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Den blomstertid nå kommer 
med lyst og glede stor,
Den kjære, lyse sommer 
da gress og grøde gror.
Nå rører solens armer ved alt 
som før var dødt,
De blide stråler varmer, 
og alt på ny blir født.

Gud signe årets grøde 
i alle verdens land!
Gud gi oss daglig føde 
fra jord og hav og strand,
Og hjelp oss du å dele 
med andre det vi har,
Vårt liv, vår jord, det hele er 
ditt, vår Gud og Far!

Du kjære Herre Kriste, 
du sol med klarest skinn,
La hjerte-isen briste 
og smelte i vårt sinn!
La dine budord følges, 
og mett oss med ditt ord,
La nådens lys ei dølges 
for oss på denne jord.

Salme nr. 841 i Norsk salmebok 2013 
(1., 4. og 5. vers)
Tekst: Israel Kolmodin 1694  
Melodi: Svensk folketone 1693

«Kjærligheten utholder alt, tåler alt, 
håper alt og tror alt».

Hørt sånt prek! Lenge syntes jeg 
Bibelen tok vel hardt i. Hva slags kjær-
lighet var så godtroende? Alt?! Også 
kjærligheten har sine grenser? Men jeg 
tok feil. Det finnes minst en situasjon 
hvor de store ordene om kjærligheten 
er sanne og herlig gjenkjennende. De 
fleste har opplevd den og kjenner seg 
igjen. Jeg tenker på den første (eller 
andre) forelskelsen i ungdomsårene. Da 
holdt jeg ut i månedsvis. Ute i kulde og 
regn. Gikk både en og to mil ekstra. Jeg 
håpet og trodde i det lengste. Det fantes 
ikke noe fremtid uten den jeg håpet 
på. Jeg tålte alt og levde på luft. Vel, nå 

klaffet det ikke første gangen(e). Men 
kjærlighet og forelskelse slo til igjen, og 
like ille ble det. Det er ikke lett å skulle 
tro, holde ut, tåle og håpe ALT; og det 
på én gang. Og velge det helt frivillig. 
Det er opprivende og allikevel så fylt 
av sødme. Slik er kjærligheten. Den 
utholder alt, tåler alt, håper og tror alt 
med ett for øye – med det aller minste 
håp om å bli gjengjeldt. Da blir ordene 
sanne, og da prekær vi Kjærlighet. 

Vi er mennesker. Vi har vår begrens-
ning. Vår kjærlighet kjenner grenser. 
Kjærligheten er imidlertid konstant 
og finner nye personer å omfavne. 
Det blir ikke livsvarig med den første. 
Vår  kjærlighet til hverandre kan dø 

senere også, men selve evnen til å elske 
har vi alltid. Skriften er sann igjen: 
«Kjærligheten faller aldri bort». Det 
er en oppmuntring i det til den som 
er blitt sveket og tror at man aldri kan 
elske igjen; verken seg selv eller andre. 

Og så min siste observasjon: Vi er 
elsket av Gud. Greit. Men hvem eller 
hva er ALT som kjærligheten har som 
objekt? Jeg er faktisk en del av «alt». Da 
prekær vi! For da lyder det: Kjærligheten 
utholder meg, tåler meg, håper på meg 
og tror på meg. Sånn er bare guddom-
melig kjærlighet. Måtte relasjoner gjøre 
seg bruk av den i det lengste i håp om 
at kjærligheten blir gjengjeldt. Av og til 
nøttæ ŕe! Vi er også religiøst opptatt av 

om vi tror på Gud eller ikke, hva vi skal 
tro og hvordan. Hvis kjærligheten tror 
alt, Gud er kjærlighetens opphavsmann 
og fullender og jeg er en del av alt, da 
tror Gud på meg. Det er gode nyheter 
for den som tror på Ateismen. Stryk 
«A» og begynn (p)å «B» – i dette tilfelle 
«T» i stedet… Uansett går et nytt vers i 
oppfyllelse:»Vi elsker fordi han elsket 
oss først». 

«Så blir de stående disse tre; tro, håp 
og kjærlighet, men størst blant dem er 
kjærligheten». Hvorfor er den størst? 
Jo, for Gud er kjærlighet, og Gud er 
størst. Da må jo også Kjærligheten være 
størst. Logisk.

AV JAN BOYE LYSTAD, SOGNEPREST I HALDEN

Kjærligheten
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Kjære lesere,
Redaktøren har mottatt pro-
tester på enkelte artikler under 
overskriften ”Ordet er ditt”.   Men 
leserne har nok misforstått oss 
der, for ”ordet er ditt” betyr også 
at ordet er fritt og står for forfat-
terens regning.  Vi dekker 7 me-
nigheter her i distriktet, så her 
er det muligheter for å avspeile 
forskjellige syn på viktige spørs-
mål innen kristen tro og praksis.

Så håper vi bare at alle vil finne 
noe stoff som interesserer, opp-
bygger og utfordrer dem – for 
det er meningen!

Som et apropos til Syria-krigen 
og flyktningekrisen, la oss høre 
hva en av de tidligste, kristne 
forfatterne skrev ned som en 
bønn på 300-tallet: ”Forson de 
stridende”.  

Forfatter er Efraim fra Syria, 
født i Mesopotamia, dagens 
Irak, d. år 375.  Grunnla en skole 
i Edessa, Syria, ble en berømt 
forkynner og salmedikter og ble 
kalt ”Den hellige Ånds lyre” i sin 
samtid.

Så ønsker vi våre lesere en 
liflig forsommer,  en  god hvile 
i ferien og fornyede krefter til å 
ta fatt på de mange oppgavene 
når høsten møter oss.  Riktig god 
sommer i forsoningens tegn!

Unni E. B. Nøding, red.

Forsiden
Maleri av Leidulf Tjugen (1931–2012), 
høgskolelektor på Remmen innen 
kunst og forming.
Salmen: Salme nr. 841 i Norsk salme-
bok 2013 (1., 4. og 5. vers)
Tekst: Israel Kolmodin 1694.  
Melodi: Svensk folketone 1693

Liljekonvall 
er Østfolds 
 fylkesblomst og
vokser i skog og 
hager. Den får 
hvite blomster i 
ensidige klaser, 
og får etter 
 blomstring røde 
bær. Finnes som 
oftest på bakken 
i lune skogholt.

Neste nummer
Siste frist for innlevering av stoff til 
neste utgivelse er 9. september. 
Neste nummer av Menighets bladet 
 trykkes 21. september
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Du har mulighet til å bidra med en pengegave til kontonr 1030 07 44023.

NAV Halden ved «Prosjekt 
 raskere bosetting», starter opp 
til taket «Bli flyktningvenn», 
for å integrere og inkludere 
 f lyktninger som bosettes i 
Halden inn i l okalsamfunnet 
vårt.

Har du lyst til å bli f lykt-
ningvenn? Grip muligheten til 
å knytte nye kontakter, få ny 
kunnskap – og samtidig gjøre 
en viktig innsats!
 
Integrering skjer i møte 
 mellom mennesker
Å få innpass i et nytt samfunn 
krever at man snakker norsk, 
og at man har kunnskap om 
de  kulturelle og sosiale koder 
som gjelder. Slik kunnskap 
kan ikke bare formidles gjen-
nom ordinær skoleundervis-
ning. Sosial  kontakt er også 

avgjørende. Å omgi seg med et 
godt fungerende sosialt nett-
verk har stor betydning når 
det gjelder  menneskers selvfø-
lelse, selvbilde og identitet. Vår 
målsetting er at tilbudet om 
«Flyktningvenn», skal bygge 
nettverk for den  enkelte flykt-
ning. Sosiale kontakter bidrar til 
at den nyankomne flyktningen 
får samfunns informasjon på 
en helt ny måte og deltar mer 
aktivt i eget lokalmiljø. Samtidig 
skapes det en naturlig arena 
for å praktisere språket. Det å 
ha kjente, og være en del av et 
sosialt nettverk kan bidra til 
at flyktningene får innpass på 
arbeidsmarkedet.

Organisering
«Prosjekt raskere  bosetting», 
gjennom frivillige arbeid, setter 

flyktningen og flyktningvennen 
i kontakt med hverandre. Dere 
møtes etterhvert på egenhånd, 
og bestemmer i fellesskap hva 
dere skal gjøre, hvor dere skal 
møtes og når dere skal møtes. 

Aktiviteter kan være alt fra 
det å gå på kafé, gå tur, drive 
med idrett, hobbyvirksomhet, 
lage mat sammen, dele erfarin-
ger fra arbeidslivet osv. Dere 
møtes som likeverdige og ut-
veksler kunnskap og erfaring.

Bli Flyktningvenn!
For å melde interesse om det 
å være «Flyktningvenn». Ta 
kontakt med Rolf Karlsen,  ko-
ordinator «Frivillig Arbeid».
Telefon 458 749 52
E-post: rolf.karlsen@halden.
kommune.no

Vi vil gjennomføre samtaler 
med aktuelle flyktningeven-
ner, etter hvert som dere melder 
dere som interesserte, før dere 
starter opp med dette viktige 
samarbeidet.

 «Villblomstens dag»
19/6 arrangeres i samar-
beid med Østfold Botaniske 
Forening blomstervandring 
før gudstjenesten. Fremmøte 
i Sponvika kl 10.00 og guds-
tjenesten finner sted under 
det store eiketreet kl 12.00 i 
Sponvika. Menigheten markerer 
på den måten «Villblomstens 
dag».

«Helt førsteklasses!»
6-åringer fikk invitasjon til sam-
ling 13. og 17. april. De fikk bøker 
i kirken under gudstjenesten.
Barnekoret «Kor-i-all-verden-
eller-no» gledet alle med sang!

10. april – en spesiell og 
 innholdsrik dag
1) Våronnmesse ble feiret 
på gudstjenesten med 
Bygdekvinnelaget. Menigheten 
samarbeidet denne dagen med 
Halden frivilligsentral med fokus 
på Romanifolket og tiggernes 
situasjon. Om kvelden var det 
konsert i kirken. Solfrid Molland 
og band hadde en flott konsert.

Torsdager i Berg kirke
Mye av det som skjer i Berg 
menighet i høst finner sted 
på torsdager kl 190.0 i kirken 
eller på menighetshuset. Det 
kommer mer informasjon på 
hjemmesidene en tid i forkant. 

Jazzgudstjeneste
8. mai feiret vi jazzgudstjeneste 
i kirken. Halden storband og 
sangsolist Margrete Gaulin 
deltok.

Gledessprederne-konsert
24. mai var den årlige sommer-
konserten i kirken. 35 sangere 
hadde et variert program. Det 
ble solosang og noen spilte på 
instrumenter. I tillegg var det 
allsang. Ca 100 personer var 
kommet for å høre og oppleve 
sang og musikkglede.

Høsttakkefest og 4 års boka
23. oktober er det høsttakke-
gudstjeneste, hvor 
Bonde kvinnelaget pynter kirken 
til fest. 4-åringer får utdelt 4-års 
boken.

Småtrolla fortsetter til høsten 
– og er for alle barn mellom 
1 og 5 år som er i følge med 
en voksen. Vi møtes i Berg 
menighetshus annenhver 
uke kl 17.00–18.30 (se hjem-
mesider mht. dag for høsten). 
Der synger og traller, leker 
og danser, tegner og spiser vi 
sammen. Før kveldsmaten har 
vi en liten samlingsstund hvor 
det fortelles en fortelling fra 
Bibelen. Kontaktperson: Iselin 
A. Gjøstøl: 415 80 269.

Juniorkonfirmanter
Juniorkonfirmantene samles i  
Berg kirke en onsdag i måne-
den etter skoletid. Vi er en fin 
gjeng, men har plass til flere! I 
tillegg ses vi på ulike gudstje-
nester, samlinger for mindre 
barn og «ekstra-samlinger» inn 
i mellom. Som juniorkonfirmant 
får du lære mer om kirken, om 
tro og du får være med som 
junior-hjelpe-prest (ministrant) 
på gudstjenester. Har du lyst 
til å være med å hjelpe til i 
kirken, men er ikke gammel nok 
til å være konfirmant? Er du 
mellom 9 og 12 år? Da bør du 
også bli en Juniorkonfirmant. 
Kontaktperson: Iselin A. 
Gjøstøl: 415 80 269 og Kristin K. 
Bakkevig: 482 69 054.
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Flyktninger i menigheten  
– en gjensidig glede

Bli flyktningvenn
Halden kirkelige fellesråd 
har tatt initiativ til å sette ned et 
«flyktningeutvalg» på bakgrunn 
av den store flyktningestrømmen 
og bosetting av nyankomne i 
Halden. Utvalget benevnes nå 
«Halden kirkelige fellesråds 
utvalg for integrering og inklu-
dering av minoritetsspråklige 
bosatt i Halden kommune», 
til daglig kalt «Integrerings- og 
inkluderings utvalget».  
                                                                                                    
Mandat: Integrerings- og 
inkluderingsutvalget arbeider 
på oppdrag av Halden kirkelige 
fellesråd, som representerer de 
syv menighetsrådene tilknyttet 
Den norske kirke i Halden.
• Utvalget skal søke å avdekke 
områder og ressurser som 
menighetene kan bidra med 
for å støtte opp under kom-
munens vedtak om bosetting av 
flyktninger.
• Utvalget skal også arbeide for 
en integrering og inkludering av 
andre minoritetsspråklige som 
bosetter seg i kommunen.
• Utvalgets oppgave er å kanali-
sere de «kirkelige ressursene» til 
de satsingsområdene utvalget 
finner mulighet for å kunne 
støtte eller opprette.
• Utvalget skal aktivt søke 
kontakt med Halden kommunes 
ansatte med ansvar for integre-
ring og inkludering.
• Integrerings- og inkluderingsut-
valget rapporterer til fellesrådet 
innen utgangen av hvert kvartal.

Utvalgets sammensetning:
1. Integrerings- og inkluderings-
utvalget består av 5 represen-
tanter foreslått av menighets-
rådene, og oppnevnt av 
fellesrådet.
2. Utvalget kan invitere kontakt-
personer fra menighetsrådene til 
sine møter.
3. Fellesrådets diakon er utval-
gets kontaktperson, og deltar i 
 utvalgets møter.
4. Utvalget konstituerer seg selv 
med leder og sekretær.
5. Utvalget velges for den sam-
me perioden som fellesrådet. 

Sommeren 2009 tok vi imot vår 
første flyktningfamilie i menig-
heten – en afrikansk familie som 
ventet sitt tredje barn. De hadde 
bodd i Norge i 5 år og kom til 
Halden fra Finnsnes. Der hadde 
de vært med i Metodistkirken, 
så det var naturlig å ta kontakt 
med vår menighet før de kom 
til Halden. Vi kunne også hjelpe 
dem med bosted, siden en av 
 menighetens leiligheter ble ledig 
på det tidspunktet. Allerede fra 
første dag stilte menigheten opp 
med praktisk hjelp, og utstyr som 
familien trengte for å etablere seg 
på nytt sted. Flere passet barna 
ved behov, og et eldre ektepar 
fikk snart titlene «bestemor» og 
«bestefar». Også mennesker i 
Metodistkirken i Tistedal enga-
sjerte seg. Familien hadde mye 
å bidra med i menigheten også. 
Begge sang i gudstjenesten, hver 
for seg eller sammen. De deltok 
på lik linje med andre i menig-
hetens liv, var med i tjeneste-
grupper som forbereder guds-
tjenester, og faren holdt også 
preken av og til. Familien bor 
nå i egen leilighet, mor har tatt 
utdanning, far har fått fast jobb 
og barna er godt integrert i skole 
og barnehage.

Omtrent tre år senere kom 
en ny familie – også disse var 
metodister da de kom. Det var 
en alenemor med to tenårings-
sønner som kom til Halden fra 
Trondheim. På samme måte 
forsøkte vi å ta imot dem med 
praktisk omsorg og kjærlighet og 
inkludere dem i menighetens liv. 
Da moren begynte på utdanning i 

regnskap, fikk hun hjelp av noen i 
menigheten som har slik kompe-
tanse. Hun deltok også i tjeneste-
gruppe, sang og delte sin historie 
i gudstjenesten. Da hun mistet 
sin far i Burundi, satte menig-
heten i gang en innsamlings-
aksjon slik at hun hadde mulig-
het til å reise til  begravelsen. Den 
yngste sønnen er aktiv i barne- og 
ungdoms arbeid i menigheten 
og var en av konfirmantene i år. 

Etter konfirmasjonsguds-
tjenesten inviterte familien til 
fest i kirken. Moren lagde afri-
kansk mat, og mange i menighe-
ten stilte opp med kaker, pyntet 
bord, serverte og vasket opp. 
Det samme skjedde da denne 
gutten ble døpt et år tidligere. 
For de afrikanske familiene er 
det naturlig å feire slike dager 
sammen med menigheten, og det 
er flott når familie og menighet 
sammen kan lage fest på denne 
måten. Da moren holdt takketale 

i konfirmasjonen i april, takket 
hun menigheten for den gode 
måten de var blitt tatt imot og 
blitt inkludert på. Hun sa at hun 
og guttene hadde følt seg hjemme 
i kirken fra første stund. 

Vi har også afrikanske barn 
og ungdommer i vårt barne- og 
ungdomsarbeid, hvor ikke hele 
familien er aktive i kirken. Det 
er f lott å se hvordan de unge 
 lederne legger vekt på at de skal 
inkluderes på en god måte, og 
hvordan de er en helt naturlig 
del av ungdomsgjengen i kirken.

Å bli inkludert handler også 
om å få bruke sine ressurser til 
det beste for fellesskapet. Det 
er flott når menigheten stiller 
opp med praktisk og økonomisk 
hjelp, gode råd, språktrening 
og barnepass! Men vi må ikke 
glemme at flyktninger er men-
nesker med gode ressurser, og at 
de har ønske om å bidra med det 
de kan. På denne måten kan både 

Denne gangen har Menighetsbladet utfordret en av våre sø-
sterkirker som har hatt gode erfaringer i arbeidet med å ta imot 
flyktninger i menigheten. Vi gir ordet til metodistpresten i Halden 
metodistkirke, Hilde Kr. Hannestad Tveter.

flykningene og menigheten bli 
til gjen sidig glede for hverandre. 
Selvsagt er det også utfordringer 
i forhold til språk, og i perioder 
et stort hjelpebehov, men den 
positive gevinsten er langt, langt 
større!

HILDE KR. HANNESTAD TVETER

Bildet er tatt på dåpsdagen til Prince. Her er han helt tol venstre, sammen 
med moren Godelive og en bror og søster.

FAKTA

Forson  
de  stridende
O Gud, gjennom det blod 

om rant fra din side, 
har du bredt freden

Ut over de høyeste høyder 
og de dypeste dyp!

Send din fred til vrede og 
ubeherskede mennesker!
Forson de stridende og 

uforsonlige!
O Herre, du som er vår fred; 

gi tilflukt til dem  
som søker deg!

Når du kommer igjen 
i herlighet og frykt faller 

over skapningen,
Når de himmelske 

 basunene gjaller og jordens 
grunnvoller skjelver,

Når gravene åpnes og de 
døde står opp,

Herre, kom oss da i møte 
med din forsoning og la din 

fred omfavne oss.
Din er æren,  

la din barmhjertighet 
komme over oss, du all 

nådes Gud.

Efraim fra Syria
Fra: Anders Frostenson:

De første kristnes bønner. 
Oslo, 1990 Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet

EINAR MADSØ (f. 1938) har 
i en årrekke levert stoff om 
Sjømannskirken til bladet.
Har arbeidet ved Sjø manns
kirken på Aruba og som 
norsk konsul. Tilbake i Norge 
i 1973. Ble ansatt som kateket 
og arbeidet mest med 
konfirmantundervisning. 

Den norske Sjømannskirke, 
 stiftet i 1884, har alltid levet i nuet 
– med blikket vendt fremover.

Organisasjonen  ble stiftet 
for sjøfolk primært, men på 
sjømannskirken var og er alle 
velkommen. Vi diskriminerer 
ikke etter yrke, like lite som 
kirken her hjemme gjør det. 
Samtidig vil vi aldri svikte sjø-
folkene, de som seiler ute eller 
arbeider i Nordsjøen. Vi driver 
ikke  materiell nødhjelp. Det 
er heldigvis ikke nødvendig i 
våre dager, men vi gir verdier 

som ikke kan kjøpes for penger, 
kontakten med den levende 
Gud og Frelseren Jesus Kristus. 
Sjømannskirken har vært kalt 
et møtested. Her møtes mangt 
og mange. Viktigst er at Gud er 
der for å møte oss. Han er ikke 
bundet til sine Guds-hus, men 
er til stede ved kjøkken benken, 
på skipsbroen, ved kontorpulten, 
og på olje riggene i Nordsjøen.

Arbeidsformene vil veksle. 
Leseværelsene blir aldri hva de 
var. De store samlinger hører 
med til sjeldenhetene. Men 

enkeltmennesker vrimler det 
fortsatt av. For dem vil vi virke. 
For dem vil vi være kirke.Stå til 
tjeneste så langt vi kan. Så langt 
kreftene og ressursene rekker.

En mulighetsrik fremtid 
ligger foran oss. Rundt om-
kring i  verdens travle hver-
dag, i hverdagsmennsekers 
hverdagssituasjon

La oss derfor brette opp 
armene og fortsatt være aktive 
hver på den plass som Gud har 
satt oss. Lykke til videre.

EINAR MADSØ

«Se jeg er med dere alle dager»

Bordspillteater  
i trosopplæringen

Daria Brattås fra Russland har vært i praksis i kirkene i Halden noen uker. I  denne 
tiden har hun blant annet vært med og laget dukker til bordspillteater som skal brukes 
i trosopplæringen. Dukkene er laget i alpakkaull og isoporkuler i mange ulike varianter, 
fasonger og farger. Blant dukkene finner man Jesus, Maria, tre disipler, kong Herodes og 
mange flere.  Ved hjelp av dukkene skal man dramatisere og formidle historier fra Bibelen 
til barna for å levendegjøre dem på en kreativ og spennende måte.   
 AV RAGNA RISTESUND HULT
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Thor Nonseid: Ny salmebok – nye salmer

Et aktuelt og viktig budskap er 
formidlet i salmen av Britt G. 
Hallqvist som er gjengitt i vår 
salmespalte denne gang. «På 
veiene ute i verden går de som 
har mistet sitt hjem.» Salmen ble 
utgitt i 1960 under inntrykket 
av sult- og flyktningkatastrofer 
den gang, men er like brennende 
aktuell i dagens flyktningkrise. 
Det som startet som den håpe-
fulle  arabiske vår, endte opp i 
uoversiktlige og blodige krigs-
tilstander. Flyktningstrømmen 
mot Europa og mot vårt eget land 
har fått dimensjoner som er i ferd 
med å utløse en flyktningpanikk. 
Fra den kollektive dugnadsånd 
som ble utløst i første omgang, 
er asyldebatten nå i ferd med 
å låse seg fast i harde fronter. 
IMI-kirken i Stavanger er blant 
de positive motkreftene. (Vårt 
Land 15.04.2016). De utfordrer 
til  mobilisering av frivillig og 
 offentlig hjelpeinnsats. Hvordan 
åpne for godhet og omsorg? Vår 
bønn må bli slik den er uttrykt i 
siste vers av vår salme: Gud, vekk 
oss til handling i omsorg for alle 
som lever i nød, så glade vi deler 
med andre vårt land og vårt dag-
lige brød.

Den svenske forfatter Britt Gerda 
Hallqvist (1914–1997) ble tidlig 
kjent som oversetter blant annet  
av litteratur for barn. Etter hvert 
ble hun også sterkt engasjert i 
den Svenska Kyrkans arbeid for 
fornyelse av salmer og sanger for 
barn. «Kyrkvisor för barn», utgitt 
1960, representerte noe nytt. 
Hun ville skrive barnesalmer 
som kunne formidle trygghet 
og glede i Gud, og samtidig gi 

bibelkunnskap, fremfor alt fra 
Det nye testamente. Hun ville 
rette opp savnet av fortellende 
evangeliesalmer i salmeboken. 
Salmer som «Måne og sol, skyer og 
vind» (S13:240) og Alle har hast, 
ingen har tid (S13:495), kan stå 
som eksempler på dette. Samtidig 
har hennes salmer et budskap 
både til unge og gamle, som for 
eksempel: «Min gjenløser lever» 
(S13:211) eller «Vi er et folk på 
 vandring» (S13:618).

I vår nye salmebok fra 2013 
(S13), har det kommet med hele 16 
oversettelser av Britt Hallqvists 
salmer. I 10 av disse salmene er 
melodien komponert av Egil 
Hovland

Egil Hovland (1924–2013) er 
regnet som en av Norges mest 
produktive samtidskomponister 
med symfoniske verk, kammer-
musikk, korverk og konserter, 
opera og fremfor alt kirkemusikk. 
Etter å ha vært organistvikar fra 
1942, ble han i 1949 fast organist 
i Glemmen kirke i Fredrikstad. 
Her utøvde han trofast sin kirke-
musikalske gjerning og her hadde 
han sitt åndelige hjem livet ut. I 
kirkeparken er han beæret med 
en flott bauta. Og den årlige Egil 
Hovland-festivalen i Fredrikstad 
ble startet i 2013.

Over 70 salmenummer i vår 
nye salmebok har fått melodi 
 komponert av Hovland. Han 
er den norske kirkemusiker 
som har fått flest melodier inn 
i kirkens salmeutvalg. Han har 
dermed overtatt rollen til den 
tidligere dominerende salme-
komponist Ludvig Mathias 

På veiene ute  
i verden 
Omtale av N13, 732

THOR ODDVAR NONSEID  
(f. 1935), pensjonert lektor i 
pedagogikk og musikk ved 
Halden off. lærerskole. Aktiv i 
bl.a. musikk og menighetsliv 
i Asak sogn.

Illustrasjonsfoto: Idomeni, Hellas, 24. september 2015: Denne jenta, 
sammen med hundrevis av flyktninger, på grensen mellom Hellas og 
 Makedonia i påvente av å reise videre inn i Europa.

På veiene ute i verden 
(N13: nr. 732)
Tekst: Britt G. Hallqvist
Oversettelse: Eyvind Skeie
Melodi: Egil Hovland

På veiene ute i verden 
går de som har mistet sitt hjem, 
de sultne, de trette og frosne. 
Vår Fader, vær nådig mot dem

Fra arbeid, fra hjemland og venner
har mange blitt jaget av sted.
O Gud, la dem finne tilbake
til trygghet og tillit og fred.

Hvor skulle de møte din godhet, 
om ikke hos oss, som har fått 
vårt daglige brød og vår frihet, 
et liv i et land som er godt.

Gud, vekk oss til handling i omsorg
for alle som lever i nød,
så glade vi deler med andre
vårt land og vårt daglige brød. 

Høstens menighetskvelder  
Høstens menighets kvelder 
holdes som tidligere i 
Kirkestua kl. 19.30 den tredje 
torsdagen i måneden. Og 
som tidligere består kveldene 
av et foredrag, kåseri eller 
en bibeltime etterfulgt av en 
enkel kveldsmat. Vi starter i 
høst 15.september med en 
samling hvor alle som gjør en 
frivillig innsats i menigheten 
vil bli spesielt invitert, men 
hvor også andre er hjertelige 
velkommen. På denne samlin-
gen vil Gerda Solerød fortelle 
fra vårens tur til Romania. 
20.oktober kommer vår 
tidligere sokneprest Lisbeth 
Gregersen, og 17.november 
er det kapellan Martin Lund 
som har ansvar for kveldens 
innhold. Sett av datoene 
allerede nå så dere ikke går 
glipp av noen interessante og 
hyggelige kvelder i Kirkestua 
i Asak!   

Samling for 
50-årskonfirmantene
Tradisjonen tro vil det også 
i høst holdes en samling for 
årets 50- årskonfirmanter 
– det vil si de som ble 
konfirmert i Asak kirke i 1966. 
Dette vil skje i forbindelse 
med gudstjenesten 9. oktober. 
De det gjelder skal allerede 
ha fått beskjed om datoen, 
men den kunngjøres likevel 
her dersom noen av «gull-
konfirmantene» likevel ikke 
skulle ha fått den med seg.

Barnekrok i kirken
I løpet av forsommeren vil det 
bli innredet en liten barnekrok 
bak i Asak kirke med møbler 
i barnestørrelse. Møblene 
vil ha lyddempende flater 
slik at klosser, blyanter og 
annet som måtte falle ned, 
ikke vil forstyrre resten av 
menigheten. Videre er det på 
gudstjenester hvor en forven-
ter at det vil kunne komme 
en del barn (blant annet alle 
dåpsgudstjenester), utpekt en 
kirkevert som har et  spesielt 
ansvar for barna under 
prekenen. Vi håper dette kan 
gjøre det lettere å komme på 
gudstjenestene våre for unge 
par med barn eller beste-
foreldre som ønsker å ta med 
barnebarna til kirken.

Stengning av Asak kirke 
våren 2017
Kirkevergen har varslet at 
Asak kirke må stenges for 
all virksomhet i perioden 
januar til og med april 2017 
på grunn av innvendige 
 restaureringsarbeider. Høsten 
vil måtte brukes til å plan-
legge hvordan vi skal løse 
dette når det gjelder ordinære 
gudstjenester, bryllup og 
begravelser. Her vil vi være 
avhengig av et tett samarbeid 
med andre menigheter – og 
da spesielt Tistedal menighet 
som vår nærmeste nabo.

NYTT FRA

ASAK
MENIGHET

Flotte konfirmanter
Årets konfirmasjonsguds-
tjenester er unnagjort med 
47 flotte konfirmanter i fokus!                        
Idd menighet gratulerer de 
unge og deres familier! I 2017 
blir konfirmasjonssøndagene 
i Idd kirke 7. og 14. mai (med 
lørdag 6. mai som ekstradag 
dersom det er nødvendig å 
ha fem gudstjenester). De nye 
konfirmantene blir presentert 
på gudstjenesten søndag 4. 
september.

Utbygging på Karlsholm
Huskomitéen er nå i god gang 
med planer for utbygging på 
menighetshuset. Målet er 
blant annet å få oppgradert 
bygget med handicaptoalett 
og bedre kontorforhold for de 
ansatte i barnehagen. 

Betalingsterminal i kirken
Ettersom folk flest bruker 
mindre kontanter og mer kort 
nå enn før, har menighets-
rådet vedtatt å anskaffe 
betalingsterminal i kirken. 
Søndag 29. mai blir denne 
terminalen testet ut forsøksvis 
for første gang, og vi håper 
på gode tilbakemeldinger fra 
menigheten. 

Pilegrimsvandring
5. juni inviterer Idd og 
Enningdalen historielag 
og Idd menighet til pile-
grimsvandring. Turen går 
den nye pilegrimstraséen 
fra Øberg gård, via Ås til 
Idd kirke. Underveis blir det 
flere stasjoner der ulike sider 
ved den lokale pilegrims-
tradisjonen blir belyst. Dagen 
blir avsluttet med en kort 
pilegrimsmesse i kirken og 
etterfølgende servering av 
pilegrims-sveler.

Ungdoms-Alpha
I slutten av august 
starter prestene og tros-
opplæringsutvalget opp med 
et ungdoms-Alpha-tilbud 
til dem som er ferdige med 
 konfirmantundervisningen. 
Ungdoms-Alpha er under-
visningsopplegg der de 
viktigste punktene i vår 
kristne tro blir gjennomgått. 

Høsttakkegudstjeneste
25. september blir det høst-
takkegudstjeneste i Idd kirke. 
Idd bygdekvinnelag pynter 
kirken med markens grøde, 
og på samme guds tjenesten 
får også 4-åringene sin 
kirkebok.

NYTT FRA

IDD
MENIGHET

Lindeman. Hovlands kirkemu-
sikalske verk omfatter kor- og 
orkesterverk, salmer og liturgiske 
sanger, messer og operaverk til 
tekster bl.a. av Svein Ellingsen, 
Olaf Hillestad, Eivind Skeie og 
ikke minst Britt G Hallqvist. 
Med henne hadde han et langt 
og fruktbart samarbeid utover 
de salmene som er nevnt oven-
for. Pilegrimsmessen fra 1982, 
 musikkspillet «Skapelse» og 
operaen «Fange og fri» (om 
Hans Nielsen Hauge)er blitt til i 

samarbeid med Britt G Hallqvist. 
I festskriftet til hans 70-årsdag 
Et liv med musikk (red. Harald 
Herresthal) har Hovland for-
talt om sitt nære menneskelige 
og musikalske samarbeid med 
den svenske salmedikter Britt 
G. Hallqvist. De fant hverandre 
i sansen for å uttrykke troens 
kjerne og det bibelske budskap i 
en enkel folkelig form og med et 
kunstnerisk særpreg, hun i ord 
og han i toner.

Kirken 
– et fellesskap bygd på en  levende tro på 
Guds nærvær i en  stadig skiftende verden 

AV KRISTIN BAKKEVIG

For noen uker siden kom Halden 
Arbeiderblad med et oppslag 
om hvordan prestene i Halden 
vil forholde seg til kirkemøtets 
 alternativer med hensyn til vigsel 
av likekjønnede. Jeg synes avisa 
gjorde det på en redelig måte. 
Men jeg skulle ønske at vi hadde 
sluppet det som ligger nær opptil 
en «tabloidisering» av kirken. 
Virkeligheten, menneskelivet og 
den kristne tro er dårlig egnet til 
å klare seg med de to «fargene» 
svart og hvitt. 

Samme uke forberedte jeg en 
preken til pinsedag, og satt med 
ord som er skrevet i år 90 e.Kr. 

Det er evangelisten Johannes 
som skriver ord fra Jesu avskjeds-
tale: «Ennå har jeg mye å si dere, 
men dere kan ikke bære det nå. Men 
når sannhetens Ånd kommer, skal 
han veilede dere…»

Orda i Johannesevangeliet i Det 
nye testamentet er skrevet til en 
menighet i det første århundre, 
til mennesker som kjente at troen 
på Jesus var i ferd med å glippe. 

Johannes prøver å gjøre evan-
geliet forståelig, skape håp, bygge 
broer til en ny generasjon. Det var 
60 år etter at det utrolige hadde 
skjedd: Oppstandelsen

Øyenvitnene var borte. En 
ung, men prøvet kristen kirke, 
var i dyp krise: Forvirring, savn, 
tomhet, lengsel etter å se Jesus 
igjen. Fra utsiden var troen presset 
fra et mangfold av ulike livssyn. 
Fra innsida hadde tvilen begynt 
å gnage: Hvor var han som skulle 
komme – snart? Hvem var han 
egentlig, Jesus fra Nasaret? Hva 
vil han oss – nå?

Jeg lurer på om ikke denne situ-
asjonen – korresponderer ganske 

bra med noe i vår egen tid, vår 
egen tro: En kirke i krise. Presset 
fra utsida og innsida. 

Hvem er vi – som kirke – i vår 
egen tid?

Noe som fascinerer meg, er 
hvordan perspektivet endrer seg 
opp gjennom livet. Situasjoner 
endres. Omgivelsene forandres. 
Erfaringer legges til. Sorg og tap 
og livskamp setter spor, og skaper 
nye nyanser i vår måte å tolke vir
keligheten på. Våre inngrodde 
tankemønster utfordres til å bli 
til modning og vekst. En levende 
tro er aldri uberørt av dette. 

«Ennå har jeg mye å si dere, men 
dere kan ikke bære det nå.

Men når sannhetens Ånd 
kommer, skal han veilede dere…»

Jesu nærmeste venner får ikke 
alt på en gang. Erfaringene er enda 
ikke på plass så det er mulig for 
dem å forstå. Men Jesus har ikke 
tenkt å slippe dem i veiløst ter-
reng. Sannhetens Ånd skal vei-
lede dem. Til det de ikke kan ta 
imot nå. 

Direkte fra gresk, forstås det 
slik: Avsløringen av hvem Gud er, 
som begynte da Jesus Kristus var 
synlig til stede, den skal fortsette. 
Inn i nye tider og til mennesker 
med nye erfaringer.

Jeg synes jeg kan høre en, eller 
to, viktige motforestillinger: 

«Jesus Kristus er i går og i dag 
den samme, ja, til evig tid!» 

Ja! Den erfaringen som 
 disiplene manglet, var erfarin-
gen av Jesu død og oppstandelse. 
Oppstandelsen skulle gi dem en 
helt ny tolkningsmulighet av vir-
keligheten! Orda «Frykt ikke!» 
fikk et helt nytt bakteppe: Nemlig 
at Gud, ikke døden, skal få det 
siste ordet.

Det finnes noe som står fast 
gjennom alle tider i den kristne 
kirke: Hver søndag bekjenner 
vi det i gudstjenesten: Jeg tror 
på Gud Fader. Jeg tror på Jesus 
Kristus. Jeg tror på Den Hellige 
Ånd. 

Men det finnes også noe som 
alltid endrer seg: Livet, tidene, 
omgivelsene, samfunnet, de men
neskelige erfaringene. Og i møte 
med det som endrer seg, utløses 
ofte kriser: Det vi har lært, den 
kunnskapen vi har samlet, holder 
ikke alltid i møte med det nye, 
som utfordrer oss. Dette er men-
neskets psykologiske utvikling 
i et nøtteskall. Og dette er også 
kirkas utfordring og utvikling, 
som Kristi legeme i verden.  

I all identitetskrise, utfordres 
vi til å søke mot sentrum og til 
fordypning: «Hva er viktigst 
– i kirken, i meg selv? Hva er 
bærekraftig? 

De første kristne var søkere, 
letere, lengtende. De hadde erfart 
og lært nok til å vite retningen. 
De hadde sett, eller fått ferske 
vitnesbyrd om, det ansiktet som 
hadde gjort verden annerledes: 
Jesus Kristus. Han som hadde 
revet ned gjerder satt opp av 
 mennesker, og ledet dem inn i 
fellesskapet med Gud – den barm-
hjertige Gud – som han lærte sine 
venner å kalle Far. 

Han hadde bedt dem om å gå 
ut og fortelle.  Og Sannhetens ånd 
hjalp dem til å gå – med evangeliet 
inn i nye tider. Og det var alltid 
nye tider. Noen ganger var de døve 
– og endte i en blindvei. Andre 
ganger forsto de hvor veien gikk. 

Søkere og lengtende, men også 
med tillit, det var de første som 
trodde. Det var også mennesker 

som fylte kirken opp gjennom år-
hundrene – og som gjør det i dag. 
Noe annet er ikke mulig for en 
levende kirke, Jesu legeme på jord. 

Johannes var full av tillit til at 
kirken ikke var etterlatt i et veiløst 
terreng uten veiledning. 

Det var mye som ikke var 
sagt – men noe var sikkert:  
«Sannhetens ånd skal veilede 
dere…»,  inn i en ukjent framtid: 
Veilede til Jesus Kristus selv, og 
til innsikt om hvordan evangeliet 
om ham kan formidles inn i nye 
tider. «Kirken skal holde ryktet 
om Jesus levende..» og «..gjøre 
Kristus kjent og elsket.». Slik har 
kirkens mål blitt uttrykt.

Jesus Kristus er tolknings
nøkkelen også til vår egen tid. 
En tid hvor vi må ta stilling til 
etiske utfordringer som ingen 
tidligere kunne forestille seg: 
Bioteknologiske utfordringer, 
stamselleproblematikk, aktiv 
dødshjelp, kunstig livsforlengelse, 
nye samlingsformer. En tid hvor 
vi har større kunnskap enn noen 
generasjon tidligere har hatt:  
Om menneskekroppens myste-
rium og mangfold, om overgrep 
og traumer, om konsekvenser på 
menneskesinn og miljø, av hand-
linger vi til nå har sett på som våre 
gudgitte rettigheter. 

Vi kan ikke stikke hodet i en 
sand som er skylt vekk. La oss i 
stedet stanse, lytte til menneskers 
historie og Guds, søke videre, og 
framfor alt be: Gode Gud gjør oss 
som kirke og enkeltmennesker, 
åpne og lyttende – til den verden 
du elsket, og til din gode vilje for 
denne verden og for din kirke! Og 
la oss på tvers av ulike meninger 
samles i den bekjennelse som i 
tider av splittelse og forvirring 

har gitt kirken identitet og samling 
underveis mot målet: Bekjennelsen 
av den hellige, barmhjertige og tre
enige Gud.

«Nå ser vi som i et speil, i en 
gåte…»

Asak og Tistedal diakoni-
utvalg arrangerte formiddags-
treff i Asak kirke og kirke stue. 
Trivselskoret bidro med flott 
sang og «fargerike» Safia 
Abdi Haase fortalte fra sin 
 historie og sitt møte med 
Norge.  Sogneprest Kjell 
Halvard Flø holdt andakt, og 
vi fikk servert mye god mat. 
Forsamlingen talte ca 65. 

10. apri l var det stor 
stemning i Tistedal kirke. 

Formiddagstreff i Asak kirke

Babysangere var på plass, det 
var utdeling av gaver til 1, 2 og 
3-åringene og «Totakt og sang» 

fylte kirken med rytmer, sang 
og glede. 

1. mai  var Halden damekor 

på plass igjen i Idd kirke med 
flott sang.

AV HILDE FINSÅDAL

Babysang og utdeling av gaver til 1,2 og 3-åringer i Tistedal kirke 10. april. Trivselskoret og Abdi Haasee deltok 
i Asak kirke 25. april.
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TEKST: INGER LISE SKAUGE
FOTO: ARILD STANG

Tidligere fantes det vanligvis bare én messe
hagel i hver kirke, og da var den alltid dyp 
rød, ofte med et kors i gull og med gull-
galoner, gullbånd rundt kanten. Men nå 
har mange kirker fått messehagler som 
varierer i farger og følger reglene for kirke-
årets fargebruk. Dette festplagget brukes 
blant annet under nattverd, ved kirkeårets 
festdager og ved konfirmasjon.

Menighetsbladet har vært på en opp-
sporingsrunde, både for å fotografere og 
for å finne opplysninger om de forskjellige 
messe haglene. Dette har vist seg å være 
svært krevende, da lite er nedskrevet. Vi 
utfordrer derfor leserne til å gi tilbake-
melding dersom noen kjenner til historien 
til noen av disse messehaglene. Det er viktig 
for de neste generasjoner at opplysninger 
tas vare på.

Variasjoner i utforminger fra kirke til kirke
Messehaglene er ulike fra kirke til kirke. 
Tekstilkunstnere har ofte tilpasset form og 
utseende, slik at det harmonerer med kirkens 
øvrige utstyr.

I dette oppslaget viser vi de fleste messe-
haglene som finnes i kirkene i Halden. 
Noen er i bruk, og andre kan regnes som 
museumsklenodier.

Det har vært en tradisjon at baksiden av 
messehagelen – den presten har på ryggen – 
skal ha mest dekorasjon. Slik tenkte man før 
da presten vanligvis stod foran alteret med 
ryggen til menigheten. I moderne kirker er 
alteret ofte plassert slik at presten oppholder 
seg på begge sider av alteret. Dekoren på nye 
messehagler er derfor ofte like fine på begge 
sider, men tradisjonen sider at i motivet på 
baksiden skal man alltid kunne se en korsform.

Motivene på messehaglene er i tillegg til 
kors, ofte symboler som har med nattverden 
å gjøre. Der det er messehagler i flere farger, 
viser motivene symboler for kirkeårets tider.

Kirkens festplagg

Den fiolette messehagelen i Berg ble tatt i bruk i 1995. Den er utformet av damaskveversken Gunvor 
Sæther Brække fra Enningdalen. Den er vevd i damask med innslag av sølv i korsmotivet. Den hvite er lagd 
av tekstilkunstner Brith Leidalen fra Råde. Kirken fikk denne i 1996. Den er vevd i tynn ull og har innslag av 
gull i motivet. Den grønne, som kirken tok i bruk i 1962, er signert DNH, Den Norske Husflid. Og den røde 
messehagelen, som er vevd i ull, er den eldste som er i bruk nå og skriver seg sannsynligvis fra 1950-tallet.

Asak kirke
Asak kirke  anskaffet i 1989 et 
nytt sett med messe hagler. 
De erstattet en gammel vevd 
messehagel i rødt fra 1922, 
som fremdeles henger i 
skapet der prestens liturgiske 
klær opp bevares. To eldre i 
fløyel er kommet bort.

Det nye settet ble lagd 
av tekstilkunstner Tove 
 Tandberg Kraft og utformet 
med 80-tallets batikk-teknikk. 
Hun fortalte at hun satt 
 mange timer i kirken og 
studerte bueformene i kirken 

før hun  designet messehaglene. Batikk lages i bomullsstoff, så 
disse messe haglene er nokså lette, selv om de er fóret med silke. 
Under  messehagelen skal det derfor bæres en hvit kasula, en 
underkappe, som gjør at messehagelen henger pent på personen 
som bærer den. På fotoet er det den røde messehagelen som er 
lagt oppå kasulaen. Symbolene på disse fire messehaglene gjen-
speiler kirkeårets tider. Den fiolette med tornekrans (fastetiden), 
den grønne med blader og drueklase (veksttid og nattverd) den 
hvite med kornstrå og små frø spredd rundt (så- og misjonstid), 
og den rød med ildtunger,  (pinsetid). Alle symbolene knyttes 
rundt et sentralt kors.

Prestebakke/Søndre Enningdalen kirke
I Søndre Enningdalen fant vi ingen messehagler, men den 
 andre kirken i sognet, Prestebakke kirke, har flere. Den aller 
eldste er datert til 1809 og er i rød fløyel. Messehagelen er 
ikke å finne i kirken, og oppbevares et annet sted. Den  eldste 
vi fant er fra 1922 og er meget enkel i dyp rød fløyel, bare 
med en gullkant rundt. Den andre røde messehagelen har et 
 dekorativt brodert kors på ryggen. Denne er sannsynligvis i 
silke og er signert DNH, Den Norske Husflid i 1939. I tillegg 
har Prestebakke kirke også en rød og hvit messehagel som 
er vevd i flensvev, hvilket betyr at den kan brukes på begge 
sider, både som rød med hvite innslag og hvit med røde inn-
slag. En grønn/fiolett messehagel omtales under Idd kirke.

Immanuels kirke
Immanuels kirke har både en rød og en grønn messehagel i tillegg til 
den vi viser her. Pga. arbeid i sakristiet er det vanskelig å få tatt bilder 
der. Men noen bilder har vi fra før. Den nyeste messehagelen er lagd 
i hvitt med dekor i gull og gylden farge. Kunstneren er tekstildesigner 
Greta Rimington. Kirken fikk messehagelen til kirkens 175-årsjubileum 
i 2008. Hun hentet inspirasjon til motivet fra symbolspråket på benke-
vangene i kirken. Den hvite stolaen henger her over messehagelen.

Den eldste messehagelen skriver seg fra 1741 og ble berget da den 
første Immanuels kirke brant ned.
Messehagelen var opprinnelig fiolett med sølvdekor. Den oppbevares 
nå på Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger.

Idd kirke
I denne kirken er det en blanding av gamle og nye messe-
hagler. Den eldste som er i bruk nå, er den røde vevde 
messehagelen fra 1949, signert Den Norske Husflid.

Ved siden av er den grønne, som er den mest brukte, 
fordi kirkeårets veksttid varer helt fra tidlig på forsommeren 
og helt fram til advent, bare avbrutt av et par «røde» og 
«hvite» søndager. Messehagelen er lagd av Den Norske 
Husflid i 1970-årene og er vevd slik at den kan brukes på 
begge sider. Maken til denne finnes også i Prestebakke. 

På midterste bildet ser vi innsiden av den grønne, den 
fiolette  messehagelen som brukes til advent og faste og 
ved sorg. Ved siden av den er den nyeste fra slutten av 
1970- tallet, hvit med broderier i gull, et kors og en seiers-
krone. Også denne er fra Den Norske Husflid.

På kirkeloftet i Idd har vi funnet tre gamle klenodier 
 (nederste bildet). Den sorte er datert til 1864 og er i fløyel 
med en bred sølv- eller gullkant rundt og et kors lagd av 
tilsvarende bånd. Begge de andre er også i fløyel med 
gullkanter, en i dyp rød fløyel og en i gyldengrå nyanse, 
sannsynligvis fra 1899, i flg Christie. Begge er fóret med 
bomullsstoff.

Tistedal kirke
I Tistedal har man valgt å beholde 
og bruke den gamle messe hagelen 
i rød fløyel, med gullkant og et stort 
kors i gull med ståler ut fra midt-
delen. Midt i dette står bokstav-
symbolet IHS, Jesus Hominum 
Salvator, Jesus menneskenes frelser.

Rokke kirke
I Rokke fant vi tre messehagler fra ulike perioder. Den i fiolett er 
vevd i damaskvev med Kristusmonogrammet PX, et gresk symbol 
for Christos. Vi ser at formen på messehagelen  minner om den 
 fiolette i Berg kirke. De er vevd av samme person, dama sk-
veverske Gunvor Sæther Brække. Vi antar at denne er fra ca. 1990. 
Noe senere, på  begynnelsen av 1990-tallet, leverte hun en grønn 
messehagel til Rokke. Den er blitt skadet av mus og er ikke i bruk 
nå. De to andre messehaglene i Rokke er en rød/hvit i flensvev 
og en eldre rød messehagel i ull, med et enkelt brodert kors på 
ryggen.

Berg kirke
Berg kirke har f lest messehagler, så 
hovedfokus rettes mot den kirken.  
I boka «Kirker og kirkegårder i Halden» 
(Skauge og Stumberg, 2011) var søke lyset rettet 
nettopp mot det rikholdige garderobeskapet 
med kirkens festklær i Berg kirke. Stoffet i 
denne artikkelen er i hovedsak hentet fra den 
boka. De fire messehaglene i fiolett, grønt, rødt 
og hvitt som vises innledningsvis er de som 
er i bruk i Berg kirke idag.

Tidligere hadde Berg 
kirke en eldre dyprød 
fløyels-messehagel. Denne 
minner om den som er i 
bruk i Tistedal kirke med 
gullbord, kors brodert med 
gulltråder – et kors som 
har stråler ut fra midt-
partiet.

Da Sponviken bedehuskapell 
ble avvigslet, fikk Berg kirke 
ytterligere to messehagler i 
sin samling, en i dyp rød fløyel 
med gullborder rundt og et 
enkelt kors i gullbånd på bak-
siden, og en dobbeltvevd rød 
og hvit, maken til de vi finner i 
Rokke og Prestebakke.
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I en glassmonter bak 
 alter tavlen henger kirkens 
 klenodium, en messehagel 
fra 1724. Den var en gave til 
kirken fra amtmand Niels 
 Werenskjold på Hafslund 
hovedgård. Han hadde 
nemlig nylig kjøpt kirken, og 
det falt ham naturlig å gi en 
gave  samtidig. Årstallet 1724 
er  brodert med gulltråd, og 
motivet er et krusifiks i sølv 
og gull. Ved korsfoten ligger 
en hodeskalle og korslagte 
knokler. Det er et symbol på 
at døden er overvunnet i Jesus 
Kristus.

Messehagelen er kirkens festplagg og bæres utenpå prestens 
alba, prestekjolen. Til å begynne med var messehagelen et 
 ytterplagg, bare med et hull til å putte hodet inni. Det var som 
om presten var innhyllet i et telt.
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Vil du støtte Kirkens Bymisjon 
og har behov for våre tjenester til:
• Rydding av hus, leilighet, garasje,  
 lager, byggeplass
• Bortkjøring av avfall
• Flyttejobb
• Rengjøring
• Hagearbeid og  beskjæring/trefelling
• Vedlikeholdsoppgaver
• Snømåking

Vær vennlig å ta kontakt med: 
Halden: Lars Ketil Froholt – tlf.: 906 87 081 – e-mail: lars.ketil.froholt@bymisjon.no 
Fakturering skjer i etterkant av utført arbeid.

Immanuels kirke ble rammet 
av mer enn stormen Tor 
tidligere i år. Det ble oppdaget 
råte i golvet i det ene sakris-
tiet, og da golvet var fjernet, 
viste det seg å ha utviklet seg 
hussopp i området under. Det 
har vært arbeidet iherdig for 
å fjerne soppangrepet, og 
det har tatt lang tid å tørke 
ut fuktigheten som hadde 
gitt gode forhold for soppen. 
Fuktigheten skyldtes en rør-
lekkasje under golvet. 

Gjenoppbyggingen av 
kuppelen har medført at 
kirken må stenges i noen 
perioder, og gudstjenester 
feires i Berg og Rokke.

Konfirmantmusikalen
Apostelen Peter var tema 
for konfirmantenes musikal i 
vår. Det ble en imponerende 
forestilling for fullsatt kirke. 
Ensemblet var godt gjennom-
trent både når det gjaldt 
framføring og det tekniske. 
Til glede for tilskuerne var 
det ikke bare Jesu disipler og 
venner som fikk nyte godt av 
at fem brød og to fisker, men 
alle i kirken fikk en hvete-
bolle å mette seg med. Men 
først og fremst var dette en 
innholdsrik kveld som gjorde 
evangelieteksten levende og 
sterk. 

Stor konfirmasjonssøndag
Konfirmasjonsgudstjenesten 
ble en stor opplevelse 
både for konfirmanter og 
en nesten fullsatt kirke. Av 
de atten unge som skulle 
konfirmeres, ble to døpt. En 
ekstra høytid som gjorde 
inntrykk. Dagens preken sto 
menighets pedagog Johannes 
W. Halvorsen for. La Capella 
sørget for velklingende 
korsang.

NYTT FRA

HALDEN
MENIGHET

Kvinnenes internasjonale 
bønnedag 
Det var altså Halden 
menighets tur til å stå 
for bønnedagen denne 
gang, og i samarbeid med 
Normisjon ble det en fin 
dag. Siden kvinner på Cuba 
hadde stått for opplegget, 
ble det satt opp en foto-
utstilling med glimt av land 
og mennesker. Dagens 
taler var Anne-Brit Bjørk, og 
sammen med henne deltok 
lesere fra Pinsemenigheten 
og Frikirken. Dagens pianist 
var Anne Torill Førrisdal. 
Ekstra gledelig var det å 
lytte til Dina Billington som 
ble akkompagnert av ekte-
mannen Ove.

Neste år er det 
Frikirkens tur til å stå for 
arrangementet.

Påskefellesskap
Påskefeiringen skjedde i et 
samarbeid mellom menig-
hetene i Berg, Rokke og 
Halden. Det startet med 
Palmesøndags påske-
verksted i Ynglingen. 
Lokalet var fullsatt, og etter 
gudstjenesten var det kirke-
kaffe med hjembakte kaker. 
Så kom det som også var 
viktig: Lage påskepynt. Det 
ble klippet og limt og malt 
ved arbeidsbordene der de 
yngste samlet seg.  

Barnekoret satte et friskt 
preg på dagen med flott 
sang.

Palmesøndag var det 
felles samling i Rokke kirke 
og skjærtorsdag var lagt til 
Berg. Langfredag var det 
pasjonsgudstjenester i Berg 
og Halden. Gudstjenesten 
i Halden var som vanlig 
felleskirkelig. Påskedag 
ble feiret som vanlig i de 
enkelte kirkene.

Med nytt menighetsråd har 
det vært litt vanskelig med 
planlegging. Siden Halden 
og Rokke skal samarbeide 
må vi ha et gudstjeneste-
utvalg, men det er liksom 
ikke likestilt og får ikke alle 
opplysninger, men vi håper 
det kommer seg. Planer for 
neste halvår kommer.
 
I april var det bokstave-
lig talt fullt hus med 
utdeling av 6-årsbøker. 
Konfirmasjon i Rokke er 5. 
juni med to gudstjenester.
 
Til høsten presenteres nye 
konfirmanter 4. september. 
1-2-3-årssamling 18. sep-
tember med kirkekaffe. 
4-årsbok kommer til 
ut deling 30. oktober, også 
da med kirkekaffe.
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«Vil du hjelpe farfar å så noen frø?», spør jeg. Treåringen ser 
opp på meg med sine klare, blå øyne. «Så frø»?», gjentar 
hun spørrende. «Ja vi skal så bønner og grønnkål», svarer jeg. 
«Bønner og grønnkål?» De nye ordene gjentas.

Guds alfabet

Det er slik ordforrådet bygges 
opp. Jeg fyller jord i noen potter 
og forklarer at frøene må ha jord,  
vann og lys for å spire. Hun lytter 
interessert. Jeg åpner posen med 
bønnefrø og legger ett frø i den 
lille hånden. 

«Nå kan du putte det ned i 
jorda,» sier jeg. Hun gjør som 
jeg ber om. 

«Den må ha jord og vann og 
lys,» sier hun og ser opp. «Helt 
riktig», svarer jeg. Etter å ha sådd 
noen bønnefrø, er det grønn-
kålfrøene sin tur til å legges i 
jorden. Frøene er mye mindre 
enn bønnefrøene, og det havner 
for mange frø i hver potte. Det 
er ikke så lett for en liten hånd 
å få det til. 

Hun får holde i vannkanna 
mens vi vanner jorden vi har sådd 
i. «De er veldig tørste», sier hun. 
«Ja», svarer jeg, «veldig tørste». 

Barnets ord er nye, friske og 
fulle av undring og begeistring. 
Det er tragisk at klarsynet, den 
genuine intuitive følelsen for hva 
som er vakkert og spennende, 
blir tåkelagt og til og med borte 
hos de f leste av oss før vi er 
blitt voksne. Mister vi evnen til 
 undring, mister vi også evnen til 
å være takknemlige, tenker jeg 
mens jeg ser på den lille jenta. Det 
er ikke lenger enn litt over tre år 
siden hun selv ikke var større enn 
et grønnkålfrø. Et befruktet egg, 
skjult i livmorens mørke dyp. Nå 
er hun en liten person som kan 

tenke, snakke, undres og begeis-
tres. Hvilket under, tenker jeg.

I starten er de nesten like 
store. Mens den befruktede 
eggcellen blir et menneske, blir 
frøet til en kålplante. Dypt inne 
i den  befruktede eggsellen og i 
 kålfrøets groe ligger opp skriften 
for hva de skal utvikle seg til 
gjemt. 

Oppskriften som er lagret på   
DNA-molekylets dobbel helix, er 
ufattelig stor.

I menneskets DNA ligger mer 
enn 3,5 milliarder instruksjoner 
skrevet med de fire ribonuklein-
syrene adenin, guanin, cytosin 
og tymin. Det er mer infor-
masjon en det er i det 32 bind 
store  leksikonet Encyclopedia 

Britannica! All denne informa-
sjonen ligger i den lille cellens 
kjerne! Og ikke nok med det. 
Hele maskineriet som skal tolke 
og sette alle instruksjonene ut 
i livet, ligger også der. Hvilket 
under! En del mennesker er 
mest opptatt av raske undere 
som  helbredelser og mirakuløse 
hendelser. Jeg er mest fascinert 
av de langsomme undrene. De er 
mye større og mange flere!

Tenk på instruksjonene 

som ligger i DNA-spiralen. 
De er  meningsbærende. De 
inne holder oppskriften på en 
 levende  organisme! Oppskrifter 
er jo  meningsbærende. Ikke 
sant? Hva er opphavet til disse 
 meningsbærende instruksjonene? 
Det er jo like umulig å forklare 
meningen i disse instruksjonen 
ved hjelp av nukleinsyrene og 
bindingene mellom dem, som det 
er å forklare meningen i ordene 
du nå leser ved hjelp av papiret og 
blekkets egenskaper. Blekket og 
papiret er bærere av informasjon, 
men kan ikke skape informasjon. 
Nukleinsyrene i DNA molekylet 
er også bærere av informasjon, 
men kan ikke selv skape infor-
masjon. Informasjon kan bare 
skapes av en persons tanker og 
forstand, ikke av materien selv.

«I begynnelsen var ordet. Ordet 
var hos Gud, og ordet var Gud. Han 
var i begynnelsen hos Gud. Alt er 
blitt til ved ham, uten ham er ikke 
noe blitt til», skriver apostelen. Før 
universet ble til var ordet, tanken, 
informasjonskaperen der. Ikke 
motsatt. Ikke tid og rom først, 
men tanken, Logos. Den evige, 
Han som er uten begynnelse og 
uten opphav. I DNA molekylet 
har han skrevet oppskriften på 
livet med sitt eget alfabet, Guds 
alfabet. 

Jeg ser på den vakre lille skap-
ningen foran meg igjen. Du er 
et under, tenker jeg. Guds eget 
store under, og tenk at Han så 
deg mens du enda var i din mors 
liv. Det er sant det vismannen en 
gang skrev: «Mennesket kan ikke 
fatte det Gud lar skje, alt det som 
hender under solen. Hvor mye han 
enn strever og gransker, finner han 
ikke ut av det. Selv om den vise sier 
at han forstår, fatter han det ikke.»

«Skal vi gå bort i dammen og se 
om rumpetrollene er blitt større?», 
spør jeg. «Ja! Rumpetroll, rumpe-
troll!» roper hun begeistret, og ler 
av det morsomme ordet. Jeg tar 
henne i hånden, og sammen går 
vi mot dammen. Også for å lage 
rumpetrollene har Han brukt det 
samme alfabetet, tenker jeg i det 
vi bøyer oss for å se ned i vannet.

ROY PARLOW NORDBAKKE har 
arbeidet som 1. amanuensis 
i biologi ved Høgskolen i 
Østfold. Han har lang erfaring 
som lærebokforfatter, og 
har vært med å utvikle 
lære verket Yggdrasil fra 
starten av.

Vi skriver søndag 24. april og ca 
40 personer kjører ut til Ekås ved 
klatreparken utenfor Halden. 
Det er tid for pilegrimsvandring 
mot Berg kirke for å bli bedre 
kjent med den gamle leden i 
dette området, hvor mennes-
ker har vandret i tidligere år-
hundrer. Gjennom årenes løp 
har de samme veier blitt brukt 
både til pilegrimsvandringer og 
til vanlig ferdsel. Arrangør for 
denne pilegrimsvandringen er 
kulturutvalget i Berg menighet 
i samarbeid med Berg, Rokke og 
Asak Historielag. Historielagets 
leder, Freddy Fagerholt, er kjent-
mann og skal være historisk 
guide under vandringen. Denne 
delen av pilegrimsleden i Halden 
er ikke merket enda, men i løpet 
av 2017 regner vi med at det er 
satt opp merkesteiner som for-
teller hvor pilegrimsleden går. 

En pilegrimsvandring blir 
alltid markert med en utsen-
delse og bønn for vandringen. 
Kristin Bakkevig foretar denne 
høytidelig markeringen før selve 
vandringen begynner. 

Gjennom historien har men-
nesker blant annet gått pile-
grimsvandringer som botsøvelse 
eller straff, noe som kunne være 
selvpålagt eller pålagt av kirken. 
Noen mennesker dro av sted på 
pilegrimsvandring fordi de hadde 
hørt løfter eller fortellinger om at 
mennesker hadde blitt helbredet 
ved hellige steder. I pilegrimstra-
disjonen ligger lengsel og håp, for 
eksempel håp om et bedre liv, 
om helbredelse, lengsel mot Gud 
eller det kan være en eksistensiell 
lengsel som er utgangspunktet 
for vandringen.

I vår tid er det igjen blitt stor 
interesse for pilegrimen og pile-
grimsvandringer. Ute i Europa 
er tusenvis av kilometer med 

middelalderveier blitt merket 
og beskrevet. Også her i Norge 
revitaliseres de gamle veier og 
det er lagt ned mye tid og arbeide 
for å gå opp historiske ruter og 
finne gjenglemte stier.

En pilegrimsvandring er noe 
annet enn en tur, noe annet enn 
å være en del av kulturhistorien, 
noe mer enn naturopplevelse. En 
pilegrimsvandring har en videre 
horisont, noe som kvalifiserer 
den, noe som gjør den til nett-
opp en pilegrimsvandring, den 
er også en indre vandring. Den 
handler om menneskets søken 
etter mening, innhold og retning 
i livet på ulike måter. Vandringen 
kan være et uttrykk for mennes-
kets søken etter svar på de store 
spørsmålene i livet og om men-
neskets søken etter Gud. Eller 
pilegrimsvandring kan være en 
mer åpen søken etter en ånde-
lig eller hellig dimensjon over 
tilværelsen.

En pilegrimsvandring har et 
mål og målet oppleves som et 
hellig sted, et sted som er ladet 
med fortid og tradisjon, konti-
nuitet og sammenheng. Steder 
oppleves som en konkret ma-
nifestasjon av et hellig nærvær. 
Derfor er det naturlig at dagens 
vandring ender med gudstjeneste 
i kirken. Men først skal vi ut på 
vandring og vi skal ha tre stop-
pesteder underveis før vi kommer 
frem kirken.

Mosten tingsted
Første felles stopp under vand-
ringen er Mosten tingsted (eller 

tinghaug). Her forteller Freddy 
Fagerholt om biskop Jens Nilssøn, 
som i sine visitasbøker beskriver 
sine reiser forbi denne plassen 
på slutten av 1500-tallet. Her er 
det også en gammel steinset-
ting som markerer en grav fra 
vikingtiden ca 800 - 1000 e. Kr. 
Steinsettingen er også brukt 
som en «dommerring», fortel-
ler Fagerholt. I kanten av dette 
kulturminnet kunne vi også se 
spor etter den gamle oldtidsveien. 

Åsekjær
Andre stoppested skjer på 
Åsekjær, som består av to gårder. 
Gårdene kalles Åsekjær øvre og 
Åsekjær nedre. Det gamle vå-
ningshuset på Åsekjær nedre 
er fra ca. år 1700 og er et av de 
eldste husene i Berg. Her forteller 
Fagerholt at i nærområdet rundt 
de to gårdene ligger det 14 grav-
hauger fra jernalderen. Funn av 
brent leire og slagg viser at men-
neskene, som bodde her for vel 
2000 år siden, laget blæstergro-
per og framstilt jern av myrmalm.

Vigårdssletta 
Dette er det mest interessante 
historiske området rundt Berg 
kirke. Navnet har nå gått ut av 
bruk, men det forteller oss at her 
fantes det i hedensk tid et ve, som 
betyr helligdom eller kultplass, 
ofte forandret til vi i sammen-
setninger. Ved gården Lund, øst 
for kirken, må det i hedensk tid 
ha ligget en hellig lund der de 
døde ble gravlagt, der de tilba 
og ofret til sine guder, og der de 

ganske sikkert også møttes til 
ting. Ved Lund ligger det flere 
steinsetninger eller ”dommer-
ringer”. Plassen Bautasten ved 
Lund var bygdas tingsted fram til 
1744, men deretter ble den flyttet 
til Thingsbu i Rokke.

 
Fornminner og gårdsnavn 
forteller en spennende historie 
om samfunnet som utviklet seg 
langs raet. Funn av boplasser og 
de store bronsealderrøysene på 
toppen av Bobergåsen vitner om 
liv og virksomhet i området al-
lerede i stein- og bronsealderen, 
men i jernalderen er det den fast-
boende bonden og hans familie 
som rydder land og slår seg ned 
her på Vigårdssletten. 

Pilegrimsvandring – en vei 
som skaper nye åpninger
Vandringen i dag har vist oss 
 naturen, kulturen og historien 
i vårt område på en ny måte. Vi 
har blitt beriket av inntrykk, for-
tellinger, samtaler, bønner og 
ettertanker. Sogneprest Bakkevig 
minner oss om at gjennom vand-
ringen i dag har vi gått et vei-
stykke som mennesker før oss 
har gått. Det var mennesker som 
mennesker som levde sine liv og 
kjempet sine kamper, mennesker 
som gledet seg over naturen og 
kjempet mot naturkreftene og 
mennesker i sorg og mennesker 
med lengsel. Å gå pilegrim er også 
å åpne for veien inn til oss selv. 
Det er ofte den aller lengste veien. 
På denne søndagsvandringen 
har vi fått oppleve å være en del 
av stillheten, fellesskapet, natu-
ren, rytmen og bønnen. Noe har 
klarnet underveis. Vi kommer 
fram litt annerledes enn vi dro 
ut. Framme ved Berg kirke av-
slutter vi pilegrimsvandringen 
med en bønn – før vi går inn til 
gudstjenesten.

Lesefrukter
      til ettertanke

ved Trond Enger

Tro evangeliet om Guds 
kjærlighet og frelse av nåde 
alene, så gir resten seg selv.                                                                                        

Heinz-Benno Eich
tysk jesuittpater, 1941–2001

Når man går ind i den 
 personlige oplevelse i stedet 
for den dogmatiske tænk-
ning, som alle kan tillære 
sig og prædike, så kan man 
blive blæst omkuld og flytte 
sig. Gud findes på mange 
forskellige måder. 

Sofie Gråbøl
dansk skuespillerinne, 1968–

Det finnes ingen kjærlighet 
til livet uten fortvilelse over 
livet.

Albert Camus
fransk forfatter, 1913–1960

Pilegrims
vandring 
mot Berg kirke

BIA REGNSKAPSLAG
BERG IDD & AREMARK

 

Rødsveien 46 – 1781 Halden
Tlf 69 19 07 50

www.biaregnskapslag.no

Vi er spesialister på landbruks-
regnskap, men i vår kunde-
portefølje hat vi også aksje-

selskaper, enkeltmannsforetak,
ANS, DA, Samdrifter og frivillige

organisasjoner.Holmbo, Iddeveien 70
1765 Halden
Telefon 69 19 33 35
E-mail: post@areanlegg.no

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

Storgata 15
1776 Halden

Tlf 69 17 51 52
haldentannhelsesenter.no

MEMORIUM
• Salg av gravstein
•  Oppussing og fornyelse av skrift og 

ornament
• Bolting av gravstein/sokkel
• Selvvanningskasser/bedplater/rammer

Vegard Rein
454 56 266

Steinar Svenberg
909 90 336

Helhetlige  løsninger  
innen elektro til private  

og bedrifter

Walkers gate 14, 1771 Halden

Tlf. 69 18 15 75
www.riiselektro.no

Storgata 3, Sydsiden
Tlf 69 18 20 33

LIE HANDELS-
GARTNERI

v/Odde Bru
Tlf. 69 18 00 20

Følg oss på 
Facebook!
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Os kapell
Tove Henriette Bjerknes
John Egil Grasto
Dagfinn Andersen
Rolf Trygve Pettersen
Bjørg Irene Strand
Rita Nilsen
Per Wilhelm Olsen
Målfrid Synøve Andreassen
Per Eilif Paulsen
Erik Daniel Boberg Sues
Else Martha Gjendem
Roger Wilhelm Jensen
Bjørn Christian Lyche
Ruth Kristine Moe
Kai-Erik Johansen
Anne Lovise Smetana
Odd Håkon Brandt
Tom Johan Staal 
Anne-Merethe Ahlsen
Lillian Karina Hansen
Evelyn Synøve Redi
Asbjørn Henrik Valton
Alf Borgar Andersen
Irene Hjørdis Bøhmer Olsen
Jorun Anne-Marie Bøhmer 

Olsen
Thorbjørn Georg Hansen
Andreas Olsen
Arvid Olsen
Edle Synnøve Karlsen
Rolf Lundquist

Prestebakke kirke:
Sigrid Margrethe Malm
Kåre Andor Johansen
Harry Arvid Møllerop 

Pedersen

Tistedal kirke:
Tore Oddvar Aronsen
Odd Johannes Pettersen
Arne Johnsen
Eva Nestaas

Asak kirke:
Egil Olsen
Elsa Margareta Møller
Karin Mabel Eddy Denis 

Jensen
Unni Olsen

Idd kirke:
Solveig Eugenie Bye 

Havstad
Karen Johanne Hansen
Christer Bjørnar 

Johannessen
Ingrid Olava Lindahl
Sverre Trygve Andersen
Gerd Margaret Lian

VIGDE 
Immanuel kirke:
Heidi- Anitha og Kjetil Erik 

Bergstrøm Pedersen
Silje Andreassen  

og Morten Larsen

Idd kirke:
Marianne Hoem  

og Glenn Andre Hansen
Rune Andersen og Regi 

Andreassen
Merete Skogli Olsen  

og Geir Bruvik-Meyer
Morten Olsen  

og Camilla Skjelle 

Erica Signebøen og Lars 
Johan Gruebekken

Tistedal kirke:
Eilen Sofie Johansen  

og Mathias Aleksander 
Staal 

Søndre Enningdalen 
kapell:

Ivone Marzinke og Thomas 
Michael Aksmo Olsen

Asak kirke:
Benedikte Sæter og Gordon 

Mehmeti
Cecilie Olsson og Martin 

Andreas Børke

Berg kirke:
Stine Helene Bøe Sandberg 

og Eivind Rognhov
Trine Lise Brodin og Jan 

Erik Karlsen 

Immanuels kirke
Leon Wallentin
Julian Alexander Ihlemann 

Skagen

Berg kirke
Oda Elisabeth Schjerpen
Christian Skaug-Heller
Isabella Sundgården 

Svendsen
Thale Engh Fange
Thea Nordbakke Elverum

DØDE
Berg kirke
Gerd Ellinor Høvik
Bjørg Kristiansen
Anita Eriksen Solfjell
Bjarne Martin Syverstad
Knut Olsen
Oddvar Thorolf Sørlie
Unni Rebekka Larsen
Hans Martin Vik
Marry Mathilde Granstrøm
Turid Gundborg Juliussen

DØPT
Asak kirke
Alina Rønsen Johansen
Vanessa Winters
Samuel Leander Myllyneva 

Jensen
Mikkel Aleksander Dahl-

Nielsen
Davina Gabriella 

Johannesen Hjoberg
Erik Holm-Breda
Cornelia Langvik
Maren Johansen
Selma Gabrielsen
Michelle Kjenvik-Syversen
Samuel Fange Andreassen
Tom Oliver Sirland Lind
Emeline Stensrød 

Gundersen
Ola Halden Jahr
Jens Lie Strøm
Martin Valle Krosvik

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

Slekters gang

Gudstjenesteoversikt
Søndag 5. juni 
3.søndag i treenigtiden
TISTEDAL KIRKE KL.11.00
Gudstjeneste ved kapellan Martin 
Lund. Nattverd.
IDD KIRKE KL.12.00
Pilgrimsvandring og gudstjeneste 
ved sogneprest Reidar Finsådal. Dåp.
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Kristin 
Bakkevig. Dåp.
ROKKE KIRKE KL.11.00 OG KL. 13.00
Konfirmasjonsgudstjenester ved 
sogneprest Halvor Gregersen og 
menighetspedagog Johannes W. 
Halvorsen.

Søndag 12.juni
4. søndag i treenigtiden
ASAK KIRKE KL.11.00
Gudstjeneste ved Kjell Halvard Flø. 
Nattverd.
S. ENNINGDALEN KIRKE  KL. 12.00
Pilgrimsvandring og gudstjeneste 
ved kapellan Martin Lund
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00 
Gudstjeneste ved sogneprest Halvor 
Gregersen

Søndag 19.juni
5. søndag i treenigtiden
ASAK KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Reidar 
Finsådal. Dåp. Nattverd.
IDD KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Kjell 
Halvard Flø. Dåp og nattverd.
IMMANUELS KIRKE, SAMMEN MED 
BERG MENIGHET.
Kl. 10.00: Blomstervandring på 
villblomstens dag i Sponvika 
Kl. 12.00: Gudstjeneste ved sogne
prest Kristin Bakkevig
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Halvor 
Gregersen.

Søndag 26.juni
Aposteldagen
Kl 11.00: Økumenisk felles
gudstjeneste på torget i forbindelse 
med havnefestivalhelg.

Søndag 3.juli
7. søndag i treenigtiden
TISTEDAL KIRKE KL.10.00
Fellesgudstjeneste ved sogneprest 
Kjell Halvard Flø. Nattverd.
PRESTEBAKKE KIRKE KL. 10.00
Gudstjeneste ved sogneprest Reidar 
Finsådal. Nattverd. 
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Halvor 
Gregersen. Dåp.

Søndag 10. juli
8. søndag i treenigtiden
ASAK KIRKE KL. 10.00
Gudstjeneste ved vikarprest Aa. 
Syversen. Dåp. Nattverd.
IDD KIRKE KL. 10.00
Gudstjeneste ved sogneprest Reidar 
Finsådal. Dåp. Nattverd.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Jan 
Lystad

Søndag 17. juli
9. søndag i treenigtiden
TISTEDAL KIRKE KL. 10.00 
Fellesgudstjeneste ved sogneprest 
Reidar Finsådal. Nattverd.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Jan 
Lystad.
 
Søndag 24. juli
10. søndag i treenigtiden
ASAK KIRKE KL. 10.00
Gudstjeneste ved sogneprest Reidar 
Finsådal. Dåp. Nattverd.
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Jan 
Lystad

Fredag 29. juli 
Olsok
S. ENNINGDALEN KIRKE  KL.18.00
Olsokgudstjeneste ved Elgåfossen 
ved kapellan Martin Lund.

Søndag 31. juli
11. søndag i treenigtiden
IDD KIRKE KL. 10.00
Gudstjeneste ved kapellan Martin 
Lund. Dåp. Nattverd.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Jan 
Lystad

BERG KIRKE KL.11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Kristin 
K. Bakkevig 

Søndag 7. august 
12.s. i treenigtiden
ASAK KIRKE KL.10.00
Gudstjeneste ved kapellan Martin 
Lund. Dåp. Nattverd. 
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Kirstin 
K. Bakkevig.
 
Søndag 14.august
13. søndag i treenigtiden
TISTEDAL KIRKE KL.10.00
Gudstjeneste ved kapellan Martin 
Lund. Nattverd.
S. ENNINGDALEN KIRKE  KL. 10.00
Gudstjeneste ved sogneprest Kjell 
Halvard Flø. Nattverd. 
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved Kristin K. Bakkevig

Søndag 21. august
Vingårdsøndag
ASAK KIRKE KL.11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Kjell 
Halvard Flø. Dåp. Nattverd.
IDD KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved kapellan Martin 
Lund
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved s.pr. H. Gregersen

Søndag 28. august
15. søndag i treenigtiden
PRESTEBAKKE KIRKE KL. 11.00 
Gudstjeneste ved sogneprest Reidar 
Finsådal. Sammen med historielaget.
Presentasjon av konfirmanter.  
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Halvor 
Gregersen
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Kristin K. Bakkevig. Presentasjon av 
konfirmanter

Søndag 4. september
16. søndag i treenigtiden
ASAK KIRKE KL. 18.00
Gudstjeneste ved kapellan Martin 
Lund. Presentasjon av konfirmanter
TISTEDAL KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved s.pr. Kjell Halvard 
Flø. Presentasjon av konfirmanter

IDD KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved kapellan Martin 
Lund. Presentasjon av konfirmanter
IMMANUELS KIRKE KI.11.00
Gudstjeneste ved s.pr. Jan Lystad
BERG KIRKE KL. 11.00 
Gudstjeneste ved sogneprest Kristin 
K. Bakkevig
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstj. v/s.pr. Halvor Gregersen. 
Presentasjon av konfirmanter

Søndag 11. september
17. søndag i treenigtiden
ASAK KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Reidar 
Finsådal. Dåp. Nattverd.
IDD KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Kjell 
Halvard Flø. Dåp. Nattverd.
S. ENNINGDALEN KIRKE KL. 11.00
123 gudstjeneste ved kapellan 
Martin Lund
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00 
Gudstjeneste ved s.pr. Jan Lystad
Presentasjon av konfirmanter
BERG KIRKE KL.11.00
Gudstjeneste ved Kristin K. Bakkevig 

Søndag 18. september
18. søndag i treenigtiden
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved Halvor Gregersen
ROKKE KIRKE KL. 11.00
123 gudstjeneste ved sogneprest 
Jan Lystad og kateket Ragna 
Ristesund Hult  

Søndag 25.september
19. søndag i treenigtiden
ASAK KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved kapellan Martin 
Lund. Dåp. Utdeling av 4årsbok. 
Høsttakkegudstjeneste.
IDD KIRKE KL. 11.00
Høsttakkegudstjeneste ved Reidar 
Finsådal. Dåp. Utdeling av 4årsbok. 
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Høsttakkegudstjeneste ved sogne
prest Halvor Gregersen. Utdeling av 
4 årsbok. Halden barnekor.
BERG KIRKE KL. 18.00
Gudstjeneste ved sogneprest Kristin 
K. Bakkevig
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Max Phillip Hovind-Korsæth
Line Sofie Mellemsæther

Tistedal kirke
Vilmer Harboe-Arneberg
Sofia Blake Meador

Rokke kirke
Kevin Olsen
Eline Arntsen Dokke
Sigmund Holmen Aalborg

Idd kirke
Ulrik Jensen
Andrea Bärnholth
Mina Johanne Femtegjeld
Adrian Aas Caspersen
Alise Rekvin
Sofie Aasbø Iversen

TROSOPPLÆRING:

Konfirmantmusikal
«Se jeg er med dere alle dager»

Årets konfirmanter kan nå se til-
bake på konfirmantåret, og vi håper 
de fikk med seg erfaringer og kunn-
skap som er til veiledning og hjelp 
for livet videre! Blant høydepunk-
tene i konfirmantåret vil vi trekke 
fram konfirmantprosjektene der 
de øvde inn og presenterte fortel-
linger fra Bibelen. Konfirmantene 
i Asak har framført en «musikal» 
i Asak kirke der de framstiller det 
som skjedde i med Jesus i påsken, 

og konfirmantene i Tistedal, Idd 
og Enningdal har samarbeidet og 
framført denne forestillingen i 
Tistedal kirke. Konfirmantene 
ble delt inn i grupper der noen 
dramatiserte roller som på et 
teater. Noen sang i kor, andre 
var lyd- og lys-teknikere, og noen 
var dansere. Prosjektet engasjerte 
mange frivillige ledere som ga 

videre kunnskap og erfarin-
ger fra tidligere forestillinger. 
Påskefortellingen er dramatisk, 
og konfirmantene tok oss med 
gjennom skjærtorsdagens fel-
lesskap rundt nattverden, til 
langfredagenes korsfestelse der 
et stort kors ble reist i kirken. 
Påskedagens glede over at 
Jesus lever ble levende gjennom 

Konfirmant
prosjekt om 
påske

Konfirmantmusikalen 
«Peter»

korsang og den mektige salmen 
«Deg være ære». «Velsignelsen» 
ble også sunget av konfirman-
tene, med det kunne foreldre 
og andre interesserte ta med 
hjem gode og sterke inntrykk 
fra påskebudskapet, slik konfir-
mantene framførte det. Det blir 
nok flere musikaler, og de som 
ikke rakk å melde seg som nye 

konfirmanter før sommeren er 
velkommen til å melde seg på nå 
så fort som mulig! Ved skolestart 
begynner et nytt konfirmantår, 
og vi ser fram til konfirmant-
weekend, gode møter med ung-
dommene og nytt konfirmant-
prosjekt til våren!

AV KJELL HALVARD FLØ

et høyt ambisjonsnivå. På mange 
måter er det galskap, men når vi 
ser hva dette gir konfirmantene av 
mestringsfølelse og opplevelse av 
å bidra til å skape noe ordentlig er 
det verdt all jobben.» sier menig-
hetspedagog Johannes Halvorsen.  
«Det er også veldig spennende å se 
hvordan unge ledere og medarbei-
dere tar ansvar og får eierskap til 
prosjektet. Dette er lederutvikling 
i praksis!»

 Gjennom en rekke dramasce-
ner, filmsnutter og sanger følger 
vi Peter fra han blir kalt av Jesus, 
til han som en gammel mann blir 
forfulgt for sin tro i Roma. Unge 
skuespillere, sangere og tekni-
kere tegner et levende bilde av 
en av Bibelens sentrale skikkel-
ser. Men selv om vi lett kjenner 
igjen motivene og fortellingene 
fra Bibelen er språket og formen 

ganske moderne, og tidvis ispedd 
humor som kanskje ikke kan leses 
direkte ut fra evangeliene.

 «Jeg tror at disse historiene 
er solide nok til at de tåler å bli 
litt herjet med.», sier Johannes. 
«Selv om det ikke står noe i Det 
nye testamentet om at Peter og 
Jakob kunne slenge spøkefulle 
kommentarer til hverandre, tror 
jeg ikke det at vi har tatt oss noen 
fortellermessige friheter skygger 
for den opprinnelige historien. Og 

jeg tror konfirmantene lærer MYE 
bibelhistorie gjennom å jobbe med 
historiene på denne måten.»

 Alle menighetene i Halden har 
musikalprosjekt som en del av 
konfirmantarbeidet sitt. I Rokke, 
Berg og Halden menigheter sam-
arbeider vi om en forestilling, og 
det samme gjelder for de andre 
menighetene. Årets forestilling 
om Peter var nyskrevet, og til 
neste år vil det igjen bli mulig-
het til å få den med seg.

 «Det er alltid spennende å lage 
en helt ny forestilling, og vi har 
notert oss en del ting vi vil endre 
og forbedre til neste år.», fortel-
ler Johannes. «Vi bruker samme 
forestilling et par-tre år, før vi 
bytter manus. De siste tre årene 
har vi jobbet med Paulus; nå er det 
Peter. Om et par år hadde det vært 
spennende å plukke frem noen av 
kvinnene i evangeliene. Maria & 
Maria, kanskje?»

AV JOHANNES WILBERG HALVORSEN

Søndag 17. april var Immanuels 
kirke fylt opp av spente foreldre 
og andre publikummere som  var 
kommet for å se konfirmantene i 
Rokke, Berg og Halden fremføre 
forestillingen «Peter». Over 60 
konfirmanter og et stort korps av 
frivillige medarbeidere hadde jobbet 
i noen intense uker med å lære re-
plikker og sanger, rigge scene og 
teknikk, forberede bilde- og video-
montasjer, bakt, snekret og svettet 
for å gjenfortelle Det nye testamen-
tet gjennom apostelen Peters øyne.

 «Dette prosjektet tar mye tid og 
ressurser; vi rigger om en stor his-
torisk vernet kirke til å fungere som 
kulisse for et over to timer langt mu-
sikkteaterstykke, og vi får med oss 
over 60 tenåringer som ikke nød-
vendigvis har gjort noe slikt før på 
å lage en stor sceneproduksjon med 

Asak og Tistedal kirker:

Immanuels kirke:

Fra konfirmantmusikalen i Tistedal kirke. Fra konfirmantmusikalen i Asak kirke.

Konfirmantmusikalen «Peter» i Immanuels kirke.

Den mystiske rustningen
Mange barn var samlet i Asak kirkestue på skolens 
planleggingsdag i mai for å være med på «Den 
mystiske rustningen». Barna fikk undervisning om 
kong David da han ble salvet til konge. I tillegg 
fikk de lære om «Guds fulle rustning» i Efeserne 6.  
Mest spennende var det kanskje å lage rustningen.  
Ved hjelp av sag, hammer og spiker fikk barna laget 
både hjelm, skjold og sverd. Spennende var det 
også å gå på «Guds fulle rustningsjakt i kirken».  
De ulike delene av rustningen lå gjemt forskjellige 
steder i kirkerommet og barna måtte lete for å finne 
dem. Det ble også tid til mye lek ute. Tegnefilm om 
«Josef» fikk de også se samtidig som de spiste 
frukt og vafler.

Helt førsteklasses – 6-årsboka
Atten 6-åringer var møtt opp i Idd kirke for å motta 
6-årsboka. I boka er en spennende tegneserie om 
Bo og Nora som leker skole.  Barna fikk også leke 
og tegne i tillegg til at de fikk høre historien om 
«Den blinde Bartimeus» ved hjelp av drama.

Misjon
På Karlsholm fikk barna lære om ulike skikker og 
tradisjoner fra Romania og Equador. Marit Gjerlaug, 
som har vært misjonær i sistnevnte land, hadde 
med seg mange spennende klær og kostymer.  
Barna fikk kle seg ut mens Marit forklarte hvordan 
de ulike klærne fungerte og hva de ble brukt til.  
Åtteringene fikk også smake på Romanias livrett 
Mamaliga. De fikk se bilder fra et barnehjem i 
Romania og fortellingen om «den barmhjertige 
samaritan» fikk de også lære om. Barna fikk også 
se litt av filmen «Fride på skipet», som de også 
skulle få som gave.

Tilrettelagt 
konfirmant-
undervisning
Erfaringer viser at ikke 
alle synes det er like lett å 
følge vanlig konfirmasjons-
opplegg. Ungdom med 
spesielle behov på grunn 
av fysisk, psykisk eller 
sosial funksjons hemming 
har krav på spesiell 
tilrette legging av konfir-
masjonstiden. Interesserte 
bes derfor ta kontakt med 
kateket Ragna Ristesund 
Hult. Ved hjemmebesøk av 
diakon og kateket kommer 
man i fellesskap fram til 
et tilrettelagt konfirmant-
opplegg som passer best 
for konfirmanten.  Vårt mål 
er at konfirmasjonstiden 
skal bli en god tid for både 
konfirmanten og familien.  

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

Kvalitets
trykksaker

Fiskebrygga
Tlf 69 17 81 50

DEKK FOR
ALLE BEHOV!

Halden Dekk A/S
Knivsøvn. 4, 1788 Berg 

Tlf. 69 19 55 75

Vi leverer alt fra stikkontakter 
til store prosjekter som  skoler, 

borettslag og nybygg.

Tlf 69 17 71 00
www.elektrikertjenesten.no

avdeling Halden
Sauøya

Tlf 69 18 18 19
Mottak bygg, havre,  
hvete, rug og oljefrø.

Leierensing og beising av såkorn

Regnskap – Økonomi
Rådgivning

Skjebergveien 200,
1743 Klavestadhaugen

Tlf. 69 10 26 60
www.directa.no   

Bursdager
årsmøter

minnestunder

Tlf 69 17 55 55
eller 901 69 601

Fabian restaurant
Torvet 5,  

1767 Halden

Benytt 
 Menighetsbladets 

annonsører  
når du handler  
varer/tjenester
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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

Er du muligens en av dem? En 
av dem som sprer glede rundt 
seg? 

«Ja, jeg håper da det», sier 
du antagelig, «selv om det ikke 
alltid er like lett». 

G l e d e s s p r e d e r n e  p å 
Normisjonshuset klarer det. 

Med sine personligheter og 
ekte omtanke for hverandre, 
klarer de det. I tillegg favner 
de oss andre som er tilhørere. 

Du visste kanskje ikke at 
glede som spres er smittsomt. 
Den setter seg fast i deg og gjør 
noe med deg. Du blir grepet 
av den og leter etter hvordan 
du kan dele den videre som du 
deler innlegg på facebook. Bare 
med den forskjell at varmen 
ikke følger med på samme måte 
i delingen på facebook. Direkte 
kontakt er viktig for meg.

Jeg liker Gledessprederne. 
Hva Gledessprederne er? 
Jo, de er en gruppe ung-

dommer og voksne med litt 
andre behov enn de f leste 
av  o s s  o g  s om m øt e s  p å 
Nordmisjonshuset i Halden. 
Nå under ledelse av diakon 
Hilde Finsådal og organist Jan 
Erik Nordheim og med mange 
 entusiasters deltagelse i et sam-
lende arbeide for gruppens ve 
og vel og indre autonomi, med 
et kristent samfunns bakteppe.

Det viktigste er å virke 
sammen i felleskap. Alle og 
enhver bidrar. Noen kan noe 
bedre enn andre, men alle kan 
noe. Det tror gruppen på og 
støtter hver enkelt i det bidra-
get som den enkelte byr på. 
Mest av alt byr de på seg selv 
og gleden av å framføre i felles-
skap. De spiller hverandre gode 
og gleder seg over hverandres 
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følte suksess. De blomstrer i 
fellesskap.

Men hvem er de egentlig, 
Gledessprederne?

De er som deg og meg, men 
de evner, i større grad enn de 
f leste, å akseptere hverandre 
som mennesker, glede seg over 
andres prestasjoner og fryde 
seg over hva de får til i felles-
skap. La oss ikke undervurdere 
bistandsyternes rolle i dette. 
Foreldre og andre bidrar i 
gleden av å se deltagernes 
 inspirerende glede.

Gledesspreder ne f yl ler 
k i rkene i  H a lden der  de 
deltar med sine konserter. 
Gledesbudskapet er tydelig. 
De gir av seg selv til alle fram-
møtte dit de kommer, enten det 
er i Asak, Berg, Prestebakke 
eller andre steder. De fram-
fører et ekte gledesbudskap 
som er en utfordring til alle 
oss andre. Rett på sak og helt 
ekte. Benkeradene er fulle.

D e t t e  e r  h v a  d a g e n s 
«sorterigs samfunn» kan tenke 
seg, på litt sikt, å fjerne helt. 
Du bør ikke tvile på at sam-
funnet vårt blir fattigere uten 
dette mangfoldet.

Det finnes så mye læring å 
hente blant Gledessprederne 
og f lere, som dagens samfunn 
trenger, men tilsynelatende 
ikke evner å stoppe opp for å 
ta inn over seg.

Tankegangen stopper ikke 
ved utviklingshemmede (hvem 
nå som er det?) men favner de 
f leste av oss i en eller annen 
fjern eller nær livssituasjon.

For 20 år siden i år besteg 
vår datter Ina talerstolen på 
Halden torg og framførte 
talen «til Fedrenes minne» 

under 17. mai feiringen og i 
for lengelsen av barnetoget. 
(I og for seg passet «Fedrenes 
minne» godt, siden hun er en 
av etterkommerne etter prost 
i Berg kirke og eidsvoldsmann 
Peder Ulrik Magnus Hount.) 
For 20 år siden gikk utpeking 
av taler på rundgang mellom 
ungdomsskolene og rektor 
gjorde sitt valg. Muligens etter 
en lærers innspill om måter 
å tenke inkludering på og 
hvilken effekt dette kunne gi 
utover styrking av talerens ego. 
Det ble en begivenhetsrikdag 
for en 15 år gammel utviklings-
hemmet ungdomsskoleelev, og 
det ble det for meg også, som 
normalt nervøs pappa. Ina var 
ikke nervøs. Hun framførte 
talen sin som den naturligste 
ting av verden og ble stående da 
musikken spilte opp og under 
hele sangen etterpå.

Hadde jeg turt å holde den 
talen foran et stappfullt torg? 
Tja. 

Hadde du turt å holde den 
talen? Tja på deg også? Eller 
kan hende til og med nei, hos 
noen.

Den dagen ble en grense 
f lyttet for Ina. Bevisstheten 
om at hun kan og mestrer.

Det er  ga nske m a nge i 
kirken når Gledesprederne er 
på besøk. Prestebakke er prak-
tisk talt fullsatt slik Berg kirke 
også er. 

Asak har, som tidligere, 
få  plasser ledig når prose-
sjonen går opp midtgangen 
for å gjøre klart til kvelds-
gudstjeneste under mottoet 
«Møtested kirken», en tirsdag 
kveld i april. Gledessprederne 
skal synge. Synge som bare 

Ordet er ditt
Terje Nohr

Gledessprederne kan, – med 
 applaus fra benkene. 

P rester  den ne k velden 
er Tor Iva r Torgauten og 
Reidar Finsåda l .  Det bl ir 
nattverd, med hjelpere fra 
Gledessprederne, forteller pro-
grammet. Jan Erik Nordheim 
leder korsangen i kjent stil, og 
etter gudstjenesten inviteres 
det til kirkekaffe 

I kveld skal «De fem tegns 
bønn» forene forsamlingen 
og en tidligere 17. mai-taler 
skal lese den fra talerstolen. 
Menigheten responderer med 
å vise de fem tegnene i tur og 
orden mens Ina leser: 

De fem tegns bønn:
Du Herre over himmel og jord, 
kom til oss.
Fyll oss med din kjærlighet.
Vær hos oss.
Du elsker oss, slik Jesus har vist 
oss.
Tilgi oss for Jesu skyld.
Hjelp oss å elske hverandre, slik 
du har elsket oss.
Ta våre hender i dine sterke 
hender.
Led oss på din gode vei.
Gi oss hjelp til å tro og leve som 
dine barn.
Vi ber for vår familie.
Vi ber for våre venner.
Vær du med alle som lider og alle 
ensomme.
Herre vi vil tro på deg.
Velsign du oss alle.
Amen.

Gledes sprederne

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 grøntanleggBRØDLØS

Tlf 69 17 20 37

Tlf 69 17 86 14
www.fjorgensen.no

Tlf 69 17 60 62

GRIMSRUD
– en del av GGgruppen

INDUSTRIOMRÅDER • BOLIGFELT • VA-ANLEGG • BYGG
UTOMHUSANLEGG • SAMFERDSEL • SPESIELLE ANLEGGSARBEIDER

Tlf 69 21 64 20
www.leifgrimsrud.no


