
Påskemorgen slukker sorgen, 
 slukker sorgen til evig tid;
Den har oss givet lyset og livet, 
lyset og livet i dagning blid.
Påskemorgen slukker sorgen, 
 slukker sorgen til evig tid.

Redningsmannen er oppstanden, 
er oppstanden i morgengry!
Helvede greder, himlen seg gleder, 
himlen seg gleder med lovsang ny.
Redningsmannen er oppstanden, 
er oppstanden i morgengry!

Sangen toner, vår forsoner,  
vår forsoner til evig pris;
Han ville bløde for oss å møte,  
for oss å møte i paradis.
Sangen toner, vår forsoner,  
vår forsoner til evig pris.

Påskemorgen
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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 1105 29 91848.

Hjelp oss med vårryddingen på Os gravlund!
Til dere som er fester av gravsted på Os gravlund i Halden, er det nå tid for minne om 
 våropprydding av gravstedet etter vinteren. I år har vi plassert ut to ekstra containere til 
avfallet på gravlunden. Disse er godt merket. Det vil lette driften vår betraktelig om flest 
mulig benytter disse. Den ene er plassert ved på snuplassen i Kirkegårdsgata og den andre 
ved parkeringsplassen ved kapellet. Her kan det kastes granbar, kranser, planterester, lys 
og blomsterpotter. Lykke til, og takk for at dere hjelper til med å holde gravlunden i orden.
 JAN IVAR ANDREASSEN, KIRKEVERGEN I HALDEN

God påske,  
kjære lesere
Påsken er vel for oss alle – 
 troende som tvilende – en 
lysets fest. Sollys, varme, vår-
blomster, trekkfugler eller hvite 
vidder og majestetisk høyfjell.  
Eller for mange her syd i landet 
– de første turene på  fjorden.  
Men påsken har mange dypere 
lag også. For meg var påsken 
i ti år det samme som en 
familietur til Dovrefjell. Det 
var sne, sterk sol, ski og peis-
kos på hytta uten strøm og 
vann, altså den gamle, norske 
hytte drømmen for snart 60 
år siden. I tillegg kom av-
syngingen av «Påskemorgen 
slukker sorgen» på nettopp 
påske morgen  frokost. Dette 
var et fast innslag som mor 
gjennomførte.  Godt gjort, for 
vi var ingen særlig musikalsk 
familie, når vi ser bort fra min 
lillesøster som imponerte med 
sitt pianospill.  Sang begrenset 
seg til jule sangene og altså 
«Påskemorgen» av Grundtvig.

Denne sangen er så enkel 
og genial, ja så tindrende glad. 
Den spenner over lidelse og 
død, soning og opp standelse, 
engler og paradismøte.  
Hvilken jubel! En lovprisning 
av Ham som sa: «Jeg er Veien, 
Sannheten og Livet». Dette er 
en dyp glede som gis til alle 
som vil ha nettopp Livet. 

Derfor valgte jeg 
«Påskemorgen» på forsiden 
denne gang, ta, les og syng!

Unni E. B. Nøding, red.

Forsidebildet
«Oppstandelsen» av Anton 
Gundrosen, fra 1924, olje på leret, 
henger i Kirkens Hus, Os alle 7
i Halden, i Stillerommet.
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En flittig kunstmaler 
fra Tune
Anton Gundrosen bodde på Rostadli bruk, Rolfsøy i Tune. 
Der var låven gjort om til atelier og salgsrom. Bare 150 
meter bortenfor lå gravhaugen der Tuneskipet ble funnet, 
gammelt kulturlandskap altså.

Gundrosen har fått egen omtale i 
boken «Bedehus i Østfold» fra 2006 av 
Kai Ørebech, forfatter og rektor ved 
Haugetun folkehøyskole. Gundrosen 
laget nemlig også en rekke Kristus-
bilder til bedehus og forsamlingshus.  
Men først og fremst må vi nevne hans 
mange altertavler, det skal være 7 i tallet 
og de fleste motiver er fra Jesu lidelse og 
oppstandelse. Vi nevner Rolfsøy kirke 
(Oppstandelsen), Solli kirke og Greåker 
kirke (Korsfestelsen) her i Østfold, men 
vi finner ham også virksom i Sæle kyrkje, 
Balstrand sogn i Sogn. Den altertavlen 
er fra 1935 og har tittelen: «Fader, i 

dine hender gjev eg mi ånd» (Jesu død 
på korset med Maria og Johannes ved 
 korsets fot, blå bunn).

Hans bilder er utført i olje på lerret, 
gjerne i naturalistisk stil med lyse farger.  
Han gjengir derimot en tydelig natt-
stemning i blå/lilla toner i sitt maleri 
«Emmaus-vandrerne» som er i privat eie.
Gjennom «Oppstandelsen» på Menighets-
bladet forside ble jeg litt bedre kjent med 
en from og flittig kunstmaler fra Tune.  
Det vil inspirere til å legge merke til 
 altertavler og bilder i kirker og bedehus 
fremover!

AV UNNI E.B. NØDING

Anton Gundrosen (1902–1995)

Konfirmantene 2019
Det er i år 56 unge som 
har deltatt i konfirmasjons
forberedelsene i Asak 
menighet. Konfirmantmusikalen 
«Møtested påske» ble 
framført i kirken lørdag 2. 
mars. Og som tidligere var 
resultatet vellykket. Det er en 
imponerende innsats som 
legges ned i dette hvert år 
– fra konfirmantene, frivillige 
medhjelpere og ikke minst fra 
prestene/konfirmantlærerne. 
Selve konfirmasjonen feires 
i år 12. og 19. mai med to 
gudstjenester hver av dagene, 
henholdsvis kl. 10.00 og kl. 
12.30.

Menighetskveld
Vårens siste menighetskveld 
i kirkestua ved Asak kirke 
blir 25. april. Da vil Sverre 
Hognestad – under tittelen 
«Et spennende liv» – fortelle 
fra tiden som politimann 
i Halden. Her får vi høre 
om både dramatiske og 
 humoristiske episoder. Alle er 
hjertelig velkommen!

Årsmeldingen 2018
Årsmeldingen for Asak 
menighet for 2018 vitner om 
en betydelig aktivitet. Det 
ble holdt 40 gudstjenester 
med totalt 3724 deltakere 
eller et gjennomsnitt på 93 
deltakere per gudstjeneste. 
Det ble båret 33 barn til dåp, 
og 50 unge ble konfirmert. 
Det ble holdt 8 vielser og 16 
gravferder. Det gjennom
snittlige antall deltakere på 
gudstjenestene våre viser 
imidlertid en klar nedgang 
i 2018 sammenlignet med 
de foregående år. Dette kan 
være en tilfeldighet. Men 
det kan også skyldes at 
Asak menighet er en «godt 
voksen» menighet som sliter 
med å rekruttere nye og 
yngre medlemmer.
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Hvem vil styre 
kirken vår?

[...fortsetter fra forrige nummer]
Menighetsrådene i Halden 
har 4 –10 medlemmer. 
Medlemmene har ulik 
 utdannings- og yrkes-
bakgrunn og mange er også 
aktive på andre  arenaer 
i lokal samfunnet. I til-
legg deltar presten fast på 
rådsmøtene. 

Menighetsrådene i Halden 
møtes 2–5 ganger i halvåret.
Medlemmene velges for fire 

år. En undersøkelse blant 
 menighetsrådsmedlemmer 
viste at et stort flertall trives og 
opplever det som meningsfylt 
å være med i menighets rådet. 
85 prosent synes vervet er mer 
eller like tilfreds stillende som 
de hadde forventet. 

Ti gode grunner til å være 
med i menighetsrådet: 
1.  Du bidrar t il å holde 

 lokalkirken levende 

2.  Du blir del av et kristent 
fellesskap 

3.  Du gjør en viktig jobb for 
fellesskapet 

4.  Du kan sørge for et trygt 
og godt fritidstilbud for 
barn og unge 

5.  Du får innblikk i og 
 påvirker de demokratiske 
prosessene i kirken 

6.  Du får et nytt nettverk i 
lokalmiljøet ditt 

Det er kirkevalg (8.) og 9. september 2019. Kanskje du vil stille til 
valg? Du er invitert til å være med på å skape framtidas kirke!

7.  Du kan sørge for at din 
k irke er en åpen og 
 inkluderende kirke 

8.  Du preger aktivitetstilbu-
det i nærmiljøet ditt 

9.  Du får nyttig styreerfaring 
som du kan bruke i andre 
sammenhenger 

10.  Du kan oppdage nye sider 
ved deg selv    

KILDE: WWW.KIRKEVALGET.NO 

2019
Kirkevalget
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Satsing på sangfellesskap

Jeg husker at jeg ønsket å sitte 
bak tangentene i en kirke med 
en forsamling syngende av full 
hals. Der solister og musikere 
var med, men der det over-
hengende målet var fellsskap 
og samsang til Guds ære.

Gratis arrangement
Da jeg ble ansatt som kantor 
i Asak og Tistedal kirker, var 
listen lang over ting jeg hadde 
lyst til å gjøre. Kirkemusikk 
er så mye, og mulighetene er 
så mange. Sogneprest Kjell 
Halvard Flø og jeg fant raskt 
ut at månedlige sangkvelder – vi 
valgte å legge dem til Tistedal 
kirke- var noe vi ville prøve ut. 
Tilbudet skulle være gratis, men 
med mulighet til å gi en gave i 
form av kollekt til kirkens sang 
– og musikkarbeid.

I fjor høst startet vi opp, og i 
2018 hadde vi sju sangkvelder. 

Solistene, sangere og instru-
mentalister, har bidratt på vak-
kert vis, men det viktigste var 
og er deltagelsen fra de som 
kommer. Vi ønsker lave  terskler, 
og aller helst og lave skuldre 
på disse arrange mentene, 
selv om det legges ned mye 
arbeid i øving og plan legging. 
Musikkarrangementene jobber 
jeg og musikerne/sangerne 
gjerne fram i fellesskap, og 
sogneprest Kjell Halvard leder 
arrangementene, som og inne-
holder en andakt.

 

Husband
Det er viktig for oss å vise at 
vi er i en kirke, og sangene er 
i stor grad hentet fra salmeboka 
eller fra andre samlinger med 
salmer og sanger med kristne 
tekster. Men vi har og hatt en 
Erik Bye-kveld med innslag av 
både blåtoner og sjømannsviser; 
da favnet vi bredt.

Et sammensatt og allsidig 
«husband» har bidratt på flere 
sangkvelder, de legger ned en 
stor frivillig innsats og skal 
ha stor takk. Menighetsrådet 
i Tistedal har fra første stund 

vært positive og interessert i 
å bidra, og uten deres støtte 
hadde vi ikke fått dette til. 
Antallet besøkende øker – og 
det er slett ikke bare kirkevante 
som kommer disse onsdagskvel-
dene, noe vi synes er ekstra 
spennende.

 
Ulike solister
Fram til nå har disse vært 
med som solister: Aasmund 
Kaldestad, Irene Lundblad, 
Ann-Lisbeth Bjerke, Anne-Kirsti 
Syverstad Ulseth, , Gyda Hesla, 
Fred Iwan Jørgensen, Marianne 
Sandvik, Per Viggo Nilsen, PM 
Karlsson, Kirsten Eggen, Vegard 
Grinnbo, Vokalmixx, Halvor 
Kjerkreit, Gordon Øhrn og 
Arild Elnes. Professor Oskar 
Skarsaunes salmekunnskap har 
vi og vært heldige å ha med oss 
en kveld. Og jeg gleder meg over 
å samspille med alle disse gode 
musikerne og sangerne– ak-
kurat som jeg en gang drømte 
om å gjøre.

Fram mot sommeren står 
Pella Musikkforening på pro-
grammet, med dirigent Per 
Lindhaugen som solist. Bjørnar 
Spydevold er solist i mai, mens 
19.juni kommer mezzo sopranen 
Gro Bente Kjellevold for å synge 
Eivind Skeies salmer, og kompo-
nisten er og invitert.

Høsten er allerede i ferd med å 
planlegges, neste vår likeså. Alle 
som har blitt spurt om å delta 
på sangkveldene har svart ja, og 
flere har meldt sin interesse for 
å være med. Har du/dere en ide 
eller ønsker dere å bidra med noe, 
så ta gjerne kontakt med meg!

Korsets mysterium

Det er ikke så vanlig å slepe 
rundt på et kjempestort tre-
kors. Hvis en gjør det vil de 
fleste av oss gjerne ha tenkt 
ut en god forklaring i tilfelle 
vi treffer noe andre. For det 
oppleves litt rart 
å bære på et kors. 
Min for klaring 
er at jeg er kon-
firmantlærer, 
og nå er det tid 
for konfirmant-
musikaler som 
h a n d l e r  o m 
påske. Det er 
øvelser i mange 
kirker, og til og fra 
parkeringsplasser 
ved kirkene kan du altså treffe 
på medarbeidere som sleper 
med seg høyt talere, kasser 
med utstyr, og altså et digert 
kors.

Det er noe rart med korset. 
Som symbol kan det bety litt 
forskjellig. Det røde kors-
merket finner vi på skap 
med førstehjelpsutstyr, og 

på kjøre tøy og utstyr i fjell-
heimen der Røde Kors stiller 
opp med hjelp. I båthavna 
er mange båter merket med 
røde kors som viser at her er 
noen medlemmer i Rednings-
selskapet. Det betyr trygghet 
når vi ser redningsskøyta 
komme, merket med røde kors 

den også. Korset 
har blitt symbolet 
for hjelp. Det var 
ikke alltid slik.

F o r  2 0 0 0 
å r  s i d e n  v a r 
korset tor tur-
instrument i det 
romerske riket. 
Korsfestelser var 
en straffeme-
tode som skapte 
skrekk og viste 

hvem som hadde makt og 
 militær kontroll. Det gikk lang 
tid før den kristne kirke tok i 
bruk symbolet for tortur til 
et symbol for hjelp og trøst. 
Korset var forbundet med så 
mye negativt. Men blant flere 
symboler var det dette som ble 
det viktigste, og som nå står 
som merke på så mange kirker 

over hele verden. Det som 
skjedde med Jesus i påsken 
ble vendepunktet fra mørke 
til lys, fra tap til seier, fra sorg 
til glede, fra håpløshet til håp.

Påsken er en fin tid for å for-
dype seg i korsets  mysterium. 
Det nye testamentet kan være 
kortfattet i mange fortellin-
ger fra Jesu liv, men når vi 
kommer til påsken er fortel-
lingene mer detaljerte. Det 
er et drama som utvikler seg 
fra palmesøndag til første på-
skedag. Vi kan lese noe hver 
dag og få med oss inntoget 
til Jerusalem, skjærtorsda-
gen med påskemåltidet og 
kjenne på frykten på veien til 
Getsemanehagen der Jesus 
blir arrestert. Vi kan fordype 
oss i langfredagens lidelse og 
glede oss over påskedagens 
glade budskap: Jesus lever! 
Så kan vi lese bibelens for-
klaringer på hvorfor dette 
måtte skje, og prøve å forstå 
at det var for oss Jesus gjorde 
dette. 

Korset kan også symboli-
sere noe som er tungt å bære 
for den enkelte i hverdagen. 

KJELL HALVARD FLØ
SOGNEPREST

Vårkonsert i kirken
28. mars var det  vårkonsert 
i kirken. Kammermusikk
trioen som består av 
musikerne Knut Henriksen 
(klarinett), Mads André Soli 
(piano) og Anina Kristine 
Radotina (cello) deltok. 
Vi fikk vi høre  musikalske 
perler for besetningen 
klarinett, cello og piano og 
trioen har et repertoar for 
enhver smak.

Konsert Gledessprederne
Tirsdag 21. mai kommer 
koret til Berg kirke og holder 
sin årlige sommerkonsert. 
Det blir soloinnslag og 
allsang og enkel bevertning. 
Vi ser frem til en hyggelig 
og gledespredende konsert
opplevelse denne kvelden.

NYTT FRA
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Det kan være tanker om 
plager oss, og erfaringer fra 
livet som ikke er så enkle å 
forholde seg til. Forsoning 
og tilgivelse er ikke alltid så 
enkelt, men det kan være 
veldig befriende. Noen har 
påpekt at et kors har to akser. 
En loddrett planke som for-
binder himmel og jord, og en 
vannrett der de naglemerkede 
hendene til Jesus strekkes ut 
mot menneskene. Korset er 
et utfordrende symbol. Det 
representerer en invitasjon 
til å la oss forsone med Gud, 
og en utfordring til å tilgi våre 
medmennesker. Korset har 
 inspirert så mange salme-
diktere og forfattere. Mange 
er glad i dette verset fra en 
salme: «O, la aldri noen sinne 
korsets tre meg gå av minne, 
som deg, frelsens fyrste, bar!  
Men la kors og død og smerte  
tale, rope i mitt hjerte hva 
min frelse kostet har!»  Det 
er  korsets gåte som vi aldri helt 
blir ferdig med å forstå, men 
som vi kan  reflektere over i 
takknemlighet. God påske!

Det blir viktig at 
Menighets rådet i årene 
som kommer, ser på 
mulige innfallsvinkler for 
å involvere flere barne
familier i menigheten. 
Samtidig er det viktig å 
være bevisste på at dette 
ikke er gjort over natten, 
men vil kreve en langsiktig 
og planmessig innsats 
sammen med de ansatte.
Målet må være å vise 
stadig flere av de som 
bor i menigheten vår, at 
Guds ord er relevant også 
for dem, at kirken er et 
naturlig samlingssted og 
at et engasjement i  kirkens 
 aktiviteter kan være 
givende og spennende.

NYTT FRA
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Husker du Margit Borgström? Eller «Minns du sången»? Jeg så på disse sang
programmene og ble både fascinert og grepet av presentasjonen av salmer 
og sanger, entusiasmen og den genuine musikkgleden.

MARTE-KARI 
MELKERUD
KANTOR

KJELL HALVARD FLØ 

«HUSBAND»: Noen av musikerne som har vært med på sangkveldene har 
 nærmest dannet et husband. F.v. Ann-Lisbeth Bjerke, PM Karlsson, Kirsten 
Eggen, Anne-Kirsti Syverstad Ulseth, Vegard Grinnbo og kirkens kantor Marte-
Kari Melkerud. (Foto: Kjell Halvard Flø)
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Pilegrimsvandring med 
naturopplevelser
Torsdag 6. juni  arrangerer 
Berg menighet pilegrims
vandring i samarbeid 
med pilegrimsfellesskapet 
Sta Maria i Sarpsborg. 
Vandringen foregår på deler 
av strekningen mellom Berg 
og Rokke kirke. Underveis 
får vi hjelp av botaniker og 
første amanuensis Marit 
Eriksen til å se og oppdage 
det botaniske landskapet 
med blomster og ulike 
vekster vi beveger oss i. 
Dessuten blir det stasjoner 
for ettertanke underveis. Se 
nærmere informasjon på 
kirkens hjemmeside.

Blandakor i Berg menighet
I fjor høst startet menigheten 
opp blandakor og nå ønsker 
koret seg flere medlem
mer. Kanskje du har sunget 
i kor tidligere, og har lyst å 
starte opp igjen, i et positivt 
og uhøytidelig miljø. Nå har 
du muligheten. Repertoaret 
spenner over ulike 
musikksjangre, ikke bare 
kirkemusikk. Koret ønsker 
å ta vare på sanggleden. 
Samtidig setter koret seg 
mål for fremtidige opptrede
ner og sosiale samvær. Koret 
øver hver onsdag i Berg 
kirke kl 19.00 og dirigent er 
kantor Maria H. Johansen. 
Det er bare å møte opp på 
en øvelse.

Temakveld om tro, 
 psykologi og følelser
Torsdag 28. februar var 
psykiater Øystein Bakkevig 
invitert til temakveld i Berg 
kirke, hvor han kåserte rundt 
temaet «Er det sammenheng 
mellom tro og følelser»? 
Dette temaet interesserte 
mange som hadde kommet 
til Berg kirke denne siste 
dagen i februar. Arild Elnes 
gav musikalsk tonefølge med 
sin saksofon med noen flotte 
klanger. Det ble en interes
sant og utbytterik kveld

NYTT FRA
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Ulseth  et hilsningsbrev fra bi-
skopen, med hilsen til Rokke 
menighet, i det han ber me-
nigheten ta i mot Berit Øksnes 
som  menighetens rettlige, kalte 
prest. «Stå sammen med henne i 
for soningens tjeneste. Han som 
begynte en god gjerning i dere 
skal fullføre den i Jesu Kristi  
Far. Guds nåde og fred være 
med dere».

Prost Kari M. Alvsvåg holdt 
en tale for menighetens nye 
prest og sa bl.a.: «Du er ikke 
alene. Du har mange med-
vandrere både i tjenesten og 
i menigheten som har ventet 
på å gi deg varme». Og minnet 
henne på de løfter hun var blitt 
gitt og de løfter som hun ga, 
da hun var blitt ordinert som 
prest. «Den gangen sa du ja til 
å forkynne Guds ord og forvalte 
sakra mentene, at du ville dra 
omsorg for enkeltmennesker, 
at du ville veilede til levende tro 
på Kristus.» Prosten forsikret 
at Berit ville følges i kjærlighet 
og omsorg fra Gud, menig heten 
og samtlige medarbeidere i 
prostiet.

Deretter fulgte den formelle 
innsettelsen ledsaget av bønn 
ved prosten og menigheten.

Konfirmantene deltok aktivt 
og på en verdig måte under 

gudstjenesten, bl a ved skrift-
lesing og forbønn.

«Livet tar slutt», sa sogneprest 
Berit i sin preken. Hver uke 
 begraver vi folk her i Halden, 
og de fleste av oss har opplevd 
å miste noen vi er glad i. Det er 
mange av oss som er bekym-
ret for framtiden og som gruer 

oss til å dø. Ha øynene rettet 
framover, fest blikket mot det 
som ligger foran», hørte vi fra 
ordspråkene. Tekstene peker 
framover, som om det ikke er 
noe å frykte. Jesus åpenbarer 
hva som vil skje, og hvordan vi 
skal tilegne oss det vi kommer 
til å oppleve.

De er bare 4 disipler til stede, 
da Jesus snakker om disse 
 tingene. Utgangspunktet var at 
de kom ut av tempelet (Mark. 13) 
og en av disiplene sa «For noen 
steiner, og for noen byggverk!» 
Da er det at Jesus snakker med 
dem og realitetsorienterer dem 
om ikke å se storheten i det de 
ser. «Her skal det ikke bli stein 
tilbake på stein, alt skal rives 
ned». Og det er det som skjer i 
det første århundret etter at han 
levde. Man ville oppleve mange 
forfølgelser av de første kristne, 
og slik er det for utrolig mange 
kristne søsken i dag.

Men Gud er der i templets 
ruiner; han er der i sammen-
bruddet, han er der i de siste 
og vanskelige tidene. 

Ut av fallende tempelmurer 
vil det vokse et nytt nærvær av 
Gud. Dette fikk disiplene erfare, 
da Jesu liv endte i lidelse og 
død. Men han oppsto til nytt 
liv; senere har det spiret og 
grodd og gitt nytt liv til mange, 
mange generasjoner. Vi skal i 
fellesskap løfte troen og vandre 
i håpet. Jesus er til og med til-
stede i døden, og der er vårt 
håp. Gud vil alltid være der: 
Han som startet det hele, han 
som skapte oss. «Han er alfa og 
omega» står det i Åpenbaringen. 
Begynnelsen og enden. Han vil 
være der, når livet ditt er slutt.

Mot slutten av talen opp-
fordret den nye sognepresten til 
menigheten om å delta i kirke-
valget til høsten og melde seg 
til tjeneste i det nye menighets-
rådet i Rokke menighet.

Etter gudstjenesten ble den 
nye sognepresten ønsket vel-
kommen med en blomster-
bukett av formannen i nå-
værende menighetsråd, 
Anne-Brit Bjørk.

Deretter ble det kirkekaffe i 
kirkerommet.

Rokke kirke:

Berit Øksnes innsatt som sogneprest
Søndag 10. februar ble ny sogneprest 
Berit Øksnes innsatt i Rokke kirke av 
prost Kari Mangrud Alvsvåg. 

ARILD F. STANG
TEKST OG FOTO

Kirken var fullsatt, og det var flere 
musikalske innslag ved organist 
Jan Erik Norheim med datter 
Jenny Marie (sang) og Arild Elnes 
(saxofon).

Etter prosesjonen med kon-
firmanter, prosten og  3 prester, 
leste kirketjener Ole Johannes 

Prost Kari M. Alvsvåg foretar den formelle innsettelsen.

Berit Øksnes og Kari M. Alvsvåg

Sogneprest Berit Øksnes holder preken Musikk og sang ved Arild Elnes og Jenny Norheim.
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8. mars arrangement
Representanter for 
Kulturutvalget i Berg 
menighet var også dette 
året delaktig i årets 8. mars 
arrangement i Halden. 
Felleskomiteen for 8. mars 
består av kvinner fra ulike 
organisasjoner som på 
tvers av ulike oppfatninger 
og livvsyn står sammen 
i kampen for kvinners 
likeverd og rettigheter. Dette 
er et nødvendig arbeid som 
det er viktig at kirken støtter 
opp om.

Jazzmesse
Søndag 10. mars var det 
jazzmesse i Berg kirke. 
Musikere fra Halden 
Storband deltok sammen 
med solo sangeren 
Margrethe Gaulin 
Simensen. Musikerne 
hadde laget jazzversjoner 
av salmer og den liturgiske 
musikken. Det ble en flott 
opplevelse med glade toner 
i skjønn forening med det 
glade budskap.

Konsert i kirkestua
Berg kirkestue inviterte 
til intimkonsert tirsdag 
19. mars med musikerne 
og sangerne Omar Østli 
og Hege Brynhildsen. 
Inntekten gikk til Berg 
kirkestue. Denne konserten 
var den første i sitt slag i 
menighetens kirkestue, og 
det ble en fin konsertkveld 
med lokale artister.

Konfirmantmusikal
Årets konfirmantmusikal 
arrangeres i Immanuels 
kirke søndag 31. mars. 
Kirken blir opptatt av 
 kulisser og teknisk utstyr, så 
det blir ikke gudstjeneste 
der den dagen. Men en 
engasjert flokk konfirmanter 
fyller kvelden med sang, 
musikk og bibelhistorie.

NYTT FRA

BERG
MENIGHET

NYTT FRA

HALDEN
MENIGHET

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

Idd menighet: #90206
Asak menighet: #90226
Berg menighet: #4923
Halden menighet: #90142
Tistedal menighet: #90215
Rokke menighet: #90138
Enningdalen men.: #90144

skjedd. Man må 
da gå for den for-
klaringen som er 
mest sannsynlig.

For en tid siden 
sa en ga mmel 
 kjenning til meg at 
han nok ville tro på 
Gud om han bare 
hadde fått bevis 
på at han fantes. 
Uten bevis, kunne 
han ikke tro. I så 
måte ligner han på 
 apostelen Thomas. 
Da disiplene kom 

og fortalte at de hadde sett den 
oppstandene Jesus svarte han 
at han ikke ville tro dersom 
han ikke fikk se sårene i Jesu 
hender og stikke fingeren i såret 
i hans side. Det finnes ingen 
bevis! Mange  mennesker bruker 
dette som en unnskyldning for 
ikke å tro på Gud. Men hva er 
egentlig et bevis? For å forstå 
det, må vi se litt nærmere på 
fire viktige  aspekter ved hva 
bevis er for noe.

1. Bevis er en samling fakta 
som krever menneskelig tolk-
ning. Tenk på tiurfjærene vi 
fant på tiurleiken. Tolkningen av 
disse sportegnene er avhengig 
av våre forkunnskaper, tidligere 
erfaringer og vår motivasjon. 
2 .  For d i  b e v i s  k r e ve r 
 menneskelig tolkning, vil 
det alltid være muligheter for 
ulike tolkninger. Det relevante 
spørsmålet er ikke hvor mange 
mulige tolkninger det finnes, 
men heller hvilken tolkning er 
mest sannsynlig.
3. Hvis vi utelukker visse 
 tolkninger før vi betrakter 
 bevisene, vil vi aldri vurdere 
de tolkningene vi utelukker. 
Hvis vi for eksempel utelukker 
at det finnes en Gud, og bare er 
villig til å se på naturalistiske 
forklaringer, vil vi naturligvis 

I våres skulle jeg som vanlig på 
tiurleik. Denne vår opplevelsen 
må jeg ha med meg hvert år. 
Sammen med en god venn 
ankom vi plassen. Vi begynte 
straks å se etter sportegn som 
ekskrementer og fjær etter 
eventuelle slåsskamper mellom 
tiurene. Bak en liten kolle hvor 
det bestandig har spilt en tiur 
fant vi en stor haug med tiur-
fjær. Dette var ikke spor etter 
en vanlig slåsskamp, til det så 
det ut til å være for 
mange fjær som lå 
rundt på bakken. 
Her var det noe helt 
annet som hadde 
skjedd. Vi ble fort 
enige om at en tiur 
måtte vært drept 
på stedet. Men 
hvem var det som 
hadde gjort det. 
Vi diskuterte flere 
muligheter. Var 
det en hønsehauk 
som var den skyl-
dige, eller kunne 
det være en hubro 
eller kongeørn. 
Kanskje hadde det vært en rev 
eller ei gaupe, eller tenk om det 
hadde vært en krypskytter. Vi 
var usikre, og lette etter flere 
sportegn, men vi fant ingen. Vi 
diskuterte saken. Det var ingen 
bitemerker i de store fjærene. 
Det bruker det alltid å være når 
det er patte dyr som har drept 
en fugl, altså var det små mu-
ligheter for at det kunne vært 
rev eller gaupe. En krypskytter 
hadde vel neppe ribbet tiuren 
på stedet så vi utelukket den 
muligheten også. Vi sto igjen 
med tre muligheter: hønsehauk, 
hubro og kongeørn. De to siste 
er ganske sjeldne i våre trakter, 
men en hønsehauk ville ikke 
klart å fly avgårde med en tiur 
som veier mer en dobbelt så mye 
som den selv. Vi ble enige om at 
det enten måtte være hubro eller 
kongeørn, og mest sannsynlig 
var det konge ørn. Den er kraftig 
nok til å lette med en tiur, men 
helt sikre kunne vi ikke være.

Denne opplevelsen i vårskogen, 
minner litt om en kriminalsak. 
Politiet kommer til åstedet og 
finner spor etter det som har 
skjedd. Dette er bevis som 
legges fram i en påfølgende 
rettsak. Ikke alltid er bevisene 
så utve tydige at man kan være 
helt sikker på hva som har 

konkludere med at det ikke 
finnes noen bevis for Guds 
eksistens.
4. Den beste forklaringen på 
en samling bevis, kan ofte 
disku teres. Fakta er ikke alltid 
udiskutable.  Vi kan imidlertid 
komme fram til den mest sann-
synlig forklaringen. 

Når noen mener det ikke 
finnes noen bevis for at Gud 
finnes, skyldes det gjerne at 
de i utgangspunktet utelukker 
muligheten for at det finnes 
noen Gud. Fakta vi finner ved 
å studerer naturen og våre egne 
liv, vil da ikke kunne tolkes på 
noen annen måte enn ved hjelp 
av naturalistiske forklaringer. 
Dermed finner en heller ikke 
noen bevis for at Gud finnes. 
Det kan sammenlignes med en 
detektiv som undersøker et hus 
hvor det er foregått en kriminell 
handling, og er overbevist om 
at forklaringen på det som har 
skjedd ikke kan skyldes noen 
andre enn de som befinner seg 
i huset. Han tar seg dermed 
ikke bryet med å undersøke 
om  hendelsen skyldes noen 
utenfor huset. Det er i så fall 
dumt, for det kan jo være store 
mulig heter for at forklaringen 
nettopp ligger utenfor huset.

Det er ofte slik at mennesker 
som sier at de ikke kan tro på 
Gud fordi det ikke finnes noen 
bevis, ikke har tatt seg tid til å 
se nærmere på de fakta som 
finnes. I dagens sekulære 
samfunn er folk raske til å for-
kaste Bibelens som kilde til å 
bevise Guds eksistens. Gud har 
 imidlertid ikke bare skrevet en 
bok men to. Mange av de største 
vitenskapsfolk som har levd har 
sett på naturen som den andre 
boken. Ved å studere naturen 
og de fakta de fant der, tolket de 
det som et tydelig bevis for at det 
måtte finnes en skaper. Stadig 

oppdager vitenskapen nye fakta 
om naturen og dens virkemåte. 
Disse nye fakta har på ingen 
måte gjort troen på en skaper 
mindre sannsynlig. Tvert i mot. 
Astronomenes oppdagelser om 
Universet og mikrobiologene 
og biokjemikernes oppdagel-
ser i cellene peker alle i samme 
 retning. Det må finnes en skaper. 
Man trenger imidlertid ikke å 
være verken astronom eller bio-
kjemiker for å forstå at det må 
stå noen bak det hele.

Paulus var veldig klar over 
dette. Vi ser det tydelig når han 
henvender seg til  epikureiske 
 filosofer i Ap.gj.17. Han  begynner 
med å vise til den Gud som har 
skapt himmel og jord og alt 
som er i den. Også da Paulus 
og Barnabas var i Lystra og 
forkynte evangeliet viser han 
til skaperen som har latt sine 
velgjerninger vitne om seg i 
naturen. Naturens vitnesbyrd 
er noe som alle mennesker har 
kunnet se og erkjenne. Selv små 
barn som aldri har hørt om Gud 
viser til en gudelignende skaper 
som står bak naturen. Naturens 
vitnesbyrd om at det finnes en 
designer bak alt liv, er så sterkt 
og iøynefallende  at den kjente 
biologen og ateisten Francis 
Crick skriver: Biologen må stadig 
huske på at det de ser ikke er 
designet men har  utviklet seg 
av seg selv. Naturens vitnesbyrd 
er altså så  påtrengende at man 
må minne seg på at den ikke er 
designet, for det ser jo vitterlig 
slik ut. Paulus har også et ord 
for dette når han i Romerbrevet 
1.23 skriver: «De kjente Gud, men 
likevel gav de ham ikke den ære og 
takk som Gud skal ha. Med sine 
tanker endte de i tomhet, og det ble 
mørkt i deres uforstandige hjerter. 
De sier de er kloke, men de endte i 
dårskap.»

(Artikkelen er trykket i Tabernaklets 
menighetsblad , desember 2018.

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

Bevisets stilling
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Bibelen til alle

INGER LISE SKAUGE
TEKST

Marianne Kristiansen er leder for Bibelen til alle i Halden. 
Hun har sendt en orientering om aksjonen.

NYTT FRA

HALDEN
MENIGHET

Orgel og saksofon i kirken
Fire organister, én saksofon 
og en sanger trakk fullt hus til 
Immanuels kirke en torsdags
kveld i januar. Saksofonisten 
Arild Elnes hadde fått med 
seg den musikalsk sterke 
gjengen til en felles konsert 
som rommet ulike epoker og 
stilarter. Orgel og flygel ble 
traktert av Jan Erik Norheim, 
Maria Haug Johansen, Marte
Kari Melkerud og Morten 
Olaussen. Som ekstra bonus 
var Jenny Norheim glitrende 
solist i en Duke Ellington
komposisjon kranset av 
saksofon og flygel. En stor 
kveld som også bidro til en 
gave til Kirkens Bymisjon.

Berit Øksnes på lunsjmøte
Rokke og Haldens nye prest, 
Berit Øksnes, var kåsør på 
lunsjmøtet 12. februar. Der 
fortalte hun om sin opp
vekst nær innpå et hjem for 
schizofrene menn. Faren som 
var diakon, hadde startet 
hjemmet, og i likhet med 
diakonvenner fra studie
tiden var han opptatt av at 
beboerne skulle ha et liv også 
utenfor hjemmets fire vegger. 
Berit fikk med seg innsikt i 
hva begrepet menneskeverd 
betyr. 

10. februar fant den 
høytidelige innsettelsen 
sted i en fullsatt Rokke kirke. 
Prost Kari Mangrud Alvsvåg 
holdt innsettelsestalen og 
Ole Johannes Ulseth leste 
biskopens brev om den 
nye presten. En fin og lys 
gudstjeneste.

Påskefellesskap
Berg og Rokke  samarbeider 
om påske programmet; 
Palmesøndag er det 
gudstjeneste i Berg kirke, 
Skjærtorsdag i Rokke. 
Langfredag er det som vanlig 
økumenisk guds tjeneste 
i Immanuels kirke med 
deltakelse fra frimenigheter i 
Halden.

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

Marianne Kristiansen 
er leder for Bibelen 
til alle i Halden. Hun 
har sendt en orien-
tering om aksjonen.                                                                                                          
Bibelen er  verdens 
me s t  le s te  b ok . 
Ungdom i Oppdrags 
l e d e r  L o r e n 
Cunningham fikk 
en visjon om at alle 
 husstander i verden 
burde ha en bibel. 
Høsten 2014 startet 
prosjektet «Bibelen 
til alle» med å dele 
ut bibler til alle i 
Finnmark.

«Bibelen til alle  
i Østfold» 
Prosjektet «Bibelen til alle i 
Østfold» startet høsten 2015. Det 
er en økumenisk, fritt stående, 
ikke-kommersiell forening. Det 
ble dannet lokalgrupper i hver 
kommune i Østfold. Høsten 
2018 var man klare til å dele 
ut bibler og alle husstander i 
Østfold fikk tilbud om en bibel. 
Bibelselskapet var en viktig 
samarbeidspart i satsingen. De 
skaffet til veie en pen bibel av 
2011- oversettelsen som er fint 
innbundet.

«Bibelen til alle Halden» 
I Halden jobbet en tverr kirkelig 
gruppe med å planlegge utde-
lingen i et par år. Gruppen 
samlet inn penger til bibler, 
og totalt fikk de inn 442.000 
kroner som innebar at vi fikk 
nok til de ca. 6000 biblene som 
ble delt ut Halden i løpet av et 
par uker høsten 2018.

Mange av menighetene i 
Halden sto sammen om 
 initiativet. Arbeidsgruppen 
fikk låne  lokaler i Peder 
Ankers gt. 3 ved stadion. Dette 
egnet seg svært godt som lager 
for biblene og som samlings-
sted under  utdelingen. Ca 200 
personer var med på å pakke 
bibler i poser, være sjåfører 
og bibelutdelere. Halden kom-
mune ble delt inn i ca 10 roder 
med hver sin rodeleder, som 
hadde ansvaret for at samtlige 
husstander ble besøkt. Det var 
mange haldensere som ikke 
var hjemme. De fikk en lapp i 
postkassen med info om hvor 
de kunne henvende seg for å 
få en bibel. Mange benyttet 
seg av denne muligheten i 
etterkant.

K r is t ne f r a  de  f les te 
 menigheter i Halden sto 
sammen om å dele ut bibler i 

rodene. «Bibelen til 
alle i Halden» har 
samlet de kristne 
fra ulike arbeidslag 
og menigheter slik 
at de nå fremstår 
som  «kristenfolket» i 
Halden.   

I etterkant av ut-
del ingen ble det 
invitert til ALPHA-
kurs. En ganske stor 
gruppe meldte seg 
på disse onsdags-
kursene som er gratis 
og holdes i lokalene 
til Frelsesarmeen. 
Kurskveldene er tre-
delt, med et måltid 
med sosial agenda, 
f o r e l e s n i n g  o g 
 samtale i grupper. Et 
slikt kurs retter seg 
mot de som ønsker å 

vite mer om hva kristen tro 
innebærer, eller de som rett 
og slett ønsker å friske opp 
barnelærdommen.

TAKK  
for Bibelen 
til alle!
I løpet av en 14 dagers 
periode denne høsten fikk 
noen av oss være med på å 
besøke hjemmene i Halden 
for å gi dem et tilbud: En 
gratis Bibel! Det var en stor 
glede å få gå rundt og tilby 
denne flotte gaven. Men det 
som var enda  hyggeligere 
var alle de positive og 
takknemlige menneskene 
vi møtte. Vi ble rørt over 
mottakelsen vi fikk da vi 
ringte på hos haldenserne. 
Takk for at dere tok imot oss, 
og takk for at dere tok imot 
gaven.  En stor takk også 
for et  hyggelig og oppriktig 
«nei takk» til dere som ikke 
ønsket å motta Bibelen.

Martin Lund
– Fordi jeg syntes det var et 
godt initiativ, en aksjon som ville 
løfte fram Bibelen på en positiv 
måte. Som kirke og kristne skal 
vi være stolte av Bibelen, villig 
lese i den og oppfordre andre til 
dette. For gjennom Bibelen blir 
vi kjent med Jesus. Aksjonen var 
derfor en måte å gi Jesus videre 
til folk i byen vår og bygdene 
våre – og det må vi som kirke 
være med på. Jeg tror også at vi 
kristne har godt av å komme oss 
ut og oppsøke folk der de er.

Elizabeth Hunnestad
– Fordi jeg ville bidra til at folk 
kunne få en bibel, men også for 
å utfordre meg selv i å gjøre noe 
jeg hadde tro på. Det koster litt 
å ringe på hos folk.

Martin Glomsrød
– For meg er det et todelt svar. 
Jeg følte det som et vitnesbyrd å 
få gå rundt og ringe på hos folk. 
I tillegg var det fint å kunne tilby 
en helt ny bibelutgave gratis.

Blant de 200 som la ned 
mange timer i arbeidet, 
har vi stilt tre personer 
det samme spørsmålet:
– Hvorfor  engasjerte 
du deg i dette 
 bibelprosjektet?

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
• Populær catering

• Pølsemakeri
• Rene råvarer av god kvalitet

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

Benytt 
Menighets

bladets 
 annonsører når 

du handler...
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Via Dolorosa  
– Lidelsens vei

JOSTEIN ANDREASSEN
TEKST

Nedenfor Getsemanehagen i Jerusalem ligger Kedrondalen. 
Nær støttemuren til den  ruvende Klippemoskeen – den med 
den gyldne kuppelen – finner du Løveporten. Den har flere 
navn, som Stefanusporten eller Fåreporten.

Lesefrukter
ved Trond Enger

20. januar ble årets Tårnagent
gudstjeneste avholdt med en 
flott gjeng agentåtte åringer i en 
fullsatt kirke.  

3. mars var det Karnevals
gudstjeneste i Idd kirke med 
barn i morsomme kostymer – og 
med en bønnevandring til etter
tanke både for små og store. 

Årsmeldingen for 2018 er nå 
klar: På de 44 ordinære guds
tjenestene var det i snitt 78 
deltakere hver gang. Det ble til 
sammen gitt kr 114 207 i offer. 38 
barn ble døpt, 40 ungdommer 
ble konfirmert, det ble foretatt 
19 vielser og 31 personer ble 
gravlagt. 

Lørdag 9. mars viste konfir
mantene på Iddesiden prosjektet 
«Møtested Påske» i Tistedal 
kirke. Prosjektet var en fram
stilling av Jesu siste påske, med 
henblikk på hva den betyr for oss 
som lever i dag.  

NYTT FRA

IDD
MENIGHET

Den som vidste, 
hvad der bor i andre. 
Den, som vidste, om 
der bor saa megen 
 Uregelmæssighed, saa 
megen Løgn i andre, 
som der er i en selv.
Adolf Gustav Vigeland
norsk billedhugger
(1869–1943)

Det er retningen, ikke 
farten som er viktig for 
å nå målet.
Peter Halldorf
svensk pinsepastor og forfatter
(1958–)

Å dø vil være et utrolig 
stort eventyr.
James Matthew Barrie
skotsk forfatter
(1860–1937)

Astrid Sørbrøden Breda
1. Det opplevdes hyggelig og 
åpent, uten tvang eller formaninger.
2. Jeg hadde bare noen gamle 
pocketutgaver fra før, så denne nye 
moderne bibelen ville jeg gjerne ha.
3. Ja, vi åpnet den litt i jula.

Berit Kildebo Lettenstrøm
1. Det var veldig hyggelig å få 
besøk av folk for aksjonen.
2. Det var jo faktisk en god idé 
å dele ut bibler. Ikke alle har en 
moderne bibel hjemme. Selv om 
jeg har en bibel fra før, ville jeg 
gjerne ha denne nye Bibelen.
3. Ja, det har jeg absolutt gjort. Jeg 
ser i den en gang imellom og har 
lest noen kapitler.

Per Egil Evensen
1. Det opplevde jeg veldig som 
hyggelig.
2. Jeg syntes det var fint å få en 
helt ny bibelutgave.
3. Ja, det har jeg, det er interessant, 
spesielt fordi den er i moderne 
språk.

Vi har kontaktet noen av dem 
som bor i roden med adresse 
Asakveien og stilte 3 spørsmål:

1. Hvordan opplevde du å få 
besøk av representanter fra 
«Bibelen til alle i Halden»?
2. Hvorfor takket du ja til 
 bibel gaven?
3. Har du bladd i den nye 
 bibelen?

Betestadammen
Her kommer du inn gjennom 
de tykke bymurene og ser den 
flotte St. Anna-kirken. Den ble 
reist på 1100-tallet. Her forteller 
tradisjonen at Jomfru Marias 
foreldre skal ha bodd (Anna 
og Joakim). Like bortenfor er 
restene etter Betestadammen 
der Jesus helbredet den lamme 
(Joh. kap. 5). Fortsetter du så 
bortover gaten, kommer du 
til det området som i sin tid 
ble dekket av Antoniaborgen.  
Dette stedet hvor en tror Jesus 
ble dømt av Pilatus, og det var 
herfra han måtte gå den tunge 
veien til Golgata, bærende på 
tverrbjelken til sitt kors.

Lidelsens vei
De kristne har i uminnelige tider 
æret disse stedene så godt det 
har latt seg gjøre, tross krig, 
okkupasjon og ufredstider. I 
vår tid, like ved en gutteskole, 
ligger to kapeller. Det ene er 
Flagellasjonskapellet. Der det 
er reist, skal Frelseren ha blitt 
pisket og tornekronet. Like ved 
er Domfellelsens kapell. Disse 
stedene er stasjon 1 og 2 i Via 
Dolorosa-ruten, Lidelsens vei, 
som ender opp i Gravkirken 
der stasjon 9–14 befinner seg.  
Vandringen slynger seg gjennom 
basargatene i den  muslimske 
bydelen og etter hvert over i den 
kristne. Det er fremmede inn-
trykk å få, men  likevel rørende. 
En stopper gjerne ved flere av 
stasjonene. Dagens rute er ca. 
600 meter og ble fastlagt i 1850, 

men de kristne har egentlig gått 
den omtrent som i dag gjennom 
1700 år.

Tradisjon
Forskjellig tradisjon er  knyttet til 
mange av stasjonene. Ved nr. 3 
skal Jesus ha falt for første gang. 
Ved stasjon nr. 5 skal Simon 
fra Kyrene ha overtatt å bære 
tverrstokken til korset. Her er 
et kapell.  Etter en vandring i 
vanligvis nokså mye trengsel, 
ankommer en Gravkirken. Inni 
denne er rester både av Golgata-
klippen og en nokså ombygd 
Jesu grav.  Dette stedet ble æret 
av de første kristne like til de ble 
jaget bort av romerne i år 66. 
Da begynte nemlig den  jødiske 
oppstanden. I år 135 bygde 
keiser Hadrian et stort Venus-
tempel over hele området, og 
kirkefedrene sier at det var for 
å håne og om mulig utrydde de 
kristne. Det samme skjedde for-
resten i Betlehem over grottene 
der Jesus ble født. På 320-tallet 
ankom imidlertid Helena, mor 
til den kristne keiser Konstantin. 
Hun fikk reist store kirker begge 
steder, og de står mer eller 
mindre i dag.

Gravkirken
Går du inn i gravkirken, fins en 
bratt trapp på høyre side like ved 
inngangen. Øverst kan du se det 
som er igjen av Golgata-klippen, 
under glassmontre.  Det er svært 
rørende. Nede i kirken ligger en 
flat helle som Frelseren skal ha 
ligget på da han ble salvet.  Det 
er selvsagt vanskelig si med sik-
kerhet.  Men rett bortenfor er et 
slags «hus», inni der er Jesu grav. 
Den er nok temmelig ombygd 
og belagt med kalksteinsheller.   
For min del er jeg ikke i tvil om 
at her ble Jesus lagt i sin grav.  
Likkledet som Josef av Arimatea 
hadde kjøpt, ble lagt rundt ham, 
og hodetørkleet som var surret 
rundt hodet hans for å samle 
opp blod, ble tatt av. Jesus var 
død. Men den tredje dagen stod 
han opp, til verdens frelse, for 
oss alle, for meg som skriver 
dette og for alle dere som leser 
dette.

Halleluja! Tenk for en 
 mulighet! Jesus har sonet all 
vår synd, og vi kan få del i hans 
frelse og komme til himmelen, 
aldeles gratis.

Om vi bare tar imot…
(Artikkelen er trykket  

i Menighetsbladet for Hasvik, 1/2013.

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

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
• Henting og levering av minnestein
•  Vedlikehold, oppussing, fornyelse og 

inngravering av minnestein
• Bolting av gravstein/sokkel
• Selvvanningskasser/bedplater/rammer

Kontakt oss:
96 71 09 84  •  94 14 06 32  •  93 04 97 50

Menighetsbladet 
 takker for all støtte  
fra annonsører og 

privatpersoner.
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Sangkvelder
Tistedal menighetsråd 
inviterer til nye sangkvelder i 
Tistedal kirke:
22. mai kl. 19.00:  Bjørnar 
Spydevold. «Salmer og 
sanger vi gjerne hører». 
Sammen med MarteKari 
Melkerud vil Spydevold 
presentere de mest kjente og 
kjære salmene og sangene.   
19. juni kl. 19.00: Salmer 
og sanger av Eivind Skeie. 
Solist Gro Bente Kjellevold. 
Skeie har skrevet utrolig 
mange salmer og sanger, 
og har også bidratt til 
TVprogrammer. 
Datoer for sangkvelder 
til høsten: 21. august, 18. 
september, 30. oktober og 
27. november. Sangkveldene 
avsluttes med kringle og 
kaffe, og det er alltid hyggelig 
å stanse igjen og bli bedre 
kjent med hverandre. I bilens 
tid er det mulig å besøke en 
nabokirke også, og alle er 
hjertelig velkommen!

NYTT FRA

TISTEDAL
MENIGHET

SORG OG OMSORG:

Du kan få hjelp og støtte  
når en du er glad i dør

DIAKONI  I  FOK US

og mer tilbake. Alt 
han etterlot seg 
var et par sekker 
med  manuskripter 
– som ble brent 
ulest.

Men én av sal-
mene ha ns v i l 
for tsat t  leve – 
hans mesterverk 
som han skrev 24 
år gammel. Det er 
teksten som første 

gang ble offentliggjort under 
 tittelen «Maria Magdalenas 
Jubel»: Å, salige stund uten 
like. Han lever, han lever 
ennu!

Melodien til salmen er 
 komponer t  av  K r is t ia n 
W e n d e l b o r g  i  1 8 9 0 . 
Wendelborg (1863–1938) var 
lærer, organist og kompo-
nist i hoved staden. Han utga 
både kantater og korsanger. 
Det ble sagt at  melodien til 
denne salmen ga teksten 
«vinger til verdensflukt».  
I alle fall har melodien til 
denne  teksten en spenst i seg 
som løfter både  solister, menig-
het og tilhørere på ørnevinger!

I tillegg til salmen i 
denne  omtalen har 
han en til i Norsk 
Salmebok, nr. 270: 
Hen over jord et 
pilgrimstog så stille 
skrider frem.

Johan Halmrast 
b l e  f ø d t  p å 
Lillehammer i 1866 
og var sønn av en 
velstående kjøp-
mann. Men han 
døde på et kvist værelse i en 
av Oslos sentrums gater – fattig 
og ensom.

Helt fra barndommen av 
hadde han drømt om å bli 
salme dikter, men det gikk ikke 
helt etter planene. Hans far 
gikk konkurs i 1878 og flyttet 
med familien til Oslo. Fra han 
var 12 år måtte Johan klare seg 
selv. Hans eneste utdannelse 
ble Folkeskolen, men han var 
en oppvakt gutt til tross for 
at han var sterkt funksjons-
hemmet fra barnsben av. Han 
var kortvokst og hadde defor-
merte hender og rygg. 

Johan levde et liv i ensomhet 
og fattigdom, og trakk seg mer 

Salmeomtale
Å, salige stund uten like: Denne kjære påske salmen 
fra 1890 er skrevet av Johan Halmrast (1866–1912). 
Halmrast var  forfatter og journalist i Oslo. Han skrev 
mange romaner, salmer og sanger.

Å, SALIGE STUND 
UTEN LIKE 
NR 219 – NORSK SALMEBOK 2013

Å, salige stund uten like, 
han lever, han lever ennu!
Han vandrer i seierens rike, 
min sjel, hvorfor sørger da du?
Han er ikke lenger i graven, 
hvor bleknet i døden han lå,
jeg levende så ham i haven, 
og aldri så skjønn jeg ham så.

Han lever, og jeg skal få bringe 
hans venner det salige ord -
Tenk, jeg som er ringest blant ringe, 
den minste han kjenner på jord.
Tenk, jeg skal hans hilsen frembære, 
å, kunne jeg synge det ut!
Mer kunne ei engler begjære 
enn gå med så salig et bud!

Å, salige stund uten like, 
han lever, han lever ennu!
Han vandrer i seierens rike, 
min sjel, hvorfor sørger da du?
Du søkte din trøst i den døde, 
og dvelte ved gravnatten kun,
så fikk du ham levende møte, 
å, salige, salige stund!

INGER LISE SKAUGE
TEKST

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

FELLESSKAPSMÅLTID
Tirsdag 2. april kl. 18.00
på Trivselsstua i 1. etg på Halden helsehus
Rammen rundt kvelden er enkel:
• Samling rundt bordet med kveldsmat.
• Litt program.

Påmelding innen 1. april til en av disse:
Hilde Finsådal: 951 06 257 / hilde.finsadal@halden.kommune.no
Anne-Karine Eriksson: 918 70 360
Ellen Rosseland Hanssen: 474 75 970
Olav Kolstad: 916 87 991

Sorg og omsorg 
er en landsomfattende organisasjon. 
Arbeidet organiseres forskjellig fra sted til 
sted. Et bredt spekter av organisasjoner står 
bak Sorg og Omsorg i Halden:

• Halden Sanitetsforening
• Halden Demensforeningen
• Halden Soroptimistklubb
•  LEVE Østfold (Landsforeningen for etter-

latte etter selvmord)
• Den Norske Kirke 
• Human-Etisk Forbund
• Halden Frivilligsentral
• Halden kommune

2 ganger i året inviterer vi til fellesskapskveld 
for dem som har mistet en av sine nærmeste. 
I tillegg tilbyr vi sorggrupper når noen ønsker 
det. Ønsker du kontakt eller mer informasjon, 
kan du henvende deg til

Diakon i Den norske kirke
Hilde Finsådal,
E-post: hilde.finsadal@halden.kommune.no
Tlf.: 951 06 257

eller
Halden Frivilligsentral
E-post: post@halden.frivilligsentral.no
Tlf.: 69 17 64 82 / 916 35 173

Sorg og omsorg i Østfold har egen nettside: 
www.sorgogomsorg.org

Kvinnene ved graven, alterbilde i Søgne kirke.
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Tirsdag 9. april får alle hus
stander i Idd besøk av 
menighetens konfirmanter i for
bindelse med Fasteaksjonen 
«Rent vann er en menneske
rettighet». Ta godt imot dem. 
Aksjonen er som vanlig i regi av 
Kirkens Nødhjelp.

For trettende gang inviterer 
menighetene på Iddesiden til 
en felles «Påskefestuke». Nytt 
av året er at Metodistkirken 
i Tistedal blir med på et 
samarbeid om langfredags
gudstjenesten i Tistedal kirke. 
Idd kirke er denne gangen 
tildelt familie gudstjenesten 
palmesøndag – i tillegg blir 
det festgudstjeneste 1.påske
dag og påskegudstjeneste på 
Bakke opptreningssenter 2. 
påskedag. 

Torsdag 11. april blir det ny 
«Bygdekveld på Karlsholm» 
med spennende kåsør, friske 
sangkrefter, mye allsang, 
og selvsagt med god tid til 
mat og prat. Alle er hjertelig 
velkommen!

Årets konfirmasjons
gudstjenester i Idd kirke blir 
søndagene 5. mai og 12. mai. 
Begge dagene med to guds
tjenester kl 10.00 og kl 12.30.

«Påsken i ord og toner»
Palme søndag 14. april i 
Enningdalen kirke kl. 18.00.
Festgudstjeneste 1. påskedag, 
søndag 21. april i Prestebakke 
kirke kl. 11.00.
 
Sangkveld i Prestebakke 
kirke onsdag 24/4 kl 18.00. 
Kirken får besøk av sangeren 
AnnLisbeth Bjerke og gita
risten PM Karlsson sammen 
med  organisten MarteKari 
Melkerud. De stiller med «en 
salig blanding sanger med en 
allmektig puls. Det blir Elvis 
og Cash, men også sven
ske lesersanger og salmer i 
folketonedrakt». 

Samtalegudstjenesten med 
årets konfirmanter er søndag 
28. april.

NYTT FRA

IDD
MENIGHET
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MENIGHET

Hva skjer i Trosopplæringen?
1-2-3 ÅRS GUDSTJENESTER 
Utdeling av gaver til de barna 
som er 1, 2 og 3 år gamle skjer 
i mars og november.
ANNO 1647 (4. TRINN)
2. Pinsedag har vi familie-
dag på Berg bygdetun med 

6. ÅRSBOK: Utdeling av Min 
kirkebok 6 skjer i kirkene i 
Halden i mars og april.

friluftsgudstjeneste,  hemmelig 
gjest, leker og  konkurranser, 
håndverkstradisjoner og lokal 
historie. Historielaget og 
Bygdekvinnelaget blir med. 
Salg av grøt og vafler.

I FYR OG FLAMME (7. TRINN)  
Før 16/6 juni blir det en samling 
«I fyr og flamme» for de som 
går i 7. klasse. Det blir flamme-
show, grilling og vandreteater!  
Tegneserie-Bibelen fås som 

RAGNA 
RISTESUND HULT
TEKST

Karnevalsverksted

9-åringene i Halden var invitert av de ulike 
menigheter i Den norske kirke til å være med på 
Karnevalsverksted.
AV RAGNA RISTESUND HULT, KATEKET

På Karlsholm ble barna aktivisert med å lage fastelavensris, 
karnevalsmasker, bake boller og blåse opp ballonger. Deretter var 
det tid til matpause med bollespising og saft. Bibelfortellingen om 
«Sareptas krukke» ble vist på storskjerm. Barna ble også malt med 
karnevalssminke i alle regnbuens farger.  De fikk lære om karne
valets opprinnelse og om fastetiden. Fastebøssene fra Kirkens 
Nødhjelp gir også en fin mulighet til å tenke på andre i fastetiden 
og de som ville fikk med seg en fastebøsse hjem.

I Immanuels kirke ble det arrangert karnevalsverksted i forkant 
av gudstjenesten. Med fastelavensris i hendene gikk barna inn i 
prosesjon i kirken. Halden barnekor deltok også og sang sammen 
med karnevalsbarna.  Det var en fargerik fastelavnesgudstjeneste 
med mange glade karnevalskledde barn. På kirkekaffen fikk barna 
fastelavensboller og saft.

På fastelavensgudstjensten i Tistedal deltok utkledde speiderne 
med drama til fortellingen om den barmhjertige samaritan.  De 
sang også speiderbønnen og andre sanger. Perkusjonisten Kjetil 
Henriksen deltok  med trommer som laget en fin stemning på 
gudstjenesten.  Speiderne hadde med seg boller og kaker som 
både små og store forsynte seg med.

AV RAGNA RISTESUND HULT, KATEKET

Rokke og Idd kirker var fulle av engasjerte 8åringer som i løpet 
av to helger løste oppdrag og mysterier i kirken og utforsket 
tårnet og klokkene.  Barna bodde hjemme, men var store deler av 
helgen med på agentoppdrag i sin lokale kirke. Tårnagenthelg er 
et landsdekkende arrangement innen Den norske kirke.

Kirketårnet er en skjult skatt for mange barn. Det var ekstra 
spennende å få være med opp i tårnet og se på klokkene. Flere 
av klokkene er uvanlig rikt dekorert og kan ha ulike inskripsjoner. 
Det var tårn agentenes oppgave å finne ut hva som stod på deres 
kirkeklokke.    Flott var det også å synge en sang oppe i tårnet 
med kirke klokkens dur som instrument.

Bibelens bok, mysterienes bok, inneholder mange spennende 
fortellinger som 8åringene fikk lytte til. Ellers var det også kjekt 
å gå på symboljakt rundt om i kirken. Det finnes mange symboler 
og barna fikk gå på skattejakt for å finne dem og for å lære hva 
disse betydde. Det var også spennende å få besøk fra en politi 
som lærte barna enkel etterforskning og hvordan man tar ulike 
avtrykk av ulike spor.

Barna var også med på søndagens gudstjeneste som var gjort 
om til en Tårnagentgudstjeneste. Det var blitt øvet på dramaspill 
og sang. Barna gikk også inn i prosesjon i kirken og var med på 
bønnevandring under gudstjensten.

Tårnagenthelgen ble en flott opplevelse både for 8åringene 
og alle lederne. Det var fint at mange konfirmanter, foreldre/
Englevaktene og ungdomsledere også hadde anledning til 
å være med på opplegget. Til neste år kan alle kommende 
 8åringer se fram til en flott opplevelseshelg i sin lokale kirke.

De to siste helgene i januar 
var Haldens 8-åringer 
invitert til byens kirker for 
å være  agenter og til å løse 
oppdrag og mysterier.

gave. Besøk av hemmelig gjest.
Mer informasjon finner du på 

kirkens nettsider: 
www.halden.kirken.no 

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.

Marthinussen
MUSIKK

Pianostemmer/ 
tekniker

Prestegårdsvn. 1, 
1791 Tistedal

Tlf 91 36 02 45
 

sverre@ 
marthinussenmusikk.no w

w
w
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us
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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!

Benytt 
Menighets

bladets 
 annonsører når 

du handler...
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Sjømannskirken i forandring

Sammen med en skredder, en 
gruveingeniør og en kullhandler 
startet Chicago-advokaten Paul 
Percy Harris i 1905 en klubb som 
skulle bli til Rotary International. 
Klubbens medlemmer skulle ha 
forskjellige yrker og hensikten 
skulle være å bedre yrkesetikken 
blant medlemmene.

Da politikere fra hele verden 
kom sammen og stiftet FN, var 
Rotary International den eneste 
ikke-politiske organisasjon 
som fikk være med og gi råd. 
49  rotarianere deltok således i 
 utformingen av FNs charter i 1945.

Rotarys motto er service 
above self. I dag er det 32 000 
klubber rundt om i verden, 
med til sammen én og en kvart 
millioner medlemmer. Norske 
Rotaryklubber har HM Kongen 
som høy beskytter.

For å bli medlem i en 
k l u b b  m å  m a n  g o d t a 
«4-spørsmåls prøven»:

Om saker vi tenker, sier og 
gjør må man alltid spørre seg 
1) Er det sant? 2) Er det rett-
ferdig for alle det angår? 3) Vil 
det skape forståelse og bedre 
vennskap? 4) Vil det være til 

Hjelpende Hender i halden

beste for alle det angår?
Noen av formålene ved å 

være medlem er å stille høye 
etiske krav i vårt yrkesliv og vise 
respekt for alt nyttig arbeid. Å 
gagne andre i privatliv, yrke 
og samfunnsliv. Å arbeide for 
 internasjonal forståelse, sam-
hold og fred.

Halden Rotaryklubb ble  stiftet 
30. mars 1934 og kan  således i år 
feire 85-års jubileum. Klubben 
har stort sett opp  gjennom årene 
hatt rundt 50 medlemmer fra 
forskjellige yrker.

Under klubbens møter (1 

Halden Rotaryklubb
time/uken) lærer vi gjennom 
foredrag om samfunnet og om 
utviklingen innen forskjellige 
yrker.

Inntekter får k lubben 
 gjennom kontingent og for-
skjelligartet arbeid, som f.eks 
vakthold i festningen for 
Opera Østfold hvert annet år, 
vedlikehold av Kyststien, og av 
Pilegrimsleden, utlodninger, etc.

Pengene brukes på forskjel-
lige lokale og inter nasjonale 
prosjekter. Klubben har f.eks 
gjennom mange år ytet be-
tydelige bidrag til Rotarys 

vaksinasjonsprogram «End Polio 
Now!» Klubben har  bekostet og 
satt opp «historiske skilt» på en 
rekke gamle  bygninger i byen, – 
og vil fortsatte med det. Vi har 
tatt med beboere fra  aldershjem 
og trygdeboliger på biltur 
 gjennom byen/omegnen. Det 
gis hvert år et stipend til en ung 
musiker – stort sett ved Halden 
Kulturskole – som i særlig grad 
har gjort seg positivt  bemerket. 
Hvert år i desember gis det gaver 
til «trengende», bl.a gjennom 
Frelsesarméen.

AV ARILD F. STANG

BI-professor Torger Reve har sittet 
to perioder i Sjømannskirkens 
hovedstyre. Han har en lang og 
solid artikkel vedr. ovennevnte 
emne. Jeg hitsetter noen avsnitt:

« Globa l iser i ngen s nye 
 mønstre og ansikter utfordrer 
Sjømannskirken. Før snakket 
vi mest om norsk skipsfart og 
eksport av norske varer. Nå er 
det utenlandsetableringer og 
utenlandsinvesteringer, samt 
næringsklynger og globale 
kunnskapsrelasjoner.

… Fra et shippingperspektiv 
vil det bare være noen få havne-
byer igjen hvor det kreves en viss 
tilstedeværelse fra kirkens side. 
Rotterdam og Hamburg i Europa 

er viktige. Det samme gjelder 
Miami, San Pedro og New York 
i USA, og Singapore og Shanghai 
i Asia.

O f f s hor e  o g  ol je -  o g 
 gassektoren er noe annet. Her 
er det systematisk arbeid fra 
Sjømannskirkens side som er 
både imponerende og mønster-
verdig. … Sjømannskirken er til 
stede der den trengs og der det 
er norske operatører»

«Nordmenn med bolig i 
 utlandet vil etter alt å dømme 
bli Sjømannskirkens viktigste 
arbeidssektor i årene frem-
over. Spørsmålet er mer om 
Sjømannskirken legger for mye 
av sine resurser i Spania. Landet 
er i ferd med å nå toppen, når det 
gjelder popularitet blant nord-
menn. Det er ganske enkelt for 

mange turister og pensjonister 
der nede. Jeg tror fremtidens 
utenlandsnordmenn vil for-
dele seg på flere land, langs 
hele Middelhavet og Asia. Etter 
hvert som formuene hos nord-
menn vokser i takt med leve-
alderen, blir det nok mer og mer 
vanlig å ha en utenlandsbolig, 
og det er nok her veksten for 

Det meste av nr 4/18 av Sjømanns
kirkens blad «Hjem» handler om 
«Hvordan skal Sjømannskirken til
passe seg en verden i stadig endring?»

Sjømannskirken blir størst.»
«Løse teltplugger» bør være et 

ideal. Det betyr evne til å starte 
ny virksomhet og nye arbeids-
former og f eks videreutvikle 
ambulerende prestetjeneste – 
og kanskje også ambulerende 
diakoni?”

«Utfordringen for Sjømanns-
kirken i dag er hvordan den skal 

møte et Norge i utlandet med 
større mangfold, med ulik kul-
turbakgrunn, med ulik tro og 
ulik religion. Før var de fleste 
nordmenn i utlandet fra Sør- og 
Vestlandet og knyttet til skips-
fart og oljevirksomhet. Nå kan 
en nordmann i utlandet likeså 
godt være fra Vest-Bengal, 
utdannet på BI og med jobb i 
Telenor.

… Sjømannskirken som 
 organisasjon har vært meget 
lavmælt når det gjelder de store 
samfunns- og globaliserings-
spørsmålene. Sjømannskirken 
har gått under radaren og fått 
sine bevilgninger over stats-
budsjettet, fordi den er så 
 populær. Det finnes politikere 
som er mot Kirken, men for 
Sjømannskirken. Spørsmålet 
er om det er mulig å være så 
 lavmælt og så nøytral også i 
en mer splittet verden, preget 
av mangfold, migrasjon og 
misnøye.»

ARILD F. STANG
TEKST

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   

RENHOLD AS

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

Isebakkevn. 30 – Tlf 69 21 41 00

Menighetsbladet 
 takker for all støtte  
fra annonsører og 

privatpersoner.
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Jonathan Kitterød Skaug
William Aloander Svahn-
Gjersengen
Mikkel Kildebo Moen
Ole Jacob Huseby-
Nicolaisen
Axel Brattested Spernes
Noel Nilsen Berget
Emrik Nomell

Rokke kirke:
Sebastian Nilo 
Henriksveen

Tistedal kirke:
Jens Philip Nybøle

Prestebakke kirke:
Sander Buer-Jonassen

Immanuels kirke:
Ellie-Louise Wiik Flingtorp
Leo Samuelsen

Matheo Leander Sorknes 
Storbakken
Kwist Hallvard Høydahl 
Johansen

Viede:
Idd kirke:
Sylvia Røleid og Jon Pablo 
Gjekstad

Tistedal kirke:
Caroline Reed og Alf Marius 
Murseth

Døde:
Asak kirke:
Else Gunhild Rødsmoen
Reidun Nilsen
Mona Elisabeth Skogheim
Inger M. T. Hansen
Inger Marie Minge
Kari Brække
Bjørn Roar Elverhøi
Thor Wilhelm Bertelsen
Asbjørn Kristian Nilsen
Tor Bjarne Ottersen
Kjell Birger Rødsmoen

Idd kirke:
Hjørdis Konstanse 
Amundsen
Bjørg Irene Solbrekke
Inger Helene Hofgaard
Runa Esther Engebretsen
Anders Kristian Andersen
Rolf E. Johansen
Egil Louis Nomel
Frank Weiby
Steinar Andersen

Prestebakke kirke:
Bjørg Evy Iversen
Hans Egil Buer
Håkon Bråthen

S. Enningdalen krk.:
Solveig de Flon

Berg kirke:
Ragna Solheim
Dagny Torp
Mimmi Olava Norsted
Torill Rosell
Ella Ovidia Olsen
Aud Sonja Jahren

Ann-Helen Storengen
Kai Håkon Slyngenborg
Leif Kjærstad
Rolf Øberg
Rolf Røsnes
Tor Svendsen
Sture Willy Eilertsen
Jan Arvid Johansen

Tistedal kirke:
Tom Albert Karlsen
Jan S. Johannessen

Rokke kirke:
Magnhild Lunde
Sonja Nanny Aino 
Gundrosen
Ole Trygve Mjølnerød
Halvor Vold

Immanuel kirke:
Jan Åke Fredèn
Bjørn Bamse Mork Knudsen

Os kapell:
Rigmor Ragnhild Bernstrøm
Ruth Ingeborg Johansen

Iris Zia
Bjørg Nikoline Abelsen
Edel Solheim
Ella Viktoria Strøm
Ingeborg Debora Kristiansen
Oddveig Gunneng
Torill Anita Hansen
Ruth Sigrid Hansen
Astrid Rustadbakken
Karin Larsen
Kari Thorsen
Bjørg Brandt
Heidi Martha Ness
Linda Karoline Tanne
Elsa Rubinstein
Astrid Marie Hansen
Miriam Irene Kjettså
Synnøve Waleur
Judit Gjersøe
Ulla Benny Karlsen
Bodil Johansen
Solveig Margrethe Lie
Gerd K. Grønberg
Astrid Synøve Aakerman
Ragnhild Borgny Lind

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

Slekters gang

Gudstjenesteoversikt
ved kapellan Martin Lund. 
Nattverd.
ROKKE KIRKE KL. 18.00
Måltidsgudstjeneste ved 
sogne prest Berit Øksnes.

Fredag 19. april
Langfredag
TISTEDAL KIRKE KL. 11.00
Pasjonsgudstjeneste ved 
sogne prest Reidar Finsådal.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Økumenisk fellesgudstjeneste 
ved sogneprest Jan Lystad.

Søndag 21. april
1. påskedag.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Påskefestgudstjeneste ved 
sogneprest Jan B. Lystad.
BERG KIRKE KL. 11.00
Påskefestgudstjeneste ved 
sogneprest Kristin Bakkevig. 
Arild Elnes spiller saxofon.
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Påskefestgudstjeneste ved 
sogneprest Berit Øksnes.
TISTEDAL KIRKE KL. 08.30
Påskefrokostsgudstjeneste 
ved kapellan Martin Lund.
ASAK KIRKE KL. 11.00
Påskefestgudstjeneste ved 
sogneprest Kjell Halvard Flø. 
Dåp. Nattverd.
IDD KIRKE KL. 11.00
Påskefestgudstjeneste ved 
sogneprest Reidar Finsådal. 
Dåp. Nattverd.
PRESTEBAKKE KIRKE KL. 11.00
Påskefestgudstjeneste ved 
kapellan Martin Lund.

Mandag 22. april
2. påskedag.
BAKKE SENTER FOR MESTRING 
OG REHABILITERING KL. 11.00
Påskegudstjeneste ved sogne-
prest Reidar Finsådal. 

HALDEN HELSEHUS KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Berit Øksnes.

Tirsdag 23. april
St. Georgsdagen
TISTEDAL KIRKE KL. 18.00:
Speidergudstjeneste ved 
sogne prest Kjell Halvard Flø.

Søndag 28. april
2. søndag i påsketiden
S. ENNINGDALEN KIRKE KL. 11.00
Samtalegudstjeneste med 
konfirmantene ved Reidar 
Finsådal.
TISTEDAL KIRKE KL. 11.00
1-2-3-gudstjeneste ved 
 kapellan Martin Lund. 
 Babysang deltar. Utdeling av 
6-årsbøker.
ASAK KIRKE KL. 18.00
Kveldsgudstjeneste ved 
sogneprest Kjell Halvard Flø. 
Nattverd.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Jan Lystad.

Søndag 5. mai
3. søndag i påsketiden
TISTEDAL KIRKE KL. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Sogneprest Kjell Halvard Flø.
IDD KIRKE KL. 10.00 OG KL. 12.30
Konfirmasjonsgudstjenester. 
Kapellan Martin Lund.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Sogneprest Jan Lystad og 
menighetspedagog Johannes 
W. Halvorsen.
BERG KIRKE KL. 11.00
Sprell levende guds tjeneste 
ved sogneprest Kristin 
 Bakkevig. Førsteklassinger fra 
høsten er spesielt invitert.
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Berit Øksnes.

Torsdag 9. mai
BERG KIRKE KL. 19.00
Stille kirke.
BERG KIRKE KL. 19.30
Enkel kveldsmesse. Sogne-
prest Kristin Bakkevig.

Lørdag 11. mai
BERG KIRKE KL 11.00 OG KL 13.00
Konfirmasjonsgudstjenester. 
Sogneprest Kristin  Bakkevig 
og menighetspedagog 
 Johannes W. Halvorsen.

Søndag 12. mai
4.søndag i påsketiden
ASAK KIRKE KL 10.00 OG KL 12.30
Konfirmasjonsgudstjenester 
ved kapellan Martin Lund.
IDD KIRKE KL 10.00 OG KL 12.30
Konfirmasjons gudstjenester 
ved sogneprest Reidar 
 Finsådal.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Berit Øksnes. Avslutning for 
barnekoret.
BERG KIRKE KL 11.00 OG KL 13.00
 Konfirmasjonsgudstjenester 
ved sogneprest Kristin 
 Bakkevig og menighetsped. 
Johannes W. Halvorsen.

Fredag 17. mai
Nasjonaldagen
IMMANUELS KIRKE KL. 12.00
Festgudstjeneste ved sogne-
prest Berit Øksnes.
PRESTEBAKKE KIRKE KL. 14.00
Festgudstjeneste i sam arbeid 
med Prestebakke skole. 
Sogne prest Kjell Halvard Flø.

Søndag 19. mai
5. søndag i påsketiden
ASAK KIRKE KL 10.00 OG KL 12.30
Konfirmasjonsgudstjenester 
ved kapellan Martin Lund.

Leah Sofie Eilertsen 
Gulbrandsen
Malin Victoria Bergseth 
Huseby
Nelia Emeline Kristiansen
Leah Helene Myrdal 
Andersen
Emma Victoria Iversen
Nicoline Holm-Mathisen
Ella Stenberg
Michaela Rosell
Luna Denis-Nilsen
Amalie Sofie Stävenborg
Linnèa Evelina Stävenborg
Leo Pettersen-Juelsen
Felix Jansen Skammelsrud
Casper Nicolai Bjerge

Berg kirke:
Emma Owren Brevig
Elena Elise Karlsen
Livia Harboe-Arneberg
Enya Elisabeth Kitterød 
Rødstrand
Ella Kristiansen

PRESTEBAKKE KIRKE KL. 11.00
Konfirmasjons gudstjeneste 
ved sogneprest Reidar 
 Finsådal.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved vikarprest 
Lino Lubiana. 
BERG KIRKE KL. 11.00
Våronngudstjeneste ved 
sogneprest Kristin Bakkevig. 
Samarbeid med bygde kvinne-
laget.
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Jan Lystad.

Søndag 26. mai
6. søndag i påsketiden
TISTEDAL KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Reidar Finsådal.  Nattverd
IDD KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogne-
prest Kjell Halvard Flø. Dåp. 
Nattverd.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Jan Lystad.
BERG KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Kristin Bakkevig.

Torsdag 30. mai
Kristi Himmelfart
ASAK KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved kapellan 
Martin Lund. Dåp. Nattverd.
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Berit Øksnes.

Søndag 2. juni
Søndag før pinse
IDD KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogne-
prest Kjell Halvard Flø. Dåp. 
Nattverd.
S. ENNINGDALEN KIRKE KL. 12.00
Pilgrimsgudstjeneste ved 
kapellan Martin Lund.

IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Jan Lystad
ROKKE KIRKE KL. 11.00 
Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Sogneprest Berit Øksnes og 
menighetspedagog Johannes 
Halvorsen.

Søndag 9. juni
1. pinsedag
ASAK KIRKE KL. 11.00
Pinsefestgudstjeneste ved 
sogneprest Kjell Halvard Flø.
IDD KIRKE KL. 11.00
Pinsefestgudstjeneste ved 
sogneprest Reidar Finsådal. 
Dåp. Nattverd.
PRESTEBAKKE KIRKE KL. 11.00
Pinsefestgudstjeneste ved 
kapellan Martin Lund. 
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Pinsefestgudstjeneste ved 
sogneprest Jan Lystad.
BERG KIRKE KL. 11.00
Høytidsgudstjeneste på 
pinsedag. Sogneprest Kristin 
Bakkevig.
ROKKE KIRKE KL. 11.00
Høytidsgudstjeneste på pinse-
dag. Sogneprest Berit Øksnes.

Mandag 10. juni
2. pinsedag
BERG BYGDETUN KL. 11.00
Felles friluftsgudstjeneste.

Søndag 16. juni
Treenighetssøndagen
ASAK KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved kapellan 
Martin Lund. Dåp. Nattverd.
TISTEDAL KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Reidar Finsådal. Nattverd.
IMMANUELS KIRKE KL. 11.00
Gudstjeneste ved sogneprest 
Berit Øksnes.
BERG KIRKE KL. 11.00  
– UNDER EIKA I SPONVIKA
Friluftsgudstjeneste.

Søndag 7. april
5. søndag i faste
ASAK KIRKE KL. 11.00
1-2-3-gudstjeneste med 
utdeling av 6-årsbøker ved 
sogneprest Kjell Halvard Flø. 
Dåp.
IDD KIRKE KL. 11.00
Samtalegudstjeneste med 
konfirmantene. Kapellan 
Martin Lund.
TISTEDAL KIRKE KL. 18.00
Kveldsgudstjeneste ved 
sogneprest Reidar Finsådal. 
Nattverd.
YNGLINGEN KL 11.00
Immanuels kirke har guds-
tjeneste ved sogneprest Berit 
Øksnes og menighets pedagog 
Iselin Andersen Gjøstøl. 
 Utdeling av 6-års bøker.
BERG KIRKE KL. 11.00:
Fastegudstjeneste ved sogne-
prest Kristin Bakkevig.
ROKKE KIRKE KL. 11.00:
Gudstjeneste 

Søndag 14. april
Palmesøndag
IDD KIRKE KL. 11.00:
Palmesøndagsgudstjeneste 
ved sogneprest Kjell Halvard 
Flø. Dåp.
S.ENNINGDALEN KIRKE KL. 18.00:
Påsken i ord og toner. 
 Sogneprest Kjell Halvard Flø 
og organist Pål Espen Haugen.
BERG KIRKE KL. 11.00 
Felles palmesøndags-
gudstjeneste for Halden, Berg 
og Rokke. Sogneprest Kristin 
Bakkevig og menighets ped. 
Johannes W. Halvorsen.

Onsdag 17. april
OS KAPELL KL. 19.00
Pasjonskveld med bilder, 
 musikk og meditative tekster.

Torsdag 18.04.19
Skjærtorsdag
ASAK KIRKE KL. 18.00
Skjærtorsdagsgudstjeneste 

Døpte
Asak kirke:
Cornelia Ceder-Buckholm
Lilly Ceder-Buckholm
Synne Beathe Lorentsen 
Eng
Thea Bolstad
Aaron Danielsen
Lucas Danielsen
Isak Nicolay Wik-Jensen
Lucas Melby 
Mellemsæther
Theodor Jensen
Milian Eng-Grinnbo
Tim Ole Mellemsæter

Idd kirke:
Eira Nicoline Andersen
Selma Sofie Gulvik
Matilde Aae-Andreassen
Tiril Bønøgård Grandahl
Selma Lindstrøm-Gabrielsen
Elise Tveit
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Av mange ting som har betydd 
mye for meg vil jeg trekke fram 
ungdomsforeninga på Rokke 
bedehus. Som en del av kon-
firmasjonsprosessen i Rokke 
var det ønsket at vi var med på 
noen møter i Rokke Normisjons 
Ungdomsforening. Dette fikk 
stor betydning for meg som 
tenåring, men jeg ser også at 
den tiden har hatt mye å si for 
meg senere i livet og helt fram 
til idag.

Som 14-åring var det fantas-
tisk å komme inn i et miljø med 
ungdommer og unge voksne 
og få være inkludert. Plutselig 
fikk jeg være med på turer uten 
foreldre, med bowling, alpint, 
hytteturer og natur opplevelser, 
som noen høydepunkter. Det 
var også et miljø hvor det var 
lett å være kristen. Det var 
fint å høre de eldre ungdom-
mene dele, og vi kunne synge 
sammen, selv om stemmene 

var så som så. Senere ble jeg 
utfordret til å bidra, både med 
praktiske oppgaver, men også 
med å lede en slik kveld. Jeg 
fikk også muligheten selv til å 
dele, noe som var skummelt, 
men også godt når det var gjort. 
Siden var det naturlig å bli med i 
styret, og jeg fikk være kasserer.

Slike utfordringer er en stor 
del av utformingen av hvem 
jeg er blitt. Både med tanke på 
selvtillit og personlig tro, men 

Dette har betydd noe for meg
Jon Øivind Vold

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

Kirkevergens kontor:
 Kirkeverge Jan Ivar Andreassen
  906 59 492 / 69 17 95 42
 Administrasjonskonsulent  
 Liv Inger Haga
  951 03 802 / 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
  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 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
 Kirketjener Janne-Tove Brække
  951 00 571

Rokke kirke:
 Sogneprest Berit Øksnes
  480 82 622 
 Organist Jan Erik Norheim
  918 68 861

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
 Kantor Marte-Kari 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 Wærstad Hansen
  915 66 037

Prestebakke kirke:
 Sogneprest Reidar Finsådal
  901 32 327 / 69 17 95 60
 Organist Pål Espen Haugen
  906 50 619
 Kirketjener Tor Ingar Nilsen
  403 27 745

Tistedal kirke:
 Sogneprest Kjell Halvard Flø
  917 06 068 / 69 17 95 50
 Kantor Marte-Kari Melkerud
  69 17 95 56
 Kirketjener Anne Sætre
  959 71 273

også med det å ta  utfordringer, 
som har gitt meg de jobb-
mulighetene jeg har hatt og 
har. Det trygge og gode miljøet 
med sterke og tydelige forbilder 
verdsetter jeg veldig høyt. Jeg 
tror at mye av den personen jeg 
er i dag ble formet annenhver 
lørdag på Rokke Bedehus, og 
det er jeg takknemlig for. 

Lest– OM BØNN – siden sist
Noen ord i fastetida
«Det er bønnen 
s o m  b æ r e r 
kirken», blir det 
sagt. Nei, er det 
ikke Gud som 
bærer kirken? Og 
er det ikke bønnen 
som er relasjonen 
som bærer oss? 

På samme måte 
som fellesskapet 
i en familie som 
aldri møtes, vil forvitre, forsvinne, vil 
også kirken – som troens uttrykk i verden 
– forvitre uten fellesskapet med Gud og 
med hver andre. Det er vi som trenger 
bønnen. Akkurat som barnet, trenger vi 
å vite oss båret, av Noen sterkere. Holdt 
av en Virkelighet større enn det synlige. 
Men det er Gud som bærer. Ikke våre 
anstrengelser.

Allikevel minnes vi, ved begynnelsen 
av fasten, om at Gud ønsker vår bønn. 

Gud ønsker relasjon. 
Da Jesus kjempet med fristelsen til å 

vike unna det tyngste som lå foran ham, 
korset, ber han sine venner: «Våk med 
meg!»

Slik leser jeg i en kommentar til for-
tellingen om Jesu kamp i Getsemane: 
«…den korteste og mest sårbare bønn et 
menneske kan rette til et annet: Vær hos 
meg! Gi trøst, styrke, håp og mot, ikke ved 

ord, makt og voldsomme tiltak, bare ved 
nakent nærvær. Avkledd og maktesløs er 
dette det siste vi kan si: Våk med meg!»

Dietrich Bonoeffer, tysk prest som måtte 
bøte med livet for sin kamp mot nazistenes 
terrorvelde, skriver slik: 

«Vårt liv som kristne kan i dag bare bestå 
av to ting: å be, og å gjøre det som er rett 
blant menneskene. 

Mennesket blir kalt til å lide med når 
Gud lider over den gudløse verden.» (I 
Motstand og hengivelse) Det er vel dypest 
sett, også i 2019, fastetidas fokus. 

I dette jubileumsåret for Borg bispe-
dømme, kan det også passe å sitere Borgs 
første biskop, Per Lønning. I sin klassiker 
av en bok, «Vandring gjennom fastetiden», 
finnes en bønn som vi kanskje kan ta med 
oss – og bruke: 

Vår Herre og vår Frelser: 
Vi takker deg at vi var til stede i din bønne-
kamp i Getsemane, til stede i dine tanker, til 
stede i din omsorg, til stede i din overgivelse. 
 Hjelp at vi også må være til stede som 
 deltakere i din strid, til stede med vår tanke, 
til stede med vårt sinn, til stede med vår 
kjærlighet. 
Herre, lær oss å våke med deg; lær oss å be!

Og vi gir plass til Svein Ellingsen: Noen må 
våke i verdens natt, noen må tro i mørke! 
Om du ikke har salmeboka, så finn den 
på nettet! Velsignet fastetid!

KRISTIN BAKKEVIG
SOGNEPREST I BERG

Blandakoret  
i Berg

Vi er Blandakoret i Berg. Vi øver 
 annenhver onsdag i Berg kirke kl 19–21 
ved dirigent Maria H. Johansen. I fjor 
høst startet vi opp med to personer 
og nå teller vi ni medlemmer. Men, vi 
ønsker oss flere!

Kanskje du har sunget i kor  tidligere 
og har lyst å starte opp igjen, i et 
 positivt og uhøytidelig miljø? Nå har 
du muligheten!

Repertoaret vårt spenner over ulike 
musikksjangre, ikke kun  kirkemusikk.
Sanggleden er viktig. Samtidig setter 
vi oss mål for  fremtidige opptredener 
og sosiale samvær. Vi gleder oss til å 
møte deg!

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
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www.leifgrimsrud.no
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