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INNHOLD

L e der

Kirken har rom  
for deg

Men som du kan lese i reportasjen i denne utgaven av Kime 
så får også gamle ærverdige bygninger det nødvendige 
preget av nytt liv, nye tanker og nye toner. Faktum er at 

kirken har et tilbud til deg, omtrent uansett alder. Kirken har gratis 
samtaletilbud, gode fellesskap og meningsfulle aktiviteter du kan 
engasjere deg frivillig i eller delta på. 
Du kan be om en gratis samtale om 
det du tenker på, med en av kirkens 
ansatte. Og over hele Indre Østfold står 
frivillige og ansatte på hver eneste uke 
for å gi et best mulig tilbud til så mange 
aldersgrupper som mulig. 

Når du eventuelt skulle flytte på deg 
som student kan du også benytte deg 
av det gratis samtaletilbudet som finnes 
hos landets studentprester. 

I kirken kan du bli døpt uansett alder. 
Som døpt blir du medlem i Den norske 
kirke. Du kan bli frivillig og delta på eller 
engasjere deg i aktiviteter som betyr 
noe for deg. Rundt om i det ganske land 
er det faktisk nesten 100.000 frivillige 
som står på for at aktiviteter skal kunne 
gjennomføres. Noen gjør en innsats flere 
ganger i uka, andre stiller opp én helg i året – alle er verdifulle og 
viktige. 

I dagens moderne verden har kirken gjort det enkelt for deg både 
og delta og bidra i dette arbeidet. På nettsidene til Den norske 
kirke kan du søke etter hva slags tilbud som finnes for deg, lokalt 
eller på landsbasis. Du kan også melde deg som frivillig på akkurat 
det området du brenner for. 2022 er dessuten Frivillighetens år. I 
regi av Frivillighet Norge er frivillige organisasjoner, kommuner og 
støttespillere i landet med på å markere hvilken viktig rolle ildsjeler 
gjør i samfunnet, på en rekke områder, også i kirken. Dette burde 
være en fin anledning til å oppsøke kirken og det arbeidet som 
drives, enten det er som frivillig eller deltaker. Kanskje kan du få 
bruke egenskapene dine som ansatt også? Uansett hvordan du 
velger å komme er det en plass for deg. «I min Fars hus er det 
mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går 
og vil gjøre i stand et sted for dere?» (Joh 14,2). 
Velkommen!

 Helge Mathisen, redaktør i Kime

Forsidefoto: Helge 
Mathisen
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Det er lett å se på kirken noe gammeldags og 
traust. Alle de gamle kirkebyggene våre gjør det 
ikke akkurat mindre naturlig å tenke at kirken først 
og fremst er for den eldre generasjonen.
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«Over hele 
Indre Østfold 
står frivillige 
og ansatte på 
hver eneste 
uke for å gi 
et best mulig 
tilbud til fles 
mulig»

Lyden av Kime 
Kjenner du noen som synes Kime er 
vanskelig å lese? KABB (Kristent arbeid 
blant blinde og svaksynte) bidrar til at 
Kime er universelt utformet og kommer i 
en gratis lydutgave. 
Kontakt: kabb@kabb.no 
Tlf: 69 81 69 81

Ros? Ideer? Ris? 
Kontakt Kime-redaksjonen: 
kime@iokf.no. Vi forbeholder oss retten 
til å redigere innsendt materiale.
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Stig Lindell (bildet) og 
Ingemar Olsson spiller 
konserter i Spydeberg i 
oktober.

Organist i Hobøl 
og Tomter, Christer 
Berntzen, sitter på 
orgelkrakken og tester 
sitt nye leketøy: Et 
heldigitalt orgel som 
har erstattet det noe 
mer slitne orgelet fra 
1950-tallet. 

Tindra Roselin Svardal og Alf Heine Osflaten Gabrielsen debuterer i 
de to mest sentrale rollene som Maria og Josef i årets julevandreteater 
i Askim.

11

Konserthelg 1.-2. oktober 

Solbakken, Spydeberg. 
Lørdag 1.10. kl.17.00

Heli kirke: Sanggudstjeneste 
Søndag 2.10. kl. 11.00

Vi får besøk av

Ingemar Olsson

Stig Lindell 
Er en kjent kristen musiker som har spilt for Oslo Gospel Choir, Nobels 
fredspriskonsert, Jerusalem og mange andre.

Fri entre          Arr. Utsyn Misjonsforening

Bli med på
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MUSIKKGLEDE: – I tillegg til klassisk orgellyd har jeg langt flere muligheter her, sier organist i Hobøl og Tomter menigheter, Christer Berntzen. 
Sokneprest Svein Elgvin gleder seg over at musikkinstrumentet i den 450 år gamle kirken er oppgradert.
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Fr i v i l l i ghe tens  å r  

Skal jeg synge med, spør sokneprest 
Svein Filtvedt Elgvin i det han tar 
av seg sixpencen og entrer galleriet 

i Tomter kirke i Hobøl. På orgelkrakken 
sitter organist Christer Berntzen og koser 
seg med sitt nye leketøy: Et heldigitalt 
orgel som har erstattet det noe mer 
slitne orgelet fra 1950-tallet. De gamle 
orgelpipene henger fortsatt på plassen 
sin, men lyden kommer nå fra en rekke 
høyttalere på veggen i stedet. 

– I tillegg til klassisk orgellyd har jeg 
langt flere muligheter her, sier Berntzen. 

– Man kan også koble opp et flott el-
piano til anlegget hvis det er behov for det, 
forklarer den driftige organisten. 

– Det nye orgelet er jo dessuten langt 
mer lettspilt enn det gamle mekaniske, 
fortsetter han.  

Skrapet fram det gamle
Oppgraderingen av orgel og anlegg er 

bare en liten del av en større renovering 
som den gamle trekirken fra slutten 
på 1500-tallet har vært igjennom det 
siste året. Blant annet har det blitt gjort 
omfattende malerarbeid både ute og inne. 
Selv om malingen innendørs ble avsluttet 
før jul var lukten av linoljemaling fremdeles 
markant i rommet da Kime var på plass 
sammen med organist og sokneprest. 

Det er nemlig firmaet Malermester 
Studsrud fra Ørje som har stått for 
arbeidet. De er eksperter på såkalt 
antikvarisk restaurering og dekorative 
teknikker, og da er det ikke moderne 
malingstyper som gjelder. 

– En del av jobben har vært å skrape 
seg gjennom gamle lag med maling, på 
jakt etter det opprinnelige, forklarer Elgvin, 
og viser et av stedene i kirkerommet hvor 
denne «fargejakten» er blitt gjort.  Disse 
feltene har malermesteren latt stå igjen så 
folk som kommer til kirken også kan få et 
innblikk i historikken. 

Nye toner 
i gamle kirker
De er gamle verneverdige klenodier, men når kirkene i 
Indre Østfold skal restaureres er det noe langt mer enn 
museumsgjenstander man snakker om.
Tekst og foto: Helge Mathisen

”I tillegg til klassisk orgellyd har jeg 
langt flere muligheter nå.”

Christer Berntzen, organist i Hobøl og Tomter menigheter
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Ikke gammelrosa
Besøkende i kirken vil lett kunne se 
et synlig resultat av denne jakten. 
Kirkerommet, som før hadde et mer 

gammelrosa 
preg, har nå en 
fargetone som 
heller mer mot 
det lilla.

– De har 
gjort en 
flott jobb. 
Ting er blitt 
oppgradert, 
samtidig som 

man har bevart det gamle og originale, 
konstaterer soknepresten.

Framme i kirken, ved koret, grubler 

sokneprest og organist på om 
renoveringen kan føre med seg enda flere 
utbedringer.

– Får vi plass til el-pianoet her hvis 
vi ønsker det tro? sier Berntzen, og 
undersøker området rundt kirkens 
lesepult. 

Selv om kirken er gammel og 
verneverdig er den langt fra noe 
museum, men også en arbeidsplass for 
menighetens ansatte. Praktiske løsninger 
må derfor etterstrebes. 

Bedre for dåpsbarna
Mer praktisk har også det lille 
siderommet, også kjent som 
dåpssakristiet, ute i våpenhuset blitt.

– Dette er jo rommet vi gjerne tilbyr 

”De har gjort en flott jobb. Ting 
er blitt oppgradert, samtidig som 
man har bevart det gamle og 
originale”

OMMØBLERING: – Får vi plass til el-pianoet her nede hvis vi ønsker det, tro? spør organist Christer Berntzen (til høyre) sokneprest Svein Elgvin.

Sokneprest i Hobøl og Tomter, 
Svein Elgvin
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R ep or tas je

dåpsfølge og andre for å skifte og gjøre 
seg klare før gudstjenesten. Før var 
det et slitent, kaldt og lite trivelig rom 
å vise de som kom til kirken. Slik er det 
heldigvis ikke lengre, sier sokneprest 
Svein. En oppgradert kjøkkenkrok vitner 
blant annet om det. 

Store prosjekter
Arbeidene i Tomter kirke er bare et av 
flere omfattende renoveringsprosjekter 
som har blitt gjort, er i gang eller skal 
gjøres, på kirkene i Indre Østfold. 

Byggrådgiver i Indre Østfold kirkelige 
fellesråd, Jan Olav Løken, kan opplyse 
om at i det perioden 2020-2021 har 
blitt brukt til sammen 16,3 millioner på 
disse prosjektene. I 2022 er det planlagt 

brukt 12,3 millioner i investeringer på 
kirkebyggene. 

Av kirkene i Indre Østfold er det kun 
relativt nye Heli kirke (bygget i 2001) 
som ikke har vært gjenstand for større 
arbeider.

– I tillegg til nødvendig renoveringer 
og restaureringer er det utført mye 
el-arbeide ved alle våre 41 bygg, etter 
avvik notert etter en større el-sjekk og 
termografering utført i 2021, sier Løken. 

Det er også utført mye mindre snekker 
og murerarbeider flere steder.

– Sjekk av alle tak på alle bygninger 
sluttføres i løpet av høsten. Da er 
alle tak sjekket og sprukne takstein, 
skifersteiner og ødelagte beslag byttet, 
sier byggrådgiveren. n

TOMTER KIRKE:
Tomter kirke ligger i 
Tomter sokn i Indre 
Østfold kommune. 

Den er bygget i tre 
og ble oppført i 1600. 
Kirken har langplan 
og 150 sitteplasser. 

Kirken har 
vernestatus 
automatisk fredet

LINOLJEMALING:
Ekte linoljemaling 
består av kaldpresset 
rå og/eller kokt linolje 
og mineralpigmenter.

Flater som er malt 
med linoljemaling 
slites fra overflaten 
og innover når de 
utsettes for vær og 
vind, og blir gradvis 
mattere.

Det finnes 
linoljemalte hus i 
Norge som har stått 
i vel 300 år uten 
vedlikehold og fortsatt 
har heldekkende 
fasadefarge.

DÅPSSAKRISTI 2.0: Det lille dåpssakristiet ute i 
våpenhuset er blitt mer praktisk og trivelig.

FORSKJELL: Underveis i malingen kunne man 
se forskjellen på ny (venstre) og gammel farge.

LAG PÅ LAG: Håndverkerne 
har skrapet seg bakover til eldre 
malingslag for å finne frem til 
dagens farge. 
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Takk for nå, konfirmanter!

Konserthelg i høst

Jeg heter Trude Skjeltorp, og jeg er 
menighetspedagog i Spydeberg. Her har 
jeg mange spennende og utfordrende 
arbeidsoppgaver, og nå som jeg skriver dette 
har jeg akkurat vært med på to helger med 
konfirmasjonsgudstjenester i kirkene våre. 

Det har vært en glede! Å jobbe i kirken 
betyr at man møter veldig mange ulike 
mennesker, og konfirmanter følger vi over en 
lengre tidsperiode - så vi blir godt kjent! Dette gjør 
noe med oss, det gjør noe med meg, å få følge ungdommer 
tett på livet gjennom noen måneder. Dele mange timer sammen, med 
samtaler og aktiviteter. Å få gi dem utfordringer, og å være tilstede 
og dele øyeblikk med mestring, stolthet og å se dem vokse. Å bli 
kjent med foreldre og foresatte, og å få tillit til fortrolige samtaler og 

nærhet til andre mennesker. Og så får 
vi avslutte alt sammen med høytid og 
fest! Her i Spydeberg har vi valgt å ha 
særlig fokus på den enkelte konfirmant i 
konfirmasjonsgudstjenestene, og nå har 
jeg fått lov til å stå i kirken foran familie 
og venner og gi en personlig hilsen fra 
oss til hver og en. Jeg har takket for den 
fine tiden vi har sammen, ønsket hver 
enkelt lykke til på veien videre og jeg 
har fått fortalt hver og en hva vi har sett i 
dem. Jeg sier det igjen: For en glede! Jeg 
er så glad for at jeg kan få være med på 
dette, for alle de fine øyeblikkene og for 

alle nye bekjentskaper. Det er fint å be for konfirmantene, og å sende 
dem ut i verden og i livet med velsignelse og nådehilsen. Alle trenger 
å bli sett. Alle trenger å få høre at de er elsket. Å jobbe i kirken er å 
få være med på å dele kjærlighetens budskap og gode øyeblikk som 
dette. Det er ikke å være plettfri og perfekt, men det er å få dele møter 
med mennesker og med Gud. Og det ville jeg dele med deg i dag! Jeg 
vil helt til slutt dele et dikt av Kristin Straume:

Du er elska
slik du er
heile deg
frå hår til tær
frå smil til gråt
frå yst til inst
Verda treng
at nett du finst.

SP YD E BE R G

”Å få jobbe 
i kirken er 
å få være 
med å dele 
kjærlighetens 
budskap”

KAPPEKLEDDE: Dette er årets konfirmanter i Spydeberg.  Foto: Tom Erik Røed

Salmekveld 
SP YD E BE R G

13. november kl. 18.00 inviterer 
Spydeberg menighet til 
salmekveld i Heli kirke. Rakel 
Kobbevik Lager leder sammen 
med flere til god lovsang, 
nydelige salmer og mye hygge. 
Velkommen. n

Konserthelg 1.-2. oktober 

Solbakken, Spydeberg. 
Lørdag 1.10. kl.17.00

Heli kirke: Sanggudstjeneste 
Søndag 2.10. kl. 11.00

Vi får besøk av

Ingemar Olsson

Stig Lindell 
Er en kjent kristen musiker som har spilt for Oslo Gospel Choir, Nobels 
fredspriskonsert, Jerusalem og mange andre.

Fri entre          Arr. Utsyn Misjonsforening

Bli med på

Den svenske, kristne sangeren, komponisten og 
tekstforfatteren Ingemar Olsson (bildet) kommer til 
Spydeberg 1. -2. oktober. Olsson synger pop/rock 
med noe gospel. Han var med i TV-serien "Minns 
du sången". "Du vet vel om at du er värdefull" er 
en av hans mest kjente og kjære sanger. Stig 
Lindell kommer også. Han er en kristen musiker 
som har spilt for blant annet Oslo Gospel Choir og 
på Nobels fredspriskonsert. Velkommen 
til konserter på Solbakken i Spydeberg 
lørdag 1. oktober 
kl. 17.00 og i Heli 
kirke til sang-
gudstjeneste 
søndag 2. 
oktober kl. 
11.00. n
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En tid til å trøste
TRØGSTAD OG BÅSTAD
Søndag 6. november blir det 
Allehelgensgudstjeneste i Trøgstad kirke 
kl. 16.00 og i Båstad kirke kl 18.00. 
Begge steder blir «kirken åpen en god 
stund før gudstjenesten begynner». 
Det blir også åpne kirker kl 14-16.00 
dagen før, på lørdag 5.11, for folk som 
kommer og tenner lys på gravene.

SPYDEBERG
Åpen kirke i Spydeberg kirke 6. 
november kl. 16.00-18.00.
Minnegudstjeneste kl. 18.00.
Åpen kirke i Hovin kirke 6. november kl. 
16.00-17.30.

ASKIM 
Torsdag 3. november kl. 19-20.30: 
Sorgforum -en åpen sorggruppe i 
Sorg og Omsorg Indre Østfold med 
gruppeledere og andre sørgende. Dr. 

Randersgate 10. Askim 
Lørdag 5. november: Åpen Askim kirke 
kl. 14-17.00. Enkel musikk og gode ord, 
lystenning, stillhet og mulighet for 
samtale. 
Søndag 6. november:  
Kl. 11.00: Gudstjeneste på 
Allehelgensdag i Askim kirke ved 
sokneprest Magne Torbjørnsen m.fl. 
Søndagsskole for barna. 
Kl 19.30: Sangkveld i håpets tegn 
i Askim kapell. Kor, soloinnslag, 
allehelgenstanker, lystenning, allsang. 
Fri entrè. 
Besøk også gjerne Hjertefred 
sin stemningsfulle minnestund i 
Folkeparken. Program fra scenen kl. 18-
19.00 Fri entrè. 

HOBØL OG TOMTER
Minnegudstjeneste i Tomter kirke 6. 
november kl. 15.00. Kirken er åpen fra kl. 
14.00 for stillhet og lystenning. Prest er 
tilgjengelig for forbønn ved forespørsel.

EIDSBERG
Lørdag 5. november kl. 17.00: 
Gudstjeneste allehelgensaften i 
Mysen kirke. Sanger Petter Simonsen 
bidrar. Søndag 6. november kl. 11.00: 
Gudstjeneste allehelgensdag i Trømborg 
kirke. Søndag 6. november kl. 11.00: 
Gudstjeneste i Hærland kirke. Søndag 6. 
november kl. 18.00: Minnegudstjeneste i 
kapellet i Eidsberg. Søndag 6. november 
kl 19.00: Allehelgenskonsert - Trio 
Serafin/Helga Størdal + kor i Eidsberg 
kirke. Sanger Petter Simonsen bidrar 
også. Åpent kapell på Mysen kirkegård 
5. november kl 15-17.00 og søndag 6. 
november 12-15.00.

De fleste av oss savner noen som ikke er her lenger. Hvordan vi takler sorg etter et dødsfall 
er svært individuelt. I forbindelse med allehelgen er det flere tilbud i kirkene i Indre Østfold. 
Velkommen til å minnes.

Al le he lgen

ALLEHELGENSDAG: Sorg kan ikke kureres, men gjennom å dele den med andre, kan den gjøres mer utholdelig. Du kan komme til kirkene i Indre 
Østfold i forbindelse med allehelgen.  Foro: Den norske kirke
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Vil du mene noe om kirken? 

Om ett år er det kirkevalg. 
I september 2023 skal vi 
velge nytt kommunestyre. 

Samme dag skal vi også velge 
nye menighetsråd, der alle som er 
medlemmer i Den norske kirke, har 
stemmerett. Fem menighetsråd skal 
velges, og som kirkemedlem kan du 
både påvirke hvem som stiller til valg, og 
hvem som blir valgt.

Mulighet til å påvirke
Hvordan vil du kirken skal være der du 
bor? Det har du mulighet til å påvirke 
ved kirkevalget. Størst påvirkning får du 
hvis du blir valgt inn i menighetsrådet, 
men selve valget gir deg også mulighet 
til å påvirke, for du kan kumulere den 
eller de kandidatene som du gjerne vil 
ha inn i menighetsrådet.

Hvorfor skriver vi om dette allerede 

nå, det er lenge til valget? Ja, men 
forberedelsene begynner allerede i høst. 
Ved årsskiftet har menighetsrådene satt 
ned en nominasjonskomite som skal 
jobbe for å finne kandidater til valget 
neste år. Listene skal være klare rett over 
påske, dit er det bare et drøyt halvår. 
Kanskje nominasjonskomiteen spør 
deg? Eller kanskje du vil foreslå noen 
kandidater? Eller til og med foreslå deg 
selv. Det er fullt mulig; jo flere kandidater, 
desto bedre. 

Opplæring gis
Kirken er et mangfoldig felleskap. Ulike 
meninger og ulikheter gjør fellesskapet 
rikere. Derfor trenger vi nettopp deg 
og naboen din i menighetsrådet. Det 
eneste kriteriet for å bli valgt inn i 
menighetsrådet, er at du er medlem i 
Den norske kirke. Og så er det selvsagt 

fint om du har meninger om hvordan 
kirken skal jobbe i lokalsamfunnet, 
hvordan gudstjenestene bør være, 
hva slags ungdomsarbeid kirken bør 
drive, hvilke diakonale tiltak kirken bør 
prioritere. Men det er ikke noe krav å 
måtte mene eller vite så mye på forhånd; 
nye menighetsråd får informasjon 
og opplæring i begynnelsen av 
valgperioden.

Hva gjør menighetsrådet?
Menighetsrådet leder menighetens 
virksomhet der du bor. Som medlem 
i menighetsrådet kan du ha stor 
innflytelse på de lokale oppgavene og 
utfordringene i din kirke. Kirkens arbeid 
omfatter gudstjenester, omsorg for 
utsatte mennesker, dåp, trosopplæring, 
konfirmasjon og ungdomsarbeid, kor, 
kirkemusikk, vern om skaperverket. Og 

K i r ke va lge t  2 023

Hva er viktigst for deg? 
Vedlikeholdte kirker, mange 
tilbud til barn og unge, 
bærekraft eller kanskje noe 
helt annet? Nå nærmer det 
seg nytt kirkevalg. Du kan 
være med å bestemme. 

Tekst: Bjørn Solberg, leder for Indre Østfold kirkelige fellesråd 



Ju le sp i l l  i  A sk im 

Første søndag i advent 
settes vandreteateret 
Det store julespillet i 

Askim opp for tredje gang. 
Handlingen i spillet er bygget 

på juleevangeliet, men er satt 
inn i vår tid. 

Maria og Josefs vandring 
til Betlehem aktualiseres ved 
at publikum på vandringen 
mellom Askim kapell og Askim 
Folkepark møter dagens 
virkelighet. Langs den ca. 500 
meter lange vandringsruten 
vil publikum bli engasjert 
i spenningen mellom krig, 
nød og hat på den ene side 
og menneskelig varme og 
kjærlighet på den annen side. 

Ved endestasjonen, scena 
i Folkeparken, får vi foruten 
gjetere, vismenn og engler, 
oppleve et stort Hallelujakor. 

Suksess
Manus er skrevet av Rosa 
da Silva. Hun har mange 
juleminner fra oppveksten 
i Portugal. Sammen med 
bestemor brukte hun 
førjulsdagene til å skape veien 
fra Nasaret til Betlehem med 
Josef, Maria, eselet, gjeterne og 
den store stjerna. Hun minnes 
hvordan besteforeldrene strålte 
da Jesusbarnet på mirakuløst 
vis plutselig var i Marias favn 
og hele storfamilien feiret at 
Jesus var kommet. 

Rosa innrømmer at hun måtte 

ta mot til seg da hun bestemte 
seg for å skrive et manus som 
hun i samarbeid med Askim 
Kulturforum satte opp første 
gang i 2017. Hun ønsket å 
skape et julespill som var så 
nær julebudskapet som mulig. 
Julespillet ble en suksess med 
rundt 1400 mennesker som 
skapte en magisk kveld med 
sang, musikk, teater, sprakende 
bål og hundrevis av levende lys.

Rosa uttrykker takknemlighet 
og glede over at Kulturforum 
bruker manuset igjen i år.

Gratis for alle
Blant de over 100 personene 
som er involvert i årets spill, 
møter vi flere aktører som er 
med for første gang. Tindra 
Roselin Svardal og Alf Heine 
Osflaten Gabrielsen debuterer 
i de to mest sentrale rollene, 
Maria og Josef. Det jobbes 
også å få med en ung talentfull 
jente fra Ukraina som med sitt 
sangtalent ga både Rosa og 
årets regissør, Ole Christian 
Øen, gåsehudopplevelse på 
audition. Et viktig prinsipp for 
arrangørene, er at julespillet 
skal være tilgjengelig for alle, 
gratis for publikum. Dette er 
en førjulsgave til innbyggerne; 
et julespill med dyktige 
skuespillere og sangere, 
en vandring med sterke 
opplevelser. Vær så god og 
velkommen! n

Klart for  
vandreteater

Vil du mene noe om kirken? 

Tekst: Anne Kjersti Torp Halvorsen

mye mer. Menighetsrådet har innflytelse 
på hvem som blir ansatt, og har også 
stemmerett ved valg av biskop.

Kirken trenger frivillige med forskjellig 
bakgrunn, og her har du noen grunner til 
å være med i menighetsrådet:
 1.  Du bidrar til å holde lokalkirken 
levende
2.  Du blir del av et kristent fellesskap
3.  Du gjør en viktig jobb for fellesskapet
4.  Du kan sørge for et trygt og godt 
fritidstilbud for barn og unge
5.  Du får innblikk i og påvirker de 
demokratiske prosessene i kirken
6.  Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet 
ditt
7.  Du kan sørge for at din kirke er en 
åpen og inkluderende kirke
8. Du preger aktivitetstilbudet i 
nærmiljøet ditt
Velkommen som folkevalgt i kirken! n

MENIGHETSRÅD: Det lokale menighetsrådet 
leder menighetens virksomhet der du bor. 
Rådet har innvirkning på blant annet aktivitet 
i menigheten og hvem som blir ansatt i 
menigheten.
 Foto: Torstein Kiserud/Den norske kirke

JULESPILL: I år blir det for tredje gang en førjulsgave til innbyggere i Indre 
Østfold: Vandreteateret om juleevangeliet settes opp i Askim.
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Jubilant som  
følger med tiden

Vi har et aktivt bedehus med 
mange aktiviteter og mange 
dyktige frivillige som driver 

arbeidet. Vårt ønske er å bli mer kjent 
i Askim og distriktet og prøver derfor 
ut nye tiltak. Det siste er «Sangkafe» 
som er godt besøkt. Kulturkveldene 
og konserter er også ment å utvide 
kontaktflaten. Vi ønsker at jubileet kan 
være et bidrag til at foreningen kan 
vokse. Samtidig vil vi hedre og ære den 
lange tradisjonen av frivillig kristent 
arbeid gjennom 150 år, sier Dag Wengen 
som er styreleder i Normisjon Askim 
i jubileumsåret. Han understreker at 
foreningen ikke ønsker å være seg 
selv nok. Styret arbeider hele tiden 
med å tenke nytt. Askim Indremisjon 
fikk i år 2000 nytt navn til Normisjon 
Askim da Indremisjonsselskapet og 
Santalmisjonen slo seg sammen.

– Hva var det som gjorde at du ble 
med i Normisjon Askim?

– Da ungene var små, ble de begge 
med i Barnegospel. Jeg ble spurt om 
å være kasserer, etterhvert ble jeg 
med i huskomiteen og nå har jeg vært 
styreleder noen år.

Dag Wengen forteller at han vel 
egentlig alltid har regnet seg som 
kristen. Det begynte med en mormor 
som tidlig lærte han å be. En periode 
under studietiden i Trondheim var troen 
vanskelig, men takket være det kristne 

studentlaget, så 
seiret troen.

Startet av 
en kvinne
Askim 
Indremisjon 
fikk sin spede 
begynnelse 
i 1872. 
Initiativtaker 
var Karen Aas 
som da var 35 
år og bodde 
på gården 
Skjolden 
Nordre i 
Askim. Ved 
folketellingen 
i 1875 står det om henne at hun hadde 
sin egen husholdning og at hun bodde 
til leie på gården. Hun var altså ikke 
blant de fremste i samfunnet og det var 
ganske bemerkelsesverdig at det var en 
kvinne som startet foreningen. Karen 
Aas døde i 1899, 62 år gammel.

Karen fikk imidlertid god støtte av Erik 
Rynning Olsen som i 1870-årene var 
ansatt som personellkapellan hos sin far 
Rolf Andreas Olsen som var sokneprest 
i Askim 1868- 1879. I følge bøkene står 
det at Hans Bergersen Tovengen var 
foreningens første formann. Hva det 
betyr, er uklart, for han flyttet fra gården 

Haugen Vestre i Trøgstad til gården 
Tovengen i Askim først i 1875. Han solgte 
Tovengen i 1891 og flyttet etterhvert 
til Gutu Vestre i Trøgstad hvor han 
døde i 1916. Disse tre – Karen, Erik og 
Hans – regnes som pionerene i Askim 
Indremisjon. Disse opplysningene er 
samlet av Einar Bjorvand.

Veteraner står på
Leif Torp er veteran i foreningen. Han og 
kona Ragnhild ble med i indremisjonen 
for 60 år siden og begge er fortsatt 
støtter i foreningen. Leif er nå kasserer 
og regnskapsfører i tillegg til vaktmester 
annen hver uke. Tidligere har han vært 
formann i to tre-års perioder og deltatt 
i en rekke komiteer. Ragnhild har bl.a. 
drevet søndagsskole i mange år, er nå 
med i lederteamet til "Formiddagshygge" 
og har ikke minst tatt ansvar på 
kjøkkenet.

– Hvorfor ble du med i foreningen, 
Leif?

– Ragnhild og jeg var nyfrelste og 
nygifte og vi søkte et fellesskap. Vi gikk 
på noen møter og kjente oss velkomne 
og fikk gode venner. Foreningen har 

Normis jon  A sk im 15 0  å r

I 1872 startet Karen Aas det som da het Askim Indremisjon. 
150 år etter har jubilanten stor aktivitet. Nå skal foreningen 
feire jubileet i to uker.

Tekst: Bent Reidar Eriksen

Lør 15. okt.: Reunion for Barnegospel og Soul 
Children, konsert kl. 18. Tor 20. okt.: Kafèdialog 
«Normisjon Askim i dag og i morgen». Søn 
23.okt.: Konsert i Askim Kapell med Kor X. Tir 
25.okt.: Kulturkveld/Åpent hus. Biskop Kari M. 
Alvsvåg. Musikk ved Bjørnar Spydevold og Kari 
Stokke. Lørdag 29.okt.: Svaret-reunion.Konsert 
i Askim kirke. Søn 30.okt. Gudstj i Askim kirke 
ved gen.sekr. Kjetil V. Haga og spr. Magne 
Torbjørnsen. Kl.17.00: Jubileumsfest. Gen.sekr. 
Haga, Svaret Reunion, hilsener m.m.

FESTSTEMTE: Leif Torp 
(t.v.) er veteran med over 
60 år i Normisjon Askim. 
Dag Wengen er styreleder 
i jubileumsåret.

Festprogram i to uker
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KOR X har 30 års jubileum i år og i den 
forbindelse ønsker vi å pusse støvet av 
gamle noter og gjennomføre en konsert 
med svisker som gir et bilde av hva koret 
har hatt på repertoaret gjennom tidene. 
Vi gleder oss til å holde konsert i Askim 
kapell søndag 23. oktober.

Kor X hadde sin forsiktige begynnelse i 
august 1992. Bakgrunnen for oppstart av 
et nytt kor i Askim i Normisjons regi var 
at foreningen hadde et kor for ungdom 
(Svaret) og Barnegospel og at det var 
mangel på tilbud til unge voksne. Et 
av de eldre medlemmene i foreningen, 
Ruth Gjære, tok opp dette som et ønske 
og utfordring på foreningens årsmøte. 
Hun og årsmøtet gav utfordringen til Jan 
Fredriksen som skaffet musikere og dro 
altså i gang koret i slutten av august 1992.

Ideen med koret var å være et 
gospelkor for voksne – med sanger fra 
Børud-epoker, Choralarna, Oslo Goselkor, 
Reflex og diverse soloartister.

Koret startet opp med band – piano, 
bass og trommer og også el/kassegitar.

Koret hadde sin store debut på 
arrangementet «Vi synger julen inn». 
På programmet for kvelden var det 
skrevet opp teksten på julesangene og 
de forskjellige korene ble notert mellom 
sangene. Men hva skulle vi skrive som 
navn på koret? Det ble skrevet Kor X 
siden navnet var ukjent og siden har 
dette vært korets navn.

Koret ble fort et populært tilskudd 
til regionens forskjellige kor og koret 
ble forespurt om opptreden på mange 
forskjellige arrangementer. Musikkstilen 
satt seg snart og koret fikk god vekst.

Kor X har hatt mange dirigenter og 
forskjellige musikere opp gjennom tiden. 
Etter hvert som årene har gått, har 
stilen endret seg litt og er blitt litt mer 
tradisjonell. Koret har i mange år hatt 
piano og bass som besetning.

Koret har samarbeidet med andre kor i 
regionen og bl.a. hatt fellesprosjekter med 
Stokstad Jensen trad band.

Korets dirigent i jubileumsåret er 
Einar Fossland og korets pianist er Ingar 
Carlsen. n

I forbindelse med Normisjon Askims 150 års jubileum, inviterer 
vi deg som har sunget i Askim Barnegospel og/eller Askim 
Soul Children til reunion 15. oktober. Det blir en dag med 
gjensyn og gjenopplevelse av gode minner fra mange år 
med sangglede. Vi starter kl. 11.00 med øvelse og mimring. 
Kl. 18.00 blir det gratis konsert med kor og band. Alle som vil 
høre og gjenoppleve kor-minnene, er hjertelig velkommen. Se 
mer informasjon om arrangementet, og meld din interesse, 
på facebook (Askim Barnegospel og Askim Soul Children 
Reunion) eller ta kontakt med Anne Kjersti Torp Halvorsen på 
tlf. 92416440 hvis du har noen spørsmål. Vi gleder oss!

vært vårt åndelige hjem gjennom alle 
år. Kristentroen betyr at jeg føler meg 
trygg i det livet jeg lever nå og at jeg 
en gang skal få møte Jesus.

Mange kor
Indremisjonen har gjennom mange 
år drevet et bredt barne- og 
ungdomsarbeid, ikke minst gjennom 
korvirksomhet. I sin tid hadde 
Barnegospel 80 medlemmer, vi 
hadde Soul Children, Soul Teens og 
Svaret. Det var gode opplevelser å se 
plattformen full av syngende barn og 
ungdom, sier Torp som innrømmer at 
det er ikke like lett å drive i dag.

– Hva tror du grunnene kan være til 
det?

– Det kommer vel av at det er så 
mange flere tilbud. Alt skal være så fritt.

Og Wengen legger til: – Tidligere 
hadde vi en rekke barnefamilier i 
foreningen. Med disse barna og deres 
venner hadde vi en stamme å bygge 
på. I dag er det proffe spill, filmer, 

serier og sosiale medier som opptar 
ungdommen. Jeg tror vi må finne en 
god balanse mellom forkynnelse og 
aktiviteter og gode ledere med glød 
og tid.

Godt forhold til kirken
– Dere har begge også vært engasjert 
i Askim menighet. Hvordan ser dere på 
forholdet kirke - organisasjon?

- Jeg opplever at forholdet her i 
Askim er spesielt godt. Det tror jeg 
kommer av at begge parter er opptatt 
av å nå ut med Guds ord, og da blir 
det ikke konkurranse. At vi har hatt 
samarbeidsvillige prester har også 
betydd mye, sier Torp og Wengen 
fortsetter:

– Vi har jobbet fint sammen om 
barn og ungdom, innen musikk og 
kor, felles ettåring og samarbeid om 
konfirmanter. Kirkekroa som drives av 
menighetens diakoni, har vi hatt her 
hos oss i 20 år nå. Jeg håper det gode 
samarbeidet kan fortsette. n

POPULÆRT: Det er mye aktivitet på Normisjonshuset i Askim sentrum. Her er det sangkafé.

Kor X feirer  
med konsert

JUBILERER: Kor X feirer 30 års jubileum i år.

Reunion for Askim barnegospel og Soul Children
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Hvorfor bidrar du  
frivillig i kirka? 

Navn: Merete Hodt
Alder: 33
Bosted: Askim

«Det sto klart 
for meg at 
dersom jeg 
ønsker at det 
skal være et 
barnemiljø i 
kirken, så må 
jeg være med å 
lage det selv.»

SVEV: Konfirmantleiren inneholdt ulike 
aktiviteter, noen mer luftige enn andre.

Så lenge jeg kan huske 
har menighetsliv vært 
viktig for meg – gjennom 

barndom, ungdomstid og nå som 
voksen. Jeg har også fått erfare 
at menighetsliv er noe som bygges i 
fellesskap, der det er plass til – og behov for – at 
mange bidrar med den de 
er og det de kan. Gjennom 
ungdomstiden fikk jeg selv 
oppgaver og ansvar som 
jeg fikk vokse inn i, og som 
på et vis ble en del av min 
kristne «oppdragelse». Jeg 
tror det er veldig sunt å 
lære tidlig at det går an å 
legge ned stor innsats og 
gjøre et ordentlig arbeid 
– uten å få betalt i kroner 
og øre. Jeg lærte at det er 
sosialt og gøy å bidra, og at 
det har stor verdi å få være 
med å tjene andre.  

Da Preben og jeg flyttet 
til Askim i 2019, hadde vi 
med oss Johannes på to 
og Theodor på vei. Livet 
med etter hvert to aktive 
gutter har vist seg å legge noen nødvendige begrensninger 
på hvor mye jeg kan si ja til å være med på, og frivillig arbeid 
var derfor ikke det første jeg så meg rundt etter i en hektisk 
etableringstid. Det å få lov til å bare komme til gudstjeneste 
i kirken som til dekket bord – takket være et godt team av 
frivillige og ansatte – var derfor en stor gave. 

Det tok likevel ikke så lang tid før trangen til å melde meg 
som frivillig bokstavelig talt presset seg på. Det kom kanskje 
ikke som en overraskelse for de som hadde sett meg løpe 
etter gutta rundt i kirkerommet søndag etter søndag – opp i 
prekestolen og bak altertavla – at jeg meldte meg til å bidra 
i søndagsskolen. Det sto klart for meg at dersom jeg ønsker 
at det skal være et barnemiljø i kirken, så må jeg være 
med å lage det selv. Det begynte for meg nærmest som en 
nødvendighet – men etter hvert har jeg oppdaget hvor mye 
glede og mening det gir å få fortelle bibelhistoriene, synge, 
be og leke sammen med vår lille barneflokk! 

Og vet du hva? Søndagsskolen vår har fortsatt plass til 
flere – ikke minst barn, men også folk i alle aldre som kan 
være med å bidra til at søndagsskolerommet fylles med 
trygghet, tro og glede! Kanskje det hadde vært noe? . n

Velkommen til Afternoon tea i Askim 
prestegård tirsdager; 27. september, 25. 
oktober og 29. november kl. 15-17.00. Det 
blir sosialt fellesskap over en kopp te og 
småbakst, musikalske innslag og innlegg 
ved lokale engasjerte. Gratis inngang 
og mulighet for å gi en gave. Parkering 
ved Askim kirke. Afternoon tea er et 
samarbeid mellom Askim menighet, Askim 
Friviligsentral og Perioden.  n 

Afternoon tea  
i prestegården i Askim

TE: Også i høst kan du være med på fellesskap 
over en kopp te i Askim.
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Min kirke:  
Trømborg
Navn: Ola Kristof-
fer Arnegård
Alder: 20
Er i førstegangs-
tjeneste hos 
Hans Majestet 
Kongens Garde

Hvordan vil du beskrive  
Trømborg kirke?
Fra avstand er Trømborg kirke 
bare spiret du kan se innimellom 
trær og høyder på vei hjemover. 
Enten om du kommer fra Rakke-
stad eller Mysen.
Når du kommer litt nærmere, så 
vil du oppleve de fine omgivel-
sene rundt kirka med lysløypa, 
skogen og 
menighets-
huset med 
barneha-
gen. Det 
er en egen 
stemning 
oppå den 
lille høyden 
der. Fra øyeblikket du svinger av 
riksveien til du har kommet deg 
inn i kirka, så kan man merke at 
pulsen synker og man kan senke 
skuldrene. Jeg har veldig mange 
fine opplevelser og minner i 
Trømborg kirke. Jeg er døpt og 
konfirmert der, og jeg har fått 
mange muligheter til å spille der. 
Spesielt i sammheng med jul og 
romjula. De siste årene har jeg 
fått lov å spille på julaften, og det 
er et stort høydepunkt i løpet av 
denne dagen. Det er utrolig gøy 
å spille og forhåpentligvis glede 
mine kjente og kjære og resten 
av bøgda på julaften i den flotte 
kirka vi har. Jeg føler meg veldig 
hjemme i kirka og jeg får en 
varm og trygg følelse av å være 
der. Jeg håper jeg får mulighet til 
å bidra fremover også! n

TRØMBORG KIRKE: Trømborg kirke er 
fra 1879. Arkitekt var Hjalmar Welhaven.

Er du i sorg og vil delta i gruppe? 
Sorgforum er en “åpen sorggruppe” det er mulig å droppe innom for å 
snakke om sorg og tap. Du møter to sorggruppeledere og andre som 
er i sorg, ta gjerne med en venn. Vi møtes i Kirkekroas lokaler i Dr. 
Randersgate 10, Askim. kl. 19-20.30, hver første torsdag i måneden; 1. 
september, 6. oktober, 3. november. 1. desember. For mer informasjon 
om Sorgforum og mulighet for å være med i en fast sorggruppe kontakt 
solveig.tjernaes.vormeland@iokf.no, https://www.facebook.com/
sorgogomsorgindreostfold/ n

«Det er 
en egen 
stemning 
der»

Kunne endelig dra på  
konfirmantleir igjen
Det er tre år siden vi sist 
kunne dra på konfirmantleir, 
og endelig kunne vi fylle opp 
bussene og reise på leir 
igjen! 

Vi hadde fem fine 
dager i Hurdal med 
Askim-konfirmantene, og 
tilbakemeldingene var gode: 
«Jeg trodde det skulle bli 
kjedelig, men det var skikkelig 

gøy», sa flere av konfirmantene 
da leiren var over. Vi hadde 
strålende dager med aktiviteter, 
sport, gruppesamlinger, 
undervisning, morgenshow 
og senkveldshow. Takket 
være en god gjeng ledere, 
et team fra NMSU og flotte 
ungdomsledere ble dette 
minnerike dager. Vi gleder oss 
allerede til ny leir! n

A SK I M

MUSIKK: NMSU bidro blant annet med musikk til fellessamlingene på 
konfirmantleiren for Askim menighet.

Bli med til en møteplass for voksne, barn og 
ungdommer hvor vi lager noe kreativt sammen og 
spiser middag. Hold av ettermiddagen 9. november, 
da arrangeres "Venner gjennom hender". Det er 
gratis inngang. Påmelding til solfrid.habte-sonsteby@
iokf.no innen 2. november. Inspirasjonen er hentet 
fra Bøler tekstilverksted i Oslo, og økonomisk støtte har vi fått via 
Opplysningsvesenets fond. n

Bli med på tekstilverkstedet 
"Venner gjennom hender"

A SK I M
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MNTF Tannlege 
Brit Kari Gjermshus
Godkjent for implantatkroner/-broer og 

implantatproteser med trygdestønad. 
Åpent man til fre kl. 8.00-16.00

Tlf.: 69 82 62 60/941 99 346
Smestadgården,  

Trøgstad Torg 3, 1860 Trøgstad 

Velkommen til trygge omgivelser!

"Møteplass Mysen menighet" har ulike tema på 
samlingene sine i høst
21.09.: På høsten første MMM får vi besøk av Tyra 
Ekhaugen, opprinnelig fra Trøgstad, nå sogneprest i Årnes 
på Romerike. Tyra vil fortelle om sin ganske uvanlige vei til 
prestetjeneste.
27.10.:NB, dette er en torsdag. Denne torsdagen kommer 
Oddbjørn Sørmoen, kunsthistoriker, for å fortelle om 
kunsten i Mysen kirke. Foredraget blir rammet inn av  
orgelmusikk ved Syver Minge.
16.11.: Denne onsdagen får vi besøk av Olav Fykse Tveit;  
preses i Den norske kirke. Han vil gi oss innblikk i  
jobben som generalsekretær i Kirkenes Verdensråd, en 
stilling han hadde i 10 år.    .
07.12.: Adventfest sammen med Normisjon Mysen. Denne  
kvelden får vi besøk av Kari Mangrud Alvsvåg, biskopen i 
Borg. Velkommen! Kirkekomiteen i Mysen sogn n

Varierte tema på "Møteplass 
Mysen menighet" i høst

M YSE N

De fleste av dem er kristne med tilhørighet til et 
kirkesamfunn med lange historiske røtter, som 
regnes som en av de orientalske kirker. 

Hver lørdag møtes mellom 50-70 mennesker med 
eritreisk bakgrunn på Grøtvedt menighetssenter for å 
feire eritreisk ortodoks gudstjeneste. 

Betyr mye 
Tekle og Tewelde som bor i Askim, og som er to av 
initiativtakerne til samlingene, forteller at det betyr så 
mye for dem og kunne samles på stedet de bor. Det 
betyr også mye for dem at barna deres kan møtes 
her og lære å kjenne deres tradisjoner, ha aktiviteter, 
undervisning, lek og sang. Når de møtes på lørdagene 
har både kvinnene og mennene på seg de tradisjonelle 
hvite plaggene som de bruker ved gudstjenester og fine 
anledninger. Gudstjenestene avsluttes med felles mat og 
prat. Noen ganger er det helt enkel servering med kaffe, 
te og kjeks, mens andre ganger, slik som lørdagen jeg 
besøkte dem, er det varm mat, gjerne injera tsebhi, som 
er eritreisk nasjonalrett. Den er ganske sterk og veldig 
god. 

Har samlinger
Tekle og Tewelde utrykker takknemlighet for at Askim 
menighet har lagt til rette for at de kan få leie Grøtvedt 
menighetssenter til samlingene sine. De tilhører det som 
kalles Eritreisk Tewahdo kirke, et kirkesamfunn som har 
menigheter i Oslo, Sandvika og Drammen, forteller Tekle.  
Men det er langt å reise til Oslo for å feire gudstjenester. 
Og samlingene her i Indre Østfold gir dem mulighet til å 
møtes som familier og lage det fint for barna. Etter avtale 
med kirken i Oslo, og prestene og diakonene der, så har 
de satt i gang samlingene her i Askim. Noen ganger 
får de besøk av prester fra menigheten i Oslo, og på 
spesielle festdager drar de til Oslo også. n

 Magne Torbjørnsen, sokneprest i Askim 

5. november: Korkonsert i 
Eidsberg kirke med Mysen 
Damekor og alle kor i 
Eidsberg
6. november: 
Allehelgenskonsert i Eidsberg 
kirke med Trio Serafin, Petter 
Simonsen og kor
27. november: "Vår jul" i Hærland kirke
4. desember: Pål-Simen Stemmedalen i Hærland kirke
10. desember: Kristin F. Gramstad og Ole Marius Johnson i 
Hærland kirke
11. desember: "Stille Natt" i Eidsberg kirke
12. desember: "Snow on my piano" med Lewi Bergrud, Maria 
Solheim, IØGC, Hagakoret og Leif Ingvald Skaug i Eidsberg kirke
14. desember: Kulturskolen i Hærland kirke
14. desember: Maria Mohn i Eidsberg kirke
15. desember: Mysen damekor og Mysen mannskor i Mysen 
kirke
17. desember: Hærland sangforening og Hærland skole- og 
ungdomskorps i Hærland kirke
18. desember: Trømborg Skolekorps i Trømborg kirke
22. desember: Trine Rein i Eidsberg kirke
22. desember: Trygve Skaug i Hærland kirke
23. desember: Eidsberg Bygdekor i Eidsberg kirke

Konserter i Eidsbergkirkene

TONER: 12. desember spiller blant 
annet denne trioen i Eidsberg kirke.

Flyktet fra alt, m øtes i Askim
Askim er et mangfoldig lokalsamfunn 
bestående av mennesker med ulik 
kulturbakgrunn. Det er en rikdom som 
er grunn til å utforske. Her bor det også 
en hel del mennesker som flyktet fra 
Eritrea.  

PLAGG: Menighetsmedlemmene har på seg tradisjonelle hvite 
plagg som brukes ved gudstjenester og fine anledninger. Her er 
sokneprest i Askim, Magne Torbjørnsen (nr. 3 f.v.) ikledd samme 
drakt som de andre menighetsmedlemmene.
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Vi utfører alle typer rørleggerarbeid på sanitæranlegg, 
enten det er installering av nytt eller rehabilitering 
av eksisterende anlegg. Du kan også kontakte oss 
vedrørende varmepumpeanlegg. Rørleggerarbeid 
inkluderer også servicejobber på for eksempel klosett, 
varmtvannsberedere, kraner etc. 

Kom gjerne innom vår butikk for å få inspirasjon 
dersom du har planer om å pusse opp badet ditt, eller 
for en prat og veiledning. I tillegg til varene i butik-
ken har vi lager med et godt utvalg av rørleggerdeler. 
Vi har utstyr utstilt i butikken, og kan komme med 
løsningsforslag dersom du ønsker det. 

Trenger du rørlegger?

Ta kontakt for uforpliktende tilbud!

Flyktet fra alt, m øtes i Askim

MÅLTID: Det serveres alltid noe spiselig 
etter gudstjeneste. Denne gangen var det 
injera tsebhi, en eritreisk nasjonalrett, en rett 
med ganske sterk, men god smak.

FELLESSKAP: Det er viktig for 
medlemmene i Eritreisk Tewahodo kirke 
å kunne møtes og feire gudstjenester. Det 
betyr også mye at barna kan møtes og lære 
å kjenne eritreiske tradisjoner.
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Mannsmøter  
i Askim prestegård
Velkommen til mannsmøter høsten 2022 i Askim 
Prestegård. Kveldene er første mandag i måneden 
19.00-21.00. Etter foredraget er det enkel servering og 
tid til prat. Selv om vi kaller det mannsmøter, er det 
lov også for kvinner å delta. Mannsmøtene arrangeres 
av Askim menighet og Det Norske Misjonsselskap 
(NMS). 

5. september: Tidligere misjonær i Aserbadsjan 
og rektor Tore Seierstad: ”Thor Heyerdahl og 
Aserbadsjan”. Han vil ta for seg Thor Heyerdals 
forskning om sammenhengen mellom Udin-folket i 
Kaukasus og den norrøne guden Odin.  

3. oktober: Generalmajor Thore A. Sandli: 
”Konflikter i nyere tid og noen moralske betraktninger”. 
Sandli har vært luftvernsinspektør, sjef for Forsvarets 
stabsskole, overadjutant for kongen og sjef for NATOs 
nordlige luftoperasjonssenter. Han har tjenestegjort 
både i Irak og Afganistan. 

7. november: Prest Oscar Lied: ”Inntrykk fra 
amerikansk og dansk kirkeliv”. Lied er i vår tilsatt som 
ny prest i Askim og Spydeberg. Lied vil ta for seg 
inntrykk fra opphold i USA og fire presteår i Danmark 
og sammenligne dem med å være prest i Norge.

5. desember: Biskop Ole Chr. Kvarme: ”Kom, la 
oss dra til Bethlehem”. Kvarme tar for seg fortellingen 
om de vise menn og forholdet til Betlehem og julen.
Ektefeller og kvinner spesielt invitert. 

Vel møtt.  Dag Wengen og Bent Reidar Eriksen69 83 89 00 – hele døgnet

garder.bgr.no

Avdelingsleder: Gro Siewartz Gihlemoen

Ditt lokale gravferdsbyrå

Stasjonsgata 42

Ditt lokale byrå

Bjørkelangen / Løken / Trøgstad / Mysen

63 85 00 95 (24t)

skulleruds.no

Vi som er igjen lærer oss å leve med minnene, men 
først kan det være godt å ta farvel.

Plutselig er stolen tom...
Martin Heidi Roy Inger-Lise Toril Hanne

Telefon 69354020 • Alltid tilgjengelig • Østfold • fonus.no

Laurel Joy Lied, 34 år, har 
begynt som ungdomsarbeider/
tweensarbeider i Askim menighet.

– Jeg er en amerikaner, kommer 
opprinnelig fra Seattle, og er gift 
med prostiprest Oscar Lied. Jeg 
har bodd de siste åtte årene i Norge 
og Danmark og har nettopp blitt ferdig med en 
doktorgrad i kirkehistorie. Spør meg hvis det er noe du 
lurer på om tidlig pietisme! Oscar og jeg har to deilige 
barn, Elizabeth på fem år og Peter på tre år. De gjør 
oss ganske travle i hverdagen. Jeg liker godt å lese 
faglitteratur og gode romaner, og hver høst får jeg lyst 
å ta ut strikkepinnene og begynne igjen på et par nye 
votter, forteller Lied. n

Nytt om navn
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Butikk / Utstilling: 
Skjebergveien 206

1743 Klavestadhaugen
post2@johansenmonument.no

Ring oss - vi sender katalog!
Tlf: 69 16 36 33 

Besøk vår hjemmeside
WWW.JOHANSENMONUMENT.NO

Norskprodusert kortreist gravsten - hugget etter deres ønske

Velkommen  til  butikken   
med  stort  og  godt  utvalg   
av  blomster og  gaver!
Vi  binder buketter, lager 
dekorasjoner og sammenplant-
ninger til både fest og glede og  
sorg og savn.
Titt  innom  for en  hyggelig  
handel !

ma .–fr. 09.00–18.00 
lø. 09.00–15.00
tlf. 69 83 83 63

Torggata 7 og Vandugveien 7, 1850 Mysen
E-post: axel_wiig@hotmail.com

Telefon: 920 62 421

Axel Wiig
BLOMSTERFORRETNING OG HANDELSGARTNERI

ef

KONTAKTPERSON: VIGDIS EKEBERG 
E-POST: VIGDISEKEBERG@HOTMAIL.COM 

TELEFON: 911 69 820 

Trøgstad catering

                             
              

                                   

 
 

   Stegenveien 1, 1820 Spydeberg 
 

Autorisert regnskapsførerselskap 
 

Rasjonelle elektroniske løsninger for hele næringslivet  
 

- når man forventer litt ekstra… 
 

Tlf   69 83 55 60   
 

  www.spydregn.no  
 

 
                                         



Livets gang
 
 
 

DØPTE

ASKIM KIRKE
Sofia Visnes Gallegos
Lukas Braset Henriksen
Amalie Linnea Solberg
Guro Stormoen
Sindre Heine Pettersen Hvaal
Thea-Sofie Pettersen Hvaal
Ludvik Ulmi Skansen
Peder Solheim Nymo
Hans Astuson Haugen
Sofia Haugen
Mina Radic Jensen
Oliander Alexander Martinsen-
Nilsen
Liam Wilhelmsen
Lucas Randem-Nordby
Oscar Verpe Hugøy, Vilnes 
kirke
Emelie Lönnborg-Haug
Neo Alexander Myhre-
Westhead
Live Madsen Myklatun, 
Rakkestad kirke
Sofie Olsson Løken
Nicholas Rocha-Eliassen
Ingrid-Sofie Furulund
Sander Ødegaard
Odin Zyperian Sandbo
Josefine Johansen Holstad
Timmi Ulltang-Hagen

BÅSTAD KIRKE
Hedda Louise Hvesser
Magnus Ekhaugen Rimestad
Stella Salamonsen Larsen
Olivia Elisabeth Hov Stokkenes
Theodor Lund Lomsnes, Fet 
kirke

EIDSBERG KIRKE
Ibrahim Mohammed Ibrahim 
Mona
Åse Victoria Daae Johansen
Aksel Hokstad Hanssen
Pauline Due Grefslie Holteberg

MYSEN KIRKE
Syver Antonsen
Aiva Nicoline Aksberg-
Kristensen
Emmeli Solvang
Falk Abelsnes
Theodor Thorsen Kopperud

SPYDEBERG KIRKE
June Haugen Skaar, Nesodden 
kirke
Lea Abele

Tomass Abele
Karoline Grepperud, 
Bygdetunet
Sverre Dæhli Syljuåsen, 
Bygdetunet
Juli Tønsberg Kiserud
Alexander Laustsen
Oskar Rolander
Ellinor Bjerke Fundingsrud
Nikoline Tunby Hermundsgård
Vilde Zahl Bentzen
Martine Kobbevik Bergstrøm
Emil Edvardsen

HOVIN KIRKE
Alfred Svensen
Viola Constanse Oppegaard 
Haugen

HELI KIRKE
Sune Einarsen Prestby
Noelle Sølvberg-Harangen

TOMTER KIRKE
Jørgen Paulsberg Vedal
Nathalie Rognerud Sørlie, 
Tomter menighetssenter
Levi Fernando Jarlset Venning, 
Kråkstad kirke
Magnus Pedersen Gjestang
William Anssi Töyrylä-Slettemo
Mattis Sundby Østgaard
Maria Christine Sire

HOBØL KIRKE
Matteus Spigseth-Fossnes
Odin Jøssang Vigdal

TRØGSTAD KIRKE
Jørgen Rambøl Nøkleby
Aurora Emilie Tunem
Agnes Haugbro
Eilif Frøshaug, Museet Trøgstad
Vilma Fimland Juliebø, Museet 
Trøgstad
Theo Leander Skullerud

VIGDE
21.05.2022 / Båstad kirke
Tina Camilla Østby og Henrik 
Bjering Strand

26.05.2022 / Heli kirke
Åshild Jektnes og Hans 
Christian Fremmedgård

28.05.2022 / Askim kirke
Mona Iren Egeberg og Bjørn-
Tore Andresen
04.06.2022 / Askim kirke / 

kirkelig velsignelse
Rebekka og Tommy Årdal 
Rønnåbakk

04.06.2022 / Askim / vielse i 
hagen
Sara Silje Svae og Espen Malo

04.06.2022 / Heli kirke
Maria Svenneby og Rikard 
Sjånes Pedersen

11.06.2022 / Askim kirke
Martina Louise Eklund og 
Christoffer Iversen

11.06.2022 / Eidsberg kirke
Jane Elisabeth Aas Trømborg og 
Marius Diskerud
Anne Lise Johansen og Sven 
Tor-Björn Nilsson

11.06.2022 / Hærland kirke
Karoline Bonde Hval og Kristian 
Berger

11.06.2022 / Tomter kirke
Hilde Therese Jensen Rypdal og 
Kristian Johan Unaas

18.06.2022 / Askim kirke
Martine Løvholen Lulai og David 
Adrian Haug
Barbro og Nils Petter Haugen

18.06.2022 / Spydeberg / vielse 
i hagen
Mette Irene Nygaard og Arne 
Willy Lund

18.06.2022 / Geiteberg 
Kulturbruk
Aina Lindtveit og Pete Michael 
Daly Jones

25.06.2022 / Askim kirke
Matilde Espenes Ausland og 
Thor Wennersgaard
Stina Aasland Pedersen og Kim 
Andre Arnesen

25.06.2022 / Eidsberg kirke
Helene Rudshagen Hauglund og 
Kenneth René Larsen Buklev

25.06.2022 / Spydeberg kirke
Julie Hauger Arikan og Simen 
Nyutstumoen

25.06.2022 / Båstad kirke
Line Halsnes og Hans Petter 
Veiby

02.07.2022 / Eidsberg kirke
Line Elisabeth Kragtorp og Pål 
Ueland

02.07.2022 / Spydeberg kirke
Vilde Henriette Lund og Ruben 
Friestad Bergseth
Sofie Hoff Jørgensen og Are 
Daniel Sperati Håkensen

02.07.2022 / Trøgstad kirke
Bjørg-Marit Gjeterud og Bengt-
Ove Olsen

09.07.2022 / Båstad kirke
Stine Tangen og Lars Erik Ness

09.07.2022 / Hobøl kirke
Thea Kristine Grav og Rasmus 
Fossum

16.07.2022 / Eidsberg kirke
Anette Torp og Joachim Brøske 
Kleven
Emely Myre og Jonathan 
Dramstad

16.07.2022 / Hovin kirke
Linda og Patrick Stebæk 

16.07.2022 / Båstad kirke
Janne Klingen Trondsen og 
Martin Wam Utengen

30.07.2022 / Hovin gård
Elisabeth og Eskild Løken Ugland

30.07.2022 / Hobøl kirke
Silje og Martin Andersson

06.08.2022 / Trøgstad kirke
Linda Kristin Fossberg og 
Sigbjørn Gjermshus Haugen

13.08.2022 / Eidsberg kirke
Solfrid Marie Sørnes og Bror 
Lennart Kohlström

13.08.2022 / Mysen kirke
Ann Kristin Thorgersen og Tore 
Johan Bolstad

20.08.2022 / Askim kirke
Eline Moen Brekke og Andreas 
Berg-Lennertzen

20.08.2022 / Hærland kirke
Tonje Helen Jonas Gundersen og 
Harald Hauksson Krogh

20.08.2022 / Heli kirke
Karina Kulvik og Johannes 
Bjørknes

1. mai til 30. august 
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20.08.2022 / Trøgstad kirke
Ida Helene og Bjørn Vesteng 
Johnsen

20.08.2022 / Tomter kirke
Camilla Marie og Jan-Thomas 
Støvind-Sollie

27.08.2022 / Askim kirke
Matilde Kristine Bidne Wiik og 
Brandon William Weber

27.08.2022 / Hærland kirke
Trude Beate Johansen og Felix 
André Owrum

27.08.2022 / Spydeberg kirke
Katrine Alvilde Hågensen og 
Andreas Westeraas

DØDE
 
ASKIM  
Bjørg Irene Hansen, 
01.03.1939- 01.05.2022
Morten Petter Halberg 
Mortensen, 12.12.1947-
09.05.2022
Magnar Gustad, 20.03.1931 
13.05.2022
Else-Britt Brevig, 20.08.1935-
15.05.2022
Signe Margrethe Flugheim, 
24.08.1931-19.05.2022
Arne Olav Nilsen, 30.12.1942-
19.05.2022
Georg Aspen, 31.10.1931-
21.05.2022
Tormod Hansen, 30.04.1940 
24.05.2022
Siv Rylandsholm, 20.03.1951-
31.05.2022
Ruth Narvestad, 31.01.1938-
02.06.2022
Kari-Janne Jenshaug, 
20.03.1954-02.06.2022
Thor Ole Borgås, 30.04.1934-
04.06.2022
Terje Olsen, 28.11.1941-
03.06.2022
Inger-Sol Garseg Nilssen, 
10.06.1947 -12.06.2022
Marit Helene Westeng, 
20.04.1951 -13.06.2022
Astrid Marie Nedregård, 
26.08.1933-22.06.2022
Ada Emilie Thygesen, 
12.12.1943-22.06.2022
Turid Nandrup Pettersen, 
11.06.1941-23.06.2022
Monica Holm Grande, 
13.07.1960-24.06.2022
Ruth Bjørnstad, 06.02.1934-
28.06.2022
Karin Synnøve Sørlie, 

12.10.1944-30.06.2022
Bjørg Helen Haugland, 
07.06.1929-05.07.2022
Gerd Karin Løkke, 31.08.1929-
14.07.2022
Åse Jørann Dahl, 25.02.1944-
14.07.2022
Unni Margaret Frydenlund, 
16.09.1944-17.07.2022
Thordis Anette Kjeserud, 
14.02.1923-18.07.2022
Gunvor Kjensli, 24.03.1927-
04.08.2022
Roy Holta, 17.12.1940-05.08.2022
Trond Erlandsen, 23.04.1963-
06.08.2022
Marit Lindemark Glomvik, 
15.09.1947-09.08.2022
Per Åge Troøyen, 22.09.1965-
09.08.2022
Knut Vidar Hansen, 13.08.1951-
25.08.2022
Åge Finn Madsen, 13.03.1944-
29.08.2022
  
SPYDEBERG  
Venke Steen, 31.10.1971-
21.05.2022.
Egil Martinsen, 02.07.1938-
29.05.2022.
Anne Helene Hermansen, 
02.07.1964-02.06.2022.
Hans Gunnar Sinnerud, 
23.01.1944-06.06.2022.
Maria Szøke, 20.01.1957-
21.06.2022.
Edle Annie Strømmen Mosling, 
30.01.1945-26.06.2022.
Lisbeth Moen, 13.03.1945-
26.07.2022.
Reidunn Siv Irene Kristiansen, 
28.02.1939-28.07.2022.
Atle Teodor Berg, 04.06.1656-
04.08.2022.
Louise Sofie Kraggerud, 
17.02.1932-23.08.2022
  
HOVIN  
Dag Gran Levorstad, 16.10.1941-
02.05.2022
Gunnhild Jespersen, 22.11.1949-
14.05.2022
Knut Andresen, 15.05.1937-
21.06.2022.
Grethe Lillian Unnestad, 
13.06.1948-29.07.2022.
   
HELI  
Kjell Arne Prestby, 13.03.1953-
06.07.2022.
  
HOBØL  
Marit Orskaug Pedersen, 
29.07.1945-03.05.2022.
Astrid Margrete Henriksen, 
08.11.1940.-15.05.2022.
Oddvar Wallin, 17.11.1931-
25.05.2022

Maren Alette Holt, 01.11.1922-
07.06.2022.
Gerd Schwabe, 11.03.1926-
07.06.2022
Olav Johansen, 25.06.1944-
16.06.2022
Petra Helgesen, 17.02.1936-
23.06.2022.
Heidi Westerhagen Nygaard, 
30.09.1967-01.08.2022
Inge Jostein Kopperud, 
03.10.1959-06.08.2022
  
TOMTER  
Wenche Gudbrandsen, 
22.05.1954-05.05.2022.
Edel Lisbeth Johansen, 
10.11.1943-10.05.2022.
Birgit Gudrun Nielsen, 
05.09.1948-04.06.2022.
Per Magne Handå, 21.04.1953-
04.06.2022
Annie Marie Naalsund, 
19.01.1925.-06.07.2022
Arne Aalberg, 11.07.1954-
26.07.2022
Johanne Hammerhei, 
16.09.1928-30.07.2022.
Einar Kåre Brunvoll, 26.01.1944-
15.08.2022 
  
TRØGSTAD  
Thorild Sofie Berger, 03.07.1935-
07.05.2022
Astri Bjørg Eikaas, 08.04.1932-
15.05.2022.
Ingrid Strengen, 18.05.1930-
27.05.2022.
Hans Asbjørn Alfsen, 
20.05.1944-03.06.2022.
Per Morten Kristoffersen, 
07.01.1964-12.06.2022.
Jan Henry Sand, 30.08.1924-
16.06.2022.
Reidar Tidemand Færgestad, 
06.11.1944.-17.06.2022.
Frithjof Holte, 02.04.1944-
23.06.2022.
Knut Oskar Bjerke, 11.07.2022-
11.07.2022.
Astrid Olaug Kreppen, 
02.10.1930-15.07.2022.
Kari Minda Berge, 02.07.1949-
18.07.2022.
Kjell August Løken, 28.03.1938-
19.07.2022.
Bjørg Turid Frogner, 15.05.1933-
26.07.2022.
Knut Arve Halvorsen, 19.05.1936-
02.08.2022.
Lars Ottar Haugen, 04.11.1942-
06.08.2022.
Eivor Anborg Lillian Sandvik, 
17.04.1939-14.08.2022
  
BÅSTAD  
Grethe Slorafoss, 05.04.1924-
25.05.2022

Willy Reinhold Rylander, 
09.07.1952-01.07.2022.
Ruth Synøve Nordlien, 
09.07.1937-28.07.2022.
  
EIDSBERG  
Kari Irene Kjeve, 06.08.1932-
24.05.2022.
Astrid Synnøve Pettersen, 
22.08.1941-30.05.2022.
Johanne Garsrud, 01.10.1931-
02.06.2022.
Jan Svegaard, 02.05.1942-
17.06.2022
Jorun Opsahl, 10.01.1942-
09.07.2022.
Tor Karsten Halvor Lundeby, 
11.02.1933-22.07.2022.
Ragnhild Kirkeby, 24.10.1940-
19.08.2022.
  
MYSEN  
Magnus Mysen, 14.01.1939-
09.05.2022.
Kari Elise Johansen, 17.01.1940-
11.05.2022.
Jonny Vestli, 16.01.1946-
13.05.2022.
Bjørg Korterud, 30.04.1937-
22.05.2022.
Astrid Kristne Valsgård, 
25.12.1945-25.05.2022.
Hans Vilhelm Kling, 19.07.2022-
31.05.2022.
Svend Anders Eriksen, 
22.11.1951-12.06.2022.
Eva Liv Grepperud, 13.10.1925-
15.06.2022.
Knut Erik Vaaler, 27.05.1943-
20.06.2022.
Else Ragnhild Hellesjø, 
28.06.2022-29.06.2022.
Magnhild Louise Gruer, 
18.09.1935-27.07.2022.
Reidun Alvild Linnerud, 
04.07.1937 -03.08.2022.
Arne Ragnar Seiersten, 
30.04.1930-05.08.2022.
Gro Bente Mundal, 02.07.1973-
03.08.2022
Astrid Krohn Wister, 04.04.1933-
16.08.2022
Tor Oddvar Linnerud, 08.11.1932-
30.08.2022.
  
HÆRLAND  
Ingjerd Elisabeth Haugerud, 
21.01.1952.-04.05.2022.
Thor Haugerud, 20.07.1941-
04.05.2022
Gerd Ørken, 08.03.1935-
01.08.2022
   
TRØMBORG  
Liv Margot Hansen, 03.12.1929-
15.07.2022
Jan-Erik Heller, 23.10.1943-
15.07.2022
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Vi hjelper deg med gravstein

Askim Stenindustri AS
Buersvingen 1-5

1814 Askim
Tlf: 69 88 19 52

post@askim-stenindustri.no
www.askim-stenindustri.no

Vi tilbyr nye gravsteiner og arbeid på eksisterende gravsteiner. 
Kom og se vår utstilling i Askim eller ring og få tilsendt vår katalog.

 www.sgco.no

Stenseth Grimsrud 
arkitekter AS

Din annonse her?  
Kontakt annonseansvarlig i Kime, Terje Stenholt, 
terje.stenholt@iokf.no, Tlf.: 481 17 961 

Vi utfører grøntanlegg for offentlige  
og private kunder med 35 års erfaring. 

www.vidarostre.net

Finn oss på Facebook: Den norske kirke i Indre 
Østfold - Den norske kirke i Eidsberg - Askim 
menighet - Spydeberg menighet - Trøgstad og 
Båstad menighet - Hobøl og Tomter menigheter



Spesialist på Mercedes
Tlf. 69 82 61 60

Service • EU-kontroll • Reparasjon av person- og varebiler 

ole@gangnes1860.no 

Mørkfossvn. 157, 1860 Trøgstad 

GANGNES BIL OG DELER AS

Etter en fantastisk start i mars har koret Indre 
Østfold Gospel Company etablert seg med 
80-90 sangere som øver annenhver uke i 
Mysen, under ledelse av organist Leif Ingvald 
Skaug. Våren bød på flere gudstjenester 
og eventjobber, sommeren har bestått av 
sangoppdrag på Allsang på Grensen. Høsten 
startet med et brak med synging i Oslo 
Spektrum i starten av september. Koret skal 
delta på et par G2 i høst, samt være med 
på julekonserten «Snow on my piano» 12. 
desember som arrangeres av Leif Ingvald 
Skaug til støtte for Kirkens Bymisjon. I år er 
Lewi Bergrud, Maria Solheim og Hagakoret 
også gjester. Indre Østfold Gospel Company 
vurderer å ta inn nye medlemmer i 2023. n

Gudstjenesten  
– hva skal vi med den?

I gang med høsten

Du er invitert til inspirasjonssamling om 
gudstjenesten torsdag 20. oktober kl. 19.00-21.30 
på Mysen Menighetshus Betania. Samlingen 
er for alle som er frivillige medhjelpere i 
tilknytning til gudstjenester i hele Indre Østfold 
og andre interesserte. Det blir kortfilmvisning, 
panelsamtale og musikk. Det serveres varm 
mat, og samlingen er gratis. Du melder deg 
på via nettsiden kirken.no/indreostfold, eller følg QR-koden til 
høyre her. Du kan også ringe kirkekontoret på telefon 69681440. 
Påmeldingsfrist: 17. oktober.  n

I N D R E  Ø ST F O LD 

I N D R E  Ø ST F O LD 

GUDSTJENESTEN: Velkommen til inspirasjonssamling om 
gudstjenesten torsdag 20. oktober kl. 19.00 i Mysen!  
 Foto: Noiva Photography
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DIN LOKALE MURER – DYBDAHL AS I TRØGSTAD 
Vi er totalentreprenør innen muring. Med lang erfaring og viktig 
kompetanse leverer vi tjenester av høy kvalitet – med varighet 
og sikkerhet i fokus.
TRENGER DU HJELP MED MUR, FLIS OG BETONG, 
BISTÅR VI DEG GJERNE. 

Tlf: 41315922. Epost: lager@dybdahl.no Nettside: dybdahl.no

Lokalbanken for HELE Indre Østfold!
                       + Skiptvetn

tele • data • alarm • elektro-installasjoner • internkontroll

tlf.: 69 84 55 00 • post@ioe.no • www.ioe.no

Hvor er dette? 

I spalten «Hvor er dette?» har vi fotografert en detalj fra 
en av våre mange kirker i Indre Østfold. Det kan være 
en detalj på selve kirken, men også noe fra nærområdet 
rundt selve kirken. Send svaret til kime@iokf.no sammen 
med adressen din. Vi trekker ut tre vinnere som vil bli 
premiert blant de riktige svarene.

Detaljen fra kirken det dreier seg om denne gangen 
er en døpefont. Kirken den står i er en trekirke fra 
1600-tallet. Den ligger lett synlig på et høydedrag i 
landskapet, ikke langt fra veien. Det har trolig stått kirke 
på stedet også før dagens kirke. Hvordan bygningen som 
står der nå opprinnelig så ut er ikke godt å si. Den har 
nemlig vært renovert, ombygget, restaurert og nybygget 
flere ganger igjennom historien. I sin tid slo Karl XII leir 
ved kirken på et av sine felttog. I nærheten av kirken 
finnes både en hellig kilde og en gammel gravplass. 
Lykke til!
Riktig svar i forrige nummer: Detaljen som var fotografert 
i forrige utgave av Kime var fra Eidsberg kirke. Det visste 
Einar Dalby, Odd Vidar Tomter og Maria Therese 
Lindstrøm, som alle vil få Flax-lodd i posten. Gratulerer!

Kjenner du igjen denne gjenstanden? Hvis 
du vet det, kan du sende oss svaret på 
e-post og vinne Flax-lodd!

Din annonse her? Kontakt annonseansvarlig Terje Stenholt, terje.
stenholt@iokf.no, Tlf.: 481 17 961 


