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Vi skal se deg, Herre Jesus,  
i din herlighet en gang,
Når du reiser oss av graven  
til et liv i jubelsang.
Og ditt ansikt er som solen  
når den stråler, full av prakt.
Vi skal se deg, som den siste,  
i din ære og din makt.

Med Guds sannhet spent om 
livet lik et belt gjort av gull,
Med en tornekronet panne  
like hvit som sne og ull,
Med ditt skarpe sverd i munnen 
skal du tale dommens ord,
Føre ut av dødens fengsel alle 
mennesker på jord.

Dine hender, dine føtter  
skinner da i hellig ild,
Gjennomglødet av din smerte 
da du ropte: Slik du vil!
Du er Lammet som ble ofret.  
Ved din død har vi fått fred.
Og oppstanden skal du stråle 
for vårt blikk i evighet!

Vi skal se deg, Herre Jesus,  
og din røst skal fylle alt
Når du kaller oss til livet  
og gjør ny den jord som falt.
Du var død, men se, du lever! 
Vi står opp til sang og dans.
Vi skal se deg som den første, 
full av herlighet og glans!

Salme 102 fra Norsk salmebok 2013  
av Eivind Skeie, 1981
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Kjære lesere,
Høsten er her og med den vårt 
tredje nummer av Menighetsbladet 
i år. Vi har mange bidragsytere og 
mange innfallsvinkler som vi håper 
våre lesere vil sette pris på.

I 2016 feirer vår kirke 200-års-
jubileum for Bibelselskapet i 
Norge. Dette vil vi presentere for 
våre lesere av bladet. I tillegg skal 
bibelen deles ut til alle husstander 
i Østfold. Mange av oss har flere 
bibler, noen arvede fra 1800-tallet 
med gotisk skrift, noen har 1930-ut-
gaven på hyllen hjemme. Men grip 
denne anledningen: nå kan du få 
en bibelutgave på moderne norsk! 
Det er noe med å lese en tekst på 
sitt eget sprog/språk, ikke sant? 
Ordene angår oss på en ny måte, de 
går til hjertet. La meg i all beskje-
denhet gi noen leseråd til en uøvet 
bibelleser. Vi begynner jo gjerne 
på  begynnelsen i en bok, leser litt 
nysgjerrig her og der og blar til sist 
til slutten for å se hvordan det går!  
Hvis vi skal anvende denne metoden 
på bibelen, blir det for eksempel 
som følger: Vi leser de første tre 
kapitlene i 1. Mosebok om verdens 
og menneskenes skapelse. Så slår vi 
opp i Salmenes bok midt i og velger 
de to kjente Davids-salmene, nr. 8 og 
nr. 23. Så kan vi gi oss i kast med de 
fire evangeliene i det nye testamen-
tet. Da har vi møtt Skaperen og 
mennesket i for holdet til Skaperen. 
Så kommer Hans løsning på 
hvordan vi skal leve og forholde 
oss til det onde i denne verden. 
Han trer selv inn i den som Sønnen 
og Frelseren, Jesus Kristus. Hva 
sier  teksten oss om Guds ubetin-
gede kjærlighet til alle  mennesker? 
Evangeliet etter Johannes har et 
nøkkelord i sitt tredje kapittel, vers 
16: «For så høyt har Gud elsket verden 
at han ga…» Les det selv. Tenk over 
det. Verset kalles den lille bibel. Her 
ligger nøkkelen til den skattkisten 
som bibelen kan bli for deg.

God høsttid! Vi leses igjen når 
advent stunder til i desember.

 Unni E. B. Nøding, red.
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Bidrag til Menighetsbladet
Styret for Menighetsbladet er takknemlig for at vi fortsatt kan utgi bladet fire ganger i året, og vi 
håper at leserne – som vi – er fornøyde med innhold og utseende.
Det er imidlertid ikke gratis å utgi bladet. Til tross for at vi er velsignet med dyktige bidrags ytere 
og ivrige avisbud som stiller opp gratis for bladet, er det kostnader tilknyttet produksjon og 
trykk. Vi takker våre trofaste annonsører som bidrar til driften av bladet, men ønsker også du 
som privatperson å hjelpe til?  

Du har mulighet til å bidra med en pengegave til kontonr 1030 07 44023.

AV INGER LISE SKAUGE

Nå setter vi fokus på fadder
ordningen. Familier i krise er 
daglige utfordringer i Galati. 
Nylig fikk vi melding om en 
familiefar som ble slått helse
løs av naboen sin – og ble ufør. 
Mor på 35 år taklet ikke pres
set med ene ansvar for barne
f lokken, fikk hjertestans og 

døde.  Tilbake sitter en for
tvilet søskenflokk. Disse kan 
hjelpes gjennom at noen vil 
være faddere.

F a d d e r o r d n i n g e n  i 
Romania aksjonens regi gir 
støtte til navngitte barn og 
familier, og fadderne velger 
selv det månedlige  beløpet. 
Ett barn kan derfor ha f lere 

faddere, da vi ønsker at 
barnet skal få hjelp både til 
mat, klær, skolegang, helse
tilbud og bolig. 

Fadderhjelp til et barn i en 
familie får ring virkninger 
for hele familien. Vil du 
ta delansvar for et barn 
i Galati? Ta kontakt med 
Gerda Solerød eller Inger Lise 
Skauge. Romaniaaksjonen 
i Halden er registrert i 
Brønnøysundregisteret. 
Generelle gaver kan gis på 
kontonr:  1105.12.27923 

Bli fadder!
Romaniaaksjonen i Halden støtter Betesda
stiftelsen i Galati på flere måter. I tillegg 
til jevnlige innsamlinger av klær og utstyr, 
 støttes barnehjemmene og dagsenteret 
med en god årlig pengesum. Uten støtten 
fra Halden kan ikke barnehjemmene driftes.

Her er to av barna i den 
 familien som ble nevnt, 
sammen med  moren sin for en 
tid tilbake.

ROMANIAAKSJONEN

Mange er glade i Lina Sandells sanger. Hun levde 
fra 1832–1903. Hennes barndomshjem, den gamle 
prestegården, er i Frøderyd i Sør-Sverige, nærmere 
bestemt i Vetlanda kommune i Småland, ca. 10 
mil sørøst for Jønkøping. Det var en opplevelse å 
besøke stedet. Huset er nå gjort om til museum, 
Lina Sandell-gården. Utenfor er en vakker statue av 
henne, og der er også det gamle asketreet, plantet 
etter et kongebesøk i 1690. I dette gigantiske treet, 
den største asken jeg har sett, hadde faren sørget for 
en plattform oppe i de største greinene, og der satt 
faktisk Lina og diktet! På et skilt under treet står det 
på et skilt: «I denna asken satt Lina og skrev många 
av sina dikter og psalmer, bl.a. «Tryggare kan ingen 
vara» [Ingen er så trygg i fare, 1860] og «Bred dina 
vida vingar» [1852]. Ble hun inspirert av asken, som 
bredte ut sine greiner? Lina har i alle fall inspirert 
tusener på tusener gjennom de sangene hun bl.a. 
skrev oppe i treet. JOSTEIN ANDREASSEN, SØGNE

Lina Sandell  
og hennes ask Salme  

fra 1876
Nu vill jag sjunga 
om modersvingen, 
som mig betäcker 
i nödens tid.
Nu vill jag vila 
vid modershjärtat,  
där blir jag stilla, 
där får jag frid.
Det modershjärtat 
har ej sin like  
i trofast kärlek, 
det ser jag nog.
Vem fattar höjden, 
vem mäter djupet 
utav den kärlek 
som för oss dog?
(FRA NORSK SALMEBOK 
2013/NR. 316 1. VERS AV 4)

Vil du være med som frivillig medarbeider? Vi har mange viktige, små og store 
 oppgaver for deg som har tid og lyst. Vi finner noe som  passer for deg!
Hva har du lyst til å bidra med? Oppgavene kan være alt fra kaffekoking og andre 
praktiske oppgaver til å være leder/hjelpeleder i barne- og ungdomsarbeidet (f.eks. 
tros opplæringen).
Det å være medarbeider kan også være en fin måte å bli kjent med andre i 
 menigheten på, og du kan få muligheten til å holde på med noe meningsfylt som du 
vil trives med.
Vi ønsker oss alltid nye medarbeidere . Det er mange viktige jobber som frivillig i 
menighetene i Halden. Ta kontakt hvis du ønsker å være med å bidra.

Kontaktperson: Kateket Ragna Ristesund Hult, tlf/SMS 93491954. 
E-post: ragna.ristesund.hult@kirkenshus.halden.no

Har du lyst til å være med i en samtale-
gruppe/bibelgruppe for voksne?  
Å være med i en smågruppe er en fin 
måte å bli kjent med andre i menigheten 
på. Program for kvelden er kveldsmat før 
vi samles om dagens tema. Vi vil treffes en 
kveld pr. måned til sosialt samvær og for å 
bli bedre kjent med Bibelen.  
Ønsker du å være med i en gruppe ta 
kontakt med kateket Ragna Ristesund 
Hult pr. tlf./SMS 93491954. 
E-post: ragna.ristesund.hult@kirkenshus.
halden.no 

FRIVILLIG MEDARBEIDER SAMTALEGRUPPE/BIBELGRUPPE
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Torsdagskvelder i Berg
Mye av det som skjer i Berg 
menighet i høst finner sted på 
torsdager kl 19.00 i kirken eller 
i menighetshuset. Her er noen 
smakebiter:
Gjester i annerledesrommet 
8/9 var det torsdagskveld med 
gjester i annerledes rommet. 
Gjester var menighetspeda-
goger Iselin Andersen Gjøstøl, 
Johannes Wilberg Halvorsen og 
kantor Sevinj Mirzajeva. 
Torsdag 13/10 er sangeren 
Margrethe Gaulin gjest.

Konsert i kirken
18/9 kl 18.00  presenteres 
 konserten «On a journey» med 
Ulla Käll på gitar, Marianne 
Aarum på fløyte og Liv 
Frengstad på cello.

Temakveld: Ungdom og sorg
17/11 er det temakveld om 
ungdom og sorg med Steinar 
Ekvik, som er prest og forfatter. 
Alle er velkommen og kon-
firmantforeldre blir særskilt 
invitert.

Konsert med Anne Navestad
10/11 tar Anne Navestad med 
seg gamle og nye melodier og 
gamle og nye tanker til kirken 
for å gi en personlig konsert til 
ettertanke. Superinstrumentalist 
Freddy Holm er med.

Torsdagskvelder med 
tekstsamtale
29/9, 3/11 og 8/12 samles vi 
til fellesskap om søndagens 
tekst som utgangspunkt for 
 undring, samtale og refleksjon. 
Sogneprest Kristin Bakkevig 
leder samtalen. 

Samling for frivillige 
medarbeidere
27/10 inviteres alle frivillige 
medarbeidere i Berg menig-
het til felles inspirasjonskveld. 
Det legges ned et stort arbeid 
i menigheten av engasjerte 
og trofaste medarbeidere som 
deltar i ulike oppgaver, i utvalg, 
arbeidsgrupper og forenings-
arbeid i regi av menigheten. 
Kirkens ansatte møter frivillige 
for å inspirere hverandre og 
dele erfaringer, for å knytte kon-
takter og bli løftet i sitt daglige 
arbeid. En slik samling er viktig 
fordi vi står sammen i en løfterik 
bevegelse i vår kirke.

Temagudstjeneste om 
menneskeverd
Søndag 25/9 kl 18.00 er 
det temagudstjeneste om 
menneske verd. Menigheten 
får besøk fra organisasjonen 
Menneskeverd, og lar temaet 
være «en hyllest til livet» – i 
alt dets mangfold. Per Øyvind 
Brodtkorb fra Sarpsborg vil 
synge. 

Kulturnatt i kirken
Fredag 23/9 blir det kulturnatt 
i kirken. Det blir et spennende 
program i Immanuelskirken om 
Bibelen og Bach, orgeltoner, 
jazz i natten og mye mer. Det 
tennes lys utover kvelden for 
de som ønsker det. Du vil over-
raskes når du kommer – du har 
nok aldri sett kirken lyssatt på 
denne måten før.

Høsttakkefest i Berg kirke
Berg menighet og Berg 
bygdekvinnelag inviterer til 
høsttakkegudstjeneste i kirken 
søndag 23/10 kl 11.00.  4-åringer 
er spesielt invitert og de vil få 
utdelt «Min kirkebok», barne-
hagen Do-re-mi vil synge.

NYTT FRA

BERG
MENIGHET

Fra Nepal til Tistedal

AV KJELL HALVARD FLØ

Han arbeidet i mange år med 
oversettelse av Bibelen til 
sherpa språket. Han har sitt 
eget trekkingbyrå i Nepal, 
«Holy Sherpa Vision» og er 
fast guide og turarrangør i 
Nepal. Normisjon i Norge har 
engasjert seg i dette landet, og 
støtter blant annet sykehuset 
i Okhaldhunga som ble veldig 
viktig etter det store jordskjel
vet som rammet Nepal. 

Tistedal menighet støtter 
dette viktige arbeidet, og det 
var f lott å få besøk denne 
 søndagen av Nimtashi og Caleb, 
sammen med med arbeidere 
for Normisjon, Marit og Sverre 
Fjeldberg. 

Sykehuset i Okhaldhunga, 
som ligger 8 mil fra Mount 
Everest, er det eneste i et 
område med over 250.000 men
nesker. Sykehuset har over 800 

fødsler i året, og betyr mye for 
en  lokalbefolkning som ikke 
har de same tilbud som vi er 
vant med. Vi blir engasjert i 
det vi vet noe om, og det er 
en glede å kunne støtte gode 
med arbeidere som gjør en f lott 
innsats for folket sitt i Nepal.

Tistedal kirke fikk 
besøk helt fra Nepal 
på gudstjenesten 
14. august. Caleb 
Sherpa er i midten 
av 30-årene og 
er en av  lederne 
i den kristne 
Sherpakirken i 
Kathmandu.

Nimtashi Sherpa, Marit Fjeldberg, 
Sverre Fjeldberg, Martin lund, 
Caleb Sherpa

«Der det trengs»
Ordet andakt kommer fra tysk, og 
betyr å tenke på. Det jeg tenker på nå 
er 800 barn som jeg ikke kjenner og 
vet så mye om. Men jeg vet noe om om
givelsene de er i født inn i. De er født 
i løpet av et år på et sykehus i Nepal, 
og rett i nærheten finner vi  verdens 
høyeste fjell. Den som vil klatre opp 
til toppen av Mount Everest er veldig 
godt kledd. Vi har sett  bildene av 
 ressurssterke fjell klatrere med all 
verdens utstyr og klær som passer 
til en barsk vinter i tynn luft der det 
knapt er mulig å puste. Det er kaldt 
der. De 800 barna som blir født på 
sykehuset i Okaldhunga rett i nær
heten har veldig lite å ha på seg når 
de reiser hjem. De skal ikke til toppen 
av Mount Everest, men de skal vokse 
opp i et barskt klima rett nedenfor 
dette fjellet. Mor finner kanskje fram 
et underskjørt, pakker inn barnet 
sitt i det hun selv kunne trenge, og 
begynner på barnets første vinter.

Denne sommeren fikk vi besøk 

av fjellklatrere fra Nepal, Nimtashi 
og Caleb Sherpa, som organiserer 
turer for fjellklatrere og turister som 
skal opp i fjellheimen i Nepal. De til
hører et folkeslag som er kjent for 
utholdenhet i store høyder, der det 
er krevende å puste og klatre for en 
europeer.  Men dette paret har også 
brukt sine gode evner til å oversette 
Bibelen, organisere hjelpearbeid etter 
det store jordskjelvet som gjorde så 
mange barn hjemløse, og bidratt til å 
bygge landet opp igjen. Det er veldig 
motiverende å treffe noen andre 
med glød og innsatsvilje. Det er f lere 
i Østfold som har begynt å strikke 
klær til barna i Nepal. Det er mulig å 
sende penger dit gjennom Normisjon 
som har medarbeidere på sykehuset. 

I en av Bibelens mest dramatiske 
fortellinger dukker dette spørsmålet 
opp: «Herre, når så vi deg sulten og ga 
deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når 
så vi deg fremmed og tok imot deg, eller 
naken og kledde deg? Når så vi deg syk 

eller i fengsel og kom til deg?» 
Og kongen skal svare dem: 

«Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde 
mot én av disse mine minste søsken, har 
dere gjort mot meg.» (Matt. 25, 3740)

På veldig mange av bibelens sider 
finner vi utfordringer til å arbeide 
for rettferdighet, dele våre ressur
ser, hjelpe de som trenger det. Paulus 
skriver: «Også våre egne folk må lære 
å gjøre gode gjerninger og hjelpe der 
det trengs, så deres liv ikke skal være 
uten frukt.» (Titus 3,14) Uttrykket «der 
det trengs» kan jo minne oss om helt 
andre land og prosjekter som enga
sjerer. Ofte vet vi noe om de situasjo
nene som TVkameraene har i fokus. 
Når kamerafolkene har reist videre er 
det mye som kan bli glemt. Internett 
har gitt oss en mulighet til å følge 
hjelpeprosjekter over tid, i Nepal og 
andre steder der det trengs. Det er 
mange behov, og mange som hjelper, 
og vi får oppmuntre hverandre til å 
hjelpe til der det trengs!

ANDAKT: KJELL HALVARD FLØ, SOGNEPREST TISTEDAL KIRKE
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Nepal
Hovedstad: 
Kathmandu
Valuta: 
Nepalsk rupi
Befolkning:
27,8 millioner (2013)
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Thor Nonseid: Ny salmebok – nye salmer

Tema for valg av denne 
salmen er i tråd med salme
valget i forrige nummer 
av  Me n i g he t sbl ade t :  – 
 f lyktningene som må rømme 
fra sine hjemland og vandre 
lange veier eller ta seg over 
 farlige havstrekninger, – for
fulgte kristne og andre  religiøse 
folkegrupper som må søke 
tilf lukt og sikkerhet, – misjo
nærer og hjelpearbeidere som 
drar ut til nødlidende i frem
mede land. Det er mennesker 
på vandring. De kommer som 
fremmede – peregrinus – og har 
et mål for reisen.

Menneskelivet som en 
vandring, en livsvandring, gir 
 assosiasjoner til mange trekk 
ved vår kultur og historie. Vi 
kan tenke på Moses og jødenes 
utvandring fra Egypt, – Maria 
og Josef som vandret bort fra 
Betlehem for å redde barnet 
Jesus, – Emmausvandrerne som 
fikk et nytt møte med Jesus, 
den oppståtte Frelser, – pile
grimsvandringene opp gjen
nom historien til hellige steder 
som Jerusalem, Roma, Santiago 
di Compostela og Nidaros. Her 
vandret pilegrimene med sin 
tiggerstav, hatten, skjellet og 
vesken slik det er avbildet på 
steinplater i kirkegulv.

Vandringen kan sammen
lignes med en livsreise, en 
 erkjennelsesreise og en 
 historisk reise fra slekt til 
slekt. (Jfr. Trond Berg Eriksen: 
Mennesket som vandrer. 
Pilegrimshåndboka. Verbum 
1997.)

Disse forestillingene og 
 tankene er tydeliggjort i vår 

valgte salme. Det er vandringen 
«blant alle jordens folkeslag», 
«fra slekt til slekt» og «mot 
 himlens lyse hjem».  

Salmen er kjent fra evan
geliske sangbøker og tidligere 
salmebøker i Den norske kirke. 
Det har imidlertid hersket 
usikkerhet om hvem salme
forfatteren er. I Landstads 
reviderte salmebok fra 1935 
er den islandske prest Fridrik 
Fridriksson (1868–1961) oppgitt 
som forfatter. Den danske 
prest og vekkelsespredikant 
H. P. Mollerup (1866–1929) har 
den med i sin salmesamling 
og er nevnt som medfor fatter 
i vår nye salmebok. Der er det 
imidlertid slått fast at den 
norske forfatter og journalist 
Johan Halmrast (1966–1912) er 
den egentlige salmeforfatter. 
Vi må kunne ta dette som et 
uttrykk for at salmen tidlig fikk 
et bredt gjennomslag i evange
liske vekkelsesbevegelser på 
begynnelsen av 1900tallet. At 
den også kom med i vår kirke
salmebok vitner om salmens 
sentrale budskap.

Johan Halmrast hadde en 
drøm om å bli salmeforfatter, 
noe som nok ble med drømmen. 
Han har imidlertid skrevet en 
annen salme som er hans mest 
kjente, nemlig salmen Å salige 
stund uten like (N13;199). Med 
den melodiøse og populære 
tonen av Kristian Wendelborg 
er den et fast innslag i påske
høytidens salmeutvalg.

Med disse to salmene vil 
Johan Halmrast bli husket 
på tross av den motgang han 
møtte i livet. Han vokste opp 

Mennesker 
på vandring
Omtale av N13, 270

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.

Syriske flyktningefamilier fra Kobani-distriktet lever i flyktningeleir i Suruc-området i 
Tyrkia, rett nord for den syriske grensen. Bildet er fra oktober 2015.

Hen over jord et pilgrimstog 
(N13, 270)
xxx

Hen over jord et pilgrimstog 
så stille skrider frem.
Dets sang på alle jordens språk
lovpriser himlens hjem.
Blant alle jordens folkeslag
det reiser korsets røde flagg.
Tross hat og bål, tross spott og sår,
det stille fremad går.

Fra slekt til slekt det langsomt skred
igjennom tiden frem.
Dets sang var Jesu kjærlighet,
dets lengsel fredens hjem.
Med verdens tornekrans det gikk,
med freidig hjerte, løftet blikk,
igjennom verdens tåredal
mot himlens stjernesal.

Hist fra Judeas palmestrand
gikk toget ut en gang.
I Davidssønnens fagre land
fikk først dets harpe klang.
Og siden stille over jord
det går mot himlens englekor.
Med smil i gråt det vandrer frem
mot himlens lyse hjem. 

Ungdomsgudstjeneste
Søndag 20/11 er det ung-
domsgudstjeneste i Berg 
kirke kl 18.00. En ungdoms-
gudstjeneste er:
•  for ungdom OG dem som er 

eldre/yngre
• av og med ungdom
• Et ungt trosfellesskap.
•  musikk, drama, nattverd, 

tilgivelse, nåde, glede, 
SAMMEN!

Jazzmesse
Søndag 27/11 blir det jazz-
messe i kirken. Menigheten 
gjentar 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 forvent-
ning frem til en my mulighet 
til å oppleve en gudstjeneste 
med mye jazzpreget sang og 
musikk.

Høstens menighetskvelder
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 startet i 
høst 15. september med en 
samling hvor alle som gjør 
en frivillig innsats i menig-
heten var spesielt invitert. 
På denne samlingen fortalte 
Gerda Solerød fra vårens 
tur til Romania. 20. oktober 
kommer vår tidligere sokne-
prest Lisbeth Gregersen, 
og 17. november er det 
 kapellan Martin Lund som vil 
snakke om «Perspektiver på 
Hebreerbrevet». Dere som 
ikke allerede har gjort det, 
sett av datoene, så dere ikke 
går glipp av noen interes-
sante og hyggelige kvelder i 
Kirkestua i Asak!   

Samling for 
50-årskonfirmantene
Tradisjonen tro vil det også 
i høst holdes en samling for 
årets 50-års konfir manter 
– 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 ha fått 
 invitasjon, men den kunn-
gjøres likevel her dersom 
noen av «gullkonfirmantene» 
likevel ikke skulle ha fått den 
med seg.

NYTT FRA

BERG
MENIGHET

NYTT FRA

ASAK
MENIGHET

under fattige kår i Kristiania. 
Fikk ingen utdannelse ut 
over folkeskolen. Helsesvak, 
pukkel rygget og med de
formerte hender, levde han 
ganske isolert, ensom og med 
få venner. Likevel viste han sin 
begavelse ved å lære tysk og 
engelsk,  arbeide som overset
ter og korrekturleser, skrive 
 artikler, dikt og fortellinger. 
Han utga ca. 30 romaner som 
serie hefter, bl.a. Fabrikkgutten 
– en Christianiafortælling (1895). 

Etter sin død i 1912, etterlot han 
seg to sekker med upubliserte 
manuskripter. Det ble brent 
under opprydningen. Slik ble 
hans livsvandring!

 Salmen ble lenge sunget til 
Ludvig Lindemans melodi Hvor 
salig er den lille f lokk. I 1970 
ble Egil Hovlands melodi tatt 
i bruk. Den har en mer høy
tidelig og jevn rytmisk stil som 
forsterker salmens preg av å 
være en pilegrimssalme. Her 
kan vi vandre mens vi synger! 
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DIAKONI  I  FOK US

Nye konfirmanter
Et nytt konfirmantkull er nå 
i full gang. Flokken teller 38 
flotte ungdommer. Ung-
doms prest Martin Lund har 
hovedansvaret for opplegg 
og undervisning i samarbeid 
med konfirmantutvalget. Vi 
oppfordrer menigheten om å 
huske på konfirmantene og 
lederne i bønn. 

Søndag 25.september blir 
det Høsttakkegudstjeneste 
med utdeling av 4-årsbok i 
Idd kirke. Gudstjenesten er 
et samarbeid med Idd og 
Enningdalen Bygdekvinnelag. 

Loppemarked
Fredag 7. oktober til søndag 
9.oktober arrangerer menig-
hetsrådet loppemarked på 
Idde-vang skole. Givere og 
kjøpere av lopper er hjertelig 
velkommen!

50-årskonfirmanter
Søndag 23. oktober blir det 
gjensyn med menighetens 
50-årskonfirmantjubilanter 
på gudstjenesten i Idd kirke. 
Etter gudstjenesten samles 
jubilantene til hyggetreff 
og «mimresamling» på 
menighetshuset. 

Torsdag 27. oktober kl 19 får 
Mannsforeningen storfint 
besøk av tidligere utenriks-
minister Knut Vollebæk. 
Han vil fortelle fra livet sitt 
og kåsere over emnet «Min 
troshistorie». Det blir sang 
av Rakkestad Mannsmusikk, 
bevertning og andakt ved 
sokneprest Kjell Halvard 
Flø. Alle menn er hjertelig 
velkommen!

Sangkveld
Søndag 30. oktober blir det 
ny Sangkveld i Idd kirke. Vi får 
besøk av koret La Capella og 
klarinettist Knut Henriksen. I 
tillegg fortsetter vi å gjøre oss 
kjent med flere salmer i den 
nye salmeboka. Det blir «ord 
for kvelden» ved sokneprest 
Reidar Finsådal.

Søndag kveld 6. 
november blir det 
Allehelgens gudstjeneste 
med tenning av minnelys i 
Idd kirke. Alle som har mistet 
noen det siste året er særlig 
invitert, men gudstjenesten er 
naturligvis åpen for alle.

20. november inviterer 
barne- og ungdomsutvalget 
11-åringene i menigheten til 
Lys-Våken-overnatting i 
Idd kirke. Målet er å bli kjent 
med kirken og det budskapet 
kir-kens symboler forkynner. 
Helgen avsluttes med en 
åpen LysVåken-gudstjeneste 
der hele menigheten er 
velkommen.

Søndag kveld 4.desember blir 
det «Vi synger jula inn» i 
Idd kirke. Idd skolemusikkorps 
deltar – sammen med årets 
konfirmantkull.

NYTT FRA

IDD
MENIGHETGledessprederne feirer 10-årsjubileum

I høst er det 10 år siden 
Gledessprederne ble 
startet som kor. 
AV RAGNA RISTESUND HULT

Høsten 2006 var det bispe
visitas på Iddesiden med 
biskop Helga. De som da 
fikk tilrettelagt konfirmant
undervisning i tillegg noen 
f lere stilte opp med sang på 
en av guds tjenestene. Etter det 
ble det kor med faste øvelser 
og Møtested kirken i Asak 
kirke vår og høst. Koret har 
også hatt konserter og deltatt 

på samlinger i løpet av disse 
årene, og i 2012 satte vi opp 
Kardemommeby i Brygga 
Kultursal. Det hele startet 

med sanggruppa fra 2006, 
og i dag er vi ca. 25 sangere i 
koret og i tillegg mange gode 
hjelpere. Noen har vært med 

fra starten, noen har sluttet, 
og nye har kommet til. De som 
får tilbud om tilrettelagt kon
fimantundervisning, får sam
tidig tilbud om å være med i 
Gledessprederne. Mye fint har 
skjedd i disse årene til glede 
for mange, både i og utenfor 
koret. I år plan legger vi å 
erstatte den faste grøt festen 
før jul, med en «jubileums
fest», og i  november blir det 
«jubileums forestilling» med 
Putti Plutti Pott. Følg med 
på annonsering av fore
stillingen, og kom og se!

AV RAGNA RISTESUND HULT 

Det ble delt ut Bibler til alle hus
stander i Finnmark gjennom 
lokale menigheter, frimenighe
ter og organisasjonen «Ungdom 
i Oppdrag».  Ungdom i Oppdrag 
er en av verdens største misjons
organisasjoner og  dets grunn
legger Loren Cunningham 
«brenner» for denne visjonen.  
Bibelselskapet i Norge står for 
trykking av Biblene som skal 
deles ut.  I Østfold er det dannet 
en lokal arbeidsgruppe som har 
som mål å få delt ut Bibler til alle 
husstander her i fylket.  Det er 
meningen å starte med Halden 
og menigheter, frimenigheter 
og organisasjoner her i byen 
fikk være med på et informa
sjonsmøte hvor idèen ble lagt 
fram.  

I 2016 har Bibelselskapet 
200 årsjubileum og i 2017 er 
det 350 år siden reformasjo
nen.  Reformasjonen startet 
med at Martin Luther hengte 
opp noen teser (setninger) på 
kirkedøra i Wittenberg.  Det 
var p.g.a. boktrykkerkunsten 
og Gutenberg som trykket opp 
den første masseproduserte 
Bibelen i 1455 at Bibelen fikk 
slik utbredelse.  Martin Luther 
oversatte  Bibelen til tysk og 
p.g.a. boktrykkerkunsten 
kunne Bibelen trykkes opp i 
mange eksemplarer og nå ut til 
adskillig f lere mennesker.  På 
grunn av masseproduksjonen 

ble også prisen  på Bibler mye 
lavere enn før da bare de rikeste 
hadde råd til å eie en Bibel.

I disse jubileumsårene er 
det en fin måte å fokusere på 
Bibelen ved at den blir utdelt 
til hver husstand i Østfold og i 
Halden.  Det vil bli reklamert 
for denne utdelingen både gjen
nom lokalpressen og via TV og 
radio.  Det er tanken at utdelin
gen av Bibler til hver husstand 
i Halden skal finne sted i løpet 
av høsten 2017.

Styrets leder «Marianne 
Kristiansen» oppfordrer alle 
til å være med på utdelingen 
eller bidra på annen måte.  Vil 
du vite mer om prosjektet kan 
du henvende deg til styret leder 
eller eller gå inn på nettsidene 
til Bibelen til alle: www.bibe
lentilalle.no eller Bibelen til alle 
Østfold (btao) www.btao.no

Bibelen til alle
I 2014 ble det delt ut Bibler til alle husstander 
i Finnmark.  Nå er det Østfold og Halden 
som står for tur. «Bibelen for alle» har som 
intensjon å dele ut Bibler til alle husstander 
i Norge.  

Bibelselskapet 
200 år
Stiftet 26. mai 1816 i 
Vår Frelsers kirke i Oslo. 
Det var mangelen på 
bibler som førte til at det 
første Bibelselskapet ble 
etablert. Den unge jenta 
Mary Jones i Wales hadde 
spart penger i mange år 
for å få kjøpt seg en bibel. 
Men da hun kom frem til 
prestegården, etter å ha 
gått i fire mil, var det ingen 
bibler å få kjøpt. Året var 
1796, og i hele Europa var situasjonen slik som i Wales: Det fantes 
ikke nok bibler til vanlig folk, og dessuten var de altfor dyre til at 
folk flest kunne ha råd til en. Presten som opplevde å få Mary Jones 
på døra, var en av dem som stiftet det britiske Bibelselskapet. 
Fortellingen om jenta som ønsket seg en bibel, men ikke kunne få 
tak i en, ble en inspirasjon for den store familien av bibelselskaper 
over hele jorden. Det britiske parlamentsmedlemmet William 
Wilberforce var med og stiftet BFBS, Det britiske bibelselskap i 1804 
og var sentral for opprettelsen av flere europeiske bibel selskap, 
deriblant det norske. 

I Norge var det nasjonsbygging på gang. Vi hadde fått vårt eget 
universitet (1811), egen grunnlov (1814), egen høyesterett (1815), 
samt Norges Bank (1816). Den svenske Kronprinsregenten Karl Johan 
så viktigheten av å ha den nye nasjonens tros- og verdigrunnlag 
lett tilgjengelig for alle. Han støttet derfor opprettelsen av et norsk 
bibel selskap med 6000 riksdaler.

Fra nasjonalt, kirkelig hold dannet bibeltellingen i Bjørgvin stift i 
1815 et viktig bakgrunnsteppe. Bibelmangelen var stor – det fantes 
bare 41 bibler per 1000 innbyggere – og man var bekymret for folkets 
«sjelelige» tilstand. Prisen på en bibel tilsvarte en månedslønn for 
en tjenestepike. Man trengte derfor et bibelselskap for å trykke og 
spre Bibelen i så store kvanta at prisen ville gå ned. 

I møtet i Vår Frelsers kirke den 26. mai 1816 ble Det Norske 
Bibelselskap stiftet med formålet «å utbre Den hellige skrift». 
Formålet hadde både en nasjonsbyggende side, en moral byggende 
side, en sjelelig side og en global side.  Ved dette første møtet ble 
dermed «de norske sjelers frelse», byggingen av en ny nasjon, 
 respons på bibelmangelen, det globale misjonsoppdraget og 
ønsket om å endre en kolonialisert verden til noe bedre, knyttet 
sammen på en unik måte. 

I dag finnes det 147 bibelselskaper som arbeidet i mer enn 
200 land.  I mange land opplever de fortsatt stor bibelmangel. På 
Cuba øker tallet på kristne, samtidig er det liten tilgang på bibler.  
Kirkene på Cuba regner med at ca. en million mennesker ønsker 
seg en bibel, men ikke har råd til å kjøpe en.  Mange av disse er 
barn og ungdom. Det er viktig at også disse skal få et eksemplar 
av verdens mest leste og solgte bok «BIBELEN».

(UTDRAG FRA BIBEL.NO)
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Døpefonten som står i Rokke 
kirke i dag er den eneste av sitt 
slag i Halden og i tillegg  sjelden 
på landsbasis. Den er nemlig 
formet i marmor. Utf lyttet 
haldenser og geolog Dagfinn 
Trømborg kunne for noen år 
siden med enkle  midler fastslå 
at dette er en marmordøpe
font. I tillegg mente han at 
den var formet av marmor fra 
Gjellebekk i Lier. Det er den 
godt  synlige stripe effekten i 
marmoren som avslører dette. 
Denne enkle og vakre døpe
fonten kom til Rokke kirke 
i 1928 i  forbindelse med et 
restaurerings arbeid i kirken.

I den gamle kirkestallen oppbevares fremdeles den døpe
fonten som var i Rokke kirke fram til 1928. Den ser stusslig 
ut. Prest og lokalhistoriker Ivar Sætrang kalte den et vaske
vandsstel med noget krimskrams som pynt. I 1928 ble den da 
også byttet ut med den vakre nåværende døpefonten.

Mangfold av døpefonter
Berg kirke 
Døpefonten i Berg kirke er den 
eldste av middelalderfontene som 
er bevart i vårt distrikt. Den har form 
som en gammeldags vaskestamp 
med fire bein. Kanskje ble de første 
døpefonter lagd i tre, men denne 
er hogd ut i ett stykke kleberstein 
 omkring 1150. Dåpen som et 
«renselsens bad» var svært tydelig 
på den tiden. Fonten er så dyp at 
barnet ble dukket helt ned i vannet. 
Den har hull i bunnen slik at dåps-
vannet kunne renne ned i vigslet 
jord under kirkegulvet. I dag fylles 
dåpsvannet i et vakkert messingfat 
som dekker fonten. 

Idd k rke 
Mens det bare er deler igjen av den 
begerformede klebersteins døpefonten 
i Rokke kirke, så finner vi en godt 
 bevart «spissflikfont» i Idd kirke. 
Navnet kommer av  bordene som er 
hogd inn rundt kanten og på sokkelen. 
Døpefonter lik denne ble produsert 
i stort antall mellom 1050 og 1250. 
Vi finner dem både i vårt distrikt og i 
grense områdene på svensk side. Det 
store, rikt dekorerte messingfatet som 
dekker fonten er fra 1665, mens et 
mindre åttekantet fat ble gitt i gave til 
kirken i 1735. 

Søndre Enningdalen kirke 
Inventaret i Søndre  Enningdalen kirke 
er stilrent og preget av 1950-tallets 
nøkternhet. Døpefonten er lagd i tre. Den 
er plassert inntil veggen i korbuen, men 
når det er dåp i gudstjenesten kan den 
lett flyttes fram i koret. Et vakkert sølvfat 
er tilpasset døpefonten, men under dette 
ligger det skjult et gammelt tinnfat. Det 
ble brukt til dåpsvannet i de årene da 
bygda var uten kirke, og gudstjenestene 
måtte holdes i skolehuset. 

Prestebakke kirke 
Prestebakke kirke har også en 
«spissflikfont». Den er hogd i 
kleber stein, men ikke i ett stykke. 
Mye tyder på at selve dåpskummen 
og foten har hver sin opp rinnelse 
og er på et tidspunkt blitt føyd 
sammen. Siden delene er datert til 
tids rommet 1175–1250 var den nok i 
bruk i den første kirken som stod på 
Kirkebøen i Søndre Enningdalen. Da 
en ny trekirke ble reist på samme 
sted i 1680-årene ble den gamle 
klebersteinsfonten en del av inven-
taret der. Vel hundre år seinere fikk 
døpefonten sin plass i den nyreiste 
kirken på Prestebakke. Messingfatet 
er fra 1500-tallet.
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I et hvert kirkebygg finnes det et sted for dåp. Ja, dåpsplas
sen er en forutsetning for at vi skal kunne kalle et rom for 
kirkerom. I dette nummeret av Menighetsbladet skal vi 
kikke inn i alle kirkebygningene i Den norske kirke her i 
kommunen – åtte i alt – og se på døpefontene om er svært 
forskjellige. Hovedvekten legges denne gang på døpefontene 
i Rokke kirke. Der kjenner vi til at det gjennom tidene har 
vært i alle fall fire forskjellige døpefonter.

Tom for
printerblekk?

Canon/HP/Lexmark
og Pelikan blekk

Storgaten 24 – tlf 69 18 43 44
– et førstevalg i sentrum

AUTORISERT
MASKINENTREPRENØR

Flatebyveien 1A, 1792 Tistedal • Tlf 69 21 14 60
• Graving • Sprenging • Transport • Høytrykkspyling

www.erling-grimsrud.noKolås Eftf. AS
Autorisert rørlegger
Nedre Bankegate 34,
1771 Halden
Tlf 69 19 07 00

RISUM

Tlf 69 18 57 93

Auensen Maskinentrepenør AS
Vestgårdveien 34, 1788 Halden

Telefon 915 16 236

Transport
Sprenging
Graving

Tlf. 69 18 56 20
Velkommen til butikkutsalget 

vårt på Tista senter.

www.bergstromkjott.no

–

Kafeteria – Selskapslokaler
Catering – Motell – Hytter

Tlf 69 16 80 00
www.hokkro.no • post@hokkro.no

Benytt 
 Menighetsbladets 

annonsører 
når du handler  
varer/tjenester

Benytt  Menighetsbladets 
annonsører når du handler  

varer/tjenester
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Sannsynligvis fikk 
Rokke kirke døpefonten 
som ble kalt «Johannes 
den døber» rundt 1800. 
Slike dåpsengler var 
ganske vanlig på slutten 
av 1700tallet. Engelen i Rokke 
må ha stått oppreist, noe som både beinstilling og 
fatets posisjon viser. I et av sakristiene oppbevares 
et gammelt dåpsfat i tinn. Vi tror at dette har tilhørt 
dåpsengelen. Fatet er gitt til kirken av fru Margreta 
Christiana Woldberg, mens dåpsengelen var en gave 
fra hennes mann, Just Woldberg. Engelen har nå 
fått sin historiske plass i 2. etasje i stuebygningen 
på Berg Bygdetun.

På Berg Bygdetun finner vi også restene av 
den eldste døpefonten fra Rokke som vi har 
kjennskap til.

Det har vært en dyp klebersteinsfont. 
Muligens kan kirken ha fått denne da kirken 
ble reist rundt år 1200. Også Berg og Idd kirke 
har dype klebersteinsfonter. Selv om vi ikke 
har kilder som stadfester utskiftningen, kan 
vi gjøre regning med at denne gamle mid
delalderdøpefonten i kleberstein gjorde sin 
tjeneste i Rokke kirke fram til man skiftet 
den ut med datidens store motetrend – dåps
engelen rundt år 1800.

Mangfold av døpefonter Asak kirke 
Asak er et 
 gammelt kirke-
sted. Det har 
stått flere kirker 

her gjennom 
tidene. Forfall 

og brann har gjort 
nybygging nødvendig. 

Noe gammelt inventar har 
heldigvis blitt berget, deriblant 
døpefonten fra 1700-tallet. Denne 
er svært spesiell. Sokkel og skål 
er lagd i tre, men midtpartiet er en 
rygghvirvel fra et hvalskjelett Det 
ble funnet ved elva Tista i 1682. 
Knoklene ble tatt vare på og brukt 
til så mangt i distriktet, også en 
døpefont! Dåpsfatet i fortinnet 
kobber er fra 1802. De tre fiskene 
i bunnen symboliserer Treenig-
heten: Fader, Sønn og Hellig Ånd.

Immanuels kirke 
Interiøret i Immanuels kirke 
preges av søyler. Bærende søyler, 
men også søyleformer som deko-
rative elementer. Arkitekt Grosch 
hadde sans for detaljer. Døpe-
fonten harmonerer godt med det 
øvrige inventaret. Det fortelles 
at Grosch lagde flere utkast 
til døpefont før han til slutt og 
efter megen Bryderi ble  fornøyd. 
Denne har en slank riflet fot og 
vifteformede blader under og 
rundt selve skålen. Døpefonten 
er i støpejern, men med sin hvite 
maling og gullforgylling har den 
et lett og elegant preg. Dåpsfat 
og vannkanne er i sølv. 

Tistedal kirke 
Dåpens sakrament er sentral 
i den kristne kirke. I Tistedal 
kirke understrekes dette ved at 
døpefonten er plassert midt i 
det store, lyse koret. Alle som er 
tilstede kan på en spesiell måte 
følge dåps handlingen. Kirken ble 
innviet i 1865, men døpefonten 
og en del annet inventar ble 
fornyet i 1925. Dekorasjonen 
rundt den åttekantede døpe-
fonten er imidlertid det samme 
som pryder kirkerommet for 
øvrig; det sær pregede kors- og 
stjernemotivet.
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Børkes 
Bakeri

– baker byens 
beste brød

Skippergata 14
Tlf. 69 18 13 72

GLASSMESTERI OG 
 RAMMEFORRETNING

Oscarsgt. 14
Tlf. 69 18 29 76. (Nattservice: 92 89 91 11)

STANSEFORMER
av høyeste kvalitet

Konstruksjon på DAK,
stanseriss og matriser
Laserskårne stanser og
renseverktøy
Utskjæring av prøve-esker
Iddeveien 66, 1769 Halden
Tlf 69 17 52 20

Tlf. 911 33 400

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

Svinesundsveien 337
1789 Berg i Østfold
Tlf 69 19 55 50

Vestgårdveien 1–5 – Postboks 1080, 1787 Berg
Telefon 69 21 35 00 – www.jensen-scheele.no

  
 

 

  

ALLTID HER FOR DEG

ADRESSE Damstredet1
 1772 Halden
TELEFON 69 18 44 51
WWW halden-begravelse.no
INNEHAVER Jostein Lie



Menighetsbladet8

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.

Idd Menighetshus 
 Karlsholm må oppgraderes!
AV INGEGERD BØE JENSEN

Idd Menighetsråd har fått pålegg 
fra Branntilsynet i Halden om at 
huset må oppgraderes i forhold 
til brannforskriftene dersom 
det skal kunne brukes til for
samlingslokale og barnehage i 
framtida. Huset må «deles inn» 
i brannceller ved at gamle dører 
må byttes ut med forskriftsmes
sige branndører fra gangen inn 
i garderobe/sal, og det må settes 
inn branndør mot oppgangen 
til 2. etasje. 

I tillegg er det en nødvendig
het for framtidig bruk at det 
bygges nytt, bruker vennlig 
 toalett i hovedetasjen. Det må 
også utbedres med ny røm
ningsvei som kan  benyttes av 
alle brukere av huset.

Bar nehagen er husets 
 viktigste faste inntektskilde, 
og for at denne skal opprett
holdes i framtida, har også de 
fått pålegg om utbedringer. 
De må bl.a. ha eget kontor og 
garderobe.

For å få tilfredsstilt alle 
pålegg/krav – og for å få bedret 
forholdene for alle brukere/
besøkende i framtida, så må 
det en utbygging til, og dette 
koster penger. Tegning over 
prosjektet er utarbeidet og 
godkjent. Hele prosjektet vil 
komme på mer enn 1 mill. kr. 
Grunnarbeid og bygging er lagt 
ut for anbud. Menighetsrådet 
vil søke om pengestøtte til 
prosjektet der det er mulig, og 
vi har hittil fått løfte om en 

«startkapital» på kr 200.000 
fra Sparebankstif telsen. 
Menighetsrådet har også noe 
egne midler «på bok». Dette 
strekker imidlertid langt fra 
til for å få finansiert prosjektet, 
så det må i tillegg også baseres 
på lånfinansiering.

Men vi skal få det til! Flere 
kirkekollekter enn vanlig er 
forbeholdt formålet i denne 
perioden, og vi satser på utlod
ninger og loppemarked (7.–9. 

KONSERT I TISTEDAL KIRKE:
Elvis-gospel-hyllest
SØNDAG 12. OKT. KL 20.00
Ensemblet «Amazing Grace» fra Askim fram fører 
konserten «Elvis Gospel Hyllest» i Tistedal kirke ons-
dag 12. oktober. Gruppa  etablerte seg i 2012 og 
tolker Elvis Presley sine gospel-og jule innspillinger. 
Gruppa består av seks musikere og elleve sangere, 
og de har tidligere framført konserten i Askim og 
Eidsberg kirke og Filadelfia kirke på Mysen.

Musikalsk leder og dirigent er Svein Erik Lunde – 
en anerkjent musiker fra Askim. Solist Tom  Finsdal 
berører oss med sine varme gode tolkninger av 
Elvis sine klassikere.

  «Elvis Gospel Hyllest» har blitt tatt godt imot 
av publikum og har vært til stor glede for mange. 
Omtrent to tusen mennesker har vært til stede på 
våre konserter. Ensemblet hadde også æren av å 
åpne «Kraftfestivalen» i Askim i 2015.

Repertoaret er variert og inneholder mange 
kjære kjente gospelsanger, men også noen nye. 
Publikum får blant annet høre «Put your hand in 
the hand», «Amazing Grace», «How  great thou 
Art» og «Swing down sweet Chariot». Det blir en 
flott blanding av sanger med fart og energi og 
vakre  ballader. I løpet av konserten fremføres også 
 duetter.

Ensemblet gleder seg til å framføre «Elvis Gos-
pel Hyllest» i Tistedal kirke og ønsker publikum 
 velkommen til en stemningsfull konsert denne 
høstkvelden!
BILLETTER KR 275,-. – www.ticketco.no

Julekonsert

Julekonsert

Helene Bøksle
Immanuels kirke 16. des kl 18.00

Helene Bøksle har fått strålende mottakelse 
for sine årlige julekonserter, både av pressen 
og de mange tusen publikummerne som 
kommer tilbake – år etter år. Turnéen i 2016 
heter «Det hev ei rose sprunge», og bygger på 
Helenes kritikerroste juleplate fra 2012.

Helene har med seg musikerne; Sindre Hotvedt 
(piano), Markus Lillehaug Johnsen (gitar) og Jonas 
Kilmork Vemøy (perkusjon/trompet) – og sammen
skaper de en magisk konsertopplevelse som vil sitte 
i kroppen lenge etterpå.

Konserten starter 18.00 og varighet er på ca. 80 
minutter. Dørene åpnes 17.15.
Billetter finner du på www.billettservice.no  
eller på tlf 815 33 133.
Velkommen skal du være!

• «Nesten overjordisk», 
• «En gyllen halv annen time», 
• «Helene Bøksle får is til å smelte».

Idd Menighetshus Karlsholm. [Foto: Ingegerd Bøe Jensen]

okt.) m.m. En liten oppfordring/
bønn til slutt: Hvis menighets
medlemmer og andre venner 
av Menighetshuset Karlsholm 
kunne tenke seg å gi frivillige 
bidrag til formålet, ville det 
være svært kjærkomment!                                                                                                                  
Pengene kan settes inn på 
Menighetsrådets konto nr. 
1030 07 47219 og merkes «Idd 
Menighetshus». Vi takker for 
all velvilje.
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Immanuels kirke
Arbeidene på og i 
Immanuels kirke er fullført. 
Kuppelen er på plass, og 
sakristiet som var rammet 
av både råte i golvet og 
hussopp under, er nå frisk-
meldt og nyinnredet. De 
trange tidene med alt stuet 
inn på ett rom er dermed 
over.

Konfirmanter 
Under gudstjenesten 
11. september ble årets 
 konfirmanter presentert. 
I alt 17 unge som skal bli 
kjent med kirke og menig-
het i månedene framover. 

Ved konfirmasjon 5. juni 
ble det to gudstjenester og 
to fulle hus. Veldig gledelig 
med så stor deltagelse.
4/9 var det presentasjon 
av neste års konfirmanter.
18/9 blir de minste barna 
1–3 år innbudt til barne-
gudstjeneste og utdeling 
av gaver og litt å bite i.
2/10 skal vi ta i bruk nye 
salmebøker med litt ekstra 
sang og musikk. Vår gamle 
organist er nå på plass. Vi 
har savnet forsangeren vår.
30/10 er det høsttakke-
fest, utdeling av 
4-årsbøker og kirkekaffe. 
Alle 4 åringer blir innbudt.
Lørdag 5/11 har vi alle-
helgensgudstjeneste 
med innbydelser til nye 
pårørende og mye sang og 
musikk.
 
Rokke menighet er så 
heldig og ha en sterk 
Normisjon-gruppe som 
har egne møter på Rokke 
bedehus. Her er det også 
søndagsskole annenhver 
søndag kl 11 for barn fra 3 
år. Videre er det Yngres 
annenhver fredag fra kl 
18–20 for skolebarn fra 
6–13 år.
Hver første lørdag i 
måneden er det «Et sted 
å være» kl 19 - 22 fra 12 
år og oppover. Ellers er 
det famliekafé én søndag 
i måneden og flere andre 
møtetilbud.
 
Rokke en aktiv sjømanns-
misjonsforening. De har 
møter en gang i  måneden 
på Rokke bedehus, jule-
trefest og låvebasar på 
sommeren. Det blir samlet 
inn midler som brukes 
mange steder til hjelp for 
de som trenger hjelp når 
oppholder seg i utlandet.

NYTT FRA

HALDEN
MENIGHET

NYTT FRA

ROKKE
MENIGHET

Løvsangeren

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.

sterkt og lett at mennesket ennå 
ikke har klart å lage maken. 
De små dekkfjærene og dun
fjærene holder kroppen varm og 
beskytter mot regn og kulde. 
Under fjærene lå små, 
men sterke muskler 
forsynt med blod 
fra et lite 
men kraftig 
hjerte, og helt 
innerst et skje
lett av hule kno
kler, lette men 
samtidig sterke. 
Hele sommeren 
hadde den lille 
løvsangeren 
f ylt  s koge n 
med sine vakre, 
myke f løyte
toner, skapt 
i syrinx. Det 
lille organet 
som sitter der 
luftrøret deler 
seg i bronkienes 
to stammer. 

Nå var det høst, og tiden for 
trekket var nær. Snart skulle 
tusener av løvsangere bryte 
opp og sette kursen mot syd. 
Drevet av instinkter som var 
sterkere enn både tanke og vilje, 
skulle de fly over Europas stor
byer og åkerlandskap, krysse 
Middelhavets blå bølger og 
sette kursen ut over Saharas 
tørre og solsvidde ødemarker 
til frodige skoger ved ekvator. 
For mange av dem en reise på 
over 3000 km. På veien ville de 
kunne bli overrasket av uvær 
og storm, rovfugler, limpinner 
og nett. Sjansene for å komme 
helskinnet frem er ikke store. 
Mer enn halvparten av dem vil 
aldri komme tilbake til Norge, 
legge egg og oppfostre unger. 
Nå hadde en av dem fløyet rett 
inn i stuevinduet vårt, antake
lig fordi skogen hadde speilet 
seg i det blanke glasset. Men 

det som hadde 
sett ut som en 
skog, skjulte 
en usynlig og 
ugjennomtren
gelig vegg. Hvor 
sårbart livet er, 
tenkte jeg, for 
en liten stund 
siden f løy den 
mellom trærne 
på jakt etter in
sekter. Nå sto 
jeg med den i 
hendene mine. I 
skogen utenfor 
gikk livet sin 

vante gang. Spettmeisen klatret 
på furustammene, blåmeisen 
hang ytterst i bjørkas greiner på 
leting etter insekter. En skjære 
skrattet bak huset. Om livet til 
den lille løvsangeren ebbet, ut 
vil ingen legge merke til det, 
uten Gud kanskje. Jesus sa jo en 
gang at ikke en spurv faller til 
jorden uten at Gud er der, og at 
ikke en av dem er glemt av Gud. 
Tanken er nesten svimlende. 
Hvor mange småfugler er det 
ikke som dør i løpet av en dag, 
en uke, en måned eller et år? 
Allikevel glemmer ikke Gud 
en eneste en av dem, og Han 
er der når de trekker sitt siste 
åndedrag. 

«Jeg skulle så gjerne gitt 
deg livet igjen», sa jeg stille, 
«men jeg kan ikke. Bare Gud 
kan.» Jeg kjente meg sorgfull 
mens jeg stod der, men jeg 
takket  skaperen for den lille 

løvsangeren og alle andre 
fugler han har skapt.

Jeg hadde stått ganske 
lenge med den lille løv
sangeren i hendene, da 
jeg plutselig fikk se at den 
hadde åpnet øynene. Den 
lå helt stille, men jeg kunne 
se av glansen i øynene dens 
at den levde. Etter en stund 
beveget den seg litt. Skal 
du kanskje få starte på den 
lange reisen allikevel tenkte 
jeg. Jeg ble stående å se på 
at den langsomt kviknet 
til. Plutselig reiste den seg 
opp og slo ut med vingene. 
Et øyeblikk etter satt den i 
furua på utsiden av veran
daen. «Du får ha lykke til på 
reisen,» sa jeg. «Kanskje skal 
du glede meg med din vakre 
sang en dag i mai neste år».

En løvsanger lever i om 
regel ikke lenger enn i snaut 
to år. Vårt liv er en god del 
lenger, men i evighetens 
perspektiv er det ikke så 
langt. Noen mennesker blir 
gamle, andre forlater oss i 
ung alder, men Han som er 
livets opphav og kilde er hos 
hver eneste én og Han glem
mer ingen av sine skapnin
ger, og ikke minst de som er 
skapt i hans bilde. «Frykt 
ikke, dere er mer verd enn 
mange spurver», er hilsenen 
fra han som har alt liv i sine 
hender.

LOPPE-
MARKED 
2016 
på tidligere  Iddevang 
skole 
7.–9. oktober  
(uke 40)

LOPPER 
ØNSKES! kan 
være alt som hører loppe-
marked til – men:
Vi kan ikke ta imot hvite-
varer, elektroniske artikler, 
gamle TV’er og store, tunge 
ting. Lopper kan leveres 
direkte på skolen i uke 39 
etter avtale med Ingegerd – 
eller mand., tirsd. og onsd. i 
uke 40 fra kl. 17–20.

Kontakt  Ingegerd 
på tlf.  
917 79 217  eller 
Bjørg på tlf. 922 
94 159 
 Idd Menighetsråd 

AV ROY NORDBAKKE

Det smalt i vindusruta. Jeg spratt 
opp fra stolen og gikk ut på 
 verandaen for å se. Rett under det 
store stuevinduet lå en livløs liten 
fjærbylt. En liten fugl hadde krasjet 
i vinduet. Jeg løftet den forsiktig 
opp. Det var en løvsanger. Den 
kjentes så utrolig lett ut i hendene 
mine. Bare 9 gram skal den visst 
veie. Jeg strøk den forsiktig over de 
myke, brune ryggfjærene. Øynene 
var lukket, og den så helt livløs ut. 
Mens jeg sto og  betraktet den lille 
fuglen, begynte jeg å tenke på hvor 
fantastisk denne lille skapningen 
er. Jeg så på de små fjærkledde 
vingene. Aerodynamiske i formen 
og laget av et materiale som er så 

Drevet av instinkter 
som var sterkere 
enn både tanke og 
vilje, skulle de fly over 
Europas storbyer og 
åkerlandskap, krysse 
Middelhavets blå 
 bølger og sette kur
sen ut over Saharas 
tørre og solsvidde 
øde marker til frodige 
skoger ved ekvator.

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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Lesefrukter
      til ettertanke

ved Trond Enger

Hodet er rundt slik at 
 tankene kan ta forskjellige 
retninger.

Ukjent dadaist
1920-årene

Ett eneste talglys var nok til 
å få satt Moskva i brann.

Ivan Sergejevitsj Turgenjev
russisk forfatter

1818–1883

Religion på sitt beste er: 
organisert takknemlighet, 
systematisk påminnelse 
om de tusener av daglig 
mirakler.

Inne Christine Koth
 norsk lærerinne, programleder og komiker

1967–

AV RAGNA RISTESUND HULT

Gå ikke glipp av en spennende 
natt i kirken.  I begynnelsen 
av november måned vil alle 
11åringene i Halden tilhørende 
Dnk få brev i posten hvor de 
inviteres til å være med på Lys 
Våkenhelg i Rokke, Tistedal, 
Idd eller Prestebakke kirker.  
Det er et begrenset antall det 
er plass til, men de første som 
melder seg på får være med.

11åringene får være med 
å utforske kirkene. Gjennom 
bl.a. rebusløp, kirkesafari, leker 
og konkurranser vil det bli en 
minnerik og lærerik helg.  Å 
sove over i kirken er en helt 
spesiell opplevelse, som menig
hetene i Halden allerede har 
prøvd ut med gode erfaringer.  
Noen spøkelseshistorier blir det 
ikke, men derimot spennende 
bibelhistorier. 

Spennende natt  
i kirken – for 5. trinn

25. september: 4-årsbok – 
Høsttakke fest i  Immanuels kirke 
kl. 11.00. Immanuel menighets 
4- åringer får invitasjon i  posten. 
Halden barnekor deltar.
16. oktober: 1–3-åringer – 
 Immanuels kirke kl. 11.00. 
1–3- åringer får invitasjon i  posten. 
Babysang-gruppen deltar.
23. oktober: 4-årsbok – Høst takke-
fest i Berg kirke kl. 11.00. Berg 
menighets 4-åringer får invitasjon i 
posten.
30. oktober: 4-årsbok – Høstæ-
takkefest i Rokke kirke kl. 11.00. 
Rokke menighets  4-åringer får 
 invitasjon i posten.
13. november: LysVåken – 
 Immanuels kirke kl. 11.00. 

 Immanuel-, Berg- og Rokke 
 menighets 11-åringer inviteres 
til overnatting i kirken 12.–13. 
 nov ember. Halden barnekor deltar 
på guds tjenesten.
11. desember: Adventsverksted 
– Berg kirke kl. 11.00. Immanuel-, 
Berg- og  Rokke menighets 5-åringer 
får  invitasjon i posten
11. desember: Julesang ved Halden 
 barnekor – Immanuels kirke kl. 18
24. desember: Julaftensguds-
tjenester:
Berg kirke: kl. 14.00 og 16.00.
Immanuels kirke: kl. 14.00 og 16.00
Rokke kirke: kl. 14.00

«Se jeg er med dere alle dager»

Hva skjer i Trosopplæringen i høst: Kontinuerlige tilbud
Babysang – rullerer på flere 
kirker, onsdag formiddag.
Ragna R. Hult: 93491954
Småtrolla, Berg menighetshus  
(1–5 år), torsdag kveld
Iselin A. Gjøstøl: 41580269
Søndagsskolen, Rokke bedehus, 
søndag formiddag
Astrid Kynningsrud: 47084749
Yngres, Rokke bedehus (1.–7. 
trinn), fredag kveld.  
Jon Øivind Vold: 98869646
Halden barnekor, Immanuels 
kirke, (5 år– 4. trinn), onsdag kveld
Marie Håkensen: 46781696
Halden barnekors ungdoms-
gruppe, (5. trinn og oppover), 
onsdag kveld
Marie Håkensen: 46781696

Juniorkonfirmanter,  
Berg kirke, (3.–9. trinn), etter 
skoletid
Iselin A. Gjøstøl: 41580269 / 
Kristin K. Bakkevig: 48269054
Et sted å være, Rokke 
bedehus, (12 år og oppover), 
lørdag kveld
Thore Kynningsrud: 90512870

Utdeling av 4-årsboka
AV RAGNA RISTESUND HULT
Menighetene bruker hver høst å dele ut 
 kirkeboka til alle  4-åringene som er medlem 
av  menigheten eller hvor en av foreldrene er 
 medlem i Den norske kirke.  

Min kirkebok er en  variert og mangfoldig bok 
som tar utgangspunkt i fireåringens hverdag og 
opp levelse. Boka inneholder bibelfortellinger, 
kunst bilder, sanger og salmer med både noter og 

 besifring. En glad 
og fargerik bok. 
I utsendingen i 
posten får barna 
en invitasjon 
til utdeling av 
4-årsbok, men 
de får også en 
liten DVD om 
bokas tegne-
seriefigurer Bo 
og Nora.

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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Rita Røberg og Rune 
Martinsen

Sunniva Thommesen og 
Sølve Falch Pedersen

Idd kirke:
Madelen Andersen og 

Torstein Mosbakk 
Danielsen

Rikke Geirtun og Sven 
Markus Fagerhøi 
Hansen

Trude Marie Jensen og 
Bjørnar Hov

Elisabeth Myhre og 
Alexander Peter

Ann Charlott Ørnelund 
og Alexander Tvedt 
Ulvedalen

Mia Johansen og Marius 
Lauritsen

Kathrine Hansen og 
Thomas Thoresen

Monica Gjessing og Jon 
Henrik Bergstrøm

Kine Poulin Hansen og 
Jørgen Auråker

Berg kirke
Hanna Haugen 

Nordbrøden og Espen 
Fiskum

Vivian Schieldrop Selnak 
og Michael Olsen 
Briem

Caroline Monrad og 
Morgan Fresh

Marion Vatnøy og Mats 
Zeylon

Camilla Andersen og Rudi 
Instø

Marte Owren og Lars 
Petter Brevig

Signe Bjøberg og Eirik 
Prangerød Martinsen

Beatrice Helen Bærem 
og Glenn Bærheim 
Strømland

Linda Cathrine Ruud og 
Bjørn Ruud

Asak kirke
Trine Larsen og Christoffer 

Sundt
Henriette Ohlgren og Jørn 

Jørgensen
Carina Sande og  

Leif Henrik Moen

Tistedal kirke
Gro Ingvild Flø og Andre 

Roy Røsberg
Jeanette Bøe og Lyder 

Iversen

Prestebakke kirke
Miriam Prang og Gisle 

Åsberg

Berby:
Tane Kristine Olsen og 

Bjørn Marius Gresvik

Eivindsætre
Veronica Sundell og 

Vegard Bergstrøm 
Hansen

Festningen
Pia Martinsen og Ole 

Martin Haugesten
Marie Kvalvåg og  

Lars Henrik Eriksen

DØDE
Asak kirke 
Camilla Håkonsen
Laila Sofie Olsen
Agnes Marie Karoline 

Jonassen
Reidun Synnøve Lind
Karin Hauge
John Ivar Karlsen
Kjell Willy Karlsen
Kjell Jørgen Kristoffersen

Idd kirke
Ragnhild Huseby
Ingjerd Forsstrøm
Bjørg Reidun Groth
Marit Synnøve Solberg
Eva Jorun Bøe
Karin Synnøve Torgersen

Paul Johnny Gøsta Eriksen
Arne Bengt-Olof Olausson

Prestebakke kirke
Håkon Birger Jansen

Berg kirke 
Karin Fossbekk
Bergit Oline Hykkerud
Åse Marvel Paulsen
Ingjerd Marie Sydskogen

Os kapell
Thorunn Ingrid Aasli
Kari Brosveet
Elsa Carlsson
Lilly Margrethe Olsen
Eva Aagot Iremark
Irene Berg
Ingrid Bergliot Kildebo
Åse Antonie Bråten
Grete Holm
Unn Johannessen
Karin Britt Granås
Gro Løwengreen
Arnhild Bergljot Frengstad
Else Margrethe Alsterberg 

Karlsen
Ingebjørg Eilertsen
Laila Irene Sundby
Elsa Jorun Hanssen
Liv Svensen
Solveig Bjerregaard
Ruth Othilie Hansen
Ella Margrethe Thorsen

Oliver Faraasen Stensvik
Ulrik Gerhard Skogh
Chrisander Westerås 

Thorsen
Timèo Westerås Thorsen
Sebastian Folmer-

Molteberg

Rokke kirke:  
Sindre Grimsøen
Håkon Erichsen

Immanuels kirke: 
Live Tyldum Håkenby
Amelia Louise Blåvarp
Victoria Maria Andersen
Mille Olseng Solberg
Viktor Olav Ask Helseth
Even Sverre Ryen Lund
Vegard Syversen Lie

Prestebakke kirke:
Amalie Isabelle 

Osrønningen
Kristoffer Forfang-Ekeli

VIEDE
Immanuels kirke
Camilla K. Andresen og 

Andreas Redi
Kristin Elida Veiulfsen og 

Odd Roger Nilsen
Ann-Michelle Ristesund 

Hult og Johannes 
Barmen

DØPT
Asak kirke
Mille Eng-Grinnbo
Nathalie Wiksten Kaurin
Angelica Vikran Overvik
Nora Lunke
Elvira Glenderød Kråkvik
Liam Clausen 

Norderhaug
Jin Adrian Lindstrøm
Erling Glomsrød
Håkon Witthöft-Aarum
Fredrik Witthöft-Aarum

Idd kirke
Melissa Øverland
Àili Elisè Danielsen
Karen Rønning 

Harridsleff
Aurora Annie Hafsrød 

Geirtun
Desiree Thoresen
Ingrid Minge Gundersen
Alette Brække-Fjeldseth
Tilde Aadahl-Andersen
Oline Aadahl-Andersen
Ellen Beatrice Andersen
Leopold Fredrik Magnus 

Nilssen
Magnus Møllerop 

Verpesdal

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

Slekters gang

Gudstjenesteoversikt
Søndag 2. oktober
20.søndag i treenigtiden
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
Gudstjeneste ved sogneprest Jan 
Lystad. Dåp. Nattverd.
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Halvor Gregersen. Dåp. Nattverd.

Søndag 9. oktober
21. søndag i treenigtiden
ASAK KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Kjell 
Halvard Flø. 50 års konfirmanter. 
Nattverd.
IDD KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Reidar Finsådal. Nattverd.
PRESTEBAKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved kapellan Martin 
Lund. 50-årskonfirmanter. 
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Jan 
B. Lystad. Dåp. Nattverd.

Søndag 16. oktober
22. søndag i treenigtiden
ASAK KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved kapellan Martin 
Lund. Dåp. Nattverd.

TISTEDAL KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Kjell Halvard Flø. Utdeling av 
bøker til 4- og 6-åringene.
IMMANUELS KIRKE KL. 11
Gudstjeneste 1-2-3 og Babysang. 
Sogneprest Halvor Gregersen og 
kateket Ragna R. Hult.
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Kristin Bakkevig. 50-års-
konfirmanter.
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Jan 
B. Lystad.

Søndag 23. oktober
23. søndag i treenigtiden
IDD KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
 Reidar Finsådal. 50-års-
konfirmanter.
S.ENNINGDALEN KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste og høsttakkefest 
ved kapellan Martin Lund. 
 Utdeling av 4 og 6 års bøker.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Halvor Gregersen
BERG KIRKE KL. 11.00
Høsttakkegudstjeneste ved 
sogne prest Kristin Bakkevig. 
Utdeling av 4-års bøker og besøk 
av DoReMi barnehage. I sam-
arbeid med bygdekvinnelaget.

Søndag 30. oktober
Bots og bønnedag
ASAK KIRKE KL. 11.00
Skriftemålsgudstjeneste ved 
sogne prest Reidar Finsådal. 
Nattverd.
IDD KIRKE KL. 18.00
Sang og musikk kveld. La Ca-
pella og klarinitist/dirigent Knut 
 Henriksen. Vi synger sammen fra 
den nye salmeboka.
IMMANUEL KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Jan 
B. Lystad
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Kristin Bakkevig. Sammen med 
prestene i Halden Fengsel.
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Halvor Gregersen og menighets-
pedagog Iselin Andersen Gjøstøl. 
Utdeling av 4-års bøker.

Lørdag 5. november
Allehelgens lørdag
ASAK KIRKE KL. 16.00
Minnegudstjeneste.
ROKKE KIRKE KL. 19.00
Minnegudstjeneste – konsert. 

Søndag 6. november 
Allehelgen
PRESTEBAKKE KIRKE KL. 11.00
Minnegudstjeneste ved sogne-
prest Kjell Halvard Flø.
IDD KIRKE KL. 18.00
Minnegudstjeneste

TISTEDAL KIRKE KL. 19.30
Minnegudstjeneste
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Minnegudstjeneste ved sogne-
prest Jan B. Lystad
BERG KIRKE KL. 11.00
Minnegudstjeneste ved sogne-
prest Kristin Bakkevig.

Søndag 13. november
26. søndag i treenigtiden
IDD KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Kjell Halvard Flø. Babysang og 
1-2-3 åringer spesielt inviterte.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
LysVåken-gudstjeneste ved 
sogneprest Jan B. Lystad og 
 menighetspedagog Iselin 
Andersen Gjøstøl. Barnekoret. 
Gudstjenesten er felles for 
Immanuels kirke, Berg kirke og 
Rokke kirke.

Søndag 20. november
Kristi kongedag.
ASAK KIRKE KL. 11.00
LysVåken-gudstjeneste ved 
sogne prest Kjell Halvard Flø. Dåp.
IDD KIRKE KL. 11.00
LysVåken gudstjeneste ved 
sogne prest Reidar Finsådal. Dåp.
PRESTEBAKKE KIRKE KL. 11.00
LysVåken-gudstjeneste ved 
kapellan Martin Lund.

Fenris Tinnesen 
Langestrand

Liam Olai Rafn
Sander Johan Borgaas
Kornelius Slang-

Kristiansen
Emil Matheo Pettersen-

Schømer
Hans Fredrik Stumberg
Elias Midtlien

Tistedal kirke: 
Sofia Blake Meador
Alf William Woldheim 

Nordby

Berg kirke: 
Wilde Nesting 

Hjelmungen
Mathilde Molteberg
Emeline Engen Kjellstorp
Marie Sæter Svengård
Selma Cecilia Tvete 

Isaksen
Mathilde Hjørnegård Foyn
Aurelia Jørgensen
Ellinor Høvik Nilsen
Lilly Berg Fremstad
Mie Victoria Halvorsen
Kiara Chowdhury-Huseby
Amanda Kristine Fjellstad

BERG KIRKE KL. 18.00
Ungdomsgudstjeneste ved 
sogneprest Kristin Bakkevig og 
menighetspedagog Johannes 
Wilberg Halvorsen.
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Halvor Gregersen.

Søndag 27. november
1. søndag i advent
ASAK KIRKE KL. 17.00
Vi synger julen inn – kapellan 
Martin Lund.
TISTEDAL KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Reidar Finsådal. Speiderne deltar.
PRESTEBAKKE KIRKE KL. 18.00
Vi synger julen inn – sogneprest 
Reidar Finsådal.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Jan 
B. Lystad.
BERG KIRKE KL. 11.00
Jazzgudstjeneste. En gruppe fra 
Halden storband og Margrethe 
Gaulin deltar. Sogneprest Kristin 
Bakkevig.

Søndag 4. desember
2. søndag i advent
TISTEDAL KIRKE KL. 18.00
Vi synger julen inn. Sogneprest 
Kjell Halvard Flø.
IDD KIRKE KL. 18.00
Vi synger julen inn. Kapellan 
Martin Lund. 
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest Jan 

B. Lystad
ROKKE KIRKE KL. 18.00
Lysmesse ved menighetsped. 
Johannes Wilberg Halvorsen.

Søndag 11. desember
3. søndag i advent
ASAK KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Kjell Halvard Flø. Dåp. Nattverd.
IDD KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Reidar Finsådal. Dåp. Nattverd.
IMMANUELS KIRKE KL. 18.00
Julesang. Sogneprest Jan B. 
Lystad, kantor Marie Håkensen 
og barnekoret.
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Kristin Bakkevig. Juleverksted for 
barna. «Kor-i-all-verden-eller-no» 
synger.
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Halvor Gregersen.

Søndag 18. desember
4. søndag i advent
ASAK KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Reidar Finsådal. Nattverd.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Halvor Gregersen.
BERG KIRKE KL. 11.00
«Ventemesse» - Gudstjeneste 
med ettertanke og toner. Koret 
«Good enough» deltar. Sogne-
prest Kristin Bakkevig.

Birgith Margareth 
Pedersen

Randi Synnøve Voløgård 
Antonsen

Karin Grete Imenes
Ruth Berit Solheim
Fritz Roald Svendsen
Gunnar Lauritz Larsen
Kristian Haukland
Kjetil Jakobsen
Henning Christian 

Omberg
Ivar Herman Akerbæk
Johan Kennet Tingelholm
John Eivind Back
Nils Otto Hansen
Freddy Asbjørnsen
Erik Reidar Thorsen
Odd Arve Thorstein 

Thorstensen
Bjørn Olaf Hansen
Gunnar Tronshart
Hans Erik Olaussen
Freddy Rydèn
Torolf Ravn Malmo
Frank Ekenes Müller
Jan Juliussen
Kjell Harald Hansen
Odd Steen Andersen
Knut Ole Klausen
Thomas Monssen
Geir Holme

Tistedal kirke
Erling Bråthen
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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

Her sitter jeg og koser meg 
med en nystekt vaffel. Det 
lukter godt av vaf ler og kaffe, 
små praten går livlig rundt 
bordene, og tombolahjulet 
snurrer. Jeg har nettopp vært 
rundt og tatt lodd på f lotte 
gevinster. Jeg er nemlig på 
basar på Berg Menighetshus. 
Dette  arrangeres hvert år til 
inntekt for Menighetshuset 
i Berg. Plutselig kommer Liv 
Hauge Johansen bort til meg 
og spør om jeg kan skrive 
litt i Menighetsbladet i spal
ten «Dette har betydd noe for 
meg». Jeg svarer ja, men lurer 
på hva jeg skal skrive om. Da 
slår det meg at jeg kan jo skrive 
om dette ærverdige huset jeg 
sitter i og som i så mange ulike 
 settinger har vært med på å 
forme meg som menneske. 
Pappa fikk i kveld en flott 
blomst for 35 år i stiftelsen Berg 

Ordet er ditt! Fantastisk 
 beskjed å få! Som lillebror 
med tre eldre søstre hørte 
dette med til sjeldenhetene 
å høre. Som ungdom likte jeg 
å benytte enhver anledning 
til å ta ordet. Som ung voksen 
fortsatte jeg med det. I etter
tid tenker jeg tilbake med 
beklagelse på mange slike 
anledninger.

Når jeg i dag gleder meg 
over tilbudet, eller løftet, om 
at Ordet er ditt, så er det fordi 
det er Ordet med stor forbok
stav. Da er beskjeden entydig! 
Da er det ikke jeg som snakker. 
Da dreier det seg om evangeliet 
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Menighetshus. Mamma drev 
også søndagsskole i minst like 
mange år, og jeg vet litt om hvor 
mange timer som ligger bak 
all plan leggingen det innebar. 
Det er viktig å sette pris på alle 
dem som legger ned mye frivil
lig arbeid.

I  B e r g  Me n ig h e t s hu s 
har jeg fått et fundament 
for å leve sammen med, 
samarbeide med og respek
tere andre  mennesker. En 
rød tråd  gjennom de f leste 
 aktivitetene har jo vært den 
kristne tro og det å møte våre 
med mennesker med åpenhet, 
tillit og respekt. Dette fikk vi 
aller først lære om på søndags
skolen. Der var de f leste barna 
i bygda samlet, og vi ble etter 
hvert godt kjent. Vi gikk også 
på barnemøter, som var litt 
løsere i formen med andakt, 
mat, utlodning og ikke minst 

friminutt. Da vi ble eldre, var 
det ungdomsklubb. Vi fikk ofte 
besøk av ulike yrkesgrupper 
som fortalte om jobben sin og 
holdt andakt. 

I barndommen var jeg også 
med mamma på «Den lille 
 foreningen» i den lille salen 
her på Menighetshuset, slik 
min mor var med sin mor. Det 
var de eldre damene i bygda 
som satt på sine faste plas
ser rundt bordet, drev med 
håndarbeid, hadde utlodning, 
delte Guds ord, sang og spiste 
 nydelig mat. 

Etter hvert fikk vi egne 
barn som også har gått på 
søndagsskole her, med årlige 
juletre fester. Det var stor stas 
med egen bibel etter 10 år på 
søndags skolen. Dette var et fint 
mål for mange. Dessuten gikk 
de også i barnehagen her og 
på barneforeningen, hvor jeg 

etter Johannes, kapittel 1. For 
den som er litt usikker på 
hva dette betyr, så kan det på 
dagens norsk uttrykkes slik: 
«gladmeldingen» fra gledes
sprederen Johannes. Der står 
det: «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.»

Så har jeg fått tilgang til å 
lese Ordet. Det nye testamentet, 
som beskriver tiden fra Jesu 
fødsel og hans liv og virke, er 
referert og fortalt av mennes
ker som i hovedsak var øyen
vitner til det som er beskrevet. 

Jeg velger å tro at det er sant. 
For meg vil det være tanke
vekkende om folk i fremtiden 
leser lokalavisa anno 2016 sier 
at «det er bare tull og fantasier 
det som er skrevet der», bare 
fordi de selv ikke var til stede. 
Hva har skjedd i årene som har 
gått som skulle ha gjort vår tids 
nyheter mindre sanne?

Tilbake til Ordet. Ordet om 
Jesus forteller om et menneske 
som var villig til å gi sitt liv for 
oss for at vi skal få leve. Til for
skjell fra mange i dag som sier: 
«Jeg er villig til å gi mitt liv for 
deg!» men ikke gjør det når det 
røyner på, så gjorde Jesus det. 

Ordet er ditt
Andreas Gimle Holtan

Dette har betydd noe for meg
Marianne Møgedal Molteberg 

var med som leder. Michael 
Servant hadde et kor som vi 
var med i. Der var det også 
rom for sosialt samvær etter 
øvelsene. 

Det er f lere foreninger 
som har t i lk ny t ning t i l 
Menighetshuset, men felles 
for de f leste er den kristne 
tro. Jeg er heldig som har 
fått vokse opp i bygda Berg 
og har hatt tilknytning til 
Berg kirke og Menighetshus 
i mange  settinger. Her er du 
alltid  velkommen,  uavhengig 
av hvem du er og hvor du 
kommer fra. 

Blant annet er det derfor jeg 
er takknemlig og elsker Ham 
for det.

Ordet kan du lese i Bibelen. 
Om du ikke har en Bibel pågår 
det i høst en kampanje for å få 
en Bibel ut til hvert hjem. Får 
du det tilbudet, så ta imot. Da 
blir Ordet ditt!

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


