
Kimer I klokker: Nikolai F. S. Grundtvig, 1783-1872,  
dansk prest og salmedikter, historiker og grunnlegger av  
den danske folkehøyskole.

Kimer 
I klokker
Kimer I klokker, ja kimer før dag i det dunkle.
Tindrer I stjerner, som englenes øyne kan funkle!
Fred kom til jord.
Himmelens fred med Guds ord,
Æren er Guds i det høye!

Julen er kommet med solhverv for hjertene bange.
Jul med Gudsbarnet i svøp under englenes sange;
Kommer fra Gud,
Bringer oss glederikt bud,
Æren er Guds i det høye!

Synger og leker, og klapper i Eders små hender,
Menneskebarnene alle til jorderiks ender!
Født er i dag 
Barnet til Guds velbehag.
Æren er Guds i det høye!
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Tekst til forside-
bildet – klokka  
i Rokke kirke
Den vakre kirkeklokka 
på forsiden befinner seg 
i Rokke kirke. Den er fra 
1775, men er omstøpt fra 
en enda eldre klokke. 
Dekorasjonene viser 
Kristus med den for-
sonede jord. På hver side 
står Peter med nøkkelen 
og Paulus med sverdet.
Dessuten er den rikt 
prydet med englehoder og 
akantusborder.
Inskripsjonen på baksiden 
lyder slik:

All min Klang jeg yde vil for 
til Kirken minde
at de der i Bøn og Sang 
med Andagt indfinde.
Jeg var gammel og forslitt, 
udi Stykker revnet,
men er nu på ny omstøpt 
og således levnet.

Foto: Teigen © Riksantikvaren
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Nytt fra  
Berg menighet

Jazzmesse
Søndag 30. november 
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.

Konsert med Mixdur
2. søndag i advent, den 
7. desember, blir det 
konsert med koret Mixdur 
i Berg kirke.  Det er alltid 
stemningsfullt i kirken 
når koret fremfører sine 
sanger, og de har et 
variert program å by på. 
En slik konsert er en fin 
inngang til adventstiden. 
Det er ekstra hyggelig for 
Berg menighet å kunne 
ta imot et lokalt kor som 
Mixdur, og denne advents
konserten ser vi på som en 
god tradisjon.

Torsdagskvelder i Berg
Denne høsten har vi i 
Berg kirke hatt mange fine 
«Torsdagskvelder i Berg». 
Det har vært kveldsmesse 
med tema «Kirken – anner
ledesrommet», historiske 
kvelder om kirken og om 
grunnlovens verdigrunnlag 
og salmekveld.

Torsdag 18. desember 
kommer det til å bli en 
ekstra fin torsdagskveld. 
Da blir det julekonsert 
med Dag Brandth og 
Tore Pettersen. Det var 
første gang disse to 
hadde sin julekonsert i 
kirken i fjor, og det fristet 
til gjentagelse. Vi ønsker 
alle velkommen til en 
julekonsert med lokale 
artister – og vi kan love 
en fin torsdagskveld med 
julemusikk i kirkerommet 
og med god mulighet for 
tid til ettertanke og ro. 

LysVåken-overnatting
Det arrangeres felles 
LysVåkenovernatting i 
Immanuels kirke for 2003
kullet i Berg, Halden og 
Rokke menigheter lørdag 
den 29. til søndag den 
30. november. Vi feirer at 
dette er natten til første 
søndag i advent. Vi møtes 
i Immanuels kirke lørdag 
ettermiddag, over natter 
i kirken og deltar på 
gudstjenesten søndag 
formiddag. Alle på 6. trinn 
i barneskolen ønskes 
velkommen. Dette blir 
supermoro! Påmelding på 
kirkens nettside:  
halden.kirken.no.

Felles juleavslutning
Det blir felles jule
avslutning for «Småtrolla 
i Berg», Barneklubben 
og Juniorkonfirmantene 
torsdag den 4. desember. 
Vi fremfører stykket «Den 
magiske jule krybben» kl. 
17 og avslutter  kvelden 
med kveldsmat på 
Menighetshuset.

Biskop Atle Sommerfeldt:

Kjære lesere og 
tros søsken,  
Guds fred!
Den kan vi trenge i denne 
 ufredens tid. Måtte adventstiden 
og julehøytiden bli til både glede 
og velsignelse for dere alle.

I dette adventsnummeret 
har vi prøvd å få med stoff 
som dekker menighetenes 
virke lokalt og stoff fra fjernere 
egner. Denne gangen er det 
Stefanusalliansens tur til å 
 presentere sitt misjonsarbeid.

Mange av dere eldre 
husker nok at denne  misjonen 
 startet i 1967 som Misjon 
bak Jernteppet. Som student 
arbeidet jeg der et år og der 
traff jeg også min kjære mann. 
Vi lærte meget av de forfulgte 
kristnes hengivelse og mot, de 
ble en stor inspirasjon for oss. 
Siden falt jernteppet sammen 
og misjonen ble hetende Norsk 
misjon i øst. Og østover gikk 
denne misjonen til enda flere 
folkeslag i det gamle Sovjet 
som ikke hadde hørt om Herren 
Jesus. I dag heter misjonen 
Stefanusalliansen og har sitt 
virke også i Midtøsten. I disse 
dager har Norge besøk av 
Mamma Maggie fra Kairo, 
Egypt. De koptiske kristne er 
hårdt presset og trenger vår 
åndelige og materielle støtte. 
Men vi har noe å lære av dem: 
den vanskelige leksen å tilgi sine 
fiender, for eksempel.

Så hilser jeg dere med Eyvind 
Skeies nye salme: «Når Herren 
ser ut over jorden», den siste 
linjen lyder så: «Å, Herre, velsign 
de forfulgte og gi meg den 
seirende tro».

Velsignet jul alle sammen!

Unni E.B. Nøding

Kirkeklokken

Kirke-klokke-klang Mer himmel på jord

Neste nummer
Neste nummer av Menighets
bladet trykkes 11. mars. Siste frist 
for innlevering av stoff til bladet er 
fredag 27. februar.

TEKST: INGER LISE SKAUGE

I vår evangeliske kirke er kirke
klokkenes funksjon
–  å sa m le Guds folk t i l 

gudstjeneste
–  å kalle Guds barn til bønn og 

forbønn
–  å forkynne Guds ære. 
–  å minne om det evige livs mål 

i himmelen

Litt historie
De første kirkeklokker vi kjen
ner til er brukt på De britiske 
øyer på 500tallet. Før den tid 
hadde man andre metoder for å 
kalle folk til kirke, f. eks. trom
petstøt eller varsling fra person 
til person.

I de fleste kirker henger klok
kene høyt oppe i tårnet i et lite 
rom som kalles klokkestue. 
Vanligvis er det små vinduer 
eller glugger i dette rommet, slik 
at lyden av klokkene skal kunne 
nå lengst mulig ut i omegnen. 

Men vi ser også at det i 
 spesielt moderne kirkebygg 
settes opp et frittstående 
klokke tårn. Tradisjonen med 
slike støpuler går forresten så 
langt tilbake i tid som år 700 
og er egentlig ikke en moderne 
trend.

I tidligere tider ble kirke
klokkene også benyttet til 
å varsle både om mobilise
ring og brann. Ringing med 
kirke klokkene var faktisk en 
forsvars og sivilforsvars var
lingsmetode. I dag har kirke
klokkenes funksjon først og 
fremst en åndelig karakter.

Ulike klokkeringinger
Den oppmerksomme kirke
besøker vil ha lagt merke til at 

klangen fra kirkeklokkene vari
erer. Det brukes vekselvis en og 
to klokker. Noen ganger ringes 
det sammenhengende, og noen 
ganger hører vi kun små klemt.

Og det er naturligvis regler 
for når og hvordan det skal 
ringes.

Ringing
Dette er den mest vanlige bruk 
av kirkeklokkene. Selve klokken 
svinger på sin aksel og fram fører 
ringelyden.

Når det kalles til gudstjeneste 
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Kirkeklokkene har i vår kristne kirke en 
 liturgisk funksjon. En kan godt si at kirke-
klokkene egentlig er musikkinstrumenter og 
dermed en del av kirkens liturgiske utstyr.

Atle 
 Sommerfeldt

I vår del av 
verden feirer 
vi jul på den 
mørkeste og 
kaldeste tiden 
av året. Mange 
vil derfor kalle 
vår julefeiring 
en lysfest fordi 

svært mye av våre dekorasjoner 
er knyttet nettopp til lys og 
derav følgende glede. Lyset får 
først mening når det mørkt og 
kaldt. Stearinlys i sommersol har 
i grunnen aldri vært noen stor 
suksess! Da vi feiret jul i Botswana 
var dette en stor utfordring – det 
ble ikke skikkelig jul fordi julen i 
Botswana faller på den varmeste 
tiden av året! Heldigvis var det 
ikke lenger sør enn at kveldene 
var mørke.

«Det sanne lys, som lyser 
for hvert menneske, kom nå til 
verden», skriver Johannes når han 
beskriver hva som skjedde jule
natten i Betlehem. I et opphøyet 
språk tolker han det budskapet 
som ble formidlet til gjeterne 
gjennom englenes himmelske 
lovsang og som vismennene fra 
den andre siden av Jordanelven 
med annen tro og annen nasjo
nalitet fortalte Josef og Maria.

Lyset avdekker Guds kjærlige 
involvering i menneskene og ver
dens liv. Det var ikke tilstrekkelig 
for Gud at skapelsens lys gjorde 
alt liv mulig. Gud hørte ropene 
fra alle dem som både den gangen 
og i vår tid opplever at mørkets 
krefter og virkelighet hele tiden 
truer med å overskygge livets og 
kjærlighetens lys. I vår tid blir vi 
hver eneste dag konfrontert med 
hvordan mennesker og skaper
verk utsettes og trues.

Det er naturlig å tro at den hel
lige Gud ikke vil bekymre seg om 
et lite menneskes hverdagsslit. 
Det er heller ikke umulig å tenke 
seg at dette lille menneskebar
nets hovedoppgave burde være 
å streve etter å komme opp til 
himmelens herlighet der livets 
opphav finnes. Julens budskap er 
helt annerledes. Det er budskapet 
om at evighetens lys kommer til 
oss og blir en del av vår hverdag. 
Gud gjorde hvert menneske og 
hele skaperverkets kamp mot 
mørke og ødeleggelse til sin egen 
kamp. Guds virkelighet ble synlig 
og forståelig for oss.

Og Gud fikk sannelig ganske 
raskt merke at våre liv ikke er en 
dans på roser. Kong Herodes – 
slik som så mange herskere etter 
ham,  ble truet av sannheten om 
at himmelens tilstedeværelse på 
jord fantes i en alminnelig familie 
i en liten landsby og med fattig
folk ved krybben som det første 
lovsangskoret. For å være på den 
sikre siden, massakrerte han alle 
guttebarna, men klarte ikke å 
hindre den hellige familie å flykte 
til Egypt – etter èn tradisjon til 
dagens Gaza.

Bildet av Maria og barnet på 
eselet minner oss om at Gud var 
flyktning. Dette gir oss en særlig 
forpliktelse til å legge forholdene 
godt til rette for f lyktninger 
som kommer til oss og blir våre 
naboer. Måtte vi bidra til at julens 
lys bli et lys for alle dem som i vår 
tid flykter fra mørket, enten det 
er makthaveres undertrykkelse, 
uutholdelige familieforhold eller 
mørket innerst i sjelen  og slik 
være Guds medhjelpere i å la mer 
av himmelen bli en del av livet 
på jorda.

kimes det med klokkene.
Kiming skjer ved at det 

slås i rask takt med kolven 
mot klokkens slagring.

På høytidskveldene, som 
på julaften, påskeaften og 
pinseaften kimes og ringes 
det vekselvis i en hel time 
mellom klokken 17 og 18.

Klemting
Når det slås i langsom takt 
med kolven mot klokkens 
slagring, kalles det klemting.

Det er denne lyden vi 
hører ved gudstjenestens 
start umiddelbart før pre
ludiet og mot gudstjenestens 

avslutning med tre ganger tre 
klemt.

For øvrig forbinder vi klem
ting med sorg. Det er klemtelyd 
kirkeklokkene frambringer når 
et gravfølge beveger seg mot 
gravstedet.

 
Tre ganger tre klemt
Som liten husker jeg at disse 
klemtene gav meg et viktig 
signal: «Nå er det snart slutt».

Men hva ligger egent
lig i dette liturgiske leddet i 
gudstjenesten?

Disse tre ganger tre klem
tene er en lovprisning til Den 
Treenige Gud.
–  Gud Fader er min skaper som 

gir meg liv.
–  Gjennom Jesus Kristus får jeg 

tilgivelse for syndene mine.
–  Den Hellige ånd hjelper meg 

å tro, samtidig som han vei
leder meg i mitt daglige liv.

M a n ge  for mu le r e r  e n 
sti l le bønn under disse 
klokkeklemtene.

En oppfordring som ble gitt 
menigheten vår en gang, var å 
formulere seg slik:

Faderen oppholder meg 
(ett ord ved hvert klemt), 
Jesus elsker meg, og til sist 
Helligånden veileder meg.

Vi lar Grundtvig få siste ord 
i denne artikkelen. 

Give da Gud, at hvor vi bor, alltid 
når klokkene ringer,
samles vi må om Jesu Ord, der 
hvor fra himlen det klinger:
«Verden vel ei, men dere ser: Alt 
hva Jeg sier, se det skjer!
FRED VÆRE MED DERE 
ALLE!»

søndag formiddag, ringes det 
vanligvis først, ca. en time og 
en halv time før gudstjenesten. 
Dette kalles forringinger. 

Umiddelbart før guds
tjenesten ringes det med begge 
klokkene, der hvor man har to 
klokker. Dette kalles sammen
ringing. Denne varer i fem mi
nutter og avsluttes alltid med tre 
klemt med den største klokken.

Kiming
Ved de store høytidene og ved 
spesielle festguds tjenester 

DEN FØRSTE SNØEN. Ingen hører den 
første snøen som faller. Det er heller slik at 
du våkner en morgen og fornemmer at noe er 
annerledes. Det er som om en dempet stillhet 
fyller jorden. Det er som om et blekt lys siver 
gjennom gardinene foran vinduet. Du vet dypt 
inne i deg at det er snøen som er falt.

I går kveld var verden grå og mørk og skitten.  
I dag er den skinnende ren. Som et fløyesmykt 
teppe har snøen dekket den kalde jorden.

Hvert år opplever vi hvordan snøen dekker den 
frostkalde og mørke marken. Slik lar Gud også 
våre frosne og goldne liv dekkes av sin nådes 
kappe. Det kommer så stille. Men det omskaper 
livet.

Teksten er hentet fra Per Eriksens bok 
«Livets årstider».

Denne vakre klokka henger i 
 Prestebakke kirke. Den er fra 1697 
og hang opprinnelig i den gamle 
kirken i Søndre  Enningdalen.
FOTO: TEIGEN © RIKSANTIKVAREN
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De nye salmebøkene 
har blitt godt mottatt etter 
at de ble tatt i bruk på 
høytidsgudstjenesten 1. 
pinsedag. Men selv om 
kirkegjengerne er flinke til å 
se sammen, så trengs det 
ofte flere enn de 80 som 
ble innkjøpt. Derfor har 
menighetsrådet besluttet 
å supplere beholdningen 
med 40 nye bøker – til 
glede for oss alle! 

29.–30.november 
inviterer barne og ung
domsutvalget 11åringene 
i menigheten til LysVåken-
overnatting i Idd kirke. 
Målet er å bli kjent med 
kirken og det bud skapet 
kirkens symboler for
kynner. Helgen avsluttes 
med en åpen LysVåken
gudstjenesten 1.søndag 
i advent der hele menig
heten er velkommen.

2. søndag i advent 
 arrangeres «Vi synger jula 
inn» i Idd kirke. Idd skole
musikk 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 barnehage-
gudstjenesten 
17.desember kl 09.30. 
Menighetsrådet sier på 
forhånd takk.

Menighetens juletrefest 
arrangeres på Karlsholm 
søndag 4. januar kl 17.00. 
Alle er hjertelig velkommen.

50-årskonfirmanter
Søndag 9. november var 
de som ble konfirmert i 
Asak kirke for 50 år siden, 
 nærmere bestemt 25. okto
ber 1964, spesielt invitert 
til gudstjenesten. 5 av de 
i alt 27 konfirmantene var 
møtt fram. De ble presen
tert under gudstjenesten 
og fikk utdelt hver sin rose. 
Etter gudstjenesten var 
det kirkekaffe i kirkestua 
for konfirmantene med 
ledsagere med god mat og 
hyggelig samtale om minner 
fra skolen og konfirmasjons
tiden for 50 år siden. 

Bispevisitas 
Mye av menighetsrådets 
arbeid denne sommeren og 
høsten har vært fokusert på 
bispevisitasen på Iddesiden 
18.–23.november med 
«Møtested kirken» som 
Asak menighets «spesial
arrangement». Når dette 
leses, er visitasen avviklet 
med forhåpentligvis mange 
vellykkede arrangementer, til 
glede og oppbyggelse for 
menighetene.

Skolebesøk
6. klassetrinn ved Berg skole 
har hatt besøk av menighets
pedagogen i oktober og 
lært om kirkearkitektur. 1. 
klassetrinn får besøk av 
menighetspedagogen i 
november.

Juniorkonfirmanter
Juniorkonfirmantene er en 
gruppe unge fra 4.–7.trinn i 
skolen, som har vært samlet 
noen ganger i høst i Berg 
kirke etter skoletid. Vi spiser 
sammen, hygger oss og vi 
planlegger sammen hvordan 
juniorkonfirmantene kan 
bidra på trosopplærings
tiltakene og som ministranter 
(med hjelpere) under 
guds  tjenester. Lørdag 
1. november møttes 
Juniorkonfirmantene til 
refleksløype og tacokveld 
hos Kristin Bakkevig. Still 
gjerne spørsmål til menig
hetspedagog 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.

Samarbeid med Halden 
fengsel
Berg menighet har jevnlig 
samarbeid med prestene 
i Halden fengsel. Den 26. 
oktober var det gudstje
neste hvor begge prestene i 
 fengslet deltok. Under kirke
kaffen informerte prestene 
fra retreatarbeidet i fengse
let. Tore Pettersen sang – i år 
som i fjor. 

Allehelgens gudstjeneste
Søndag 2. november feiret 
Berg menighet allehelgens 
gudstjeneste. De som har 
hatt dødsfall i familien det 
siste året fikk invitasjon 
i posten om å komme til 
kirken. På gudstjenesten ble 
navnene på de døde lest 
opp og det var tenning av 
lys på globen for hver enkelt 
person som har gått bort 
i det siste året. Pårørende 
var spesielt invitert til kirken 
denne dagen. Gudstjenesten 
ble en høytidelig stund med 
vakker musikk av Arild Elness 
på saksofon. Mens naturen 
utenfor kirken preges av for
gjengelighet og død, løfter 
kirken blikket og ser lenger – 
til det håpet vi eier ved troen 
på Jesus Kristus.

Nytt fra  
Berg menighet

Hans Johan Sagrusten

Det store puslespillet 
Jakten på de tidligste manuskriptene  
til Bibelen.
VERBUM FORLAG

   FRA 
BOKHYLLEN

AV KNUT SAGAFOS

Dette er verdens beste bok. De største 
bestselgerne og klassikerne i verden har 
sjeldent blitt oversatt til mer enn 50 
språk.

Verdens  
beste bok!

AV JOSTEIN ANDREASSEN

A n n e  F r a n k s  d a g b o k , 
Onkel Toms hytte og «Pippi 
Langstrømpe» er eksempler på 
det. Og Harry Potterserien, som 
i de siste årene har gått som en 
farsott over verden, fins nå på 
hele 64 tungemål. 

2.454 språk!
Men i forhold til Bibelen er det 
ingenting. Hele Bøkenes bok 
eller deler av den finnes på hele 
2.454 språk, og det bare øker – 
fort! Faktisk er mer enn 800 for
skjellige oversettelsesprosjekter i 
gang (tall pr. 31.12. 2007). 

600 millioner bibler eller bibel
deler distribueres årlig over hele 
verden. Her i landet er Bibelen 
helt i toppen av statistikken hvert 
år med mellom 80. og 105.000 
solgte eksemplarer. 

Slitesterkt
Millioner på millioner av men
nesker verden over leser i Bibelen 
eller i Det nye testamente hver 
eneste dag. Personlig har jeg 
mange bøker. De aller beste har 
tålt å bli lest 5–6 ganger. Men 
tekstene i Det nye testamente 
er enormt slitesterke. De kan godt 
leses hver dag gjennom et helt 
liv – og med stort utbytte! Som 

spenning og  etisk rettesnor, til 
inspirasjon og åndelig påfyll. Det 
nye testamente er proppfullt av 
spennende fortellinger med et 
poeng – og de er fra virkeligheten!

Nytt språk, nytt design
Testamentet i den nye utgaven 
fra 2005 er skrevet på moderne 
norsk. Det er en delikat bok. Et 
nytt design legger vekt på god 
lesbarhet med enkle, kreative og 
tidløse strektegninger. Dessuten 
inneholder den en praktisk opp
slagsdel med ordforklaringer, 
kart, tidstabeller og en oversikt 
over kjernetekster. 

Dessuten er den billig! En flott 
bok med fast perm på over 800 
sider koster bare 98 kr – det er 
under femteparten av hva en 
kunne forvente ... 

De tre hovedspørsmålene
Å skaffe seg Det nye testamente 
og bruke det er vel den beste 
 investering en kan tenke seg. 
Folk i dag er flinke til å investere. 

Men hva med denne, som 
dessuten inneholder svaret på de 
tre viktigste spørsmålene i livet: 

Hvem er jeg?
Hvorfor er jeg her?
Hvor går jeg hen?

Nytt fra  
Idd  menighet

Nytt fra  
Asak  menighet

Julen er sangens og musikkens høytid. 
Juletoner lyder i radio og TV, i kafeer og 
butikker, på torg og gågater. 

Nye julesalmer  
i ny salmebok

AV THOR NONSEID

Julekonserter holdes i kirker og 
konserthus. Skolene har sine jule
avslutninger. Alle skal merke at 
det går mot jul. I denne hektiske 
førjulstid er den kommersiali
serte juleaktivitet i ferd med å 
mette oss med julemusikk og 
julestemning, lenge før høyti
den er inne.

Dette kan og skal likevel ikke 
ta fra oss opplevelsen av høytid 
og følelsen av glede ved å komme 
sammen for å feire jul i hjem og 
i kirke, i vennelag og på julefes
ter. Og vi stemmer i med julens 
salmer, sanger og viser. 

Norsk salmebok 2013 (N13) 
kan da bidra til et nytt møte med 
julens sangskatt. Her finner vi så 
vel de gamle kjente som en rekke 
nye tekster. I alt 13 nye tekster. 
(Se N13, nr.: 24, 26, 43, 46, 52, 55, 
57, 64, 67, 68, 69, 71 og 72.) Noen 
av disse salmene kjenner vi fra 
andre sang og salmebøker, en 
del kjenner vi fra populærmu
sikk og barnesanger (for eksempel 
Prøysens julekveldsvise), og en 
del kjenner vi fra den engelske 
Christmas Carol tradisjonen.   

Midt i hårdest vinter (N13, 55) er 
en oversatt Christmas Carol med 
originaltittel: In the bleak mid
winter. Den italienskengelske 
forfatter Christina G. Rossetti 
skrev denne salmen omkring 
1872. Hun var en kjent og kjær 
forfatter, særlig høyt verd
satt for sin lyrikk, ikke minst i 
denne julesalmen. Den engelske 
komponisten Gustav Theodore 
Holst (18741934) har fått frem 
en stillferdig og myk stemning i 
den vakre melodien. 

Salmen i N13 er oversatt av 
Svein Ellingsen. Han får tydelig
gjort kontrastene i julebudskapet:

Han som skulle fødes,
var Guds egen Sønn.
Hvor var husrom?
Ingen hørte Josefs bønn.
Men en stall ble åpnet
for de to til sist,
og Maria fødte
Jesus Krist.

Og i siste vers stilles spørsmålet:

Hva kan jeg vel bringe 
med meg inn til ham?
Hvis jeg var en hyrde,
gav jeg ham et lam,
Hvis jeg var en konge,
gav jeg gull. Men nå?
Hva har jeg? Mitt hjerte
skal han få.

Den neste salmen jeg vil nevne, 
er en nyere tekst, hentet fra New 
Zealand, utgitt i 1994 i Samlingen 
Christmas tide Carols av Shirley 
Erena Murray. «Star Child, earth 
Child... let the day arrive, when 
Christmas comes to every one, 
every one alive.»

Eivind Skeies gjendiktning er 
kommet med i salmeboken.
(N13;26):

Solbarn, jordbarn, bak din  
tynne hud
stråler mot oss kjærlighet fra Gud.
Hør oss, se oss, Stjernebarn stig 
ned,
så jordens barn i alle land
finner julens fred 

I denne førjulstid hvor vi tenner 
lys og pynter med stjerner for å 
skape hygge og glede, er det også 
mye som skaper angst og uhygge. 
I en verden med kriser og kaos, 
kommer julen med sitt budskap 
om fred. Denne salmen ble skre
vet på New Zealand en gang dette 
landet hadde en alvorlig krise. 
Salmen bærer frem budskapet 
om at Guds kjærlighet er til for 
alle,  de snille, de hjemløse, flykt
ninger og krigsbarn, ensomme 
og bortskjemte, barn som håper 
og som tror. 

Håpsbarn, fredsbarn, Barn fra 
evighet, vis hvert jordbarn himlens 
herlighet.
Hør oss, se oss, Stjernebarn stig 
ned, 
Så jordens barn i alle land
finner julens fred

Til slutt vil jeg ta med en jule
salme hvor både tekst og melodi 
er av Bjørn Eidsvåg: I en natt så 
klar og kald. (N13,nr. 69).

Bjørn Eidsvåg startet sin 
 karriere som musiker og sang
forfatter samtidig med at han 
hadde tatt til med teologistudiet 
på Menighetsfakultetet. I 1976 
kom hans debutalbum. I år feirer 
han sitt 60årsjubileum med sitt 
25. album i symfonisk stil med 
Kringkastingsorkesteret. (Se Vårt 
Land 17.okt. «Klassisk Eidsvåg»). 

Bjørn Eidsvåg var sykehusprest 
på Lier sykehus i åtte år, men 
det er som musiker og sangfor
fatter han har blitt populær i 
mange ulike miljøer; fra kirke 
og  bedehus til folkrockfestivaler 
og viseklubber. 

I Norsk salmebok finner vi 
fem av hans tekster med egne 
 melodier. I tillegg er den kjente 
salmen Ein fin liten blome i skogen 
eg ser (N13,nr. 492) kommet inn 
med Eidsvågs melodi. Den kom ut 
i samme album som den nye jule
salmen. Begge disse melodiene er 
holdt i en enkel, lett sangbar stil. 
Myke rytmer og melodiøse toner 
smelter sammen med teksten. 

Julesalmen er fra 1992 og 
kom med på hans a lbum 
Allemannsland 1993. Melodi og 
tekst kan vi søke på internett eller 
helst synge selv fra Norsk salme
bok (nr.69).

I en natt så klar og kald,
av en ung og tapper mor,
i en krybbe i en stall
fødtes håpet til vår jord.
Så umerkelig, så stille,
byens gater helt forlatt.
Ingen opptog for den lille, 
lyset kom en vinternatt.

Gjeterne satt rundt sin grue,
skremtes opp av lys og lyd.
Himlen sto i veldig lue,
engler sang om fred med fryd.
Ikke frykt, vær ikke redde,
Gud er kommet til vår jord. 
Nå i natt var det det skjedde.
Gå til barnet og hans mor.

I det stille, til de små,
bringer Jesus håp og fred.
Og han kommer, da som nå,
fra sin himmel til oss ned.
Julenatt med lys og glede
minner oss om Gud som kom.
Evig er han her til stede.
Nå står grav og krybbe tom.

Denne gangen tar vi for oss en rykende fersk bok fra Verbum 
forlag. Dette er en spennende bok om manuskriptene som 
ligger til grunn for bøkenes bok, Bibelen. Med sin jakt på 
disse skriftene viser forfatteren hvordan virkelige  historiske 
hendelser, fortalt i et fengende sprog, overgår både fiksjon 
og fantasi. 

Bibelteksten er jo i seg selv 
fantastisk litteratur, men 
disse manuskriptene bærer 
i seg spennende og utolige 
historier. Funn av gamle 
manuskripter har alltid 
pirret vår fantasi. Så det er 
ikke rart at krimforfattere 
som Dan Brown og Tom 
Egeland bygger bøkene sine 
rundt oppdagelsen av tid
ligere tapte skrifter.  

Men der romanene fortel
ler oppdiktede historier, 
 forteller Det store pusle
spillet om virkelige hendel
ser og funn. Alle fakta er 
forankret i tekstforsknin
gen. Du får vite hvor gamle 
 manuskriptene til Bibelen 
er, forhistorien deres og 

hvordan disse  tekstene er blitt kjent for oss i dag.
Er du glad i puslespill,  interessert i historie, nysgjerrig på 

hemmeligheter og rykter, glad i Bibelen? Her får mange noe 
å bale med. Anbefales!

50-årskonfirmanter  
i Idd menighet

Bak fra venstre: Knut Andreassen, Unni Jacobsen, 
Eva Olsen, Reidar Larsen, Lisbeth Andersen, Lars 
Andreassen,May Britt Johansen og Tore Riddervold.
Foran fra venstre: Kirsten Eriksen, Anne Svendsen, Reidun 
Kristiansen, Tove Andersen, Jorun Svendsen Østby og 
Laila Svendsen.
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Maria  
– en utvalgt ungdom

Børkes 
Bakeri

– baker byens 
beste brød

Skippergata 14
Tlf. 69 18 13 72

Bergstrøm
Kjøtt og  

Delikatesse AS
Tlf. 69 18 56 20

Tista senter. 
Walkersgate 4

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

Bestill syns
undersøkelse 

idag!

Tlf. 69 18 42 75 Tlf. 69 21 36 00

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

www.jensen-scheele.no

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
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

Kirkekaffe, selskaper 
og minnestunder.

Møter av alle slag, 
pluss håndlaget mat

Fabian på Torvet
Tlf 69 17 55 55

(Søndagsåpent f.o.m. 19/10)

Vi hjelper deg 
i gang med ditt 
prosjekt.
Kom innom for en 
hyggelig fagprat.

Byggeriet LA Bygg
Isebakkeveien 1 (Sørliefeltet)
Tlf 476 55 222

Montér Halden
Walkersgt 1 (Høvleriet)

Tlf 46895000
Åpningstider:

Mandag–fredag: 07:00–17:00
Lørdag: 09:00–15:00

RISUM

Tlf 69 18 57 93

TEKST: INGER LISE SKAUGE

Sjokkmeldingen i Nasaret
Maria er forlovet med snekkeren 
Josef; for det er slett ikke uvanlig at 
forlovelser inngås mens jentene er 
veldig unge. Rykteflommen sprer 
seg i nabolaget, og snart er nyhe
ten kjent over hele byen. Noe helt 
uhørt er skjedd. Den unge jenta, 
Maria, er gravid uten å være gift! 
Hvilken skam er ikke det for hele 
familien, og hvilken tragedie må 
det ikke være for Josef! Maria har 
virkelig fått et forklaringsproblem. 
Å skulle være en ugift mor i hennes 
strenge jødiske tradisjon må føles 
skremmende. Andre bibelske kvin
ner hadde fått etterlengtede barn 
etter intense bønner, men hun 
venter et barn som hun slett ikke 
har bedt om å få.

Marias versjon
Maria gleder seg til å inngå ekte
skap med Josef. Foreldrene deres 
har gjort valget for dem, slik tra
disjonen er. Maria er bare i begyn
nelsen av tenårene, og Josef brødfør 

seg som snekker. Nå ser de fram 
til å bli mann og kone. 

Men noe uventet skjer i Marias 
hjem. Den unge jødiske jenta får 
englebesøk. Og ikke nok med det, 
engelen kommer med et direkte 
budskap fra Herren. Det fortel
ler meg at den unge Maria lever 
et usedvanlig rikt gudsliv. Hun 
blir ikke engang forskrekket av 
englebesøket, men budskapet 
engelen kommer med skrem
mer henne. Hun snakker med 
engelen, stiller spørsmål og får 

svar, påtar seg ydmykt den utfor
drende oppgaven og sier: 
Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. 
La det skje med meg som du har 
sagt. (Luk 1, 38) 

Visitt i høyfjellet
Maria er selvsagt urolig. Hun 
oppsøker derfor sin kjære slekt
ning, Elisabet, som bor i fjell
områdene i Juda. Her opplever 

Maria igjen noe merkelig. Hun 
har ikke mer enn kommet inn i 
huset før Elisabet forteller henne 
at hun er en velsignet ung kvinne. 
Elisabet bruker de samme ordene 
som engelen, og Maria får på 
den måten bekreftet engelens 
budskap. Hun blir trygg og vet 
nå at barnet hun bærer er den 
etterlengtede Messias. Det er i 
denne settingen her oppe hos 

sin slektning og samtalepartner 
at Maria formulerer en lovsang 
til Gud som i all ettertid klinger 
som den vakreste hengivenhet 
og tilbedelse:
Min sjel opphøyer Herren, og min 
ånd fryder seg i Gud, min frelser.
For han har sett til sin tjeneste-
kvinne i hennes fattigdom.
Og se, fra nå av skal alle slekter 
prise meg salig, 
for store ting har han gjort mot 
meg, han, den mektige;
hellig er hans navn. (Luk 1,46 ff)

Og alt det forunderlige som senere 
skjer i forbindelse med fødselen 
tar hun vare på som dyrebare 
klenodier. Engelens budskap er 
en kilde til forundring og glede 
og noe hun aldri blir ferdig med.

Mange nedverdigelser
Det synes å være et harmonisk 

jordisk hjem Maria og Josef har. 
De får mange barn sammen.  
Så fint for Josef, tenker jeg. Han 
blir en skikkelig farsmodell i 
den store familien. For Maria 
må det være fantastisk å ha en 
stor barneflokk, tatt i betrakt
ning at den eldste kommer til å 
gå sine egne veier – Guds veier.  

Men noen episoder ville 
en hvilken som helst mor ha 
følt både nedverdigende og 
vanskelig å takle. For henne 
– den eneste mor i sitt slag – 
Frelserens mor – må disse hen
delsene være spesielt smertelige.

l Fødselen skjer mens de er på 
reise – borte fra hjemstedet. Ingen 
gir dem husly, og hun må føde 
barnet sitt under kummerlige 
forhold i en stall.
l Hun må i hui og hast reise til 
fremmed land med sin lille sønn. 

bort fra Maria. Hans søsken og 
Maria oppsøker Jesus en gang for 
å snakke ham til fornuft. Når han 
får melding om at de vil snakke 
med ham, sier han: Hvem er min 
mor, og hvem er mine søsken? (Matt 
12,48) I stedet betrakter han sine 
disipler som brødre, søstre – og 
mor. 

Som mor ønsker hun nok å 
kunne gi ham et lite håndtrykk, 
et  varmende smil eller et lite 
morskjærtegn. Hun blir i stedet 
satt ut av morsfunksjonen i for
hold til ham. Hvor smertefullt 
må det ikke ha vært å ikke kunne 
yte en mors hjelp når smerten 
er tydelig?

Mater dolorosa  
– den lidende mor

Maria er en nærværende Jesu 
mor helt fra hun fødte ham og 

inntil hans tidlige død. Hun 
svikter ikke, hun er med helt til 
det siste. Riktignok har hun fått 
flere barn, men nå står hun ved 
korset og lider sammen med den 
eldste sønnen sin. Det er mors
kjærligheten som driver henne 
til det – morskjærlighet «to the 
bitter end».

Og Jesus ser henne. Han for
later ikke det jordiske liv uten 
å fortelle henne hvor verdifull 
hun er. Om det tenkes konkret 
eller i symbolsk retning, er det 
uansett vakre ord hun hører fra 
sin døende sønn når Johannes 
får i oppdrag å ta seg av henne. 
Jesus henvender seg til ham og 
sier: Dette er din mor. (Joh 19,27)

Maria får en ny sønn når Jesus 
peker på Johannes og sier til 
henne: Kvinne, dette er din sønn. 
(Joh 19,26)

Maria – velsignet blant kvinner 
Marias lidelse var stor, men 
gleden over å være utvalgt til 
å føde Guds sønn må ha vært 

større enn smerten. I løpet av sitt 
liv har hun både gjennom glede 
og sorg vist at hennes holdning til 
Gud er uforandret. Hun viste gjen
nom sitt liv at hun mente hva hun 
sa da hun mottok beskjeden fra 
engelen om å bli mor til Messias.  
Se, jeg er Herrens tjenestekvinne!  
(Luk 1,38) 

Etter Jesu død fant Maria sin 
plass blant de andre da de var 
samlet på Øvresalen i Jerusalem. 

Maria, hun som ble valgt ut 
til å føde Guds sønn, gikk like 
 ubemerket og anonymt bort som 
hun kom til denne verden, vi vet 
ikke en gang hvor hun er grav
lagt. Hennes navn og hennes rolle 
minnes vi  likevel. Som troende ærer 
vi Maria på en spesiell måte – uten 
å gjøre henne guddommelig. Og én 
søndag i kirke året er viet henne 
 spesielt – midt i den dystre faste
tiden – ca. ni måneder før jul. På 
Maria budskapsdag kler kirken seg 
i den hvite festfargen og minnes 
hennes store rolle i frelseshistorien.

Vi kjenner historien – både det som hendte 
med Maria, og det som senere skjedde med 
den eldste sønnen hennes. Vi er derfor på 
en måte forutinntatt, men samtidig er vi 
også  privilegert. Du og jeg får innblikk i 
for historien, samtidig som vi både har lest 
fortsettelsen og kanskje også selv er blitt 
berørt av det vi har lest.

Maria er en av de få kvinner i Bibelen som vi kan følge gjennom et 
langt livsløp. Vi møter henne både som ung jente, som mor og som 
moden kvinne. Men vi legger også merke til at Marias opptredener i 
Bibelen bare forekommer i sammenheng med Jesu liv og gjerning. I 
denne artikkelen derimot er det hun som er hovedpersonen. Hvordan 
var egentlig hennes vei fra stallen ved Betlehem til Golgatahøyden 
utenfor Jerusalem?

Bebudelsen: Ved bebudelsen blir Maria bedt om å glede seg som 
 mottaker av Guds spesielle nåde. Bildet er av kunstneren Angelico 
(ca 1400–1455): Herrens bebudelse (ca 1430–1432) – altertavle, Museo 
del Prado i Madrid.

Maria, barnet og vismenn: Oljemaleri av  Bartolomé Esteban Murillo 
(1617–1682),  «Adoration of the Magi». Utstilt i Toledo Museum of Art.

Maria og jesusbarnet:  Maleri 
av Giovanni Battista Salvi da 
 Sassoferrato (1609–1685)

Antemensale fra 1200-tallet fra Tingelstad, Hadeland. De fleste antemensaler finnes nå i Historisk museum i Bergen, dernest i Oldsaksamlingen, Oslo.  
Et antemensale er et alterforstykke og de vi har bevart i Norge er malt på gullgrunn på fint preparerte treplater. De er svært sjeldne i europeisk sammenheng.  
På dette finner vi juleevangeliet i fortettet form i ni deler.  Sentralt troner en kronet Maria med et stort Jesusbarn på fanget. Øverst t.v. ser vi bebudelsen ved 
engelen, så Maria og Elisabeths møte. Derefter ser vi hvordan en engel viser hyrdene veien til stallen i Betlehem. I nederste rekke kommer de hellige tre konger 
ledet av en engel. Til sist ser vi frembæringen i tempelet i Jerusalem. Der står Josef, Maria med barnet og Simon bak alteret.

Klavariegruppen i Urnes stavkirke, bestående av tre 
 skulpturer; Maria, Kristus på korset og  Johannes. Den 
er ikke bare Norges eldste, men også en av de eldste 
blant  slike skulpturgrupper i Europa. Urnes stavkirke fra 
1100- tallet, er en av Norges eldste trekirker, har stått på 
UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv siden 1979.

Noen går grundig til verks for 
å fjerne alle nyfødte guttebarn. 
Eneste valgmulighet er å bli flykt
ning – hun må rømme fra landet.
l Mødre liker å bli sett og hørt på 
– i alle fall av egne barn. Et glimt 
av et slags rolleskifte i familien 
skimter vi når vi hører unggutten 
faktisk irettesette moren sin når 
de er på tempelbesøk i Jerusalem 
og han blir borte. Visste dere ikke 
at jeg må være i min Fars hus?  
(Luk 2,49)
l Så er de på fest, invitert til 
 bryllup. Når verten oppdager at 
det ikke er mer vin til gjestene, 
antyder Maria overfor Jesus at 
han får «trå til» for å redde situa
sjonen. Jeg tenker at hun må vel 
steile når hun fra sin egen sønn 
hører: Kvinne, hva vil du meg?  
(Joh 2,4) Snakk om å tape ansikt!
l Jesus bryter alle jordiske 
familie bånd og sklir mer og mer 
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Nytt fra  
Halden 
 menighet 

Lydanlegget
Det har vært litt innkjørings
utfordringer når det gjelder 
lydanlegget i kirken. Et 
par søndager i høst var 
det vanskelig å høre det 
som ble lest fra lesepulten. 
Nå ser det imidlertid ut til 
at det er justert riktig, så 
lyden er blitt bra. 

Salmebøker til Os allé
De gamle salmebøkene som 
ble erstattet av den nye, er 
nå brakt til menighetslokalet 
i Os allé. Der kommer de til 
nytte ved ulike anledninger.

Manglende gangfelt
Gangfeltet som var markert 
ved kirken, ble fjernet, og 
den som krysser gata til 
fots, kjenner seg alt annet 
enn trygg. Det henvises 
til et gangfelt bak kirken. 
Men det er ikke et naturlig 
krysningspunkt fra kirken. 
Menighetsrådet vil ta opp 
saken på sitt neste møte.

Menighetsrådsvalget 
2015
Menighetsrådet har så 
smått begynt forberedel
sene til menighetsrådsvalget 
i september 2015. Det 
arbeides i første omgang 
med å sette sammen en 
nominasjonskomité.  
I den forbindelse skal det 
nevnes at Fellesrådet i 
slutten av oktober arrangert 
et fellesmøte for menighe
tene i Halden hvor en så på 
mulighetene for sammenslå
ing av flere menighetsråd 
i valg perioden 2015–2019. 
For Asak menighets ved
kommende ville det kanskje 
først og fremst vært aktuelt 
med et felles menighetsråd 
med Tistedal menighet. Det 
kom fram stor usikkerhet 
med hensyn til hvorvidt en 
sammenslåing ville føre til 
større eller mindre enga
sjement rundt den enkelte 
menighet. Konklusjonen 
var at dette er en tanke 
som krever modning, og 
at det er for kort tid fram 
til menighetsrådsvalget til 
at dette kan bli en realitet 
i denne omgang. Derimot 
var det enighet om at det 
er mye menighetene kan 
samarbeide om uten dette 
formelle grepet – blant 
annet innen diakoni og i 
trosopplæringsarbeidet. 

Konfirmantene i aktivitet
Årets konfirmanter er i full 
gang med sine aktiviteter.  
I oktober var de 
med  hjelpere under guds
tjenesten, en oppgave de 
gjennomførte på en fin 
måte. 

Allehelgenssøndag var 
det en høytidsstemt guds
tjeneste med korsang som 
også løftet salmesangen. 
Etter gudstjenesten var det 
kirkekaffe i Os allé.

Brannvakter ønskes
Høstmånedene fram mot 
jul er en hektisk konsert
sesong i Immanuels 
kirke. Høydepunktene 
står i kø. Ikke minst har 
Blåseensemblet sørget for 
det. Haydns «Skapinga» 
med flere kor i aksjon var en 
unik opplevelse i oktober. 
En slik kveld er det en glede 
å være brannvakt. Gratis 
entré, og så er det dette 
med et puff i ryggen slik at 
en kommer seg av sted til 
en kulturopplevelse.
Menighetsrådet har en liste 
over folk som kan spørres 
om å stille på en eller flere 
arrangementer, men ønsker 
flere navn. Gi beskjed til 
kontoret eller i kirken om du 
kan tenke deg å være med 
på et arrangement i høst 
eller senere. Oppgaven er 
enkel, og informasjon blir 
gitt.

Nytt fra  
Asak menighet

Nytt fra  
Halden 
 menighet

DEKK FOR
ALLE BEHOV!

Halden Dekk A/S
Knivsøvn. 4, 1788 Berg 

Tlf. 69 19 55 75

Kongens Brygge
1767 Halden

Tlf. 69 18 54 15
Holmbo, Iddeveien 316
1765 Halden
Telefon 69 19 33 35
E-mail: post@khg.no

Gravemaskiner a.s

Marthinussen
MUSIKK AS

Pianostemmer/ 
tekniker

Prestegårdsveien 1, 
1791 Tistedal

Tlf 91 36 02 45
 

sverre@ 
marthinussenmusikk.no w
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BILLINGTON
Tlf 69 17 24 20

GRIMSRUD
– en del av GGgruppen

LEIF GRIMSRUD AS
Svinesundsveien 334

Postboks 1034, 1787 Berg i Østfold
Tlf 69 21 64 20

www.leifgrimsrud.no
INDUSTRIOMRÅDER | BOLIGFELT | VA-ANLEGG | BYGG

UTOMHUSANLEGG | SAMFERDSEL | SPESIELLE ANLEGGSARBEIDER

Fra skog til bygg
TISTEDAL | TLF 69 19 08 00 | www.stangeskovene.no

DIAKONI  I  FOK US

Stefanusalliansen ble startet i 1967 
under navnet Misjon bak Jernteppet. 
Intensjonen var å hjelpe kristne i Øst
Europa og Sovjetunionen som hadde 
det svært vanskelig under kommunist
perioden. På grunn av det som hendte 

rundt 1990 med 
J e r n t e p p e t s 
fall, ble navnet 
endret til Norsk 
Misjon i Øst. 1. 
januar 2012 ble 
navnet ig jen 
offisielt endret 
t i l Stefanus

alliansen. Stefanus regnes som 
 kirkens første martyr (Apg 6,1–8,3), 
og Stefanusalliansen fokuserer på 
«Stefanus i vår tid».

Å arbeide for trosfrihet er en hard 
kamp i mange land. En kamp for å 
kunne leve åpent med sin tro, uten å 
måtte risikere overgrep, fengsling og 
tortur. For enkelte er det en kamp på 
liv og død. Virkeligheten er at tusenvis 
av troende mennesker sitter i fengsel 
eller blir forfulgt, diskriminert eller 
 presset på andre måter. De utøver sin 

tro på en måte som ikke blir akseptert 
av samfunnet de lever i. Nøkterne anslag 
forteller at så mange som 200 millioner 
mennesker forfølges på grunn av tro. 
Disse er avhengig av vår støtte og at vi 
står «sammen for de forfulgte»! 

Mennesker lider for sin kristne over
bevisning i dag – kloden rundt. Hva gjør 
en slik kunnskap med oss? Vi siterer ofte 
apostelens ord i 1. Kor 12,26: For om ett 
lem lider, lider alle de andre med. 

Men hvilken rekkevidde har dette 
ordet i vår tenkning? Hvor vidt ut favner 
det? 

Stefanusalliansens hovedsikte er å 
 arbeide for forfulgte og undertrykte 
ved å tjene som de forfulgtes røst i 
det norske samfunn såvel som inter
nasjonalt – samt være en kanal for norsk 
innsats for forfulgte. 

Stefanusalliansen prioriterer arbeid for  
•  mennesker som er forfulgt fordi 

retten til trosfrihet er krenket eller 
satt ut av kraft.

•  hjelp og støtte til kirker,  grupper, 
 familier og enkeltpersoner som 
har behov for hjelp i konkrete 
livs situasjoner.

Stefanusalliansen samarbeider med 
lokale kirker, organisasjoner og personer 
og har ikke egne misjonærutsendinger.

Som kristne står vi i et verdens
omspennende fellesskap av mennesker 
som lever under svært ulike kår. I møte 
med mennesker som blir forfulgt, under
trykket eller diskriminert for sin tro er 
det en setning som stadig gjentas: Takk 
for at dere ser oss! Vår frihet og velstand 
kan vi bruke til å gi nettopp den forbønn 
og støtte de trenger. Storgata 3, Sydsiden

Tlf 69 18 20 33

Lie 
Handelsgartneri

v/Odde Bru
Tlf. 69 18 00 20

Mandag–fredag 10–17
Lørdag 10–14

Benytt  
Menighets bladets 

 samarbeidspartnere  
når du handler!

AV INGER LISE SKAUGE

Stefanusalliansen er en 
 misjons- og menneskerettig-
hetsorganisasjon med særlig 
fokus på tros frihet som en 
grunnleggende menneske-
rettighet. Under mottoet 
«Sammen for de forfulgte» 
arbeider Stefanusalliansen for 
å formidle støtte, omsorg og 
praktisk hjelp til mennesker og 
kirker verden over som forfølges 
eller undertrykkes på grunn av 
sin kristne tro. 

En hand å holde i
av Lisbeth Bjerke

En hand å holde i når livet starter
Da griper barnet etter mammas hand,
Og sammen går de livet glad i møte   
Og «drar og støtter» gjør de hver sin gang.

Så går no`n år og barnet mamma slipper
nå vil hun klare seg på egen hånd,
hun vet at mamma aldri «båndet» klipper,
for det er kjærlighetens sterke bånd.

Så legges år til år og rollen skifter 
Nå griper mamma etter barnets hånd.
Hun er gammel nå , og trett og sliten
har ikke lenger tankens klare ånd.

I hennes tanker så er hun blitt barnet, 
og barnet det er hennes egen mor.
Hun søker trøst og får det gjennom handa 
som varlig stryker kinn til gammel «mor».

Ei hand å holde i når livet slutter,
slik som det startet slutter det igjen.
Da er det tryggheten fra denne handa 
som er den aller , aller siste venn.

Ensomhet ved livets slutt?

www.gjertrudvennene.org

Noen forlater livet
i dypeste ensomhet,

uten pårørende ved kisten.
Gjertrudvennene er medmennesker

som ønsker å bidra til en verdig avskjed.
Vi ønsker å være en venn.

Og det trengs flere.
Ta kontakt.

Misjonsaktuelt presenterte i forrige nummer organisasjo-
nen HimalPartner.  dette nummeret møter vi en gammel 
organisasjon ¬ med et nytt navn. Denne deltar også i 
Samarbeidsutvalget for Menighet og Misjon i Borg. Vi har 
utfordret Marianne Haugerud  i organisasjonen

Trosfrihet – du vet 
ikke hva det er før 
noen tar det fra deg!

Juniorkonfirmantene i Berg:

Allsidig gjeng med stort  
engasjement i kirken

AV ISELIN A. GJØSTØL

Høsten 2013 oppdaget presten 
i Berg kirke, Kristin Bakkevig, 
og menighetspedagog/diakoni
arbeider Iselin A. Gjøstøl, at det 
ikke bare var travelt for dem å 
gjøre alt mulig rart av forbere
delser, småoppgaver og ting og 
tang, men at det i tillegg var en 
gruppe 9–11åringer som gjerne 
ville hjelpe til i kirken! Dette ble 
starten på en veldig koselig og fin 
gjeng med tweens, som møtes 
regelmessig i Berg kirke.

Kristin og Iselin inviterte til 
lunsj etter skoletid første tors
dagen i september, og allerede 
da skjønte vi at dette var en 
super gjeng! Ved en enstemmig 
avstemming ble gruppen kalt 
Juniorkonfirmanter. De er en 
sprudlende og morsom gruppe, 
som gladelig er med på det som 
skjer!

Juniorkonfirmantene er regel
messig ministranter på guds
tjenestene i Berg. Det vil si at 
de har ulike oppgaver gjennom 
gudstjenestene; de bærer kors, 
lys, dåpsvannet og nattverds
måltidet inn i inngangs prosesjon 
før de setter seg på plassene sine 
oppe i koret. Deretter leser de 
bønner og tekst, tenner dåps
lys og går evangelie prosesjon, 

for å nevne noe. Noen av 
Juniorkonfirmantene har også 
dannet en egen sanggruppe, som 
synger og spiller på gudstjenester 
i Berg kirke.

I vår øvde Junior konfir mantene 
inn en dans, som de blant annet 
danset på karnevalsgudstjenesten 
i Berg kirke. I tillegg øvde de inn 
et dramastykke om Jesus som 

tolvåring i tempelet. Dette ble 
fremført som endestasjonen på 
pilegrimsvandringen fra Rød 
Herregård til Berg kirke i vår, før 
vi feiret pilegrimsmesse.

I tillegg til etterskoletid
samlingene har vi i høst møttes 
til både filmkveld og taco
kveld med reflekssti ute i en 
liten, mørk skog på Stenerød. 

Underveis i pilegrims vandringen fra Rød Herregård til Berg kirke fremførte 
junior konfrimantene blant annet et  dramastykke om Jesus som tolv åring.

Juniorkonfrimantene er regel-
messig i kirken og har ulike opp-
gaver gjennom gudstjenestene.

50-årskonfirmanter i Berg

Søndag 21. september var det jubileum for 50års konfirmantene 
i Berg kirke. Vi startet med å overvære Back2church
gudstjenesten og samlet oss i prestegården etterpå, hvor det 
var dekket bord til hyggelig lag. Det ble mye mimring fra kon
firmasjonstiden. Noen kjente hverandre godt, mens andre ikke 
hadde sett hverandre på alle disse årene. Det var en hyggelig 
ettermiddag med god mat og drikke og fin stemning.

Bildet: Foran f.v.: Reidun Lassen, Eva Bakke Faraasen, 
Inga (Hjelmungen) Bekkevold og Karin (Kollerød) Bigum.
Bak fra venstre: Sogneprest Kristin Bakkevig, Kari Berget, Per 
Arne Svendsen, Bjarne Lund, Hans Jørgen Andreassen og leder i 
Berg Menighetsråd, Jens Myhren.

Festgudstjeneste i Idd kirke
9. november var det festgudstjeneste med 50årskonfirmanter 
og barnedåp i Idd kirke. Sogneprest Reidar Finsådal kunne 
ønske en fullsatt kirke velkommen, og en spesiell hilsen fikk 
(de 14) 50årskonfirmantene med ledsagere og fire små 
dåpsbarn med festpyntet følge. Etter gudstjenesten var 
50årskonfirmantene invitert til Idd menighetshus, Karlsholm, 
der festpyntet bord ventet. Det ble servert kaffe, snitter og 
kake. Konfirmantbildet fra 1964 ble behørig studert, og alle 
de 53 (54) konfirmantene ble identifisert med navn. Den 54. 
konfirmanten var syk da bildet i sin tid ble tatt, men han var 
hjertelig til stede på 50årsfesten! Det var ikke vanskelig å få 
praten i gang, og gamle minner ble gjenoppfrisket.

Juniorkonfirmantene i Berg 
ligger under kirkens diakonale 
tilbud, og er et åpent tilbud for 
alle mellom 9 og 13 år.

I  s om me r  sk re v  e n  av 
J u n i o r k o n f i r m a n t e n e , 
M a r t in K ingsrødL a rsen 
(Trio Teater), et julestykke 
t i l  Juniorkonf irmantene, 
Barneklubben og Småtrolla i Berg. 
Dette er en fortelling som flet
ter to søstres opplevelse av julen 
sammen med jule fortellingen vi 
 kjenner fra Lukas evangelium. 

I disse dager ligger derfor 
Juniorkonfirmantenes fokus på 
å øve inn replikker, sangtekster og 
hvordan de skal bevege seg rundt i 
koret på den store forestillingsda
gen vår. Vi ønsker alle velkommen 
til vår unike juleforestilling i Berg 
kirke torsdag 4. desember kl. 17: 
«Den magiske julekrybben».
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Rokke kirke:
Ella Engløkk Gursli
Jonathan Gran Ulseth

Immanuels kirke:
Isac Alfred Faraasen
Hampus Dahlquist-

Sakssæther
Levi Sebastian Skibsted
Glenn Marius Skibsted
Sindre Nicolay Nilsen-Mo
Emrik Nathaniel Tønnesen 

Alme
Caspian Isaksen Algedahl
Torbjørn Emanuel Jensen
Pernille Dahl
Nathalie Nilsen Madsen

DØDE:
Asak
Gerd Johanne Bru
Signhild Irene Larsen

Aase Anne-Lise Kolrud
Per Olav Erlandsen

Idd
Inger Marie Jakobsen
Borgny Helene Bøe
Bjørg Sigrid Sandtorp
Elisie Bjørk Olsen
Tor Olsen
Elsworth Berger
Åsmund Hov
Knut Gulow Sandtorp

Prestebakke
Bjørg Alfhild Karlsen
Gudrun Marie Hansen
Jon Gunnar Nilsen

Berg
Laila Irene Alise Feddersen
Brit Anker-Rasch
Ragnar Valseth

Bjørn Atle Nilsen
Arne Berg

Rokke
Egil Herman Eriksen

Os
Jorunn Alida Granholt
Anne-Lise Gundersen
Kirsten Hjørdis Stenersrød
Sonja Irene Arneberg
Ellen Marie Karlsen
Synnöve Karlsson
Mary Svanhild Nygård
Mayna Rita Irene Prang 

Hansen
Inger Karoline Dahlman
Evelyn Lier
Anne-Lise Kulsveen
Sonja Foss
Jorunn Holberg
Edith Reidun Bøe

Anne-Helga Lund
Randi Karie Tønnesen
Adele Synnøve Hansen
Elisabeth Bertelsen
Liv Andersen
Ragnhild Lind
Elisabeth Lillerud
Ebba Halling Lund
Jon Erik Unneberg
Roger Fred Eriksen
Kjell Arne Hansen
Knut Arne Andersen
Leif Egil Tomasrud
Kristoffer Sagen
Kjell Georg Magnussen
Gunnar Marinius Fagerberg
Per Eugen Sørensen
Odd Daniel Thoresen
Egil Svendsen
Alf Nikolai Nilsen
Jan Ludvig Berger

Karoline Lund Hansen
Jenny Alice Hafsrød Jansen
Emmeline Kirstine Rusten
Ester Lund

Tistedal kirke:
Konrad Myrvoll

Prestebakke kirke:
Johanne Høistad-Bratteli
Sebastian Buer-Jonassen

S.Enningdalen kirke:

Berg kirke:
Mathias Grimsrud
Theodor August Winge Olsen
Sigrid Hoffstrøm Nygård
Mathilde Delbekk Huseby
Lona Alice Hammer

DØPTE
Asak kirke
Mikkel Guttormsen
Casper Johnsen
Håkon Berget Østensvig
Isak Brekke
Irmelin Golden Haugland
Olivia Andersen
Lova Tomine Thue Gundersen
Lycke Christian Rygh
Mie Therese Hellevang Moen

Idd kirke:
Adrian Ståhl Grandahl
Adrian Frode Sebastian Olsen
Victor Waldemar Sjøli 

Lindenberg
Johannes Øgrim
Martin Skaarer Hansen
Emil Leander Amundsen
Isak August Berger
Johannes Wilhelm Bergstrøm

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

Slekters gang

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

Søndag 23. november
Kristi Kongedag
IDD KIRKE KL. 11.00
Visitasgudstjeneste. Biskop Atle 
 Sommerfelt. Dåp. Nattverd.
BERG KIRKE KL. 11.00
«Sprell levende»-gudstjeneste for alle 
generasjoner ved sogneprest Kristin 
Bakkevig og menighetspedagog Iselin 
Andersen Gjøstøl. Adventsverksted.

Søndag 30. november
1. søndag i advent
ASAK KIRKE KL. 18.00
«Vi synger julen inn» ved kapellan 
Martin Lund.
IDD KIRKE KL. 11.00
LysVåken gudstjeneste ved sogneprest 
Reidar Finsådal. Dåp.
TISTEDAL KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste med speiderne. Kapellan 
Martin Lund. Dåp.
PRESTEBAKKE KIRKE KL. 18.00
«Vi synger julen inn» ved sogneprest 
Reidar Finsådal.
4H og konfirmantene i Enningdalen 
deltar.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
LysVåken gudstjeneste ved sogneprest 
Jan B. Lystad og 
Menighetspedagog Iselin Andersen 
Gjøstøl. 
BERG KIRKE KL. 11.00
Jazzgudstjeneste ved sogneprest 
Kristin Bakkevig. Dåp.
Gruppe fra Halden Storband deltar 
sammen med Margrethe Gaulin.
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Halvor 
Gregersen. 

Søndag 7. desember
2. søndag i advent
ASAK KIRKE KL. 11.00
LysVåken gudstjeneste ved sogneprest 
Kjell Halvard Flø. Dåp. Nattverd.
TISTEDAL KIRKE KL. 18.00
«Vi synger julen inn» ved sogneprest 
Kjell Halvard Flø. Konfirmantene deltar.
IDD KIRKE KL. 18.00
«Vi synger julen inn» ved kapellan 
Martin Lund. Konfirmantene deltar.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Jan B. 
Lystad.

Lørdag 13. desember
Luciadagen
BERG KIRKE KL. 08.00
Luciamorgen i kirken ved menighets-
pedagog Johannes W. Halvorsen og
sogneprest Kristin Bakkevig. Konfir-
mantene deltar.

Søndag 14. desember
3. søndag i advent
ASAK KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Kjell 
Halvard Flø. Nattverd.
PRESTEBAKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Reidar 
Finsådal. Nattverd.
IMMANUESL KIRKE KL. 18.00
Julesang ved sogneprest Jan B. Lystad. 
Barnekoret deltar.
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Kristin 
Bakkevig.
ROKKE KIRKE KL. 19.00
Lysmesse v/menighetsped. Johannes 
W. Halvorsen og sogneprest Halvor 
Gregersen. Konfirmantene i Halden og 
Rokke deltar.

Søndag 21. desember
4. søndag i advent
IDD KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved kapellan Martin 
Lund. Dåp. Nattverd.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Halvor 
Gregersen.
BERG KIRKE KL. 18.00
«Sprell levende»-gudstjeneste. Vi 
synger jula inn sammen med «Kor-i-
all-verden-eller-no» Sogneprest Kristin 
Bakkevig.

Onsdag 24. desember
Julaften
ASAK KIRKE KL. 14.30 OG KL. 16.00
Julaftengudstjenester ved sogneprest 
Kjell Halvard Flø.
TISTEDAL KIRKE KL. 14.00
Julaftengudstjeneste ved kapellan 
Martin Lund.
IDD KIRKE KL. 14.00 OG KL. 16.00
Julaftengudstjenester ved sogneprest 
Reidar Finsådal.
PRESTEBAKKE KIRKE KL. 16.00
Julaftengudstjeneste ved kapellan 
Martin Lund.
IMMANUELS KIRKE KL. 14.00 OG 16.00
Julaftengudstjenester ved sogneprest 
Jan B. Lystad.
BERG KIRKE KL. 14.00 OG KL. 16.00
Julaftengudstjenester ved sogneprest 
Kristin Bakkevig.
ROKKE KIRKE KL. 14.00
Julaftengudstjeneste ved sogneprest 
Halvor Gregersen.

Torsdag 25. desember
 1. juledag
TISTEDAL KIRKE KL. 11.00
Høytidsgudstjeneste ved sogneprest 
Kjell Halvard Flø. Nattverd.

IDD KIRKE KL. 11.00
Høytidsgudstjeneste ved sogneprest 
Reidar Finsådal. Nattverd.
PRESTEBAKKE KIRKE KL. 23.00
Julegudstj. ved kapellan Martin Lund.
IMMANUELS KIRKE KL. 12.00
Høytidsgudstjeneste ved sogneprest 
Halvor Gregersen.
BERG KIRKE KL. 12.00
Høytidsgudstj. v/s.pr. Kristin Bakkevig.

Fredag 26. desember
2. juledag
ASAK KIRKE KL. 11.00
Høytidsgudstjeneste ved sogneprest 
Kjell Halvard Flø. Nattverd.
HALDEN SYKEHJEM KL. 11.00
Gudstj. v/s.prest Halvor Gregersen.
ROKKE KIRKE KL. 12.00
Julekonsert. Sogneprest Jan Lystad. 
Organist Norheim med flere.

Søndag 28. desember
Romjulssøndag
Ingen gudstjenester denne søndagen.

Onsdag 31. desember
Nyttårsaften
IMMANUELS KIRKEN KL. 18.00
Felles nyttårsgudstjeneste 

Torsdag 1. januar
1. nyttårsdag
IDD KIRKE KL. 12.00
Felles nyttårsgudstjeneste ved sog-
neprest Halvor Gregersen og kapellan 
Martin Lund. Nattverd.

Søndag 4. januar
Kristi Åpenbaringsdag
ASAK KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved kapellan Martin 
Lund. Nattverd.
PRESTEBAKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Reidar 
Finsådal. Nattverd.
BERG KIRKE KL. 11.00
«Vi synger julen ut». Gudstjeneste ved 
sogneprest Kristin Bakkevig.

Søndag 11. januar
2. søndag i åpenbaringstiden
TISTEDAL KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Kjell 
Halvard Flø. Nattverd.
IDD KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Reidar 
Finsådal. Dåp. Nattverd.
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstj. ved sogneprest Jan Lystad.
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Halvor 
Gregersen.

Søndag 18. januar
3. søndag i åpenbaringstiden
ASAK KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Reidar 
Finsådal. Dåp. Nattverd.
IDD KIRKE KL. 11.00
Tårnagentgudstjeneste ved kapellan 
Martin Lund. Dåp.
PRESTEBAKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstj. ved sognepr. Kjell Halvard Flø.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste v/s.pr. Halvor Gregersen.
BERG KIRKE KL. 11.00
«Sprell Levende»/misjonsgudstjeneste 
ved sogneprest Kristin Bakkevig.

Søndag 25. januar
4. søndag i åpenbaringstiden
ASAK KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Kjell 
Halvard Flø. Nattverd.
TISTEDAL KIRKE KL. 11.00
Tårnagentgudstjeneste ved kapellan 
Martin Lund. 
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstj. ved sogneprest Jan Lystad.
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Tårnagentgudstjeneste sogneprest 
Halvor Gregersen og menighets-
pedagog Bjørn Tore Andersen.

Søndag 1. februar
Såmannssøndagen
TISTEDAL KIRKE KL. 11.00
Bibeldagsgudstjeneste ved sogneprest 
Kjell Halvard Flø. Nattverd.
IDD KIRKE KL. 11.00
1-2-3 gudstjeneste med babysang ved 
sogneprest Reidar Finsådal.
PRESTEBAKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstj. v/kap. Martin Lund. Nattverd.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
«Sprell Levende»-gudstjeneste ved 
sogneprest Jan Lystad. Barnekoret.
BERG KIRKE KL. 11.00
«Sprell Levende»-gudstjeneste ved 
s.prest Kristin Bakkevig og kateket 
Ragna R. Hult. Babysang deltar.

Søndag 8. februar
Kristi Forklarelsesdag
ASAK KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Reidar 
Finsådal. Dåp. Nattverd.
IDD KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved kapellan Martin 
Lund. Dåp. Nattverd.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Jazzgudstjeneste v/s.prest Jan Lystad.
Gruppe fra Halden Storband.
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstj. ved s.prest Kristin Bakkevig.

Kvalitets
trykksaker

Fiskebrygga – Tlf 69 17 81 50

AV UNNI E.B. NØDING

Vi har hunder, katter, fugler, 
tamrotter og marsvin for å nevne 
noen av de vanligste. Hesten er 
populær blant mange, og får stort 
sett et godt liv i vårt land. Men 
andre husdyr er blitt mer usynlige 
for oss.  Storfeet går flere steder 
ute, men hvor er det blitt av de 
grønne beitene? Bryr vi oss om 
dem? Innen landbruket er det 
store forbedringsmuligheter, for 
bare å nevne noen.

Dyr har verdi i seg selv fordi de 
er skapt av Gud og derfor er de 
verdt vår omsorg.  Dyrene har jo 
en annen relasjon til mennesker 
enn planteriket har. I skapelses
beretningen får mennesket i opp
drag å gi dyrene navn, og dermed 
får vi også en spesiell  relasjon til 
dem. Vi er satt til å være deres 
herre, men en god herre, eller 

hyrde om du vil. Bibelen gir 
 tydelige eksempler på både gode 
og dårlige hyrder. Vår Herre er 
slett ikke likegyldig med hvor
dan vi mennesker behandler hans 
skapninger.

La oss derfor ta med denne 
bønnen for dyrene, skrevet av 
Albert Schweitzer, 1875–1965, 
fransk teolog, musiker og lege
misjonær i Fransk Kongo. På 
Lambarene misjonsstasjon ble 
foruten alle slags menneskelige 
lidelser i lokalbefolkningen også 
en rekke skadete dyr behandlet 
med like stor omsorg.

Almektige Gud, hør vår bønn for 
våre venner dyrene som lider:
… for alle som bærer tungt, som har 
for lite å spise og som blir behandlet 
grusomt
… for alle som er i fangenskap og som 

I avisen Vårt Land 14. august i år sto det en artikkel om vårt forhold til 
dyr i dag. Mange har kjeledyr som blir et kjært medlem i familien.

ønsker seg friheten tilbake
… for alle som blir jaget eller er mistet
… for alle etterlatte, skremte og sultne
… for alle som lider smerte eller er 
døende
… for alle som må avlives
… For dem alle ber vi om Din barm-
hjertighet og godhet.
… For alle som tar seg av dem, ber vi 
om at Du vil gi dem et barmhjertig 
hjerte, en vennlig hånd, gode ord.
… Gjør oss til dyrenes sanne venner.
… Gi oss del i barmhjertighetens 
velsignelser.
… Amen

Nytt fra 
Sjømannskirken
AV EINAR MADSØ

Høsttakkefest 12. okt.
Berg Bygdekvinnelag hadde 
pyntet med årets frukt, 
grønnsaker og blomster. En 
stor takk til de som gjorde 
jobben. Anne Lise Harboe 
leste høsttakkebønn som 
er skrevet av Kari Britt 
Bredesen. Det var utdeling 
av 4årsbok og innbydelse 
var sendt til alle 4åringer i 
menigheten. De hadde hatt 
en samling i forkant, for å 
bli kjent med det som skulle 
skje denne dagen, som sang 
o.l. Iselin Andersen Gjøstøl 
talte og delte ut bøkene. Det 
var 2 barnedåper, så kirken 
var fullsatt. Kirkekaffe.

29. oktober ble alle menig
hetsrådene invitert til Asak 
kirkestue av Fellesrådet 
for å se på endringer 
i Menighetsrådsvalg. 
Innledningen var ved råd
giver ved Borg bispedømme 
Endre Fyllingsnes. Deretter 
fikk vi høre erfaringer fra 
Skjeberg v/Arne Krogh 
Kristiansen der de har hatt 
felles menighetsråd i 6 år, 
SkjebergUllerøy og Ingedal 
kirke. Vi i Halden ønsker nok 
foreløpig et godt samarbeid 
i stedet for sammenslå
ing av menighetsrådene. 
På møtet ble vi informert 
om Fellesrådets økonomi 
og aktuelle prioriteringer, 
også om Haldens 350 års 
by jubileum i 2015.

26. okt. var det Bots og 
bønnedag. Konfirmantene 
var minestranter.

1. nov.: Allehelgens samling 
ved Halvor Gregersen. Sang 
og musikk ved Jenny og Jan 
Erik Norheim. Lisbeth Bjerke 
leste dikt.

Kommende gudstjenester:
30/11: Gudstj. v/Halvor 
Gregersen. Konfirmantene 
deltar.
14/12: Lysmesse kl 19.00 v/
Halvor Gregersen. Konfir
mantene fra Halden og 
Rokke deltar med Johannes 
Halvorsen.
24/12 kl 14.00: Juleaften
gudstj. v/Halvor Gregersen.
26/12: Julekonsert v/ 
Jan Boye Lystad, Jan 
Erik Norheim, Åsmund 
Kaldestad, IngerMarie Vierli 
Vold, Kristin Harboe og Gro 
Jeanett Haug Mo. Rokke 
Menighetsråd ønsker alle 
velkommen til kirken.

Nytt fra  
Rokke
 menighet

«Paradiset» malt av Lucas Cranach den eldre (1472–1553) i 1530 viser Gud Fader, Adam og Eva og andre figurer i 
ulike scener i Første Moseboks fortellinger om Edens hage.

Julefeiring ved 
Sjømannskirkene
Ved sjømannskirkene 
verden over er man godt 
i gang med å planlegge 
julefeiringen for nordmenn 
i utlandet. For sjømanns
kirken er det viktig at alle 
kan føle seg betydnings
fulle i høytiden. Derfor 
inviteres det til julefeiring 
– spesielt de som sitter 
alene.
På julaften er det ved alle 
kirkene våre  gudstjenester 
med etterfølgende fest
samvær. I mellomjulen er 
det i tillegg andre former 
for samvær.

Hvem blir ny toppsjef i 
Sjømannskirken?
Etter at generalsekretær 
Audun Myhre fratrådte i 
mars i år, har organisasjo
nen vært på utkikk etter 
en ny leder. Man håper 
at mange gode kandi
dater melder seg. Det er 
ønskelig med en person, 
kvinne eller mann, med 
kirkefaglig kompe tanse 
og solid kjennskap til 
Sjømannskirkens virksom
heter. Det er ingen krav 
om teologisk bakgrunn.

Ingen «friske penger» 
til  Sjømannskirken i for-
slaget til Statsbudsjett 
for 2015.
Dagens forslag til stats
budsjett for 2015 gir oss 
dessverre ikke bedre vilkår 
for den daglige drift og 
videre utvikling og vekst.
Nåværende finansordning 
legger til grunn at perso
nalkostnadene dekkes 
over statsbudsjettet og de 
øvrige kostnadene dekkes 
av sjømannskirkens egne 
innsamlede  midler.
Vi er takknemlig for den 
støtten vi får fra staten, 
men etter mange år 
med trang økonomi har 
vi måttet nedprioritere 
viktige oppgaver blant 
nordmenn i utlandet.
Det gjelder i særlig grad  
pensjonerte og trygdende.
Vi håper derfor at staten 
vil finne plass for noen 
påplussinger i sine 
overføringer til vår kjære 
Sjømannskirke.

Sjømannskirken i 
Lanzarote fyller 25 år.
Vi roper et hurra for 
vår sjømannskirke på 
Lanzarote som i disse 
dager feirer 25 år. 
Samtidig ønsker vi lykke til 
videre mot nye 25 år.

Synkende interesse for 
noen prestestillinger i 
Sjømannskirken.
Fremdeles god søkning 
til sjømannsprestestillin
gene i Europa, USA og til 
offshore, mens til andre 
stillinger er det få eller 
ingen søkere.
Noen vil ikke reise langt 
hjemmefra. Dette med
fører at det er vanskelig å 
ansette prester i Thailand, 
Singapore og Dubai.
Konsekvensene er at 
man må ty til kortvarige 
vikarordninger.

Det finnes to muligheter til 
å flykte fra livets elendig-
het: musikk og katter. .

Albert Schweitzer
tysk-fransk teolog, filosof, organist og lege

1875–1965

Det er tungt for en sulten 
mann å tro.

André Philippus Brink
syd-afrikansk forfatter

1935–

Når kirkehistorien skrives, 
vil vi bli glemt, men Børre 
Knudsen vil de huske

Karsten Einar Isachsen
norsk prest og forfatter

1944–

Lesefrukter
      til ettertanke

ved Trond Enger

Nytt fra  
Tistedal 
 menighet 

Ny salmebok
Kirken har fått ny salme
bok i 2013. Nå kjøpes 
den også  inn også til 
Tistedal kirke, og det er 
ekstra stas å kunne gjøre 
det i jubileumsåret 2015. 
Da er Tistedal kirke 150 
år, og det vil vi markere 
på ulike måter. Den nye 
salmeboka har med nyere 
sanger og salmer, sammen 
med det beste fra salme
tradisjonen som har blitt 
utviklet gjennom mange 
generasjoner. Den nye 
boka har blitt ei salmebok 
med 991 nummer, av disse 
er 535 salmer videreført fra 
Norsk Salmebok (1985) og 
124 salmer er videreført fra 
Salmer (1997). 272 salmer 
er nye, og blant disse er 
både mange kjente og 
flere nyskrevne salmer. 
Den nye salmeboka har en 
langt større sjangerbredde 
enn tidligere salmebøker. 
Her står de tradisjonelle 
salmene side om side med 
gospel, spirituals, såkalt 
moderne lovsang, viser, 
afrikanske, latinamerikan
ske og asiatiske salmer. 
Mange av sangene deler 
vi også med sangbøker 
fra andre kirkesamfunn. 
Salmer på engelsk og 
andre fremmedspråk er 
kommet med, noe som 
reflekterer at kirken er 
internasjonal og har 
mange kulturuttrykk i ulike 
verdensdeler. Vi vil gjen
nom en innsamlingsaksjon 
skaffe penger til innkjøp 
av de nye bøkene, og alle 
gaver mottas med takk. En 
salmebok koster kr 300, 
og det er en investering 
som vil være til glede når vi 
samles til dåp, konfirmasjo
ner, bryllup og begravelser 
i kirken. Nye salmebøker 
vil også fornye gudstje
nestene, og knytte oss til 
andre  menigheter  gjennom 
en felles sang skatt. 
Gaver til nye salme bøker 
kan sendes til konto 
for Tistedal menighets
råd: 1030.07.43345. 
Innbetalinger merkes 
med «gave til salme
bok». Takk til alle som 
vil være med på denne 
innsamlingsaksjonen!

Vi synger julen inn i 
Tistedal kirke
Det årlige arrange mentet 
«Vi synger julen inn i 
Tistedal kirke» går av 
stabelen 7. desember kl. 
19.00. Kvelden blir spekket 
med flott (før)julesang og 
musikk fra lokale krefter. 
Margrete Gaulin synger 
solo, en trio ledet av Arild
Andre Syverstad opptrer, 
samt at vi får toner fra 
orgel og kornett ved Rana 
Ahmadova og Øyvind 
Jørstad. I tillegg blir det 
rik anledning til å synge 
julesanger. Alle er hjertelig 
velkommen! Ta deg tid til 
en rolig og stemningsfull 
kveld i en ellers så travel 
førjulstid!

Menighetsbladet

ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstj. ved s.prest Halvor Gregersen.

Søndag 15. februar
Fastelavenssøndag
ASAK KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Kjell 
Halvard Flø. Dåp. Nattverd.
IDD KIRKE KL. 11.00
Fastelavensgudstj. ved sogneprest 
Reidar Finsådal. Dåp. Nattverd.
PRESTEBAKKE KIRKE KL. 16.00
Fastelavensgudstjeneste ved sogne-
prest Reidar Finsådal.  
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstj. ved s.prest Halvor Gregersen
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstj. ved sognepr. Kristin Bakkevig.

Søndag 22. februar
1. søndag i fastetiden
ASAK KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Kjell 
Halvard Flø. Nattverd.
TISTEDAL KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Reidar 
Finsådal. Nattverd.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstj. ved sogneprest Jan Lystad.
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstj. ved s.prest Halvor Gregersen.

Søndag 1. mars
2. søndag i fastetiden
TISTEDAL KIRKE KL. 11.00
Gudstj. ved sognepr. Kjell Halvard Flø.
IDD KIRKE KL. 18.00
Sangkveld i kirken ved sogneprest 
Kjell Halvard Flø. Nattverd.
PRESTEBAKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstj. v/kap. Martin Lund. Nattverd.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
«Sprell Levende»-gudstjeneste med 
karneval. Sogneprest Jan Lystad m. fl.
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstj. ved sognepr. Kristin Bakkevig.

Søndag 8. mars
3. søndag i fastetiden
ASAK KIRKE KL. 11.00
Misjonsgudstj. ved kap. Martin Lund.
IDD KIRKE KL. 11.00
Gudstj. v/sogneprest Reidar Finsådal. 
Dåp. Nattverd. Menighetens årsmøte.
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstj. ved sognepr. Kristin Bakkevig.
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstj. ved sognepr. Halvor Gregersen.
IMMANUELS KIRKE KL. 18.00
Konfirmantmusikal med konfirman-
tene i Halden, Berg og Rokke.



Nytt fra  
...

Den norske kirke 
i Halden

Os Allé 13, 1777 Halden
fellesraadet@kirkenshus.halden.no
Kontor for kirkevergen, alle 
 menighetene og kirkene i Halden. 
Ekspedisjonstid 10.00–14.00 
tirsdag–fredag. (mandag stengt) 
Telefon 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
 Kantor Rana Ahmadova  
  486 03 807
 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
 Kantor Rana Ahmadova  
  486 03 807
 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 Hilde Fosdahl

Storgt. 10
ved Berg Sparebank

Tlf. 69 18 12 88
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
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Odd Nordstuga skriver i visa si  
Ein farfar i livet skull alle ha. Ein 
farfar å vende seg til…
I denne visa peker Nordstuga på 
noe som er viktig og overførbart til 
din egen situasjon. Vet du hva det 
betyr å ha folk rundt deg som Gud 
bruker til å ha omsorg for deg?

Jeg har lyst til å rette oppmerk
somheten og takknemligheten 
over å ha vokst opp med folk 
som bryr seg og tar deg med inn 
i sin bønneverden til vår Herre. 
Etter som jeg blir eldre går det 
mer og mer opp for meg hva dette 

Som menighetsrådsleder i Tistedal 
kirke har jeg mange ganger stilt 
meg spørsmålet; Hva skal til for å 
engasjere lokalsamfunnet i forhold 
til sin egen kirke og menighet?
For de aller f leste er kirken et 
sted man besøker ved høytide
lige  anledninger og merkedager 
i sitt eget eller familien sitt liv. 
Kirkebygget er en møteplass, men 
menigheten er deg og meg, vi som 
bor og lever her i byen. Jeg ønsker 
at menig heten skal være noe for 
alle, da må vi også ut av kirken og 
møte folk der de er i hverdagen, 
det være seg idrettslag, historielag, 
musikkliv, speider aktivitet, dans 
og drama, mm. Gjerne invitere til 
samarbeid og skape arenaer som 
gjør det  naturlig og møtes.

Mer kirke ut til folket
Tistedal kirke er en liten menighet. 
Menighetsrådet og ressursene rundt 
er ennå mindre. Det betyr at vi som 
sitter i menighetsrådet, og andre 
utvalg knyttet til menighetsarbeid, 
må prioritere hva vi skal bruke tiden 
på. Veldig ofte går det på bekost
ning av aktiviteter og kontakter mot 
grupper som jeg har nevnt ovenfor. 
Den norske kirke står overfor store 
endringer. Vi har kirkevalg i sep
tember 2015 og en av de tingene 
man ser på i tilknytning til dette 
er å slå sammen menighetsråd for 
å skape større enheter og dermed 
færre  ressurser til å drive arbei
det i rådene. Det eksisterer blant 
annet en mulighet for å etablere 

BRØDLØS
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er det derfor viktig å ha konkrete 
mål og oppgaver som forplikter på 
tvers av geografi på en balansert 
måte.

De fleste menighetene i Halden 
er små og sliter med å skaffe ressur
ser som kan utvikle og drive slike 
prosjekter, men de har også hver for 
seg ressurser som er veldig anven
delige til å starte ulike prosjekter, 
«spisskompetanse» kaller man det 
gjerne overført til idrettens verden. 
Gi disse menneskene utfordringer 
på tvers av menighetene og skap 
prosjekter som gir flere gode tilbud 
ut til lokalbefolkningen. Noe av det 
klokeste vi som menighetsråds
ledere gjør er å samarbeide, utfordre 
og legge til rette for slike felles ini
tiativ. Dersom færre menighetsråd 
er et verktøy for å frigjøre ressurser 
til å skape et bedre grunnlag for 
totalt økt aktivitet i våre menigheter 
Halden så er jeg villig til å prøve det. 

Avslutningsvis utfordrer jeg deg 
som leser, engasjer deg i menighe
ten din, si JA når du blir spurt om 
å bidra med noe, ta kontakt med 
noen du kjenner i menigheten hvis 
du brenner for noe, ingen oppgave 
er for liten. Det er våre kirker og me
nigheten er VI som bor her i Halden.

Jeg ønsker alle lesere lykke til med 
førjulsforberedelser og hver enkelt 
av dere en velsignet julehøytid. 

Vi sees i kirken.

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

betyr. Jeg fikk vokse opp i en tid 
hvor ekte verdier og gode hold
ninger var særs viktige og som 
ønsket alt godt for meg i fram
tiden. Vilter og ustyrlig jentunge 
som utfordret skjebnen og sine 
nærmeste til yttergrenser av det 
normale. Men, i voksen alder 
ser jeg  verdien av aftenbønn og 
gonatta sang som for et barn ble 
en naturlig del av livet. 

Utfordringene har stått i kø 
og avkrevd avgjørelser og hand
linger. Det var og har blitt en 
verdi for meg at jeg hele tiden 

var omgitt at forbønn. Mine to 
tanter og deres medarbeidere 
som etter hvert våget å gi meg 
og Ottar ansvaret for det som er 
nå er Bakke Senter for Mestring 
og rehabilitering var vågalt og 
STORT. Men de visste hvor 
hjelp og trygghet skulle hentes. 
Forbønnen vei.

Vår dør står alltid åpen til å 
benytte denne anledningen til 
å føre denne verdien til våre 
egne barn. barnebarn og andre.   
Denne lille gutten i Nordstogas 
vise har sett verdien å ha en farfar 

forsøksordninger på sammenslåing 
av menighetsråd, men at menig
hetens formelle posisjoner forøvrig 
består.

Det er mange administrative 
gjøremål knyttet til dette arbeidet 
og hvis slike sammenslåinger kan 
frigjøre ressurser til å jobbe mer 
utadrettet og gi «mer kirke ut til 
folket» så er jeg positiv. 

Mange menigheter sliter også 
med å skaffe folk til å sitte 4 år i et 
menighetsråd og den utfordringen 
ser ikke ut til å bli mindre. Personlig 
opplever jeg at det er enklere å ta 
ansvar for en konkret tidsbestemt 
aktivitet eller et prosjekt enn å for
plikte seg til 4 år. Det taler for en 
sammenslåing.  

Personlig eierskap  
gir bedre resultater
Jeg opplever at mange er positive 
til kirken og til de som jobber der, 
utfordringen er å etablere arenaer 
og aktiviteter hvor vi møter folk i 
hverdagen på en inkluderende måte 
slik at vi skaper engasjement.
I mitt yrkesaktive liv jobber jeg mye 
med ledelse. I alle sammenheng 
hvor man er avhengig av å jobbe 
sammen for å lykkes så er tilhørig
het og ansvar for en oppgave eller 
et mål et viktig fundament for å 
skape personlig eierskap. Folk som 
føler tilhørighet til en gruppe og har 
ansvar for en konkret oppgave tar 
mye lettere et personlig eierskap 
til resultatet. 

Jeg tror det ligger et uforløst 
 potensiale innen kirken til å skaper 

arenaer og prosjekter hvor folk får 
ansvar for oppgaver og mål  litt 
«utenfor boksen». Mange menig
heter er flinke til det, og det er im
ponerende hvilken bredde enkelte 
har i sitt tilbud. De har alle det til 
felles at de har tilgang på ressurser 
som har et personlig eierskap til å 
drive en aktivitet. Vår erfaring i 
Tistedal er også utelukkende positiv 
når vi med de begrensede ressur
sene vi har inviterer til samarbeid 
med andre aktører i lokalsamfun
net. Både småbarn sang, konfir
mantkvelder på Ormetjern, fot
ballturneringer, konserter, kor og 
temakvelder i kirken, speiderbesøk 
og Grenserittgudstjeneste er alle 
eksempler på vellykkede tiltak som 
inkluderer nye grupper og utvider 
begrepet «Menigheten». Det mor
somme med slike tiltak er at det 
stort sett er enkelt å folk til å bidra 
med hjelp til gjennomføring.

Sammen er vi gode
I Halden er det av en eller annen 
merkverdig grunn fortsatt åpenbare 
historiske/sosiale skiller geografisk 
som kan gjøre sammenslåinger og 
samarbeid vanskelig. Det er ikke 
lett å få en som er bosatt på f.eks. 
Stenrød til å virke i Tistedal, ei 
heller motsatt muligens. 

Tilhørighet skaper man enten 
gjennom geografisk tilknytning 
eller til en bestemt oppgave eller 
mål. Opphever man geografisk til
knytning er det desto viktigere å 
ha fasthet på oppgaven eller målet. 
Skal man slå sammen menighetsråd 

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

Dette har betydd noe for meg
Torhild Johnsen

Ordet er ditt
Roy Moberg

Har du engasjement og eierskap til din 
lokale kirke og menighet?

i livet. Jeg er så fri og omskrive  
farfar til Gud – « som har tid for 
oss, som har svar på ting vi går å 
lurer på og alltid har råd. Og med  
lommene fulle av gammelt skrot 
som kan brukes. En Gud sitt fang 
det er godt å ha. For Gud har vore 
her før. Med heile sit liv ligg han 
framom deg. Og spør du, ja, Han 
viser veg. 

Ja, ein Gud i livet skull alle ha…
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