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Noe av det første jeg fikk  
  være med på som ny prest  
  her i Halden var å dele ut 

Bibler til konfirmanter. Det er alltid 
spennende å åpne denne boken 
sammen med ungdommer som leser 
den med et friskt blikk og interesse. 
Og nå har vi fått en generasjon som 
er interessert. Der bibel fortellingene 
formidles med interesse følger 
ungdommene med, og som menig
heter har vi fått nye muligheter til 
å vekke interessen for Guds Ord. 
Før var Bibelen oftest en bok med 
svart skinnomslag, og det var både 
høytid og alvor over en slik innpak
ning. Nå kan en få denne boken i 
fargerike omslag med mange typer 
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layout, og konfirmanter får sin egen 
utgave med bruksanvisning som 
passer aldersgruppa. I den kjente 
lignelsen om såmannen som gikk ut 
på åkeren for å så korn, og opplevde 
at noe falt på steingrunn og noe fikk 
vokse opp i god jord, sammenlignes 
Guds Ord med korn som spirer og 
gror. Det har mye å bety hvordan vi 
tar imot Ordet som formidlet til oss, 
og det har mye å bety hvordan det 
blir formidlet. Det glade budskap 
om Jesus Kristus kan gjerne pakkes 
inn i friske farger på Bibelomslagene, 
og så vil nye generasjoner også se at 
alvor og glede følger hverandre, både 
i hverdagen vår og i Bibeltekstene.

Mange ungdommer har blikket 

festet på mobiltelefonen en stor del 
av dagen. Nå kan Bibelen leses der 
også, siden den er lagt ut på inter
nett. I elektronisk form er bibelen 
søkbar, og det betyr at en har både 
Bibelen i mange slags oversettelser 
og bibelordbok med seg overalt der 
internett er tilgjengelig. For den som 
ikke ser så godt finnes Bibelen inn
lest i lydformat, og kassettbåndene 
er byttet ut med en liten minne
brikke som rommer lyden fra en hel 
Bibel.

Fortsatt leser vi Bibelen i felles
skap, og vi ringer med kirkeklok
kene hver søndag for å invitere inn 
til felles kapet om Guds Ord og de 
hellige sakramenter. Nådemidler har 

vi kalt Ordet, Dåpen og Nattverden. 
Nåde er et viktig uttrykk vi  kommer 
til å forklare for konfirmantene. Gud 
møter oss med tilgivelse og en ny 
start når vi trenger det, og derfor 
kan vi komme til Gud med livene 
våre slik som vi er. Guds ord er som 
såkornet som spirer og gror. Derfor 
er det så flott å få legge konfirmant
bibler i hendene på ungdommer 
som takker og tar i mot, og får lese 
 Bibelens fortellinger med ungdom
melig frisk interesse. Og nå som 
Bibelen er mer tilgjengelig enn noen 
gang, får vi be om at Ordet finner 
grobunn i en ny generasjon som 
vokser opp!
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Nytt fra  
Asak menighet

Ny sokneprest innsatt
Kjell Halvard Flø ble ved 
gudstjenesten i Asak 
kirke 19. august innsatt 
som ny sokneprest 
med tjenestested Asak, 
Tistedal, Idd og Enning
dalen sokn. Dette ble 
en skikkelig festguds
tjeneste med etterføl
gende kirkekaffe som 
fylte kirkestua til randen. 
Vi i Asak menighetsråd 
gleder oss til å samar
beide med nypresten 
om å bygge og utvikle 
menigheten. Med alle 
preste stillingene besatt, 
ny organist på plass 
og kirkestua som et 
samlings sted, burde alle 
forutsetninger for en ny 
giv være til stede.

Nye kirketekstiler 
Med kirketekstiler 
mener vi, i tillegg til 
preste drakten, de 
tekstilene som pryder 
kirkens alter, prekestol 
og lesepult. Normalt 
finnes disse i en grønn, 
lilla, hvit og rød variant 
og byttes i takt med kir
keårets forskjellige faser 
– grønt i treenighetsti
den, lilla i advents og 
fastetiden, hvitt til jul og 
påske og rødt til pinse. 
Asak kirke hadde lenge 
kun grønne kirketeksti
ler, men menighetsrådet 
anskaffet for noen få 
år siden et sett med 
lilla tekstiler. I sommer 
har kirken også fått de 
hvite kirketekstilene på 
plass. De er tegnet og 
produsert av tekstil
kunstner Brith Leidalen 
og viser en stilisert pal
megren og krone i gull 
på hvit bakgrunn. Hun 
var også kunstneren 
bak de grønne og lilla 
 tekstilene.

Kirkestua
Det ble ganske raskt 
etter innvielsen av 
den nye kirkestua i 
 november i fjor, klart 
at lydforholdene i 
lokalet ikke var gode. 
Med mange til stede 
var det på grunn av 
gjenklang til tider svært 
vanskelig å få med 
seg det som ble sagt. 
Dette er nå utbedret 
ved at det er montert 
lyddempende plater i 
taket. Under kirke kaffen 
etter innsettelses
gudstjenesten 19. 
august kunne en 
konstatere at dette har 
hatt den ønskede effekt 
og således har løst 
 problemet.
 [... fortsetter på side 4]

Asak menighet Romania

Høsttid er takketid
Det er september og høsten er 
over oss. Like årvisse er høsttakke
gudstjenestene i våre mange kirker 
og forsamlinger. 

Det er godt å takke Skaperen for 
Hans gaver i disse dager. Selv i vårt 
karrige land bugner det av korn, 
frukt og grønt. Måtte vi bare ta vare 
på jorden og lære det videre til våre 
barn.

Trekkfuglene samler seg igjen 
på telefontrådene og forbereder 
seg til det store trekket til varmere 
strøk. Gjessene former ploger 
sydover himmelen. De beiter på våre 
treskede jorder og styrker seg til sin 
lange reise. Det er noe mektig og 
rørende ved disse høsttegnene.

Jeg fikk for øvrig høre om 
 lappspovenes lange reise forleden.  
Visste dere at de har et utrolig trekk 
fra Alaska til New Zealands South 
Island? De flyr i ett strekk 11.000 
km over åpent hav! Dette greier 
disse fuglene uten mat og drikke på 
åtte dager. De flyr på veldige luft
strømmer høyt oppe i atmosfæren. 

Når de ankommer byen Christ
church, ringes det med kirke
klokkene. Da er våren kommet dit!

Tenk om våre kirker kunne hilse de 
første trekkfuglene med klokkeklang 
til våren! Skulle ikke Guds folk være 
de første til å hegne om naturen, 
fugler og dyr?

Heldigvis våkner en del av våre 
ledere for bevaringstanken og roper 
et varsko mot ødeleggelser på 
jorden. Så la oss nå i høst takke for 
skaperverket og be for alle i høy stil
ling, for alle som har myndighet til å 
styre folks foretaksomhet og  tidvise 
utbytting av naturen.

Høsttid er takketid. 

KJELL HALVARD FLØ:

Ny sogneprest i Asak
Bladets utsendte treffer den nye sognepresten på hans kontor i Os Alle. Vi ønsker ham 
hjertelig velkommen til byen og «Iddesida». Vi vet at han har arbeidet de siste 21 år i 
Askim, men vi er nysgjerrige etter å få vite mer om hans fortid.
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Kjell Halvard Flø er ny sogneprest i Asak.

– Du kommer fra Kristian
sund?

Egentlig kommer jeg fra 
Larsnes i Sande kommune – 
litt nord for Stadt – der min 
far var prest. Siden flyttet vi 
til Steinkjær, der jeg gikk på 
gymnaset og var ivrig med i 
kristelig skolelag.

Fra Steinkjær gikk ferden 
videre til hovedstaden og 
teologistudier ved Menig
hetsfakultetet. I Oslo traff 
jeg i 1982 Bodil Greaker fra 
Tistedal. Vi ble noe senere 
viet i Tistedal kirke. Bodil 
er sykepleier og helsesøster. 
Sammen fikk vi tre barn: 
den eldste sønnen er nå 
matematikk lærer, datter er 
sosionom i Kristiansand og 
den yngste sønnen studerer 
psykologi.

– Har du noen hobby eller 
interesse utenom din preste
gjerning?

Jeg har gjennom mange år 
drevet med fotografering og 
har hatt mange morsomme 
og hyggelige stunder i mitt 
tidligere fotolaboratorium! 

«Labben» har jeg solgt, men 
jeg synes fortsatt det er 
morsomt å fotografere. Ellers 
spiller jeg litt piano; sånn 
til allsangbruk, legger han 
beskjedent til. Det har jo vært 
en del ganger, da organisten 
var opptatt på annet hold. Da 
måtte jeg av og til trå til!

Sognepresten legger ivrig 
til, at han arbeidet i en kirke 

som drev utstrakt hjelpe
arbeid i Estland. Så her har 
han vært på flere reiser med 
hjelpesendinger. Det var mye 
fælt å se og oppleve. Særlig 
fattigslige og elendige forhold 
fant han blant russere i en 
liten by nær grensen til Russ
land. Man blir jo etter vært 
sterkt preget av å oppleve så 
mye nød.

Forsidebildet
Kveldsstemning på Femsjøen.
Foto: Arild Stang.

AV GERDA SOLERØD

Estera og Benu 
Bulugu:

Gjennom møte 
med faddere 
og på en stor sangkveld fikk 
mange hilst på dem.  

Disse to, sammen med en 
til, startet arbeidet i 1996 da de 
bare var rundt 20 år. De har vist 
en utrettelig kjærlighet til de 
fattigste av alle.  Samtidig har 
de klart å kombinere pågangs
mot og entusiasme med klok
skap og tålmodighet. Gjennom 
videreutdannelse har de stadig 
utviklet seg, og med en klippe
fast tro på den Herre og Mester 
de tjener, har de erfart fra dag 
til dag at de er på rett plass i 
livet.

Arbeidet i Halden
En komité på 8 personer driver 
arbeidet. 
Den Norske Kirke: Svein Ulseth, 
Inger Lise Skauge og Gerda 
Solerød (leder). 
Kristi Menighet Betel: John 
Westlie, Oddvar Størholdt og 
Steinar Kasbo.  
Baptistmenigheten Elim: 
Asbjørn Häger.
Pinsemenigheten Salen: Per 
Nilsen.  

Arbeidet drives på flere måter:
Fadderordninger for et barn 
eller en familie. For tiden har vi 
84 faddere.
Misjonsprosjekt for flere 

menigheter. I dag gjelder dette 
Enningdalen menighet, Asak 
menighet, Idd menighet (ny 
fra i år) og Pinsemenighe
ten Salen (ny fra i år). Også 
kvinne foreningen på Elim har 
Betesda som prosjekt. Og Pella i 
Tistedal har en fast innsamling 
hvert år til arbeidet.
Hjelpetransport to ganger i 
året. Her sendes først og fremst 
klær, men også andre ting som 
de melder de trenger.
Innsamlingsaksjoner med giro i 
HA to ganger i året, samt andre 
arrangement. Flere har blant 
annet sendt penger etter å ha 
bedt om dette i bursdagsgaver!
Turer til Romania. Neste tur går 
i april/mai 2013.

Behov
Selv om vi har sendt vårens 
hjelpesending, og derfor ikke 
skal ha noen ny innsamling før 
til høsten, kan det være greit 
allerede nå å vite litt om hva 
som trengs.

Av klær nevner vi spesielt 
undertøy (som må være nytt), 
sokker, pyjamas, håndklær og 
hvite skjorter og bluser til bruk 
i skolen.

Ellers trengs det verktøy, 
skole materiell og gjerne 
musikkinstrumenter.

Barna trenger hjelp:
Bianca er 14 år. Faren forlot 
familien. Etter en stund dro 
mor til utlandet sammen med 
en annen mann. Bianca bor hos 
ei tante. De er helt på grensen 
til å måtte bo på gata. 

Alex er 10 år og har fem 
søsken. Hele familien bor på ett 
lite rom med to senger. Faren er 
i fengsel.

Robert er 10 år og har to 
 søstre. Faren er reist sin vei. 
Mora har ingen jobb. Har ikke 

begynt på skolen fordi mor 
ikke klarte å skaffe penger til 
materiell.

Slike som dette er det mange 
av. Har du mulighet til å hjelpe 
noen? Ta gjerne kontakt.

Betesda i Romania  
– fortsatt i haldensernes hjerter
I april hadde Halden nok en gang besøk fra Betesdahjemmene i Galati. Estera og Benu Bulugu, 
som er to av de tre lederne ved hjemmene, var her.

– Har du fått tid til å gjøre 
deg noen tanker om frem
tiden i Asak?

Ja; jeg er veldig opptatt 
av utvikling av menighe
ten. Spesielt spennende er 
det å bygge barnekor! Det 
gir positive ringvirkninger 
for hele menigheten. De 
minste barna i koret skal 
få noen hyggelige, mindre 
 påskjønnelser. De større 
barna skal vi invitere til 
middag! – Alt ligger til rette 
for at vi skal få en fin tid her i 
Halden/Tistedal.

Hustru Bodil har ennå 
ikke fått fast jobb, men hun 
har allerede påtatt seg en del 
vakter i det lokale helse
vesenet. Foreløpig leier paret 
en leilighet i Blokkveien. Men 
de har kjøpt tomt i Asak
åsen, der de gleder seg til 
etter hvert å få bygget eget 
hus.

Vi ønsker vårt nye preste
par hjertelig til lykke med 
fremtiden ved Femsjøen 
og ber Guds velsignelse for 
deres gjerning.

Fra Romania-turen i 2011.

Estera og Benu med familie.

De minste barna på dagsenteret.

Bidrag til Menighetsbladet
Styret for Bladet er takknemlig for at vi fortsatt kan utgi Menighetsbladet fire ganger i året, og vi håper at leserne – som 
vi – er fornøyde med innhold og utseende! Men å gi ut et slikt fint blad er ikke gratis. Omkostningene er større enn 
 annonseinntektene. Det står i Bladets statutter, at alle de syv menighetene må være med på å dekke underskuddet. Dette 
er  utgifter som  menighetene har god bruk for til andre aktiviteter. Vi tillater oss derfor herved å be leserne våre om bidrag 
– stort eller lite. De fleste betaler i dag regninger over nettbanken. Men hvis du vanligvis bruker en «gammeldags» giro-
blankett, kan du skrive av korrekt giro, som vist nedenfor!
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For øvrig har kirke
stua fått et nytt flott 
veggteppe produsert 
av Tone Hveding 
 Glomsrød og Åshild 
Bø. Teppet er laget 
over motivet til tros
opplæringsreformen 
og inneholder Jesu 
ord som er motto for 
trosopplæringsarbei
det i menighetene i 
Halden, «Jeg er med 
dere alle dager».  
Tidligere i vår mottok 
vi også en flott bibel 
med inngravering i gull 
og en nydelig duk til å 
legge den på fra det 
lokale bygdekvinne
laget. Vi vil med dette 
uttrykke stor takk for 
gavene.  

50-årskonfirmanter
Det er 50 år siden 
ungdommene i menig
heten hadde sin store 
dag som konfirmanter 
i 1962. Menighets
rådet inviterer til en 
markering av dette 
med gudstjeneste og 
etterfølgende serve
ring i Kirkestua søndag 
11. november.

4 års-bok og 6 års-bok
Søndag 9. september er 
det utdeling av 6årsbok 
i Berg kirke. Kirkebok til 
4åringer og 6åringer 
deles ut til medlemmer 
av menigheten. Man får 
en invitasjon i posten 
før utdelingen,, slik at 
barna kan forberede 
seg på at de skal få 
motta kirkebok på guds
tjenesten.  Kirkeboka 
knytter sammen barnas 
hverdag og menighe
tens guds tjenesteliv 
og den inneholder 
bibel, hverdags og 
kirke fortellinger, bøn
ner, sanger,  symboler, 
kirkeår, høytider og ord 
fra liturgien. Søndag 21. 
oktober er det utdeling 
av 4årsboka.
 [...fortsetter på side 5]
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Vikar som menighets-
pedagog
Menighetspedagog Ise
lin Andersen Gjøstøl går 
ut i svangerskapspermi
sjon i september. Vikar 
som menighetspedagog 
er Albert Andersen 
Gjøstøl. 

Tilbake til kirken-
søndag
Søndag 23. september 
inviterer menigheten til 
«Tilbake til kirken». All 
erfaring viser at kirke
vekst er avhengig av at 
de som allerede finner 
glede i å gå i kirken invi
terer med seg nye men
nesker.  Menighetsrådet 
håper at mange vil invi
tere med seg en venn, 
nabo eller familiemed
lem til denne søndagens 
gudstjeneste. Guds
tjenesten er lagt opp slik 
at de som kommer skal 
oppleve at de er vel
kommen hjem. Samme 
dag er også 50årskon
firmantene invitert. Etter 
gudstjenesten inviteres 
alle til kirkelunsj i menig
hetshuset.

Menighetsmøte
Menighetsrådet inn kaller 
til menighetsmøte den 
25. september. Det er 
særskilt 2 saker som 
skal være gjenstand for 
informasjon og  samtale: 
1) Innføring av ny guds
tjenesteliturgi og  
2) Iverksetting av 
ny givertjeneste i 
 menigheten.

Menighetsrådet ønsker 
at du blir med på å 
utvikle liturgien som skal 
gjelde i Berg menighet 
ved å gi tilbakemelding 
på hvordan gudstjenes
tene i kirken fungerer. 
Det har nå vært en 
prøveperiode for inn
føringen av ny liturgi i 
Berg kirke. Derfor håper 
vi at du kommer på mø
tet for å si noe om hva 
du opplever som bra, og 
hva du tenker kan for
bedres i gudstjenestene 
i Berg menighet. Det blir 
en bred presentasjon av 
menighetsrådets arbeid 
med gudstjenesterefor
men, og innstilling til ny 
gudstjenesteliturgi.

LysVåken- arrangement
Det vil bli arrangert 
LysVåkenover natting 
for  11åringene 
i  månedsskiftet 
 november/desember.
 [...fortsetter på side 8]

Nytt fra  
Berg menighet

Menighetene har i fellesskap 
vedtatt å gi en dåpsperm i gave 
til alle barn i Den norske kirke 
i Halden som blir døpt.

Permen skal være en hjelp 
for dåpsforeldrene til å for
midle videre den kristne tro til 
sine barn.

Gjennom enkle bibel
fortellinger, kristne barne
sanger, aftenbønner og bord
vers ønsker vi å gi foreldrene et 
enkelt redskap til å fortelle om 
Jesus og den tro barna er døpt 
inn i.

Vi har prøvd å gi permen en 
vakker og livsnær form med 
fine bilder av kunst og arki
tektur fra byens ulike kirker.  
Kirkene er «Norges største 
kunstgalleri», og her i Halden 
har vi mange vakre kirker både 
fra middelalderen, men også 
kirker av nyere dato. 

Et av bildene i Dåpspermen 
er et glassmaleri fra Rokke 
kirke som viser Kristus på 
 tronen.  Jesus løfter høyre hånd 
til velsignelse.  Den røde tråden 
i permen viser til den gode 
tryggheten i felleskapet med 
Gud. Gud ønsker å velsigne 
oss og bevare oss gjennom 
alle livets faser. Fotspor går 
gjennom hele permen og på 
baksiden står fortellingen 
«Fotsporene» som viser til en 
Gud som gir omsorg også når 
livet er vanskelig.

Foreldrene er de beste til 
å undervise sine barn i den 
kristne tro.  Vi ønsker derfor 
å gi foreldrene denne Dåps
permen slik at de ved den dag
lige lesestund på sengekanten 
kan formidle bibelfortellinger 
og synge eller be aftenbønn  
med sine barn.  Fint er det også 
å lære barna enkle, kristne 
barnesanger og synge bordvers 
med dem før de spiser.  

Gjennom den daglige 
omsorg for barnet legger for
eldrene grunnlag for en trygg 
og god oppvekst.  Vi ønsker 
derfor at alle døpte barn skal få 
formidlet budskapet om Jesus 
i denne trygge gode rammen 
som bare foreldre kan gi. 

Sammen har både  foreldrene 
og menigheten ved døpefonten 
fått i oppgave å gi den kristne 
arven videre til våre døpte 
barn.  Den norske kirke i sam
arbeid med Stortinget vedtok 
derfor i 2003 en reform for tros
opplæring i alle menigheter i 
landet.  Halden har når laget 
ferdig sin lokale trosopplæ
ringsplan.  Dåpspermen er en 
del av denne trosopplæringen.  

Det siste kapitelet av 
Dåpspermen omhandler Tros
opplæringen i Halden.

Vedlagt ligger en plan som 
viser de ulike alderstrinn hvor 
alle døpte barn får tilbud fra 
sin lokale kirke til å delta i 
tros opplæringen. Undervis
ningen er variert og skal være 
pedagogisk lagt opp for de 
ulike alderstrinn gjennom 
kunnskap, opplevelse og til
hørighet.  

De aller minste får tilbud 
om å delta på Babysang og 
utdeling av gaver på 123 
års gudstjenestene.  Her får 
barna utdelt CD med kristne 
barnesanger og bibelfortel
lingsbok på ulike alderstrinn.  
Siden er det 4 og 6 års bok, 
Tårn agenter, Lys Våken, 
Pilgrimsvandring og mye 
annet spennende.  Det er også 
egne tiltak og undervisning 
for dem som går på ungdoms
skolen og videregående 
skole.   Trosopplæringen i Den 
norske kirke er for alderen 
018 år, inkludert konfirmant
undervisningen.

Dåpspermen inneholder 
også bilder fra kirkene våre og 
fra Prestebakke kirke ser vi 
ovenfor et bilde av lysgloben 
med den sjeldne «preste

stolen»  i bakgrunnen.  En av 
de historiske skatter som også 
finnes i kirken er kulehullet fra 
svenskekrigen (1808) til høyre 
i bildet.

Bildet av veggteppet ved 
døpefonten i Rokke kirke med 
motiv fra bibelordet: «La de 
små barna komme til meg» 
finnes også i Dåpspermen.  
Med sine vakre farger og sine 
naivistiske figurer formidler 
det budskapet om en Gud som 
setter barna i fokus. 

Gjennom trosopplæringen 
ønsker kirken at barn og unge 
skal oppleve å høre til i en 
raus og tydelig kirke.  Vi vil 
at alle døpte barn i sin lokale 
kirke skal få kunnskap om den 
kristne tro, få med seg opp
levelser  og erfare at her de 
hører de til.

Menighetene har i fellesskap vedtatt 
å gi en dåpsperm i gave til alle barn 
i Den norske kirke i Halden som blir 
døpt.

Dåpspermen

Stor aktivitet i Halden barnekor
Halden barnekor er for barn i 
alderen 5–12 år og øver hver 
onsdag i Immanuels kirke kl 
17–18. Døra til høyre for hoved
inngangen er åpen. Annenhver 
uke øver de som går i 4. klasse 
og oppover helt frem til kl 
18.30.

I våres spilte vi inn vår helt 
egen CD, og den er i salg nå! 
Den koster 100 kroner. Ta 
kontakt med kantor Marie hvis 
den ønskes kjøpt!

I høst fyller koret vårt 5 år, 
og dette skal feires med en 
ordentlig bursdagsfest med 
pølser og kake! Ellers skal 
koret på tur til Glemmen 
kirke, vi skal synge på familie
gudstjenester, «Julesang» og 
julaften i kirken vår.

Koret er et godt sted å være, 
og i tillegg til å synge både tradi
sjonelt kirkemusikalsk reper
toar og morsomme barne sanger 
med bevegelser, har vi jevnlige 
koseøvelser med pizza. Vi tar 
hjertelig i mot nye medlemmer 

– bare kom innom en onsdag og 
se hvordan vi har det!

Du kan også få mer informa
sjon på kirkens hjemmesider, 
der ligger også semesterplanen 
vår.

KANTOR MARIE HÅKENSEN

Et av bildene i Dåps-
permen er et glass-
maleri fra Rokke kirke 
som viser Kristus på 
tronen.

Veggteppet ved døpefonten i Rokke 
kirke med motiv fra bibelordet «La 
de små barna komme til meg» finnes 
også i Dåpspermen.

Dåpspermen inneholder bilder fra 
kirkene våre, bl.a denne lysgloben fra 
Prestebakke kirke.

Vi er alle 
en blomst i 
Guds hage!
Den nye Dåpspermen, 
som skal deles ut til alle 
døpte barn i Den norske 
kirke i Halden, har på 
frontsiden et bilde av en 
blomstereng. Blomster
engen består av en rekke 
ulike blomster, både 
når det gjelder farge, 
form og størrelse. Bildet 
er malt av menighets
pedagog og diakoni
arbeider Iselin Andersen 
Gjøstøl, og symbolikken 
i bildet skal være at «Vi 
er alle en blomst i Guds 
hage». Det er samme 
tanken som det står 
om legemet i 1. Kor 12, 
12–26.

For Gud er vi alle like 
viktige, like betydnings
fulle og like mye elsket 
av ham. Det som er 
viktig er at vi er den som 
Gud har skapt oss til å 
være.  

I det ulike arbeidet 
rundt om i kirkene 
får vi oppleve dette 
mang foldet. Når vi 
har babysang ser vi at 
alle babyene er helt 
unike.  Ingen er like, 
men har sitt særpreg, 
sin personlighet og sitt 
utseende.  Det samme 
møter vi i koret Gledes
sprederne, blant barna 
på Tårn agentene eller 
«Lys Våken», og når vi er 
på samlinger for eldre i 
menigheten.  

Vi er alle unike, alle 
skapt av Gud og alle 
hører vi med i Guds 
hage. Om du er en liten 
eller stor blomst så 
betyr ikke det så mye.  
Sammen skal vi være 
til glede for Gud og for 
hverandre.  Husk at du 
er skapt og regnet med 
av Gud.

Diakoni handler om 
å legge forholdene til 
rette og møte hverandre 
på en slik måte at vi kan 
få blomstre og utfolde 
oss som den blomsten vi 
var tiltenkt fra skaperens 
hånd.

DIAKONI  I  FOK US

I Plan for diakoni i Den norske 
kirke står det bl.a.: «Diakoni 
er kirkens omsorgstjeneste. 
Den er evangeliet i handling 
og uttrykkes gjennom neste
kjærlighet, inkluderende fel
lesskap, vern om skperverket 
og kamp for rettferdighet.» 
Det er en flott visjon som 
Hilde  Finsådal ser på som en 
inspirerende utfordring. Hun 
har overtatt diakonstillingen 
etter Kari Sol Tveter, som er 
gått over i pensjonistenes 
rekker. Hilde ble vigslet av 
biskopen ved gudstjenesten 
i Asak 17. juni i år. Jeg spør 
hvilken bakgrunn hun har, og 
hun svarer: Jeg er sykepleier 
utdannet ved Diakonhjemmet. 
Jeg har tatt en ettårig tilleggs
utdannelse for å bli diakon, 
har kristendom mellomfag 
fra MF, en videreutdanning 
i eldreomsorg og holder nå 
på med en masteroppgave 
i diakoni. Vi har bodd på 
fjorskjellige steder, og det har 
gitt mulighet for ulike jobber, 
bl.a. i hjemmesykepleien, i 
eldreomsorg, på sykehjem, på 
demensavdeling. I Halden har 
jeg vært med i et interessant 
prosjekt med  Lisbeth Bjerke på 
syke hjemmet. «Sammen om 
minnene» het prosjektet som 
gikk over 3 år og hadde som 

mål å øke livskvaliteten også 
for demente. Jeg kjenner at all 
den erfaringen jeg har, vil være 
av betydning i den jobben jeg 
nå er gått inn i. Jeg har allerede 
i 1,5 år arbeidet sammen med 
Kari Sol Tveter innen diako
nien på Idd. Jeg føler derfor at 
jeg ikke starter på bar bakke. 
Det er likevel viktig at jeg sier 
til meg selv at jeg er meg og 
ikke Kari Sol. Det blir mulig å 
skape en kontinuitet, men jeg 
må bruke mine ulike anlegg 
og benytte det av Kari Sols 
nettverk som faller naturlig. 
Det blir spennende! 

– Jeg har en diakonigruppe 
å forholde meg til. Den møtes 
4 ganger i året og består av èn 
fra hver av de syv menighetene 
i Halden og Idd. Eva Dyrnes er 
leder, og vi har et godt sam
arbeid. Hver menighet skal ha 
en diakoniplan. 

Jeg lurer på hvorfor Hilde 
søkte denne jobben. Hilde sier 
hun ønsker å jobbe som dia
kon, ikke bare som sykepleier. 
Omsorgstjenesten med det den 
kan bringe med seg, utfordrer 
meg, sier hun. Diakoni er viktig 
i kirkens arbeid. Den synlig
gjør evangeliet i handling. Jeg 
brenner for et inkluderende 
fellesskap som er trygt og som 
tar vare på også de frivillige. 

Det gjør at man både gir og 
får. Menighetshyggende arbeid 
er viktig for både barn, unge, 
voksne og eldre! 

Jeg blir involvert i mange 
tiltak og har oppgave som 
koordinator. I et inkluderende 
fellesskap blir det viktig å se 
hvem som trenger en oppgave. 
Vi har behov for å bli sett og å 
få et eierforhold til det vi blir 
engasjert i. 

Av oppgaver og tjenester 
som er i gang, kan nevnes: 
koret Gledessprederne, kon
takt med boliger, «Møtested 
Kirken» – som er en guds
tjeneste for alle, konfirmant
arbeid, lindrende enhet på 
Halden sykehjem, sorgarbeid, 
babysang, barnekor, deltakelse 
på ulike samlinger, institu
sjonsbesøk. Det er menings
fulle oppgaver som kan løses i 
fellesskap med medmennesker. 
I det som allerede er i gang, og 
det som kan dukke opp av nye 
utfordringer, har vi et løfte om 
at Herren Jesus vil være med i 
alle slags dager. Slik avslutter 
Hilde samtalen.

Liv Hauge Johansen i samtale med Hilde Finsådal:

Hva gjør en diakon?

Halden menighet

Her er koret i full sving med å synge inn egen CD-plate.

Hilde Finsådal.
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Børkes Bakeri
– baker byens beste brød

Skippergata 14
Tlf. 69 18 13 72

Bergstrøm
Kjøtt og  

Delikatesse AS
Tlf. 69 18 56 20

Storgata 18
Utsalg i Storgata 11

Storgata 10 – 1771 Halden
Tlf. 69 21 19 50

GLASSMESTERI OG  RAMMEFORRETNING
Oscarsgt. 14

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

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

Tlf. 69 21 36 00

Lie 
Handelsgartneri

v/Odde Bru
Tlf. 69 18 00 20

Mandag–fredag 10–17
Lørdag 10–14
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Asak kirke

Vestgårdveien 1 – Postboks 1080, 1787 Berg
Telefon 69 21 35 00 – Telefax 69 21 35 10

www.jensen-scheele.no

Storgata 3, Sydsiden
Tlf 69 18 20 33

Gaven som gleder
Gummiservice AS

Rødsveien 74
Tlf: 69 18 29 69

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

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

TEKST OG FOTO: ARILD STANG

Formannen i Asak menighets
råd, Halvard Bøe, ønsket 
velkommen til gudstjenesten 
og leste et hilsningsbrev til den 
nye sognepresten fra biskop 
Atle Sommerfeldt.

Prost Kari holdt en nydelig 
tale til den nye sogne presten, 
Kjell Halvard Flø. Blant annet 
minnet hun ham om en av 
dagens tekster: «Senere i 
gudstjenesten skal vi høre et av 
løftene, når det leses fra Jesaja 
49, hvor Herren Gud sier: Se, jeg 
har tegnet deg i mine hender! 
Jes 49, 16. 

Du har arbeidet mye med 
barn og ungdom i din jobb som 
kapellan i Askim menighet, og 
også i tidligere stillinger som 
feltprest og skoleungdoms
prest, og du har sikkert ofte 
sett at noen har skrevet på 
hendene sine. Navnet til en de 
er for elsket i eller noe de skal 
huske. Kanskje gjorde du det 
selv også en gang, skrev navnet 
til den du var forelsket i på 
hånden?  Kanskje gjør du det 

vare på et gresk ord, diakoni, 
inn i vår norske kirke, så er det 
for å understreke at dette er en 
viktig oppgave med bibelske 
røtter og forbilder. Vi forbinder 
gjerne starten på diakoni
tjenesten med at det ble pluk
ket ut 7 diakoner som skulle 
hjelpe til med matutdelingen i 
den første kristne menighet».

«...Vi ser gjerne for oss Jesus 
og de 12 disiplene på sitt evan
geliseringsoppdrag. De reiser 
rundt og forkynner det glade 
budskap: Guds rike er nær, 
vend om og tro på evangeliet. 
Men misjonsoppdraget følges 
fra starten av et diakonalt 
oppdrag: en gruppe kvinner 
støtter Jesus med det de eier 

fortsatt? Når du skal huske noe 
viktig? Skriver det på hånden. 
Et uttrykk for at noe er veldig 
viktig å huske, eller betyr veldig 
mye for oss.

Gud har tegnet oss 
 mennesker i sine hender. Fordi 
vi er umistelige, fordi Gud 
elsker oss, fordi vi skal vite at 
vi aldri er alene. Og  tegningen 

og har, og det er de som er de 
trofaste støttespillere helt til de 
står ved korset og graven, og så 
får oppleve påskedagens glede 
med oppstandelsen. Vår opp
gave er å videreføre det samme 
oppdraget, forkynne evange
liet og la det følges av omsorg 
og hjelp til dem som trenger 
det. Misjon og diakoni, og det 
er ikke fremmedord, det er 
uttrykk for den tjeneste vi går 
inn i, når vi har møtt Jesus og 
kan si med Maria: Jeg har sett 
Herren! … I denne teksten har 
vi møtt teamet til Jesus, disi
plene og en stor gruppe kvinner 
som hadde fått hjelp av han. Nå 
er det vi som går inn i rekkene 
og vil bidra, og vi er sammen 

er ikke skrevet med blekk 
som vaskes bort eller tusj som 
blekner. Sårmerkene i Kristi 
hender er tegningen som viser 

med ganske mange verden 
rundt. Det vokser og gror i den 
kristne kirke. Vi regner med at 
100 millioner kinesere vil følge 
han. Hvem skulle trodd det 
da Kinamisjonen startet opp; 
det som senere ble til Norsk 
luthersk misjonssamband. 
Hvem skulle trodd at det var 
der det var forbudt å si noe sær
lig om Jesus at det vokste fram 
store menigheter. I dag har vi 
med Glá sang fra det som nå er 
Norges største misjonsorgani

oss at Gud aldri glemmer oss. 
Sårmerkene forteller oss om 
rekkevidden av Guds kjærlighet 
til oss. En kjærlighet som ofret 

alt for vår frelse.
Kjell Halvard, Gud har sagt 

og lovet at du aldri er alene, du 
er aldri glemt. Du er tegnet i 
Guds hender. Kristi sårmerker 
er der for deg.  I den tegningen 
finnes alt du trenger for din 
tjeneste som prest i Asak!» 

Vi fikk overvære vakker 
dåp av lille sjarmtrollet Edvin 
Eylertsen og lykkelige, smilende 
foreldre.

Sogneprest Kjell H. Flø holdt 
dagens preken over teksten 
Lukas 8, 1–3. Han sa bl.a.:

«Denne søndagen blir 
menigheten presentert både for 
en ny prest og en ny diakoni
arbeider. Diakoni betyr å tjene 
eller hjelpe, og når vi har tatt 

Søndag 19. august ble en stor dag i Asak kirke. 
Prost  Kari Mangrud Alvsvåg skulle innsette ny 
sogneprest etter Lisbeth Gregersen, som har 
flyttet til Tune.

Fest 
i Asak kirke

Prost Kari Mangrud Alvsvåg.

Gla´sang-koret.

Presentasjon av Iselin Andersen Gjøstøl.

Prosesjonen ble ledet av menighetsrådets formann, Halvard Bøe.

sasjon. Det vokser og gror der vi 
gir videre det glade evangelium 
om Guds rike.

Vi har store ressurser å 
forvalte. Noen har penger, noen 
har tid. Noen har et tromme
sett, og noen har en gitar. Noen 
har omsorg for de svakeste og 
noen har evne til å lytte. Vi har 
bygninger vi kan samles i og vi 
har venner vi kan invitere med. 
Vi kan se optimistisk på situa
sjonen der noen vil bruke sine 
ressurser i tjeneste for Jesus.»

Så fikk menigheten oppleve 
utrolig vakker og til dels lystig 
sang fra koret Glá sang. En 
skikkelig ”profesjonell” utøvelse 
til enorm glede! Stor applaus!

Sogneprest Reidar Finsådal 
presenterte for menigheten  
Iselin Andersen Gjøstøl, som 
nå går inn i 20% stilling som 
diakoniarbeider i Asak.

Etter den minneverdige 
gudstjenesten ble det kirkekaffe 
i den nye «Kirkestua».
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Konfirmantarbeidet
I år er det skrevet inn 
39 konfirmanter i Berg. 
Konfirmantåret startet 
opp med presentasjons
gudstjeneste av de 
nye konfirmantene ved 
gudstjenesten søndag 
2. september. Det blir 
arrangert et «kickoff» 
for konfirmantene på 
 Ormtjernhytta 23. 
september. Da skal 
alle  konfirmantene ut i 
skogen og løse store 
og små oppgaver i 
 grupper. Konfirmant 
undervisningen tilrette
legges som samlinger i 
større og mindre grupper. 
Det skal blant annet være 
et seminar om døden og 
en spennende filmkveld. 
Etter jul vil konfirmantene 
få mulighet til å være med 
på konfirmantmusikal. 
Til våren kommer det 
som mange nok gleder 
seg mest til, nemlig 
 konfirmantleiren.

Adventsverksted
Menigheten arrangerer 
adventsverksted på 
menighetshuset etter 
gudstjenesten søndag 9. 
desember.

Det nye 
gudstjeneste liturgi-
forslaget ble anbefalt 
på et menighetsmøte 
i Idd kirke i slutten av 
august. Menighetsrå
det sender nå forslaget 
til  biskopen for god
kjenning – samtidig 
som det vil bli testet 
ut i praksis på en del 
gudstjenester i høst.

Et nytt konfirmant-
kull er nå i full gang. 
Flokken teller 36 flotte 
ungdommer. Ung
domsprest Martin Lund 
har hovedansvaret for 
opplegg og undervis
ning i samarbeid med 
 konfirmantutvalget 
og soknepresten. Vi 
oppfordrer menig
heten om å huske 
på  konfirmantene og 
lederne i bønn.
 [...forts. s. 9]

Nytt fra  
Berg menighet

Nytt fra  
Idd menighet

Holmbo, Iddeveien 316
1765 Halden
Telefon 69 19 33 35
E-mail: post@khg.no

Gravemaskiner a.s

Idd barnekor har startet 
høstsemesteret. Øvelsene 
er flyttet til Karlsholm  annen 
hver onsdag kl 17.30. 
 Nærmere opplysninger er 
lagt ut på kirkens nettside  
www.halden.kirken.no. 
Samme sted står 
også informasjon om 
 søndagsskolen på Idde
vang skole annenhver 
søndag kl 10.30.

Søndag 21. oktober blir 
det ny sangkveld i Idd 
kirke. Årets Halden
talent  Rebecca Undrum 
deltar, sammen med Per 
 Lindhaugen og vår egen 
 organist Knut Ronald 
Haugen.

Nytt fra  
Idd menighet

Marthinussen
MUSIKK AS
Pianostemmer/ 

tekniker
Prestegårdsveien 1, 

1791 Tistedal
Tlf 91 36 02 45
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BILLINGTON
Tlf 69 17 24 20

Caspari Center/
Jerusalem 
Caspari Center i Jerusalem er et av Den  norske 
Israelsmisjons satsningsområder.  Israelsmisjonen 
er opptatt av at det jødiske folk – som Gud først 
åpenbarte seg for – fortsatt må lære å kjenne Ham.

KLIPP FRA CASPARI CENTERS HJEMMESIDE 
VED  INGER LISE SKAUGE

Caspari Center i Jerusalem er 
et av Den norske Israelsmisjons 
satsningsområder. Israels
misjonen er opptatt av at det 
jødiske folk – som Gud først 
åpenbarte seg for – fortsatt må 
lære å kjenne Ham som er Isra
els Messias og verdens frelser: 
Jesus fra Nasaret.

Caspari Center for bibelske 
og jødiske studier, ble grunn
lagt av Den Norske Israelsmi
sjon i 1982. Oslo Biskop Ole 
Christian Kvarme var Caspari 

Centers første leder. I dag ledes 
senteret av Knut Helge Høy
land. Han er teolog og har sin 
utdannelse fra Menighetsfakul
tetet i Oslo. Han har god kjenn
skap til landet gjennom sin 
oppvekst i Haifa på 80tallet. 
Hans utdannelse å oppvekst gir 
han god kompetanse til å lede 
en stab bestående av en miks 
av internasjonale medarbeidere 
og lokalt ansatte.

•  Caspari Center i Jerusalem 
holder ledertreningskurs for 
aktive og kommende ledere i 

de messianske menighetene.
•  Caspari Center samler sab

batskolelærere fra de fleste 
messianske menighetene i 
Israel til seminardager med 
undervisning, idéutveklsing 
og oppmuntring.

•  Caspari Center driver fors
kning på høyt faglig nivå om 
de messianske jødenes histo
rie, kristendommens jødiske 
røtter og andre relevante 
områder. 

•  Caspari Center driver åpent 
bibliotek med faglitteratur 
og har i tillegg bokutsalg 
med stort utvalg Caspari
produserte ressursbøker på 
hebraisk, engelsk, russisk, 
amharisk og arabisk.

•  Caspari Center gir studenter 
og andre besøkende fra hele 
verden informasjon og under
visning om den messianske 
bevegelse, kristendommens 
jødiske røtter.

•  Caspari Center tilbyr veiled
ning og tilrettelegging av 
studieopphold i Jerusalem for 
prester og studenter fra Norge 
og andre deler av verden.

Signalene er urovekkende mange, langt 
inn i det man skulle forvente var trygge, 
teologiske kretser.

I  sammenhenger der troen på Israels 
Gud kunne forventes å stå fjellstøtt, 
gnistrer det av kortslutninger nettopp 
fordi man av ulike årsaker i praksis 
søker å fristille seg fra sammenhengen 
 mellom Adam og Den nye Adam. Han 
som er Alfa og Omega satte to streker 
under både Moses og Profetene. I vår 
tid opplever man rett som det er at det 
settes parentes om De hellige skrifter (2. 
Tim 3, 15–16) i håp om at man da skal 
sitte igjen med visdommen som kan gi 
frelse ved troen på Jesus Messias. Jesus 
og  hans apostel Paulus viser med all 
tydelighet at det motsatte er til fellet. 
Det er jo nettopp disse skriftene som vit
ner om ham og som formidler Livet. (Joh. 
5, 39–40) Det nye testamentes skrifter 

var ikke skrevet da Jeshua (hebraisk: Her
ren frelser) og Paulus underviste. Kanskje 
Alf Prøysen var mer teologisk korrekt enn 
mange skolerte  da han skrev om ei bru 
mellom Gud og himm`ærn og ei krubbe 
og ei ku?

Vi kalles til å være brobyggere, eller 
rette sagt: Peke på Brobyggeren.  
I realiteten er det Jesus Messias som 
knytter den eneste livlinjen og rednings
linjen mellom Skaperen og det skapte.

Vi kan bare henvise til at: Alt er  ferdig 
– Ypperstepresten i jødenes tabernakel 
og tempel hadde samme melding da de 
kom ut etter å ha gjort soning for folkets 
synder: Det er fullbrakt.

Gjør ikke Gud liten, upålitelig, om 
mulig politisk korrekt, og fremfor alt 
spiselig ved å forkynne  og undervise at  
Hans nåde og sannhet først ble syne
lig i Det nye testamentes skrifter. Jesus  

Bru eller brudd?

bygget bro, oppfylte Skriftene, og åpnet en 
vei helt inn i helligdommen, en gang for alle. 
Han er faktisk både Brua og Veien for jøder og 
ikkejøder. Hvorfor skal vi da forsøke å tenke ut 
dårlige erstatninger ?

Jødiske, palestinske og norske ungdommer under 
det tidligere Bridgebuilder-prosjektet som videre-
føres i disse dager.

Medarbeidere på Caspari Center driver utadrettet virksomhet. Her presenteres 
senterets bokutgivelser på en samling for kristne arabere og messianske jøder.

Caspari Center flyttet inn i nye 
 lokaler sentralt i Jerusalem i 2011.

Fra bokhyllen
VED UNNI E.B. NØDING

Vi vil gjerne gjøre våre 
lesere oppmerksomme 
på en liten bok som 
kom i 1994, men som 
er like frisk i dag. Det 
er  Margareta Melins 
bok, Den indre kilden: 
om Guds nærvær i oss. 
(Original tittel: Den inre 
källan). Den er på 59 sider 
og utgitt på Luther forlag.  

Margareta skriver så fint 
om Jesu  lengsel  etter å 
ha fellesskap med oss og 
om hans respekt for den 
enkelte. Han trenger seg 
aldri på, han venter på at 
vi skal åpne oss innenfra.  

Her er et lite utdrag fra 
boken:
Mitt tempel er mitt!  
Samtidig er det «et 
 tempel for Den Hellige 
Ånd som er i meg». Det 
forholder seg ikke slik 
som mange  frykter: Skal 
Gud flytte inn hos meg, 
så må jeg selv flytte ut.  
Nei,  et tempel er et sted 
hvor mennesket tilber 
Gud og lever med Ham. Et 
tempel uten  menneskets 
nærvær er ikke lenger et 
tempel, men noe annet – 
kanskje et museum eller 
en ruin. Det guddom
melige utsletter ikke det 
menneskelige, men full
kommengjør det skapte,
guddommeliggjør  det  
menneskelige. Ånden gjør 
materien levende –
som et glassmaleri får liv 
og kommer til sin rett
når sollyset faller inn 
gjennom vinduet.

BOK

AV INGER LISE SKAUGE

Koret Gledessprederne lever 
opp til sitt navn. Rundt om i 
kirkene våre har de deltatt med 
stort engasjement  gjennom de 
siste seks årene.

Denne høsten vil koret hedre 
Thorbjørn Egner i forbindelse 
med at han ville ha fylt 100 år i 
år. I selveste Brygga Kultursal 
setter koret opp Folk og røvere 
i Kardemomme by midt i 
 november, torsdag den 15.

Det trenes med iver og glede, 
ekstra øvelser må til, mange 
gode hjelpere stiller opp, og 
det arbeides med  kulisser, 

 kostymer og rekvisitter. 
 Billetter fås gjennom kultur
salens billettservice til vennlige 
priser: 100 kroner per person, 
250 kroner for en hel familie. 

Koret fortjener en fullsatt 
sal, så vi ber alle som vil ha en 
gledesfylt opplevelse om å sikre 
seg billetter allerede nå. Tante 
Sofie ordner opp og tar ansvar 
når røverne blir for dristige, 
trikken går i sin faste rute, 
og den smilende politimester 
Bastian er klinkende klar: Det 
gjelder å være god og snill, for 
øvrig kan du gjøre hva du vil!

Gledesspredere og 
røvere

Fast virksomhet påTenerife
Dette ble vedtatt på 
 sommerens general
forsamling i Kristiansand.
Denne øya er den nest 
 største destinasjonen fra 
Norge for charterturister, og 
har i underkant av 3000 lang
tidsferierende nordmenn.
Tidligere har man fra sjø
mannskirken på naboøya 
Crand Canaria sporadisk 
besøkt Tenerife. Sjømanns
kirken  leier lokaler hos den 
svenske kirken, og er plassert 
i byen Los Christianos.

Nattevandrere hjelper 
mange på Kypros
Dag Folkestad har sommer
jobb som nattevandrer i  Ayia 
Napa sammen med andre fra 
den svenske sjømannskirke.
Dette er et sted som mange 
unge fra Skandinavia velger 
for å feste og more seg.
Sjømannskirkens folk går 
ikke rundt med en moralsk 
pekefinger og oppfordrer de 
unge til ikke å drikke for mye 
eller være ute på nattetider, 
men de er synlig tilstede i 
partygatene og gir hjelp og 
råd når noen oppsøker de.

Våre folk føler at de blir 
verdsatt av alle de kommer i 
kontakt med. Foreldrene som 
vet at deres ungdommer er 
på denne beryktede fest
destinasjonen, er beroliget 
over at sjømannskirken også 
er der som nattevandrere.

Vår ærverdige sjømannskirke i 
London var i sommer Olympia-
kirke.
Under større idrettsbegivenheter 
i utlandet, sommer som vinter, 
er Sjømannskirkens folk tilstede i 
egne lokaler.

Dette ble i sommer, i for
bindelse med OL i London, et 
møtested for utøvere og deres 
pårørende og for tilreisende fra 
Norge.

Her ble seire og medaljer behø
rig feiret og her ble nederlag og 
tap lettere å bære ved et kaffe
bord og noen trøstende ord.

Her var det også åpne kirkerom  
med gudstjenester med mulighet 
for en stille stund.

Kirkens nyansatte kokk 
 serverte ekstra god mat for 
 olympiske ganer.

Ny medlemsordning i Sjømanns-
kirken
Det vil nå bli mulig å få 
 individuelt medlemskap som gir 
stemmerett i Sjømannskirken.

Den nye ordningen gjør at man 
kan stemme på representanter 
til generalforsamlingen uten å 
være medlem i en tradisjonell 
sjømannsmisjonsforening.

Bakgrunnen for denne 
 omleggingen er at foreningene 
ikke lenger har den samme 

 posisjon som tidligere. Like 
etter krigen var det 3.200 
 foreninger i Norge som 
 arbeidet for Sjømannskirken. 
Ved utgangen av 2011 var 
 tallet redusert til i underkant av 
400 foreninger.

Regionsgrensene blir også 
 justert til å bli identisk med 
bispedømmegrensene med 
mulighet for noen untak.

Registrering av nye 
 medlemmer vil trolig bli klart 
våren 2013.

Neste generalforsamling 
blir om to år, i 2014. Da vil man 
også behørig  markere og feire 
150års jubileum for vår kjære 
Sjømannskirke.

Gledessprederne øver til forestillingen. Her har noen fått kostymer på seg.

Som vi har nevnt i en tidligere 
utgave av Menighetsbladet, har 
Iselin en treårig utdannelse 
som faglærer i Kunst og Hånd
verk, i tillegg til årsenhet i RLE 

ved Menighetsfakultetet. Det er 
en fin bakgrunn å ha i arbeid med 
barn og unge! 

Jeg har Iselin på tråden, og hun 
forteller at stillingen hennes er 
utvidet med 20%. Jeg spør hva det 
vil si. 

– Det betyr at jeg nå også er 
diakoni arbeider. Oppgavene 
blir særlig relatert til barn og 
unge som er i sorgprosesser. De 
har opplevd situasjoner som er 
vanskelig å takle og ting som har 
rammet hardt. De trenger hjelp og 
støtte av ulikt slag, fra flere hold. 
Her kan kirken også være med å gi 
omsorg. 

Iselin sier de vil jobbe med 
å være en del av et større nett
verk og etablere kontakt med 
 eksempelvis helsesøstre. Det er 
også planer om å danne en klubb 
for barn og unge i Enningdalen. 

Diakoni kan være så mangt. 
22. juli var det åpent kapell 

på Os. Iselin var der og 
dessuten på  avdukingen av 
minnesmerket 22. august. 

Når bladet går i tryk
ken, har Iselin gått ut 

i  svangerskapspermisjon. 
 Mannen Albert skal gå inn 
i vikariatet. Han har god 
 erfaring fra arbeid med barn 
og unge. Han har tatt en 

 mastergrad i teologi på MF og 
holder nå på med Ped. på høy
skolen. Jeg ønsker dem begge 
lykke til!

Liv Hauge Johansen i samtale med menighetspedagog/diakoniarbeider Iselin Andersen Gjøstøl.

Arbeidsoppgaver relatert til barn og unge i sorgprosesser
Iselin har hatt ulike oppgaver som menighetspedagog dette året, en 80% stilling som  dekkes av 
 trosopplæringsmidler. 

Iselin Andersen Gjøstøl.

Nytt fra Sjømannskirken
ved Einar Madsø
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Gudstjenesteoversikt

[forts. fra side 10]

Søndag 26. juni ble det 
holdt et nytt menighets
møte etter guds tjenesten, 
og der ble det ende
lige utkastet lagt fram 
til orientering. Det er 
utarbeidet to gudstjenes
tevarianter –  Høymesse 
og Familie gudstjeneste 
/ Ung messe. Nattverd
liturgien har i tillegg til 
den vanlige fullversjonen 
kortere utgaver og en 
for familiegudstjenester. 
Gudstjenesteliturgiene vil 
bli samlet i et hefte.
Neste trinn i prosessen er 
behandling i menighets
rådet, og så blir guds
tjenesteopplegget for 
Halden menighet sendt 
til biskopen. 1. søndag i 
advent skal den nye litur
gien landets menigheter 
velger, tas i bruk.

Gudstjenesteutvalget 
har presentert sitt arbeid 
for menighetsrådet. Etter 
noen små justeringer, 
vil det bli presentert for 
biskopen.

Organisten vår Jan Erik 
Norheim sammen med 
Wenche Stokkeland, 
jobber med å få startet 
et barnekor i Rokke kirke.

23/9 blir det presenta
sjon av årets konfirman
ter.

7/10 er gudstjenesten 
viet søndagsskolen.

21/10 er det familieguds
tjeneste hvor 4års boka 
blir delt ut. Da vil det 
også bli servert kirke
kaffe.

Alle helgens dag, 
3/11, er det konsert om 
 kvelden. Og vi minnes 
de som har gått bort.

18/11 er det guds
tjeneste.

Nytt fra  
Halden  
menighet

Nytt fra  
Rokke 
menighet

Sara Myhre Sperre
Anna Kaspara Strindin 

Wormstrand
Sverre Bøhle
Oliver Betker
Linnea Isabell 

Stjernevall-Åsen
Anita Carleen 

Henriksen
Victor Bær Paulsen
Tobias Bernhof Hansen
Martin Nordeide

VIELSER:
Asak kirke:
Inger Steiner Hansen 

og Arne Børresen
Anne Christiansen 

og Raymond 
Guttormsen

Hilde Cathrine 
Antonsen og 
Morten Flinth 
Stegerød

Malin Berger 
Gjødalsstuen og 
Jon Fredrik Eriksen-
Andreassen

Maria Bragvin og Kjetil 
Andreassen

Marita Rognøy og 
Aasmund Kaldestad

Elin Synnøve Brårud og 
Runar Jansen

Maren Ryan Aarnes og 
Kjetil Østereng

Marianne Kirkeng og 
Per Gunnar Holmen

Idd kirke:
Charlotte Larsen og 

Kristian Rekvin
Anneline Nygaard og 

Rune Andrè Liland
Stine-Merethe Strandberg 

Andreassen og Jonny 
Frimann

Jeanett Mikkelsen og Paal 
Mork-Knutsen

Marianne Hoel Seifert og 
Dag Vidar Kruse

Irene Susan Christensen 
og Lasse Aron Østnes

Hilde Rønning og Øyvind 
Harridsleff

Prestebakke kirke:
Nadja Thieme og Jon 

Stumberg
Kjersti Andersen og 

Magnus Kylander

Enningdalen kirke:
Karen Anna Parmer og 

Tobias Wallin

Berg kirke:
Anne Mathilde Eriksen og 

Tommy Langbråten
Monica Lund og Dag 

Espen Grimsrud
Natalie Gaulin og 

Aleksander Kimo 
Brovold

Caroline Østby og Petter 
Morken Johnsen

Linda Bråthen og Ole 
Jørgen Arneberg

Kristine Nevland og Odd 
Erik Rønning

Mari Marcela Wike 
Myhren og Per 
Øyvind Emilsen

Camille Behrentz og 
Johan Magnus Haug

Rokke kirke:
Therese Marie Stenvik og 

Magnus Ulseth
Hilde Holtan og Anders 

Samuelsen

Immanuels kirke:
Silje Aabakken og Geir 

Magne Danielsen
Jeanette Olsen og Patrick 

John Wharten
Linn Merete Fritzen og 

Lars Dybvik
Mona Stenberg Thoresen 

og Martin Alfsen
Sunniva Ekra Ornsäter og 

Simen Vik Rokke
Annette Ryen Olsen og 

Erlend Figenschau 
Lund

DØDE:
Asak
Solveig Ring
Leif R. Cypriansen
Pål Christensen
Bjørn Christoffersen

Idd
Ragnhild Larsen
Tordis Ripel
Kjell Arve Eriksen

Berg
Thorleif Gerhard 

Søndenå
Asta Søndenå
Peter Kingo Lilleby
Erna Mathisen
Oddvar Nikolai Johnsen
Torbjørn Høvik
Lillian Ranum
Ole Thorstein Holm
Sverre Oddvar Mathisen

Rokke
Andrea Vold

Os
Per-Erik Larm
Svein Otto Næss
Sjur Walthinsen
Arthur Jakobsen
Jan Vetle Nygård 

Andersen
Kristoffer Lundervold
Inger Johanne Evensen
Helge Sigurd Mamen 

Petersen
Sonja Olava Frydenlund
Bjørg Irene Kristoffersen
Theodor Haakon Tedd 

Elton
Margit Louise Olsen
Rolf Andersen
Ingrid Margrete Johnsen

Kjell Karlsen
Inger Katrine Eriksen
Ingrid Marie Gundersen
Else Marie Hansen
Leif Erling Mathisen
Sverre Berg
Sylvia Anita Forsberg
Tore Larsen
Nelly Alise Henriksen
Bjørg Walther
Klaus Bråtene
Anita Hansen
Rolf Thomas 

Johannessen
Eva Pettersen
Berit Synnøve Nilsen
Rolf Omar Magnussen
Karl August Larsen
Ragnar Georg Karlsen
Kjetil Erling Åberg 

Eilertsen
Ellen Loe
John Georg Olvang
Inger Gjertrud 

Gabrielsen
Ottar Jan Mosbakk
Dagrun Josefine Hansen
Kjell Arne Pettersen
Einar Norman Henriksen
Åse Johnsen
Uwe Ernst Puzicha
Nelly Alise Kvammen
Aage Henry Svendsen
Olaf Martin Engh

Berg kirke:
Jonathan Martin 

Sørensen
Emily Faraasen Meling
Mio Aardahl-Nilsson
Adrian Alexander Hult 

Norvald
Anna Marlèn 

Aasmundsengen
Storm William 

Møllerhaug
Angelica Strøm Nøklegård
Alexander Phakdeesri 

Norderhaug
August Andre Midtgård
Cornelia Sørensen Vinje
Jonas Andersen Behrentz
Martin-Fredrik Krogh
Amelia Granstrøm 

Skrivervik
Marwin Bjerregaard 

Gunneng
Nora Kynningsrud Sperle
Aksel Kynningsrud Sperle
Elvina Gabrielsen

Rokke kirke:
Per Heede Rørmyr
Erik Karlsen
Sebastian Hammerø 

Grimsrud
Oliver Myklestad

Immanuels kirke:
Isak Eriksrød Nordenhaug
Frøya Mathea Buran-

Johnsen
Sofie Ryen Høibye

DØPTE:
Asak kirke:
Jenny Strømme-Melby
Hedda Amalie Eggan
Amanda Johannesen
Celina Alexandra 

Algarheim
Marthe Lehn-Halvorsen
Billie Høydahl
Nicolai Fredèn
Håkon Wold Bjerkeli
Leander Otto Løkkeberg
Aksel Glomsrød
Liam Puck Ulvestad
Edwin Eylertsen

Idd kirke:
Elise Pedersen
Martine Gjersengen Hansen
Sandra Elise Berger
Cornelia Wergeland
Oliver Henriksen
Kevin Arntzen
Morten Gripp Jensen
Erik Bjærum
Lukas Ulseth
Kevin Sæther-Fossheim

Tistedal kirke:
Hedda Synnøve Alsaker
Kristian Bjurstrøm Vaaler
Brage Bakken

Prestebakke kirke:
Hermine Malèn Möllerop
Nathaniel Wiken
Johannes Bergstrøm
Oliver Nordenhaug Buer

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

Slekters gang

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

www.glennebil.no

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,-

Mat- og trebåtfestivalen
1. juli ble en engasje
rende og glad sam
lingsstund ledet av 
sokneprest Jan Lystad. 
Fengende musikk ved Pål 
Esben Gustavsen, An
ders Håkensen og kantor 
Marie Håkensen gjorde 
sitt til å dempe inntrykket 
av grått regnvær. Sang 
og musikk utløste spon
tan applaus fra tilhørere 
på sidelinjen, og flott 
kirkemusikk var det. 
I ølteltet var det kirke
kaffe med nystekte vafler 
etterpå. En hyggestund 
som  Sjømannsmisjons
foreningen sto for.

Lunsjmøter
Høstens først lunsjmøte 
gikk av stabelen 21. 
 august. Kirkeverge Jan 
Ivar Andreassen fortalte 
om arbeidet sitt, erfa
ringer og utfordringer. 
Ingunn Holmberg, daglig 
leder, sto for andak
ten og kantor Marie 
 Håkensen. 
De månedlige lunsj
møtene fortsetter hver 
tredje tirsdag i måneden 
med ulike program
tilbud. Hver gang er det 
et kåseri om ulike tema 
og dessuten sang og 
musikk. Møtetid er fra 
11.00, og det er en fin 
anledning til å treffe 
folk og være med på et 
hyggelig og interessant 
program.

Gudstjenestereformen
Etter en utprøvingstid 
i vårhalvåret der guds
tjenestene har hatt ulike 
varianter av tekster og 
liturgiske ledd, ble det i 
juni holdt et menighets
møte der gudstjeneste
utvalget redegjorde for 
prosessen og forslag 
som var utarbeidet. Det 
ble en fin samtale der 
spørsmål, synspunkter 
og ønsker ble drøftet.

[fortsetter på side 11]
 

Avisbudet Sporty leverer Menighetsbladet – ofte direkte til «sluttbrukeren!»

Dessverre får vi ofte høre fra 
våre lesere, at bladet kommer 
svært sent. I enkelte områder 
av byen finner det aldri veien 
til postkassen! Enkelte ganger 
presenterer vi aktuelt stoff, 
som f. eks. programposter i 
«Nytt fra» en av menighetene.  
Også oversikt over guds
tjenestene på side 11 er aktuelt 
for mange. Prøv derfor å gå din 
runde med avisene så snart du 
har fått bunken i hende! 

Distribusjon av Menighetsbladet
– Kanskje kunne du få en 

eller annen til å hjelpe deg?
AnnKristin har funnet 

på noe lurt: hun går tur med 
 hunden Sporty, som bærer 
bladbunker med seg på 
ryggen! Eller hun stikker et 
eksemplar under halsbåndet 
og presenterer det direkte 
for leseren. Her ser du et par 
 morsomme bilder!

Vi ønsker GOD TUR!

Søndag 23. september
17. søndag i treenighetstiden
Immanuels kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste v/s.pr. Halvor 
Gregersen. 1,2 og 3 års dåpsbarn er 
invitert. Kateket Ragna Ristesund 
Hult. 
Berg kirke kl. 11.00
Høymesse v/fung. s.pr. Kristin 
 Bakkevig. 50 års konfirmanter.
Rokke kirke kl. 11.00
Høymesse v/s.pr. Jan Boye Lystad
Asak kirke kl. 11.00
Høsttakkegudstjeneste ved 
sogneprest Kjell Halvard Flø.
Utdeling av 4 og 6 års bok. Barne-
koret synger. Dåp.
Idd kirke kl. 11.00
Høsttakkegudstjeneste ved 
sogneprest Reidar Finsådal.
Utdeling av 4 og 6 års bok. 
Barnekoret synger.

Søndag 30. september
18. søndag i treenighetstiden
Immanuels kirke kl. 11.00
Høymesse v/ vikarprest
Asak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved kapellan Martin 
Lund. Nattverd.
Idd kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Kjell 
Halvard Flø. Dåp/Nattverd.
Prestebakke kirke kl. 11.00
Jaktgudstjeneste ved sogneprest 
Reidar Finsådal.

Søndag 7. oktober
19. søndag i treenighetstiden
Tistedal kirke kl. 11.00
Høsttakkegudstjeneste ved 
sogneprest Kjell Halvard Flø
Dåp. Utdeling av 4 og 6 års bok

Idd kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved kapellan Martin 
Lund. Dåp. Nattverd.
Immanuels kirke kl. 11.00
Høymesse ved sogneprest Jan Boye 
Lystad.
Berg kirke kl. 11.00
Høymesse ved sogneprest Halvor 
Gregersen.
Rokke kirke kl. 11.00
Høymesse ved fung. sogneprest 
Kristin Bakkevig

Søndag 14. oktober
20. søndag i treenighetstiden
Asak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Reidar 
Finsådal
Enningdalen kirke kl. 11.00
Høsttakkegudstjeneste ved kapellan 
Martin Lund. Utdeling av 4- og 
6-årsbok.
Immanuels kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste ved sogneprest 
Halvor Gregersen. Utdeling av 
«Barnas kirkebok» til 4-åringer 
ved menighetspedagog Albert 
Andersen Gjøstøl. Kirkekaffe.
Berg kirke kl. 11.00
Høymesse/Høsttakkefest ved fung. 
sogneprest Kristin Bakkevig.

Søndag 21. oktober
21. søndag i treenighetstiden
Tistedal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved kapellan Martin 
Lund. Nattverd.
Idd kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Reidar 
Finsådal. Besøk fra Romania, samt 
50 års konfirmantene er spesielt 
invitert. Sangkveld i Idd kirke 
kl. 18.00

Immanuels kirke kl. 18.00
Jazzmesse ved sogneprest Jan Boye 
Lystad og Frimurernes storband.
Berg kirke kl. 11.00
Høymesse ved prostiprest 
Leif Levinsen. Utdeling av 
«Barnas kirkebok» til 4-åringer 
ved  menighetspedagog Albert 
Andersen Gjøstøl. Kirkekaffe.                              
Rokke kirke kl. 11.00
Høymesse ved sogneprest Halvor 
Gregersen.

Tirsdag 23. oktober
Asak kirke kl. 18.00
Møtested kirken v/sogneprest Kjell 
Halvard Flø og Gledessprederne

Søndag 28. oktober
Bots-og bededag
Asak kirke kl. 11.00
Skriftemålsgudstjeneste ved 
sogneprest Kjell Halvard Flø
Prestebakke kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Reidar 
Finsådal.
Nattverd. 50 års konfirmanter er 
spesielt invitert.
Immanuels kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Jan 
Boye Lystad. La Capella. KFUK/M 
125 år.

Lørdag 3. november
Allehelgens aften
Asak kirke kl. 16.00
Minnegudstjeneste 

Søndag 4. november
Allehelgens dag
Tistedal kirke kl. 17.00
Minnegudstjeneste

Idd kirke kl. 18.30
Minnegudstjeneste
Enningdalen kirke kl. 11.00
Minnegudstjeneste ved sogneprest 
Reidar Finsådal og diakon Hilde 
Finsådal.
Immanuels kirke kl. 11.00
Allehelgensmesse ved sogneprest 
Jan Boye Lystad.
Berg kirke kl. 11.00
Allehelgensmesse ved fung. 
sogneprest Kristin Bakkevig.
Rokke kirke kl. 11.00
Allehellgensgudstjeneste ved 
sogneprest Halvor Gregersen.

Søndag 11. november 
24. søndag i treenighetstiden
Asak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved kapellan 
Martin Lund. Dåp. Nattverd. 50 års 
 konfirmantene er spesielt invitert.
Idd kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Kjell 
Halvard Flø. Nattverd.
Immanuels kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste ved sogneprest 
Halvor Gregersen.
Berg kirke kl. 11.00
Høymesse ved fung. sogneprest 
Kristin Bakkevig.

Søndag 18. november
25. søndag i treenighetstiden
Asak kirke kl. 11.00
LysVåken gudstjeneste ved sogne-
prest Kjell Halvard Flø. Dåp.
Idd kirke kl. 11.00
LysVåken gudstjeneste ved sogne-
prest Reidar Finsådal. Dåp.
Immanuels kirke kl. 11.00
Høymesse ved sogneprest Halvor 
Gregersen.

Berg kirke kl. 11.00
Høymesse ved prostiprest Leif 
Levinsen.
Rokke kirke kl. 11.00
Høymesse ved sogneprest Jan Boye 
Lystad.

Søndag 25. november
Kristi Kongedag
Tistedal kirke kl. 11.00
Speidergudstjeneste ved kapellan 
Martin Lund. Dåp. Nattverd.
Prestebakke kirke kl. 11.00
LysVåken gudstjeneste ved sogne-
prest Reidar Finsådal. Nattverd.
Immanuels kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste/Lys våken 
ved sogneprest Jan Boye Lystad og 
men.ped. Albert Andersen Gjøstøl.

Søndag 2. desember
1. søndag i advent
Asak kirke kl. 18.00
Vi synger julen inn – kapellan 
Martin Lund og konfirmantene
Enningdalen kirke kl. 18.00
Vi synger julen inn – sogneprest 
Reidar Finsådal. Konfirmantene 
og 4 H
Immanuels kirke kl. 11.00
Adventsgudstjeneste ved sogne-
prest Jan Boye Lystad
Berg kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste/ Lys våken ved 
fung. sogneprest Kristin Bakkevig 
og men.ped. Albert Andersen 
Gjøstøl.
Rokke kirke kl. 11.00
Adventsgudstjeneste ved sogne-
prest Halvor Gregersen.

Søndag 9. desember
2. søndag i advent
Tistedal kirke kl. 18.00
Vi synger julen inn – sogneprest 
Kjell Halvard Flø og konfirmantene
Idd kirke kl. 18.00
Vi synger julen inn – kapellan 
Martin Lund og konfirmantene
Immanuels kirke kl. 11.00
Adventsgudstjeneste ved sogne-
prest Jan Boye Lystad.
Berg kirke kl. 11.00
Adventsgudstjeneste ved fung. 
sogneprest Kristin Bakkevig. 
Adventsverksted.

Søndag 16. desember
3. søndag i advent
Asak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Reidar 
Finsådal
Solheim Senter kl. 11.00
Gudstjeneste ved kapellan Martin 
Lund
Idd kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Kjell 
Halvard Flø
Babysang gruppa deltar
Nattverd
Immanuels kirke kl. 18.00
Vi synger Julen inn ved sogneprest 
Halvor Gregersen. Halden Barnekor, 
La capella.
Berg kirke kl. 11.00
Høymesse ved prostiprest Leif 
Levinsen.
Rokke kirke kl. 11.00
Høymesse ved sogneprest Halvor 
Gregersen.

AV 
EYVIND 
MØLLER

Halden KFUK/M (også kjent 
som Ynglingen) feirer den 
28. oktober sitt 125 jubileum 
med en stor jubileums
gudstjeneste i Immanuels
kirken.  Markeringen 
 fortsetter deretter med 
storslått bursdagsfest på 
Risum videre gående skole for 
tidligere og nåværende med
lemmer av foreningen med 
tidligere politimester Rolf 
B.Wegner som toastmaster.

Foreningen tilbrakte sine 
første drøye 100 år i egne 
lokaler i Halden sentrum (i 
bygningen som i dag huser 
Halden kommunale Kultur
skole). Etter et makeskifte 
med Halden kommune fikk 
Halden KFUK/M i 1990 et 
nybygg på Karrestad, der for
eningen i dag driver sin virk

somhet med egen  barnehage, 
speidervirksomhet, søndags
skole, Eldstelagsarbeid, 
KFUKvirksomhet og andre 
møteaktiviteter.

Det er ingen overdrivelse 
å påstå at Halden KFUK/M i 

løpet av disse 125 år har fått 
lov til å spille en svært viktig 
rolle i mange  haldenseres liv, 
som en av de mest markante 
aktører innenfor kristent 
frivillig organisasjons arbeid 
i vår kommune. Mange 

Ynglingen feirer 125 år
De fleste mennesker 
trenger mer kjærlig-
het enn de fortjener.

Marie von Ebner-Eschenbach
østerriksk forfatter og urmaker

1830–1916

Den som nekter å 
vise godhet mot 
sin neste, har ikke 
lenger frykt for Den 
Allmektige.

Bibelen: Jobs bok 

Min ungdom og min 
skjønnhet har jeg 
viet mennene. Nu 
vier jeg min visdom 
og min erfaring 
dyrene.

Brigitte Bardot
fransk skuespillerinne

1934–

Lesefrukter
      til ettertanke

ved Trond Enger

er de haldensere som har 
fått sin livskurs staket ut i 
 Ynglingens lokaler i Øvre 
Bankegate, i Vidars vei på 
Karrestad og på  foreningens 
hytte Bjørnlia i Ertemarka.

Bildet øverst er den opprinnelige bygningen (i dag Halden Kommunale Kultur-
skole). Bildet under er dagens bygg i Vidars vei på Karrestad.



Dette har betydd noe for meg Laila Bergli Skovborg

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

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 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
  Kantor 69 17 95 64
  Driftsleder 913 93 921
 Boligtelefoner
  Sogneprest Per Chr. Solberg  473 03 520
  Kantor Sevinj Mirzayeva 994 00 894
  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 62
  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

Menighetsbladet12

Av alle mennesker man møter i 
livet vil det alltid være noen som 
har satt dypere spor enn andre. 
Jeg har vært så heldig å få vokse 
opp i en familie som har vært 
preget av omsorg for hverandre, 
selv om vi har vært spredt utover 
fra nord til sør.

Denne sterke omsorgsfølelsen 
sitter dypt i meg, og jeg håper jeg 
kan gi den videre til mine barn.

Vi bodde i første etasje i min 
farmor og farfars hus, og jeg likte 
godt å sitte ved ovnen i stuen 
deres og bla i den gamle familie
bibelen. Riktignok var det mange 
bilder som kunne skremme og 
sikkert sette spor i et sart barne
sinn, men min farfar var flink 
til å forklare, og jeg kjente meg 
trygg på at Gud var tilstede og 
tok vare på oss. 

I feriene var vi på landet hos 

Jeg vil gjerne ta frem to bønner 
fra Bønnebok for Den  katolske 
kirke, 1990. Ved siden av de 
liturgiske bønnene finnes det 
et rikt utvalg av bønner til hjelp 
i det kristne liv. Bønnene taler 
sterkt til meg og jeg håper også 
til dere lesere.

Bønn de fleste kan be:
– Herre, du vet bedre enn jeg 
selv at jeg blir eldre og at en 
vakker dag er jeg blitt gammel. 
Fri med fra den ulykksalige 
uvanen å tro at jeg for enhver 
pris må uttale meg ved enhver 
anledning og om ethvert emne. 
Frigjør meg fra trangen til å 
ordne opp i andres saker. Gjør 
meg omtenksom, men ikke 

Ordet er ditt Unni E.Br. Nøding

BRØDLØS

TLF. 69 17 20 37

det var leit å høre, når man er 
ung er døden skremmende, men 
samtidig fikk det meg til å tenke 
at, ja, kanskje det er slik når man 
blir gammel, tenk om jeg kunne 
bli som henne!

Da hun døde etterlot hun seg 
et lite brev til oss alle, med en 
siste personlig hilsen. Brevet 
innledes slik: «Jeg føler at min 
livskveld er snart slutt, og jeg har 
lyst til å fare herfra og være med 
Jesus, det er meget bedre, og jeg ber 
dere, søk Herren mens han er å 
finne, kall på ham den stund han 
er nær». 

Brevet ligger i min Bibel, det er 
en arv som er viktig for meg å ta 
vare på, og bringe videre til mine 
barn og barnebarn.
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Bønn for dyrene
– Herre, takk for alle dyrene. 
Tigeren og bjørnen, elefanten 
og hesten, kua og geita. Takk, 
Herre, du vår Hyrde, som kalte 
oss dine får. Takk for fuglene 
som synger sine sanger til deg, 
og for fiskene som søker dypet i 
ditt skaperverk.  

Når jeg kommer hjem, ofte 
trett og sliten, møter vår lille 
hund meg med glade bjeff og 
slikker min hånd til velkomst.  
Hvorfor har du gitt meg så 
mange venner, Herre?  Amen

BØNN AV MODER TERESA AV CALCUTTA, 
ALBANSK ROMERSK-KATOLSKE NONNE OG 

NOBELPRISVINNER

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

min mormor; hennes styrke, 
og sterke tro på Jesus, har vært 
et forbilde for meg. Min morfar 
døde da jeg var ganske liten, så 
jeg husker min mormor best 
alene i «Gammelstua» på gården. 
Dit kom vi alle sammen i feriene, 
og jeg ser i dag på stedet som 
mitt barndoms «paradis». Hun 
møtte oss på trappen; sto der og 
skygget for solen med hånden 
over øynene, for å se hvem som 
kom. Hun så akkurat ut som en 
mormor skulle, rund og myk, 
i småblomstret kjole med hvit 
krave, og hun hadde et stort fang. 

Hun la alt i Guds hender; var 
det vonde ting som skjedde, ville 
vi få styrke. 

– Som dagen er skal din styrke 
være, siterte hun ofte, og dette 
hjelper også meg dersom ting er 
vanskelige.

Vi våknet om morgenen 
til lyden av salmesang fra 
 kjøkkenet, det var min mormor 
som sang med til andakten på 
radioen. Det var ferie, de andre 
ville sove lenge, så jeg snek 
meg ned til trappeavsatsen i 
 kjøkkenet, og satt stille og ventet 
mens andakten varte. Det ga 
meg en trygg følelse, og er en 
viktig del av mine minner fra 
barndommen. Fadervår lærte 
jeg tidlig av mine foreldre, og det 
gledet min mormor at jeg foldet 
hendene når jeg hørte bønnen 
bli lest.

Hun var en sterk kvinne som 
hadde lagt hele sitt liv i Guds 
hender, i tro og tillit. De siste par 
år av livet sa hun ofte at nå hadde 
hun levd sitt liv, var sliten, og 
ventet hun bare på at Jesus skulle 
hente henne hjem. Jeg  syntes 

lunefull, hjelpsom, men ikke 
påtrengende.  

Jeg synes det er synd å la 
være å dele min uhyre visdom 
med andre, men du vet, Herre, 
at jeg gjerne vil beholde noen få 
 venner. Frigjør meg fra  trangen 
til å komme med endeløse 
utredninger, gi min tanke vinger 
slik at jeg kan komme til saken. 
Forsegl mine leber om alle mine 
plager og skavanker. De øker 
stadig, og det gjør også gleden 
ved å berette om dem for andre.

Jeg tør ikke be om så stor en 
nåde at jeg skulle kunne finne 
oppbyggelse i å høre på andres 
lidelseshistorier, men gi meg 
i hvert fall tålmodighet til å 
utholde dem. Heller ikke tør jeg 

be om en bedre hukommelse, 
men gjør meg mer ydmyk og 
mindre skråsikker når min 
hukommelse kommer i konflikt 
med andres.  Gi meg den uvur
derlige innsikt at det kan tenkes 
at jeg av og til tar feil.

La meg få være forholdsvis 
omgjengelig. Ikke så at jeg ønsker 
å være noen helgen. De helgener 
jeg kjenner, er temmelig vanske
lige å omgåes – men sure, gamle 
mennesker er et av djevelens 
mesterstykker. Gi meg evnen til 
å se gode ting på uventede steder 
og talenter i uventede mennesker.   
Og gi meg, Herre, den nådegave å 
kunne fortelle dem det. Amen

BØNN TILLAGT EN 1700-TALLS NONNE.


