Ettersom vi er i starten av en ny klippesesong, er det også grunn til å minne om at løse  
pyntegjenstander som kan skade gressklippere etc. ikke settes i plantefeltene. Småstein e.l. 
skal ikke benyttes som innramming av plantefelt. Likeledes må skiferheller e.l. tåle ordinær 
kirkegårdsdrift. Kirkegårdsmyndighetene har ikke ansvar for skader på skiferheller pynte
gjenstander mm. som følge av ordinær drift. 

Det er også grunn til å minne om at man ikke skal kjøre bil inn på gangveiene på kirke
gårdene. Unntaket er de som er bevegelseshemmede. De som har med seg hunder må påse  
at disse er i bånd. Vi har ønske om at kirkegårdene skal være trygge og gode steder for alle  
å oppholde seg på og forbundet med verdighet.

Det er bare å ta kontakt med kirkekontoret i sentrum eller kirkegårdskontoret ved Rakkestad 
kirke dersom det skulle være noen spørsmål rundt disse forhold. Vi står til tjeneste!

Kirkegårdsbetjeningen. 
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KRISTENDOM
 – ikke tvangstrøye,
  men helsetrøye!

Randi Sæves

Når en fisk er i vannet, er den fri! Når en fugl er i lufta, er den fri! De er i sitt rette element. 
Gud har skapt mennesket i sitt bilde, det er skapt til å leve i kontakt med Gud. Når et men
neske prøver å leve i Guds rammer, her tenker jeg bl.a. på de ti bud, – så er det frihet! Det er 
frihet å vite hva som er rett og galt. Mange kristne har gjennom tidene lagd disse rammene 
mindre og trangere enn det Gud selv har ment, kanskje i beste mening. Dette har nok hatt 
noen uheldige konsekvenser, her tenker jeg en må bruke sitt vett og sin fornuft, som er gitt 
oss av Gud.
 – Å være kristen er å leve med fast grunn under føttene og med en himmel over hverdagen. 
Selv om en noen ganger føler seg midt i et «jordskjelv».
– Å være kristen, er å tro genistreken Gud gjorde da han lot seg føde som et menneske, Jesus 
Kristus. Han tok på sine skuldre alt som stengte, stenger og kommer til å stenge, – mellom 
seg og oss. Synd. Han bygget en bro over avgrunnen. Og dette får jeg del i ved å tro at det 
gjelder meg. Så lett, og så vanskelig.
– Å være kristen er å håpe at dette holder, hver dag. Og at jeg den dagen jeg trekker mitt 
siste sukk, skal få være i Guds hender.
 
Et mysterium!
Jeg satt en gang og betraktet en maur i nærheten av hytta vår, – en skal visst bli klok av det! 
Jeg vet ikke om jeg ble klokere av det, men jeg fikk den tanken at mauren tror at 12 kvadrat
meter av skogen i Trømborgfjella er hele verden! – Slik tror jeg det er med oss. Vi tror ofte 
at det vi kan se, fatte, høre, og forstå med vår hjerne, – det er alt. Er det så sikkert?
 
– Å være kristen er, i takknemlighet for alt en har fått, å være snill med andre mennesker. 
Møte andre med respekt og ikke sortere og kategorisere.
– Å være en kristen er å ha «Mesternes mester» som coach! Åpen dør 24 timer i døgnet. En 
kan komme med alt, be om alt, en trenger ikke folde hendene en gang, men det hjelper på 
konsentrasjonen.
– Å leve som kristen – få lov å gå i kirken, høre Guds Ord, få fellesskap, bønn, musikk. Og 
ikke minst: Få velsignelsen! Klar for ny uke!
– Å leve som kristen er å leve et godt liv, et normalt liv med gode og dårlige dager. Med tvil 
og tro , med spørsmål og paradokser.
 
 «Som bedrøvede, men alltid glade,
 som fattige, som dog gjør mange rike.
 Som de som intet har, men dog eier alt.»
    2. Kor. 6,10.

Andakt:
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  Pinsesalmen:

Norsk salmebok 222-
Tekst: Grundtvig 1843. 
Mel: Ludvig L Lindemann 1865

Apostlene satt i Jerusalem og ventet på Herrens time,
For øret det brått det ringte dem som tusene klokker kime.

Det rørte dem alle så underlig, det var ikke før opplevet,      
Det taltes om dem i himmerik, der ble deres navn oppskrevet.

Der taltes om dem som livets ord nu skulle med kraft forkynne,
om himmelgleden ved Herrens bord, som skulle på jord begynne.

Da hørtes på Sion der sus og brus, Guds time, nu var den slagen!
Med kraft fra det høye det lave hus ble oppfylt på pinsedagen.

Da viste seg tunger som ild og glød, Guds Ånd la dem ord i munnen. 
På folkets tunger Guds ord gjenlød, mangfold, men ens i grunnen.

Så tentes på jorden det lys fra Gud som siden lik sol har strålet,
hvor levende røster Guds nådes bud forkynte på modersmålet.

Og har vi til nu med det store ord som stammende småbarn strevet
av himmelens ild som kom til jord, vi har dog en gnist opplevet.

Den gnist den ulmer hos oss ennu, oppblusser og i Guds time,
så gladelig rinner det oss i hu at himmeriks klokker kime.

                             Johanne Ruggli

Apostlene satt i Jerusalem
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Ord og vers til tro og ettertanke

Blott en dag, ett ögonblick i sänder, 
vilken tröst vad än som kommer på! 
Allt ju vilar i min Faders händer, 
skulle jag, som barn, väl ängslas då? 
Han som bär för mig en faders hjärta, 
giver ju åt varje nyfödd dag 
dess beskärda del av fröjd och smärta, 
möda, vila och behag.

Själv han är mig alla dagar nära, 
för var särskild tid med särskild nåd. 
Varje dags bekymmer vill han bära, 
han som heter både Kraft och Råd. 
Att sin dyra egendom bevara, 
denna omsorg har han lagt på sig. 
Som din dag, så skall din kraft ock vara, 
detta löfte gav han mig.

Hjälp mig då att vila tryggt och stilla 
blott vid dina löften, Herre kär, 
ej min tro och ej den tröst förspilla, 
som i ordet mig förvarad är. 
Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer, 
taga ur din trogna fadershand 
blott en dag, ett ögonblick i sänder, 
tills jag nått det goda land.

T: Lina Sandell 1865, 1872
M: Oscar Ahnfelt 1872

Eivind Storeheier 

Min sønn, lytt når jeg taler, 
vend øret til mine ord! 

Slipp dem aldri av syne, 
bevar dem dypt i ditt hjerte! 

De er liv for den som finner dem, 
og gir hele kroppen helse. 

Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, 
for livet går ut fra det.

Blott en dag
Norsk Salmebok 2013 – Nr. 489

Ordspråkene 4, 20 – 23: 
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 Rakkestad sokn informerer:

Endelig er vår/sommer her! Benytt en fin dag til å rusle rundt på en kirkegård og studer all 
den fine kunsten på gravstenene. Her er noe jeg fant på eldre gravstener ved Degernes kirke.

Kirkegårdskunst

Tekst/foto: Ranveig Graff
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Barn og unge i Rakkestad Sokn

Stortinget bestemte en «ny» trosopplæringsreform i 2003. Bakgrunn for denne reformen 
er at de siste 30 årene ikke har vært trosopplæring i skolen. Kirken skulle få penger for 
å bygge opp et mer systematisk opplegg rundt dette i de ulike menighetene. I Rakkestad 
har vi de siste årene jobbet med en egen plan som nå er godkjent: Skatten i Åkeren!

Her er det satt opp hvordan vi i Rakkestad ønsker å møte barn og unge i kirken. Her er 
det nedskrevet tiltak som har vært i flere 100 år og nye tiltak som vi ikke har satt i gang. 
Målet er at alle døpte barn skal få tilbud om et arrangement hvert år frem til de blir  
18 år. I Rakkestad vil det si babysang, småbarnsang, 4-årsbok, kirkerotteteater, 
salmeskatter for 6-åringer, dåpsskole for 7 åringer, Amigos leir, Tårn Agenter, 
pilgrimsvandring, Bibel utdeling, Lys Våken, Slush kurs, konfirmant undervisning, 
Halloween vandring på kirkegården, Milk kurs og myndighetsfest. Noen av tiltakene 
kjenner dere nok fra før, mens andre blir spennende starte opp. 

Vi i kirken håper at barn og unge i Rakkestad har lyst til å benytte seg av tilbudene 
vi inviterer til. Alle døpte barn vil få invitasjon i posten. Men selvsagt er alle 
arrangementene åpne for alle i den aktuelle årsklassen. Så har du barn som ikke er døpt, 
men allikevel ønsker å få invitasjon fra kirken; ta kontakt med prestekontoret så noterer 
vi navn og sender brev når det er aktuelt.   

For å klare å gjennomføre alle arrangementene trenger vi hjelp av frivillige. Vi er så 
heldig at vi i Rakkestad fortsatt har mange som sier ja til å hjelpe til. Det er vi i kirken 
takknemlige for. Vi håper på å få bygd opp grupper av frivillige som tar ansvar for et 
og et av de ulike tiltakene. Hvis du vil være med i et slikt arbeid er det bare å ta kontakt 
med kirkekontoret. 

Til høsten ønsker vi barn og unge i Rakkestad velkommen til: 
• Baby sang
• Barnesang (1-3 år)
• 4-årssamlinger – Skatten i kirken
• Amigos leir (4. klasse) 
• Lys Våken (6. klasse)
• Konfirmantundervisning (9. klasse) 

– hele året
• Halloweenvandring på kirkegården 

(10. klasse)

 

Gunhild Førrisdahl-Johansen
Menighetspedagog
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Søndag 22.05.2016 – kl. 10:30
1. Eivind Ring Sørensen
2. Ida Kristine Teig
3. Lukas Joakim Stigenberg
4. HansMarlow Rognerud Skare*
5. Sindre Reinfjord
6. Christian Andrè Bodahl
7. Thor Erik Laengen
8. Petter Aleksander Vestby

22.05.2016 – kl. 12:30
1. Emilie Bergerud
2. Aurora VeeHaugen Sølvskudt
3. Ramona Isabella Lundgreen
4. Håkon Oliver Grøtvedt
5. Jesper Lindahl
6. Ole Anton Degnes
7. Sigrid Schie Andersen

Lørdag 28.05.16 – kl. 10:30
1. Anita Dramstad Undseth
2. Theodor Holter
3. Hedda Torp Nygård
4. Ingrid Elise Bjørling Olsen
5. Emil Vedahl-Bøhn
6. Adrian Westlie
7. Espen Ødegård
8. Sebastian Malmberg  
 Kopperud
9. Henrik Levernes Fladberg
10. Åshild Garsrud
11. Emmelin Helen  
 Tangeland Westli
12. Preben Furuheim

Lørdag 28.05.2016 – kl. 13:00
1. Simen Sjøvik Orka
2. Sigurd Rogstad
3. Edvin Stubberud
4. Thomas Berntsen Remme
5. Renita Louise Mjørud

6. Alexander Harold Hildre
7. Thale Mariè Kaaen
8. Elisabeth Reinfjord
9. Amalie Skjærstad Kartnes
10. Theodor Skjærstad Kartnes
11. Kristoffer Carlsen Finnestad
12. Richard Høiden Solbrekke

Søndag 29.05.2016 – kl. 10:30
1. Anders Knutsen
2. Thea Sofie Førrisdahl
3. Mats Bredholt
4. Elena Engelhart-Olsen Smits
5. Mathias Manuel Næristorp
6. Anna Charlotte Paulsrud
7. Camilla Undrum
8. Silje Marie Holm
9. Maren Kristine  
 Holøs Haugom
10. Hans Erling Fagermoen
11. Vilde Christine Gjulem

Søndag 29.05.2016 – kl. 13:00
1. Anders Johnsrud Kristiansen
2. Camilla Lund
3. Madelen-Isabell Lintho
4. Marthe Emilie Elverhøi
5. Ida Marie Fjeld
6. Kine Johanne Lintho
7. Stine Hagen Hellstrøm
8. Tobias Verket Graarud
9. Iver Haaby Dall

 RAKKESTAD KIRKE

 OS KIRKE

Søndag 05.06.2016 – kl. 11:00
1. MiaSofie Bjørkeng Mellegård
2. Ola Mattis Tjerbo
3. Ida Marie Kvaale Stensrud
4. Ludvig Vestby
5. Astrid Vestby
6. Eivind Lunde

7. Gisle Sigdestad
8. Henrik Heltegaard Ruggli
9. Vetle Elnes
10. HildaLovisa Marklin  
 Storeheier
11. Alexander Jensen

 DEGERNES KIRKE

KONF RMANT
2016
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Rakkestad sokn informerer:
nesidenaB r

Fyrstikk-lek
15 fyrstikker stables slik at du får 5 kvadrater.

Frokost-
kryssord

Ta bort tre
fyrstikker slik
at det blir tre 

kvadrater igjen. 
Se svar side
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 Påskevandring:

Først ute denne dagen kom 22 barnehagebarn fra Gudim og Byggeklossen.
Etter å ha fått av seg litt yttertøy bakerst i kirken satte de seg ned med menighetspedagog 
Gunhild. Hun fortalte om Jesus og de undere han hadde gjort. Krybben sto like ved og den 
kjente barna igjen, men nå var den tom for Jesus var blitt stor.

Barna fikk palmegrener slik det var ved inntoget i jerusalem.

Oppe i kordøren satt barna seg i trappen og Gunhild som var Jesus «vasket» føttene til barna 
før Skjærtorsdagsmåltidet der brødbitene gikk ned på høykant.

Oppe i koret samlet alle seg i en ring og Gunhild fortalte om at Jesus måtte dø. Ragnhild 
Bjørneby spilte først litt trist musikk og etter hvert litt gladere toner. Det var blitt 
Påskemorgen og Jesus hadde stått opp.

Gunhild, diakon Laila og Ragnhild gjennomførte en fin stund for barna.
Tekst/foto: Ole Fladstad

Barnehagebarn i kirken
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 Kommende arrangementer:

Denne lørdagen er det sommeravslutning for Kirketun normisjon.
Det blir servert rømmegrøt, kaker og kaffe. Andakt blir ved Boe Johannes Hermansen  
– og sang av Greåker mannskor.

Det blir natursti med spørsmål og oppgaver. Vi håper på pent vær, så ta med campingstol og 
kom! – hvis dårlig vær er vi på Kirketun.

VELKOMMEN!

Piknik i Prestegårdsparken
Søndag 12. juni kl. 12.30

Denne søndagen er det tid for å ta fram campingstolene og piknikkurven igjen, og være med 
på utflukten til Prestegårdsparken! Der blir det aktiviteter og kultur for barn og voksne i flotte 
omgivelser ved Rakkestad kirke! Be gjerne med familie og venner – og tilbring en hyggelig 
dag ute i det fri. Som tidligere år blir det underholdning fra scenen i parken. 
(Merk: Varme griller står til disposisjon.). Arrangementet er gratis.

VELKOMMEN!

LANNEMSETER
Lørdag 2. juni, kl 18.00.

Arr.: Kirke- og kulturutvalget i Rakkestad sokn
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 Arrangementer 2016:

JUNI
2/6 Lannemseter – Sommeravslutning for Kirketun normisjon.
 
12/6 Piknik i parken
 ved arr. Kirke og kulturutvalget.

AUGUST
12–14/8  Markens Grøde

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

OKTOBER 
2123/10 Amigosleir Sjøglimt. 4. klasser spesielt invitert.

NOVEMBER 
2627/11 Lys Våken! 6. klasser spesielt invitert til å overnatte i kirken. 

Denne siden oppdateres i hver utgivelse av menighetsbladet.
Merk: Oversikt over alle arrangementer kunngjøres også i Rakkestad avis.

Det tas forbehold om endringer i arrangementsprogrammet:
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 Avholdte arrangementer:

Søndag 10. april var det lovsang og delekveld på Kirketun. Bibelvers, erfaringer fra 
kristenlivet ble delt med mye sang innimellom. Etter første avdeling gikk vi inn i en 
stemningsfull storesal hvor det ble tent mange lys- her kunne man gå til mange forskjellige 
bønnestasjoner. Helt fremme var det et trekors og en kurv med stener hvor en kunne legge fra 
seg en byrde ved korsets fot. Det var også mulighet for forbønn. Tilslutt hygget vi oss med 
pizza og saft.

Ranveig Graff

Lovsang, delekveld med bønnevandring
       

Torsdag 10. mars møttes 40 frivillige på Menighetshuset Holøsåsen til en hyggelig kveld 
med god mat og hyggelig samvær. Håkon Stubberud stod for maten, det ble servert suppe  . 
Det ble en kveld med godt felleskap, musikalsk- og faglig påfyll. De som representerte  
festen var: gamle og nye Menighetsrådsmedlemmer, Felleskapsgruppen, Klokkere, 
Menighetsbladet, Bruktbua, Besøkstjenesten, rose på dagen, samtalegruppen i Degernes og 
Internasjonal kvinnegruppe. Arrangør for festen var staben i Rakkestad sokn og diakoniut-
valget.

Hilde Finsådal, diakon i Halden holdt et foredrag: «frivillig medarbeider-i kirke og  
samfunnsliv».

Halvard Aasgaard, fra Aremark, spilte for oss.
En stor takk til alle frivillige medarbeidere! – dere betyr mye for mange! 

Laila B. Andresen
Diakon

Medarbeiderfest 

Konsert med Liv Glaser og Ernst Simon Glaser 
i Rakkestad kirke 24. april
Ernst Glaser åpnet med å presentere de komponistene de hadde valgt, og deres nære venn
skap, og betydning de hadde for hverandre for å gjøre kjent  nye komposisjoner på den tiden.
Vi fikk høre vakre stykker av F. Schubert, F. Mendelssohn, R. Schuman, F. Liszt og  
J. Brahms. En stor opplevelse å se og høre deres fantastiske fremførelser av den vakre 
musikken. Vil spesielt nevne F. Schuberts Sonate «Arpeggione» som de åpnet med første  
sats og avsluttet med de to siste satsene. Det samspillet mellom cello og klaver var utrolig 
vakkert, og vi som publikum hadde fått en opplevelsesrik konsert.

Johanne Ruggli



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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Rakkestad sokn informerer:... til og fra ...

Sorgforum og sorggrupper
Sorg og Omsorg i Indre Østfold arrangerer sorggrupper for 
omegnen. Det er ikke alltid det står en gruppe klar når mennes-
ker i sorg melder sitt behov. 
For å avhjelpe litt 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 vil, og man sier det man har 
lyst til, og det er ingen forpliktelser om å komme igjen. Forumet er livssynsåpent. Dere må 
gjerne være flere som kommer sammen.

Datoer for våren 2016: 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

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

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
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... til og fra ...

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 – 14

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)

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



20

Fasteaksjonen 
ga et godt resultat i Rakkestad kommune
Det viser seg at vi ender på nærmere 82.000 kroner for selve aksjonsdagen. (Til sam-
menligning fikk Askim menighet inn nesten 47.000 kr) I tillegg kommer beløpene for 
alle de som har betalt inn selv i etterkant av aksjonen. 

Etter opptelling i banken, ser tallene slik ut:

Rakkestad: bøsser 47.894 kr (Stor økning fra i fjor!!)
Os:  bøsser 14.867 kr
Os:  andre inntekter 493 kr
Degernes:  bøsser 18.900 kr
Degernes:  andre inntekter (gudstjeneste) 3781kr

– Jeg vil rette en stor takk til alle som har bidratt, både til folk som har støttet aksjonen med 
penger og de som har gått med bøsse eller arbeidet frivillig rundt aksjonen. Det er stort å se 
hvordan folk i engasjerer seg for å støtte mennesker i katastrofesituasjoner.

Pengene som er samlet inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden, og vil blant 
annet bidra til at organisasjonen raskt kan stille med rent vann når katastrofen inntreffer. 
Fasteaksjonen har i år særlig fokusert på betydningen av vann i katastrofer, og hvordan 
klimaendringene truer menneskers tilgang på rent vann.

Det er fortsatt mulig å støtte Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2016. 

Send en sms <GAVE> til 2426 (200 kroner)
eller benytt kontonummer 1594.22.87493. 

Gaver til Menighetsbladet 01.02 – 20.04.2016

Astrid Mary Harlem
Mary Johanne Solbrække
Anne Thorild Stamsaas
Astrid Edvardsen
Finn B. Mathisen
Bjørg Skjørtorp
Åse Espenes
Jan-Inge Bjørnstad
Stein Harald Solhaug
Aslaug Helene Nilsen
Anne Lund Mørk

Oddvar Hovind
Birgit Ingeborg Kverme Johnsen
Astrid Glosli
Marit K C. Westerveld
Gunhild Glosli
Åge Oscar Gjulem
Ole Fladstad
John Østby
Eivind Langsbakken
Else Marie Bye
Tusen takk for alle gaver!
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Døpte Døde

RAKKESTAD KIRKE 
Ella Marie Bjørnstad Pilhaug 21.02.16
Åsa Malene Holm Aadahl 13.03.16
Pernille Asora Brenne Hanslien 20.03.16
Adrian Ringstad Haglund 03.04.16
John Henry Westby 03.04.16 

DEGERNES KIRKE 
Nora Emilie Andersen 21.02.16

OS KIRKE 
HansMarlow Rognerud Skare 10.04.16
Ramona Isabella Lùndgreen 10.04.16
Stine Hagen Hellstrøm 10.04.16
MiaSofie Bjørkeng Mellegård 10.04.16 

LEIE GRAVLUNDS KAPELL: 
21.02.16 Kjell Arnesen f. 1923

RAKKESTAD KIRKE:
02.02.16	 Sofie	Vestby	 f.	1928
13.02.16	 Arne	Sigfried		Værnes	 f.	1939
10.03.16	 Marit	Inger	Berg	 f.	1941
17.03.16	 Esther	Camilla	Torp	 f.	1926
05.04.16	 Oddvar	Olsen	 f.	1930
07.04.16	 Astrid	Johansen	 f.	1934
08.04.16	 Ole	Martin	Støles	 f.	1951
12.04.16	 Arne		Fosser	 f.	1926
14.04.16	 Rolf 	Galborgen	 f.	1938

DEGERNES KIRKE
18.03.16 Lillian Strøm f. 1943
15.04.16 Arve Harlem f. 1938

OS KIRKE 
20.04.16	 Klara	Marie		Håkonsen	 f.	1931

1.2.2016 – 01.04.2016 1.2.2016 – 20.04.2016

Utgivelse av Menighetsbladet

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

Nr. 4 Oktober – November
Leveringsfrist for stoff
er 2. september

Vi er glad for alt  
stoff til bladet på mail. 

E-postadressen er 
  post@rakkestadkirke.no

Alt leveres elektronisk
 innen fristens utløp.



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

RAA	GRAVESERVICE	AS
Alt	innen	graving	og	transport

Lars  .........  90 19 70 46 
Anders  .... 90 83 71 61

Kontoradresse:
Væleveien	464
1892	Degernes

Telefon:	
69	22	43	11

69 22 43 11
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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.



  N
r1

 T
ry

kk
 G

re
fs

lie
, M

ys
en

INFORMASJON
Returadresse:

Rakkestad 
Menighetskontor

Industriveien 6
1890 RAKKESTAD

Tlf. 69 22 60 60Velkommen til kirke

Det tas forbehold om endringer i programmet.

08. mai
Søndag før pinse
Degernes kirke kl 11.00
Høymesse 
Dåp Nattverd

15. mai
Pinsedag
Rakkestad kirke kl 11.00
Høymesse
Dåp Nattverd

16. mai
Os kirke
Høymesse
Dåp Nattverd

17. mai
Grunnlovsdag
Rakkestad kirke kl 11.00
Festgudstjeneste

Degernes kirke kl 9.30
Festgudstjeneste

22. mai
Treenighetssøndag
Os kirke kl 10.30
Konfirmasjon

Os kirke
Kl 12.30
Konfirmasjon

Degernes kirke kl 11.00
Høymesse
Dåp Nattverd

28. mai  (Lørdag)
Rakkestad kirke kl 11.00
Konfirmasjon

29. mai
2.s.i treenighetstiden
Rakkestad kirke kl 10.30
Konfirmasjon

Rakkestad kirke kl 13.00
Konfirmasjon

05. juni
3.s.i treenighetstiden
Menighetshuset Holøsåsen kl 
11.00
Generasjonsgudstjeneste
Nattverd

Degernes kirke kl 11.00
Konfirmasjon

12. juni
4.s.i treenighetstiden
Høymesse 
Rakkestad kirke kl 11.00
Dåp Nattverd

Piknik i parken  kl 12.30

19. juni
5.s.i treenighetstiden
Høymesse 
Os kirke kl 11.00
Dåp Nattverd

Degernes kirke kl 11.00
Høymesse 
Dåp Nattverd

26. juni
Rakkestad kirke kl 11.00
Aposteldagen /6.s. i 
treenighetstiden
Høymesse
Dåp Nattverd


