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Å leve er å være   
  underveis, både i  
  bokstavelig og over

ført betydning. 
Ved Gardermoen er det 

plassert en vakker stjerne som 
er blitt et kjent landemerke. 
Stjernen som lyser opp på 
vinterhimmelen, skinner både 
for de som er på vei ut og for 
de som er på veien hjem.

I julens fortelling har 
 stjernen over Betlehem en 
viktig plass, og vi synger om 
denne stjernen i flere av våre 
kjære julesanger.

Den store stjernen som var 
spesielt synlig julenatt for 

mer enn 2000 år siden, ble en 
ledestjerne som viste veien til 
stallen der Frelseren var født. 
Den førte de kloke fra øst til 
Jesus.

Da de så stjernen, ble de fylt 
av jublende glede.

 Matt. 2:10

Det er mye som drar i oss. Der 
er sterke krefter som forsøker 
å lokke oss i ulike retninger. 
Rundt juletider kan det være 
vel verdt å tenke gjennom 
hva vi trekkes mot og hvilke 
 stjerner vi vil følge.

I julefortellingen var det ikke 

stjernen i seg selv som var det 
viktige, men hvem stjernen 
ledet til. Jesus kom til jorden 
som  verdens lys. Han ville gi 
 mennesker frelse, håp og nytt liv. 

Jesus som verdens lys er et 
vakkert og meningsfylt bilde 
inn i julefeiringen.

Julen er en lysfest. Vi  tenner 
også lys ved livets ytter
punkter. Når små barn bæres 
til dåp, tenner vi dåpslys. Når 
døden rammer, trøstes og 
 varmes vi med levende lys. 
Når en av våre kjære har blitt 
fulgt til graven, tenner vi lys 
på kirke gården. Disse lysene 

 minner oss om han som kom 
som et lys til verden og som 
omslutter oss alle våre dager. 
Han gir oss håp også i mørket.

Vi er stadig underveis 
 gjennom livet, noen ganger 
på vei ut, andre ganger på vei 
hjem. De tre vise fra fremmed 
land ble fylt med jublende glede 
da de så stjernen, for da visste 
de at de hadde funnet frem. Nå 
er det vi som er på vei. Jesus 
som er verdens lys, er til å stole 
på under  vandringen. Det er 
trygt å følge han. Han leder oss 
så vi kommer frem, til den store 
gleden.

God jul!

Da de så stjernen...
 AV BISKOP HELGA HAUGLAND BYFUGLIEN

KORET I SØNDRE ENNINGDAL KIRKE (FOTO: ARILD STANG)



RomaniaaksjonenAlfa og Omega

Kjære lesere!
Når dette leses har vi kommet inn i et nytt 
kirkeår. Vi er inne i adventstiden. Det er 
vakkert med advent!  Begrepet er fylt med 
spenning og lykkelig forventning. Det er 
ikke jul. Det er advent. I år har vi fått ny 
adventstake i Immanuels kirken; tegnet og 
laget av en ung, svensk metallkunstner. Et 
vakkert og uttrykksfullt arbeid som gir oss 
glede i mørket og en sitrende høytids
stemning i forventningens tid. 

Ordet advent synes å ha gått ut av 
språket. Gått ut på dato. Det er kanskje 
for gammeldags i en sekularisert tids
alder. Julebordene begynner i november. 
Julegaver og alskens juleutstillinger på 
samme tid. Matforretningene selger sylte
labber, sylteflesk, ribbe og «juleknask». 
«Julegudstjenester» begynner for enkelte 
grupper og lag før midten av desember. 
Hvorfor ikke kalle det adventstilstelninger?

Vi har allerede selv vært i et par 
til stelninger med lutefisk; en fin 
 novembertradisjon. Men vi kaller det ikke 
for julebord! 

En får ofte inntrykk av at mange er så 
utkjørte av mas og så velfødde av alskens 
«julebord» i en måned før jul, at man sitter 
halvsovende og mett, når julen kommer. 
Antagelig har vel mange ikke engang glede 
av de hundrevis av duppeditter, som ligger 
under treet, vakkert emballert i julepapir. 
De fleste av oss har jo det vi trenger. 
Det er en hyggelig tradisjon, at vi med 
kjærlighet og omsorg tenker på våre 
nærmeste med en liten gave til jul. Men 
vi trenger vel ikke å overgå hverandre 
om å kjøpe dyrest mulig?

GOD JUL!
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Krise for 
 økonomien  
i bladet!
Menighetsbladets styre 
har ikke funnet  økonomisk 
mulighet til å trykke opp nye 
bank giroer. Men din gave til 
bladet er mer  kjærkommen 
enn noensinne! Dersom du 
bruker nettbank er det jo 
enkelt. Eller du kan fylle ut 
en bankgiro som  nedenfor 
anvist. Takk for din gave!

AV ARILD LINDAHL

Hakan Ucarli har stått fram i 
VG om sin bakgrunn i tungt 
kriminelt miljø i Oslo og sitt 
møte med Alfa og Omega. 
Spesielt er at mens han ennå 
var under soning, fikk han 
samtidig reise ut av fengselet 
for å jobbe med ungdom.  
I det forebyggende arbeidet 
blant de unge, forteller han 
sin historie og legger vekt 
på de alvorlige følgene av å 
ty til rus og/eller kriminell 
løpebane.

Alfa og Omega presente
rer seg som en organisasjon 
som jobber med fokus på å 
forbygge rus og kriminalitet 
blant ungdom. De jobber på 
skoler og institusjoner, med 
konfirmanter og ungdom 
generelt. Alfa og Omega 
arbeider også målrettet inn 
mot fengsler. Organisasjonen 
arbeider med mennesker 
som har rusproblematikk, 
angst og har det vanskelig i 
livet på ulike måter. 

– Vi ønsker å være en 
utstrakt hånd for hele men
nesket, og vårt mål er at 
mennesker som sliter, skal 

få et bedre liv, sier Tor Åge 
Marthinsen, som er man
nen der spiren til prosjektet 
Alfa og Omega ble sådd. 
Han ble også ble presentert 
i artikkelen for tre år siden. 
Etter mer enn 20 år av sitt 
liv i fengsel, etter dramatisk 
motor sykkelulykke med 
store hjerne skader, opplevde 
Tor Åge inngripen fra Guds 
ved det under at han ble 
 helbredet og frisk, og han 
fikk et sterkt kall til å overgi 
sitt liv og virke helt og fullt 
til Gud.

Kontaktsenteret i Halden 
ligger i Svenskegata 16, på 
hjørnet ved Valmanbakken 
og Svenskegata, nabo til Det 
grønne huset og Salen tvers 
over gata. Menighetsbladet 
er på besøk for å snakke med 
daglig leder AnnCharlott 
Brevik og avdelingsleder 
Robert Andresen. Lokalene 
er hyggelig innredet med 
sofa og salonggrupper og 
kaffemaskin, et mindre rom 
til samtaler, et kontor og 
et foreløpig uinnredet rom 
der ønsket er å få bordten
nisbord og andre aktiviteter 

for ungdom. Daglig leder og 
avdelingsleder for teller at nå 
i starten har det vært i første 
rekke ungdom som har 
kommet innom. Kontakt
senteret  ligger ved skoleveien 
for mange unge ved videre
gående skole. Flertallet har 
vært gutter. Noen har blitt 
kjent med Alfa og Omega 
gjennom det oppsøkende 
arbeidet som har vært drevet 
og drives på gata i Halden. 
Dette arbeidet skjer på 
fredags og lørdagskveldene. 
Robert, Tor Åge og andre 
er ute på gata og  snakker 

Husker du denne overskriften fra Menighetsbladets julenummer i  2007?

«For de var forkomne  
og hjelpeløse, som sauer uten gjeter»
Dette var overskriften på en artikkel om Alfa og Omega. Der fortalte Robert Andresen om sin oppvekst fylt 
av rus og angst: «Ikke glede i noe. Dugde ikke til noe. Var som et 5. hjul på vogna. Så en fremtid preget av rus 
og kriminalitet, angst og depresjon. Inntil jeg møtte noen som sa at jeg var verdt noe. Fikk meg til å tro på at 
det kan nytte. Jeg ble fanget opp av Alfa og Omega. Et prosjekt som går ut på å prøve å tenne gnisten vi har 
i oss. Tenne gløden og få oss til å tro på at det nytter å ta tak i livet sitt.» Robert arbeider i dag som avdelings
leder ved Kontaktsenteret i Halden.

med folk som ønsker det. 
 Kontaktsenteret er et åpent lav
terskeltilbud for alle mennes
ker. Det skal være lett å stikke 
innom, og du kan snakke om 
det som ligger deg på hjertet. 
Du vil oppleve å bli lyttet til, at 
noen har tid til deg. Kontakt
senteret  hjelper og  henviser til 
 kontakt med annen kompe
tanse om det er behov for det. 
Kontaktsenteret har foreløpig 
begrenset åpningstid mellom 
kl 10.00 og 16.00. Det er ønske 
om utvidet tid, men da trenges 
flere fri villige medarbeidere 
både på selve kontaktsenteret 
og i utegruppa. De ansatte på 
 kontaktsenteret arbeider uten 
lønn. Men det trenges midler 
til driften. Menighetsbladet 
anbefaler gjerne sine lesere til å 
stikke innom  kontaktsenteret, 
se på lokalene og snakke med 
AnnCharlott eller Robert. 
 Kanskje kan du tenke deg 
frivillig innsats på senteret eller 
tegne deg som støttemedlem?

Både daglig leder og 
avdelings leder forteller at de 
har hatt orienteringsmøter 
hvor ulike offentlige instan
ser i Halden var invitert. Det 
gjaldt blant andre barne vernet, 
NAV, politiet, rusteamet i 
 kommunen, ambulerende 
team, psykiatri teamet. Ikke 
alle kunne møte, men man 
håper på god kontakt med 
alle aktuelle instanser videre 
framover. 

Kontaktsenteret savner 
bedre kontakt med menig
hets og kirkelederne i Halden. 
Menighetsbladet tok dette opp 
også i sin artikkel for tre år 
siden og stilte leserne spørs
målet: Hva preger levende 
kristne menigheter? Svaret ble 
gitt at levende kristne menig
heter er preget av omsorg for 
de fattige, omsorg for de syke 
og døende, omsorg for de 
ensomme, de ødelagte.

Da som nå – tre år etter – 
savner Alfa og Omega bedre 
kontakt med kirken og fri
menighetene her i Halden. 
Tar du som menighetsleder 
utfordringen? 

Og da han så folkemengdene, 
fikk han inderlig medfølelse 
med dem, for de var forkomne 
og hjelpeløse, som sauer uten 
gjeter. Da sa han til disiplene 
sine: – Høsten er stor, men 
arbeiderne få. Be derfor  høstens 
herre sende ut  arbeiderne for å 
høste inn grøden hans.
 (Matt 9, 3638).
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Neste nummer
Neste nummer av 
Menighetsbladet blir 
trykket 9. mars.
Siste frist for inn
levering av stoff til 
bladet er 23. februar.

Sett med egne øyne
Jeg tror det ikke før jeg ser det selv! Mange tenker nok slik når Romaniakomiteen gang på 
gang minner oss om fattigdom og nedverdigende forhold i EUlandet Romania. Dette landet 
er det nest fattigste landet i Europa, og utrolig nok er  situasjonen generelt blitt forverret etter 
at landet kom inn i EU.

INGER LISE SKAUGE

Men Romania har også en 
annen side – det er et frodig 
og naturskjønt land, med 
høye fjell og dype daler, 
trange pass og vide sletter. I 
tillegg har Donau sitt utløp 
ved landets sørøstlige kyst. 

I saltgruven
Et av reisemålene var en 
saltgruve i Transylvania. 
Gruven, som ble åpnet i 
1979, har ikke mindre enn 
872 mill tonn salt, og saltet 
regnes som et av de reneste 
i Europa med 99,98 prosent 
rent salt.

Noe skummelt var det å 
bli fraktet nedover gruve
gangene i en innelukket 
varebil. Vi besøkte nivå tre, 
der produksjonen startet i 
år 2000. På dette nivået er 
det salt nok for mer enn 25 
år framover. Deretter vil 
en ny etasje under nivå tre 
opparbeides.

Kirke i gruven
Midt inne i gruven har 
arbeiderne – i takknemlig
het til Gud – selv bygd en 
kirke i salt. 

I tillegg til at den funge
rer som et museum, feires 
det 3–4 ortodokse gudstje
nester der hvert år. Det er 
stor trafikk i gruvegangene 
når mange hundre mennes
ker skal fraktes 100 meter 
ned til kirken.

Vi hadde en fin samling 
der nede i den ortodokse 
kirken da baptistven
nen Asbjørn Häger holdt 
andakt, og vi stemte i «O, 
store Gud» – på norsk og 
rumensk. 

Møte mellom søstre  
etter 70 år

Opplevelsene stod i kø for 
alle turdeltakerne, men én 
av de medreisende var nok 
mer spent enn de fleste 
andre.  
I reise følget vårt var også 
Anna Szefer (88 år), som 
forlot hjemlandet Romania i 
ung alder.  

I byen Medias ble vi vitne til en 
opplevelse av de helt sjeldne, 
og Anna delte den gjerne med 
oss. I byens vakre park skulle 
to kvinner møtes, to søstre 
som ikke hadde hatt kontakt 
med hverandre på 70 år. Da 
de  skiltes var Anna 18 år og 
lillesøster, Margit, bare 11. Det 
var et mektig syn og gjorde et 
uutslettelig inntrykk på oss alle 
da disse to, som ikke hadde 
sett hverandre siden de var 
unge jenter, møttes i byparken 
i Medias. 

Matutdeling til fattige
Når Romaniaaksjonen er arran
gør, ønsker selvsagt de fleste å 
se målene for hjelpen.

Gruppa fikk møte glade 
barnehjemsgutter og jenter 
på Betesdahjemmene, barn og 
unge som omsluttes av kjærlig
het og får en sjanse i livet til å 
få skolegang og utdanning, slik 
at de en gang i framtida kan 
klare seg selv. 

En stor opplevelse var det 
også å få delta på matutdeling 
til 15 fattige slumfamilier.

Mat ble handlet inn og 
fordelt i plastposer, og hver 

familie fikk: kylling, mel, melk, 
egg, poteter, pasta, maismel, 
gulrøtter, bønner, reddiker, 
agurker, løk, vårløk, tomater, 
postei, salami, ost, olje, appel
siner, epler, samt vaskepulver 
og toalettpapir.

Matutdelingen var vel
organisert med fire fulle bære
poser til hver familie, en rød, 
hvit, blå og grå. 

Leirsted 
Leirstedet til Betsda stiftelsen 
betyr mye for barna. Her 
 kommer de ut av storbyen 
og opp til vakker natur med 
mulighet for rekreasjon og lek 
i trygge om givelser. Mange 
 haldensere har vært med å 
utstyre leir stedet med senge
klær og kokekar. Her dyrkes 
også grønnsaker og frukt, noe 
som kommer vel med i den 
store husholdningen.

Sterke inntrykk fra Ilusia
Romaniaaksjonens første 
satsningsområde var det stat
lige barnehjemmet i Ilusia. 
Her mottas fremdeles støtte 
fra Halden, og besøket fortalte 
med mer enn ord at behovet for 
hjelp er veldig stort.

Ny tur til Romania
Det planlegges allerede 
ny tur til Romania i over
gangen august/september i 
2011, med vekt på naturog 
kultur opplevelser og besøk 
på Romania aksjonens sats
ningsområder. Ta gjerne 
kontakt med Gerda Solerød for 
ut fyllende opplysninger.

Formiddagslur i senger fra Tosterud
berget.Margit Fulöp til venstre og Anna 

Szefer til høyre.

Baptistpastoren holder andakt i den 
ortodokse saltkirken. 

Velorganisert matopptelling.

Bestdastiftelsens leirsted.

Kontaktsenteret i Svenskegata 16.
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Gave til Rokke 
 menighet
Bildet viser dåps kjolen 
som er gitt i gave til 
Rokke menighet. Dåps
kjolen ble  presentert 
på gudstjenesten 6. 
juni i forbindlese med 
barnedåp i kirken. 
En representant fra 
menighetsrådet takket 
for den flotte gaven. 
Det er mulig å få leie 
dåpskjolen for kr 200,. 
Den vil bli renset mel
lom hver gang den er 
i bruk. Pyntebåndene 
kan byttes og er i rosa 
og lyseblått.
Med vennlig hilsen Kari 
Gjerberg Herrebrøden.

Nytt fra  
Rokke 
 menighet

Halden, Berg og Rokke menighet AdventHalden Sykehjem

Høsttakkefest
Menigheten hadde sin 
høsttakkegudstjeneste 
17. oktober med på
følgende lunsj i menig
hetshuset. Både Berg 
bygdekvinnelag og 
menighetens utvalg for 
diakoni bidro til å gjøre 
dette arrangementet til 
en god kirkelig fest.
Denne gudstjenesten 
var en feiring av livets 
tjeneste for forvalt
ning av jorden. Berg 
bygdekvinnelag sto 
for  pyntingen i kirken 
med grønnsaker, frukt 
og korn. Vi blir på 
denne måten minnet 
om  ansvaret vi har for 
å dele godene og vise 
takknemlighet for det vi 
kan høste av  naturen. 
Gudstjenesten og 
festen i menighetshuset 
ble en fin kombinasjon, 
og menigheten setter 
stor pris på samarbei
det med Berg bygde
kvinnelag.

Adventsmesse
Søndag 28. november 
er det gudstjeneste på 
kvelden og påfølgende 
adventsverksted for 
barn og voksne.

Konfirmantarbeidet
I menigheten er det nå 
66 konfirmanter – en 
flott gjeng med trive
lige tenåringer. Det er 
gjennomført to samlin
ger og en fellessamling 
med konfirmanter og 
foreldre, hvor alle fikk 
prøve seg på korsang. 
Det var moro å oppleve 
en engasjert og ivrig 
foreldregruppe. Etter jul 
skal vi gjennomføre en 
«workshop weekend» 
i forbindelse med 
kulturuka. I tillegg skal 
konfirmantene på leir 
en weekend sammen 
med konfirmantene i 
Rokke og Halden. Alle 
konfirmant gruppene 
er med på en gudstje
neste, hvor de sam
les  fredagen før og 
 forbereder seg.

Nytt fra  
Berg menighet

TEKST: LISA GUSTAVSEN. 
FOTOS: ARILD STANG

– Jeg har en personlig erfaring 
med hvordan det er å leve med 
en kreftsyk. Det er fryktelig 
trist å se sin kjære bli syk og til 
slutt dø av denne sykdommen, 
men jeg har også erfart hvor 
god hjelp det er om støtte
apparatet for både pasient og 
pårørende fungerer, forteller 
Arne Skibsted.

Skibsted er sammen med 
Tor Stien og Halvard Bø med 
i komiteen til Kiwanis Club i 
Halden som innstiller forslag 
om hva de skal prioritere av 
prosjekter. For fem år siden 
opplevde Skibsted sitt møte 
med kreftsykdom og sorg.

 – Vi hadde en uvurder
lig hjelp og støtte av syke
pleier Rita Mevik Børstad 
som den gangen arbeidet i 
kreft omsorgen i Halden og 
kom hjem til oss, fortsetter 
 Skibsted. Han forklarer at 
han siden har sett hvor viktig 
det er at også pårørende blir 
tatt godt vare på i en vanske
lig tid.  Skibsted tok derfor på 
seg  rollen som pådriver for 
at Kiwanis skulle sponse den 
lindrende enheten ved Halden 
sykehjem med midler.

– Vi så viktigheten av et 

godt pårørenderom og gav 
derfor så det monnet, sier 
Kiwanismennene. Rommet 
de sikter til er ett av to rom 
Lindrende enhet disponerer 
hvor pårørende kan trekke 
seg tilbake og hvile, overnatte 
eller sysselsette seg med andre 
ting en stund når de har sine 
nærmeste i enheten. Det er 
ofte barn som pårørende til 
denne pasientgruppen og 
derfor har de også fått tilrette
lagt med spill og  tv på dette 
rommet. Det er i tillegg til 
Pårørenderommet laget istand 
et samtale rom for å sikre den 
fortrolige og private samtalen 
en arena. 

Flere bidragsytere
Det er ikke bare Kiwanis 
som har åpnet hjerte og 
lommebok for den lindrende 
enheten. Lokale aktører som 
Kreft foreningen, Lions Hal
den,  Fresenius Kabi, Berg 
 Sparebank , Halden Sparebank  
og Idd Sanitetsforening har 
bidratt til at enheten har fått 
utstyr.

Lindrende enhet vil legge 
vekt på den enkeltes behov og 
jobber målrettet for å gjøre en 
vanskelig  tid så verdig som 
mulig.

 –Vi har faktisk en unik 
mulighet sett i forhold til 
andre lignende steder. Takket 
være mange gavmilde givere 
har vi fått satt i stand disse 
to rommene på en ordentlig 
måte og kan gi de pårørende 
et tilbud i en vanskelig tid, sier 
Anne Stang. Teamleder Anne 
Stang er palliativ sykepleier 
og  koordinerer arbeidet med 
pasientene på avdelingen. 
 Enhetens koordinator og 
kreftsykepleier Ellen Rosseland 
Hansen arbeider ut mot det 
offentlige og sammen driver 
de en enhet som har mange 
dyktige syke og hjelpepleiere 
som er der for pasienter i livets 
sluttfase. 

Lindrende enhet ligger i 4. 

etasje på Halden sykehjem. 
Enheten har seks enerom 
med flott utsikt over byen og 
Fredriksten festning. Alle rom 
har eget bad, TV, kjøleskap og 
er koselig innredet. Inntaks
kriteriene for disse plassene er 
pasienter med langtkommet, 
uhelbredelig sykdom og kort 
forventet levetid.

Det er inntaksteamet i 
 kommunen, fastlege og koor
dinator som i samarbeid er 
ansvarlige for innleggelse til 
Lindrende enhet. Tverr faglig 
team på enheten består av lege 
Azad Øysahl, palliativ syke
pleier Anne Stang, kreftsyke
pleier Ellen Rosseland Hansen, 
fysioterapaut Paula Brouwer 
og diakon Kari Sol Tveter.

Bidragsytere  
som gir lindring
Takket være gavmilde aktører har sørget for 
at  Lindrende enhet ved Halden Sykehjem kan 
tilby pasienter med langtkommet  uhelbredelig 
sykdom og deres pårørende et sted hvor man 
blir tatt godt vare på i en  vanskelig tid.
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Samtalerommet på Lindrende enhet

Pårørenderommet, hvor man kan trekke seg tilbeke og hvile når man har sine 
nærmeste i enheten.

Bokomtale

«Kirker og kirkegårder i 
 Halden – Lokale kultur
skatter» er blitt et praktverk 
på 296 sider. Forfattere er de 
pensjonerte lærerne Inger Lise 
Skauge og Kari  Stumberg. 
Boken representerer et grundig 
og systematisk verk om byens 
8 kirker, kirkegårder og 2 

kapeller. De siste 29 sidene av 
bokverket er en oversiktlig og 
lettfattelig fremstilling  av det 
essensielle ved Den  Norske 
Kirke, dens symbolbruk og 
rituelt utstyr – åpenbart 
myntet på alle som ikke går 
regelmessig til gudstjeneste. 
De siste sidene anbefaler på 

en forbildelig måte hvordan og 
på hvilke alderstrinn kristen
domsundervisning kan foregå 
– i henhold Trosopplærings
reformen.

I forordet skriver biskop 
Helga H. Byfuglien bl.a.: «Boka 
har en klar disposisjon som 
gjør at den er lett å finne frem 

i og plukke godbiter og presis 
kunnskap. Med grundighet og 
utforskertrang har for fatterne 
gjort et arbeid som også vil 
bli en flott resurs for kirken 
og skolen. Ikke minst vil boka 
være verdifull for RLEfaget og 
kirkens trosopplæring». 

Boken er rikt illustrert, 
spennende og lett å orientere 
seg i. Et verk som burde være 
obligatorisk i alle menig
hetsråd og i alle skoler i vår 
 kommune.

Kirker og kirkegårder i Halden
Lokale kulturskatter

TEKST OG FOTO: ARILD STANG

Han er 32 år og gift med 
Hanne, som er lærer i Moss. 
Sammen har de sønnen 
Asbjørn på 1 ½ år. Sine relativt 
unge år til tross har Johan
nes bred erfaring fra kirke og 
ungdomsarbeid.

– Hvordan ser du for deg 
arbeidsoppgavene i våre 
menigheter?

– Hittil har jeg brukt mye 
av tiden min til å bli kjent 
med folk, og å høre om deres 
meninger og ideer. Dessu
ten har jeg jo begynt med 
konfirmant undervisning. 
Dette er en spennende og 
givende jobb! Vi har en fin 
gruppe av konfirmanter både i 
Berg og i Halden. Det overord
nede ønske er å bygge opp et 
levende ungdomsarbeid, særlig 
i konfirmasjonsalder +. Han 
ønsker å starte opp lederkurs 
for ungdom med utgangspunkt 
i «fjor årets konfirmanter». 
Målet er et fint og trygt fel
lesskap for kristen ungdom. 
Johannes tror på at tidligere 
konfirmanter vil kunne ha 
vesentlig innflytelse både i 

konfirmant undervisning og 
i annet ungdomsarbeid. Det 
er ikke «kult» at 15–16 årin
ger bare ledes av «gamle» 
 mennesker! Et rikt og morsomt 
fellesskap av jevnaldrende er 
en god kjerne for menighets
bygging. 

Vi er overbevist om at 
Johannes vil få mer enn nok å 
henge fingrene i, og menighets
rådene er i ferd med å knytte 
tettere bånd til ham. Nå ønsker 
vi ham av hjertet til lykke med 
alle de oppgavene som venter, 
– og som han ivrer etter å ta 
fatt på.

Ny menighetspedagog
Johannes Wilberg Halvorsen tiltrådte i 
 stilling som menighets pedagog i Halden, 
Berg og Rokke 1. september.

Hva skjer med Sjømannskirken 
i Göteborg?

Den norske kolonien i denne 
byen blir stadig mindre, slik 
at de mange og store  lokalene 
ved Sjømannskirken blir 
 stående ubrukte. For å få 
en mer økonomisk drift av 
stasjonen, arbeides det nå 
med å få til et sam arbeid med 
en lokal menighet, «Smyrna
kirken», som vil rive de gamle 
bygningene og bygge en ny 
og moderne kirke. Her kan 
Sjømannskirken få de loka
ler de ser seg tjent med. Hvis 
dette går i orden og Göteborg 
 kommune godtar planene, vil 
dette bli en  ressurssparende 
og fremtidsrettet løsning for 
vår sjømannskirke i Göteborg.

Julefeiring på våre olje
installasjoner i Nordsjøen

I tillegg til våre faste nordsjø
prester trenger organisasjonen 
vel 30 personer som kan reise 
ut til plattformene og holde 
gudstjenester og skape den 
rette julestemning. Det er 
 personer med bakgrunn fra 
kirke og kristent arbeid som 
etterspørres til disse opp
gavene. Disse ferske «nord
sjøprestene» får opplæring i 
hvordan gudstjenenestene og 
festene kan arrangeres, valg av 
salmer og sanger o.sv.

Vi oppfordres med dette til å 
tenke særlig på våre offshore
arbeidere som må gjøre sitt 
viktige arbeid også i jule
høytiden.

Ny Sjømannskirke i Miami
Dagens sjømannskirke ligger 
i havneområdet i Miami og 
består nærmest av et trailer
hus. Søndag 14. november ble 
grunnsteinen lagt ned for den 
nye Sjømannskirken som  ligger 
i Dave, ca 40 min. kjøring 
nordvest for havna. Innvielse 
forventes å foregå høsten 2011. 
Den lokale menighet er nå 
aktiv med å samle inn  penger 
til det lenge etterlengtede 
nybygget. Kjente artister og 
musikere arrangerer støtte
konserter for dette formålet.

En av disse er den kjente 
artisten Alexander Rybak, som 
møtte Sjømannskirken for 
første gang som 11åring.

Han sier: – Jeg mener det 

er viktig at vi har et trygt og 
sunt norsk miljø i alle land, 
hvor folk kan utfolde seg på en 
positiv måte.

Glimt fra Sjømannskirken i 
 Pattaya, Thailand.

Stadig flere nordmenn bo setter 
seg i dette «smilets land» hvor 
sommeren varer hele året og 
levekostnadene er så lave at 
selv minstepensjonister kan 
klare seg godt. Her finnes også 
mange sosiale saker å løse for 
sjømannskirkens folk. Noen 
problemer oppstår når eldre 
norske menn gifter seg med 
yngre lokale damer. Når så 
mennene dør, blir familien 
tilbake uten forsørger. Her 
kommer sjømannskirken inn 

og formidler kontakt til rette 
myndigheter i Norge. Norske barn 
i utlandet skal jo ikke lide nød !

En anonym giver i Pattaya 
sørger to ganger i året for at 
en 775 kg flyforsendelse fra 
Norge av norsk mat blir sendt til 
 Sjømannskirken på stedet.

Her finnes herligheter som 
hvit og brun ost, knekkebrød, 
kaviar skinkeost, makrell i tomat, 
Joikakaker, fiskeboller, fiske
suppe og flere typer sjokolade.

Dette gir nordmennene på 
stedet en ekte smak av Norge og 
samtidig noen kroner i kirkens 
kantinekasse, som velvillig 
omsetter disse varene.

Vi ønsker alle våre lesere en 
riktig god jul !

Nytt fra Sjømannskirken
av Einar Madsø

«Adventsstund og internett – noe blir feil», tenker du 
kanskje. Vi i Medieklubben Superblink tror ikke det – 
men forutsetningen er at du videre klikker deg inn på 
superblink.no. I  Superblinkland blir det i desember 
presentert en egen adventskalender. Her vil det hver dag 
bli lagt ut en overraskelse – noe som kan gjøres, leses, 
snakkes om eller tenkes på.  Dette – og mye mer, har du 
mulighet til å gå inn på, selv om du ikke er registrert som 
medlem.

Superblink har ca 4000 medlemmer med eget bruker
navn og passord til Superblinkland. Disse har full tilgang 
til landet, i tillegg til at de får ni utgaver av medlems
bladet og 3–4 cd’er hvert år. Klubben, som er beregnet på 
barn i alderen 6–13 år, har fokus på trosopplæring, misjon 
og – ikke minst – barnas hverdag. 

Medieklubben drives av Norsk Luthersk Misjonssam
band og Norea Mediemisjon i samarbeid med Indremi
sjonsforbundet.

Superblink er en unik, tidsriktig og trygg medieklubb 
for barna. Vi oppfordrer alle foreldre, besteforeldre, fad
dere m.m. til å sjekke ut Superblink.no. Kanskje du finner 
løsningen på årets julegaver her.. 

TORUNN HARALDSEN, REDAKTØR SUPERBLINK

Super aktivitet  
i adventstida
Advent – for de fleste er det ei travel tid, fylt 
med både forpliktelser og forventninger. Ta en 
pause fra alle forberedelsene og koble deg opp 
på internett.

Johannes Wilberg Halvorsen.
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Børkes Bakeri
– baker byens beste brød

Skippergata 14
Tlf. 69 18 13 72

Telefon: 69 18 44 51

avd. Haugen
Begravelsesbyrå

Busterudgt. 7b

Halden og Omegns 
Begravelsesbyrå AS

Damhauggt. 15

En god hjelp
i en tung stund

Telefon: 69 18 16 57
Vi hjelper  

i en vanskelig tid

Bergstrøm
Kjøtt og  

Delikatesse AS
Tlf. 69 18 56 20

Storgata 18
Utsalg i Storgata 11Storgata 10 – 1771 Halden

Tlf. 69 21 19 50

GLASSMESTERI OG  RAMMEFORRETNING
Oscarsgt. 14

Tlf. 69 18 29 76. (Nattservice: 92 89 91 11)

Evangelisk skole – tverrkirkelig profil.
Tett oppfølging av eleven.
Uteskole
Egen datamaskin fra 4. trinn
Gratis bærbar pc i ungdomsskolen
Vanlig fri skoleskyss for alle.
Kontakt: tlf. 69 17 87 80
E-post: kontakt@haldenfriskole.no

For oss er privatkunder  
like viktige som bedrifts kunder.

Handelsbanken
www.handelsbanken.no

Bank. Forsikring. Og deg.

Bestill  
synsundersøkelse 

idag!

Tlf. 69 18 42 75

Grønland 1, 1767 Halden

Tlf. 69 21 36 00

Lie 
Handelsgartneri

v/Odde Bru
Tlf. 69 18 00 20

Mandag–fredag 10–17
Lørdag 9–14

–

MOTE FOR DEN 
VOKSNE DA ME

STØRST PÅ GARN  
OG BRODERIER

STORGATA 5, H A LDEN. Tlf .  69 21 10 90

AV UNNI NØDING

Helt fra 1300-tallet, minst, har Enningdalen hatt sin 
egen kirke på Kirkebøen. Lenge var det også eget 
prestegjeld, men etter  reformasjonen førte preste
mangelen til et nært samarbeid med det øvrige nor
ske Bohuslen og Enningdalen kirke ble annekskirke. 
Mot slutten av 1600tallet forfalt den gamle stav
kirken og ble revet og hundre år senere skjedde det 
samme også med den etterfølgende tømmerkirken. 
Da grep den mektige og egenrådige kanselliråden 
Truels Wiel på Berby inn og utpekte Prestebakke til 
nytt kirkested. Kirken ble ferdig i 1795 og Enning
dalens soknekirke. Men bygdefolket glemte ikke 
kirkestedet på Kirkebøen. De samlet seg til dugnad 
og reiste et nytt gudshus i Søndre Enningdalen som 
ble vigslet 7. oktober 1956. De siste 50 årene har der
for Haldens minste inn byggersokn vært det eneste 
som har hatt to flotte kirker!

Enningdalen  
– soknet med de to kirkene

Forkynnelse og bønn i skolen 
ble forbudt, og det er blitt mer 
opp til elevene og deres foreldre 
hva de ønsker elevene skal delta 
i, og det er mer begrenset hvilke 
kristne «aktiviteter» man skal 
ha i skolens regi.

Da undertegnede begynte 
som rektor på Prestebakke 
skole høsten 2000, var det 
fortsatt en del gamle tradisjo
ner som ble holdt i hevd i tillegg 
til skolegudstjenesten før jul, 
så som å være sammen med 
kirken om å arrangere lysmesse 
1. adventssøndag og opptre i og 

utenfor skolen med Luciaspill 
med preg av kristen sang og 
forkynnelse, skrevet av tidligere 
prestefrue, fru KavlieBorge. 

Faste arrangementer har 
vært og er fortsatt juleguds
tjenesten, som det nå er mulig 
for foreldre å be sine barn 
fritatt fra. Det er få elever 
som ikke deltar, men dem det 
 gjelder, får et alternativt tilbud 
på skolen. Kirken og skolen 
samarbeider også om guds
tjenesten 17. mai, der skolens 
4.klasse elever har hatt fast tra
disjon på deltagelse gjennom 

sang, opplesning og skuespill 
– varierende fra år til år.

17.maigudstjenesten ble 
slått sammen med marke
ringen ved bautaen ute på 
kirkebakken og ble i sin helhet 
forrettet ute i noen år, fram 
til man av vær og lydmessige 
grunner igjen har trukket inn i 
kirken de siste par årene.

Når skolen har tema som 
vedrører kristendom og/eller 
kirkebygg, er enkeltklasser eller 
grupper elever alltid vel komne 
til å besøke kirken, og kirke
tjener og/eller prest har velvillig 

stilt seg til disposisjon. Dette 
er en mulighet som alle 
 klassetrinn benytter seg av.  
I tillegg har kommunens pre
ster laget en plan der de tilbyr 
skolen å komme på skolebesøk 
for å fortelle og ta imot spørs
mål innenfor deres «arena».

Et høydepunkt for 
 Prestebakke skole var da 
«biskop Helga» kom til bygda 
og holdt skolegudstjeneste 
sammen med kapellan, 
 sogneprest og prost i for
bindelse med bispevisitas i 
Halden i oktober 2006. Tema 

for biskopens visitas var bl.a. 
pilegrimer og pilegrims
vandringer, og dette var elev
ene godt forberedt på ved at 
skolen hadde hatt dette tema 
i prosjekt i forkant, og som 
ble avsluttet med pilegrims
vandring i pilegrimsleden 

Samarbeid mellom skolen  
og kirken på Prestebakke
Skolen og kirken har alltid hatt et godt samarbeid på Prestebakke. Men da nye «for
ordninger» kom fra Utdanningsdepartementet i forbindelse med at kristendomsfaget 
forandret navn til Kristendom, Religion og Livssyn (KRL), som nå har blitt til  Religion, 
Livssyn og Etikk (RLE), måtte noe av dette sam arbeidet endres.

Utover høsten har menig
heten fortsatt å møte konfir
mantene som ministranter, 
det vil si som gudstjeneste
medhjelpere. Og nå står den 
tradisjonsrike og stemnings
fulle lysmessa for tur, der vi på 
nytt skal bli minnet om hvor
dan de fantastiske gammel
testamentlige profetiene faktisk 
forutså Jesu fødsel.

Like før påske stiller 
 konfirmantene opp på nytt 
og gjør en innsats for de 
som trenger det aller mest, 
når de besøker samtlige 
hjem i Enningdalen sokn 
i  forbindelse med menig
hetens innsamlingsaksjon 

for gatebarna i byen Galati 
i Romania. Det er en flott 
måte å vise nestekjærlig
het i praksis på! Og i tillegg 
inne holder  konfirmantåret 
naturligvis både undervis
ningstimer, konfirmantleir, 
kirke vandring, musikal og 
samtale gudstjeneste. Så når 
noen av og til sier at «i gamle 
dager pugget vi salmevers 
og de sitter enda, men nå 
lærer ikke konfirmantene 
noe  lenger» – da er de i alle 
fall ikke helt oppdatert om 
Enningdalskonfirmantene. 
For de lærer kristendom i 
praksis og er en velsignelse for 
hele  menigheten!

Konfirmanter – en velsignelse for en menighet!

AV REIDAR FINSÅDAL

Det startet allerede da de 
ble presentert på den første 
gudstjenesten i Prestebakke 
kirke i slutten av august. I sam
arbeid med Idd og Enningdalen 
historielags sommerstevne om 
«mat», hadde menighetsrådet 
lagt opp til en temaguds
tjeneste med fokus på «bibelske 
matretter». Konfirmantene 
stilte opp på forhånd og bakte 
englebrød (mannabrød) og 
deltok også i forbindelse med 
serveringen, og til sammen fikk 
gudstjenestedeltakerne hele 
den bibelske frelseshistorien 
presentert ved hjelp av de ulike 
matrettene.
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Glade konfirmanter og medhjelpere med nybakt englebrød utenfor gamle Prestebakke.

Alle levende menigheter har konfirmanter og slik er det  naturligvis 
også i Enningdalen sokn. Årets kull består av syv flotte  ungdommer 
som alle aktivt tar del på ulike måter i det lokale menighetsarbeidet. 

Prestebakke kirke/
Enningdalen menighet

«Biskop Helga» deltok på skolegudstjeneste sammen med elever fra Prestebakke skole. Skoleelever deltar også i forbindelse med julegudstjeneste.

Fra kirkekonsert i Prestebakke kirke [Foto: Anders Johansson]

Min erfaring er at kirken 
har stilt seg svært positive til 
skolen. Mitt ønske at dette 
gode samarbeidet også vil bli 
mulig i kommende år. Lykke 
til!

INGEGERD BØE JENSEN 
(PENSJONERT REKTOR)

 mellom Bakke og Fagerholt 
langs Iddefjorden. Elevenes 
innslag i denne anledning, var 
bl.a. et skuespill med utgangs
punkt i Kristin Lavransdat
ters første besøk i Nidaros 
domkirke.



Mine bibelske søstere
I denne serien,  «Mine bibelske søstere» vil Inger Lise Skauge trekke fram en del  kvinneskikkelser fra Bibelen.  
Hun tar ikke mål av seg til å gi et  teologisk riktig bilde, men det er hennes  opplevelse av  kjennskapet  
til kvinnene  gjennom tilgjengelige tekster hun vil formidle.

50årskonfirmanter Prestebakke kirke / Enningdalen menighet Dikt

50årskonfirmanter i Asak 50årskonfirmanter i Berg

BLOMSTER- 
FORRETNING

Busterudgata 9
Tlf. 69 18 13 34

Lang tradisjon
tilpasset nåtiden

Blomster v.a.v. Esso�
Busterudgt 9 - Halden - Tlf.: 69  18 13 34

DEKK FOR
ALLE BEHOV!
Halden Dekk A/S

Knivsøvn. 4, 1788 Berg 
Tlf. 69-19-55-75

GRANVEIEN 2
1792 TISTEDAL
TLF. 69 19 14 63

GRANVEIEN 2
1792 TISTEDAL
TLF. 69 19 14 63

Kuler & Krutt Catering leverer alt 
av matretter hjem til deg.  Spennede 

tapas-retter, festmiddager, snitter eller 
tradisjonelt koldtbord.  

I våre flotte lokaler på Kaserna i 
Fredriksten  festning, er det  ypperlig å 

avholde f.eks: barnedåp,  konfirmasjon, 
 bryllup, julebord,  minnestund osv.  

Vi har også gode konferanselokaler 
med alle fasiliteter.»

Tlf. 47 60 57 60 
eller 959 33 660
www.kaserna.no

Kongens 
Brygge
1767 Halden
Tlf. 69 18 54 15

Boks 196
1752 Halden

Tlf. 69 18 48 80

Bryllup – Dåp – Konfirmasjon – Jubileer  
– Minnestunder

Naturligvis bruker vi hvite duker og hvite 
tøyservietter til livets store anledninger! Vi 
serverer aldri annet enn hjemmelaget mat. 

Tlf. 69 17 52 32 – hele året rundt.

Fredriksten Kro

Tlf. 69 17 92 90

AV REIDAR FINSÅDAL

Å tilhøre en menighet er for mange 
en del av selve «røttene» i livet. I 
Enningdalen kommer det til uttrykk 
på mange måter. Et eksempel er den 
årlige jubileums feiringen av de som 
var menighetens konfirmanter 50 år 
tidligere.

I høst var dette arrangementet lagt 
til 17. oktober.  Invitasjoner ble sendt 
ut i god tid på forhånd til adresser 
det i enkelte tilfeller nærmest måtte 
«detektiv arbeid» til for å finne! Og 
8 forventningsfulle  «konfirmanter» 
møtte opp og ble høy tidelig presentert 
i Prestebakke kirke. De var kanskje 
noe gråere i håret enn da de «gikk for 
 presten», men humøret var fortsatt 
ungdommelig! Og da festen fortsatte på 
Ende menighetshus var stemningen høy 
og minnene mange rundt bordet. Da 
kvelden kom og det var tid for å bryte 
opp, var det derfor mange som dro hjem 
igjen med opplevelsen og velsignelsen 
av de gode menighetsrøttene inni seg!

50års konfirmantene samlet til fest: Fra venstre: Sokneprest Reidar Finsådal, Lisbeth Vera 
Erichsen (tidl. Tellesås), Randi Helene Syverstad (tidl. Hansen), IngerLisbeth Bjerge (tidl. 
Hansen), Signe Østberg, Kari Jansen (tidl. Aamodt), Trond Buer, Marit Borring (tidl. Brynild
sen) og IngerLise Signebøen (tidl. Folkeseth).

Jubileumsfest fra 
morgen til kveld

AV INGER LISE SKAUGE

Den 10. oktober var gull
konfirmantene invitert til Asak 
kirke. Det ble en festguds tjeneste 
med mange mennesker i kirken, 
god menighetssang, fin korsang 
av Pella musikk forening og utde
ling av roser til jubilantene. 

Å bli invitert til  kirken femti år 
etter konfirmasjonen er tydelig

vis  kjærkomment. Flere av femti
årskonfirmantene takket for det 
fine initiativet fra Asak menig
hetsråd, som på sin side stilte 
med snitter og kake. Ved slike 
anledninger kommer kirkestua 
virkelig til sin rett. 

Samtalen gikk livlig, og det var 
bare glade ansikter var å se.

Asak-konfirmanter  
for femti år siden

Bakerste rekke fra venstre: Svein Lund, Stein Brynildsen, Kjell Hauge, Hans Moen, 
 Terje R. Nohr. Foran fra venstre: Bjørg Nordby Pettersen, Unni Ridderseth, Vigdis S. 
Stenstrøm og MayLis Haug.

Søndag 26. september møtte 13 personer 
opp for å feire at det var 50 år siden vi ble 
konfirmert. Vi var 25  den gangen, men i 
mellomtiden hadde to gått bort, dessuten 
hadde fire gitt beskjed om at de var forhin
dret fra å komme. Vi startet med å overvære 
gudstjenesten i kirken. Der etter var alle 
invitert hjem i prestegården til presteparet 
AnnaMarie og PerChristian Solberg. Leder i 
menighetsrådet, Siri Klein Bakke, leste diktet 
«Å ta sjansen er veien til frihet.» Langbor
det var nydelig dekket og vi ble servert et 
nydelig varmt måltid med dessert. Praten 

gikk livlig og det er rart hvor fort man 
finner tonen selv om flere ikke hadde sett 
hverandre på mange år. 

Tiden gikk bare så altfor fort, slik den 
gjør i hyggelig selskap. Vi som deltok var 
alle enige om at vi snart må treffes igjen. Da 
håper vi at enda flere møter opp, for det var 
en flere vi savnet.

På vegne av oss alle vil vi rette en hjertelig 
takk til dere som sto bak arrangementet og 
sørget for at vi fikk møtes.  En ekstra takk til 
presteparet, som åpnet sitt hjem for denne 
hyggelige sammenkomsten.

Gjensynstreff for 50-års 
konfirmanter i Berg kirke

Det er derfor viktig å ha et godt 
forhold til Salomo. Dronningen 
vi skal bli mer kjent med, bor 
i Saba, som etter alt å dømme 
er der Jemen ligger i dag. Og i 1. 
Kongebok 10 fortelles det om 
dronningen av Sabas besøk 
hos kong Salomo, Israels tredje 
konge, og sønn av Batseba og 
kong David. 

Langtransport
Dronningen skal ut å reise. Nå 
forberedes det langtransport. 
Kamelene lastes med varer til et 
langvarig opphold. For å komme 
til Jerusalem må de antakelig 
gå med den store karavanen 
i bortimot 1900 km, fra Saba 
i den sørvestre del av Arabia, 
gjennom den arabiske ørkenen, 
tvers over Moablandet og fram 
til Jerusalem. Det er en lang 
reise, lenger enn hele Norge på 
langs. I tillegg til nødvendig 
reiseutstyr, bringer hun med seg 
mange gaver – krydder, store 
mengder gull og edelstener. Det 
er et stort følge som legger av 
gårde. Varene hun har med veier 
mange tonn. Sannsynligvis må 
 karavanen ha bestått av mellom 
40 til 50 kameler, for at både 
gaver, mat og vann, folk og telt 
skulle kunne fraktes gjennom 
 ørkenen fram til  Jerusalem. 
Saba er et land kjent for sin pro
duksjon av krydder og  parfymer 
og reisen kan derfor ha hengt 
sammen med  handelsinteresser 
i Saba, for det var nemlig viktig 
å holde seg inne med de store 

herskerne. Men i tillegg til å 
utforske nye handelslinjer og 
mulige allianser over grensene, 
ser dronningen fram til å møte 
den berømte kong Salomo. 

Kvalitetskontroll
Så er de endelig framme, og 
dronningen av Saba er fokusert. 
Hun vil prøve å finne ut om 
det hun har hørt om  Salomos 
visdom kan være riktig. På 
forhånd har hun bestemt seg for 
at hun selv skal utforske ryktene 
om kongens visdom. Hun er så 
opphengt i å kontrollere dette, 
at hun forbereder en rekke gåte
fulle spørsmål som vil kunne 
teste ut sannheten om hans 
påståtte visdom. Hun starter sin 
ut prøvende spørre undersøkelse 
med den hensikt å avsløre kon
gen. Og Salomo gav henne svar 
på alt hun spurte om. Det fantes 
ikke den ting som var skjult for 
kongen, så han ikke kunne gi 
henne svar. 

Hun blir overrasket.  Salomos 

visdom overgår hva hun har 
hørt og tenkt. Hun blir impo
nert og uttrykker at hun nå har 
fått bekreftet det hun har hørt. 
Så var det da sant det jeg hørte 
hjemme i mitt land om deg og 
din visdom! Jeg trodde ikke det 
de fortalte, før jeg kom hit og 
fikk se det med egne øyne.  

Andre statssjefer ville nok ha 
sendt representanter for hoffet 
eller regjerningen av sted for å 
utforske sannheten om Salomos 
visdom, men dronningen av 
Saba velger å reise selv. Hun vil 
se og erfare det med egne øyne.

Gaveutveksling                                                                                                                                    
Når øverste ledere møtes, er det 
vanlig å utveksle gaver. Gaver 
vi har hørt om i den senere tid, 
klokker, armbånd og persiske 
tepper, blekner i forhold til det 
vi leser om i Jerusalem for tre 
tusen år siden. Det er nemlig 
ikke  småtterier dronningen 
har utstyrt seg med. Hun er så 
begeistret for det hun opplever, 

at hun overøser kong Salomo 
med noe av sin rikdom, en stor 
mengde krydder og edelstener 
og store mengder sandeltre. 
Av tre verket får kongen laget 
rekkverk til templet og slottet, 
og lyrer og harper til sangerne. 
I tillegg gir hun ham – ett 
hundre og tjue talenter gull – 
over 4000 kg. Verdien av gullet 
alene har etter dagens pris en 
verdi på over en milliard kroner!                                                                                   
Men Salomo er også raus. Dron
ningen har med egne øyne fått 
se noe av hans rikdom på palas
set, hans over dådige matbord 
og alle tjenerne og deres flotte 
på kledning. Som gjengave gir 
kong Salomo dronningen av 
Saba alt hun hadde lyst på, og alt 
hun bad om, foruten det han gav 
som kongelig vennskapsgave.

En reise i det indre landskap
Hun kommer fra jordens ende, 
hun satser med andre ord alt på 
å finne ut av om rykte flommen 
om Salomos visdom har sann
hetsgehalt. Alle som ser dette 
store oppbudet av kameler og 
tjenere får nok vite at dronnin
gen er ute for å få bekreftet en 
sannhet. Hun skjuler ikke sin 
søken. Tenk om en kunne være 
flue på veggen der hvor denne 
samtalen  finner sted. To svært 
kloke mennesker av høy rang 
– en konge og en dronning – 
samtaler om livets eksistensielle 
spørsmål. 

Den flotteste gaven hun 
bringer med seg hjem igjen er 
nok ikke av materiell karakter. 
Hun har fått kunnskap om Gud, 
kilden til all visdom og uttaler 
seg nesten profetisk når hun 
i begeistring sier: Lovet være 
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Dronningen av Saba – sannhetssøkeren
Vi er langt tilbake i tid – 3000 år – og Salomo er konge i Israel. Hans 
herredømme strekker seg helt til Rødehavet til Middelhavet og til 
grensen av den arabiske ørkenen. Han har kontroll over alle veiene fra 
Arabia til Egypt og Syria. 

Herren din Gud, som hadde slik 
godvilje for deg at han satte deg 
på Israels trone.

Det sies ikke noe om hva hun 
bruker denne kunnskapen til eller 
hvordan hennes  åndelig liv forto
ner seg senere, men Jesus løfter 
henne fram som et eksempel i 
 evangeliene. Denne dronningen, 
som foretar en så lang reise for å 
få bekreftet en sak, omtales ikke 
mye i Bibelen, men Jesus har lagt 
merke til henne.

Dronningen av Saba er en søs
ter av høy rang som satser alt for 
en sak. Hennes oppfinnsomhet, 
mot og nysgjerrighet er ikke blitt 
overgått av noen annen  dronning 
i historien. Og i Bibelen ser vi 
ingen andre kvinner med slike 
internasjonale forbindelser. Hun 
er med andre ord en  enestående 
kvinneskikkelse – dronningen av 
Saba.

Dronningen av Saba møter kong Salomo, slik kunstneren Edward Poynter frem
stiller det i sitt oljemaleri fra 1890.

Min barndoms jul i ord og toner
Ja, så er det jul igjen, med alt hva det innebærer av kjas og mas, og 
selvfølgelig, av hygge. Og ikke minst minner, gode fra alle tidligere års 
juleforberedelser og julefeiringer.

Min barndoms jul var full av forventning, undring og glede. Julens 
sanger øvde vi inn på skolen, i god tid, og med stor innlevelse. Min favoritt 
var, og er «Glade jul». Hver gang det var min tur til å hente inn ved, kikket 
jeg forventnings fullt rundt i vedskjulet om det skulle være en liten engel 
som hadde «dalt» ned akkurat i vårt skjul. For i et barnesinn er «å dale 
ned i skjul» helt forenelig med vedskjulet hjemme. Jeg kjente ikke til noe 
annet «skjul» enn vedskjulet. Forresten så fløy de med  «paradis grønn» 
Aha! Det var derfor «hoppe paradiset» ble kalt «flyveren»? For det var 
den englene fløy med når det var jul. Og engelen, var den liten eller stor? 
Liten trodde jeg, og fryktelig sjenert. Den hadde nok ikke truffet så mange 
menneskebarn før og gjemte seg sikkert bakom vedastabelen og kikket 
på meg. Jeg tror den smilte og så litt trist ut, for det gjorde alle englene på 
de fine glansbildene mine, og så hadde de glitter på vingene, glansbilde 
englene og helt sikkert også de som dalte ned i skjul...

Det var betydningen av så mange ting som gikk opp for meg. Der i 
vedskjulet ved juletider. Klokelig nok holdt jeg mine funderinger for meg 
selv. Nå mange år etter og forhåpentligvis noe klokere kan jeg trygt la 
offentligheten få del i mine funderinger og der tilhørende konklusjoner. 
For i mitt barndoms rike var det rom for fantasi og fundering, vi fikk ikke 
alle løsninger ferdig servert gjennom bilder i tv og på video, nei fantasiens 
gleder fikk vi ha. Når jeg i løpet av julen kommer til å synge:
Glade jul hellige jul. 
Engler daler ned i skjul.
Hit flyger de med paradis grønt
Hvor de ser hva for Gud er skjønt.
Lønnlig i blant oss de går,
Lønnlig i blant oss de går.

Kommer garantert tankene til å ta en liten avstikker til vedskjulet hjemme, 
og en jul for ganske lenge siden. Med ønske om en god jul til dere alle. 
 Lisbeth Bjerke

Den kristne 
 religion har mange 
 varianter. Velg den 
glade!

Wurmbrand
Rumensk-jødisk prest 

1909–2001

Gud, til Deg kan 
også stillhet være 
den høyeste lovsang.
Philipp Graf de la Fontain und 

d´Harnoncourt-Unversagt
østerriksk teolog

1931–

Med kunnskapen 
vokser tvilen.»
Johann Wolfgang von Goethe

tysk dikter og embedsmann
1749–1832

Lesefrukter
      til ettertanke

ved Trond Enger
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GudstjenesteoversiktRagna Ristesund Hult Søndagsskolen på Ynglingen

Hver tirsdag fra kl 18.00–19.00 samles et flott knippe barn 
på Karlsholm og synger så det ljomer i veggene under Cecilie 
 Sjøstrøm og Knut Ronald Haugens kyndige ledelse. Mange 
foreldre koser seg også sammen med dem den timen øvelsen 
varer. Fortsatt er det naturligvis plass for flere sangere i Idds for 
tiden beste kor!

Idd Barnekor  
er i gang igjen! 

Lyst til å være med i barnekor? Hver tirsdag samles Idd Barnekor på 
 Karlsholm!

Idd menighet

Juletradisjoner Av Arild Stang

TEKST OG FOTO: ARILD STANG

Hun er 56 år og gift med Lars 
Karl Hult, som har sitt virke i 
Fredrikstad,  der de er bosatt. 
Sammen har de tre barn, 
hvorav den yngste på 15 år går 
på skole i «Plankebyen».

Ragna har svær utdannelse 
og skriver nå på sin mastergrad 
om Trosopplæringsreformen, 
fase 15–18 år. Hun har vært 
ansatt i kirken i til sammen 27 
år, hvorav 25 år i Stavanger. 

I sin virksomhet har hun for 
det meste drevet med ung
domsarbeid med blant annet en 
rekke typer kor. Hun har også 
 fungert som klokker. De siste 
par årene, etter at paret flyttet 
til Fredrikstad, har hun i Østre 
Fredrikstad menighet arbeidet 
med å tilrettelegge for Tros
opplæringsreformen.

Her i Halden sitter hun 
som kirkens ansatte i 
 Styringsgruppa for tros

opplæring i kommunen. 
 Foruten informasjon og opp
læring av menighetsrådene har 
hun i den senere tid arbeidet 
med prosjektene Lys Våken og 
Tårnagentene (8 år).

Ragna har vært en sterkt 
etterlengtet person! Nå er hun 
godt i gang med sitt viktige 
arbeid, og vi vil sikkert komme 
tilbake til dette ved senere 
utgaver av Menighetsbladet.

Ny kateket i Halden

Søndagsskoletur til Bjørnlia

Vi har tidligere hilst Trosopplærings reformen 
 velkommen,  og omtalt den i tidligere nummer 
av Menighetsbladet. 1. september ble Ragna 
Ristesund Hult ansatt som kateket for tros
opplæring i Halden i Den Norske Kirke. 

Den siste helgen i september reiste søndagskolen på Ynglingen på 
 overnattingstur til speiderhytta på Bjørnlia.

Ragna Ristesund Hult

Åtte forventningsfulle skole
barn og tre pappaer pakket 
 sekkene og reiste av gårde. 
Været var noe grått, men det 
hadde ingen betydning når mye 
spennende stod på program
met. Det var matlaging på 
bål, orienteringsløype med 
 spennende skatter, luftgevær

skyting, spikking og mye lek.  
I det hele tatt ble det en fin opp
levelse for både store og små.

På søndagen kom resten 
av familiene opp. Da ble det 
også samling rundt bålet med 
 grilling og god mat. Vi fikk høre 
om sauen som gikk seg vill og 
at Guds omsorg og kjærlighet 

gjelder for alle. I tillegg var vi på 
«leting» etter «en bortkommen 
sau», og vi hadde formings
oppgave i tilknytning til dagens 
tema «Ut på tur, aldri sur»…  
Dette frister til gjentakelse!

Velkommen til søndags
skole på Ynglingen annenhver 
søndag til store og små!

Tirsdag 16. november  arrangerte 

Halden menighetsråd en hygge

aften for en del inviterte gjester.  
Et av høydepunktene var et 
lengre og meget interessant 
foredrag av Leif Ryan om våre 
juletradisjoner. Hvor/når de 
oppstod og senere utvikling. 
Jeg skulle ha ønsket at alle 
våre innbyggere hadde vært til 
stede og lyttet.

Med forfatterens tillatelse 
(Ivar Bjørndal), sakser jeg som 
en erstatning noen få utsnitt 
fra boken «Toppen av alt var 
jula», som kom for tre år siden:

«Tre tolkninger
Ut fra hva Snorre forteller, 
kan vi slutte at julen var en 
fest for fruktbarhet. En ofret 
til gudene for å få godt vær og 
gode av linger i det nye året.  
En utbrakte gudenes skål og 
uttrykte i fellesskap ønsket 
om et grøderikt år. En annen 
teori er at julen var en  gammel 
germansk solvervsfest. En ville 
markere at mørketiden snart 
var slutt, og at lysets makter 
igjen ville få overtaket over 
mørkemaktene. Romerne 
hadde en lignende markering. 
Den 25. januar feiret de festen 

for den uovervinnelige sol (Sol 
Invictus). En tredje forklaring 
går ut på at julen var en fest til 
ære for de døde. Forestillingen 
var at de som var døde, vendte 
tilbake til sine slektninger for 
en stund, og at de skulle tas vel 
imot. Det var grunnen til at spi
sebordet skulle være dekket og 
at jule lyset skulle brenne døgnet 
rundt i hele julen.»

«Kjell Bondevik var en av våre 
fremste folkeminnegranskere 
i tillegg til å være politiker og 
stortingsmann. Han konklude
rer slik: Vi kommer ikke utenom 
Snorres ord om at julen var en 
fest for et godt år, for årsveksten.

Uansett hva meningen kan ha 
vært, er det ganske klart at flere 
elementer i senere tiders kjente 
juletradisjoner går tilbake til 
former for julefeiring i førkristen 
tid.»

«Julen får et nytt innhold
Kristningen av julen skjedde ved 
lovbestemmelser som fulgte i 
kjølvannet av kirkens vekst og av 
samlingen av Norge til ett rike. 
Snorre har en interessant opp
lysning. Han forteller at allerede 
Håkon den gode (tiden omkring 
950) hadde gjort det til lov at 

julen i Norge skulle begynne 
på samme tid som hos kristne 
folk i det øvrige Europa. Hver 
mann skulle holde øl av ett mål 
malt (5o liter). Helg skulle en 
holde så lenge ølet varte.»

«Julefreden vernet ved lov.
Vel to hundre år senere (i 1260) 
fastsatte Frostatingsloven 
bestemmelser som sikret den 
alminnelige julefred. Det vil 
konkret si at en ikke skulle 
bære våpen eller arbeide, at 
ingen kunne saksøkes, og at 
det ikke skulle innkalles til 
ting så lenge høytiden varte. 
Ingen måtte ta seg kone i fast
etiden før jul, og alle barn født 
etter Mikkelsmess (29. septem
ber) måtte være døpt (kristnet) 
før julaften. Det var bot for å 
ha udøpt barn i huset julaften. 
Tanken var at dåpen vernet 
mot de onde maktene, som 
var særlig aktive i mørke tiden. 
Forsømte man seg, kunne det 
gå ut over alle.»

«Julehøytiden varte fra 
julaften 24. desember (eller fra 
1. juledag 25. desember) til 6. 
januar (trettende dagen, Hellig
trekongers dag), eller til 13. 
januar (tjuendedagen).

Matheo Swinburne Dahll
Elias Andrè Måsøy
Lars Martin Solholt
Leander Nordby Rørnes
Henrik Abbe Sachs

Rokke kirke:
William Myklestad
May Kristin Orud

Immanuels kirke:
Iben Olai Frychel Nordheim
Milian August Frychel 

Nordheim
Oliver Larsen Knudsen
Adrian Johannes Pettersen
Jenny Aasgård Knudsen
Theodor Aleksander 

Nordgaard Hansen
Sverre Leander Buckholm 

Hansen
Julie Vestre Bukholm
Alva Elisabeth Hagberg
Theodor Kjølerbakken

VIELSER:
Idd kirke:
Susan Elisabeth Möllerop og 

Svein Håvard Norheim 

Prestebakke kirke:
Ann Kathrin Signebøen og 

Bjørn Aage Olsen

S. Enningdal kirke:
Elisabeth Emilie Signebøen 

og Ole-Willy Røstadli

Berg kirke:
Tove Marie Sagstuen og 

Trond Harald Andreassen
Sarah Dowkes  

og Håkon Kjærnes

Rokke kirke:
Christine Holmen og  

Morten Aalborg

Immanuels kirke:
Marianne Minge og  

Espen Vattekar

Ingen informasjon om 
«døde» fra Den norske kirke 
i Halden denne gangen, 
da dette ikke var komplett 
da Menighetsbladet gikk i 
trykken.

Mie Alice Jensen
Angelika Valseth Fuglevik

Prestebakke kirke:
Sindre Frydenberg-Eriksen
Elias Thunæs
Iben Fredericke Kivedahl-

Hansen

S.Enningdal kirke:
Kasper Severin Signebøen 

Røstadli

Berg kirke:
William Nygaard Henriksen
William Andrè Hoff
Trym Lindvik
Mathea Elise Lehmann 

Ruster
Sondre Halstvedt
Thea Marie Holt
Tila Westerås Karlsen
Lone Marie Karlberg Tiben
Emma Nicoline Bakke
Sixten Waleur-Nordgaard
Linnea Johansen Thowsen
Tuva Caroline Olsen Granholt
Elin Gløckner Nilsson

DØPTE:
Asak kirke:
Gustav Oliver Glomsrød
Anders Haugan Karlsson
Sander Måsøy Östman
Mathias Tveter Clausen
Tom Andreas Andersen
William Stegerød
Mathias Kristoffersen
Leon Nicholai Gjødalsstuen 

Eriksen
Max Philip Elsness
Hermine Berg Thomassen
Martine Kielland Lilledal
Leah Martine Elsness

Idd kirke:
Elias Grønnerød Thøgersen 

Zeylon
Philip Redi
Trym Aron Østnes
Jørgen Holien
Markus Christoffer Hansen
Isabella Wastvedt
Anna Øberg Hovland
Nena Cecilie Brække
Linnea Victoria Johansen
Emilie Dahl

Idd kirke Prestebakke kirkeBerg kirke Rokke kirke Immanuels kirke Asak kirke Tistedal kirke Enningdalen kirke

Søndag 28. november
1. søndag i advent:
TISTEDAL KIRKE KL. 
11.00:
Familiegudstjeneste v/s.pr. 
Lisbeth Heie Gregersen.
Speiderne og konfirmantene 
deltar. Dåp.
PRESTEBAKKE KRK KL. 18:
Lysmesse v/s.pr. Reidar Finsådal 
og konfirmantene.
IMMANUELS KIRKE KL. 17:
Lysgudstjeneste v/s.pr. Jan Boye 
Lystad. Barnekor, konfirmanter.
BERG KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste v/s.pr. Per Chr. 
Solberg.
ROKKE KIRKE KL. 19.00:
Lysmesse v/s.pr. Halvor 
Gregersen.

Søndag 5. desember
2. søndag i advent:
ASAK KIRKE KL. 18.00:
Lysmesse v/kap. Fredrik Larsen-
Mehren og konfirmantene.
IDD KIRKE KL. 18.00:
Lysmesse v/s.pr. Reidar Finsådal 
og konfirmantene.
IMMANUEL KIRKE KL. 11:
Familiegudstjneste v/s.pr. Jan 
Boye Lystad.

Søndag 12. desember
3. søndag i advent:
ASAK KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste v/s.pr. Reidar 
Finsådal. Nattverd.

TISTEDAL KIRKE KL. 
18.00:
«Vi synger julen inn» v/s.pr. 
Lisbeth Heie Gregersen.
IDD KIRKE KL. 11.00:
Deltar på gudstjenesten i Asak 
kirke.
IMMANUELS KIRKE KL. 
11.00
Gudstj. v/s.pr. Per Chr. Solberg.
BERG KIRKE KL. 18.00:
Kveldsgudstj. v/s.pr. Per Chr. 
Solberg
ROKKE KIRKE KL. 11.00:
Gudstj. v/s.pr. Halvor Gregersen.

Søndag 19. desember
4. søndag i advent:
Felles adventsgudstjeneste 
på Solheim senter kl. 11.00 
v/ Fredrik Larsen-Mehren. 
Nattverd.
IMMANUELS KIRKE KL. 
11.00:
Gudstj. v/s.pr. Jan Boye Lystad.
BERG KIRKE KL. 11.00:
Gudstj. v/s.pr. Per Chr. Solberg.

Fredag 24. desember
Julaften:
ASAK KIRKE KL. 14.30  
OG KL. 16.00:
Familiegudstjenester v/s.pr. 
Lisbeth Heie Gregersen.
TISTEDAL KIRKE KL. 
14.00:
Familiegudstjeneste v/kap. 
Fredrik Larsen-Mehren.

IDD KIRKE KL. 14.00  
OG KL. 16.00:
Familiegudstjenester v/s.pr. 
Reidar Finsådal.
PRESTEBAKKE KRK KL. 16:
Familiegudstjeneste v/kap. 
Fredrik Larsen-Mehren.
IMMANUELS KIRKE KL. 
14.00 OG KL. 16.00
Familiegudstj. v/s.pr. Jan Boye 
Lystad
BERG KIRKE KL. 14.00  
OG KL. 16.00
Familiegudstj. v/s.pr. Per Chr. 
Solberg
ROKKE KIRKE KL. 14.00:
Familiegudstj. v/s.pr. Halvor 
Gregersen
BERG KIRKE KL. 23.00:
Middnattsmesse v/s.pr. Per Chr. 
Solberg.

Lørdag 25. desember
1. juledag:
TISTEDAL KIRKE KL. 
11.00:
Høytidsgudstjeneste v/s.pr. 
Lisbeth Heie Gregersen. Dåp.
IDD KIRKE KL. 11.00:
Høytidsgudstjeneste v/s.pr. 
Reidar Finsådal. Dåp.
ENNINGDAL KRK KL. 23:
Midnattsgudstjeneste v/kap. 
Fredrik Larsen-Mehren.
IMMANUELS KIRKE 
KL.12.00:
Høytidsgudstj. v/s.pr. Halvor 
Gregersen.

BERG KIRKE KL. 12.00:
Høytidsgudstj. v/s.pr. Per Chr. 
Solberg.

Søndag 26. desember
2. juledag:
ASAK KIRKE KL. 11.00:
Høytidsgudstjeneste v/s.pr. 
Reidar Finsådal. Dåp.
HALDEN SYKEHJEM KL. 
11.00
Gudstjeneste v/s.pr. Halvor 
Gregersen.
ROKKE KIRKE KL. 12.00:
Gudstjeneste v/s.pr. Jan Boye 
Lystad.

Fredag 31. desember
Nyttårsaften:
IMMANUELS KIRKE KL. 
23.15:
Midnattsgudstjeneste v/s.pr. Per 
Chr. Solberg
Lørdag 1. januar
1. nyttårsdag:
ASAK KIRKE KL. 12.00:
Felles gudstjeneste for Halden 
v/s.pr. Per Chr. Solberg.

Søndag 2. januar
Kristi Åpenbaringsdag:
TISTEDAL KIRKE KL. 
11.00:
Gudstjeneste v/s.pr. Lisbeth 
Heie Gregersen. Dåp/Nattverd.
BERG KIRKE KL. 11.00
«Vi synger jula ut» v/s.pr Per 
Chr. Solberg og Sarpsborg 
damekor.

Søndag 9. desember
1.søndag etter Kristi 
 Åpenbaringsdag:
ASAK KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste v/s.pr. Lisbeth 
Heie Gregersen. Dåp.
IDD KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste v/s.pr. Reidar 
Finsådal. Nattverd.
S.ENNINGDALEN KIRKE  
KL. 11.00:
Gudstjeneste v/vikar. Nattverd.
IMMANUELS KIRKE KL. 
11.00
Gudstj. v/ s.pr. Jan Boye Lystad.
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstj. v/s.pr. Halvor Gregersen.

Søndag 16. januar
2. søndag etter Kristi 
Åpenbaringsdag:
TISTEDAL KIRKE KL. 
11.00:
Gudstjeneste v/sogneprest 
Reidar Finsådal. Dåp/Nattverd.
IDD KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste v/vikar. Dåp.
IMMANUELS KIRKE KL. 
11.00
Gudstjeneste v/s. pr. Jan Boye 
Lystad.
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstj. v/s. pr. Per Chr. Solberg

Søndag 23. januar
3. søndag etter Kristi 
Åpenbaringsdag:
ASAK KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste v/vikar. Nattverd.
IDD KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste v/s.pr. Lisbeth 
Heie Gregersen. Nattverd.
PRESTEBAKKE KRK KL. 
11.00:
«Lys Våken»-gudstjeneste v/s.
pr. Reidar Finsådal.
IMMANUELS KIRKE KL. 
11.00
Gudstj. v/ s.pr. Jan Boye Lystad.
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstj. v/s. pr. Per Chr. Solberg
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstj. v/s. pr. Halvor Greger-
sen.

Søndag 30. januar
4.søndag etter Kristi 
 Åpenbaringsdag:
ASAK KIRKE KL. 11.00:
Familiegudstjeneste v/s.pr. 
Lisbeth Heie Gregersen.
Dåp. Sang av barnekoret.
TISTEDAL KIRKE KL. 
11.00:
Økumenisk gudstjeneste v/
vikar. Dåp.
IMMANUELS KIRKE KL. 
11. 00
Gudstjeneste v/s. pr. Jan Boye 
Lystad. «Tårnagentene».
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste vs.pr. Per Chr. 
Solberg.

Søndag 6. februar
5. søndag etter Kristi 
Åpenbaringsdag:
IDD KIRKE KL. 11.00:
Familiegudstjeneste v/s.pr. 
Reidar Finsådal. Dåp. Sang av 
barnekoret. 
S.ENNINGDALEN KRK. 
KL. 11:
Gudstjeneste v/s.pr. Lisbeth 
Heie Gregersen
IMMANUELS KIRKE KL. 
11.00
Gudstj. v/ s.pr. Jan Boye Lystad.
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstj. v/ s.pr. Per Chr. Solberg
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstj. v s.pr. Halvor Gregersen

Søndag 13. februar
Vingårdssøndagen
ASAK KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste v/s.pr. Reidar 
Finsådal. Nattverd.
TISTEDAL KIRKE KL. 
18.00:
Gudstjeneste v/s.pr. Reidar 
Finsådal. Nattverd.
IDD KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste v/vikar. Nattverd.
IMMANUELS KIRKE KL. 
11.00
Familiegudstjeneste v/ s.pr. Jan 
Boye Lystad. «6- års bok».
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstj. v/ s.pr. Per Chr. Solberg.

Søndag 20. februar
Såmannssøndagen
TISTEDAL KIRKE KL. 
11.00:
Gudstjeneste v/s.pr. Lisbeth 
Heie Gregersen.
IDD KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste v/s.pr. Reidar 
Finsådal. Dåp.
PRESTEBAKKE KRK KL. 
11.00:
Gudstjeneste v/vikar. Nattverd.
IMMANUELS KRK KL. 11.00
Gudstjeneste v/s.pr. Jan B. 
Lystad
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste v/vikar
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste v s.pr. Halvor 
Gregersen

Søndag 27. februar
Kristi Forklarelsesdag
ASAK KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste v/s.pr. Lisbeth 
Heie Gregersen. Dåp.
IMMANUELS KIRKE KL. 
18.00:
Ungdomsgudstjeneste v/ s.pr. 
Halvor Gregersen
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste v/ s.pr. Per Chr. 
Solberg

Søndag 6. mars
Søndag før faste:
TISTEDAL KIRKE KL. 11.00:
Diakonigudstjeneste v/s.pr. Lisbeth 
Heie Gregersen og diakon Kari Sol 
Tveter. Nattverd.
IDD KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste v/vikar. Nattverd.
S.ENNINGDALEN KRK KL. 
11.00:
Gudstjeneste v/s.pr. Reidar Finsådal. 
IMMANUELS KIRKE KL.11.00
Familiegudstjeneste v/s.pr. Jan Boye 
Lystad. «Karneval»
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste v/ s.pr. Halvor 
Gregersen

Onsdag 9. mars 
Askeonsdag
IMMANUELS KIRKE KL. 19.00
Gudstjeneste 
BERG KIRKE KL. 19.00
Gudstjeneste v/. s.pr. Per Chr. 
Solberg

Søndag 13. mars
1. søndag i faste:
ASAK KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste v/vikar. Nattverd.
IDD KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste v/s.pr. Reidar Finsådal. 
Dåp.

Lørdag 19. mars
Asak kirke kl. 18.00  
og kl. 20.00
Konfirmantene framfører musikal.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste v/ s.pr. Jan Boye Lystad
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste v/ s.pr. Per Chr. Solberg

Søndag 20. mars
2. søndag i faste:
TISTEDAL KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste v/vikar. Årsmøte.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste v/ s.pr. Jan Boye Lystad
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste v/ s.pr. Per Chr. Solberg

Søndag 27. mars
Maria Budskapsdag:
ASAK KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste v/s.pr. Lisbeth Heie 
Gregersen. Dåp.
IDD KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste v/s.pr. Reidar Finsådal. 
Nattverd.
IDD KIRKE KL. 18.00:
Sangkveld.
PRESTEBAKKE KIRKE KL. 
11.00:
Gudstjeneste v/vikar.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjenste v/ s.pr. Halvor Gregersen
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste v/ s.pr. Per Chr. Solberg
ROKKE KIRKE KL. 12.00
Gudstjeneste v/ s.pr. Halvor 
Gregersen

Slekters gang



Dette har betydd noe for meg Vigdis Bye
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Bakkens Auto A/S
AUTORISERT VERKSTED

Periodisk kjøretøykontroll
Sevice, oppretting, lakkering

Tlf. 69 19 61 80
Fax 69 19 61 09

Kleppervn. 1793 Tistedal

Når det gjelder  
IT og økonomi

Kr. Augustgt. 1  -  Tlf. 69 19 03 00 
  Du finner oss øverst i gågata

Kr. Augustgt. 1  -  Tlf. 69 19 03 00 
  Du finner oss øverst i gågata

Egen systue
Kr. August gt. 1

1776 Halden
Tlf. 69 19 03 00

på Brødløs
Tlf. 69 17 20 37

Gerd Holm’s Eftf. AS
Bandagisten, Ruth Else Akselsen
Storgt. 10 – ved Berg Sparebank

Tlf. 69 18 12 88 – Fax 69 17 66 46
GODKJENT LEVERANDØR

AV HELSE- OG SYKEARTIKLER

Bakke, 1765 HALDEN,  
TELEFON 69 17 26 00
Behandling i miljø.

Senter for Mestring og Rehabilitering AS

Vi satser  
på service

Ottar  
Linde-Nielsen a/s

JUVELER

Tlf. 69 17 60 62

Niels Ankersgt. 4
Tlf. 69 17 86 14

Den norske kirke 
i Halden

Kirkens Hus
Borgerg. 12, 1767 Halden
Kontor for kirkevergen og alle menighetene og kirkene 
i Halden
Eksp. 10–14 mandag–fredag 69 17 95 30
Telefaks  69 17 95 31

K i r k e v e r g e n s  k o n t o r
  Kirkeverge  69 17 95 42
  Kontorleder  69 17 95 40
  Sekretær  69 17 95 44
  Sekretær/legat  69 17 95 41
  Prosjektarbeider 69 18 34 83
  Informasjonsmedarbeider 69 17 95 43
 Boligtelefoner
  çirkeverge Jan Ivar Andreassen  69 34 87 12
  Kontorleder Torild Hauge 69 19 63 24
  Sekretær Liv Grethe Bakken 69 19 54 08
  Prosjektarbeider Anne Sætre Jensen 69 17 61 62

H a l d e n  o g  I d d  p r e s t e g j e l d
  Driftsleder kirkegård Knut Skram 69 17 52 89
  Kateket/trosopplærer Ragna Ristesund Hult 
 69 17 95 67 / 93 49 19 54

H a l d e n  m e n i g h e t s k o n t o r
  Daglig leder 69 17 95 53
 Boligtelefon
  Daglig leder Steinar Svendberg 69 18 51 05

I d d  m e n i g h e t s k o n t o r
  Daglig leder 69 17 95 65
 Boligtelefon
  Daglig leder Ingunn Holmberg 69 19 91 00

HALDEN PRESTEGJELD
K i r k e l i g  u n d e r v i s n i n g
  Menighetspedagog 941 71 465 

B e r g  k i r k e / B e r g  m e n i g h e t
  Sakristi  69 18 82 92
  Sogneprest 69 17 95 51
  Driftsleder 913 93 921
 Boligtelefoner
  Menigh.rådsleder Siri Klein Bakke 917 03 737
  Sogneprest Per Chr. Solberg  473 03 520
  Organist Michael Servant 69 19 11 75
  Driftsleder Knut Skram 69 17 52 89

I m m a n u e l s  k i r k e / H a l d e n  m e n i g h e t
  Sakristi 69 18 11 87
  Sogneprest  69 17 95 50
  Kantor  69 17 95 55
  Klokker  69 17 95 53
  Kirketjener (Ole Johannes Ulseth) 936 47 397
  Kirketjener (Ø. Aanonsen-Jansen) 902 89 122
 Boligtelefoner eller mobil
  Menighetsrådsleder Arild Stang 90 03 76 54
  Sogneprest Jan Boye Lystad 69 18 12 41
  Kantor Marie Håkensen 46 78 16 96
  Klokker Steinar Svendberg 69 18 51 05
  Kirketjener (Ole Johannes Ulseth) 69 19 32 27
  Kirketjener (Ø. Aanonsen-Jansen) 902 89 122

R o k k e  k i r k e / R o k k e  m e n i g h e t
  Sakristi  69 19 32 53
  Sogneprest 69 17 95 52
  Kirketjener 907 53 131
 Boligtelefoner
  Menigh.rådsleder Arnstein Vold 69 19 33 31
  Sogneprest Halvor Gregersen  69 18 61 86
  Organist Berit Andersen 69 19 02 65
  Kirketjener Morten Lager 69 19 12 03

IDD PRESTEGJELD
D i a k o n i
  Diakoniarbeider 69 17 95 61
 Boligtelefon
  Diakoniarbeider Kari Solveig Tveter 69 19 25 96
  Kateket/trosopplærer Ragna Ristesund Hult  
   69 17 95 61

A s a k  k i r k e / A s a k  m e n i g h e t
  Sakristi  69 19 00 45
  Sogneprest 69 17 95 62
  Kantor 69 17 95 64
  Kirketjener  954 64 621
 Boligtelefoner
  Menighetsrådsleder Gerda Solerød  69 18 15 97
  Sogneprest Lisbeth Heie Gregersen 69 18 61 86
  Kantor Svein Anders Aasen 70 02 41 86
  Kirketjener Ole Johannes Solberg  69 19 61 29

I d d  k i r k e / I d d  m e n i g h e t 
  Sakristi  69 19 61 84
  Sogneprest 69 17 95 60
  Kirketjener (Karin Wærstad Hansen) 915 66 037
  Kirketjener (Svein Ulseth)  957 28 932
 Boligtelefoner
  Menighetsrådsleder Svein Ystehede 69 19 61 16
  Sogneprest Reidar Finsådal 69 18 54 24
  Organist Knut-Ronald Haugen 69 18 67 72
  Organist Berit Andersen 69 19 02 75
  Kirketjener Karin Wærstad Hansen 69 19 63 39
  Kirketjener Svein Ulseth  69 19 76 48

Pre s teb ak ke k i r ke / Enningdalen menighe t
  Sakristi  69 19 73 05
  Ungdomsprest 69 17 95 63
  Kirketjener 481 85 940
 Boligtelefoner
  Menighetsrådsleder Ragnhild Sørstrøm 
   69 19 72 75
  Ungd.prest Fredrik Larsen-Mehren 69 19 70 58
  Organist Pål Espen Haugen 69 17 72 06
  Kirketjener Svein de Flon 69 19 72 84

T i s t e d a l  k i r k e / T i s t e d a l  m e n i g h e t
  Sakristi  69 19 24 74
  Ungdomsprest 69 17 95 63
  Kantor 69 17 95 64
  Kirketjener  907 89 361
 Boligtelefoner
  Menighetsrådsleder Leif Bjørnstad 69 19 16 81
  Ungd.prest Fredrik Larsen-Mehren 69 19 70 58
  Kantor Svein Anders Aasen 70 02 41 86
  Klokker Leif Bjørnstad 69 19 16 81
  Kirketjener Venche Solberg 69 19 15 27

Menighetsbladet12

Jeg snakker mye med Gud, og 
jeg tar meg tid til å høre etter 
svar også, for jeg regner med 
at Gud vil ha en samtale og 
ikke bare høre på meg. Svar 
kan komme på mange måter, 
enten ved noe jeg  kommer 
på, en tanke som faller på 
plass og blir riktig for meg, 
eller ved at jeg er stille, holder 
tilbake mine egne tanker og 
«hører» Gud svare meg. Svar 
kan også komme ved noe jeg 
ser eller hører gjennom andre 

 mennesker, eller noe jeg ser i 
naturen. En søndagsmorgen 
jeg satt og ba til Gud, «hørte» 
jeg at han sa: «i dag skal jeg gi 
deg en gave i kirken, vennen 
min.» Vi dro til kirken, og jeg 
var litt spent på hva gaven var.

Gjennom hele gudstjenesten 
skjedde det ikke noe spesielt, 
og jeg tenkte at jeg hadde 
misforstått, eller hørt feil. Ja, ja, 
tenkte jeg; det var det. Vi gikk 
ut av kirken og skulle gå hjem.

Utenfor kirkedøren sto det ei 
jeg kjenner fra menigheten, og 
jeg hilste og gikk videre.

– Vent litt sa hun til meg, 
vi sto akkurat her og lurte 
på om du og mannen din vil 

være med i bibelgruppa vår? 
Jeg svarte ja med en gang, og 
kjente at jeg ble så glad.

Det er den beste gaven jeg 
har fått på veldig lenge. Min far 
i himmelen visste at jeg hadde 
savnet et slikt fellesskap.

Ikke nok med det. Men nå 
har vi gått der en stund, og 
mer og mer ser jeg at Gud 
har truffet helt rett med de 
 menneskene vi deler denne 
gruppa med. Vi passer 
sammen, rett og slett.

Det er mennesker som til
fører oss veldig mye ved å være 
akkurat slik de er, og de sier at 
vi tilfører dem noe bra også.

Vi leser Apostlenes 

 gjerninger for tiden, og om de 
første menigheter der de delte 
alt og hadde stor frimodighet. 
Det står i kap. 4 vers 31: «Da de 
hadde bedt, skalv stedet der de 
var samlet».

I Matteus 18, vers 19 står 
det: «Dersom to av dere her på 
jorden blir enige om å be om 
noe, hva det enn er, skal de få 
det av min far i himmelen.  
20: «For hvor to eller tre er 
samlet i mitt navn, der er jeg 
midt iblant dem.»

Nå er vi enige om å be om at 
menigheten i Berg kirke skal 
øke, så nå gjelder det å lytte 
til Guds svar framover… Jeg 
venter i spenning.

I høst kom filmen 
 «Utryddelsen» som skildrer 
det franske politis arrestasjon 
av 13.000 jøder i Paris 16. juli 
1942. De ulykkelige blev brakt 
til Paris’ enorme innendørs 
sykkelstadion, der barn og 
voksne, gamle, syke og døende, 
13.000, blev stuet sammen 
og måtte utholde fem varme 
sommer dager, praktisk talt 
uten vann, mat eller helse
tjenester, innen de blev fraktet 
videre mot tilintetgjørelsen 
i Polen via oppsamlings
leire i Frankrike. Vi kommer 
tett inn på utvalgte enkelt

skjebner med 11 år gamle 
Joseph  Weismann i sentrum 
som vi følger gjennom dette 
menneske skapte helvete på 
jord. Den grusomme skjebnen 
til de familier vi blir kjent med 
i filmen, må så multipliseres 
med hundretusener, til slutt 
med millioner andre jøders 
like grufulle skjebne.

Jesus var jøde, og  Kirken 
begynte som en jødisk 
 bevegelse. Derfor har vi kristne 
alltid hatt et spesielt forhold 
til jødene og til staten Israel 
efter at den i 1948 blev opp
rettet av FN som et tilfluktsted 
for jødene. Jødenes grufulle 
skjebne under krigen har vært 
med å forsterke dette positive 
forhold til Israel. Men i de 
senere år har mange fått en 
mer kritisk holdning til staten 

Israel og større sympati for 
andre parter i MidtØsten
konflikten. Konflikten blir 
imidlertid uforståelig og uløse
lig hvis vi ikke tar hensyn til 
at Holocaust er nærværende i 
bevisstheten til Israels ledere 
på en helt annen måte enn for 
oss. Det angår dem direkte. De 
er seg også meget mer bevisst 
at Holocaust bare er toppunk
tet i en årtusenlang antisemit
tisk historie, som ennu ikke er 
slutt. Aller minst er den slutt 
i Israels nærmiljø, der dette 
bitte lille landet ligger som en 
øy i et stort hav av lite vennlig
sinnede stater. 

Skal staten Israel fungere 
som tilfluktssted for jøder, 
forutsetter det at de kan være 
 herrer i eget hus og ikke må 
leve på andres nåde, slik de 

ellers har måttet og fremdeles 
må gjøre noen steder. Israel 
representerer et unntaks
tilfelle. Vi må i tilfellet Israel 
akseptere ting vi ellers ikke er 
begeistret for, som for eksem
pel en statsdannelse og et sam
fund opprettet for én bestemt 
folkegruppe. Men det er prisen 
den verden som lot Holocaust 
skje, må betale ennu i lang tid 
fremover.

Vi kan, og bør, legge 
også andre perspektiver på 
 MidtØstenkonflikten og på 
staten Israel. Men den som ser 
bort fra jødenes helt spesi
elle historie og plassering på 
kartet, fratar seg muligheten 
til å forstå hva det dreier seg 
om for de israelske aktørene i 
denne tilsynelatende uløselige 
konflikt.

Ordet er ditt: En tragisk konflikt Trond Enger


