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H
elsetilsynet hevder at omtrent hver fjerde  
  av oss vil oppleve en eller flere perioder  
  med angst i løpet av livet. Mange flere 

kan kjenne på uro og redsel. Til tider har kirken 
bidratt til å forsterke både angst og frykt ved å 
fortelle folk hvor dømmende og straffende Gud 
er. Og hvem av de som er ærlig mot seg selv og 
andre vil ikke bli urolig hvis vi må stå til ansvar 
for alle våre tanker, følelser og handlinger hos den 
makten som rår over liv og død?  I juleevangeliet 
er det gjeterne som blir fanget av denne redselen 
når store hendelser fra himmelen kom til dem 
julenatt.

I dag er det nok færre som er redde for Gud. 
Allikevel er mange preget av redsel og angst.  
I vårt samfunn er det frykten for ikke å strekke til, 
redselen for hva folk tenker og sier om en, uroen for 
fremtidens arbeidsmuligheter, angsten for hvordan 
det skal gå med barn og barnebarn, usikkerheten 
om en klarer å mestre uforutsette hendelser som 
treffer oss, og utrygghet for reaksjonen fra dem 
som trenger ens omsorg. Når alt dette og mer til 
legges oppå hverandre, blir byrden vi forutsettes å 
bære tyngre og tyngre, da kan frykten og angsten 
ta herredømme over livene våre.

Norge er det land i verden som er i stand til å gi 
befolkningen det beste tilbudet av helse, utdanning, 
omsorg, arbeidshjelp og mye mer.  Vi skal være 
takknemlig og stolte over at vi lever i et samfunn 
der fellesskapet gir oss en slik grunnleggende 
trygghet. Samtidig viser vår opplevelse av angst 
og frykt at dette ikke er tilstrekkelig.

I Betlehem er det bygd en kirke over grotten som 
den hellige familie etter tradisjonen gjemte seg i 
da de begynte flukten til Egypt fra folkemordet på 
alle Betlehems guttebarn. Grotten er hvit fordi en 
dråpe melk fra Maria falt på bakken da hun diet 
Jesus. En av de eldste bildene i kirken er hentet fra 
denne tradisjonen og viser Jesus som ligger ved 
Marias blottede bryst for å få næring og nærhet. 

Det finnes knapt noen mer sårbar situasjon enn 
den nyfødtes absolutte avhengighet av morens 
velvilje. Bildet av Maria og Jesus kommer til oss 
med fortellingen om denne sårbarheten, men også 
med den tryggheten barnet har til moren sin. I 
dette bildet av menneskets mest grunnleggende 
sårbarhet og trygghet vises julens innerste hem
melighet for oss. Gud kommer til oss – en skrem
mende tanke for mange – i et sårbart barn som 

må finne sin trygghet ved morens bryst. Så utrolig 
stor kjærlighet har Gud til hver eneste en av oss at 
Gud valgte selv å erfare hva et menneskeliv består 
i. Julens budskap er at Gud ble menneske i Jesus 
og levde vår sårbarhet, og trengte vår trygghet, på 
samme måte som oss. 

Budskapet til gjeterne var derfor ikke at de burde 
skjelve i buksene og være redde. Engelens bud
skap til dem var tvert om at de ikke skulle være 
redde. Frykt ikke var engelens ord til gjeterne! Med 
frimodighet ble de oppfordret til å oppsøke Gud 
i krybben. Mindre skremmende enn et barn ved 
mors bryst kan ikke Gud være. Gud var tilstede i 
deres hverdag, i dyrenes stall. Midt i sin angst og 

redsel og usikkerhet kunne de stole på at Gud selv 
ville ledsage dem og aldri slippe dem. 

Også til oss er julens budskap at vi ikke behø
ver å ha frykt. Vårt verd som menneske er ikke 
avhengig av hva vi presterer eller hvordan andre 
mennesker oppfatter oss. Vi faller aldri igjennom 
hos Gud. Som Jesus barnet utleverte seg til Maria, 
kan vi legge vår sårbarhet i Guds favn. Gud vil 
holde oss fast i alle de kriser og krevende tider vi 
måtte komme til å oppleve slik en god mor verger 
sitt diende barn.

Frykt ikke! Jeg forkynner dere en stor glede. Da 
er det virkelig grunn for oss til å feire!

Velsignet julehøytid!

ATLE SOMMERFELDT, B iskop

Frykt 
ikke!
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Advent
Nytt fra  
Berg menighet

Juniorkonfirmanter
Juniorkonfirmantene er 
en gruppe unge fra 4. 
til 7. trinn i skolen, som 
har vært samlet noen 
ganger i høst i Berg kirke 
etter skoletid. Vi spiser 
sammen og hygger oss 
og vi planlegger sammen 
hvordan de kan bidra på 
tros opplæringstiltakene 
og som ministranter 
(med hjelpere) under 
gudstjenester. Still gjerne 
spørsmål til menighets
pedagog Iselin Gjøstøl 
og prest Kristin Bakkevig 
om mer informasjon om 
du eller noen du kjenner 
synes dette høres ut som 
noe å være med på.
 
Musikk og sang i 
adventstiden
Søndag 1. desember blir 
det jazzmesse i kirken. 
Menigheten gjentar nå 
suksessen fra i vår, hvor 
en gruppe fra Halden 
storband og sangsolist 
Margrete Gaulin deltok 
på en gudstjeneste. 
Det var fantastisk å 
feire jazzmesse med 
denne inspirerende 
musikkgruppa sist, og 
Berg menighet ser med 
forventning frem til en 
my mulighet til å oppleve 
en gudstjeneste med 
mye jazzpreget sang og 
musikk.
 
Søndag 15. desember 
deltar barnekoret «Kor I 
All Verden Eller No» og 
musikere med sin dirigent 
Mona Stenberg Thoresen 
på gudstjenesten. «Kor I 
All Verden Eller No» er et 
friskt pust av et barnekor 
som vil formidle gode 
sanger og tekster gjen
nom sin glade sang.
 
Lysstøping
Søndag 24. november 
arrangeres lysstøping 
på Berg menighetshus, 
hvor Haldens 5åringer er 
spesielt invitert. Vi deltar 
på første del av gudstje
nesten i Berg kirke, før 
vi sammen går bort til 
menighetshuset.
 
LysVåken-helg
Det skal være felles 
LysVåkenhelg i 
Immanuels kirke lørdag 
30. november til søndag 
1. desember for Berg, 
Rokke og Halden 
menigheter. Dette er et 
spennende tilbud til alle 
på 6. trinn. Vi møtes i 
Immanuels kirke lørdag 
ettermiddag, overnat
ter i kirken og deltar på 
guds tjenesten søndag 
formiddag. Dette blir 
supermoro!
 
Julegudstjenester
Tirsdag 10. desember er 
det julegudstjenester for 
barnehagene. Alle dag
mammaer ønskes også 
velkommen med «sine» 
barn.

Tistedal kirke

Kjære lesere!
Velkommen til et menighetsblad 
for adventstid og juledager. Når 
disse linjer skrives, er vi inne i for-
beredelsesukene før advent.  
I november taler kirketekstene 
om Jesu komme ved tidens slutt. 
Da kommer han i herlighet som 
 dommer og forløser av menneske-
heten, ja av hele jorden. I Bibelens 
siste ord i Johannes åpenbaring 
minnes vi om dette: «Ja, jeg kom-
mer snart.  Amen, ja kom, Herre 
Jesus!»

Når krigene raser og mennesker 
lider grov overlast og opplever syk-
dom, hunger og tørst, når kristne 
og mange med dem systematisk 
jages, ranes og drepes i land som 
Syria, Egypt og Nigeria, da kan vi 
ikke tie! Det skjer i dag. Det er som 
å lese Johannes åpenbaring uten 
filter.

Når jorden rystes og tyfoner 
slår inn over land og ødelegger alt 
på sin vei, da minnes vi Jesu ord 
i Lukas kap. 20: … «på jorden skal 
folkene engstes i fortvilelse når 
hav og brenninger bruser,…» Da 
klinger også de profetiske ordene i 
Johannes åpenbaring kap. 11: «Du 
skal ødelegge dem, som ødelegger 
jorden». I dag holder mange viten-
skapsmenn folkene ansvarlige for 
naturødeleggelser og deres følger.  
Allerede for 2000 år siden holdt 
Gud i sitt ord menneskene ansvar-
lige for naturødeleggelsene.
Men når det ser som mørkest ut, da 
lyder et rop: «Se, kongen  kommer!»  
Da stunder vår forløsning til. Så 
husk dette i mørketiden, i de 
 mange betydninger, i fysisk som 
psykisk mørke, hold fast ved dette: 
Jesus er rettferdighetens konge, 
han sitter på tronen og han skal 
komme igjen i herlighet.

Kirkens vaktmestere Søndagene i advent 
– en annerledes tidSøndag etter søndag – eller midt i uka – for 

den saks skyld, er det noen som arbeider 
i det stille, for at vi som kommer til kirken 
skal oppleve det trivelig og godt å komme 
dit. Kirkens vaktmestere er helt nødvendige 
personer i den staben som steller i stand til 
gudstjenester og andre samlinger i kirkene 
våre. 

 «Adventstida er ei motstraumstid» slo en 
ung kollega fast i et teologisk tidsskrift nå 
nylig (kapellan Per Kristian Hovden Sætre 
i Luthersk Kirketidende nr 18/2013). Han 
fortsatte: «På veg til kyrkje møter me dei 
siste julebordgjestane frå kvelden før. Etter 
 kyrkjetid er det klart for jule konsertar og 
julegrantenningar. Midt i den utvida jule
feiringa insisterer den liturgiske  kalenderen 
på å vente i enno nokre veker på jula, og 
julesongane har gått i radioen i vekevis 
når me endeleg blar over frå advent til jul 
i  salmeboka. Adventstida sitt langsame, 
 reflekterande preg av kontemplativ føre
buing vert tydelegare og kanskje også 
 viktigare mot denne bakgrunnen.»
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I Halden danner vaktmesterne 
– eller kirketjenerne – et team, 
der den enkeltes yrkesbak
grunn og kompetanse utnyt
tes over sognegrensene. Selv 
om hver enkelt kirketjener har 
sin spesielle kirke som tjenes
tested, utfører de altså også 
tjeneste både i andre kirker 
og på den store kirkegården 
i sentrum, Os kirkegård.

Kirketjenerne har et all
sidig arbeid, for i tillegg til å 
holde selve kirken ren, skal 
utearealene stelles, både på 
kirkegårdene og i kirkenes 
umiddelbare nærhet. En ren 
kirke, pen uteplass og velstelt 
kirkegård gir besøkende en 
følelse av respekt både for livet 
og døden. 

Kirketjeneren i Tistedal – et 
møte med Venche Solberg

Det er søndag og det skal være 
gudstjeneste i Tistedal kirke 
kl 11.00. Allerede kl 9 finner 
vi kirketjener Venche Solberg 
i full sving. 

– Jeg liker å være tidlig ute, 
det er jeg vel flasket opp med 
– at alt er klart og i orden til 
vi skal feire gudstjeneste. Da 
jeg kom i dag, startet jeg med å 
feie litt ved kirkedøra og sjekke 
over ute og inne. Når klokka 
blir 10, setter jeg i gang kirke
klokkene første gang. Jeg liker 
å være ferdig med det meste 

av alt praktisk arbeid før det 
ringes.

– Har du innarbeidet en 
rutine, eller tar du det du ser?

– Ja, det blir en rutine. Mye 
er gjort klart på forhånd. I 
dag ser jeg at jeg må skifte et 
par lyspærer, jeg må sjekke at 
salme numrene er korrekte, det 
skal nye lys i lysestakene og 
høyttaleranlegget må prøves.

– Det skal være i nattverd 
i dag, så da må du vel pusse 
litt sølv?

– Nei, det gjør jeg ikke i dag. 
Det gjør jeg i forbindelse med 
de store høytidene og ellers 
når det trengs.  

Født inn i det
Venche Solberg kan gjerne 
kalles kirkens vaktmester. 
Nå er det flere kvinner som 
har slik tjeneste, men da hun 
startet for 16 år siden var hun 
den første og den eneste her 
i distriktet. 

Det vil si, moren hennes 
hadde en liten stilling tid
ligere. Det var nemlig slik 
at far, Jakob Stensvik, var 
kirke tjener både i Tistedal 
og Rokke, derfor fikk frua, 
Karin, noe av innetjenesten 
i Tistedal. Da kirketjenerstil
lingen i Tistedal i sin tid ble 
ledig, falt det ganske naturlig 
for Venche å søke den. Lå det 
i blodet, tro?

– Ja, jeg har jo nesten vokst 
opp i denne kirken. Fra jeg var 

to år gikk jeg på søndagsskole 
her og senere, når jeg ble litt 
større, fikk jeg være med faren 
min når han skulle gjøre i 
stand til gudstjeneste. Venche 
har en liten støvklut i hånden 
som hun bruker hist og her, 
der hun ser det trengs og for
teller at da hun var med pappa, 
Jakob, på jobb, fikk hun lov til 
å tørke støv av kirkebenkene.

– Det har nok betydd mye 
for meg at begge foreldrene 
mine var så glad i denne 
kirken; det har de overført 
til meg. Det var helt naturlig 
å gå til kirken og å være der 
– derfor kjentes det trygt og 
godt når jeg fikk stillingen som 
kirketjener nettopp her, sier 
Venche.

– I dag, søndag, er det inne
tjeneste, men det synes ute at 
du har vært der også!

Utetjeneste
– Størstedelen av min stilling 
er jo ute på kirkegården, med 
alt fra gressklipping, beskjæ
ring av trær o.a. til begravelser 
og møter med mennesker i 
sorg. Jeg sa at det var fint å 
arbeide med forberedelsene 
til gudstjenestene, men faktisk 
er arbeidet ute på kirkegården 
like viktig for meg. Du vet, der 
treffer jeg mange mennesker 
som har behov for å snakke 
med noen. Når folk kommer 
for å stelle gravene sine, slår 
vi ofte av en prat. Det spesielle 
ved dette arbeidet, er kombi
nasjonen av praktisk arbeid og 
det å være et medmenneske.

– Det virker som om du er 
nokså alene i arbeidet, er det 
et ensomt yrke?

– Da jeg begynte, var det 
ensomt, faktisk overraskende 
ensomt. Jeg hadde jo min 
far og spørre om ulike ting, 
men for en del år tilbake ble 
alle kirketjenerne organisert 
som et team. Det betyr at vi 
hjelper hverandre med det 
vi er gode på. Dessuten er en 
del av oss samlet hver onsdag 
nede på Os, både for å arbeide 
sammen, og for å kunne møtes 
til lunsj og en arbeidsprat. Det 
har vært berikende.

Forsidebildet
Ikonet er malt av en munk ved  
St. Gerassimosklosteret som 
ligger i Jordandalen i Det hellige 
land og som ble grunnlagt i 455. 
Det gis ikke navn på kunstneren.

Usynlig, men nødvendig
Under gudstjenesten er 
Venche nokså usynlig, men 
hun holder utkikk fra sitt sted 
og passer på at høyttaler
anlegget fungerer og at klok
kene ringer når de skal. Hun 
er dessuten brannvernsleder 
i kirken. Denne søndagen er 
det også nattverd, så da opp
holder hun seg i sakristiet og 
passer på at brukte nattverd
begre erstattes av rene og at 
det er vin og brød på alteret. 

Før vi går, bemerker vi 
at kirken er blitt så vakker. 
Kirken ble restaurert i 2003 
av fagfolk. I tillegg kommen
terer hun: – Andre har også 
vært inne i bildet. Våpenhuset 
er blitt satt i flott stand – og 
ikke minst er malearbeid og 
utsmykningen av alle orna
mentene i kirken blitt utført av 
kyndige, unge hender. Kapellet 
er også pusset opp innvendig. 
Venche har nemlig gjennom 
mange år hatt ansvar for å 
 engasjere unge mennesker 
som trenger arbeidstrening. 
«Æres den som æres bør» 
ligger det i luften.

Ro i sjel og sinn 
Vi har et par ganger brukt 
betegnelsen vaktmester. 

– Det er et dekkende ord, 
sier Venche,– men det er sam
tidig noe helt annet enn å være 
vaktmester på en skole eller 
en fabrikk. Huset – kirkerom
met – har jo en slik karakter 
at det er fylt av fred. Hvis jeg 
er stresset når jeg kommer hit, 
faller jeg til ro og får en god 
start på arbeidet.  

Vi forlater kirken, men 
 menigheten i Tistedal kan 
være forvisset om at de 
kommer til en kirke satt i stand 
nettopp for dem. Her er ikke et 
støvkorn å se, alt er i sin skjøn
neste orden. Kirketjeneren 
selv er nokså usynlig i denne 
kirken, men tjenesten eller 
forberedelsene som er gjort, 
er på ingen måte usynlige. Det 
synes godt at Venche Solberg 
har vært på arbeid.

Venche Solberg kan gjerne kalles kirkens vaktmester og Tistedal kirke betyr 
noe spesielt for henne. Her gikk hun på søndagsskole og senere fikk hun 
være med sin far i kirken, som var kirketjener her.

Lunsjtid for kirketjenerne.

Kristus Pantokrator (fra gresk «den allmekige») som dekorerer apsis i 
katedralen i Celafu, Sicilia.

AV REIDAR FINSÅDAL

«Adventstida er ei motstraums
tid.» Jeg vet ikke hvor godt det 
utsagnet passer lenger – i praksis 
– på vår tids kirkelige inngang til 
julehøytiden. For også i kirken 
kjenner vi på forventningene 
fra folk flest om å få begynne å 
smake på selve festen allerede på 
forhånd! Og ikke så rent sjelden 
tar fristelsen overhånd.

Utgangspunktet er likevel at 
den kirkelige adventstiden har 
et dobbelt særpreg: På den ene 
siden er den en forberedelse til 
julehøytiden og feiringen av 
Jesu fødsel i Betlehem. På den 
andre siden leder den tankene 
våre videre til forventningen om 
Jesu gjenkomst ved tidenes ende. 

Selve navnet advent kommer 
av det latinske «Adventus 
Domino» som betyr Herrens 
«ankomst» eller «komme». Første 

søndag i advent markerer dessu
ten begynnelsen på kirkeåret og 
ukene som følger skal hjelpe oss 
til å gjøre julens innhold dypere 
(jmf den katolske kirke som mar
kerer adventstiden som en botstid 
med faste).

Lilla – kjærlighetens og troens 
farge

Adventstidens liturgiske farge 
er lilla, kombinasjonen av rødt 
og blått! Det er kjærlighetens 
og troens farger. Julebudskapet 
handler nemlig både om Guds 
store kjærlighetsaksjon da han 
sendte Jesus Kristus til jord – 
og om vår takknemlige trosre
aksjon på denne aksjonen. En 
trosreaksjon som forhåpentligvis 
kommer til syne i mange nye små 
og store kjærlighetsaksjonen oss 
i mellom både før, under og etter 
selve julen!  

Tradisjonen med å tenne lys 
hver av de fire søndagene i advent 
er gammel og vi vet ikke når 
den ble innført. I følge en myte 
var det en tysk dame som fant 
opp adventsstaken for å hjelpe 
sin funksjonshemmede sønn 
til å telle ned til høytiden. Han 
gledet seg sånn til jul og trengte 
noe konkret å holde seg til ( jmf 
Terje Nordby i Mytekalenderen 
på NRK P2).  

Adventsøndagenes særpreg
I vår norske kirke har de nye 
tekstrekkene for de fire advents
søndagene medført en viss tema
tisk vektforskyvning i forhold til 
tidligere. Første søndag i advent 
markerer som nevnt begynnelsen 
på kirkeåret. Vi møter Jesus som 
annerledeskongen som velger 
eselet som ridedyr (1. tekstrekke) 
og hører programtalen hans 
om «et nådens år fra Herren» 
(2. tekstrekke). Men i tillegg 
utfordres vi også av Jesus når 
han jager ut alle dem som selger 
offerdyr på tempelplassen (3. 
tekstrekke). For det finnes fort
satt ikke noe alternativ frelsesvei 
til en nådig Gud uten via ham 
som kom til jord julenatt.

Andre søndag i advent hand
ler om Jesu gjenkomst. Fokuset 
i de nye tekstrekkene er lagt 
på håpet og forventningen. La 
ikke hjertet bli grepet av angst, 
sier Jesus (1. tekstrekke). Når 
Menneskesønnen kommer i 
skyen skal dere bli satt fri (2. 
tekstrekke). Det er som når en 
kvinne skal føde (3.tekstrekke). 

Håpet og forventningen står i 
sentrum, ikke som tidligere de 
skremmende visjonene av tiden 
før Jesu gjenkomst.

Tredje søndag i advent møter 
oss som botens adventssøndag. 
Den handler om omvendelse og 
er en «motvekt mot vår holdning 
om at advent bare skal være en lun 
og gledesfylt tid, full av kos og gode 
forventninger» (Olav Skjævesland 
i Ord til tro). Døperen Johannes 
er den sentrale døråpneren for 
oss i alle tre tekstrekkene. Han 
innrømmer sin egen tvil overfor 
Jesus (1. tekstrekke) og utfordrer 
oss til å bære omvendelsens fruk
ter (2. teksrekke) – og – med sitt 
vitnesbyrd kaster han lys over 
hvem Frelseren fra julenatt vir
kelig er (3.tekstrekke). Slik hjel
per han oss i forberedelsene til 
høytiden.

Fjerde søndag i advent kalles 
med god grunn gledens advents
søndag. I de to første tekstrek
kene er Maria, mor til Jesus, vår 
veiviser – med lovsangen over å 
være utvalgt til å føde Guds Sønn 
(1.tekstrekke) og det forvent
ningsfulle møtet mellom henne 
og slektningen Elisabeth som går 
gravid med døperen Johannes 
(2. tekstrekke). På guddomme
lig vis blir også Josef innviet i 
hemmelighetene rundt det fød
selsunderet som står for døren 
(3.tekstrekke). 

Slik blir den kirkelige advents
tiden en forberedelsestid og 
forventningstid for alle!
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Jostein Andreassen i Israel Jul i Israel

Salmebok-aksjon
15. oktober kom  endelig 
den nye salmeboka – 
Norsk Salmebok 2013, 
og menigheten vedtok i 
menighetsmøte 13. oktober 
å ta den i bruk så snart det 
er praktisk mulig. I dagens 
økonomiske situasjon 
kan imidlertid ikke menig
hetene forvente hjelp fra 
Fellesrådet til anskaffelse 
av salmebøker til kirkene. 
Menighetsrådet har derfor 
bestemt seg for å utfordre 
menighetsmedlemmene til 
å gi et beløp svarende til 
én salmebok hver (men det 
er selvsagt fritt frem for å 
gi mer om en ønsker det). 
På den måten håper en å 
skaffe midler til innkjøp av 
minimum 75 salmebøker, 
noe som vil dekke behovet 
i de fleste gudstjenester. 
Prisen er i dag kr. 299 per 
bok ved kjøp av minimum 
10 bøker. Vi ønsker også å 
utfordre bedrifter i menig
hetens dekningsområde til 
å gi et beløp til innkjøp av 
ytterligere salmebøker, slik 
at en har nok også til dager 
med stor kirkesøkning – for 
eksempel gudstjenester 
med mange dåpsbarn. Én 
bedrift har således allerede 
lovet å bidra med kr. 3.000! 
En ønsker også å kjøpe inn 
en digital versjon av salme
boka som gir mulighet til for 
å vise salmene på skjerm.
Aksjonen vil bli introdusert 
og fulgt opp gjennom 
menighetens samlinger, 
men de som ønsker å 
bidra til at Asak kirke 
får nye salme bøker, kan 
gi sitt bidrag til Asak 
menighetsråd på konto 
1105.20.03980. Merk 
innbetalingen med «Ny 
salmebok». 

Fellesmøte mellom 
 menighetsrådene i Asak 
og Tistedal  
Asak menighetsråd hadde 
17.oktober invitert menig
hetsrådet i Tistedal til et 
fellesmøte hvor en orien
terte hverandre om hvilke 
oppgaver en arbeider med 
og hvilke utfordringer en 
står overfor i arbeidet. 
Generelt er det vanske
lig å rekruttere frivillige 
til en del av menighets
arbeidet og en ønsker 
derfor å se på muligheten 
for et  tettere samarbeid. 
Særlig ble det diako
nale arbeidet og enkelte 
arrangementer  knyttet 
trosopplæringsreformen 
trukket fram som aktuelle 
samarbeidsområder.  

Dugnad 
Menighetsrådet gjennom
førte lørdag 21. september 
en dugnad knyttet til kirken, 
kirkestua og plassen 
utenfor. Godt vær og godt 
frammøte gjorde det hele 
til en effektiv og trivelig 
begivenhet. Det ble luket 
og spredd grus, skadet 
murpuss ble reparert, dører 
ble oljet og malt, kirkerom 
og tårn ble støvsugd og 
vasket og sakristiet ble 
ryddet slik at det kan brukes 
av foreldre med dåpsbarn 
ved barnedåp. Og så var 
det felles lunsj. En stor takk 
til alle som deltok!

Høstens nysatsing – måned
lige «søndagstreff for små 
og store» – i Idd kirke har 
vært en stor suksess.  
I tillegg til overfylte familie
gudstjenester har også 
forsøksordningen med 
søndagsskoletilbud i kapellet 
blitt godt benyttet. Tiltaket vil 
fortsette også på nyåret.

30. november til 1. des
ember inviterer barne og 
ungdomsutvalget 
11 åringene i menigheten 
til LysVåken-overnatting 
i Idd kirke. Målet er å bli 
kjent med kirken og det 
budskapet kirkens symboler 
forkynner. Helgen avsluttes 
med en åpen LysVåken
gudstjenesten der hele 
menigheten er velkommen.

2. søndag i advent arrange
res «Vi synger jula inn» i 
Idd kirke. Idd skolemusikk 
deltar sammen med årets 
konfirmanter på det som 
forhåpentligvis blir en 
 stemningsfull kveld for små 
og store med tente lys og 
mye sang og musikk.

Barnehagene på Idd vil 
også i år pynte kirkens store 
juletre til glede for hele 
menigheten. Det skjer på 
barnehageguds tjenesten 
18. desember kl 09.30. 
Menighetsrådet sier på 
forhånd takk.

Menighetens juletrefest 
arrangeres på Karlsholm 
søndag 5. januar kl 17.00. 
Alle er hjertelig velkommen.

Nytt fra  
Asak menighet

Nytt fra  
Idd menighet
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AV JOSTEIN ANDREASSEN

På selve Kvelden er det festmid
dag og så endelig – gaveutde
ling. Men barnet er likevel den 
største Gaven. – Julestemning? 
Jo, utvilsomt en vakker ting, 
men hva er nå det annet enn 
en god følelse, en midlertidig 
tilstand i omgivelser og hode? 
At Jesus kom til verden for å gi 
menneskene en mulighet til å 
bli frelst fra sine synder, det er 
imidlertid en helt konkret ting, 
en faktisk hendelse i historien. 
«Factum est ..», slik begynner 
den latinske oversettelsen av 
Juleevangeliet: Det er et faktum, 
det skjedde i virkeligheten!

Betlehem
Selv dro jeg våren 2011 de drøye 
tolv milene fra Nasaret mot 
Betlehem. MidtØstens stør
ste kirke, Bebudelseskirken, 
skal være bygd over der en
gelen kom til Maria. Under 
de to store nabokirkene i 
Betlehem, Fødselskirken og 
Katharinakirken, er et grotte
system der Jesu fødested pekes 
ut. På ei sølvstjerne i en krypt 
står det på latin: «Her ble Jesus 
Kristus født av Jomfru Maria.» 
Både Matteus og Lukas fortel
ler at Jesus, slik som profeten 
Mika sa 700 år før, ble født i 
Betlehem. Dette bekreftes også 
av tre  ruvende kirkefedre. 

Født i Det hellige land
Justin Martyr (ca. 100–165) er en 
av dem. Han drev filosofskole i 
Roma, men var født i Det hellige 
land og visste derfor godt hva 
han snakket om. Han skriver: 
«Der fins en landsby i jødenes 

land, 34 stadier [7,5 km] fra 
Jerusalem, hvor Jesus Kristus 
ble født og som du også kan for
høre deg om i skatteregistrerin
gene foretatt av Kvirinius, den 
første prokuratoren i Judea». 
(Apologia I, 34). Og Clement 
av Alexandria, lærer for den 
store teologen og kirkefaren 
Origenes, skriver ca. år 194: 
«Og vår Herre ble født (…) da 
den første folketellingen ble 

beordret på den tiden Augustus 
var keiser» (Stromata, I,21,147). 
En annen høvding i Oldkirken, 
Tertullian fra Cartago, Tunisia 
skriver ca. 200: «Det er vel
kjent at en folketelling nettopp 
hadde blitt avholdt i Judea av 
Sentius Saturninus, og de kunne 
ha forhørt seg om hans [Guds 
sønns] slekt i de registrerin
gene» (Adversus Marcionem 
IV,19). 

Manntallarkivene
Som vi ser, henviser 
kirke  fedrene eventuelle 
tvilere til manntalls
arkivene. Dette ville ha 
vært ganske vågalt om 
de ikke var sikre på at 
disse arkivene fantes. 
Tertullian nevner imid
lertid mot formodning 
at Saturninus stod i 
ledelsen og ikke som 
Lukas og Justin, lands
høvdingen Kvirinius. 
Mange teologiske for
fattere mener  likevel at 
evangelisten har sine 
ord i behold, idet han 

sier ordrett at sistnevnte «hadde 
overherredømmet» (gresk: 
«hæge monevontos»). Det var 
altså likevel Kvirinius som var 
«øverste befal». Vi vet fra en 
annen sammenheng at han var 
direkte utsending med fullmakt 
fra keiseren. Inntil dette blir 
nærmere dokumentert, må vi gi 
Lukas «the benefit of the doubt» 
(vi må la tvilen komme ham til 
gode). For, som NTprofessor 
ved Princeton, Otto Piper skrev: 
«Hvor enn moderne granskning 
har vært i stand til å kontrollere 
nøyaktigheten i Lukas´ verk, 
har dommen vært enstem
mig: Han er en av de fineste 
og dyktigste historikere i den 
klassiske verden.» Og briten Sir 
Willam Ramsay, trolig verdens 
fremste arkeolog, som brukte 
Apostlenes Gjerninger som felt
håndbok under utgravningene 
sine i Lilleasia i 20–30 år, sier: 
«Når det gjelder troverdighet, er 
det ingen som overgår Lukas.»

TEKST:INGER LISE SKAUGE
FOTO: ARILD STANG

Desember-dilemmaet
Er du jødisk og tror på Jesus – 
altså en Messiastroende jøde 
– hva gjør du da når desember 
nærmer seg? Går du til inn
kjøp av juletre og julegaver? 
Tenner du adventsstake eller 
channuka stake? Baker du pep
perkaker eller sufganiot? Går 
du til kirken eller synagogen?

Dette er dilemmaer som 
muligens ikke er så aktuelle 
for deg hvis du er tradisjonell 
norsk kristen og vokst opp med 
å feire jul hvert år. Men slike 
problem stillinger møter våre 
jødiske jesus troende brødre og 
søstre over hele verden. Hvilke 
tradisjoner skal de bringe 
videre til neste generasjon? 
Variasjonsmulighetene er mange 
– og meningene enda fler. Og 
sterke. Man roter ikke til århun
drelange, for ikke å snakke om 
årtusenlange tradisjoner. 

For mange kristne er det å 
feire jul noe av det mest selvsagte 
i hele årsrytmen. Tekster og 
sanger forkynner og  fokuserer på 
det største av alle under: At Gud 
kom til oss da Han sendte sin 
Sønn som menneske til verden – 
inkarnasjonen. Også for de jøder 
som kaller seg messiastroende, 
er dette selve hovedsaken. 

Men for mange messias
troende jøder er det langt mindre 
selvsagt å identifisere seg med 
julefeiringa slik den har blitt i 
den kristne kirkes tradisjon. 
Kanskje kan det være en nyttig 
bevisstgjøring for oss tradisjons
tro kristne å se litt på hvilke 
spørsmål som stilles i hoved
personens hjemland.

Jul eller Channuka
David Brown i AMF Inter
national (American Machine 
and Foundry) forteller at ar
gumentene mot å feire jul går 
ofte ut på at det er en hedensk 
tradisjon, at de ikke feirer fød
selsdager i jødedommen, at 
25. desember er feil dato og 
at dagens julefeiring er blitt 

kommersialisert og ikke har 
noe med Jesu fødsel å gjøre i 
det hele tatt. 

Dessuten er det ingen tradi
sjon for å feire bursdager som 
helligdager i jødedommen, sier 
han, ellers ville de ha feiret både 
Moses’ og Abraham sin bursdag. 
Det finnes heller ikke noe påbud 
om og ingen beskrivelse av noe 
slags feiring av Jesu fødsel i Det 

Snart skal vi feire jul og igjen høre fortellingen om paret som dro til Betlehem for å etter-
komme et keiserlig påbud. Den unge Maria fødte der en sønn. En vakker beretning som 
betar oss alle, og svært mange av oss har allerede dratt til kirkene for å se julebudskapet 
dramatisert. For jula «synges inn» i disse tider, og det er om å gjøre å skape og å komme i 
den rette «julestemning». 

Han som julen handler om ble født i Betlehem, vokste opp i Nasaret og døde i Jerusalem, 
men hans fødsel feires ikke i hans hjemland.  Å feire en kristen høytid er for en jøde 
like fremmed som om vi, som kaller oss kristne, skal markere eller feire jødiske, enn si 
 muslimske høytider. I desember feirer jødene sin lysfest Channuka til minne om olje-
underet i tempelet. 

Jula – ikke noe eventyr, nei Jul i Jesu hjemland

Nye Testamentet, uttaler han.

Feiring av Jesu liv
Moishe Rosen, grunnlegge
ren av organisasjonen Jews 
for Jesus, er en av dem som 
gjerne feirer jul. Han skriver 
på sin hjemmeside: 

 Hvis Det nye testamentes 
fortelling om Jesu fødsel og 
påfølgende gjerninger ikke er 
historisk sanne, er julehøytiden 

bare et påskudd til å utveksle 
gaver og arrangere juleselskaper 
som en motvekt til mørket og 
kulden om vinteren.

Hvis derimot fortellingene om 
Jesu fødsel, hans liv, hans so
ningsdød på korset og om opp
standelsen er sanne, da feirer vi 
som tror på Jesus ikke bare hans 
fødsel, men vi feirer hele hans liv 
og hva han betyr for oss i dag.

Kjernen i saken er om Jesus 
er jødenes Messias. Hvis ikke, 
er julehøytiden bare humbug, 
enten man er jøde eller hedning, 
religiøs eller sekulær.

Ja takk, begge deler
Alex Lowy er opprinnelig fra 
USA, men er nå bosatt i Israel. 
Han forteller til Misjonsbladet: 
Jul og Channuka har noen 
 viktige fellesnevnere. Ingen 
av dem er nevnt i Bibelen som 
høytider; begge har dype røtter 
i kulturelle tradisjoner og sere
monier; begge vitner om Guds 
storhet og kjærlighet til men
neskene; begge er det vanskelig 
å finne det historiske opphavet 
til.

Hvert år når vi feirer Chan
nuka liker jeg å gjenfortelle 
historien om makkabeernes 
overnaturlige store seier over 
Antiokus IV Epifanes. Men jeg 
forsøker å huske at dette «olje
underet» er en fin historie om 
noe som kanskje – eller kanskje 
ikke – har hendt.

Snart skal jeg sveive i gang 
julesangene og tørke støv av 
fruktkakeoppskrifta; jeg skal 
pusse lysestaken og fylle opp 
lageret av fargerike lys. Snart blir 
naboene holdt våkne av lysglan
sen og duften av latkes, julekaker 
og gløgg. Så kommer det uunn
gåelige spørsmålet: «Hvorfor 
feirer en hyggelig jødisk gutt som 
deg, jul?» Da skal jeg fortelle dem 
at Gud elsket oss så høyt at Han 
sendte det sanne Lys til denne 
mørke verden for å gi oss frelse 
og frihet i Ham.

KILDE: GURO KVAKESTAD,  
MISJONSBLAD FOR ISRAEL 6/2009

Jostein Andreassen
Pensjonert adjunkt (lærer). 
Skrevet 40 bøker. Særlig opptatt 
av historie og forholdet mellom 
tro og vitenskap. Forfatter av 
bøker om Darwin, lik kledet i 
Torino, Vilhelm Krag, Bjørnson og 
Nordahl Grieg. Har også  jobbet 
som guide i Roma.

Stille stund foran restene av det lille huset tradisjonen forteller at Maria fikk 
engelens budskap om at hun skulle bli mor til Jesus. Dette er i nederste etasje i 
Bebudelseskirken i Nasaret.

Marias bebudelseskammer, Bebudelseskirken, Nasaret. Latinsk tekst: «Her ble 
Ordet kjød».

Fra grotten under Fødsels kirken der Jesus ble født. Fra Fødselskirken i Betlehem.

Inngangen til Fødselskirken 
i Betlehem, «Ydmykhetens 
port», her må alle bøye seg.

Channuka blir feiret med tenning av levende lys i ein spesiell lysestake med åtte 
vanlige armer og en niende arm for sjammásjen («tenaren»)

Denne typen adventsstake er vanlig i norske hjem.
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Høymesse i Strømstad

TEKST OG FOTOS: ARILD STANG

Søndag 20. oktober  var Halden 
Menighet atter invitert til høy
messe i Strömstad.  Ved for
rige anledning – for ca 2 år 
siden – ble det satt opp buss 
fra Immanuelskirken.  Men de 
fleste valgte personbiler. I år ble 
det ingen buss.

Men antall fra vår menighet 
var omtrent det samme som sist: 
ca 15 personer. Dessuten orga
nist JanErik Norheim og hans 
datter Jenny,  fra Metodistkirken 
Cathrine Rubinstein Dahl, og på 
klarinett/saxofon Arild Eldnes.  
Disse avstedkom ved 2 anled
ninger vakker musikalsk under
holdning. Strömstad  menighet 
har dessuten et  imponerende 
kor, som med sine vakre sanger 
og salmer bidro til å løfte 
stemningen.

Denne høymessen var et 
samarbeid mellom våre to 
 menigheter. I tillegg til den oven
for nevnte musikalske under
holdningen, deltok flere fra vår 
menighet både med tekst lesning 
og ved nattverdsutdelingen. 
Svensk liturg var kyrkohärde 

Menighetsbladet

Børkes 
Bakeri

– baker byens 
beste brød

Skippergata 14
Tlf. 69 18 13 72

Bergstrøm
Kjøtt og  

Delikatesse AS
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Storgata 18
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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 syns
undersøkelse 

idag!
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Handelsgartneri

v/Odde Bru
Tlf. 69 18 00 20

Mandag–fredag 10–17
Lørdag 10–14

7

Vestgårdveien 1 – Postboks 1080, 1787 Berg
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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

RISUM
TLF. 69 18 57 93

Babro Alvring. Sogneprest Jan B. 
Lystad holdt dagens preken over 
Luk 19, 1–10. Med sitt store og 
smittende engasjement etterlot 
han tilhørerne med sikker og god 
forvissning om at Jesus hadde 
hatt et godt møte med Sakkeus! 
Sognepresten ville ikke gjette 
på innholdet i samtalen under 
måltidet i tollerens hus; men når 
enden er god… Kanskje det er håp 
for mange av oss!

Ved våpenhusets inngang fikk 
vi utdelt et meget fyldig program 
for dagen, der mange av tekstene 
og bønner var oppført både på 
svensk og på norsk (for sikker
hets skyld!). Etter gudstjenes
ten var det hyggelig kirkekaffe 
i det flotte menighetshuset, 
som ligger tvers over gaten for 
kirken. Mange hadde åpenbart 
vært tidlig i sving for å trylle 
frem lekre, hjemmebakte kaker. 
Kirketuren til Strömstad ble en 
stor opplevelse for de av oss fra 
Halden,  som denne gang ikke 
tok turen for å handle!

Når disse linjene leses, har vi 
allerede hatt gjenvisitt i Halden 
fra menigheten i Strömstad.

AUTORISERT
MASKINENTREPRENØR

ERLING GRIMSRUD AS
Flatebyveien 1A, 1792 Tistedal • Tlf 69 21 14 60

• Graving • Sprenging • Transport • Høytrykkspyling

www.erling-grimsrud.no
Kolås Eftf. AS
Autorisert rørlegger
Nedre Bankegate 34,
1771 Halden
Tlf 69 19 07 00

Et rolig sted for 
voksne mennesker

Midt på torvet, rett 
ved  gjestahavnen

Tlf 69 17 55 55

Søndag 22. september var 
det tre barnedåper, og hele 
kirken var fullsatt.
Ved hver barnedåp får 
dåpsbarnet en flott bok 
ved besøket føre dåps
handlingen. Ved selve 
dåpen får dåpsbarnet selve 
servietten som er brukt til å 
tørke barnet etter  dåpen. 
Denne servietten har et lite 
broderi i det ene hjørnet. 
Et nydelig minne sammen 
med lyset de får.
Rokke kirke har også en 
dåpskjole som kan leies 
ut. Denne søndagen 
var 123åringer invitert 
 spesielt, og Iselin delte ut 
bøker til dem.

2. november var det Alle 
Helgens dag. Det ble tent 
masse lys både ute og inne 
til minne om våre nærmeste 
som har gått bort. I tillegg 
til at Halvor Gregersen 
som leste dikt deltok Jenny 
Marie Norheim, Arild Elnes 
og Jan Erik Norheim med 
sang og musikk. Det ble en 
stemningsfull kveld.

30. november til 1. desem
ber har «Tårnagentene» 
sitt arrangement. Det er 
8åringene som blir invitert 
til Rokke kirke. Her får de 
anledning til å bli ordentlig 
kjent med kirken og dens 
symboler. På søndagen 
deltar de i gudstjenesten.

1. desember blir det 
lysmesse ved Halvor 
Gregersen, den begynner 
kl 18.00 og konfirmantene 
vil delta.

15. desember samles 
 konfirmantene i Halden, 
Berg og Rokke i Immanuels 
kirke  for å synge julen inn. 
Da er også foreldre og 
søsken invitert.

24. desember blir det 
 høymesse med Jan B. 
Lystad.

26. desember blir det 
 konsert i Rokke kirke.

Nytt fra  
Rokke 
 menighet Högmässa  

i Strömstad kyrka
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DEKK FOR
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BILLINGTON
Tlf 69 17 24 20

AV HILDE FINSÅDAL
FOTO: ARILD STANG

Vi ønsker at dette skal være et 
arrangement som skal favne 
alle både når det gjelder alder 
og funksjon. For konfirmantene 
i Asak er denne gudstjenesten 
blitt en del av konfirmantoppleg
get.  I tillegg til Gledessprederne 
med alle sine, stiller de opp fra 
boligene rundt i Halden, og for 
mange både i Asak menighet og 
ellers i byen er dette et arrange
ment de vil ha med seg. Her blir 
en glad av å være! 

Gudstjenesten starter med 
prosesjon av Gledessprederne, 
og presten må ta imot alt fra 
Bibler, bønnekrukke, planter 
og salmebøker og pynte  alteret 
mens vi andre kneler rundt 
alterringen. Så er det sang av 
Gledessprederne. Prekenen er 
som regel et samarbeid mellom 
presten og deltakere i koret, ofte 
framført som drama. På sist 

Møtested kirken, 22. oktober 
var dramaet hentet fra fortel
lingen om «Den bortkomne 
sønnen» eller «Sønnen som 
vendte hjem». Denne gangen 
var presten Martin Lund.

Lystenning rundt globen og 

Møtested kirken                            

Laurence Gardner

Gåten Maria 
Magdalena
Bazar forlag, 2005

Maria Magdalene er blant 
Bibelens mest sentrale 
kvinne skikkelser. Lojalt 
fulgte hun Jesus frem til 
korsfestelsen, og hun var den 
første han viste seg for etter 
oppstandelsen. Gjennom 
bokens mer enn 400 sider 
drøfter forfatteren alt som 
er blitt skrevet om denne 
kvinnen, som ble kanonisert 

i 1969.  Forfatteren presenterer hele 18 sider med 
litteraturhenvisninger.

Han mer enn antyder at tilnavnet Magdalena 
ikke kommer av byen Magdala, men har opphav 
i det arameiske «migdal», som betyr «tårn» eller 
«borg». Det henvises til Jacobus (1229–1298) som 
hevder at Marias far var overprest Syro Jairus 
(syrisk adelsmann) og at hennes mor var Eukaria, 
som var av kongeslekt. Maria antas således å ha 
rådet over betydelige midler.

Gardner hevder at det var keiser Konstantins 
nye «hybridreligion» («Sol invictus»), som i Det 
Nye Testamente fra kirkemøtet i Kartago 397 
fikk svertet Maria Magdalenas ettermæle ved 
omgjøring av tekstene.

Under enhver omstendighet er det klart at Maria 
Magdalena ble uhyre populær i Frankrike helt fra 
urkirkens tid; først i syd, senere nordover i hele 
landet. Det er nok å nevne den vakre «Madeleine
kirken» i Paris. I Roma finnes det 80 Mariakirker, 
hvorav den største og mest imponerende er Maria 
Majore. Men også i Roma er mange av disse 
Mariakirkene viet Magdalenas ære.

Det er svært mange postulater i boken man vil 
sette et spørsmålstegn ved, eller ta «med en klype 
salt». Men alt i alt er boken både interessant og 
svært lesverdig.
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Konsert ved Halden 
Janitsjarorkester
Vi får av og til hen
vendelser fra korps og 
andre lokale aktører som 
ønsker å bruke kirke
lokalene. Vi ønsker en 
«åpen kirke» og synes 
det er veldig positivt å 
samarbeide med lokale 
foreninger og andre 
aktører i forhold til å 
skape aktivitet kirken.
Mandag 2. desember blir 
det konsert med Halden 
Janitsjarorkester. De 
har hatt tradisjon for å 
besøke kriken vår og ser 
vi frem til god klang og 
en hyggelig musikkveld i 
kriken.
 
Vi synger julen inn
Arrangementet «Vi 
synger julen inn» er en 
lang og god tradisjon 
i kirken vår. I år har vi 
et veldig  spennende 
program med blant 
annet både Army Gospel 
og solo sang ved 
Camilla Andreassen.  
Arrangementet ledes av 
Hilde Afdal og vi håper 
å gjøre kvelden til en 
hyggelig opplevelse for 
så mange som mulig 
uavhengig av sted og til
hørighet. Sett av søndag 
8. desember og kom i 
skikkelig førjulsstemning 
sammen med oss.

Nytt fra  
Tistedal  
menighet
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Gledessprederne er 
med arrangører når 
Den norske kirke i 
Halden  inviterer til 
Møtested kirken. 
Dette skjer i Asak 
kirke en gang i 
halvåret. 

Gledes-
sprederne
Gledessprederne er et 
kor tilknyttet Den norske 
kirke i Halden. Koret er 
for alle uansett alder og 
funksjonsnivå og øver 
 annenhver tirsdag på 
Normisjonshuset på 
Glenne. Repertoaret er 
variert og vi synger alt fra 
kjente norske sanger til 
internasjonale sanger og 
salmer. Sangglede og det 
å være sammen er det 
som står i fokus. Koret 
har flere sangoppdrag 
hvert år og gleder mange 
med sang og musikk. 
Hvert semester inviterer 
vi til «Møtested kirken» i 
Asak kirke. Kirke konserter 
og bidrag på ulike 
 arrangementer er også 
en del av virksomheten 
vår. Høsten 2012 satte 
vi opp  Kardemommeby 
på  Brygga kultursal. Det 
kommer stadig nye kor
medlemmer til  øvelsene, 
og mange flere er 
 velkomne til å bli med.
Organist Jan Erik 
 Nordheim  
janernor@online.no er 
 musikalsk leder for koret, 
og Hilde Finsådal (diakon) 
er administrativ leder. 
Hilde kan kontaktes på 
epost: hilde.finsadal@
kirkenshus.halden.no eller 
på telefon 69179554 / 
95106257 / 91328225.

nattverd hører også med. Etter 
gudstjenesten er det kirkekaffe 
i kirkestua. Denne gangen 
hadde konfirmanter med for
eldre stått for baksten, mens et 
trofast diakoni utvalg ordnet det 
praktiske.

DIAKONI  I  FOK US
«Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom 
nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. 



Berg menighet

11

Gudstjenesteoversikt

Håkon Rønning 
Harridsleff

Markus Josva Canillo 
Johansen

Isabelle Otilie 
Lindstrøm

Philip Elias Grus Olsson
Astrid Børresen
Emilie Molin

B erg kirke:
Håkon Andrè 

Bendiksen Torp
Elida Hovslien Bjerke
Julie Victoria Berget
Johannes Nygaard 

Henriksen
Emil Olaussen 

Strømsborg
Kristian Fodnes
Isabel Granly-Heiberg

Emma Christine Klausen 
Josefsen

Rokke kirke:
Embla Lindskog
Vilde Engh Fange
Nova Nathalie Köhlberg
Markus Bjordal Brenne

VIELSER:
Idd kirke:
Marit Anett Østli Trønnes 

og Magne Skibsted 
Jensen

Prestebakke kirke:
Sara Kristina Langbråten 

og Johnny Nilsen
B erg kirke:
Tine Jeanette Bendiksen 

og Lars-Erik Torp

DØDE:
Asak
Asbjørn Pettersen
Sigurd Georg Adolfsen
Bjørg Kristiansen
Olaug Jensine Stenger
Doris Aleksandra 

Nordeng
Jørgen Møller
Aud Berit Ahlsen
May Britt Estensmo
Aage Vilhelm Bakke
Nils Erik Kildebo

Idd
Kirsten Stordal
Håvard Thoreby
Solveig Marie Torp
Anne-Britt Eng
Frank Torgersen
Birger Ove Bjørn

Else Margareth Hansen
Helge Johannessen
Inger-Lise Edvardsen
Arne Roald Engdahl
Solveig Marie Torp
Ragnhild Synøve Prang
Kjell Gunnar Bergstrøm

Tistedal
Rigmor Alice Johansen

Prestebakke
Thorolf Villy Buer
Anna Josefine Emilie 

Andersen
Jack Robert Brynhildsen

S. Enningdalen kirke
Else-Marit Rørmyr
Ragnhild Tora 

Engebretsen

B erg
Marie Kristine Røsnæs
Erling Eystein Nordahl
Anne Kristine Nygaard
Tore Daffinrud
Gunner Sigmund Fosby
Edith Miriam Dahl

Rokke
Hans Einar Rustad
Valborg Sofie Kleven
Thordis Høvik
Gudrun Helene Strand

Os
Frank Stubb Micaelsen
Haakon Ludvigsen
Else Marie Johansen
Eva Signe Haasted
Alfhild Marie Fredrikke 

Nordbrøden

Karine Mathilde Jensen
Ivar Martin Nøland
Asbjørn Josef Gabrielsen
Randi Margot Johansen
Tommy Magne 

Nicolaysen
Anna Bergliot Fjellstad
Per Guttorm Puck
Ingrid Sølvi Lindøe
Grete Norenhaug
Thor Ragnar Petersen
John Charles Pettersen
Ragna Synnøve 

Sandstedt
Astri Nilsen
Liv Eva Johansson
Astrid Nyberg
Thoralf Rieber Terjesen
Margit Gurli Berg 

Johansen

Eva Margareth 
Andreassen

Ruth Solveig 
Engebretsen

Kristian Andersen
Morten Lind
Bård Inge Kristiansen
Jan Erik Eriksen
Ethel Berit Brodersen
Ronald Karl Helge 

Hveding
Gudbrand Klevgård
Asbjørn Johan Golden
Synnøve Hagelund
Karin Rigmor Wahl

Tistedal  k irke:
Elias Bromander Finden
Louise Bjørnstad 

Sandberg
Thord Marken-Mjølnerød
Noah Lexander Isaksen

Prestebakke kirke:
Jørgen Forfang-Ekeli

Enningdalen kirke:
Fredrik Wold Bartnes

Immanuels  k irke:
Martine Bakkevik
Anna-Marie Otterstad 

Knudsen
Johannes Herrud Aasjord
Varg Winthers
Anders Nicolai Borlaug 

Thorvaldsen

DØPTE:
Asak kirke:
Victoria Isabelle Heggen 

Skipperud
Kristian Evald Eilertsen
Jon Emil Mellomsether
Oliver Stenbråten-Olsen
Mathias Nordgren 

Svendsen

Idd kirke:
Lilly Bergstrøm Gjessing
Valentina Øverby Salayet
Johan Schrøder 

Brynildsen
Signe Kristiane Moberg-

Ingerø
Theo Moe Sjøvold
Maia Agnete Hollingen
Marie Gimming

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

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,-

Søndag 24. november
Kristi kongedag

ASAK KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste v/vikarprest Truls Breda.  
Dåp/Nattverd
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Jan Boye 
Lystad
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste v/sogneprest Kristin 
Bakkevig og menighetspedagog Iselin 
Andersen Gjøstøl. 5-åringer er spesielt 
invitert. Alle barn går til juleverksted før 
siste del av gudstjenesten. Juleverksted 
med Rokke menighet. Dåp/Nattverd.

Søndag 1. desember
1. søndag i advent

ASAK KIRKE KL. 18.00
«Vi synger julen inn» v/kapellan Martin 
Lund. Konfirmantene deltar.
TISTEDAL KIRKE KL. 11.00
Familiegudstjeneste v/kapellan Martin 
Lund. Speiderne deltar.
IDD KIRKE KL. 11.00
«Lys Våken»-gudstjeneste v/sogneprest 
Reidar Finsådal. 
S. ENNINGDALEN KIRKE KL. 18.00
«Vi synger julen inn» v/sogneprest 
Reidar Finsådal.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
«Lys Våken»-gudstjeneste v/sogneprest 
Jan Boye Lystad
BERG KIRKE KL. 11.00
Jazzmesse. Sogneprest Kristin 
 Bakkevig. Gruppe fra Halden Storband 
spiller og Margrete Gaulin synger.  
Dåp/Nattverd.
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Halvor 
Gregersen.

Søndag 8. desember
2. søndag i advent

ASAK KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Kjell 
Halvard Flø. Dåp/Nattverd.
TISTEDAL KIRKE KL. 18.00
«Vi synger julen inn» v/sogneprest Kjell 
Halvard Flø og konfirmantene.
IDD KIRKE KL. 18.00
«Vi synger julen inn» v/kapellan Martin 
Lund og konfirmantene.
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Kristin 
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Bakkevig og menigh.ped.  Johannes 
Wilberg Halvorsen. Dåp/Nattverd.

Fredag 13. desember
Luciadagen

BERG KIRKE KL. 06.30
Luciamorgen ved Johannes Wilberg 
Halvorsen og konfirmantene.

Søndag 15. desember
3. søndag i advent

IDD KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Reidar 
Finsådal.  Dåp/Nattverd.
PRESTEBAKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Kjell 
Halvard Flø. Nattverd.
IMMANUELS KIRKE KL. 18.00
Julesang ved sogneprest Jan B. Lystad.  
Barnekoret.
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste. Sogneprest Kristin K. 
Bakkevig. Dåp/Nattverd.  Barne koret 
«Kor i all verden» deltar.
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Halvor 
Gregersen.

Søndag 22. desember
4. søndag i advent

IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Jan B. 
Lystad.

Mandag 23. desember
Lille julaften

ASAK KIRKE KL. 23.00
Julekonsert.

Tirsdag 24. desember
Julaften

IMMANUELS KRK. KL 14 OG 16.
Familiegudstjenester ved sogneprest 
Halvor Gregersen.
BERG KIRKE KL. 14.00 
Familiegudstjeneste ved sogneprest 
Kristin K. Bakkevig.
BERG KIRKE KL. 16.00
Julegudstjeneste ved sogneprest Kristin 
K. Bakkevig.
ROKKE KIRKE KL. 14.00
Familiegudstjeneste ved sogneprest 
Jan Boye Lystad.
ASAK KRK KL 14.30 OG KL 16.
Julaftengudstjenester ved sogneprest 
Kjell Halvard Flø.

TISTEDAL KIRKE KL. 16.00
Julaftengudstjeneste ved kapellan 
Martin Lund
IDD KIRKE KL. 14 OG KL 16
Julaftengudstjeneste ved sogneprest 
Reidar Finsådal
PRESTEBAKKE KIRKE KL. 14.00
Julaftengudstjeneste ved kapellan 
Martin Lund.

Onsdag 25. desember
1. Juledag

ASAK KIRKE KL. 11.00
Høytidsgudstjeneste ved kapellan 
Martin Lund. Dåp/Nattverd.
IDD KIRKE KL. 11.00
Høytidsgudstjeneste ved sogneprest 
Reidar Finsådal. Dåp.
S.ENNINGDALEN KIRKE KL. 23.00
Midnattsmesse ved sogneprest Reidar 
Finsådal.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Høytidsgudstjeneste ved sogneprest 
Jan Boye Lystad.
BERG KIRKE KL. 12.00
Høytidsgudstjeneste ved sogneprest 
Kristin K. Bakkevig.

Torsdag 26. desember
2. Juledag

TISTEDAL KIRKE KL. 11.00
Høytidsgudstjeneste ved sogne prest 
Kjell Halvard Flø. Dåp/Nattverd.
ROKKE KIRKE KL. 12.00
Julekonsert – gudstjeneste ved sogne-
prest Halvor Gregersen med flere.

Tirsdag 31. desember
Nyttårsaften

IMMANUEL KIRKE KL. 18.00
Felles gudstjeneste for hele Halden.  

Onsdag 1. januar
1. nyttårsdag

ASAK KIRKE KL. 12.00
Gudstjeneste ved sogneprest Reidar 
Finsådal. Nattverd.
IMMANUEL KIRKE KL. 12.00
Gudstjeneste ved sogneprest Halvor 
Gregersen.

Søndag 5. januar
Kristi åpenbaringsdag

TISTEDAL KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Kjell 
Halvard Flø. Dåp/Nattverd.
IDD KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved kapellan Martin Lund. 
Dåp/Nattverd.

IMMANUEL KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Halvor 
Gregersen.
BERG KIRKE KL. 11.00
«Vi synger julen ut» Gudstjeneste 
ved sogneprest Kristin K. Bakkevig. 
 Sarpsborg damekor deltar.

Søndag 12. januar
2. søndag i åpenbaringstiden

ASAK KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Kjell 
Halvard Flø. Dåp/Nattverd.
S.ENNINGDALEN KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Reidar 
Finsådal. Nattverd.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Jan B. 
Lystad.
BERG KIRKE KL. 11.00
«Oppdrag Thailand». Familie-
gudstjeneste ved s.pr. Kristin K. 
 Bakkevig og men.ped. Iselin Andersen 
Gjøstøl. 7-åringer er spesielt invitert.
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Halvor 
Gregersen.

Søndag 19. januar
3. søndag i åpenbaringstiden

TISTEDAL KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved kapellan Martin Lund. 
Nattverd.
IDD KIRKE KL. 11.00
Diakonal Tomasmesse ved sogneprest 
Reidar Finsådal. Nattverd.
PRESTEBAKKE KIRKE KL. 11.00
Tårnagentgudstjeneste ved sogneprest 
Kjell Halvard Flø.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Jan B. 
Lystad.
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Kristin K. 
Bakkevig.

Søndag 26. januar
4. søndag i åpenbaringstiden.

ASAK KIRKE KL. 11.00
Tårnagentgudstjeneste ved kapellan 
Martin Lund. Dåp.
IDD KIRKE KL. 11.00
Tårnagentgudstjeneste ved sogneprest 
Reidar Finsådal. Dåp.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Halvor 
Gregersen.
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Tårnagentgudstjeneste ved sogneprest 
Jan B. Lystad.

Søndag 2. februar
5. søndag i åpenbaringstiden

TISTEDAL KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Kjell 
Halvard Flø. Dåp/Nattverd.
S.ENNINGDALEN KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved kapellan Martin Lund.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Halvor 
Gregersen.
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Kristin K. 
Bakkevig.

Søndag 9. februar
6. søndag i åpenbaringstiden

ASAK KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Reidar 
Finsådal. Nattverd.
IDD KIRKE KL. 11.00
1-2-3-gudstjeneste ved kapellan 
Martin Lund.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved vikar.
BERG KIRKE KL. 11.00
Babysang og 1-2-3-gudstjeneste ved 
sogneprest Kristin Bakkevig og kateket 
Ragna Ristesund Hult.
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Halvor 
Gregersen. 

Søndag 16. februar
Såmannssøndagen

TISTEDAL KIRKE KL. 11.00
Økumenisk gudstjeneste ved sogne-
prest Reidar Finsådal. Nattverd.
PRESTEBAKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Kjell 
Halvard Flø. Nattverd.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Jan B. 
Lystad.
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Kristin 
Bakkevig.

Søndag 23. februar
Kristi forklarelsesdag.

ASAK KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Kjell 
Halvard Flø. Dåp/Nattverd.
IDD KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Reidar 
Finsådal. Dåp/Nattverd.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Jan B. 
Lystad.

AV LIV HAUGE JOHANSEN

Kirkekretsens misjons forening 
i Berg inviterte til et åpent mis
jonsmøte i høst. Der kom det 
inn 3460 kroner! Pensjonist/
diakon Terje Østeby som i 
perioder arbeider med sjø
mannskirken i Pattaya, hadde 
besøkt Lovsangshjemmet og 
fortalte og viste bilder. «Home 
of Praise» ligger i KlongToey 
slummen i Bangkok, under en 
motorvei. Det er ikke grønne 
arealer og trivelige omgivel
ser som dominerer området, 
men selve Lovsangshjemmet 
preges av varme, aktivitet og 
omsorg, kunne Østeby for
telle. Her drives et dagsenter 
for små barn der de får leke, 
blir lest for, lærer sanger og 
blir gitt verdifulle impulser av 
mennesker som viser barna 
omsorg og kjærlighet. I tillegg 
får de et måltid mat. De fleste 
kommer fra hjem som preges av 
narkotika misbruk og problemer 
av ulikt slag. Lovsangshjemmet 
gir barna en annerledes hver
dag. Førskolelærer A nne 
Storstein Haug er en av dem 
som arbeider her sammen med 
thaier. Hun er også rådgiver for 
diakoniavdelingen i kirken. 

Om et termiddagen får 
barn tilbud om undervisning 
i  engelsk, musikk og data. 
Det siste aktivitetstilbudet er 
«Speideren». De har møter hver 

lørdag. Hjemmet preges ikke 
høymateriell standard, viser 
bildene, men menneskene som 
er engasjert der gjør det de kan 
for å gi barna gode opplevelser. 

Terje viser bilder fra slummen 
også for å gi oss et inntrykk av 
forholdene barna lever under. Vi 
kan ikke helt forestille oss hvor
dan det er, men vi aner det og 
forstår at Lovsangshjemmet gjør 
en forskjell og driver et veldig 
verdifullt arbeid. 

Misjonskonsulent Unni 
Hol m Olsen ha r  b esøk t 
Lovsangs hjemmet og hadde 
tatt utskrift av en blogg om 
Tonmusikkstudenten fra 
Lovsangshjemmet. Han var en 
av de første som kom til hjem
met for ca 12 år siden. Til for
skjell fra mange av sine venner, 
fortsatte han å komme både 
hit og i kirken etter at han var 

Berg menighet inngikk en samarbeidsavtale med Det Norske 
Misjonsselskap i september 2002. Menighetens misjonsprosjekt 
ble Lovsangshjemmet i Bangkok, Thailand. En av ofringene på 
julaften skulle øremerkes prosjektet. I tillegg kunne man ha andre 
samlinger med fokus på nettopp Lovsangshjemmet. 

Nytt fra

Sjømannskirken på Gran 
Canaria jubilerer
I høst er det 25 år siden  
Sjømannskirken startet opp 
sin faste virksomhet ved 
denne  stasjonen. Dette 
ble markert med jubileums
gudstjeneste søndag 31. 
oktober.

Hovedstyreleder blir kultur- 
og kirkeminister
Thorild Widvey er utnevnt til  
denne minister posten i vår 
nye regjering. Det gir oss et 
berettiget håp om fortsatt 
økonomisk statlig støtte til 
vår virksomhet.

Individuelt medlemskap i 
Sjømannskirken
Vi er inne i en tid der trofaste 
foreningsmedlemmer må 
gi seg på grunn av alder og 
sykdom. Da er det viktig at 
sjømannskirken tilbyr fortsatt 
medlemskap. Dette gjelder 
også andre som kommer i 
kontakt med vår organisa
sjon og som brenner for vårt 
arbeid. Velkommen som in
dividuell medlem er du også 
som leser dette.

Sjømannskirken ønsker 
å støtte Joshua French i 
Kongo
Etter at Tjotolv Moland døde 
er Joshua alene med sin lang
tidsdom i  fengselet i Kongo.
S j ø m a n n s p r e s t  K n u t 
Lyngseth har besøkt disse 
flere ganger i fengslet. 
Han forrettet også under 
 begravelsen av T. Moland. La 
oss håpe at vår nye regjering 
kan få arrangert overføring 
til soning i Norge for Joshua 
French eller frifinnelse og 
hjemsendelse på en eller 
annen måte.

God jul til dere alle!

AV EINAR MADSØ

ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Halvor 
Gregersen.

Søndag 2. mars
Fastelavensøndag

ASAK KIRKE KL. 11.00
Karnevalsgudstjeneste ved kapellan 
Martin Lund.
IDD KIRKE KL. 11.00
Karnevalsgudstjeneste ved sogneprest 
Reidar Finsådal. Dåp. Barnekoret.
S.ENNINGDAL KIRKE KL. 16.00
Karnevalsgudstjeneste ved sogneprest 
Reidar Finsådal. 
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Karnevalsgudstjeneste ved sogneprest 
Halvor Gregersen.
BERG KIRKE KL. 11.00
Karnevalsgudstjeneste ved sog-
neprest Kristin K. Bakkevig og 
menighets pedagog Johannes Wilberg 
Halvorsen.  8-åringer er spesielt invitert. 
 Konfirmantene deltar. 

Søndag 9. mars
1. søndag i faste

ASAK KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Kjell 
Halvard Flø. Dåp/Nattverd.
TISTEDAL KIRKE KL. 18.00
Kveldsgudstjeneste ved sogneprest 
Kjell Halvard Flø. Nattverd.
IDD KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved kapellan Martin Lund. 
Nattverd.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Jan B. 
Lystad.
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Kristin K. 
Bakkevig.
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Halvor 
Gregersen.

Søndag 16. mars
2. søndag i faste

TISTEDAL KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Kjell 
Halvard Flø. Nattverd. Årsmøte.
PRESTEBAKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Reidar 
Finsådal. Årsmøte.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Jan B. 
Lystad.

blitt tenåring. Han var med på 
det meste, men etter hvert ble 
musikk den store hobbyen og 
lidenskapen hans. Han lærte 
å spille fiolin og ble hjulpet 
til å utvikle sitt talent. Den 
10. oktober holdt han konsert 
på universitetet dit flere fra 
Lovsangshjemmet også ble 
 invitert. De uttrykker at det 
var utrolig kjekt og  rørende å 
se gutten fra slummen, gutten 
som bodde under motor
veien, stå der foran flygelet og 
spille den vakreste musikk. 
Han lærte sine første noter på 
Lovsangshjemmet og er nå 
student med egen konsert. Det 
nytter! Om ikke alle når så langt, 
er visjonen om å gi et verdig liv 
og et varig håp både en utfor
dring og en inspirasjon.

Misjonsavtale

Illustrasjonsfoto: NMS-info

BBC Singers i 
Immanuels kirke 
5/12 kl. 19.00

BBC Singers er Englands 
enesete profesjonelle 
kor. Nå kan du høre dem 
for første gang i Norge! 
Dirigent er Christopher 
Bucknall, solister 
er Berit Norbakken 
Solset (sopran), Rupert 
Enticknap (kontratenor),
Petter Wulfsberg Moen 
(tenor) og Thomas Tatzl  
(bass).

Bachs jule oratorium, 
ofte bare kalt «Jule
oratoriet», er et av de 
mest berømte og spilte 
sakrale verk av Joahnn 
Sebastian Bach. Stian 
Aareskjold står bak 
dette nye arrange
mentet for Det Norske 
Blåseenseble.

Småbarnssang  
i Berg menighet
 
Samlingene er annen
hver torsdag. Vi synger 
enkle barnesanger, 
bevegelsessanger 
og har sangleker. For 
tiden øver vi på jule og 
Luciasanger som vi skal 
opptre med på jule
avslutningen som vi skal 
ha i Berg kirke. Vi øver 
også på «Minimusikalen 
Noah», som vi skal 
opptre med på slutten 
av vårhalvåret. Barna 
i Småbarnssang er 
mellom 1 og 5 år. De 
får også spille på enkle 
rytme instrumenter, 
synge enkle barne
sanger og ha sangleker. 
Samlingene i Berg kirke 
begynner kl. 17.00 og er 
ferdig kl. 18.30.
Etter sangstunden kl. 
18.00, spiser barn og 
foreldre kveldsmat 
sammen. Da går praten 
og alle koser seg.



Den norske kirke 
i Halden

Os Allé 13, 1777 Halden
fellesraadet@kirkenshus.halden.no
Kontor for kirkevergen,  
alle  menighetene og kirkene i 
Halden. 
Eksp. 10–14 mandag–fredag 
Tlf 69 17 95 30
Fax 69 17 95 31

Kirkevergens kontor:
 Kirkeverge  Jan Ivar Andreassen  
  906 59 492 / 69 17 95 42
 Administrasjonsleder Torild Hauge  
  924 08 791 / 69 17 95 40
 Driftsleder kirkegård Knut Skram 
  913 93 921

Idd menighetskontor:
 Daglig leder Ingunn Holmberg  
  995 07 913 / 69 17 95 65

Kirkelig undervisning:
 Menighetspedagog  
 Iselin Andersen Gjøstøl     
  415 80 269/69 17 95 69
 Menighetspedagog  
 Johannes W. Halvorsen  
  941 71 465/69 17 95 66
 Kateket/trosopplærer Ragna  
 Ristesund Hult  
  934 91 954/69 17 95 67

Diakoni:
 Diakon Hilde Finsådal  
  951 06 257/69 17 95 54
 Menighetspedagog Iselin Andersen  
 Gjøstøl  
  415 80 269/69 17 95 69

Berg kirke:
 Sogneprest Kristin K. Bakkevig  
  482 69 054/69 17 95 51
 Kantor Sevinj Mirzayeva  
  994 00 894/69 17 95 64
 Driftsleder Knut Skram
  913 93 921

Immanuels kirke:
 Sogneprest Jan B. Lystad  
  412 05 130/69 17 95 62
 Kantor Marie Håkensen  
  467 81 696
 Kantor Sevinj Mirzayeva  
  994 00 894/69 17 95 64 
 Kirketjener Øystein Jansen  
  902 89 122
 Kirketjener Ole Johannes Ulseth  
  936 47 397

Rokke kirke:
 Sogneprest Halvor Gregersen  
  905 50 329/69 17 95 52
 Organist Jan Erik Norheim  
  918 68 861
 Kirketjener Morten Lager  
  907 53 131

Asak kirke:
 Sogneprest Kjell Halvard Flø  
  917 06 068/69 17 95 50
 Kapellan Martin Lund  
  970 62 446/69 17 95 68
 Kirketjener Ole Johannes Solberg  
  954 64 621

Idd kirke:
 Sogneprest Reidar Finsådal  
  901 32 327/69 17 95 60
 Kapellan Martin Lund  
  970 62 446/69 17 95 68
 Organist Knut Ronald Haugen  
  917 10 691
 Kirketjener Karin W. Hansen  
  915 66 037

Prestebakke kirke:
 Sogneprest Reidar Finsådal  
  901 32 327/69 17 95 60
 Organist Pål Espen Haugen  
  906 50 619
 Kirketjener Svein de Flon  
 481 85 940

Tistedal kirke:
 Sogneprest Kjell Halvard Flø  
  917 06 068/69 17 95 50
 Kirketjener Venche Solberg  
  907 89 361

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

Løkkevikveien 3, 1747 Skjeberg
Tlf 69 18 76 00

www.lindhaugen.no
Din samarbeidspartner

på grunnarbeider og grøntanlegg

Ottar  
Linde-Nielsen a/s

JUVELER

Tlf. 69 17 60 62

Menighetsbladet12

Morfar, Bernt Gulla, har en stor 
hobby; å samle på mennesker. 
Det har han gjort gjennom hele 
livet, med god hjelp fra mormor 
Else som sin omtenksomme 
støttespiller! I min oppvekst i 
Kristiansund, opplevde jeg at 
morfar alltid hadde tid til å sette 
seg ned med meg for å høre hvor
dan livet var. Spørsmålene var 
alltid åpne, og blikket av inter
esse, aksept og godhet, gjorde at 
jeg turte å fortelle. Det var trygt. 

Jeg kan huske at jeg en gang 
i tenårene mine, opplevde en 
veldig sår og vanskelig situa
sjon i klassen. Selv om jeg hadde 
gode foreldre, var det vanskelig 
å fortelle noe om dette hjemme. 
De ble kanskje for nære og de 

Så er vi der igjen! Hvert år ser 
vi frem til å feire den lille gut
tens fødselsdag, det lille gutte
barnet som ble født i en stall i 
Betlehem og som skulle komme 
til å bety så mye for mennesker 
i en hel verden! Og det er dette 
adventstiden dreier seg om – å 
forberede oss til å feire det lille 
Jesusbarnets fødselsdag julaften!

Hvordan forbereder vi oss? 
Det er mange tradisjoner, og 
mange av tradisjonene er gamle 
og dels hedenske. Næringslivet 
håper på rekordomsetning, og 
postkassene våre svømmes 
over av reklamemateriell, jule
bordene starter med overflod 

Ordet er ditt
ElseKathrine Hveding
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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

hadde et annet tempo i hverda
gen. Da jeg en kveld gikk innom 
morfar, satte han seg ned med 
meg og så på meg. Så festet han 
en pin med en beskyttelsesengel 
på genseren min, og sa at han 
ba for meg. Morfar og mormor 
har alltid bedt for alle barne
barna. Jeg kan ikke huske om 
jeg fortalte hva det dreide seg 
om eller ikke. Det jeg husker var 
at jeg følte meg verdifull og sett. 
Problemet kom litt på avstand og 
jeg kjente at ryggen ble lettere og 
sterkere til å møte dagene videre. 
Hvor godt det er å bli sett når 
man trenger det mest. Dette var 
morfar god til! 

Da jeg flyttet hjemmefra som 
19. åring for å gå på folkehøgskole 
i Oslo, sluttet ikke den gode kon
takten og tilliten som var bygd 
opp der. Morfar skrev jevnlige 
brev, og jeg skrev lange brev 

tilbake om alt som skjedde i livet. 
Da jeg begynte å studere fikk jeg 
både brev, mail og sms. Ja, gjerne 
sms om at jeg hadde fått mail 
klokken to på natta! Da jeg dro 
til Guatemala, skrev morfar ut 
hele bloggen min på fotopapir og 
lærte seg skype. Og da jeg giftet 
meg dukket han opp med kjole 
og hvitt til mannen min. På hver 
sin måte har mormor og morfar 
vist en enorm omsorg, og den 
jevnlige kontakten er der fortsatt. 
Morfar og mormor på 82 år har 
nå blitt oldeforeldre til gutten 
vår, Theodor, og følger fortsatt 
like ivrig med. Hvert besøk på 
nordmøre er preget av mormors 
hjemmelagde middager, fylt med 
kjærlighet og takknemlighet, og 
morfar som alltid setter seg ned 
med et hav av tid og spør! Dette 
har virkelig betydd noe for meg!

av lekkerbiskener, i barnehager 
og skoler strever barn med å 
lage gaver til familien sin, og i 
de tusen hjem skal det vaskes, 
bakes og handles inn alle slags 
godsaker! Hver morgen venter 
barn spent på å få åpne en luke 
i kalenderen sin. Og spenningen 
stiger etter hvert som den store 
dagen nærmer seg!

Men er det slik at vi i alt 
stresset glemmer det viktigste? 
Sentralt i det kristne budskapet 
er den gyldne regel: «Alt hva du 
vil at andre skal mot deg, skal 
du og gjøre mot dem!» Og Jesus 
viste at han hadde omsorg for og 
tok vare på alle uansett!

For meg betyr også de prak
tiske forberedelsene at jeg har 
omsorg for min familie og mine 
venner. Men i adventstiden 
skal vi også huske på at det er 
flere som trenger vår omtanke. 
Julegryta til Frelsesarmeen 
er et godt alternativ, og ulike 
hjelpe organisasjoner kan trenge 
nettopp vår hjelp! Eller er det 
noen som trenger noen å være 
sammen med? Kan vi invitere 
noen til adventskaffe og en prat?

Til slutt, la oss nyte dagene 
i denne adventstiden, og jeg 
avslutter med å sitere Åge 
Alexandersen: «Mykje lys og 
mykje varme...» 

Tlf 69 17 86 14
www.f-jorgensen.no

Høsttakkefesten
Høsttakkefesten i oktober 
trakk, om ikke fullt hus, 
i alle fall veldig mange 
barnefamilier. 4åringer 
var spesielt inviterte 
og fikk «Min kirkebok». 
Søndagskolen var også 
med på gudstjenesten og 
barnekoret sang friskt og 
fint. En gladdag i kirken.

Besøk fra Sør-Sudan
Til lunsjmøtet i oktober 
kom fire gjester fra Sør
Sudan; David, Lydia, 
Kuruntus og John. De 
er hjemmehørende i en 
landsbymenighet nordøst 
i landet, ikke langt fra 
grensen mot Sudan. 
Menigheten i landsbyen 
har en vennskapsavtale 
med Lilleborg menighet 
i Oslo. Norgesbesøket 
var et ledd i dette 
 samarbeidet. Nå ble det 
ordnet slik at de også 
kunne besøke Halden. 
Gjennom sang og tale 
fikk en fullsatt sal inntrykk 
av livs situasjonen og 
leveforholdene i en 
fattig jordbrukslandsby. 
Loddsalget innbrakte over 
3.000 kroner og det ble 
gitt som gave til den sør
sudanske menigheten.

Brannvakter ved 
konserter
Fram mot jul er det livlig 
konsertvirksomhet i 
kirken. Det betyr at noen 
må stille som brann vakter 
på arrangementene. 
Instruksene for brann
vakter er nå gjennomgått 
og gir en klar oversikt 
over hva oppgaven inne
bærer. Forhåpentlig blir 
det aldri bruk for vaktenes 
innsats, men det er viktig 
å være forberedt. 

Julesang
Søndag 15. desember 
blir det julesangsamling 
i kirken. Ved siden av 
menighetens julesang 
deltar barnekoret og La 
Capella. En hyggelig før
julstradisjon å ta med seg 
inne i høytiden.

Nytt fra  
Halden 
menighet

Dette har betydd noe for meg

Adventstid – ventetid!

Ingvild Gran Ulseth


