Normisjon Mysen 90 år.
På 1800 tallet fant det sted en rekke vekkelser over landet. Ikke minst gjaldt dette Østfold med sin
haugianske bevegelse. Foreningsdannelsen som ble et resultat av dette, medvirket til at
”vekkelsesfolket” forble i kirken. Det ble i mindre grad dannet frikirkesamfunn, om vi sammenligner
oss med for eksempel Sverige. Dette førte i sin tur til at bedehus / misjonshus / kristne
ungdomslokaler ble en del av det norske kirkebildet. Betania og Mysen og Omegn Indremisjon har sin
plass i denne historien.
I 1870 ble foreningen for Indre misjon i Eidsberg stiftet.

Iver Mustorp var den
første formannen i
«Indre misjon i Eidsberg»

Den dekket da hele bygda. I 1904 – 05 ble foreningen delt i fire. Trømborg, Heia og Hærland fikk nå
egne foreninger for å dekke sine geografiske områder. Den opprinnelige foreningen hadde nå sitt
ansvarsområde i Eidsberg sogn og Mysen. Møtevirksomheten ble de første årene hold rundt på
gårdene og i hjemmene. Det ble etter hvert behov for forsamlingshus til møtene. Planene om
bedehus ved Eidsberg stasjon og i Mysen begynte å ta form.
Dette førte til bedehusene Betania og Hebron ble reist. Byggingen av Betania ble gjennomført i 1916
og det sto altså ferdig til innvielse 7. januar 1917. I Eidsberg ble Hebron påbegynt i 1918 og stod
ferdig året etter.
I styremøte for Eidsberg indremisjon holdt i Betania 1.mars 1928, ble det enstemmig besluttet å
utskille Mysen og Omegn til en egen indremisjonsforening, med bedehuset Betania som
forsamlingslokale. 9.mars 1928 ble Mysen og omegn indremisjon dannet. På innstiftelsesfesten ble
29 medlemmer innmeldt.

Vedtektene for foreningen lød som følger:
§ 1.
Mysen og omegns indremisjonsforening som står tilsluttet Østre Østfold krets av det Norske
Lutherske Indremisjonsselskap har til formål etter Guds ord og vår lutherske kirkes bekjennelse og
arbeide for Guds rikes fremme i foreningens område samt og i det hele land.
§2
Dette søkes oppnådd:
a. Ved oppbyggelige sammenkomster om Gud ord, ved bibeltimer, ungdomsmøter, samtaler og
bønnemøter.
b. Ved å oppsøke nådegavene på stedet og ta dem i bruk (1 Kor 12)
c. Ved sykebesøk, husbesøk og fremme av husandakt.
d. Ved å få skikkede arbeidere med godt vitnesbyrd fra kjente menn fra vår kirke til å virke
innen foreningen.
e. Ved å søke fremmet kristelig kjærlighetsgjerning så som søndagsskolearbeide, vernearbeide
ovenfor ungdom, redningsarbeid for forkomne, hjelp for syke og gamle.
f. Ved å utbre kristelig lesning, gode traktater, indremisjonsblad o.l. Under alt sitt arbeide vil
foreningen forsøke å virke i broderlig forståelse med våre menigheters øvrige virksomheter,
som står på Guds ord og vår kirkes bekjennelsesgrunn.

§3
Medlem av foreningen kan en hver troende eller søkende mann og kvinne bli, som gir foreningens
regler sin tilslutning.
Skulle noen medlem føre et forargelig liv, har styret – hvis broderlige formaninger viser seg
fruktesløse –fullmakt til å utelukke vedkommende av foreningen (Kfr. Matt 18. 15) ………….
§4
Foreningens styre består av 4 medlemmer og formann hvor av to bør være fra Mysen og to fra
Mysens Omegn og at valget gjelder for 2 år.

Det første styret som ble valgt 9. mars 1928 besto av: formann Sven Kjønna (bildet)
Fra Mysen: kjøpmann Jens Gundersen
Fra Mysens omegn:
Ole Volden Flaten
kjøpmann Emil Mansaas
fru Marie Opsahl
Kvinner var med i det første styret og blant varamedlemmene.

Dette bildet er et
luftfoto av
Betania fra
ca 1939/40.
Fra 1917 til bildet
er tatt, er det ikke
blitt gjort særlige
endringer på
huset utvendig.

Protokollen fra stiftelsesdagen i 1928

Første spor i protokollene:
Navn
Mannsforeningen
Betania/Mysen Kvinneforening
Gutteforeningen «Haapet»
Betania Ungdomsforening
Barneforeningen «Virkelyst»

år
1918
1923
1924
1925
1925

Kommentar

Nedlagt 1962

Mysen og Omegn Indremisjon, stiftet 9. mars 1928
Betania musikkforening
Betania barneforening
Betania søndagsskole
Betania pikeforening
Ungdomsforeningens syforening
Yngres
Betania sangkor
Ungdommens lørdagskveld
Årlige sommerturer
Ungdomskomite
Lille-yngres og store-yngres
Stikk innom kveld
Ten-gruppe
Eldres hyggestund
Mysen ungdomskor
Betania sangkor
Mysen barnegospel
Korvett-lag
Indremisjonens Barnehage
Mysen Indremisjon
Mysen IUF
KOR15
Menighetens barnehage
Normisjon Mysen
Mysen Menighetshus Betania
Månedlige bønnemøter
Lørdagstreff

1933
1933
1934
1934
1934
1939
1944
1956
1962
1962
1963
1965
1966
1967
1971
1975
1978
1978
1978
1979
1980
1986
1997
2001
2014
2014
2015

Arbeider for Santalmisjonen

Margit Hansen, første dirigent
arrangør: Ungdomsforeningen

Aldersbestemt deling av Yngres
Ble erstattet med ungdomsklubb i 1969.
I samarbeid med menigheten

Erstattet Yngres
Navnebytte fra Mysen og omegn indremisjon
Bestod fram til 1986 da KOR15 ble dannet.
Fusjonering mellom Indremisjonens barnehage og
Menighetens barnehage for 6-åringer

Navnebytte fra Mysen Indremisjon

90 år – korte glimt og bilder.
1929
21. mars avholdes det første årsmøtet i Mysen og Omegn indremisjon. Til formann velges Chr
Kaatorp med S Heier og Øyhus Revling som styremedlemmer.
Kjøpmann Emil Mansaas og fru Marie Opsahl er gjensittende styremedlemmer.
«Fru Westerby velges enstemmig til bestyrerinde for Betania kvindeforening», sier protokollen.
1934
I årsberetningen kan vi lese om møter med Bjarne Berget med flere. Med overfylte hus beskrives
vekkelse «og mange er de som har bekjent at de vil følge Mesteren og har begynt å synge på Sion
sange.»
1936
Medlemstallet er steget til 75.
1940
Årsmøte på Heggin grunnet den tyske Wehrmachts rekvirering av Betania.
Møteforbud pga munn- og klovsyke fra november til januar.
1941
Ungdomsforeningen reiser på hyttetur til Orion Haugs hytte «Solbu» ved Honningen i Trømborgfjella.
1945
Foreningen teller 101 medlemmer. 75 møter og fester.
1946
Årsmøtet velger egne kaffebærere for første gang. Dette fortsatte til langt ut på 70-tallet.
1947
Fra styremøtet 29.april kan vi lese at, etter anmodning fra Bodø Indremisjon, blir det besluttet å
sende kr.25, til reising av bedehuset igjen, som ble bombet 27.mai 1940.
1952
Betania blir forsøkt rekvirert til militære formål/manøver fra militære myndigheter på festningen.
Styret nekter, da de etter lovene bare kan leie ut til kristent formål.
Huset blir allikevel rekvirert med loven i hånd.
En stund senere blir imidlertid rekvisisjonen trukket tilbake av de militære selv.

1953
I forbindelse med at Mysen kirke feiret 50 år, ble det laget en bok utgitt av Mysen menighetsråd og
redigert av Olaf Funderud. I denne boken finner vi en beskrivelse av foreningsarbeidet i Mysen
menighet. Det har alltid vært et godt samarbeide mellom kirke og de kristelige organisasjonene i
Mysen.
Vi siterer følgende herfra: «Indremisjonen, som eier Betania, har sine faste søndagsmøter og ellers
møter i uken. Når det ikke er gudstjenester blir det holdt formiddagsmøter i bedehusene. Lengre
virksomhet blir det når foreningen får besøk av predikanter fra kretsen eller hovedselskapet.
Formann for Indremisjoner er pt Olav Trømborg. Indremisjonen har også ungdomsforening,
kvinneforening, Yngresavdeling, barneforening og søndagsskole, en pikeforening som arbeider for
Østre Østfold krets og en forening som arbeider for Finnmarken.»
1959
Sitat fra protokoll: «Innvielsesfest 8. nov (nybygg med podie) ble en minnedag. Selv om huset var
utvidet, ble det denne dag i minste laget. Stortingsrepresentant Asbj Solberg, sekr. Svenningsen,
sokneprest Schreuder og egne prester Norendahl og Høivik. Betania Musikkforening og Øymark kr.
Mannskor. I offer kom det inn 1300 kr,-, et meget fint offer.»
1962
Ungdomskomite dannes med Arne Pedersen som leder.
Årsberetningen dette året forteller om teltmøter på Momarken
med John Olav Larsen og Rolf Listrøm. Fra protokollen kan vi lese:
«Her var det flere som tok et klart standpunkt for Jesus.
Måtte de bli bevart i samfunnet med Ham. Det må vi be om»
Videre ser vi av årsberetningen at egen traktat-komite blir valgt, med Olaf Kjeve som leder.
1966 Ten-gruppa starter.
1967 går styret sammen med menigheten og starter opp «Eldres hyggestund» en
torsdag i måneden. 11 møter første driftsår med Eugen Spydevold som leder.
1969 Ungdomsklubb starter opp. Ten -gruppas midler overføres Ungdomsklubben.
1970
130 barn er med på søndagsskolen.
(Marit Nordahl på talerstolen)

Årsmøtet ønsker å starte ungdomskor, og styret og ungdomskomiteen får i oppdrag å arbeide med
dette.
1971
Olav Ruud Olsen er første dirigent og Arne Pedersen er første leder i nystartede Mysen Ungdomskor.
Første øvelse er 16. februar og 17 ungdommer møter.

Ungdomskorets første plate fra 1973

1975
Betania sangkor blir stiftet med Trygve Stærk som første dirigent.
Musikkforeningen slår seg sammen med koret og opphører som egen forening.
1978
Mysen Barnegospel stiftes 6. april. Ranveig Brandsrud første dirigent og Arne Pedersen er leder.
70 sangere møter på første øvelse.
Mona Duserud begynner som leder i MBG i 1982
og er til d.d. fortsatt aktiv som leder.
Gunnbritt Listrøm Pedersen begynte som leder
i 1990 og er fortsatt med.
Yngres går over til å bli et Korvett lag. Ivar Ånesland er første leder
Betania Barnehage etableres og Elsa Ånesland var første midlertidige styrer.
1979
Mysen og Omegn Indremisjonsforening skifter navn til Mysen Indremisjon.
1980
Ungdomsforeningen starter opp igjen og får navnet Mysen IUF.
Synkende medlemstall i både søndagsskolen og Eldres hyggestund

1986
15. april 1986 har KOR15 sin første øvelse på Betania i Mysen. 18 sangere møter til første øvelse og
dirigent er Jan Sverre Stensrud. I april 1988 overtar Inger Slang som dirigent og har vært dirigent til
denne dag. Reidar Tveter Johansen har vært fast pianist fra 1996 til dd.
1996
Anna og Ole Voldens minnefond.
Et langt spor i denne beretningen ser vi vedr. Ole Volden (far til ordfører Johan Volden) som satt i det
første styret og i flere senere styrer. Han var også med som søndagsskolelærer gjennom mange år.
I 1996 mottok Mysen indremisjon en storslått gave fra etterkommerne av Anna og Ole Volden til
støtte for barne- og ungdomsarbeidet på Betania. Det er først under arbeidet med denne
beretningen vi har skjønt sammenhengen med denne gaven og hva Ole Volden har betydd for
foreningen.
1997
Indremisjonens barnehage fusjonerer med Menighetenes barnehage for 6-åringer i Eidsberg.
2001
Indremisjon blir til Normisjon etter fusjonen med Santalmisjonen.
Mysen Indremisjon blir til Normisjon Mysen.
Santi misjonsforening starter med Randi Kopperud som leder.
2002
Etter 68 års sammenhengende drift blir søndagsskolen dessverre lagt ned grunnet dårlig oppmøte.

2007
Felles adventsfest arrangeres sammen med Mysen menighet for første gang.
2014
Mysen Menighetshus Betania innvies.
Santi går over til å bli månedlige bønnemøter i Normisjon Mysen
2015 Lørdagstreff starter. Et kristent felles møtested for hele familien. Her kan nordmenn og
innvandrere bli bedre kjent med hverandre.
De første lederne er:
Ingeborg Pedersen, Kirsten Herrebrøden og Elisabeth Spydevold.
2018
Styret i jubileumsåret er leder Mona Duserud, sekretær Johanne Buer og styremedlem May Ellen
Kåsa.
I årsmøtet 7. mars 2018 gikk May Ellen ut av styret. Borgny Navestad ble valgt inn som nytt
styremedlem fra samme dato.
Mange av Normisjon Mysens medlemmer har gjennom 90 år vist trofasthet, kjærlighet og stor
utholdenhet i foreningsarbeidet på Betania, med det målet: Å vinne mennesker for Kristus.
En stor takk til alle nåværende medlemmer som har tatt på seg oppgaver i foreningen og som ledere i
underavdelingene. Takk til festkomite og huskomité, til styremedlemmer, kasserere, kaffebærere,
andaktsholdere, dirigenter, pianister, sangere, velkomstkomitéer, PR-folk, annonsører og ansvarlige
for lyd/lys/bilde! Takk for oppofrelse og trofasthet!
Det er mange personer som har betydd mye for foreningen gjennom disse årene. Det kan bli feil å
fremheve noen, men vi velger allikevel å nevne Ingeborg og Arne Pedersen, Bergljot og Thoralf Dahl.
I våre gjennomganger av protokollene har vi observert at mange kjente navn innen
indremisjonsselskapet har vært benyttet som talere på Betania.. Ole Hallesby, Johan Martin Wisløff,
H.E. Wisløff, Fredrik Wisløff, Thorvald Øberg, Håkon E. Andersen, Gunnar Prestegård, Anfinn
Skaaheim, Rolf Kjøde og Anne Birgit L Kvelland.
Alle kretssekretærene og regionlederne i denne perioden har besøkt. Det er: Asbjørn Solberg, Ole
Chr., Alf Oftestad, Erling Svenningsen, Gunnar Navestad, Erling Åge Melberg, Reidar Handelsby,
Øystein Sjølie, Svein Slettevold, Tonje H Stang, Jens Pedersen, Bjørnar Holmedal og Sverre Fjeldberg.
Som avslutningsord siterer vi fra årsberetningen i 1932.
Det som står der, kan gjelde for hele 90-års perioden:
«Som en overskrift over det aar som er gaat, vil vi sitere Davids ord i Salmen 86, 5. «Thi Herren er
god og villig til at forlate, og rik paa Miskundhed mot alle dem som paakalder ham. Thi i sandhed
har Herren vært god imot os. Det er ikke efter våre gjerninger han har handlet i mot os, men efter
sin store Barmhjertighet i Kristus Jesus. Derfor kan vi si med Profeten. ”Det er din miskundhed O,
Gud at det ikke er forbi med os.” Den har været ny hver morgen og hans trofasthed har ikke tat
ende. Det er vår trøst og vårt haap.»
Mysen, 10. mars 2018
Borgny Navestad og Ragnar Duserud, tekst og bilder.

Tillegg - nedenfor vises bilder fra nåværende kor i Normisjon Mysen.

Mysen Ungdomskor/Ungdomskoret Message

1985

Bilde fra Betania

2017

Kortur til Spania

2018

Kormedlemmer i kjøkkenluka

Kortur til Nederland

Mysen Barnegospel

1979

Korbilde fra kommunestyresalen på Heggin

2002

Mysen Barnegospel synger i Momarkedets direktesendte TV-show på NRK

2017

Julekonsert i Hærland kirke

KOR15

2000

-tallet. Fra øvelse på Betania

2017

KOR15 synger på 150-års markeringen til Normisjon i Bethel, Fredrikstad

2017

dirigent Inger og pianist Reidar

2018

pianist/dirigent Willem
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