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Som prest bruker jeg ofte ord. 
Enten jeg skal holde prekener eller 
korte andakter, ha kon!rmant-
undervisning, dåpssamtaler eller 
skrive noe som dette. Vi som skal 
forkynne Ordet, kommer ikke 
utenom det å bruke ord.

Men noen ganger kommer ikke 
ordene så lett. Det hender at de 
 «sitter fast» i hodet et sted uten 
liksom å ville komme ut. Og når de 
først kommer, blir det «feil,» en føler 
at de ikke helt stemmer og at en må 
begynne helt på nytt igjen.

Av og til ønsker jeg at jeg hadde 
et yrke hvor jeg ikke behøvde å 
bruke ord, men hvor jeg bare kunne 
«gjøre.» Et yrke hvor jeg møtte opp 
på morgenen og ble forespeilet hva 
som skulle bli gjort i løpet av dagen, 
og så gjøre det, uten å måtte bruke 
ord. Kanskje er det derfor jeg, og 
mange med meg, liker å drive med 
noe praktisk på fritiden, enten det er 
idrett, skogsarbeid, !ske, oppussing 
eller noe annet.

Jesus brukte ofte ord. Enten når han 
snakket til de store folke mengder 
eller når han snakket med sine 
disipler eller enkeltpersoner. Kapittel 
13–16 i Johannesevangeliet er f.eks. 
nesten utelukkende fylt av Jesu ord 
til disiplene. I Johannesevangeliet 

!nner vi for øvrig noen av de !neste 
og mest kjente Jesus-ordene. «Jeg er 
verdens lys. Jeg er oppstandelsen og 
livet. Den som tror på meg, skal leve 
om han enn dør.» 

Men det største med Jesus er ikke 
hva han sa. Det største med Jesus 
er hva han gjorde. Da nettet snørte 
seg sammen rundt Jesus og folket 
krevde at Pilatus skulle korsfeste 
ham, svarte han ikke så mye. Han 
holdt ingen lang forsvars- eller 
avskjedstale da han hang på  korset. 
Han uttalte seg i svært knappe 
ordelag. Ellers var han taus. Og på 
denne måten oppfylte han profetien 
i  Jesajas 53. kapittel: «Men skylden 
som vi alle hadde, lot Herren ramme 
ham. Han ble mishandlet, han ble 
plaget, og han åpnet ikke  munnen, 
lik et lam som føres bort for å 
slaktes, lik en sau som tier når den 
klippes…»

Vi trenger ordene i vårt samfunn. 
Uten ord blir kommunikasjonen 
med hverandre mildt sagt vanskelig. 
Godt samspill og fellesskap krever 
ord. Vi trenger også Jesu ord. For å 
forstå hvem han er og hvem vi er i 
forhold til Gud. Samtidig er det godt 
å vite at frelsesverket er basert ikke 
på ord, men på handling – på denne 
Menneskesønnens handlinger disse 
dramatiske dager i påsken for snart 
2000 år siden.

Og påskedag bare gjorde han det 
igjen. Han stod opp.

Ord
Av M a r t i n  Lu nd
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Fastetid  
og påskefest
Vi i redaksjonen ønsker alle våre 
lesere en fordypet fastetid og en 
velsignet påskefest. Måtte vi møtes 
i kirkene og sammen få oppleve 
palmesøndags hyldning av Jesus 
Kristus, fellesskapet med Ham på 
skjærtorsdag, lidelsen på lang-
fredag, stillheten på påskeaften 
og oppstandelseslyset på påske-
morgen! – Se, jeg er med dere alle 
dager inntil verdens ende, sier Han.

Redaksjonen takker avtroppende 
redaktør Arild Stang for stor og tro-
fast innsats i hele ti år for Menighets-
bladet. Vi er så heldige å beholde 
hans kunnskap innen foto, tekst og 
kirkelige forhold, siden han fort-
setter som medlem av redaksjonen.  
«Stafettpinnen» går foreløpig videre 
til Unni E. B. Nøding, representant for 
Idd menighet i ti år.

Jeg siterer Paulus: «Alt som er 
godt, alt som er ære verdt, legg vinn 
på det», og oppfordrer herved våre 
lesere til å komme med sine tanker 
til Menighetsbladet. Skriv, skriv, 
skriv! Vi kan rette opp tekster, skrive 
ut på data og lignende, men dere 
har  tankene, meningene og opp-
levelsene. Det er viktig at dere også 
blir hørt og lest. En del artikler vil vi 
måtte skyve på p.g.a. plass i bladet 
og plassering i kirkeåret. Uansett vil 
vi gjerne høre fra våre lesere.

God påske!

Arild Stang gir seg som  
ansvarlig redaktør

Atle Sommerfeldt 
– ny biskop i Borg

Arild Stang, ansvarlig redaktør for Menighetsbladet siden 2002, 
melder i forrige nummer av Menighetsbladet at tiden er inne til 
å la stafettpinnen gå videre til yngre krefter. Den nye redaksjons-
komiteen må dermed konstitueres med ny ansvarlig redaktør.
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Neste nummer
Neste nummer av Menighets-
bladet  trykkes onsdag 13. juni. 
Siste frist for innlevering av stoff 
til bladet er onsdag 30. mai.
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Arild Stang har vært ansvarlig 
redaktør i Menighetsbladet siden 
2002.

I samarbeid med redak-
sjonskomiteen har Arild 
gitt Menighetsbladet en 
velredigert form og et godt 
og variert innhold. Dette 
har resultert i en varig bred 
interesse for bladet. Et vare-
merke for redaktørens arbeid 
har vært hans store interesse 
for å gi bladet et rikt innslag 
av fotogra!sk innhold. Hans 
aktive innsats som fotograf 
ved alle lokale begivenheter 
i kirke- og menighetsliv, må 
fremheves.

Bladet har også en åpen 
pro!l som har bidratt til 
å styrke kirkens kontakt 

med befolkningen i hele 
Halden. Det har vært viktig 
for redaktøren å gi rom for 
ulike synspunkter innenfor 
kirke- og menighetsliv. I sine 
lederinnlegg har han reist 
spørsmål om tro og tvil, 
pekt på sentrale spørsmål 
innenfor bibelforskning, tatt 
opp aktuelle tema i teologisk 
debatt, men også ofte pekt 
på den rike verdi gudstjenes-
ten har og gi, hvilken gave vi 
får gjennom nattverden, hva 
påsken innebærer som den 
største festen i vår kristne 
kirke.

Arild Stang har dertil vært 
en trofast tjener i Immanuel 
kirke. Han ser på søndagens 
gudstjeneste som kirkens 
viktigste samlingspunkt, og 
deltar gjerne som tekstleser 
og medhjelper under natt-
verd. Han har i "ere perioder 
vært med i menighetsrådet 
og er fremdeles en støttespil-
ler der. Og redaksjonskomi-
teen for Menighetsbladet får 
heldigvis fortsatt beholde 
ham som medarbeider selv 
om han nå gir fra seg redak-
tøransvaret.

Styret for Menighetsbla-
det vil med dette rette en 

Ny biskop i Borg bispedømme

stor takk til Arild for trofast, 
oppofrende og verdifull inn-
sats som Menighetsbladets 
ansvarlige redaktør i 10 år. 
Det er også godt å vite at vi 
fortsatt kan regne med hans 
bidrag til et leseverdig og 
informativt blad.

FOR MENIGHETSBLADETS STYRE,
THOR O. NONSEID

TEKST OG FOTO: ARILD F. STANG

Menighetsbladets utsendte 
ble godt mottatt på bisko-
pens kontor i  Fredrikstad.  
Vi ønsket den nye biskopen 
hjertelig velkommen til Borg. 

Han har eget hus i Asker. 
Dette overtok han i sin tid 
fra foreldrene. Huset har de 
tenkt å leie bort for årene 
som kommer. Selv har 
han "yttet til bispe gården 
i  Fredrikstad, men det 
meste av "yttelasset beror 
 foreløpig i Asker. Hans kone, 
 Marianne, er  forstanderinne 
ved Lovisenberg, og denne 
stillingen skal hun fort-

sette i. Hun har foreløpig 
blitt boende i Asker. Men 
 Sommerfeldt regner med at 
den de!nitive "yttingen til 
Fredrikstad vil skje i løpet 
av året.

Biskopen forteller at paret 
ikke har egne barn, men at 
de adopterte en datter fra 
Botswana. Hun er nå 20 
år og bor hjemme i Asker. 
(Han var ass. generalsekr. i 
Botswana Christian Council 
1989–93).

Biskopen er svært fornøyd 
med den strålende  vigslingen 
i Fredrikstad Domkirke 
søndag den 29. januar. Nå ser 

han frem til et  spennende 
yrkesliv med mange 
 utfordringer som biskop 
i Borg. Vi nevner at hans 
forgjenger hadde planlagt 
visitas i Halden i 2010, men 
at hun p.g.a. mange gjøre-
mål – også internasjonalt – 
måtte utsette den.  Biskopen 
ser raskt på sin iPad og sier 
medfølende, at det ikke er 
satt opp noen visitas på 
agendaen i Halden for 2012.

I det vi takker for oss 
og forlater kontoret, roper 
den smilende og hyggelige 
 biskopen etter oss: «Kjør 
forsiktig!»

Vi viser til artikkel 
om bispevigselen + foto-
gra!er annet sted i bladet. 
For interesserte anbefales 
internett: www.regjeringen.
no/uppload/FAD/Vedlegg/
Kirke.

Forsidebildet
Immanuels kirke hadde to messe-
hagler, som begge ble berget, da 
kirken brant ned til grunnen. Den 
ene er kommet bort, og den andre 
oppbevares i Østfold muséene – 
Halden Historiske Samlinger. Opp-
rinnelig var den fiolett, men har fal-
met i årenes løp. Krusifikset er laget 
i sølv. Messehagelen var en gave 
fra sogneprest Claus  Wegener og 
ble gitt til kirken i 1741.
 [Foto: Arild Stang]
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Nytt fra  
Halden   
menighet

Den nye liturgien
Innføring av den nye 
liturgien er et viktig 
prosjekt, også i Halden 
menighet. Det er flere 
valgmuligheter menig-
heten etter hvert skal 
ta stilling til før liturgien 
vedtas. Nye elementer 
og formuleringer prøves 
ut i gudstjenestene, 
og så vil gudstjeneste-
utvalget legge fram en 
innstilling for menig-
hetsrådet. Hele proses-
sen skal være avsluttet 
slik at liturgien som blir 
hovedform i Halden 
 menighet, tas i bruk fra 
1. søndag i advent. 
Det er ikke bare råd og 
utvalg som skal mene 
noe om de nye mu-
lighetene, naturligvis. 
Hele menigheten opp-
fordres til å følge med 
og komme med syns-
punkter på det de er 
med på i guds tjenesten. 
Et viktig anliggende 
for liturgireformen er 
nettopp å gjøre menig-
heten delaktig i det som 
skjer. Både gjennom 
liturgien og i prosessen 
framover. 

Gode lokaler
De nye lokalene i Os 
Alle som ble tatt i bruk 
i fjor sommer, gir et 
godt kontorfellesskap 
for stabene. Det betyr 
 bedre samarbeids-
muligheter og gir en 
tydeligere helhet i den 
kirkelige aktiviteten. 
Stedet har også gitt 
menigheten et lyst og 
trivelig lokale for ulike 
samvær. 

Lunsjmøter
De gode lokalitetene 
har ikke minst gitt en fin 
ramme om de måned-
lige lunsjmøtene. De 
fortsetter hver tredje 
tirsdag i måneden med 
ulike programtilbud. 
Hver gang er det et 
kåseri om ulike tema 
og dessuten sang og 
musikk. Møtetid er fra 
11.00, så en må ha fri 
på dagtid for å kunne 
komme. Men for den 
som har mulighet, er 
det en fin anledning til 
å treffe folk og være 
med på et hyggelig og 
interessant program.

Vigslingsgudstjene i Fredrikstad domkirke

Begeistret biskop i Borg
– Dette ble en fantastisk opplevelse! Nyvigslet biskop Atle Sommerfeldt var strålende fornøyd 
etter vigslingsgudstjenesten i en fullsatt  Fredrikstad domkirke.
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AV SIV THOMPSON, KIRKERÅDET
FOTO: JOHNNY LEO JOHANSEN

Gudstjenesten ble akkurat som 
han ønsket, et utstillingsvindu 
for et mangfoldig bispedømme. 
Så har han også øvd hver dag 
de siste dagene for å lykkes 
med både ord og toner på 
festdagen.

Tallet er endelig 12
For første gang teller Den 
 norske kirke 12 biskoper, og 
den tidligere generalsekretæren 
i Kirkens Nødhjelp «arvet» i 
dag bispedømmet etter Helga 
Haugland Byfuglien, som 
har blitt Bispemøtets preses. 
Borg er landets minste bispe-
dømme, men også det med 
"est kirkemedlemmer, en halv 
million østfoldinger og akers-
husfolk utgjør bispedømmet til 
60-åringen.

Gud straffer ikke
Under vigslingen i dag var 
både Konge, statsråd, biskoper 
og stortingsrepresentanter 
til stede, og den nye biskopen 
holdt sin preken over Guds 
stra# over menneskene, som 
han fastholdt var helt feil, det 
er ikke Guds gjerning å stra#e 
menneskene. Guds gjerning 
er å fremme menneskeverd og 
myndiggjøre de utstøtte.

Midt i prekenen ble det 
følelsesladd stemning da 
 Sommerfeldt tok en pause 
for å la kirken fylles med Til 
ungdommen, nydelig framført 
av Maria Mohn (Idol-deltaker i 
2011). Biskopen fortsatte etter 
sangavbrekket med å snakke 
om et liv før døden.

– Vi må tro på et liv før 
døden, fordi Jesus har sei-
ret over ondskap og død og 
 inviterer oss til å være med 
ham, her og nå.

Kirkekaffe med nogo attåt
Etter gudstjenesten inviterte 
bispedømmet til kirkeka#e på 
et av byens hoteller. Her deltok 
blant andre H.M. Kongen og 
statsråd Rigmor Aasrud, begge 
med personlige hilsener til den 
nye biskopen.

Kong Harald V beskrev 
 Sommerfeldt som en fargerik 
mann med et stort hjerte, 

og han syntes Sommerfeldts 
budskap om at kirken må 
bidra til å se de små og svake 
er et sær deles viktig budskap. 
Kongen var også opptatt av at 

 biskopens internasjonale bak-
grunn ville berike Bispemøtet.

Kirkestatsråd Aasrud – som 
av bispedømmerådsleder Bjørn 
Solberg ble beskrevet som 
 kanskje siste sådan – trakk 

også fram den nye  biskopens 
mangeårige bakgrunn fra 
Kirkens nødhjelp. Hun mente 
at hans lange erfaring med 
personalledelse gjorde han 
godt egnet til å lytte seg inn 
i nye arbeidsoppgaver og 
 utfordringer. Hun ønsket at 
 Sommerfeldt skulle fortsette 
å utfordre det etablerte, både i 
kirke og samfunn.

Hovedpersonen selv avsluttet 
kirkeka#en med å takke for all 
rausheten han var blitt møtt 
med, og alle de gode ordene 
han hadde fått i løpet av dagen, 
de skulle han gjemme i sitt 
hjerte.

Preses og forgjenger i Borg, Helga Haugland Byfuglien vigsler Atle Sommerfeldt til tjeneste.

En hyggelig prat på kirketrappa mellom to av landets ledere, HMK Harald og nyslått biskop Sommerfeldt.

I sin første preken som biskop, tok 
Sommerfeldt et oppgjør med tanken 
om at Gud straffer for egne, forfedres 
eller nasjonens synder.

Kollega Ole Christian Kvarme var 
biskop i Borg fra 1998–2005.
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Nytt fra menighetene

Menighetsrådet
Det nye menighets rådet 
er godt i gang med 
arbeidet og har i løpet 
av de første månedene 
innviet ny kirkestue, tatt 
farvel med sokneprest 
Lisbeth Heie   Gregersen, 
deltatt i tilsettingspro-
sessen rundt ny sokne-
prest og tatt i mot ny 
 organist.  
I tillegg kommer del-
tagelse i det  viktige 
arbeidet med guds-
tjenestereformen og 
trosopplæringsreformen. 
Menighetens represen-
tanter i dette arbeidet 
er henholdsvis Torill Ja-
cobsen og Tone Hveding 
Glomsrød. 

Kirkestua
Den nye kirkestua ved 
Asak kirke ble inn-
viet 20.november i fjor. 
 Bygget har en menig-
hetssal med plass til 
rundt 70 personer, samt 
et fullt utstyrt kjøkken. 
Menighets rådet ser nå 
på hvordan en kan ut-
nytte dette flotte  bygget 
på en aktiv måte i 
menighetsarbeidet. Blant 
annet er kirkekaffen etter 
gudstjenestene flyttet 
hit. Det er også  mulig å 
leie lokalene til private 
arrangementer som min-
nesamvær og jubileer. 

Ny organist
Menigheten har fått 
ny kantor i det Rena 
 Ahmedova tiltrådte 
stillingen 1. februar i 
år.  Hun er opprinnelig 
fra Aserbajdsjan, men 
har bodd i Norge siden 
2002. Hun kommer nå 
fra en stilling som kantor 
i metodist kirken i Sand-
nes. Vi er svært glade for 
å ha fått  besatt stillin-
gen og  gleder oss til å 
 samarbeide med Rena 
om å utvikle den musikal-
ske siden ved gudstje-
nestelivet. 

Nytt fra  
Asak menighet

Menighetsbladet4

Denne musikerfamilien, som 
har bakgrunn fra  Aserbajdsjan, 
er alle utøvende musikere 
på høyt nivå. De kom på litt 
 forskjellige tidspunkter til 
Norge og har hatt organist-
stillinger "ere steder i landet. 
Ikke lenge etter at Rena hadde 
fått stillingen som organist i 
Asak og Tistedal, ble stillingen i 
Berg og Rokke lyst ledig. Gleden 
var stor i familien da Sevinj 
!kk tilbud om den stillingen. 
Nå gleder de seg som familie til 
å bli samlet på Østlandet. Mor 
Rena og far Yashar har bosatt 
seg i prestegården i Berg, som 
jo har stått tom en stund, og 1. 
mai kommer Sevinj " yttende 
etter. Hun er nå organist i 
Notodden. Yashar har vært 
organist i en metodist kirke i 
Sandnes, og sønnen Ahmed 
bor i Oslo. Han er ferdig med 
sine musikkstudier, men 
ønsker å gå videre med opera, 
samtidig som han er organist i 
 Maridalen kirke

Anerkjent i hjemlandet
I hjemlandet underviste begge 
foreldrene på et kunstgym-
nas for talentfulle ungdom-
mer fra hele landet. Her !kk 
også de unge i familien sin 
musikk utdannelse før de gikk 
videre på musikkakademiet 
i Baku. Som utøvende klas-
siske  musikere har de spilt 
for høy og lav, president og 
slum befolkning, og de har 
konsertert i inn- og utland. I 
fjor  høstet mor og datter stor 
applaus på en konsertturne 
i USA og er allerede invitert 
tilbake til Salt Lake City i 
november.

Både mor og far i familien er 
klassiske konsertpianister, så 
det ble helt naturlig for barna 
å velge musikk som levevei. 
Sevinj forteller at det var som 
en lek å spille; det var det hun 
aller mest ønsket å gjøre. I til-
legg til at hun er utdannet som 
klassisk pianist, har hun også 
komponistutdanning, og både 

hun og mor har i tillegg til sin 
brede musikkutdannelse tatt 
kirkemusikkutdanning her i 
Norge.

I blant opptrer familien 
også sammen både som 
musikere og med sang i en a 
cappella-kvartett. Dette startet 
som en  hyggelig samværs-
underholdning og ble senere 
utviklet til et konsertkonsept.

Familiedåp
Allerede i år 2000 ble de 
kjent med Norge. Da turnerte 
 familien landet rundt og holdt 
30 konserter på en måned. Men 
veien til Norge og Halden har 
vært lang og kronglete for dem 
alle. Det samme var veien til 
tro. I det gamle Sovjet var det 
ikke rom for religiøs  utfoldelse. 
Det var jo et samfunn uten 
noen Gudsdimensjon. Gode 

venner i hjemlandet !kk 
kontakt med kristne fra Norge. 
En gammel Bibel som de !kk 
tak i ble "ittig lest, og mange 
spørsmål ble stilt – med et 
åpent sinn. 

– Gud fant oss. Det at Han 
elsker oss med en uforbeholden 
kjærlighet og uten  betingelser 
betyr alt for oss, sier Rena og 
legger til. 

– I kristendommen fant vi 
kjærlighetens og tilgivelsens 
budskap. Ingen andre religioner 
presenterer seg slik. Dette ville 
vi ha del i, og i februar 2000 ble 
vi alle døpt etter å ha deltatt 
i en bibelgruppe der vi !kk 
kunnskap om kristen tro.

Velkommen til Halden
Vi ønsker denne nye familien 
varmt velkommen og håper 
de vil kjenne seg inkludert 
og omsluttet av kjærlighet og 
forbønn i våre menigheter.

Vi er overbevist om at 
disse musikerne vil berike 
 menighetene våre og i tillegg 
være en ressurs i byens kultur-
liv.

To dyktige musikere forlot nylig Halden og Den norske kirke her i byen. Disse to er blitt erstattet, 
ikke bare av to nye organister, men en hel musikerfamilie! To av familiemedlemmene har fått 
hele stillinger som organister i Halden. Mor, Rena Ahmedova, spiller allerede i Asak og Tistedal, 
mens datter, Sevinj Mirzayeva er blitt tilsatt i Berg og Rokke.

Nyinnflyttet musikerfamilie   
beriker menighetene og byens kulturliv

Rena Ahmedova og Yashar Mirzayev sammen på orgelkrakken.

Mirza familiekvartett: Fra v. Ahmed Mirzayev, Rena Ahmedova, Sevinj Mirzayeva 
og Yashar Mirzayev
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I midten av januar 
inviterte Barne- og 
ungdomsutvalget 
menighetens 8-åringer 
til Tårna-genthelg i Idd 
kirke. Lørdag utforsket 
26 barn de mange spen-
nende symbolene i alle 
kriker og kroker i den 
gamle middelalderbyg-
ningen – og søndag ble 
helgen avsluttet med 
en vellyk-ket Tårnagent-
gudstjeneste i en fullsatt 
kirke.

Årsmeldingen for Idd er 
nå klar: På 39 ordinære 
gudstjenester var det i 
snitt 106 deltakere, som 
til sammen gav kr 117 
366 i offer. 61 barn ble 
døpt, 59 ungdommer 
ble konfirmert, det ble 
foretatt 14 vielser og 51 
personer ble gravlagt.

Tirsdag 27.mars får alle 
husstander i Idd besøk 
av menighetens konfir-
manter i forbindelse med 
Fasteaksjonen ”Sammen 
for en rettferdig verden”. 
Aksjonen er som vanlig i 
regi av Kirkens Nødhjelp.

For sjette gang invi-
terer menighetene på 
Iddesiden til en felles 
”Påskefestuke”. Idd 
kirke er denne gangen 
tildelt familiegudstjenes-
ten palmesøndag, hvor 
barnekoret og kapellan 
Martin Lund blir med – i 
tillegg blir det festguds-
tjeneste 1.påskedag og 
påskegudstjeneste på 
Bakke opptreningssenter 
2.påskedag ved sokne-
prest Reidar Finsådal.

Nytt fra  
Idd  menighet

AV GURO KVAKESTAD

Utdrag av artikkel fra Misjons-
blad for Israel, nr. 2, 2010.

Men hvordan feiret de  første 
kristne påsken? Hvilket 
innhold og hvilken  betydning 
hadde høytiden for dem?  
Hadde de første jødekristne 
og de hedningekristne som 
etter hvert kom til tro, samme 
oppfatning omkring feiringens 
innhold og ritualer? Hadde 
påsken fått et totalt nytt 
innhold? Hvor mye av de opp-
rinnelige jødiske tradisjonene 
skulle eventuelt videreføres?  
Skulle de jesustroende jødene 
og de hedningekristne ha hver 
sin type feiring? Hvordan 
skulle man fastsette dato som 

var den «riktige»?
– Vi vet i dag mindre enn 

vi kunne ønske om hvordan 
man feiret påske i oldkirken, 
men noen kilder har vi, sier 
Oskar Skarsaune, professor i 
kirkehistorie på Det Teologiske 
Menighetsfakultet.

Våkenatt og dåp
Påskefeiringen begynte først 
kvelden før den dagen vi kan 
kalle 1. påskedag.  Da samlet 
menigheten seg for først å 
minnes Jesu lidelse og død. I 
Lilleasia, i byer som Efesos og 
Smyrna, skjedde dette alltid 
om kvelden den 14. Nisan, 
altså samme kveld som jødene 
feiret sitt påskemåltid. Mens 
jødene spiste påskemåltidet i 

feststemning, spiste de jesus-
troende måltidet til minne om 
Jesu lidelse og død. For dem 
var tiden for glede og fest ennå 
ikke kommet. Hele kvelden og 
natten var de sammen i bønn. 
Først ved morgengry kom 
det store omslaget: Herren er 
oppstanden!

Det er lett å forestille seg 
at denne våkenatten, som 
ble avløst av påskemorgens 
jubel og glede, må ha vært 
en mektig opplevelse.  Særlig 
de som skulle døpes må ha 
levd intenst med i det hele. 
Omkring år 200 var det  vanlig 
praksis å legge dåpen til 
påskedags morgen, forteller 
Skarsaune. Ikke noe tids-
punkt kunne passe bedre enn 

nettopp denne dagen:  da sto 
Kristus opp fra de døde, for i 
dåpen står vi opp med Ham.

Fra dåpsstedet førtes de 
nydøpte inn i menighetssalen 
hvor de for første gang deltok 
i nattverdsfeiringen. Foruten 
brød og vin !kk de nydøpte 
også melk og honning, som et 
tegn på at de i dåpen har fått 
del i alle de frelsesgoder som 
Gud lovet fedrene.

«Påskelammet i Egypt var 
forgjengelig, men  Herren, 
det sanne påskelam, er 
 uforgjengelig», lyder det i 
den tidligste påskepreken vi 
kjenner til.  Predikanten het 
Meliton og var biskop i Sardes 
i Lilleasia.  Prekenen kan 
 dateres til 175 e.Kr.!

Påskefeiring blant de første kristne
I dag er vi vant til å skille mellom jødisk og kristen påskefeiring med vanntette skott. Kristen 
påske handler om Jesu død og oppstandelse, mens jødene feirer utgangen av Egypt.

Romaniakomiteen består i dag 
av Asbjørn Häger, John Westli, 
Oddvar Størholt, Svein Ulseth, 
Steinar Kasbo, Per Nilsen, 
Inger Lise Skauge og lederen 
Gerda Solerød.

Når bredden i den lokale 
støtten blir større, blir også 
den økonomiske støtten til de 
fattige i Galati mer stabil og 
forutsigbar. Betesdastiftelsen, 

med barnehjem, dagsenter 
og arbeid blant slumfamilier, 
blir sikret en større trygghet 
fordi de kan regne med  støtten 
fra menighetene i Halden, 
 gjennom Romaniakomiteen.

Like etter påske kommer to 
av lederne på Betesda hjemmene 
på besøk til Halden. Da vil også 
nye støtte menigheter få stifte 
bekjentskap med disse trofaste 

medarbeiderne, som gir avkall 
på egen luksus og familieidyll 
og åpner sitt eget hjem for barn 
som det ikke er plass til i barne-
hjemmene. Estera og Benu Bulugu 
har vært i Halden tidligere. I tiden 
13.–20. april vil de besøke "ere av 
byens menigheter. Vi gleder oss 
over besøket og vet av erfaring at 
de bringer godt budskap med seg.

Hjelpearbeidet i Romania

Romaniaarbeidet utvides
Flere menigheter i Halden velger hjelpearbeidet i Romania som misjonsprosjekt. 
Det betyr mye både for mottakerne av hjelpen og for haldenserne som givere.

Estera og Benu med familie.

Sognebudssett fra 1764
(Foto: Inger Lise Skauge)

Disk med et Kristussymbol  
– et lam med seiers banner 
– med inskripsjonen  
       «I Christo !nder Jeg det 
Sande Lifsens Brød Som 
Siælen styrkes ved i lifr i 
nød og Død».
(Foto: Inger Lise Skauge)

Kilde: «Kirker og kirkegårder i Halden – Lokale kulturskatter», 2010  
av Inger Lise Skauge og Kari Stumberg.
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Trosopplæring

AV RAGNA RISTESUND HULT

Idd, Enningdal, Tistedal, 
 Halden og Rokke kirker var 
fulle av engasjerte 8-åringer 
som i løpet av 3 helger løste 
oppdrag og mysterier i kirken. 
Tårnet og klokkene skulle 
utforskes nærmere. Barna 
bodde hjemme, men var store 
deler av helgen med på agent-
oppdrag i sin lokale kirke.

Tårnagenthelg er et lands-
dekkende arrangement i Den 
norske kirke. I 2011 arrangerte 
620 menigheter tårnagenthelg 
for 8-åringer.

Kirketårnet er en skjult skatt 
for mange barn. Det var ekstra 
spennende å få være med opp 
i tårnet og se på klokkene.  
Flere av klokkene er uvanlig 
rikt dekorert og kan ha ulike 
inskripsjoner. Det var tårn-
agentenes oppgave å !nne ut 
hva som stod på deres kirke-
klokke. Klokkene har også en 
"ott klang og er som regel i C- 
eller G-dur. Flott var det også 
å synge en sang oppe i tårnet 

med kirkeklokkens dur som 
instrument.

Bibelens bok,  mysterienes 
bok, inneholder mange 
 spennende fortellinger som 
8-åringene !kk lytte til. Ellers 
var det også kjekt å gå på 

symboljakt rundt om i kirken.  
Det !nnes mange symboler og 
barna !kk gå på skattejakt for 
å !nne dem og for å lære hva 
disse betydde.

Barna var også med på 
 søndagens gudstjeneste som 

De tre siste 
 helgene i januar 
var  Haldens 
8- åringer invitert til 
byens  kirker for å 
være agenter og til 
å løse oppdrag og 
 mysterier.

Tårnagenthelg i Halden-kirkene

!"#$#%%&'"()* ( +,) )#"$-, -("-,

var gjort om til en Tårn-
agentgudstjeneste. Det var blitt 
øvet på dramaspill og sang og 
barna stemte i av full hals når 
Tårnagentsangen ble sunget. 
Dramafortellingen handlet om 
Jesusbarnet og Maria og Josefs 

"ukt til Egypt. Barna gikk også 
inn i prosesjon i kirken og var 
med på bønnevandring under 
gudstjensten. Tårnagenthelgen 
ble en "ott opplevelse både 
for 8-åringene og alle lederne.  
Det var !nt at mange foreldre, 

Ekstra spennende å være med på Tårnagenthelg. Kirketårn og kirkeklokker skulle utforskes nærmere.

Busterudgata 31,  
1776 Halden

E-post: halden@dnb.no

Halden og Omegns 
Begravelsesbyrå AS

Damhauggt. 15
Telefon 69 18 44 51

– En god hjelp  
i en tung stund

–

avd. Haugen 
Begravelsesbyrå

Busterudgt. 7B
Telefon 69 18 16 57

– Vi hjelper 
i en vanskelig tid

Autorisert rørlegger
Nedre Bankegt. 34

1771 Halden
Tlf 69 19 07 00

Torvet, 1767 Halden
Tlf 69 21 38 50

Nettbuss Østfold
Peer Gynt Tours

tilbyr turbusser og  skreddersydde 
gruppeturer.

Din reisearrangør.
Gruppeturer i inn- og utland.

Ta kontakt for et uforpliktende 
tilbud!

Tlf. tlf: 69 13 77 00
www.nettbuss.no

RISUM
TLF. 69 18 57 93
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Gaven som gleder

Nytt fra  
Tistedal 
 menighet

Tårnagentguds-
tjeneste 29. januar
En spennende dag i 
Guds hus. Åtte tårna-
genter (som alle var 8 år) 
deltok i guds tjenesten 
med dramafram-
føring under talen som 
ble holdt av Ragna 
Ristesund Hult. Det 
var dessuten  åpning 
av skattkisten med 
 kommentarer underveis 
av Reidar Finsådal. 
Agentene som hadde 
ID-kort med nummer og 
navn, fikk også utdelt 
hver sin bok. En flott og 
godt besøkt gudstjenes-
te med kirkesaft, kaffe, 
kaker og boller. Etter 
gudstjenesten ble to av 
årets konfirmanter døpt.

Bibeldagen  
12. februar.
I år som alle tidligere 
år var menighetene i 
 Tistedal samlet til øku-
menisk gudstjeneste på 
bibel dagen i Tistedal 
kirke; en fin tradisjon 
der vi kan samles om 
et felles mål, nemlig 
 bibelspredning, og 
 bibeldagen 2012 hadde 
et spesielt fokus på 
Etiopia. Stein  Mydske 
fra Bibelselskapet talte 
bl.a. om såkornet, og 
viktig heten av å så ut 
Guds ord til en hun-
grende  verden.  Ellers 
var det verd å merke 
seg at bibelen er den 
boka i Norge som selger 
mest av samtlige bøker. 
 Interessant var det også 
å høre at Kina er det 
land i verden som trykker 
flest bibler. Vi fikk også 
høre  vakker  solosang av 
 Oddvar Bjerkeli. Menig-
heten fikk endelig møte 
vår nye organist Rana 
Ahmadova.

Gummiservice AS
Rødsveien 74

Tlf: 69 18 29 69

Englevaktene, også hadde 
anledning til å være med på 
opplegget.

Til neste år kan alle 
 kommende 8-åringer se fram 
til en "ott opplevelseshelg i sin 
lokale kirke.

På jakt etter viktige ledetråder

Det ble også tid til å være litt ute i det fine vinterværet.

Klar til å innta klokketårnet.
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...fortsettelse fra side 5

29.april blir det to sam-
talegudstjenester med 
konfirmantene i Idd kirke. 
Her blir konfirman-tene 
utfordret til å fortelle me-
nigheten om konfirmantå-
ret – i tillegg til å spurt ut 
om hva de har lært. Alle 
er hjertelig velkommen!

3.juni inviterer barne- 
og ungdomsutvalget i 
samarbeid med Idd og 
Enningdalen historielag til 
pilegrimsvandring og et-
terfølgende gudstjeneste 
i Idd kirke. Opplegget er 
den siste tilveks-ten i vårt 
nye trosopplæringstilbud. 

Idd sanitetsforening har 
nå lagt ned sitt virke, 
og i den anledning har 
foreningen gått til inn-
kjøp av kaffeservice til 50 
personer og gitt i gave til 
Menighetshuset Karls-
holm.  En flott gave som 
også gjør menighetshu-
set lettere å leie ut til for 
eksempel  minnesamvær, 
dåps-og konfi-masjons-
selskaper.  Takk til Idd 
sanitetsforening.

Siden forrige Menighets-
blad har 50-års konfir-
mantene hatt sin fest. 
Det ble en minnerik dag 
for de som deltok.

4/12 var det lysmesse 
hvor konfirmantene 
deltok.

Julaften var det guds-
tjeneste, Arild Elnes bidro 
med musikk i tillegg til 
organisten.

26/12 var det jule-
konsert for 5. året på 
rad. Foruten organist 
Jan Erik Norheim deltok 
Kristin Harboe, Arild 
Elnes, Gro Jeanett Haug 
Mo og  Inger Marie Vold. 
Dette er blitt en fin tradi-
sjon som har fått god 
oppslutning.

I følge den nye trosopp-
læringsplanen, ble det 
arrangert treff i kirken for 
«Tårnagentene», som 
er årets 8-åringer. Ca 20 
deltok lørdag og søndag. 
De ble kjent med kirken 
og dens symboler på en 
ny måte.

Nytt fra  
Idd  menighet

Nytt fra  
Rokke menighet

AV GERDA SOLERØD

Vi landet i hovedstaden Addis 
Abeba. Senere dro vi sørover i 
landet, til Arba Minch, Konso 
og Awasa, steder der NLM 
har drevet arbeid i mange år. 
Hensikten var å få se noe av 
det arbeidet misjonen har vært 
med i, og også prosjekter som 
gjenbruksbutikkene er med og 
støtter. 

Et av verdens fattigste land:
Etiopia er verdens 5. fattigste 
land, noe vi merket på mange 
måter. Riktignok var det mye 
positivt å se: Vi bodde på gode 
hotell, det var en utstrakt 
byggevirksomhet blant annet 
i Addis Abeba, nye veier ble 
bygget, og særlig sørover så vi 
frodige bananplantasjer en del 
steder.  Likevel var det nøden 
som gjorde størst inntrykk. 
Elendige boforhold, barn og 
mødre med barn som tigget, 
mange uteliggere i hoved-
stadens gater, og brunsvidde 
sletter som sårt trengte regn. 
Ikke rart at de mange "okkene 
med dyr ble passet ekstra godt 
på av små raske gutter. Dyra er 
kanskje den eneste verdien de 
har å leve på. 

Et par tanker i forbindelse 
med dette: Hvordan skal barna 
få gått på skole når de hver dag 
trengs til å passe dyra? Og – 
ikke å undres på at Etiopia får 
fram gode idrettsløpere! Det 
var et syn å se hvordan de løp 
etter dyra, eller løp etter oss 
når vi stoppet for en rast.

Misjonens arbeid
NLM har i dag har mye færre 
misjonærer i landet enn tid-
ligere, og de som er der, er stort 
sett administrert fra Mekane 
Jesus-kirken i landet Mekane 
Jesus-kirken er verdens raskest 
voksende lutherske kirke.

Presteskolen i Addis Abeba 
er drevet av Mekane Jesus-
kirken, og er i dag college 
med en teologisk linje (preste-
seminar), en musikalsk linje 
og en administrativ linje. Den 
tidligere språkskolen er over-
tatt av dansk misjon. Leder 
her er fortsatt norsk, misjonær 
Berit Østby.

Også på et stort kristens 
sykehus, i dag drevet av et 
koreansk foretak, !nnes det 
norske leger

I Arba Minch ligger 
administrasjonssenteret for 
Sør-Synoden innen Mekane 
Jesus-kirken. Her har NLM 
en yrkesskole med bilme-
kanikerlinje, snekkerlinje 
og dataopplæring. Et norsk 
misjonærpar er stasjonert der. 
De har også engasjert seg i å gi 
råd om plantestell og husdyr-
hold. Elevene kan begynne her 
etter 10. klasse. På o#entlige 
colleges !nnes kun et nivå 1 
og 2, mens det på misjonens 
yrkesskole også er nivå 3 og 4. 
Bakgrunnen er at det o#ent-
lige ønsker at folk som tar 
utdannelse, heller skal velge 

universitetet. Praktiske fag får 
de lære seg uten utdannelse. 
Misjonen ser annerledes på 
dette, og mener utdannelse 
innen praktiske fag er viktig 
for å være med å bygge opp 
landet. 

Ved sykehuset i Arba 
Minch arbeider også en norsk 
misjonær. Sykehuset er stort 
sett overtatt av staten, men 
en avdeling for kvinner med 
fødselsskader er drevet av 
NLM, samt at det satses en del 
på hjelp ved brannskader hos 
barn.

I Awasa har NLM bygd 
opp et stort kristent skole-
kompleks, med ca. 750 elever 
på ungdomsskole og videre-
gående skole. I tillegg kommer 
4 bibelskoleklasser med ca. 100 
elever. Ved å bygge videre på 
dette, kan elevene få diplom-
eksamen etter 2 år, master-
grad etter 3 år og Bachelor 
etter 4 år. Her utdannes også 
personer som ønsker å gå inn i 
en misjonærtjeneste.

Kirken i Etiopia
Kristendommen stilling i 

landet er sterk. Helt fra tidlige 
tider, da dronning Saba etter 
legenden, gjestet Etiopia og 
senere !kk en sønn med kong 
Salomo som ble Etiopias første 
keiser, har kristendommen 
(jødedommen) hatt en  spesiell 
stilling. I dag er det Den 
 Koptiske Kirken som formidler 
disse tankene videre. Denne 
kirken er helt spesiell, og vil 
heller ikke ha samarbeid med 
koptiske kirker i andre land. I 
den store 8-kantede koptiske 
kirken i hovedstaden ligger 
det en kopi av Paktens Ark i 
«Det aller helligste», et rom 
kun biskopen får gå inn i. Den 
originale Paktens Ark hevdes 
å be!nne seg i nord-Etiopia, i 
nærheten av byen Aksum.

Kristendommen slik vi 
møter den i NT, formidles 
først og fremst via Mekane 
Jesus-kirken, og det !nnes 
store kristen"okker rundt om 
i landet.

Sterke inntrykk
To av mange sterke inntrykk 
vil jeg gjerne dele med dere, 
inntrykk fra to forskjellige 

På tur til Etiopia  
Etiopia er nok ikke det man først og fremst 
 forbinder med et turistland. Desto mer 
 spennende var det da å være med på en tur dit 
i november 2011. Turen var lagt opp av Misjons-
sentralen Gjenbruk i Norge, en avdeling innen 
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Som 
medarbeider via Gjenbruksbutikken i Borgergata 
i Halden, meldte jeg meg på, sammen med 13 
andre. Våre guider var mangeårige  misjonærer i 
Etiopia,  Jorunn og Osvald Hindenes. 
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BLOMSTER- 
FORRETNING

Busterudgata 9
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Lang tradisjon
tilpasset nåtiden

Blomster v.a.v. Esso

DEKK FOR
ALLE BEHOV!
Halden Dekk A/S
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Kongens 
Brygge
1767 Halden
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Bryllup – Dåp – Kon!rmasjon – 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
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Holmbo, Iddeveien 316
1765 Halden
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E-mail: post@khg.no

Gravemaskiner a.s

[... fortsettelse fra side 8]

På familiegudstjenesten 
søndag deltok Tårn-
agentene med fin sang. 
Gudstjenesten ble 
 avsluttet med kirkekaffe/
saft og kaker. Det var godt 
fremmøte.

Konfirmantene har kommet 
langt i forberedelsene sin. 
27/3 skal de delta i faste-
aksjonen. 

22/4 blir det familieguds-
tjeneste med spesiell invi-
tasjon til årets 6-åringer.
 
28/4 blir det Pilgrims-
vandring for konfir-
mantene, årets 12-åringer 
og menigheten.

Konfirmasjon blir 3. juni.

I Rokke kirke er det nå 
 installert nytt høytaler-
anlegg til glede for 
 menigheten.

Vi synger julen ut
Søndag 8. januar sang vi 
tradisjonen tro, jula ut i 
Berg kirke, sammen med 
Sarpsborg damekor og 
solist Dacha Kotyba. Det 
ble en godt besøkt guds-
tjeneste med en salme-
vandring gjennom julen til 
hellige tre kongers dag.

Ny organist i Berg kirke
Det er ansatt ny organist i 
Berg menighet. Hun heter 
Sevinj Mirzayeva, og er 
nå er organist i Notodden 
menighet. Hun begynner i 
Berg menighet først i mai 
måned. Vi gleder oss til 
hun kommer og vi vil ta 
i mot henne med store 
forventninger. 

[...fortsetter på side 10]

Nytt fra  
Rokke menighet

Nytt fra  
Berg menighet

bakgrunner, men med samme 
mål:

Det er søndag i Arba Minch. 
Vi står i en liten helling og 
ser mennesker komme i "okk 
og følge til gudstjeneste. Her 
er alle aldre, Kirken  fylles. 
Heldigvis har de bygget ut et 
bølgeblikktak over en del som 
er like stor som selve kirken, og 
med lave benker eller små stei-
ner til å sitte på. Også denne 
fylles. Men det er fortsatt plass 
ute, under åpen himmel. Også 
her blir det fullt. På bakken, på 
noen steiner i en liten stein-
haug, stående, - overalt er det 
 mennesker, mennesker som 
lytter, mennesker som følger 
med i en Bibel, så sant de har 
klart å ska#e sg en. Og de 
synger! Det er ikke vanskelig å 
forstå, tror jeg, hvordan sangen 
fyller alt og alle, - sterk, glad og 
inderlig. Et mektig øyeblikk.

Vi er på besøk hos et ungt 
ektepar, evangelisten Legede 
og kona. Han er tidligere 
barne hjemsgutt fra et av 
misjonens barnehjem. Mange 
ting gjorde at det ikke gikk så 
bra med han, det ble alkohol, 
kriminalitet og elendighet. 
Men så ble han en kristen.  

I dag er han gift, har ei lita 
jente og venter nummer to. 
De var heldige og !kk kjøpt 

et stykke land utenfor hoved-
staden. Her bygde han et lite, 
lite hus med to små rom: Sove-
rom og stue. Stua har plass til 
en sofa langs hver langside, og 
en Tv på kortveggen. Mer er 
det ikke plass til! Han kunne 
ha bygd større, han hadde mer 
land å ta av. Men i stedet bygde 
han et bølgeblikkskur, uten 
golv og med åpne vegger. Her 
samler han folk i nabolaget til 
møter, og her deler han ut klær 
hver gang han får noe av misjo-
nærer eller besøkende, slik som 
oss. Og her stod denne unge og 
glade familien og fortalte om 
en Gud som hadde velsignet de 
så rikt at de til og med kunne 
dele med andre!

Etiopia er et fattig land rent 
materielt, men inntrykket vi 
sitter igjen med, er at Etiopia 
er et rikt land når det gjelder 
takknemlighet, tro på en Gud 
som hjelper, og vilje til å gi 
evangeliet videre.

Fyller 5 år
AV GERDA SOLERØD

Det var med stor for-
ventning og entusiasme 
 Gjenbruksbutikken i 
Borger gata 7 ble star-
tet opp 11. april 2009. 
 Butikken er en del av 
kjeden Misjonssentralen 
Gjenbruk, administrert av 
Norsk Luthersk Misjons-
samband (NLM). En stab 
på ca. 35 personer jobber 
frivillig, og kan dermed 
være med å oversende et 
godt beløp hver måned til 
hjelp i de mange prosjek-
tene NLM har i Afrika og 
Asia.

Gjenbruk er in for 
tiden. Det er en hjelp for 
 mennesker som dermed 
slipper å kaste møbler 
og andre ting. Det gjør 
det mulig for den som vil 
kjøpe, å !nne billige varer, 
og kanskje også en riktig 
godbit innimellom. Og ved 
å drive ikke-kommersielt, 
slik vi gjør, blir det til hjelp 
for mennesker i andre 
deler av verden. Foreløpig 
har overskuddet først 
og fremst gått til Etiopia 
(sykehus og skolevirk-
somhet) og Kenya (vann-
prosjekt), men også andre 
land er aktuelle, blant 
annet Mongolia.

En gjenbruksbutikk 
som vår er helt avhengig 
av at folk gir oss varer. 
Hittil har tilgangen vært 
svært god, og vi oppfor-
drer gjerne til fortsatt å 
ta kontakt med oss for 

levering. Vi tar i mot det meste, 
men for beholder oss retten til 
å  vurdere om varene er i god 
stand og dermed salgbare. I 
og med at vi har lite plass til 
klær, kan vi bare ta i mot i små 
mengder av dette. 

Gjenbruksbilen vår er en god 
hjelp. Den gjør at vi kan hente 
og kjøre ut varer, noe som skjer 
én gang i uka. Er det noen som 
kan tenke seg å være med på 
en slik frivillig innsats, kan du 
henvende deg til undertegnede 
eller direkte i butikken. Vi er 
takknemlig for hjelp.

Vi selger godt. Mange 
møbler går veldig bra, det 
samme gjelder hvitevarer. I og 
med at hvitevarer er tunge å 
handtere, og også vanskeligere 
å være sikre på om de fungerer, 
må vi være enda strengere med 
hva vi tar i mot her. Malerier, 
porselen og all slags dekke-
tøy er også gode varer. Ikke 
å undres på at betjeningen 
opplever det som julekveld 
hver gang en eske med varer 
skal pakkes opp!

Den 11. april fyller vi 5 år, 
noe som må markeres. Dette 
vil vi komme tilbake til via 
lokalavisen. Men sett gjerne av 
dagen, da vil du kunne gjøre 
mange kupp.

Vil du komme i kontakt med 
oss, kan du ringe Gjenbruks-
butikken på tlf. 69 19 79 35. 

Åpningstidene våre er tirs-
dag til fredag kl.10.00 til 16.00, 
og lørdag kl.10.00 til 14.00.

På mandager er butikken 
stengt.

Marthinussen
MUSIKK AS
Pianostemmer/ 

tekniker
Prestegårdsveien 1, 

1791 Tistedal
Tlf 91 36 02 45
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marthinussenmusikk.no w
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BILLINGTON
Tlf 69 17 24 20
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Halden menighet

Kvalitets-
trykksaker

F ISKEBRYGGA – Telefon 69 17 81 50

Storgt. 10 – Postboks 83 – 1751 Halden
Tlf. 69 19 60 00 – Fax 69 19 60 01

www.berg-sparebank.no
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[...fortsettelse fra side 9]

Våronngudstjeneste
6. mai kl 11.00 er det 
våronn gudstjeneste i 
Berg kirke i samarbeid 
med Berg bygdekvinne-
lag og bondelaget. 
Såkorn, frø og planter 
bæres inn i kirken og vi 
ber for kommende års 
avling. 

Gudstjenestebesøket 
i Berg kirke i 2011
Samlet besøk ved 
forordnet gudstjeneste: 
5276
Antall forordnede guds-
tjenester: 47
Antall forordnede guds-
tjenester med nattverd: 
33
Samlet antall nattverd-
gjester: 1593
Gjennomsnittlig nattverd-
gjester ved forordnede 
gudstjenester: 46
Statistikken er stabil i for-
hold til 2010, men målet 
er at menigheten skal 
vokse.

«Lys våken»
Tistedal kirke var fylt til 
siste plass søndag 27. 
november med «Lys 
 Våken», speiderne fra 
Fossekallen speider-
gruppe og lille Håkon 
Larsen Seljevik, som 
gjerne ville bli døpt av 
sogneprest Lisbeth Heie 
Gregersen denne søn-
dagen. 
Lys våken-gjengen 
deltok med frisk sang 
og drama, og  speiderne 
kunne denne søndagen 
ønske to nye små-
speidere velkommen.
[...fortsetter på side 11]

Nytt fra  
Berg  menighet

Nytt fra  
Tistedal 
 menighet

Glenne Bil AS
Båstadlundveien 6
Postboks 2073, Brødløs
1760 Halden
Tlf 69 21 10 50

www.glennebil.no

TEKST OG FOTOS: ARILD F. STANG

Søndag den 15. januar opp-
levde vi en strålende jazz-
gudstjeneste i Immanuels-
kirken. Halden Storband spilte 
under bestemt orkesterleder 
Bjørn Ingvaldsen. Dyktig 
sangsolist med fyldig stemme: 
Margrete Gaulin. Orkesteret 
leverte skikkelig kirkemusikk 
komponert av jazzlegenden 
«Duke» Ellington: Amazing 
grace, $e sheperd, Heaven, 
Almighty God. Som post-
ludium: Don’t get down on 
your knees. Orkester og solist 
høstet stor applaus.

Sogneprest Jan B. Lystad 
talte over dagens tekst: Mark. 
2, 1–11. Herunder sa han bl a: 
«For å få glede av instrumen-
tet, må du lære å bruke det! 
For å få glede av musikken, må 
du spille de rette notene. For 
å få glede av livet ditt, må du 
vite hvordan det virker. Notene 
er Guds ord, og når hver spiller 
slik det står, blir det harmoni. 

Det låter! (…) Jeg kan ikke 
spille som jeg vil! Gud har gitt 
oss partituret for at livet virke-
lig skal swinge. – De søkte 
mot døperen Johannes, for han 

talte dem ikke etter munnen – 
han talte dem sannheten.»

Vi takker for nok en stor 
kirkelig musikkopplevelse!

Jazz-gudstjeneste  
med Halden Storband
Vi prøver ut en del 
nye, valgfrie «biter» 
av ny liturgi. Det er 
ganske spennende, 
men kan jo også av 
og til virke noe for-
virrende på oss. Vi er 
vel noen usle vane-
dyr, mange av oss. 
Vi reagerer vel ofte 
spontant, når ikke 
plutselig alt er som 
det har vært før…

Toyota Yaris

Toyota AvensisToyota Verso S

Toyota PriusEnten du skal kjøpe deg en

Vi har bilen for deg!

Hybridbil,

liten bil,

romslig bil,

praktisk bil,

eller stor bil,

Toyota i Halden

69 21 72 00

Vi er her for deg...

Pris fra kr 228.600,- Pris fra kr 288.900,-

Pris fra kr 194.200,- Pris fra kr 289.800,-
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Gudstjenesteoversikt

Med høytidelig inn-
settelse ga speiderløftet 
foran forsamlingen. 
Dåpsbarnet var i godlune 
denne formiddagen og 
smilte så godt under 
dåpsseremonien at 
 Lisbeths hjerte smeltet. 

Menighetsrådet, der 
80% av medlemmene er 
nye, fikk også  anledning 
til å presentere seg for 
menigheten. Og midt 
i høststormen sendte 
 solen sine stråler inn 
gjennom kirkevinduene. 
Det hele ble avsluttet 
med kirkekaffe, saft, 
 kaker og boller. En 
minne rik  søndag i Tiste-
dal kirke.

Nytt fra  
Tistedal 
 menighetRokke kirke:

Sunniva Oline Snopestad
Maia Kristine Louka
Peder Vold
Odin Alexander Günther
Nicolai Martinsen 

Malmquist
Maren Holmen Aalborg

Immanuels kirke:
Sanna Marie Fodnes
Marielle Hornos
Sofie Rypestøl Meyer
Kristoffer Vestbekken 

Aaleskjær

VIELSER:
Idd kirke:
Katrine Holberg og Jens 

Øyen Fremmegaard

Berg kirke:
Marianne K. Theiste og 

Svein Opsand

DØDE:
Asak
Olga Kristine Jensen
Bodil Marie Simensen
Trond Kildal
Rolf Arne Selvik
Per Olaf Henry Johansen
Bjørn Odd Udberg

Idd
Solveig Olsen
Elly Strudahl Hansen
Anne-Lise Malmgren
Sonja Helene Lundestad
Solveig Margareth Paulsen
Reidun Staal
Øidis Bodil Syversen
Helge Bakken
Alf Robert Kristiansen
Ivar Jensen
Walther Rudolf Andrè 

Prang
Jon Karsten Bergquist
Lauritz Wilhelm Vold
Anders Geval Pettersen
Gunnar Fritz Klingstrøm
Thor Henry Hov
Terje Andersen

Tistedal
Gunnar Olai Bigum
Just Einar Groth
Johnny Martinsen
Knut Jøran Andersen
Tom-Andreas Nythe

Prestebakke
Ingrid Adele Brynildsen
Helene Marie Bergerud
Ulla Stina Olsen
John Bøhn

Søndre Enningdalen 
kirke
Gudrun Irene Grønli

Berg
Asta Reidun Lassen
Kjell Halvorsen
Normann Thorbjørn 

Sundberg
Bjarne Vestad
Magnar Sæter
Hårek Bergstad
Per-William Holum
Ola Kjell Refseth

Rokke
Sverre Ingvald Bukholm
Kristian Arne Myren

Os
Ingrid Marie Emilie 

Neumann
Oddvar Walther Caspersen
Helge Carl Due
Karen Helene Eriksen
Miriam Werna 

Hammersborg
Robert Eddy Denis
Knut Henry Hauge
Elna Johanne Sveen
Reidar Martin Pettersen
Leif Ragnar Henriksen
Alfhild Oddveig Jensen
Ragnhild Sigrid Ørnlund
Kirsten Helene Andersen
Margit Nordby
Arne Thorstein Ødegård
Gjertrud Alma Berger
Ellen Günther Næss
Thorleif Jacobsen
Gunvor Eugenie Søland
Per Johansen
Else Betty Nilsen

Solveig Fredlund
Einar Herikstad
Frank Vilhelm Andersen
Arthur Jakobsen
Berit Olsvik
Margot Sofie Huseby
Sjur Walthinsen
Ole Einar Normann Orud
Gunnar Arild Johansen
Berit Margareta Akerbæk
Oddmund Johnny 

Magnussen
Signe Diesen
Oddvar Nilsen
Asta Margaretha 

Svendsen
Else Margrethe Berg
Hjørdis Pauline Nordbye
Borghild Marie Andersen
Thor Birger Engen
Rolf Hagbart Kristiansen
Egil Roar Malmquist
Lilly Viktoria Holt Larsen
John Henry Willard
Erik Lund

Prestebakke kirke:
Johanna Louise Guttormsen
Jon Marcus Buer

Enningdalen kirke:
Arwen Olea Dagsland 

Ravneng

Berg kirke:
Milian Levang Fagerli
Bendik Levang Fagerli
Ulrikke Christiansen
Benjamin Berisha
Aksel Aron Kjendal 

Simensen
Hans Mathias Seeland
Alex Simensen Myhren
Mille Hauge Hystad
Sigrid Oleane Torptangen 

Røsnæs
Frida Aurora Jahren
Leon Emio Bergstrøm 

Rødsmoen
Mina Sophie Kvarberg 

Skjølås
Ellinor Redi Skogstad

DØPTE:
Asak kirke:
Amelia Noelle Sandberg 

Malmberg
Ida Aline Wahlstrøm
Julie Kathrine Olsen 

Mellomseter
Ingrid Victoria 

Standerholen
Joachim Eilertsen
Andreas Husøy
Tim Denis Rosenlund
Emil Sandtorp Karlsen
Edvard Bärnholt

Idd kirke:
Linnea Kartum
Tilje Isabell Grevik
Nora Marifjæren
Anine Marie Lindstrøm
Elena Reinoso Lied
Sofie Alice Brynildsen
Simen Gjødalstuen
Christian Løvhaug Aamot

Tistedal kirke:
Håkon Larsen Seljevik
Alexsander Kjos Stapelfeldt
Peder Johan Myrvoll

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

Søndag 1. april
Palmesøndag
IDD KIRKE KL. 11.00:
Familiegudstjeneste ved 
kap. Martin Lund.
Dåp. Barnekoret.
IMMANUELS KIRKE  
KL. 11.00:
Høymesse v/ s.pr. Jan 
Boye Lystad.
BERG KIRKE KL. 11.00
Palmesøndagsmesse ved  
vikarprest Egil Midtbø

Tirsdag 3. april
ENNINGDALEN KIRKE  
KL. 18.00:
Påsken i ord og toner

Torsdag 5. april
Skjærtorsdag
TISTEDAL KIRKE KL. 18.00:
Nattverdgudstjeneste ved 
s.pr. Reidar Finsådal
IMMANUELS KIRKE  
KL. 18.00
Nattverdgudstjeneste ved 
s.pr. Halvor Gregersen.
BERG KIRKE KL. 20.00
Skjærtorsdagsmesse ved 
vikarprest Egil Midtbø
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Nattverdgudstjeneste ved 
s.pr. Halvor Gregersen

Fredag 6. april
Langfredag
ASAK KIRKE KL. 11.00
Pasjonsgudstjeneste 
ved vikarprest Anders 
Mogstad.
IMMANUELS KIRKE  
KL. 11.00
Pasjonsgudstjeneste ved 
s.pr. Halvor Gregersen. 
Tale av Frode Næss.
Deltagelse fra flere av 
 byens menigheter.

BERG KIRKE KL. 14.00
Pasjonsgudstjeneste ved 
vikarprest Egil Midtbø

Søndag 8. april
1. påskedag
ASAK KIRKE KL. 11.00:
Høytidsgudstjeneste 
ved vikarprest Anders 
 Mogstad. Dåp.
IMMANUELS KIRKE  
KL. 11.00
Høytidsgudstjeneste ved 
s.pr. Halvor Gregersen
BERG KIRKE KL. 12.00
Påskedagsmesse ved 
vikarprest Egil Midtbø.
Påskefrokost på Berg 
 menighetshus kl. 10.00
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Høytidsgudstjeneste ved 
s.pr. Jan Boye Lystad.
TISTEDAL KIRKE KL. 08.30:
Påskeotte ved kap. Martin 
Lund. Påskefrokost.
IDD KIRKE KL. 11.00:
Høytidsgudstjeneste v/s.
pr. Reidar Finsådal. Dåp.
PRESTEBAKKE KIRKE  
KL. 11.00:
Høytidsgudstjeneste 
ved vikarprest Anders 
Mogstad.

Mandag 9. april
2. påskedag
BAKKE SENTER FOR 
 MESTRING OG REHABILI!
TERING KL. 11.00:
Gudstjeneste ved s.pr. 
Reidar Finsådal.
Halden sykehjem kl. 11.00
Gudstjeneste v/ s.pr. 
Halvor Gregersen

Søndag 15. april
1. søndag etter påske
TISTEDAL KIRKE KL. 11.00:
1-2-3 gudstjeneste med 
deltakelse av babysang
v/s.pr. Reidar Finsådal.
S. Enningdal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/vikarprest 
Anders Mogstad
Nattverd.
IMMANUELS KIRKE  
KL. 11.00
Gudstjeneste ved vikar-
prest

Tirsdag 17. april
ASAK KIRKE KL. 18.00:
«Møtested kirken»  
– kap. Martin Lund.

Søndag 22. april
2. søndag etter påske
ASAK KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste ved vikar.
Nattverd.
IDD KIRKE KL. 11.00:
Gudstjenester ved 
kap. Martin Lund. Dåp. 
Nattverd.
IMMANUELS KIRKE 
Halden menighet slutter 
opp om høymesse i 
Strømstad kirke kl. 11.00.
BERG KIRKE KL. 12.00
Høymesse ved s.pr. Halvor 
Gregersen
ROKKE KIRKE KL. 10.00
Høymesse ved s.pr. Halvor 
Gregersen

Mandag 23. april
St. Georgsdagen
TISTEDAL KIRKE KL. 18.00:
Speidergudstjeneste ved 
s.pr. Reidar Finsådal.

Søndag 29. april
3. søndag etter påske
ASAK KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste ved vikar-
prest Anders Mogstad.
IDD KIRKE KL. 17.30  
OG 19.30:
Samtalegudstjenester 
med konfirmanter v/s.pr. 
Reidar Finsådal.
S. ENNINGDAL KIRKE  
KL. 11.00
Gudstjeneste ved kap. 
Martin Lund.
IMMANUELS KIRKE  
KL. 11.00
Høymesse ved s.pr. Halvor 
Gregersen
BERG KIRKE KL. 11.00
Høymesse ved vikarprest 
Egil Midtbø

Søndag 6. mai
4. søndag etter påske
IDD KIRKE KL. 10.00  
OG 12.30:
Konfirmasjonsgudstje-
nester ved s.pr. Reidar 
Finsådal.
TISTEDAL KIRKE KL. 10.30 
OG 12.30:
Konfirmasjons-
gudstjenester ved 
vikarprest
IMMANUELS KIRKE  
KL. 11.00
Konfirmasjon ved s.pr. Jan 
Boye Lystad og menig-
hetspedagog Johannes 
Wilberg Halvorsen.
BERG KIRKE KL. 11.00
Våronngudstjeneste ved 
vikarprest Egil Midtbø.
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Høymesse ved s.pr. Halvor 
Gregersen

Lørdag 12. mai
IDD KIRKE KL. 12.00:
Konfirmasjons-
gudstjeneste ved kap. 
Martin Lund

Søndag 13. mai
5. søndag etter påske
ASAK KIRKE KL. 10.30  
OG 12.00:
Konfirmasjons-
gudstjenester ved kap. 
Martin Lund.
IDD KIRKE KL. 10.00  
OG KL. 12.30:
Konfirmasjons-
gudstjenester ved s.pr. 
Reidar Finsådal.
IMMANUELS KIRKE  
KL. 11.00
Høymesse ved s.pr. Jan 
Boye Lystad

Torsdag 17. mai
Grunnlovsdagen
PRESTEBAKKE KIRKE 
 KL. 14.00:
Festgudstjeneste ved 
vikar.
IMMANUELS KIRKE  
KL. 11.30
Festgudstjeneste ved s.pr. 
Jan Boye Lystad

Lørdag 19. mai
BERG KIRKE KL. 11.00  
OG KL. 13.00
Konfirmasjon ved 
vikarprest Egil Midtbø 
og menighets pedagog 
 Johannes Wilberg 
 Halvorsen

Søndag 20. mai
6. søndag etter påske
ASAK KIRKE KL. 10.30  
OG KL. 12.00:
Konfirmasjons-

gudstjenester v/kap. 
Martin Lund.
PRESTEBAKKE KIRKE  
KL. 11.00:
Konfirmasjons-
gudstjeneste ved s.pr. 
Reidar Finsådal.
BERG KIRKE KL. 11.00  
OG KL. 13.00
Konfirmasjon ved 
vikarprest Egil Midtbø 
og menighetspedag 
og  Johannes Wilberg 
Halvorsen
IMMANUELS KIRKE  
KL. 11.00
Høymesse ved s.pr. H. 
 Gregersen. Halden Barne-
kor og barn fra Menig-
hetspleiens barnehage.

Lørdag 26. mai
BERG KIRKE KL. 11.00 OG 
KL. 12.00
Konfirmasjon ved 
vikarprest Egil Midtbø 
og menighetspeda-
gog  Johannes Wilberg 
 Halvorsen

Søndag 27. mai
1. pinsedag
ASAK KIRKE KL. 11.00:
Høytidsgudstjeneste ved 
s.pr. Reidar Finsådal.
Dåp.
IDD KIRKE KL. 11.00:
Høytidsgudstjeneste ved 
kap. Martin Lund.
Dåp. Nattverd.
ENNINGDALEN KIRKE  
KL. 11.00:
Høytidsgudstjeneste ved 
vikar Anders Mogstad. 
Nattverd.
IMMANUELS KRK KL. 11.00
Høytidsgudstjeneste ved 
s.pr. Jan Boye Lystad

BERG KIRKE KL. 11.00
Pinsedagsmesse ved vikar-
prest Egil Midtbø
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Høytidsgudstjeneste v/s.pr. 
Halvor Gregersen

Mandag 28. mai
2. pinsedag
BERG BYGDETUN KL. 12.00:
Friluftsgudstjeneste 
HALDEN METODISKIRKE  
KL. 11.00
«Nådens fellesskap»
Halden menighet slutter opp 
om gudstjenesten.

Søndag 3. juni
Treenighetssøndag
ASAK KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved vikarprest 
Anders Mogstad. Nattverd.
IDD KIRKE KL. 11.00
Pilegrimsgudstjeneste ved 
s.pr. Reidar Finsådal. Dåp.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Høymesse v/s.pr. Jan Boye 
Lystad.
ROKKE KIRKE KL. 13.00
Konfirmasjon v/s.pr. Halvor 
Gregersen og menighets-
pedagog Johannes Wilberg 
Halvorsen.

Søndag 10. juni
2. søndag etter pinse
TISTEDAL KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste v/vikar. 
 Nattverd.
PRESTEBAKKE KRK KL. 11.00:
Pilegrimsgudstjeneste ved 
kap. Martin Lund.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Høymesse ved vikarprest
BERG KIRKE KL. 11.00
Folkedansmesse ved vikar-
prest Egil Midtbø.

Slekters gang



Dette har betydd noe for meg Randi Helene Larsen

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

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
Os Allé 13, 1777 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
  Admin. leder  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
  Kirkeverge Jan Ivar Andreassen  69 34 87 12
  Admin. leder Torild Hauge 69 19 63 24
  
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 / 913 93 921

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 Iselin Andersen Gjøstøl  
   69 17 95 69 / 415 80 269
  Menighetspedagog Johannes Wilberg Halvorsen 
 69 17 95 66 / 930 09 525 / 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
  Sogneprest Per Chr. Solberg  473 03 520
  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
  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
  Sogneprest Halvor Gregersen  69 18 61 86
  Organist Jan-Erik Norheim 69 17 59 09 
   918 68 861
  Kirketjener Morten Lager 69 19 12 03

IDD PRESTEGJELD
D i a k o n i
  Diakoniarbeider 69 17 95 61
 Boligtelefon
  Diakoniarbeider Hilde Finsådal 69 17 95 54
  Diakon Kari Solveig Tveter  69 17 95 61
   954 28 073
  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
  Kantor Rana Ahmadova   69 19 95 56 / 486 03 807
  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
  Sogneprest Reidar Finsådal 69 18 54 24
  Organist Knut-Ronald Haugen 69 18 67 72
  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
  Kapellan 69 17 95 63
  Kirketjener 481 85 940
 Boligtelefoner
  Organist Pål Espen Haugen 69 17 72 06
  Kirketjener Svein de Flon 69 19 72 84
  Kapellan Martin Lund  69 17 95 68 / 970 62 446

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
  Kapellan 69 17 95 63
  Kantor 69 17 95 64
  Kirketjener  907 89 361
 Boligtelefoner
  Klokker Leif Bjørnstad 69 19 16 81
  Kirketjener Venche Solberg 69 19 15 27
  Kapellan Martin Lund  69 17 95 68 / 970 62 446
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«Langt bortom rømd som blånar,
lenger enn soler går,
høgre enn stjerner strålar,
den barnlege bøni når!
Åndi frå skuggestrender lyfter 
sitt vengepar,
bankar på himmelporten og 
søkjer sin heim, sin Far.»
(Norsk Salmebok nr. 386)

Guds eksistens er for meg en dyp 
og dyrebar sannhet. Vi er alle en 
del av hans skaperverk.

Da Gud lot sin sønn lide og dø 
for vår skyld, ble det kronen på 
verket. Med det forkynte Jesus sin 

Fars vilje, historiens uslåelige inn-
bydelse til gjestebud, i Himmelen. 
«Og alle de som tok imot Ham, de 
ga Han rett til å bli Guds barn».

Jeg takket JA for mange år 
siden, og takker stadig, for jeg 
er ennå ikke framme. Mens jeg 
 vandrer, har jeg barnekår hos 
Gud, enda så gammel jeg er,

Bønnen, den usynlige livlinen 
mellom Gud og meg, klarer jeg 
ikke å fatte omfanget og stor-
heten av. Samtalene med Gud, 
det å ikke behøve å skjule noe, 
den forunderlige freden Gud kan 
gi,det gir det nærmeste vennskap 

et menneske kan eie. Jeg opplever 
ikke gudsforholdet som en idyll. 
Det skåner meg ikke for livets rea-
liteter, men jeg er aldri alene. For 
meg er det mer som en nødven-
dighet i hverdagen, som salt og 
pepper. Dog mye, mye større! Gud 
er den som gir saltet kraft! Gud er. 
Jeg får være. Så er vi sammen, den 
sterke og den avhengige.

«Be uavlatelig!» Slik er det sagt. 
Gud må ha et unevnelig stort 
arkiv som kan romme alle våre 
bønner. Hans datasystem går 
garantert utenpå alle våre. Han er 
dessuten alltid «on-line».

Det var da jeg leste i Vårt Land 
at kammermusikkfestivalen i 
Risør hadde valgt Tilfeldighetenes 
spill som tema for sommerens 
evenemang at dette spørsmålet 
plutselig grep tak i meg på en 
sterkt personlig måte. Er dette 
fasiten på vårt livs dypeste og 
innerste hemmelighet? Er jeg som 
enkeltindivid bare et slags (bi)
produkt av tilfeldighetenes viltre 
lek på historiens store dramatiske 
scene? Når William Shakespeare 
skal prøve å formidle sitt syn på 
hva et menneskes liv er, bruker 
han nettopp bildet med en scene 
der vi mennesker i en begrenset 
tidsperiode tolker vår (bi)rolle, for 
så å forsvinne ut i kulissene igjen. 
Exit NN. Game over?

Forfatteren Tor-Åge Bringsværd 
skal ha sagt at vi mennesker må 
gjøre tilfeldighetene til våre venner 
og lære å betrakte dem som en rik 
kilde til uante livsmuligheter. Og 
selvsagt har heller ikke jeg pro-
blemer med å innse at hendelser 
med trekk av tilfeldigheter har 
påvirket mitt livsløp. Allikevel 
 sitter det utrolig langt inne å 
måtte akseptere at mitt – og alle 
andres – liv ganske enkelt kan 
sammenfattes som bare summen 
av en rekke tilfeldigheter, med 
andre ord: «rena rama slumpen», 
som svensken ville ha sagt.

La meg – i et forsøk på å 
formidle min enkle tro på hva 
kjernen i et menneskes liv er – få ta 

dere med til et sted som i de senere 
årene har fått en stadig dypere 
mening for meg.

Det er av den grunn jeg har vært 
på dette stedet så mange ganger 
i løpet av de siste årene, og jeg vet 
jeg at jeg vil komme tilbake hit 
igjen og igjen – så lenge jeg fysisk 
er i stand til det. For det kjennes 
så fredfullt og meningsfullt å sitte 
her. Riktignok kan jeg høre suset 
av storbyens biltra!kk i det fjerne, 
selvom denne monotone lyden 
nesten overdøves av viskingen fra 
de mektige trærne rundt omkring 
meg. Allikevel er det et pust fra en 
helt annen verden som drar meg 
hit hver eneste gang jeg besøker 
dette valfartsstedet i mitt liv: 
historiens sus og de lange linjers 
livsbue, fordi dette  minnenes 
pilgrimsmål blir den store 
tolkningsnøkkelen til min egen 
livsfortelling. 

Du lurer nå sikkert på hvor 
dette stedet er? Jeg sitter ved en 
gammel grav på en kirkegård i 
Wien. Jeg har nettopp satt friske 
blomster i vasen på stenen foran 
støtten. Mer kan jeg ikke gjøre for 
å vise de menneskene som hviler 
her, min kjærlighet og respekt. 
Men egentlig er det noen andre 
tanker som besetter meg hver 
gang jeg kommer hit: Deres navn 
er Takknemlighet og Undring. 
Jeg bruker bevisst stor forbokstav 
for å signalisere den uutsigelige 
dybden i begge disse følelsene. 

Takk nemligheten og Undringen 
kjennes like ny og levende hver 
gang jeg slår meg ned her, for 
de menneskene hvis jordiske 
levninger hviler her, og hvis livsløp 
skjuler seg bak de seks granittgrå 
navnene på gravstenen, !kk – hver 
på sin måte – spille en avgjørende 
rolle i mitt liv. Og merkelig nok: En 
av dem har jeg aldri tru#et selv, for 
han døde lenge før jeg ble født, og 
allikevel !nnes han med som en av 
mange stemmer i fortellingen om 
mitt liv.

Elie Wiesel har sagt at han har 
mer sans for Lots ulydige hustru 
enn for Lot selv: «Vi har bruk for 
å se oss tilbake – ellers er det fare 
for at vi forvandles til en støtte av 
stein. Eller av is.» Derfor returnerer 
jeg til denne Gottes Acker – Guds 
Åker. For å se meg tilbake – i mitt 
eget liv.

Jeg kunne ha fortalt om mangt 
et stoppested på min livsreise 
der disse menneskene – i tillegg 
til spesielt tre som hviler på Os 
kirkegård, og en rekke andre 
med vandrere – penset mitt livstog 
inn på spor som har gjort min livs-
krønike helt unik. På samme måte 
som alle andre mennesker kan 
berette sin egen, helt ene stående 
livsstory.

Kanskje virker de tankene jeg 
nå har forsøkt å formidle, i over-
kant selvhøytidelige og fryktelig 
pretensiøse. La gå med det. For 
ved denne graven på Hernalser 

Ordet er ditt: Når en spurv faller Eyvind Møller

BRØDLØS

TLF. 69 17 20 37

Hva bønnesvar angår, skal jeg 
nok være glad for at ikke min 
vilje skjer til alle tider, da min 
visdom er som et sandkorn mot 
Guds. Jeg strever med det, men 
ønsker å akseptere at Han vet 
best. Det er underlig å tenke på 
at læretiden hos Gud er livslang, 
det er plass til alle som skulle 
ønske lærlingplass! Opptak skjer 
kontinuerlig!

Og – sjefen er til å stole på!
Måtte jeg aldri glemme å 

takke!
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 Friedhof i Wiens 16. Bezirk faller 
mitt livs puslespillbrikker på en 
forunderlig måte på plass. Her opp-
lever jeg et stevnemøte med mine 
røtter, ja, med meg selv. I perspek-
tivet fra denne graven kan jeg tyde-
lig tolke de lange linjene i mitt liv, 
og jeg må tenke på et poetisk bilde 
av den svenske Nobelprisvinneren 
i litteratur, Tomas  Tranströmer: 
«Ikke skam deg for at du er et 
 menneske, vær stolt! /Inni deg 
åpner seg hvelv etter hvelv uende-
lig.» Slike tanker fyller meg mens 
jeg sitter ved denne graven i Wien.

I et slikt historisk spenn 
 kommer tanken på menneskelivet 
som totalsummen av tilfeldig-
hetenes spill aldeles til kort. Og 
derfor lyder mitt livscredo i all 
sin enfoldighet slik: Jeg tror at vi 
 mennesker er skapt av Historiens 
Herre med en hensikt og en visjon 
for hver enkelt av oss. Å prøve å 
trenge til bunns i dette store livs-
mysteriet er den Mission  Possible 
vi !kk oss tildelt da vi gikk fra 
Guds tanke inn i Tiden. Å knekke 
denne mystiske livskoden er vårt 
vedvarende oppdrag til den dagen 
vi går ut av Tiden.

Selges ikke to spurver for en 
skilling? Og ikke en av dem faller 
til jorden uten at deres Far er der. 
(…) Frykt derfor ikke! Dere er mer 
verdt enn mange spurver.  
(Matteus kap. 10)


