
Eg veit i himmerik ei borg, 
ho skin som soli klåre, 

der er kje synder eller sorg, 
der er kje gråt og tåre.

Der inne bur Guds eigen Son 
i herlegdom og æra,

han er mi trøyst og trygge 
von, hjå honom eg skal væra.

Eg er ein fattig ferdamann, 
må mine vegar fara

herfrå og til mitt fedreland, 
Gud, meg på vegen vara!
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Kjære lesere,
For så høyt har Gud elsket 
verden…

Velkommen til høst
nummeret av Menighetsbladet.  
Vi åpner med aksjonen 
«Bibelen til alle» og anbefaler 
den på det varmeste. Har du 
mulighet til å gå en rute eller til 
å oppmuntre andre til det, så 
gjør det! Vi har bibler mange av 
oss, men din nabo har kanskje 
ikke en fin, ny oversettelse som 
er lettere å lese og forstå? Gi 
Bibelen videre.

I mange totalitære stater 
er Bibelen forbudt. Folk må 
holde den skjult og andre, får 
bøter og fengsel for å eie et 
 eksemplar. Hvorfor er den så 
farlig? Les selv og oppdag noe 
nytt hver gang du tar denne 
boken frem.

«Dette er Guds kjærlighets
brev til menneskene. Leser du 
ikke et brev når du får det?», 
husker jeg pastor Richard 
Wurmbrand spurte meg en 
gang i 1970. Jeg har aldri 
kunnet glemme det. Dette 
«brevet» er kostbart for mange 
troende. Er det det for deg?

Så vil jeg takke alle gode 
bidragsytere og likeså takke 
våre to veteraner i dette bladet, 
nemlig Ivar Bjørndal og Lisbeth 
Bjerke for innsatsen i Guds 
rike.

Unni E. B. Nøding, red.
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I høst skjer det!
Bibelen til alle i Østfold

Radio Øst
Østfolds egen lokalradio

Bibelen er verdens mest leste 
bok. Likevel er den for mange 
nordmenn en uåpnet bok. 
Prosjektet «Bibelen til alle i 
Østfold» ønsker å aktualisere 
Bibelen, ved ganske enkelt og 
tilby en bibel som gave til alle 
privathusholdninger i Østfold. 

«Bibelen til alle i Østfold» 
er en økumenisk, frittstående, 
ikke-kommersiell forening, 
som ble stiftet primo 2016. Det 
er dannet lokalgrupper i hver 
kommune i Østfold. I Halden 
har en tverrkirkelig gruppe 
jobbet med å samle inn 
penger til bibler og planlagt 
utdelingen i et par år. Mange 
av menighetene i Halden står 
sammen om initiativet. Nå er 
vi klare for å få delt ut bibler 
til haldenserne! Vi gleder oss!

Bibelselskapet er en viktig 

samarbeidspart i satsingen. De 
har skaffet til veie en fin bibel 
av 2011 oversettelsen og den 

er fint innbundet. I forkant av 
utdelingen vil alle husstander 
få brev med info om at det vil 

MARIANNE  
KRISTIANSEN
TEKST OG FOTO

I høst vil alle i husstander i Østfold få 
tilbud om en flott bibel som en gave!  
I to uker fra 29. oktober vil noen ringe på 
dørene i Halden og tilby Bibelen.

Fra 1984 har Østfold hatt sin egen lokal
radio, Radio Øst. Sendingene derfra går hele 
døgnet, og kan høres både på FM 97,3, DAB 
og over internett. Radioen er privateid, og 
største eier er NLM Region Øst.

komme noen å tilby bibelen i 
løpet av noen uker, slik at alle 
skal være forberedt på besøk. 

Lokalkomiteen i Halden: Fra venstre: Frode Næss (Pinsekirken Salen), Odd Arild Gjerlaug (Norsk Luthersk Misjons-
samband, Gimle Misjonshus), Marianne Kristiansen (Evangeliekirken Østerbo), Øyvind Askevold (Frelsesarmeen), 
Rune Kirkerød (Pinsekirken Salen), Martin Lund (Den Norske Kirke).

Ansvarlig redaktør Sølvi Olimb (t.v.) og daglig leder Aud Bergquist.

Radioen har et variert tilbud. Det 
sørger en ganske liten stab, og en stor 
mengde frivillige medarbeidere for. 
Programmet inneholder alt fra nyhets-
sendinger og aktualitetsprogrammer, 
til musikktema og konkurranser. 
Radio Øst har en kristen profil, og 
sender andakter og aktuell informa-
sjon fra misjon også.

Fra tid til annen har Radio Øst inn-
samlingsaksjoner, for å spe på inntek-
tene. En av de viktigste inntektene til 
radioen kommer fra Radio Øst venner, 
ved siden av reklameinntekter. Det 
er også flere og flere som benytter 
seg av meldingstjenesten, for å gjøre 
sine arrangementer kjent. Likevel er 
vår- og høstaksjonene et viktig bidrag 

for radioen. Radio Øst setter pris på 
å formidle nyheter og fortellinger fra 
Østfold, og tar mer enn gjerne imot 
tips. 

Kontaktinfo ligger blant annet på 
radioens hjemmeside, radio-ost.no, 
og Facebook-siden radioost.

AV AUD BERGQUIST

Vi er fortsatt ikke helt i mål med det 
 økonomiske i Halden, så hvis du har lyst til å 
bidra kan du støtte på følgende måter:
VIPPS: 13677
Konto: 3000 30 45788
Om du vil være med å dele ut bibler i høst, 
kontakt mariank5@online.no 
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Kan et opplyst   
menneske tro på Gud?

IVAR BJØRNDAL
TEKST

Selv om jeg ikke liker uttryk-
ket og sjelden bruker det selv, 
blir jeg vel gjerne sett på som et 
såkalt «intellektuelt menneske». 
Kanskje fordi jeg har lang ut-
dannelse og skriver artikler og 
bøker der jeg ofte drøfter årsaker 
og virkninger rundt  historiske 
begivenheter og prøver å sette 
dem inn i større sammen-
henger. Selv ser jeg på meg selv 
som et enkelt  menneske, og slik 
ønsker jeg å bli forstått.  

Siden jeg også er en  kristen, 
blir jeg en og annen gang spurt 
om hvordan jeg ser på for-
holdet mellom fornuft og tro. 
Går det an å tenke rasjonelt 
eller fornufts messig og samti-
dig tro på at det eksisterer noe 
som ligger utenfor våre sanser 
og vår kunnskap, bortenfor det 
vitenskapen kan fortelle oss noe 
om, en skapende kraft, en Gud? 
Mitt svar er Ja. 

Men min kristne tro er ikke 
den samme i dag som den jeg 
vokste opp med i mitt enkle 
barndomshjem i Tistedal. Min 
tro har blitt modnet gjennom 
livets erfaringer, dets opp- og 
nedturer, gleder og sorger. Er 
ikke det det eneste som teller, 
når alt kommer til alt?  

Spørsmålet i overskriften ble 
engang stilt av Sverre Tinnå i 
et TV-intervju med professor 
Ragnar Frisch, nobelpris-
vinner i økonomi. Spørsmålet 
lød: «Hva betyr din kristne 
tro for deg!» Svaret ga mange 
seere hakeslepp. Han sa: «Jeg 
ville ha trengt en del tid for å 
gi et fyllestgjørende svar på 
det spørsmålet, men jeg kan 
sammen fatte det i ett enkelt ord. 
Den betyr alt!»

Så fortalte Ragnar Frisch 
han at han hadde et messing-
skilt i døren inn til sitt arbeids-
værelse. Der sto det noen ord fra 
Johannes evangelium kap 14, 
27. Det leste han hver morgen 
før han gikk til sin  forskning og 
under visning. Hvis det jeg her 
skriver, har interessert deg litt, 
foreslår jeg at du slår opp det 
verset i Det nye testamente og 
leser det selv!

Jeg spør: Når en berømt 
vitenskaps mann og tenker 
som Ragnar Frisch mener det 
er mulig å være et intellektu-
elt menneske, en som tenker 
fornufts messig, rasjonelt, og 
samtidig være en troende kris-
ten, skulle det da ikke være 

mulig for en med mer vanlige 
evner som deg og meg og de 
fleste andre? 

Idet jeg skriver dette, kommer 
jeg på en historie om et dansk 
ektepar som hadde vært gift i 
35–40 år og derfor kjente hver-
andre ut og inn. Fruen hadde 
lyst til å begynne å gå i kirken 
på det stedet de hadde flyttet til 
som pensjonister, men mannen 
vegret seg. «Min fornuft hindrer 
meg i å tro», sa han. Ektefellen 
svarte med et lite smil: «Det må 
være en meget liten hindring!»

La meg for sikkerhets skyld 
si: Selvsagt finnes det mange 
 mennesker som er ekte og 
oppriktige i sin søken etter 
 meningen med livet og som 
strever alvorlig med spørs målet 
om tro og fornuft. Det skal vi ha 
respekt for, og det har jeg selv 
gjort i perioder i hele livet. Det 
kan være et sunnhetstegn og 
bety at en ikke tar troen som 
en enkel og lettvint ting. 

Likevel bør vi spørre oss selv: 
Når vi i alle andre sammen-
henger i tilværelsen regner vi 
med at det fins både en årsak 
og en virkning, hvordan kan 
vi da forestille oss at det fan-
tastiske universet som eksis-
terer både inne i oss, rundt oss 
og utenfor oss, ikke har noen 
årsak? Eller at vi kan skape, 
tenke logisk, at vi til og med 
har en moralsk bevissthet, en 
innsikt som gjør at vi kan skille 
mellom godt og vondt? Uansett 
livssyn, ser dette ut til å gjelde 
mennesker av alle kulturer. 
Så lenge  mennesket har vært 
en selvstendig art, homo sapi-
ens, har vi hatt denne evnen, 
den som på helt  avgjørende vis 
skiller oss fra alle andre skap-
ninger. En eller annen gang i 
menneskets lange historie ble 
det utstyrt med denne evnen, 
denne innsikten. Det bekrefter 
all kulturhistorisk forskning. Er 
det likevel fornuftig og logisk å 

regne med at ingen årsak fins?
Immanuel Kant, en av våre 

største tenkere til alle tider, sa: 
«To ting fyller meg med ære-
frykt, det uendelige universet 
rundt meg og den moralske lov 
inne i meg». 

At vi likevel ikke lever etter 
dette, at vi, både som enkelt-
mennesker og nasjoner, ikke 
bare rommer godhet, men ond-
skap, at vi handler stikk i strid 
med det vi innerst inne vet er 
rett og galt, er et annet problem, 
som jeg ikke tar opp her.  

Merkelig er det også at 
 menneskene alltid har hatt 
tanker eller håp om, eller 
 kanskje frykt for at livet fort-
setter etter det livet vi lever her 
og nå – i en eller annen form 
som vi ikke vet noe om, og som 
Bibelen bare taler om i bilder. 
Ingen andre skapninger har 
slike forestillinger. Er ikke det 
ganske forunderlig?

Selv synes jeg noen ord 
fra Bibelen er så vakkert og 
meningsfullt: «Alt har han 
(Skaperen) gjort skjønt i sin tid.  

Også evigheten har han lagt ned 
i deres hjerter!» (Predikeren 3, 
11).

Egentlig kunne jeg ha 
 besvart spørsmålet i overskrif-
ten med et ord fra oldtiden, 
av kirkefaderen, teologen og 
filo sofen Augustin. Han levde i 
sin ungdom et løssluppent, ut-
agerende liv med kvinner, vin 
og sang og mye annet i tillegg. 
Men han ble omvendt, påvirket 
av sin barndom og oppvekst 
med en troende mor. Han opp-
summerte det livet hadde lært 
ham, slik: «Du skapte oss til 
deg, o Gud, og vårt hjerte er 
urolig til det finner hvile i deg». 

Det er vel denne dype viss-
het som til slutt blir begrun-
nelsen for min tro, ikke logisk 
tenkning. Det er erfaring. 
Derfor går det an å si at en 
bevisst, personlig tro har en 
erfaringsmessig eller empirisk 
begrunnelse.  

Det er vel til syvende og 
sist også bare slik vi kan bli 
engasjert, berørt, grepet? Det 
er kjekt å vite at fire og fire er 

Stille kirke 
og kveldsmesser i Berg kirke

åtte og at tre ganger tre er ni. 
Det er svært praktisk også. En 
 matematiker kan være betatt 
av skjønnheten i en matema-
tisk formel. Men kan slik rasjo-
nell kunnskap engasjere meg 
på et dypere plan, berøre min 
 personlighet, og sette både 
tanker og følelser i sving? I den 
grad at noen vier hele sitt liv til å 
bringe denne troen videre, kan-
skje under fjerne himmelstrøk 
og store påkjenninger, at mange 
kristne helt opp til vår tid har 
blitt, og fremdeles blir mobbet 
og  trakassert, og at noen dør for 
sin tro den dag i dag?

La meg til slutt oppsummere 
i noen personlige ord. Sammen 
med sitatet fra Augustin får det 
være min enkle trosbekjennelse: 

Min kristne tro har gitt mitt 
liv forankring, retning og et rikt 
innhold. 

Jeg er dypt, dypt takknemlig 
til de enkle menneskene – først 
og fremst mine foreldre – som i 
kjærlighet og uten påtrykk –viste 
meg til ham som selv er veien, 
sannheten og livet. 

Stillhetens mulighet 
– Jeg tror de fleste har opplevd 
dette: Å stå ute en vinternatt 
eller sommerkveld – og lytte 
– men alt er stillhet. Og denne 
stillheten har en vakker lyd! 
Den renser, varsomt, tankene 
og følelsene – og bevegelsene.

Jeg var heldig å arbeide på 
retreatstedet Tomasgården 
ved Kornsjø i f lere år. 
Stillheten var kanskje den 
aller viktigste delen av den 
rammen vi kunne tilby 
 gjestene, ved siden av naturen 
og sporene av den Gud vi tror 
på – i ordene og tidebønnene i 
kapellet og i samtalene under 
fire øyne.

På Tomasgården ble det 
skapt et stillhetens rom – og 
derfor også så mange fortel-
linger om å komme «hjem til 
seg selv» igjen. 

Nå er jeg prest. Naturen og 

de stille lommene i hverdagen  
er fremdeles en viktig ramme 
om livet. Det er også et annet 
stille rom: Berg kirke. 

Nei da, – det er ikke alltid 
stille her! Sang og ord, musikk 
og samtale får fylle rommet. 
Men det hender jeg tenker at 
stillheten i dette rommet er 
en av de viktigste gaver som 
kirken har i dag – i «støyens 
tid». 

Jeg liker å si at dette 
rommet er kravløst – men jeg 
vet at det ikke alltid  kjennes 
sånn. Her finnes koder og 
usynlige tradisjoner. Men også 
en frihet fra de krav vi møter 
i våre hverdager. 

Stille kirke torsdager
Én torsdagskveld i måneden 
legger vi til rette for at vi skal 
få gå inn i det stille kirke-
rommet, være der med det 
vi bærer på. 

Gå igjen – eller velge 
å ta imot brød og vin og 
 velsignelse i nattverden, før 

vi går hjem. Døra er åpen én 
torsdagskveld for den som 
ønsker –  stillhetens mulig-
het: Å lytte til vårt eget hjerte 
og til Guds hjerte. 

Torsdagskveldene er én 
gang i måneden, annenhver 
torsdag i september til des-
ember. «Stille kirke» er fra 
kl 19.00 og det blir «Enkel 
kveldsmesse» kl 20.00. 

Det er mulighet til å komme 
når du ønsker og gå når du 
ønsker.

KRISTIN  
BAKKEVIG
TEKST OG FOTO

Ordet 
er ditt

(Foto: Arild F. Stang)
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Nye konfirmanter
2. sept. ble nytt konfirmant
kull  presentert i Immanuels 
kirke. 12 unge fikk sin bibel 
og gode ord på veien 
inn i  forberedelsestiden. 
Sokneprest Jan Lystad 
var liturg og trosopplærer 
Johannes W. Halvorsen holdt 
dagens preken. Neste punkt 
på konfirmantenes program 
er en weekend der de kan 
bli kjent med hverandre og 
få innblikk i opplegget for 
undervisning og oppgaver i 
året som ligger foran.

Kristenruss 1968 på besøk
På gudstjenesten 26. aug. 
fikk vi besøk av  jubilerende 
kristen russ. Det var kristen
russ fra Østfold anno 1968. 
De hadde jubileumshelg i 
Halden og ville gjerne være 
med på gudstjeneste. Et 
overraskende og hyggelig 
besøk.

Allehelgensdag
Søndag 4. november blir det 
Allehelgensgudstjeneste 
i Immanuels kirke med en 
samling i menighetssalen 
i Os allé 13 etterpå. En dag 
med høytid og fellesskap 
som ramme om minner om 
dem som er stedt til hvile.

Bladbærere
Menighetsbladet trenger 
bladbærere i Halden. Vi 
har noen ledige ruter, blant 
annet i Halden sentrum, og 
det betyr at en del ikke får 
bladet. Bladet kommer fire 
ganger i året, så det er en 
overkommelig oppgave.
Har du mulighet til å bli med 
i denne tjenesten? Gi en 
melding til kirkekontoret, 
tlf. 69 17 95 53. 
Du blir tatt imot med takk!

Julekonsert
15. desember er det 
«Stille Natt» julekonsert i 
Immanuels kirke.

Konsert i Immanuelskirken
Fem organister én 
 saksofonist og én kirke. 
Arild Elnes (saksofoner) har 
fått med seg kantor Marie 
Håkonsen, kantor Maria H 
Johansen, organist Jan Erik 
Norheim, kantor MarteKari 
Melkerud og organist Knut 
Ronald Haugen til konsert 
i Imanuelskirken torsdag 
24. januar. Den kvelden vil 
kirken fylles av saksofon og 
orgeltoner i stor variasjon.

NYTT FRA

HALDEN
MENIGHET

For ett år siden ble jeg veldig glad over å bli 
ansatt som kantor i Asak og Tistedal. Gleden 
over en meningsfylt jobb er ikke blitt mindre. 

Det Norske Misjonsselskap har 4 aktive  foreninger 
i Halden. Hver høst arrangerer vi messe i sam
arbeid med Østfold Øst. Messedagen er i år lørdag 
24.  november på Normisjonshuset på Glenne. 
Velkommen!

Brenner for 
menighets bygging

Misjonsmesse

Jeg føler meg både privilegert og 
heldig som er ansatt i Kirken, 
og over å jobbe i to menigheter 
der positivismen råder blant 
kolleger og kirkebesøkende. Det 
er så mange muligheter til mu-
sikalsk utfoldelse – uka skulle 
hatt mange flere timer! 

Menighetsbygging er det jeg 
brenner mest for. Å oppleve at 
mennesker kommer til kirken 
både i glede og sorg, til hver-
dags og fest, er fint. Så gjelder 
det å få dem til å trives og føle 
seg hjemme. Jeg, som bor i 
Råde med barn og barnebarn, 
føler meg også veldig hjemme 
i kirkene «mine» og i Halden 
for øvrig. Jeg har blitt særdeles 
godt tatt imot her!

Som kantor – jeg har kirke-
musikkutdanning fra Norges 

Musikkhøgskole- skal jeg selv-
følgelig prestere og levere. Jeg 
tenker likevel at min hoved-
oppgave er å få sangen til å 
ljome i benkeradene, og vise at 
kirkemusikk og – sang kan være 
variert og spennende. 

Ofte inviterer jeg sangere og 
musikere til å delta i gudstje-
nesten. Har noen kyst til å bidra 
med musikk i gudstjenester, 
så ta kontakt – det er så mange 
søndager å fylle, og menighe-
tene setter pris på musikalske 
 gjester. Sangkvelder i Tistedal 
– der ulike solister deltar hver 
gang, startet vi opp med i fjor 
høst, og nå er det også  startet 
opp med bygdekvelder på 
Karlsholm. Begge arrange-
mentene er jeg musikalsk 
 ansvarlig for. 

I Kirken får man god bruk 
for alt man har av evner, anlegg 
og kunnskap. Jeg er opprinne-
lig utdannet klaverpedagog 
og klassisk pianist fra Barratt 

Due Musikkinstitutt – og jeg 
bruker ofte pianoet også, både 
på småbarnssang, på faste syke-
hjemsandakter og i gudstjenes-
ten. Jeg spiller like gjerne med 
som uten noter, og jeg trives like 
godt på familiegudstjenester 
som på menighetskvelder. 

I  mange år hadde jeg 

morsomme arbeidsdager som 
journalist. Likevel tenker 
jeg at jeg i denne jobben har 
havnet helt på rett hylle. Målet 
og ønsket mitt er å få menig-
hetene og musikklivet der til 
å blomstre, og å gjøre andre 
gode gjennnom min innsats 
som  kirkemusikalsk leder. 

MARTE-KARI  
MELKERUD
TEKST

LIV HAUGE  
JOHANSEN
TEKST

Marte-Kari Melkerud (FOTO: ARILD F. STANG)

NMS har som mål å utrydde 
fattigdom, bekjempe urett-
ferdighet og dele troen på 
Jesus. Startskuddet gikk i 

1842 i Stavanger, så ifjor feiret 
man stort 175 års jubileum. 

Mye har endret seg i løpet 
av disse årene. Det er ikke så 
mange norske  misjonærer 
som arbeider i utlandet lenger. 
Målet har vært at kirkene skal 
bli selvstendige med sine egne 
ledere. Det har det blitt mange 
steder, men NMS støtter fort-
satt mange ulike prosjekter. 
Derfor samler vi inn penger 
til misjonsorganisasjonens 
ulike mål. 

Lokalt konsentrerer vi oss 
ikke bare om messedagen. Vi 
selger lodd i ulike butikker på 

forhånd. Følg med! 
Vi har egen Halden-

utlodning med mange 
fine gevinster. Når bladet 
går i trykken, har det al-
lerede sittet folk på Kiwi 
på Risum. Vær oppmerk-
somme på loddselgere på 
Tistasenteret, Coop Extra 
på Nær ingsrød og på 
Grønland, Rema 1000 på 
Svinesundsparken, Coop 
prix på Brødløs og Kiwi på 
Brødløs. Støtt Det Norske 
Misjonsselskap og den 
lokale messa!

VIPPS  
til menighetene
Last ned app og  registrer 
deg med  kontonummer 
og mobil nummer. Søk opp 
din  menighet og gi ønsket 
beløp.

Enningdalen menighet: 
#90144
Idd menighet: 
#90206
Asak menighet: 
#90226
Berg menighet: 
#4923
Halden menighet: 
#90142
Tistedal menighet: 
#90215
Rokke menighet: 
#90138
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I 23 år har Lisbeth 
Bjerke lagt til rette for 
aktiviteter på Halden 
sykehjem – nå Halden 
helsehus. Det startet i 
1994 med et samarbeid 
med Frivilligsentralen 
og tirsdagsgrupper på 
avdelingene. Her var 
vafler, kaffe og allsang 
var faste ingredienser. 

I 1995 ble det i tillegg sporadiske 
hyggekvelder for beboere/pasi-
enter og pårørende. Samtidig 
med å ha ansvar for aktiviteter 
på sykehjemmet, var Lisbeth 
omsorgsarbeider på 3.avde-
ling. Gjennom flere prosjekter 
og økt etterspørsel etter akti-
viteter, økte stillingsprosenten 
som «trivselskoordinator», og 
når hun nå slutter til jul, er 
 stillingen på 100%. 

Rollen som trivselskoordina-
tor ble etter hvert utvidet til å 
gjelde hele sykehjems enheten; 
også Karrestad, Solheim og 
Iddebo + nå til sist Bergheim 
trygdehybler. I denne rollen 
er organisering av frivillige 
en viktig del. «Det er de som 
bærer dette viktige arbeidet, 
men skal det fungere må det 
være en koordinator som bin-
deledd mellom frivillige og ar-
beidsplassen», mener Lisbeth. 

Lisbeth slutter 
– men håper på fortsettelse…

Dialog som brobygging i 
konflikten i Midtøsten
Dialog som brobygging i 
 konflikten i Midtøsten er 
tema for en innsideberet
ning fra et 20 år langt arbeid 
i fredens tjeneste. Dette kan 
du høre mer om i Berg kirke 
torsdag 27. september kl 
19.00. Å arbeide med fred i 
Midtøsten, med utgangspunkt 
i de religiøses perspektiv, er 
mer enn et interessant tema. 
Alle tre religioner i Midtøsten 
har Jerusalem som sin hellige 
by, og utfordringer knyttet til 
Jerusalems historie og posisjon 
har stått sentralt i dialogen 
mellom partene, i tillegg til 
Midtøstenkonfliktens mange 
andre stridsområder. Siden 
1996 har Trond Bakkevig ledet 
et arbeid for samtaler mellom 
ledere fra islam, jødedom og 
kristendom og i fjor kom boka 
«Dagbøker fra Jerusalem» som 
bl.a. Henrik Syse skriver om på 
denne måten: «Få kan fortelle 
historien om Midtøsten og 
om konfliktene der som Trond 
Bakkevig – med både Norges 
og religionens rolle som viktige 
ingredienser. Som megler, 
teolog, prest og empatisk 
medmenneske klarer han å 
kombinere personlig engasje
ment med innsikt». På denne 
torsdagskvelden kan du høre 
han selv fortelle om dette i 
Berg kirke. Jeanette og Marcus 
Røsnæs bidrar med sang og 
musikk.

Åpen stille kirke
«Åpen stille kirke» er 
 betegnelsen på noen 
 torsdagskvelder i høst. Hold 
av torsdagene 11. oktober, 8. 
november og 13. desember kl 
19.00 og kom inn i kirkas rom 
for å oppleve ro, fred og stillhet. 
Kvelden avsluttes med en enkel 
kveldsmesse med nattverd.

Høsttakkefest i Berg kirke
Berg menighet og Berg 
bygdekvinnelag inviterer 
til høsttakkegudstjeneste i 
kirken søndag 14. oktober. 
Menighetens 4åringer er 
 spesielt invitert og de vil få 
utdelt «Min kirkebok».

Sang- og poesikveld
Torsdag 25. oktober kl 19.00 
arrangerer menighetens kultur
utvalg sang og poesikveld. 
Anne Britt Stapelfeldt leser 
dikt og sanggruppa Tress 
med Gro Janet Haug Moe, 
Inger Marie Vierli Vold, Kristin 
Harboe synger. Svein Bjørneby 
 akkompagnerer på piano.

Konsert med koret Mixdur
Søndag 25. november kl 
19.00. Mixdur er et blanda kor 
fra Halden, og består i dag 
av 37  medlemmer. Koret har 
et svært variert  repertoar og 
har produsert egne  konserter 
og opptredener, deltatt i 
teater oppsetninger og opp
trådd sammen med mange 
 profesjonelle artister. 

Konsert i kirken 
Torsdag 29. november kl 
19.00. Medvirkende er kantor 
Maria Haug Johansen (orgel og 
piano), Arild Elnes (saksofon), 
Roald Tobiassen (flygelhorn) og 
Trio Brevig som består av Knut 
Brevig (cello), Dag Vallberg 
(fiolin) og kantor Maria H. 
Johansen (piano/orgel).

NYTT FRA

BERG
MENIGHET

DIAKONI  I  FOK US

HILDE FINSÅDAL
TEKST 
RAGNA RISTESUND HULT
FOTO

I en periode var oppimot 90 
frivillige knyttet til arbeidet. 
Nå er det færre, men de er 
like viktige. Både i forhold til 
pasienter/ beboere, pårørende 
og frivillige har Lisbeth vært 
«omsorgsarbeideren» som har 
lagt vekt på «å se» den enkelte. 
Av noen frivillige har hun derfor 
blitt kalt «Haldens Mor Teresa»!

For Lisbeth er det viktig å 
finne fram til pasientenens/be-
boernes gjenværende  ressurser 
og gi øyeblikksgleder og opple-
velser som kan sette seg i følel-
sene selv om hukommelsen kan 
være svekket. Gjennom disse 
årene vet hun at det har blitt 
mange slike!

K o n t a k t  m e d  l a g  o g 

foreninger har også vært en 
del av jobben; Gjennom «Den 
 kulturelle spaserstokken» 
har det vært kontakt med 
flere  instanser i Halden kom-
mune, bl.a Frivilligsentralen 
og Wenche Erichsen. Røde kors 
har besøksvenn med hund, og 
prestene har andakter og er med 
på formiddagstreff.

– Det er vemodig at det nå går 
mot slutten på denne jobben 
for meg, sier Lisbeth. Det har 
vært en sorgprosess å skulle 
bestemme seg for å slutte, men 
jeg vet jo at det også er noe som 
heter frivillighet, om jeg blir 
pensjonist! Håpet mitt er at det 
som er lagt ned av arbeid skal 
bli tatt vare på, og at aktiviteter 
og tiltak blir videreført.

I 17 år har Lisbeth arrangert hytteturer for 
pasienter, pårørende, frivillige og  personal 
på Hvitensten i Torpedalen. Vi tok oss en tur 
 innom en av disse  hytteturene i juni, og bildene 
er tatt da...
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Dåren sier 
i sitt hjerte

Ordet dåre brukes ikke så mye i 
dag, men i Bibelen kan en finne 
dette begrepet mange steder. 
En dåre betyr en ignorant 
person, en som er uforstandig 
eller  tåpelig. Ikke akkurat noen 
smigrende betegnelse å få for en 
person. I Salme 14.1 og salme 
53.2 skriver David: «Dåren sier i 
sitt hjerte: Det finnes ingen Gud». 
Vi kan i dag få inntrykk av at 
ateister ikke fantes i tidligere 
tider, og at alle trodde det fantes 
en Gud. Men slik var det tyde-
lig vis ikke på Davids tid for 
omtrent 3000 år siden. Vi kan 
lure på hvorfor David bruker en 
slik negativ omtale av mennes-
ker som sier at det ikke finnes 
noen Gud. Noe av svaret kan 
vi finne i salme 19. Her skriver 
David: Himmelen kunngjør Guds 
ære, hvelvingen forteller hva hans 
hender har gjort. Dagen lar sin 
tale strømme til dag, natt gir sin 
kunnskap til natt. Det er ingen 
tale og ingen ord. Stemmene kan 
ikke høres.

Men de når ut over hele jorden, 
ordene når dit verden ender. 
(Salme 19.1)

David viser til skaperverkets 
vitnesbyrd. Himmelhvelvingen 
forteller at det finnes en skaper. 
En stille, ordløs tale som er 
åpenbar for alle mennesker. I 
brevet til Romerne formidler 
også Paulus det samme. Han 
skriver. For det en kan vite om 
Gud, ligger åpent foran dem; Gud 
har selv lagt det åpent fram. Hans 
usynlige vesen, både hans evige 
kraft og hans guddommelighet, 
har de fra verdens skapelse av 
kunnet se og erkjenne av hans 
gjerninger. Derfor har de ingen 
unnskyldning. (Rom.1.19). Paulus 
sier med andre ord at naturens, 
storhet, skjønnhet og intrikate 
sammenhenger vitner klart 
og tydelig om at det finnes en 
skaper. 

Paulus tar også utgangs-
punkt i skaperverket når han 
på Areopagos skal forkynne 
evangeliet for grekerne. Den 
Gud Paulus forkynner bor ikke 
i templer reist av menneske-
hender, han trenger ikke til noe 
av det menneskene kan tjene 
ham med , for det er han som 
er opphavet til og gir liv til alt 
som lever (Ap.gj.17).

Det var den gang det, er det 
noe som sier. Den gang hadde 
de ikke den kunnskapen vi har 
i dag. Det var så mye de ikke 
kunne forklare, og da var det 
lett å gripe til en guddom som 
forklaring på det uforklarlige. 
Det er sikkert noe rett i dette 
resonnementet, men det er like 

galt å mene at Gud blir borte 
fordi vi dag kan forklare en del 
naturfenomener som vi aldri 
tid ligere har kunnet forklare. 
Det mange glemmer er at kon-
struktøren som står bak et pro-
dukt ikke blir borte dersom vi 
kan forklare konstruksjonens 
virkemåte. Tvert i mot, dersom 
vi begynner å forstå hvordan 
konstruksjonen er satt sammen 
og virker vil vi jo beundre kon-
struktøren mer, ikke mindre. 
Vitenskapen kan i dag forklare 
hvordan mange ting i naturen 
er satt sammen og fungerer, og 
jo mer vi finner ut jo mer for-
undret blir vi. Om det gjelder 
Universets storhet, de enorme 
kreftene som er i virksomhet der 
ute, eller de fantastiske proses-
sene som foregår i hver celle i 
vår kropp blir vi slått av und-
ring. Fortsatt er det mange ting 
vitenskapen ikke kan gi svar på, 
så det er ingen grunn til å tro 
at vi nå vet alt. Vi må vel heller 
være litt ydmyke og si som Isaac 
Newton: «Jeg ser på meg selv som 
en liten gutt som leker på stranden. 
Nå og da finner jeg en stein eller 
et skjell som er spesielt vakkert. 
Men hele tiden har sannhetens 
hav ligget uoppdaget foran meg.» 

Noen av naturens aller største 
mysterier vil vi kanskje aldre 
kunne finne en forklaring 
på. På 1960 tallet hadde astro
fysikerne ved hjelp av observa-
sjoner og beregninger kommet 
fram til at Universet hadde en 

begynnelse, og ikke alltid hadde 
eksistert slik man til da hadde 
trodd. Den amerikanske astro-
fysikeren Robert Jastrow har 
sagt det slik: «Astronomene ser 
nå at de har malt seg selv inne i et 
hjørne, fordi de ved hjelp av sine 
egne metoder har bevist at verden 
brått ble til i en skapelsesakt hvor-
fra en kan spore begynnelsen til 
alle stjerner, alle planeter og alt 
liv. De har videre funnet ut at alt 
skjedde  som følge av  krefter som 
de ikke kan ha håp om å oppdage.» 

Et annet mysterium som vi 
 kanskje heller ikke vil få svar 
på, er hvordan det første liv 
ble til. Det ser nemlig ut til at 
jo mer vitenskapen finner ut om 
cellenes bygning og funksjon, 
jo vanskeligere blir det å finne 
en forklaring på hvordan det 
kunne skjedd. 

Den kjente kjemikeren og 
nanoteknologen James Tour 
oppsummerer hva vitenska-
pen kan si om livets tilblivelse 
i dag slik: «De som tror at viten-
skapen forstår pre biotisk kjemi er 
fullstendig feilinformert. Ingen 
forstår det. Kanskje vil vi forstå 
det en dag, men den dagen er 
langt unna. Det grunnlaget som 
vi som vitenskapsfolk bygger på er 
så usikkert at vi åpent må bekjenne 
hvordan situasjonen er: det er et 
mysterium.»

Så finnes det altså natur-
fenomener vi kan forklare, 
og fenomener vi ikke kan for-
klare. Naturens stemmeløse 
vitnesbyrd er sterkere i dag en 
noen gang tidligere. Det hele 
er  vakkert oppsummert i Jobs 
bok: «Spør bare dyrene, de lærer 
deg, himmelens fugler gir deg 
kunnskap. Eller tenk på jorden, 
den opplyser deg, fisken i havet har 
noe å fortelle. Hvem skjønner ikke, 
når han ser alt dette, at Gud har 
skapt det med sin kraft? Han har 
hver levende sjel i sin hånd og rår 
over ånden i hver manns kropp.» 
(Job 12.7.10)

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.

ROY PARLOW 
NORDBAKKE
TEKST OG FOTO
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Menighetskvelder i høst
De to siste menighets
kveldene denne høsten blir 
18. oktober og 22. november. 
18. oktober vil frikirkepastor 
Sigvald Steilbu ta for seg 
forsoningen i et bibelsk 
 perspektiv. 22. november 
blir det et sangprogram 
med Inger Lise og Roger 
Skauge hvor temaet er Fanny 
Crosbys liv og sangskatt. 
Menighetskveldene holdes 
i kirkestua ved Asak kirke, 
begynner kl. 19.30 og 
 avsluttes med et felles 
kveldsmåltid. Alle er hjertelig 
velkomne!

Samling for 
50-årskonfirmantene
Tradisjonen tro vil det også 
i høst holdes en samling for 
årets 50årskonfirmanter 
– det vil si de som ble konfir
mert i Asak kirke i 1968. Dette 
vil skje i forbindelse med 
gudstjenesten 14. oktober. De 
det gjelder i alt 40  stykker, 
som har fått invitasjon, 
men det kunngjøres likevel 
her dersom noen av «gull
konfirmantene» ikke skulle ha 
fått den med seg. Påmelding 
skjer til Kirkekontoret på 
telefon 69 17 95 65.

Formiddagstreff
Asak og Tistedal diakoni
utvalg inviterer mandag 
5. november kl. 11.00 til 
Formiddagstreff i kirkestua 
ved Asak kirke. Sokneprest 
Kjell Halvard Flø holder 
andakt og Knut Henriksen vil 
spille klarinett. Alle er hjertelig 
velkommen!

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

Halden Auto AS
Svinesundsveien 345,

Sørlifeltet
Tlf. 69 17 29 70

www.haldenauto.no

Følg oss på Facebook

Halden 
Betongtransport AS

Korterødveien 26, Sponvika

Tlf 69 18 40 76
Mob 91 88 55 09

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

FIRESAFE

MASKINENTREPRENØR
Helge

Stumberg AS
Stumberg gård Idd

1765 Halden

Tlf 901 00 964
E-post: stumberg@halden.net

BILDELER

Karosserideler og lykter, eksosanlegg, katalysatorer, 
DPF-filter, hengerfester, radiatorer, vindusheiser,

bunnpanner, speil, forstillingsdeler, bremseskiver,
bremesklosser m.m.

69 19 54 00
Isebakkeveien 6 – Sørlifeltet

www.veng.no
Følg oss på Facebook
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«Jeg er en seiler på livets hav»

fyr omgitt av høye bølger og skip 
for fulle seil. På stranden står 
Herren Jesus, bak ham går veien 
oppover til de himmelske boliger, 
den store, hvite flokk og Lammet 
på tronen. Jeg synes jeg hører den 
gamle sjømannsmisjonssangen «Jeg 
er en seiler på livets hav». «Navnet 
Jesus blekner aldri» og noen vers 
fra Johannes åpenbaring toner 
også med.

Det er slik Ranveig Graff 
 arbeider. Som regel får hun skrift-
sted, sang eller annet tema av 
oppdragsgiveren. Men da de fra 
Skiptvedt ba om temaet: «Gud hører 
bønner i dag som før» ble det vanske-
lig. Men det gikk det og, sier hun.

Tilbake til Glenne – finner dere 
igjen pelikanen og rosene fra det 
store korset i vinduet på misjons-
huset?  Det hele er så gjennomført 
fint gjort i dette teppet. Vi må bare 
takke for en utsøkt dekorasjon, en 
hel liten preken i seg selv.

Kunstneren er Ranveig Graff, 
Stentorp i Degernes. Hun kunne 
fortelle at i løpet av de siste 
tredve årene hadde hun sydd 
ca 20 små og store tepper til 
bedehus og misjonshus. Dertil 
kommer faner og bannere og 
stolaer til prester og diakoner.  
– Jeg har alltid tegnet, for teller 
hun, ved siden av å være bonde 
og fostermor. Med husflidsskole 
som basisutdannelse har hun 
tatt seg til resten selv. Det står 
det respekt av. Hun er for øvrig 
med i redaksjonen for menig-
hetsbladet for Degernes, Os og 
Rakkestad.

Ser vi nøyere på teppet i 
misjons huset, gjenkjenner vi 
snart mange kristne motiver:  
Her er himmellys og storm, et 

UNNI E.B. 
NØDING
TEKST

Når du kommer inn i forsamlingssalen på Glenne misjonshus, må du huske å se deg 
til høyre. Der henger det et brodert teppe i tre deler. Det er vakkert utformet i silke
applikasjon og broderi

Jeg er en seiler på 
livets hav, på tidens 
skiftendebølge.
Den Herre Jesus meg 
kursen gav, og denne 
kursviljegfølge.
Jeg stevner frem mot 
de lyse lande med 
livsens trær på de 
skjønnestrande
hvor evig sol og 
sommerer.

La ankret falle! Jeg er 
i havn, 
ilyforbrenningens
vover! Jeg kaster meg i 
min  frelsers favn, 
han som har hjulpet 
megover.Ogkjente,
elskede stemmer 
kaller, mens ankret 
sakte og stille faller i 
evighetenslyseland.

Tekst: Henry Albert 
Tandberg. Melodi: Klaus 
Østby, 1909. Også i Norsk 
salmebok 2013, nr. 893.

(FOTO: ARILD F. STANG)

En katts øyne er 
vinduer som lar oss 
se inn i en annen 
verden.
Irsk visdom

Arbeideren bør gjøre 
sin plikt; arbeids
giveren bør gjøre 
mer enn sin plikt.
Marie Freifrau 
von Ebner-Eschebach
Østerriksk forfatterinne og 
urmaker
(1830–1916 )

Mange ganger må 
man lukke øynene 
for å se klarere.
Arabisk visdom

Lesefrukter
ved Trond Enger

Sangkvelder
Vi inviterer til sang kvelder i 
Tistedal kirke, med solosang 
og allsang, musikkinnslag og 
fellesskap! 

17. oktober kl. 19.00
Pella Musikkforening – 
85årsjubileum! Sanger 
som har fulgt koret gjennom 
årene!
Solist: Per Lindhaugen 

14. november kl. 19.00
Sanger og viser av Erik Bye 
Sang: Marianne Sandvik 
Thorvaldsen. 
Gitar og sang: Fred Iwan 
Jørgensen

9. desember kl. 19.00
Vi synger jula inn med lokale 
sangere og musikere.

NYTT FRA

TISTEDAL
MENIGHET

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

  
 

 

  

ALLTID HER FOR DEG

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

Svinesundsveien 338, 1788 Halden

Tlf 69 19 48 80

Følg oss på Facebook

Benytt 
Menighets

bladets 
 annonsører når 

du handler...

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
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Jazzgudstjeneste
Søndag 18. november blir det 
jazzgudstjeneste i kirka med 
musikkgruppe fra Halden 
Storband og sangsolist 
Margrete Gaulin Simensen. 
Menigheten ser med forvent
ning frem til en my mulighet 
til å oppleve en gudstjeneste 
med mye jazzpreget sang og 
musikk.

Blandakoret i Berg
Nytt kortilbud i høst er 
Blandakoret i Berg. Det er et 
voksenkor for deg mellom 
16 og 99 år. Koret møtes 
hver onsdag kl 19.00–21.00 
i kirken. Koret vil vektlegge 
trivsel, sangglede og felles
skapet. Nye medlemmer er 
 velkommen. 2. desember 
synger koret på gudstjenes
ten. Kontaktperson er kantor 
Maria H. Johansen (917 78 
223) (Maria.haug@ 
kirkenshus.halden.no).

Småtrolla
Annenhver onsdag kl 17.00–
18.30 er det barnesang med 
Småtrolla i Berg kirkestue for 
barn mellom 1–5 år i følge 
med en voksen. Vi legger vekt 
på felles sanger, regler, bruk 
av instrumenter, lek og fel
lesskap. Vi spiser kveldsmat 
sammen. Høstens samlinger 
er på følgende onsdager: 5. 
september, 19. september, 
10. oktober, 24. oktober, 7. 
 november, 21. november og 
5. desember. Kontaktperson 
er Janne Tove Brekke (415 80 
269) ( janne.braekke@kirkens
hus.halden.no).

Juniorkonfirmantene
har samling en gang i måne
den på følgende datoer i høst: 
12. september, 17.  oktober, 7. 
november og 5.  desember. Vi 
møtes i kirka og  samlingene 
har fokus på læring, leker, 
sang, bevegelse og samtale. 
Kontaktperson er sogneprest 
Kristin Bakkevig (482 69 054) 
(kristin.krabberod.bakkevig@
kirkenshus.halden.no).

NYTT FRA

BERG
MENIGHET

Etter en lang sommer med 
mindre kirkelig aktivitet enn 
normalt, kjennes det godt å 
komme tilbake til menighetens 
fellesskap. Det er forunderlige 
og usynlige bånd som binder de 
troende sammen, enten de bor 
nær oss eller i fjernere strøk på 
kloden. Det troende fellesskapet 
er unikt. 

John Fawcett (1739–1817) ble 
som ung kalt til tjeneste i Guds 
rike. Han var til å begynne med 
aktiv i Church of England, men 
sluttet seg senere til baptist-
kirken og ble ordinert til prest 
der. Lengst tjeneste hadde han 
i en fattig menighet i nærheten 
av Halifax. Han var en etter-
traktet forkynner og ble en dag 
tilbudt en stilling i en stor kirke 
i London. Siden han hadde en 
stor barneflokk, tenkte han det 
måtte være godt å komme til 
en større menighet. Familien 
pakket sine saker på flere 
vogner og holdt avskjedsguds-
tjeneste i menigheten sin. Idet 
de vinket farvel til den gråtende 
menigheten, så han inn i sin 

Salmeomtale
Forfatteren av salmen «Velsigna band som bind Guds folk i 
saman her» hadde personlig opplevd det kristne fellesskapets be
tydning så sterkt, at det ble formet en sangtekst i hans indre.

VELSIGNA BAND 
SOM BIND
NR 526 – NORSK SALMEBOK 2013

Velsigna band som bind Guds folk i 
saman her,
i same kjærleik , same sinn, som i 
Guds himmel er.

Vi er av kongeætt , eit heilagt 
syskenlag.
Men ser vår høge adel rett fyrst på 
den store dag.

Her skil dei store hav Guds folk i 
ymse land.
Men bundne saman vert vi av dei 
sterke Andens band.

Her er ’kje fri og træl; her er kje arm 
og rik .
Kvar har den same arvedel og er dei 
andre lik .

Om nokon av oss lid, så græt vi 
andre med.
Og vert han atter løyst og fri, vi oss 
med honom gled.

Vi kjenner saknad sår når her vi 
skiljast må.
Men vonar i Guds rikes vår kvarandre 
atter sjå.

INGER LISE SKAUGE
TEKST

kones ansikt. De hadde begge 
tenkt samme tanke. De kunne 
likevel ikke forlate denne me-
nigheten som de var så glad i 
og som trengte dem så sårt. I 
denne situasjonen ble strofen 
Blest be the tie that binds skapt 
i prestens indre. Presteparet 
forble i den lille menigheten.

Sangen ble kjent i Norge 
allerede i 1912 da pastor J. A. 
Øhrn oversatte den og fikk 
den inn i baptistenes sang-
bok Evangelisten. På en sær-
skilt måte er dette blitt en av 
 baptistkirkenes mest brukte 

sanger om det åndel ige 
fellesskapet.

Gjennom Trygve Bjerkreims 
oversettelse til nynorsk i 1951, 
ble sangen godt kjent også i våre 
kirkelige kretser, og nå finner 
vi den i vår nye salmebok på 
nr. 526.

Den enkle melodien som 
er skrevet av Johan G. Nägeli 
allerede før 1836, ble «pyntet 
på» av Lowell Mason i 1845. 
Det er denne melodien som er 
brukt til sangen i våre sang- og 
salmebøker.

Ordet soroptimist kan over settes 
til «det beste for kvinner», og 
mottoet er: En global stemme 
for kvinner. Soroptimistene 
er verdens største sammen-
slutning for yrkeskvinner – med 
over 93 000 medlemmer fordelt 
på 123 land.

Den lokale klubben, som 
ledes av Cathrine Husby 
Solheim, runder snart 40 år 
og har 50 medlemmer. Den 
er en av de største klubbene i 
Norgesunionen.

Cathrine Husby Solheim 
 presiserer at de månedlige 
møtene de holder i den gamle 
meieribygningen på Brødløs 
alltid er innholdsrike og for-
utsigbare. Dette er ikke damer 
som møtes i syklubb-sam-
menheng. Møtene har en fast 

ramme og alltid et foredrag, 
enten ved egne medlemmer 
eller foredragsholdere uten-
fra. God mat hører med, noe 
medlemmene selv betaler. 
Hun minner samtidig om at 
organisasjonen er en ideell 

Hjelpende
ender

i halden

organisasjon som både er poli-
tisk og religiøst nøytral.

Soroptimistklubben bidrar 
både i lokalmiljøet og med 
inter nasjonale hjelpe prosjekter. 
I startfasen var båtflyktningene 
som kom til Halden i fokus for 

Soroptimistene

• Haldenklubben har nå også 
fått nasjonalt ansvar for 
salg og distribusjon av 
Lilla sløyfer –  symbolet 
på arbeidet mot 
menneskehandel.

Skipperstua

arbeidet, og i flere år  støttet 
klubben et skoleprosjekt i 
Gambia. På hjemmebane deltok 
de i «Home-Start» –  et hjelpe-
arbeid for familier i en krise- 
og overgangsfase, og i alle år 
har Eva krisesenter nytt godt 
av bidrag fra klubben. I tillegg 
har de utstyrt besøksrommet i 
fengselet med barnebøker og 
leker.

Kubben er for tiden svært 
opptatt av istandsettingen av 
Skipperstua på Makø. Utallige 
dugnadstimer og mange kroner 
er lagt ned på dette stedet. 
Skipperstua er et tilbud for barn 
eller familier som har særskilte 
behov for en ferieopplevelse. 
I tillegg til klubbens egne 
midler, har lokale bedrifter, 
foreninger og banker bidratt 
til at Skipperstua nå framstår i 
ny drakt. Men det er fremdeles 
mye arbeid som gjenstår, sier 
Cathrine Husby Solheim.
TEKST: INGER LISE SKAUGE
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Friluftsgudstjeneste
Anno 1848 – Familiedag på Berg bygdetun
Andre pinsedag 2018 arrangerte 
 menighetene i Halden frilufts
gudstjeneste i samarbeid med Berg, 
Rokke og Asak historielag.

Nytt av året var at også Tros-
opplæringen i Halden var 
med på arrangementet. Alle 
10åringene i Halden og deres 
familier var spesielt invitert til 
Familiedag på Berg bygdetun, 
men arrangementet var også 
for alle barnefamilier. 

Under friluftsgudstjenes-
ten fikk vi besøk av «Magnus 
Brostrup Landstad» som ble 
intervjuet av presten Reidar 
Finsådal, om sitt virke i Halden 
by fra år 1848. Mange av oss har 
sunget fra hans reviderte salme-
bok og under intervjuet fikk vi 

et nærmere bekjentskap med 
presten og salmebokutgiveren 
Landstad.

Etter gudstjenesten var det 
kirkekaffe med salg av grøt og 
vafler som bygdekvinner fra 
Berg og Rokke samt damer fra 
Tistedal og Asak bidro med.

Etter pausen fikk 10 åringene 
og de andre barna lære om og 
utføre skinnarbeid og fløyte
laging. I tillegg var det en spor-
løype som barna kunne delta 
på enkeltvis eller sammen med 
familien.  Det ble også arran-
gert leker og konkurranser for 
barna.

På Berg Bygdetun er det 
mange, gamle flotte bygninger.  

Medlemmer fra  Berg, Rokke og 
Asak historielag hadde oriente-
ring om de ulike husene. Smia 
var også i aktivitet. Dette var et 
spennende besøk for dem som 
ikke hadde vært der før.

Berg bygdetun er en flott 
plass både for liten og for stor 
både med de gamle historiske 
bygningene, og med den flotte 

naturen som omgir det hele.  
Arrangementet varte fra kl 
11–13 og var en fin opplevelse 
både for liten og stor om en kom 
som familie eller som enkelt-
person.  Det fine været laget en 
fin ramme om det hele.

RAGNA RISTESUND HULT
TEKST OG FOTO

Det arrangeres 4 babysangkurs i året rundt om i 
kirkene i Halden. Etter sommerferien startet vi opp 
med et kurs i Immanuel kirke. Senere på høsten blir 
det kurs i Idd kirke. Etter jul er det babysangkurs 
i Berg kirke og senere på våren et kurs i Tistedal 
kirke. Babysangkursene går over 10 ganger. Det er 
først en sangstund på ca 45 minutter, deretter er 
det en enkel lunch og samtale. Babysangkurset er 
en fin måte å treffe andre mødre som har babyer i 
samme alder. Kurset koster kr. 150,- som inkluderer 
babysang-CD og enkel lunch. Alle mødre/fedre 
(bestemødre) med babyer mellom 0–12 måneder 
er velkommen.  TEKST/FOTO:  RAGNA RISTESUND HULT

Flere av menighetene i Halden har savnet en 
lesekrok i kirken og nå er disse på plass. Det er 
kjøpt inn til alle menigheter bord og stoler hvor 
de  minste kan sitte å tegne og lese under guds-
tjenesten. Disse lesekrokene er som regel plassert 
nederst i kirken, men noen menigheter har valgt å 
plassere bordet og stolene et annet sted i kirken. 
I tillegg har vi fått kirkesekker som inneholder 
både bøker og tegnesaker. Disse sekkene kan 
barna hente og  ta med seg i kirkebenkene. Er ikke 
kirkesekkene synlige kan man spørre kirkevertene 
så vet de hvor de ligger.

TEKST/FOTO:  RAGNA RISTESUND HULT

Babysang

Lesekrok i kirken

Hva skjer i 
 Tros opplæringen i høst?
4. ÅRSBOK – Utdeling av Min Kirkebok 
4 skjer i kirkene i Halden i september og 
oktober.
1-2-3 ÅRS GUDSTJENESTER – Utdeling 
av gaver til de barna som er 1, 2 og 3 år 
gamle er i oktober og november.
HALLO VENN (3–12 ÅR) er i Remmen
hallen 31. oktober. Dette er et alternativ til 
Halloween. Barna har på seg kostymer og får 
gotteri når de deltar på ulike poster i Hallen.  
Det er også kafé, hvor de voksne kan få 
kjøpt seg kaffe og kaker mens barna deltar 
på aktiviteter. De minste bør nok ha følge 
rundt på de ulike postene. 
LYS VÅKEN (6. TRINN) – Lys Våken
deltagerne blir kjent med kirken sin via kirke
safari, gudstjenesteverksted, rebusløp, leker, 
konkurranser, bibelfortelling og overnatting 
i kirken. Dette skjer 18. november i kirkene 
Immanuel, Tistedal og Idd og 25. november i 
Prestebakke kirke.

Mer informasjon på kirkens nettsider: 
www.halden.kirken.no

trosopplæring i den norske kirke

IDD MENIGHETSDIAKONI 
ØNSKER VELKOMMEN TIL

HØSTFEST

Om du har mistet en av dine 
nærmeste, enten i nær fortid eller 
lengre tilbake i tid, inviteres du til

FELLESSKAPS-
MÅLTID

PÅ KARLSHOLM 
 TORSDAG 4. OKTOBER 
KL 11.00
John Solberg og Tor Karlsen 
forteller om Pilegrimsleden 
gjennom Halden. Sang og 
musikk ved Kornsjøteamet. 
Andakt ved Reidar Finsådal. 
God bevertning og loddsalg.

KARLSHOLM-
KVELD 
8. NOV. KL 18.00
Det vil bli sanginnslag, felles
sang, utlodning og bevertning.
Jens Bakke vil fortelle om 
Herrebøe på Idd og fajanse
eventyret her på 1760tallet.
Et lite minimarked med blant 
annet julesaker vil det også bli. 
Alle er hjertelig velkommen!

PÅ TRIVSELSSTUA, 1. ETG  
PÅ HALDEN HELSEHUS  
TIRSDAG 30. OKTOBER 
KL 18.00
Det blir samling med kveldsmat og litt 
program.

Påmelding innen 29. oktober  
til én av disse:
Hilde Finsådal 951 06 257
AnneKarine Eriksson 918 70 360
Ellen Rosseland Hanssen 474 75 970
Olav Kolstad 916 87 991

DIAKONI 
I  FOK US

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

w
w

.m
ar
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in

us
se

nm
us

ik
k.

no

BILLINGTON
Tlf 69 17 24 20

Storgata 15
1776 Halden

Tlf 69 17 51 52
haldentannhelsesenter.no

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!

Børkes 
Bakeri

– baker byens 
beste brød

Skippergata 14
Tlf. 69 18 13 72

Menighetsbladet takker for 
all støtte fra annonsører og 

privatpersoner.
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Dette markerte menigheten med 
en samling for barn og familier 
på formiddagen og en fantastisk 
konsert med Tenorane på kvelden 
lørdag 18. august. Påfølgende dag 
var det så duket for jubileums-
gudstjeneste i den nyrestaurerte 
kirken. I fint høstvær, som bidro 
til å fremheve hvor flott kirken 
nå er blitt, ble dette virkelig en 
feststund. 

Menigheten og ett dåpsfølge 
fylte godt opp i kirkebenkene 

Søndag 17. juni 
i år ble dette mar-
kert med en histo-
risk gudstjeneste 
i Prestebakke 
kirke. Det ble 
en gudstjeneste 
i etter  tankens 
tegn med folks 
dagligliv under 
krigen som tema. 
Enningdalens 
menighetsråd 
med prest Reidar 

Finsådal i spissen, bidro gjen-
nom gudstjenesten med små 
historiske skuespilltablåer. Slik 

idet inngangsprosesjonen med 
prost Kari Mangrud Alvsvåg og 
sogne prestene Kjell Halvard 
Flø og Reidar Finsådal innledet 
gudstjenesten. 

Etter dåpen prekte prosten 
over dagens tekst fra Lukas 
12,41–48 og det ble holdt natt-
verd ved intinksjon. Ofringen, 
som denne søndagen gikk til 
menighetens arbeid, innbrakte 
rundt 8000 kroner.

Kantor Marte-Kari Melkerud 
ved orgelet og Steinar Norenberg 
og Vegard Grinnbo på henholds-
vis trombone og kornett skapte 

ble konfirmantoverhøring i 
gammel stil, ekteskapslysing og 
mødres kirkegang etter fødsel 
levendegjort. Det er ikke enkelt 
å være konfirmant når far deltar 

en flott musikalsk ramme rundt 
det hele. I tillegg bidro Anne-
Marie Solberg med vakker 
solosang. 

Etter gudstjenesten var det 
kirkekaffe i kirkestua som 
ble fylt til randen. Her ble det 

i krigshandlinger, eller å være 
nybakt mor med ansvar for 
barn, mens mannen er ute i 
krigstjeneste. Etter gudstjenes-
ten, ble det lagt ned blomster 

Historisk gudstjeneste til ettertanke

Jubileums
gudstjeneste

ANNA BERIT 
FØYEN
TEKST OG FOTO

HALVARD BØ
TEKST OG FOTO

For 210 år siden, i juni måned, fore
gikk det kamper ved Prestebakke kirke. 
Norden var på den tiden sterkt berørt av 
Napoleons herjinger i Europa. 

Nåværende Asak kirke ble innviet av 
prost Essendrop 15. august 1893, og 
kirken rundet således 125 år i august.

på  gravene. Arrangementet var 
et samarbeid mellom Idd og 
Enningdalen  historielag, Iddske 
Compagnie og Enningdalen 
menighet.

Omlag 1400 svenske 
sol dater kom inn i 
Enningdalen over 
grensen i mai 1808. 
Svenskene ble over-
rasket av norske sol-
dater ved kirken på 
Prestebakke den 10. 
juni samme år. Her 
døde seks nordmenn i slaget som 
utspant seg. Tapstallene hos våre 
svenske naboer ble enda større. 

 servert marsipankake,  kringle 
og kaffe. Organisasjoner og 
enkelt personer overbrakte 
gratula sjoner til menigheten. 
Deriblant barn av et par av de 
tidligere prestene som har tjent 
i kirken. 

Det var en glad og takk nemlig 
menighet som kunne forlate 
kirken denne dagen. En stor 
takk til alle – ansatte og fri-
villige – som bidro å gjøre dette 
til en minneverdig opplevelse!  

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 75Vi er her. Alltid

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED?
RING SOS

22 40 00 40

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

RENHOLD AS

Vinduspuss
Oppskuring og boning
Hovedrengjøring
Tepperens
Fasadevask
Daglig rengjøring
Mattevask
+bytting av matter

Isebakkevn. 30 – Tlf 69 21 41 00
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Idd kirke:
Camilla Bråthen  

og Joachim Tage Angell
Caroline Nilsen  

og Thomas Bråthen Larsen
Kristine Bunes Steffensen  

og Tor Erik Huseby
Siw-Elisabeth Andersen  

og Tore Andersen
Jeanette Hansen  

og Øystein Engen
Siri Nilsen og Bjørn Steinar Thon 

Svendberg
Louise Holt  

og Kristoffer Movinkel Berger
Wenche Irene Nilsen  

og Tormod Foss Johansen
Siri Helen Bøhmer  

og Dan Andrè Bjørsvik Hansen
Caroline Brennesvik Kjærnes  

og Njål Tengesdal

Berg kirke:
Vera Helen Aune Madsen  

og Tommy Andrè Madsen
Henriette Torp og Daniel Bokerød
Marte Christine Lyng  

og Magnus Lundring
Stine Eline Norderhaug  

og Mikael Akselsen

Marthe Molteberg Nilsen  
og Espen Veierød

Elise Marie Molteberg  
og Roy Jonas Pettersen

Katarina Steinsvik Olsen  
og Anders Beck

Silje Nordenhaug  
og Roy-Kenneth Skaug

Catharina Zahl og Kenneth Wikstøl
Merethe Lie Nilsen  

og Anita Bengtson
Heidi Folmèr og Stig Halvorsrød
Madeleine Olavsen  

og Jon Magnus Horne

Immanuels kirke:
Marianne Ludvigsen  

og Steinar Larsen

Rokke kirke:
Amanda Michelle Malmquist 
Andersen 

og Geir Arne Andersen

Prestebakke kirke:
Rosemarie Gonzaga Fjæreide og 

Jan Raknerud
Stine Margrethe Møllerop og Ove 

Andre Verpesdal

Ormtjern:
Linda Mari Halvorsrød  

og Espen Jaavall
Janina Huseby og Amit Chowdhury

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

Slekters gang

Gudstjenesteoversikt
BERG KIRKE KL. 11.00
Høsttakkegudstjeneste ved 
sogneprest Kristin Bakkevig. 
Utdeling av 4-års bøker.

Søndag 21. oktober
22. søndag i treenighet
TISTEDAL KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Kjell Halvard Flø. Utdeling av 
4-års bøker.
IDD KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Reidar Finsådal. Dåp. Natt-
verd. 50-årskonfirmanter.
PRESTEBAKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved  kapellan 
Martin Lund. Nattverd. 
50-årskonfirmanter.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved vikarprest 
Elisabeth Varnes
BERG KIRKE KL. 11.00
Salmegudstjeneste ved 
sogne prest Kristin Bakkevig
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstj. ved s.pr. Jan Lystad. 
Utdeling av 4-årsbøker.

Tirsdag 23. oktober
ASAK KIRKE KL. 18.00
«Møtested kirken» ved s.pr. 
Kjell Halvard Flø og diakon 
Hilde Finsådal. Nattverd. 
Kirkekaffe.

Søndag 28. oktober
Bots- og bededag.
ASAK KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Reidar Finsådal. Nattverd.
IDD KIRKE KL. 18.00
Sangkveld
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved vikarprest 
Ragnhild Hansen. Kirkens 
ungdomskor.
BERG KIRKE KL. 18.00
Ungdomsgudstjeneste ved 
sogneprest Kristin Bakkevig 
og menighetspedagog Jo-
hannes Wilberg Halvorsen.

Lørdag 3. november
ASAK KIRKE KL. 16.00
Minnegudstjeneste ved 
sogne prestene Kjell Halvard 
Flø og Reidar Finsådal, 
 kapellan Martin Lund og 
diakon Hilde Finsådal.
ROKKE KIRKE KL. 18.00
Konsert/minnegudstjeneste 
ved vikarprest Ragnhild 
Hansen.

Søndag 4. november
Allehelgens dag
TISTEDAL KIRKE KL. 16.00
Minnegudstjeneste ved 
s.pr. Kjell Halvard Flø og 
Reidar Finsådal, kapellan 
Martin Lund og diakon Hilde 
Finsådal.

IDD KIRKE KL. 18.00
Minnegudstjeneste ved 
s.pr. Kjell Halvard Flø og 
Reidar Finsådal, kapellan 
Martin Lund og diakon Hilde 
Finsådal.
S.ENNINGDALEN KIRKE KL. 11.00
Minnegudstjeneste ved s.pr. 
Reidar Finsådal og diakon 
Hilde Finsådal. Nattverd.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Minnegudstjeneste ved 
sogneprest Jan Lystad.
BERG KIRKE KL. 11.00
Minnegudstjeneste ved 
sogne prest Kristin Bakkevig. 
Trio Brevig og Østfold blanda 
kor.

Søndag 11. november
25. søndag i treenighet
ASAK KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogne-
prest Kjell Halvard Flø. Dåp. 
Nattverd.
IDD KIRKE KL. 11.00
1-2-3 gudstjeneste og baby-
sang ved kapellan Martin 
Lund
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogne-
prest Jan Lystad.

Søndag 18. november
26. søndag i treenighet
TISTEDAL KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved kapellan 
Martin Lund. Nattverd.

Sofia Eriksen-Van Eeden
Matilde Eriksen-Van Eeden
Ivie Aam Dalene

Rokke kirke:
Philip Vold

Immanuels kirke:
Dan Henrik Haugen
Johannes Hem
Edvin Olav Ryen Lund
Agnes Mjølnerød Amèen
Ingrid Aasgård

Prestebakke kirke:
Teodor Krogh
Filip Elias Hov

S.Enningdal kirke:
Andrea Fredriksen Nomel
Vilde Mar tine Bekkevold

Viede:
Asak kirke:
Karen Bjerkeli og Kevin Pladsen 

Skallevold
Nina Kristine Larsen og Stein 

Michael Holt
Trine Mustorp Degnes og Gunnar 

Harr

IDD KIRKE KL. 11.00
LysVåken gudstjeneste ved 
sogneprest Reidar Finsådal. 
Kirkekaffe
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
LysVåken gudstjeneste ved 
sogneprest Jan Lystad
BERG KIRKE KL. 11.00
Jazzgudstjeneste ved 
sogneprest Kristin  Bakkevig. 
 Medlemmer fra Halden Stor-
band og Margrethe Gaulin 
Simensen.
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved vikar

Søndag 25. november
Kristi kongedag
ASAK KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved Kjell 
 Halvard Flø. Dåp. Nattverd.
PRESTEBAKKE KIRKE KL. 11.00
LysVåken gudstjeneste ved 
sogneprest Reidar Finsådal.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved vikar
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Kristin Bakkevig. – Advent-
verksted for barna.

Søndag 2. desember
1. søndag i advent
ASAK KIRKE KL. 17.00
«Vi synger julen inn»

TISTEDAL KIRKE KL. 11.00
Speider og LysVåken guds-
tjeneste ved sogneprest 
Reidar Finsådal.
PRESTEBAKKE KIRKE KL. 18.00
«Vi synger julen inn» ved 
sogne prest Reidar Finsådal.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogne-
prest Jan Lystad. Orgelelever 
deltar med musikk i guds-
tjenesten.
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogne-
prest Kristin Bakkevig
ROKKE KIRKE KL. 18.00
Lysmesse ved vikar.

Søndag 9. desember
2. søndag i advent
TISTEDAL KIRKE KL. 18.00
«Vi synger julen inn» ved 
sogne prest Kjell Halvard Flø.
IDD KIRKE KL. 18.00
«Vi synger julen inn» ved 
 kapellan Martin Lund.
IMMANUELS KIRKE KL. 18.00
Julesang. Sogneprest Jan 
Lystad og kirkens barne-og 
ungdomskor.

Søndag 30. sept.
– 19.søndag i treenighet
TISTEDAL KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved s.pr. Reidar 
Finsådal. Nattverd.
IDD KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved s.pr. Kjell 
Halvard Flø. Dåp. Nattverd.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved vikarprest 
Lino Lubiana
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogne-
prest Kristin Bakkevig.

Søndag 7. oktober
20.søndag i treenighet
ASAK KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved kapellan 
Martin Lund. Dåp. Nattverd.
PRESTEBAKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogne-
prest Reidar Finsådal
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved vikar

Søndag 14. oktober
21.søndag i treenighet
ASAK KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogne-
prest Kjell Halvard Flø. 
Dåp. Nattverd. 50-års-
konfirmanter.
IDD KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved kapellan 
Martin Lund. Dåp. Nattverd.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
1-2-3 gudstjeneste ved 
sogne prest Jan Lystad

Døpte
Asak kirke:
Vetle Sira-Andersen
Tor Vincent Eriksen
Jørgen Fratzke-Auensen
Mathias Matzov
Thord Hansesætre
Vilde Eyler tsen
Nikoline Holberg Fremmegaard
Alba Sorensen
Nellie Angell-Pettersen

Idd kirke:
Gabriell Engebretsen Mena-

Acuña
Jakob Arnesen Tingelholm
Linus Haugen
Liam Sebastian Nilsen
Johanna Svarød Eriksen
Sanna Strudahl Johansen
Malin Geir tun Hansen

Berg kirke:
Theo Aardahl-Winters
Martin Johannesen
Mikkel Fredheim Knutsen
Rowan Alexander Cannon
Emma-Alexandra Ramdahl 
Mellomsether Fresh
Astrid Justina Markgren
Amalie Fredèn Grønnerød

Døde:
Asak kirke:
Rolf Steinar Johansson
Oddvar Egil Grønberg
Erna Bøhmer Braavig

Idd kirke:
Erik Arne Holmgaard
Alex Hugo Zeylon
Ragnhild Therese Larsen
Karin Grinnbo
Karin Helene Svendberg
Gerd Ingrid Synøve Eriksen
Mary Synnøve Johannesen
Ann Kristin Nomel
Rigmor Olga Johnsen
Unni Jensen

Prestebakke kirke:
Astrid Irene Sørstrøm

Søndre Enningdalen kirke:
Henny Lillian Irene Kitterød

Berg kirke:
Øivind Jørgensen
Geir Johansen
Bernt Johan Pettersen
Hildur Sydskogen
Ruth Andreassen

Tistedal kirke:
Henry Aronsen
Arne Runar Amundsen

Jon Harald Dahlmann
Rigmor Elisabeth Karlse

Rokke kirke:
Kjell Ivar Iversen

Os kapell:
Knut Halgrim Aasgaard
Sigmund Johannes Jørgensen
Bjørn Egil Pettersen
Bjørn Andersen
Arne Vilhelm Elisenberg
Hilding Nilsen
Knut Petter Nilsen
Olav Christian Berntsen
Gunnar Folvell
Roger Fredy Foss
Morten Jakobsen
Bjørg Synnøve Hauer Kløverud
Anne-Kari Wroldsen
Aase Sand
Tove Ingjerd Par ton
Synnøve Birgitte Bjørnson
Solveig Margrethe Kongslibakken
Anne-Kari Johansson
Berit Marie Svendberg
Bjørg Jeanette Hansen
Karin Anette Bothvidt 
Johannesen
Kirsten Katrine Svendsen
Randi Synøve Lindskog
Ida Helene Engerdahl
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Jeg er en «samler». Noen av 
oss er det. Ikke for å samle, 
men for å ha et forråd når det 
røyner på. Jeg stanser opp 
ved ord som bærer håp i seg 
–  skriver dem opp og drøv-
tygger. Jeg tror ikke jeg kan 
klare å finne opp alt selv. 

«Min eksistens er viklet inn i 
oguløseligforbundetmeddin…
et isolert menneske er en selv
motsigelse.» (Biskop Desmond 
Tutu)

Denne gangen har jeg hentet 
næring fra ord om kirka vår: 
Marta Botne er prost i Ofoten, 
og skriver i bladet STREK: 

«Hva er en levende kirke? 
Detertroogtrass,bønnog
lengsel,håpogkjærlighet.Det
eraftenbønnvedleggetid.Det

er takknemlighet for kirkens 
tryggeritualernårnoendør.
Detersøndagensomendagforå
blankpussededypesteverdienevi
har: Troen på at Guds kjærlighet 
ersterkereenndøden.

Vi snakker ofte om hvor 
få vi er som samles, i stedet 
for å si hvor viktig det er å 
møtes,åbygge fellesskap.
Her i nord samler de læstad
ianske for samlingene mange, 
de er  kritisk til mangt i kirken, 
men trofaste og dedikerte i 
evangelisk-luthersktro.Åvære
lands dekkende kirke er også å 
romme mange slags meninger 
ogtrosuttrykk.Vibliretrikere
fellesskapnårflerestemmerfår
klingesammenigudstjenesten.

Jegdrømmeromenkirke
somerhelhjertetimangfold.

PåRomerikeogiOfotener
detvårelivsombyggerkirken.»

Sunniva Gylver er prest i Oslo 
og sikkert kjent for mange 
gjennom det hun formidler. 
Hun skriver i Aftenposten i 
2017 – og orda har jeg tatt vare 
på og leser om igjen når jeg 
trenger det!

«Fellesskaperbådedetbesteog
detverstesomfinnes.Detkan
reddemenneskerogødelegge
mennesker;byggeossoppog
rive oss ned, hente fram det 
besteogdetversteioss.(…)
Å være prest i dennorske
kirkekallerpåbådegleden
ogfrustrasjonen.Dethand
leromåbyggefellesskapsom
errobustenoktilåtålebåde
de mest ihuga praktiserende, 
og de som kommer og deltar 
avogtil.Fellesskapsombåde
erhelligsted,tradisjonsbærer
ogreligiøstvelferdstilbudfor
mange – og som samtidig er 
en motkulturell, utfordrende 
trosbevegelse og profetisk
stemmeisamfunnet.Fellesskap 
som rommer et mangfold av 
meninger og praktiserer den 
uenige  enheten, selv om det er 
vanskelig.»

Fellesskap og kirke er 
 vanskelig. Jeg vet ikke, – men 
kanskje er det hovmodet og 
skrå sikkerheten som er felles-
skapets største trussel? Jeg tror 
det, og kanskje er det derfor jeg 
plukker opp utsagn som disse: 

Mange av oss har en travel hver-
dag. Vi rekker ikke over alt vi 
skulle ha gjort. For meg har det 
betydd mye å dra på retreat, for 
å falle til ro. På retreat blir det 
rikelig med tid til meditasjon 
over bibeltekster, tidebønner 
og fellesskap.

I mitt tilfelle har jeg blant 
annet dratt på retreat inspirert 

av den keltiske tradisjonen. 
Keltisk kirketradisjon er en 
gren av den engelske. Slike 
 retreater har vært arrangert på 
Thomasgården ved Kornsjø. Jeg 
har også vært på keltisk retreat 
på Lindisfarne, også kalt «Holy 
Island» i England, hvor temaet 
var «God in nature», «Gud i 
naturen». «Holy Island» er et 

valfartssted for engelskmenn, 
der en må kjøre over til øya på 
fjære sjø, og komme seg tilbake 
før veien blir dekket ved flo sjø. 
Her var det rikelig anledning til 
å kikke på fugler, blomster og 
undring over stein og berg arter. 
Det finnes også retreat som 
bygger på andre tradisjoner.

Den keltiske kristne tradisjon 

Dette har betydd noe for meg
Erling Høyland

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

Menighetskontorene:
 Daglig leder Ingunn Holmberg  
  995 07 913 / 69 17 95 65
 Menighetsfullmektig  
 Albert Andersen Gjøstøl
  928 41 689 / 69 17 95 53

Kirkelig undervisning:
 Menighetspedagog  
 Iselin Andersen Gjøstøl (perm.)
  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 (perm.)

Berg kirke:
 Sogneprest Kristin K. Bakkevig
  482 69 054 / 69 17 95 51
 Kantor Maria H. Johansen
  917 78 223
 Driftsleder Knut Skram
  913 93 921

Immanuels kirke:
 Sogneprest Jan B. Lystad
  412 05 130
 Kantor Marie Håkensen
  467 81 696
 Kirketjener Bjørn Tore Andersen
  977 86 627
 Kirketjener Ole Johannes Ulseth
  936 47 397
 Kirketjener Anne Sætre
  959 71 273

Rokke kirke:
 Sogneprest Berit Øksnes
 Organist Jan Erik Norheim
  918 68 861
 Kirketjener Morten Lager
  907 53 131

Asak kirke:
 Sogneprest Kjell Halvard Flø
  917 06 068 / 69 17 95 50
 Kapellan Martin Lund
  970 62 446 / 69 17 95 68
 Kirketjener Ole Johannes Solberg
  954 64 621
 Organist MarteKari Melkerud
  917 27 075

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
 Kirketjener Tor Ingar Nilsen
  403 27 745

Tistedal kirke:
 Sogneprest Kjell Halvard Flø
  917 06 068 / 69 17 95 50
 Organist MarteKari Melkerud
  69 17 95 56
 Kirketjener Anne Sætre
  959 71 273

framstiller at «Gud møter oss i 
de to bøkene, Bibelen og natu-
ren.» Jesus oppfordrer oss til å 
lære ved å betrakte naturen: 
«Se på liljene på marken hvordan 
de vokser… se på fuglene under 
himmelen.» Mt 6,26–28.

Dette hjelper meg med å falle 
til ro i livet.

«Ret troenhetens form er 
spørsmålet ,  ikke s varet .
Det er så lett å glemme.»  
(Bernt Eidsvig, kat biskop)

«OmdutrorduharGudidin
lomme,daerdetikkeGud.»
(Eng. prest)

«Mot hovmodet hjelper kun 
godheten som f lyter ut av 
takknemligheten over å  være 
elsket.» (Ukjent)

Og dette, fra den danske skue-
spilleren Bodil Jørgensen i 
intervju i Vårt Land: 

«Kirken har alltid vært i mitt 
liv.Fordijegfinnerenroogtrøst
dersomikkefinnesidentimelige
verden.(…)Deternoevertikalt,
noesomerstørreennoss.

Vimenneskergjørdegale
tingeneheletiden.Viernødt
tilåspørredehelligeskrifter.
Dererdetetmoralskbudskap.
Dererdetnoeviskalgjøre.

Vi skal øve oss i neste-
kjærlighet,øveossiåtilgi.
Verdenharbrukforfellesskap.»

Lest – om kirken – siden sist

Retreat

KRISTIN  
BAKKEVIG
TEKST

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
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