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Naglet til
et kors på jorden
henger han
Guds egen sønn
lider selv
den smertefulle straffen
selv uskyldig bar han skylden
for all verdens menneskebarn

        Andreas Lund

Brosjyren ”Konfirmant 
2012” sendes i uke 14 og 15 
til alle som er født i 1997. 

Uansett om du tror, tviler 
eller bare er nysgjerrig er du 
velkommen til konfirmasjon
i kirken. I konfirmanttiden 
får du lære mer om deg selv 
og Gud. 

Du får mulighet til å utfor-
ske noen av livets mange 
spørsmål sammen med 
andre.

Vi snakker om livet – på 
godt og ondt, om kjærlighet 
og om Gud. Samtidig får du 
mange nye opplevelser.

Velkommen 
til konfirmasjonsundervisning!  

Søndag 17.04. 
– PALMESØNDAG
Mysen kirke kl. 11.00: 
Familiegudstjeneste med dåp
Prostiprest Åge Martinsen 
Menighetspedagog 
Anita Lislegaard.
Organist Odd Volen
Sang: Thora Ødegård 
og Adine Ødegård Lexow
Ofring: Menighetens 
Barnehage

Torsdag 21. april 
- SKJÆRTORSDAG
Edwin Ruud Omsorgssenter 
kl. 14.00.
Prost Elisabet Yrwing Guthus 
Kantor Vidar Hansen
Nattverd. 

Fossum bofellesskap kl.16.00
Prost Elisabet Yrwing Guthus
Kantor Vidar Hansen

Mysen kirke kl. 19.00: 
Sokneprest Øystein Sjølie
Kantor Vidar Hansen
Ofring: Blå Kors
Etter gudstjenesten blir det 
kveldsmat på Betania

Fredag 22.04.11 
– LANGFREDAG.
Mysen kirke kl. 11.00: 
Langfredagsgudstjeneste
Sokneprest Øystein Sjølie
Kantor Vidar Hansen
Ole Hermann Huth og 
Maria Dahl, fiolin
Elisabeth Olhans, bratsj 
Ludvig Claeson, cello

Metodistkirken kl. 18.00
Langfredagsmeditasjon med 
musikk og bilder
Nattverd

23.04.11 
– PÅSKEAFTEN
Mysen kirke kl. 23.00: 
Påskenattsgudstjeneste
Sokneprest Øystein Sjølie
Organist Bendik Eide

24.04.11 
– PÅSKEDAG
Mysen kirke kl. 11.00: 
Høytidsgudstjeneste
Sokneprest Øystein Sjølie
Organist Bendik Eide
Ofring: Bibelselskapet

Jesu grav er tom
Fra Jerusalem til Mysen 2011

se side 4-5

Vi ønsker velkommen 
til gudstjenester i Mysen kirke.  

Gjennom gudstjenester, musikalske innslag 
og kunstutstilling følger vi påskens drama 

fra palmesøndag til 1. påskedag.

Mysen kirke - Påskekirken 2011

Kontortid i påskeuka
Kirkekontoret vil være stengt i mandag 18.    april – onsdag 20. april. 
Ved begravelser eller andre viktige hendelser/behov kan man ringe 908 79 560.

Gjennom påsken har vi i år gleden 
av å vise bilder malt av Knut Ma-
men fra Røed gaard, søndre Jeløy. 
Han tok opp igjen malingen for 
endel år siden og har også studert 
kunsthistorie. Med stort engasje-
ment uttrykker han seg med bilder, 

mange av dem hentet fra Bibelen.  
I Mysen kirke får vi følge begiven-
hetene fra palmesøndag til påske-
dag med fire motiver, ett for hver 
dag. Stor takk for inspirerende kon-
takt og for velvillig utlån av bildene! 

Påsken i bilder

Altertavlen i Hærland kirke
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I et TV- program for en tid siden møtte vi 
en forfatter som hevdet at kristentroen var 
usannsynlig. Det var usannsynlig at et barn 
kunne bli født av en jomfru, at en tømmer-
mann fra en liten landsby kunne være Guds 
sønn, og det var særdeles usannsynlig at en 
død mann gikk levende ut av graven.

Selvfølgelig hadde forfatteren rett. Rek-
ken av usannsynligheter kunne for den saks 
skyld blitt atskillig lenger. Troens grunnlag er 
usannsynlig. Der er vi enige.

Men så trakk han den slutning at fordi det er 
usannsynlig, så er det heller ikke sant, ikke re-
elt. Og det burde alle med fornuften i behold 
erkjenne. Han så det som sin oppgave å om-
vende folk til ateismen! Og da er vi ikke enige 
lenger.

Det går nemlig an å trekke den motsatte kon-
klusjonen. En av de fremste filosofene i mid-
delalderen, Abailard, sa det slik: ”Credo quia 
absurdum!”, dvs. ”Jeg tror fordi det er absurd!” 
Det er så usannsynlig at det ikke kan være 
oppdiktet. Det blir jo lagt fram i Bibelen, ikke 
som eventyr, men som facts, fortalt av vet-
tuge folk. (2. Pet.1.16).

Dessuten: Det er ikke holdbart å trekke den 
slutning at det som en eller flere anser som 
usannsynlig, dermed ikke eksisterer. Viten-
skapshistorien har mange eksempler på at 
fenomener som de lærde holdt for å være 
usannsynlige, eksisterte likevel. Vi kan vise til 
historien om verdensbildet, og til kjernefysik-
ken! Det kan også være nødvendig å holde 
fast ved at virkeligheten er større enn det vi er 
i stand til å erkjenne. Danske Piet Hein sa det 
slik: ”At vide hva man ikke ved, er og en slags 
alvidenhed” Og en logisk regel sier ”Ab esse 
ad posse” dvs. ”Fra å være til å kunne (være)”. 
Når noe faktisk er, så må det også kunne være!

Det er slik problemstilling vi står overfor når vi 
enda en gang skal feire den store usannsyn-
ligheten at Jesus stod opp fra de døde. Det 
strider mot all erfaring, alle naturlover og all 
sunn fornuft. Det mente apostlene også, til å 
begynne med. Lukas forteller at da kvinnene 
kom og fortalte om en tom grav og syn av en-
gler, mente de at det var løst snakk og trodde 
dem ikke. Først etter at apostlene og de andre 
hadde møtt den oppstandne flere ganger, ble 
de nødt til å tro det! Se den oppsummeringen 
Paulus foretar i 1. Kor. 15.1-8!

At noen avviser det usannsynlige, er begripe-
lig. Men du trenger ikke være undermåls for 
å tro. I det omtalte TV-programmet møtte vi 
også en nonne som hadde doktorgraden i fy-
sikk.
Og folk som Pascal, Kierkegaard og Sigrid 
Undset var ikke direkte ubegavet. Vi tror fordi 
vi er overbevist om at det usannsynlige faktisk 
skjedde. Og dermed: God og velsignet påske!

Tro & Tanke
 Gunnar Hasselgård

USANNSYNLIG

NYTT FRA KIRKEVERGEN

Kirkekontakten
Menighetsblad for Mysen, Hærland, 
Trømborg og Eidsberg
Utgiver: Eidsberg kirkelige fellesråd. 
Ekspedisjon og adresse: Eidsberg Kirkekontor  
Ordf. Voldens vei 3, 1850 Mysen. Tlf. 69 70 22 61
Kasserer: Kirkevergen
Bankgiro: 1020.07.12205
Redaktør: Jens Erik Undrum 
Produksjon: Allprofil AS 
Trykkeri: Nr1 Trykk 
Menighetsbladet innlest på DVD, 
henvendelse til Kabb - Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte, 
Skogveien 22, 1831 Askim 69 81 69 81
E-post: kabb@kabb.no

Kirkekontoret er åpent:
tirsdag:    10.00 - 15.00
onsdag - fredag 08.00 - 15.00
Prest treffes:
tirsdag - fredag 10.00 - 12.00
eller etter avtale 

Elisabet Yrwing Guthus, prost
arb: 69 70 22 67  mob: 415 48 989
elisabet.yrwing.guthus@eidsberg.kommune.no

Aage Martinsen, prostiprest  
arb: 69 70 22 62  mob: 903 67 066 
aage.martinsen@eidsberg.kommune.no 

Rolf Ertkjern Lende, sogneprest i Hærland og Trømborg 
arb: 69 70 22 64 priv: 69 89 55 11 mob: 905 69 680
rolf.ertkjern.lende@eidsberg.kommune.no 

Øystein Sjølie, sogneprest i Eidsberg og Mysen   
arb: 69 70 22 63 priv: 69 89 03 96
oystein.sjolie@eidsberg.kommune.no 

Jens Erik Undrum, kirkeverge
arb: 69 70 22 65 mob: 908 79 560
jens.erik.undrum@eidsberg.kommune.no 

Unni Hauer, sekretær 
arb: 69 70 22 61
unni.hauer@eidsberg.kommune.no

Solveig K. Tjernæs Vormeland, ungdomsdiakon 
arb: 69 70 22 66 priv: 69 89 98 99  mob: 982 20 299
solveig.tjernes@eidsberg.kommune.no

Anita Lislegaard, menighetspedagog 
arb: 69 70 20 22 mob: 928 22 738
anita.lislegaard@eidsberg.kommune.no

Elisabeth Riiser Dankel, menighetspedagog
arb: 69 70 20 22 mob: 901 30 233
elisabeth@dankel.no

Vidar Hansen, kantor
arb: 69 70 22 66 priv: 69 22 45 75 mob: 908 25 119 
vidar.hansen@eidsberg.kommune.no

Odd Volen, organist, Trømborg
priv: 69 81 41 20 mob: 932 38 877 
oddvolen@online.no

Bendik Eide, organist
mob: 922 52 674
mic-eide@online.no

Kai Nikolaisen, kirketjener/kirkegårdsarbeider 
Trømborg og Mysen
priv: 69 89 72 73 mob: 480 54 438

Arild Bekkevold, kirketjener i Mysen kirke/ 
kirkegårdsarbeider på Mysen nye kirkegård
priv: 69 82 67 53 mob: 988 01 520

Arne Gulbrandsen, kirketjener/kirkegårdsarbeider Hærland
priv: 69 88 45 90 mob: 915 53 342

Tormod Kopperud, kirketjener/kirkegårdsarbeider Eidsberg
priv: 69 89 74 20 mob: 957 87 107

Stig Magnus Lunde, kirketjener Mysen
mob: 416 50 522

e-mail adresser til menighetene:
eidsberg.menighet@eidsberg.kommune.no
mysen.menighet@eidsberg.kommune.no
herland.menighet@eidsberg.kommune.no
tromborg.menighet@eidsberg.kommune .no 

Menighetens Barnehage
Kontortelefon: 69 89 73 25
e-mail: menighetens.bhg@c2i.net

Eidsberg kirkekontor, 
Ordfører Voldens vei 3, 1850 Mysen
tlf: 69 70 22 61 faks: 69 70 22 60
kirkekontoret@eidsberg.kommune.no

Etter en lang vinter med mye snø 
kan det bli litt ruskete på kirke-
gården. Vi ber derfor de som er 
ansvarlig for gravstedene, om å 
fjerne gamle kranser og lys og å 
sortere avfall i henhold til de opp-
slag som står ved avfallsstativene. 
Det vil hjelpe kirkegårdsarbeider-
ne ved oppsamling av avfallet.

Ved nye graver vil kirkegårdsar-
beiderne fjerne blomster og kran-
ser så snart de løsner fra bakken. 
Gravene vil etter hvert bli jevnet, 
men tilsåing vil først skje til høs-
ten. Det er selvsagt anledning til 
å pynte graven før tilsåing.

Mange gravminner blir også litt 
skjeve i løpet av vinteren.  Det 

er derfor lurt at man er påpas-
selig med oppretting. De fleste 
kan gjøre det selv, men det er 
mulig å få hjelp fra kirkegårds-
betjeningen. Ved mindre opp-
rettinger gjør vi det gratis, men 
der det tar litt tid er det fastsatt 
følgende priser: kr 450,- inntil en 
½ times arbeid og kr 650,- inntil 
1 times arbeid. 

”Vårstell” ved gravene

I Hærland kirke er det en lang 
og bratt trapp opp til kirke-
klokkene i tårnet. Fram til nå 
har kirketjener gått opp og 
ned denne farlige trappa tre 

ganger ved gudstjenester og 
to ganger ved begravelser. 

I tillegg er det meget høyt lyd-
nivå under selve ringingen. 

Eidsberg kommunestyre bevil-
get kr 230.000,- til ringeanlegg i 
forbindelse med budsjett 2011. 
Olsen Nauen Klokkerstøpreri 
AS har i samarbeid med Indre 
Østfold Elektro AS montert nytt 
ringeanlegg som ble tatt i bruk 
søndag 27. mars.

Nytt ringeanlegg i Hærland kirke
Kirketjener/kirkegårdsarbeider Arne 
Gulbrandsen er godt fornøyd med 
det nye ringeanlegget som har ra-
diosender for fjernstyring av ringing 
og klemting.

Det er også installert automatisk 
lukeåpner på to av tårnlukene slik at 
kirkeklokkene vil høres like godt som 
tidligere.
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Maria Magdalenas Jubel
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.

Maria Magdalenas Jubel kalte 
forfatteren Johan Halmrast 
opprinnelig denne salmen som 
han skrev i 1890, 24 år gammel.

I Bibelen kan vi lese om at man-
ge kvinner fulgte Jesus, og i 
påskeevangeliet har ikke minst 
Maria Magdalena en viktig rolle.

Hun sto sammen med Jesu mor 
Maria, og hennes søster ved 
korset, skriver Johannes, og 
hun var den første som møtte 
Jesus etter oppstandelsen.
Hun fikk dermed også det store 
oppdraget av Jesus; å fortelle 
det videre til de andre at han 
hadde stått opp fra de døde!

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!

Maria Magdalenas Jubel har en 
sterk undertone av ydmykhet. 
Hun kalles til å gå med et bud 
så stort at det passet best for 
engler. Men, det var ikke engler 
Jesus hadde bruk for, han ba 
Maria å forkynne evangeliet! 
Akkurat slik hun var, med hele 
seg fikk hun gå med Jesu bud. 
Jesus som kjente henne og vis-
ste alt om henne, hadde bruk 
for akkurat hennes hender og 
føtter i verden; Da gikk Maria 

Magdalena av sted og sa til dis-
iplene: «Jeg har sett Herren!» 
Og hun fortalte hva han hadde 
sagt til henne (Joh. 20.18)

I dag er det oss han har bruk 
for. Hver og en av oss. Akkurat 
slik vi er. Vi er kalt til å spre det 
glade budskapet om Jesu opp-
standelse her vi er - til mennes-
ker vi møter. Denne påsken vil 
jeg synge med Maria Magda-
lena:

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 den levende møte, å, salige, salige stund!
 

Velsignet påskefest!

Andakt
ved prost
Elisabet Yrwing Guthus

Som årets påskesalme har jeg valgt nr. 170 i Norsk Salmebok
Det er en Latinsk hymne som har fulgt kirken siden 1300 – tallet. Den har opp igjennom århundrene vært inne 
og ute av norske salmebøker, og etter å ha vært ute av Landstads salmebøker ble den tatt inn igjen under 
revisjonen i 1985, men igjen er den foreslått utelatt i salmebokforslaget fra 2008.
Salmen egner seg godt som vekselsang mellom solister, kor og menighet, og kan med en enkel dramatisering 
kan den bli en virkningsfull inngangssalme eller hovedsalme på høytidsgudstjenesten 1. påskedag.

Kantorens hjørne

Menigheten:
Oppstanden er den Herre Krist!
Halleluja, halleluja!
All verdens trøst er han for visst!
Halleluja, halleluja!

Var han av graven ei oppstått,
halleluja, halleluja,
da hadde vi til grunne gått.
Halleluja, halleluja!

Men nå, da han oppstanden er,
halleluja, halleluja,
vi priser glad vår Herre kjær.
Halleluja, halleluja!

Kor (I/II):
Tre kvinner gikk til gravens sted,
halleluja, halleluja,
de hadde krydderoljer med.
Halleluja, halleluja!

De søkte Herren Kristus der,
halleluja, halleluja,
han som fra grav oppstanden er.
Halleluja, halleluja!

Engel (I):
Frykt ikke mer, frimodig vær,
halleluja, halleluja,
han som var død, er ikke her.
Halleluja, halleluja!

Maria (II):
Å engel, kjære engel fin,
halleluja, halleluja,
hvor finner jeg nå Herren min?
Halleluja, halleluja!

Engel(I):
Han er oppstanden fra sin grav,
halleluja, halleluja,
i dag på denne påskedag.
Halleluja, halleluja!

Maria (II):
Du kjære engel, vis meg nå,
halleluja, halleluja,
vår Frelser som i graven lå!
Halleluja, halleluja!

Engel (I):
Så kom da hit og se det sted,
halleluja, halleluja,
hvor de hans legeme la ned.
Halleluja, halleluja!

Kvinner (II):
Hva du har sagt oss, det er visst,
halleluja, halleluja,
men vis oss Herren Jesus Krist!
Halleluja, halleluja!

Engel (I):
Til Galilea gå av sted,
halleluja, halleluja,
for der skal dere Herren se!
Halleluja, halleluja!

Kvinner (II):
Takk, engel, nå er håpet vakt,
halleluja, halleluja,
så går vi glad dit du har sagt.
Halleluja, halleluja!

Kor og menighet:
Nå synger vi i gledes-kor:
Halleluja, halleluja!
Oppstanden er vår Herre stor!
Halleluja, halleluja!

Ja, vi skal alle være glad,
halleluja, halleluja,
for Kristus livets trøst oss gav.
Halleluja, halleluja!

Haugland Byfuglien tiltrer som 
Den norske kirkes ledende bi-
skop i august. Den høytidelige 
innsettelsesgudstjenesten finner 
sted i Nidarosdomen søndag 2. 
oktober. Hun kommer til å ha ar-
beidssted både i Trondheim og 
Oslo. Tilsynsområdet for det nye 
biskopsembetet er Domprostiet i 
Trondheim, og i saker som angår 
dette tilsynsansvaret vil biskopen 
tiltre Nidaros bispedømmeråd. 
Mange av de oppgavene Helga 
Haugland Byfuglien får som pre-
ses, vil bli utført fra Oslo. 
 
Overveldende støtte 
I fjor høst ble hun valgt til preses i 
Bispemøtet. Da biskopene i janu-
ar i år skulle nominere kandidater 
til det nyopprettede 12. bispeem-

betet, samlet alle seg om Helga 
Haugland Byfuglien. Hun var den 
eneste nominerte. Byfuglien fikk 
overveldende støtte for sitt kan-
didatur fra de stemmeberettige 
instansene som etter reglene skal 
uttale seg om nominerte bispe-
kandidater.

- Når vi i år markerer 50-års jubile-
et for den første kvinnelige prest 
i Den norske kirke, er det verdt 
å peke på hvordan fasttømrede 
holdninger kan endres. Det var 
ikke selvsagt for meg at det ble så 
tydelig støtte til både prosessen 
og meg. Presesvervet er jo en til-
litsposisjon i Den norske kirke og 
det var sterkt å få tillit fra alle de 
som har meldt fra. Tilbakemeldin-
gene gir en god plattform for å 

tiltre i den rollen og funksjonen vi 
nå skal bygge opp, sier Byfuglien.

Bakgrunnen for at Den norske 
kirke nå får en 12. biskop er et 
ønske om å styrke presesfunksjo-
nen. Tidligere gikk presesvervet 
på omgang mellom biskopene. 
Det innebar en stor tilleggsopp-
gave i tillegg til funksjonen som 
tilsynsmann i bispedømmet. Det 
12. biskopsembetet gjør preses-
rollen tydeligere.

Dette er redigert/forkortet informa-
sjon hentet fra en større artikkel 
som du finner på:
www.kirken.no

Haugland Byfuglien utnevnt til 
biskopenes faste leder
Borg biskop Helga Haugland Byfuglien ble i statsråd 25. mars 
utnevnt til det nyopprettede biskopsembetet som fast preses 
for Bispemøtet i Den norske kirke.

Preses - den som presiderer
Preses er en beskrivelse av en funksjon. Ordet kom-
mer av latin: praeses, praesidere, og betyr «den som 
har forsete», «den som presiderer», «møteleder», 
«kollegieformann». Som betegnelse på Bispemøtets 
leder er tittelen «preses» benyttet siden 1930-tallet. 
Men tittelen ble lite brukt utenfor biskopenes egen 
krets før på 1980-tallet. I dag brukes ”preses” som 
hovedbetegnelse i Den norske kirke for denne le-
derfunksjon på vegne av Bispemøtet.

F
A
K
T
A
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En reportasje i VG for noen uker siden satte 
minnene i sving. Jeg leste omtalen av foto-
graf Morten Krogvolds nye utstilling om dø-
den. Han reiser Europa rundt for å fange inn 
denne delen av livet som ingen av oss kom-
mer utenom. Utstillingen skal presenteres i 
Stockholm neste høst og i nye Bøler kirke i 
Oslo. Arbeidstittelen som han har gitt dette 
arbeidet er ”Reqiuem – dødens bror”

Den kjente overlegen Stein Husebø ved Ver-
dighetssenteret til Bergen Røde Kors kom-
menterer Krogvolds kommende utstilling. 
Husebø mener døden har forsvunnet fra det 
norske hverdagslivet. 

Et minne fra 1957
- For bare 50 år siden døde folk fortsatt i hjem-
mene sine. I dag har vi et forhold til mord, tsu-
nami og vold. Men ingen har sett sin farmor 
død hjemme, sier Husebø til VG.

Det var nettopp denne siste uttalelsen som 
fikk meg til å minnes noen solfylte aprildager 
i 1957.  Jeg visste at farmor – Tora Degnes – 
lå for døden. Derfor kom det ikke som noen 
overraskelse på 10-åringen da far og mor for-
talte meg at farmor var gått bort.

Noen dager senere var det klart for begra-
velse. Farmor lå i åpen kiste med hendene 
foldet. Kisten sto plassert midt på golvet i 

stua hennes. Sammen gikk vi rundt kisten 
og tak farvel med en aktet person. Slekta var 
på plass. Naboer og venner møtte opp. Stille 
og med ærbødighet gikk hver og en rundt 
kista, stoppet noen sekunder og tok farvel.  
Til slutt ble lokket satt på, og den siste ferd 
gikk til Hærland kirke. Langs veien sto gran-
trær med brukket topp som et synlig tegn 
på deltagelse og omtanke.

Et minne fra 2011
54 år senere kommer dødens ansikt til oss 
gjennom alle mediekanalene. Naturkref-
tene reiste seg med all sin kraft og knuste 
den østlige delen av Japan.  Nøden og dø-
den kommer tett innpå oss. Vi får dokumen-
tert tydelig at døden ikke bare er en del av 
hverdagen når ”dagene er talte” for eldre 
mennesker. Ulykker, naturkatastrofer og 
personlige tragedier innholder sterke døds-
budskap.

I undertonene ligger ofte dyp sorg over et 
smertelig tap.

Påskens budskap
Når vi nå er vei inn i påsken 2011, kommer vi 
ikke utenom de sterke bildene fra Japan. Dø-
den er en realitet.

- Hvis døden blir et svart hull, så er jo livet me-
ningsløst. Vi må erkjenne at døden er en del av 
livet, sier fotograf Morten Krogvold.
For kvinnene som gikk til Jesu grav var det 
dramatisk at Jesus var død. Nå var alt håp ute. 
Men så får de høre budskapet: 
”Hvorfor søker dere den levende blant de døde?
 Han er ikke her, han er oppstanden”
 (Lukas 24, 5 og 6.)
For kvinnene ved graven ble det en vandring 
fra døden til livet.
Etter dette har budskapet om Jesu oppstan-
delse blitt fortalt fra slekt til slekt – fra kvin-
nene ved graven til påskeevangeliet vi hører 
i Mysen kirke denne påsken.

Døden er en del av hverdagen, men i påskens 
budskap ligger enda en dimensjon. Det er noe 
mer etter døden: Troen på livet – det evige liv.

Fra døden til livet
Apropos! Trond Degnes

Jesu grav er tom! 
Fra Jerusalem til Mysen 2011

Tekst  og foto:  Øystein Sjølie

Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det et kraftig jordskjelv, 
for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den.  Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. Vaktene 
skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde.  Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus, han som ble korsfestet. 
Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå! Skynd dere av sted og si til disiplene hans: ’Han er stått opp fra de døde, og han går i 
forveien for dere til Galilea; der skal dere få se ham.’ – Nå har jeg sagt dere det.» Matteus 28.1-8

Jesus ble korsfestet på Gol-
gata, hodeskallestedet. Da Je-
rusalem ble bygget gjennom 
århundrene trengtes det mye 
bygningstein. Derfor er byen 
omgitt av mange gamle stein-
brudd. I et av disse sto det igjen 
en ubrukelig knaus. Steinen 
der var for dårlig til å lage stein-

blokker av. Denne knausen ble 
et rettersted, Golgata. Kanskje 
hadde den også form som min-
net om en hodeskalle. Her kors-
festet de Jesus, og profetordet 
fra Salme 118.22 får plutselig 
en dyp mening: ”Den steinen 
bygningsmennene vraket, er 
blitt hjørnestein”

På modellen av Jerusalem på 
Jesu tid ser vi Antoniaborgen.  
I dagens Jerusalem begynner Via 
Dolorosa = lidelsesveien i dette 
området der Pilatus sin borg en-
gang stod. Jesus bar korset gjen-
nom byen, ut av byporten til Gol-
gata, steinknausen like utenfor. 
Der han ble korsfestet og døde 
ved den niende time. Det er kl 15 
på ettermiddagen. 

Snart etter gikk solen ned og sab-
baten begynte. Det ble derfor 
travelt med å få Jesus bort før hel-
gefreden skulle senke seg. I det 
gamle steinbruddet var det nett-
opp hugget ut en grav. Det passet 
bra. Johannes skriver (19.41-42): 
Der hvor Jesus var blitt korsfes-
tet, var det en hage og i den en 
ny grav som ingen ennå var blitt 
lagt i. Fordi det var helgaften for 
jødene, og fordi graven var så 
nær, la de Jesus i den.

Om du i dag besøker Jesu grav i Jerusalem blir du møtt av den samme mel-
dingen som Maria Magdalena og de andre kvinnene fikk da de kom til gra-
ven den første påskemorgenen. CHRISTOS ANESTE! KRISTUS ER OPPSTÅTT!
Her er historien om den tomme graven, fra Jesu tid til i dag. 
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I de første årene etter oppstandelsen ble stedet holdt i ære av de kristne. 

Så kom store omveltninger. År 70 ble Jerusalem ødelagt av romerne og i år 135 ble det siste jødiske 
opprøret slått ned. Etter dette ble Jerusalem gjort til en romersk by, kalt Aelina Capitolina. Over Jesu 
grav bygde romerne et tempel for guden Venus for å vise sin makt og overlegenhet. Fra nå av skulle 
bare romerske guder gjelde!

På 300 tallet snudde historien dramatisk da selveste keiseren av Rom ble kristen: KONSTANTIN den store. I 
326 besøkte hans mor Helena, Jerusalem. Hun fikk vite at Golgata og Jesu grav lå under Venustemplet, og 
på Konstantins ordre ble templet revet. En kjempestor kirke ble bygget. Den sto ferdig i 335, og fikk navnet 
ANASTASIS = OPPSTANDELSEN. 

50 år senere, rundt 385, kom pilegrimen EGERIA til gudstjeneste i kirken. (Utrolig med slike  
beskrivelser fra lenge før vikingene begynte å røre på seg). 

Og nå skal det feires igjen: PÅSKE 2011. Hos oss er 
det Mysen kirke som er stedet for feiringen i år. Og 
den som ser etter vil finne noe som ligner nettopp 
graven i hagen. Vi ønsker velkommen til å følge 
begivenhetene fra dag til dag i påskeuka. 

Se programmet!

I dag er Jesu grav bygget inn i marmor og utsmykket etter alle kunst-
ens regler. Gjennom århundrene har utallige mennesker reist hit, og 
køen er ofte lang når folk fra hele verden vil inn i graven. Og det er 
bare plass til fire stykker om gangen… 

Slik kirken står i dag er den et mektig og litt rotete byggverk, mer-
ket av århundrene. Og når vi ser de gamle murene aner vi også noe 
av fortidens storhet. Under den lille kuppelen er Golgataklippen, og 
under den store er Jesu grav.

Vi går inn gjennom den store porten til kirken og tar straks til høyre. 
Her er trappen opp til korset. Marmortrapper som er slitt av utallige 
fottrinn før oss. En sterk opplevelse av fellesskap med mange gjen-
nom tidene.

Hun skriver:
Så snart det første hanegal høres, kommer biskopen og går inn i grotten i Anastasis, alle portene 
blir åpnet og hele folkemengden strømmer inn i Anastasis hvor det allerede er tent utallige lys. 
Når tre salmer er sunget og bønnene er lest, bringes røkelse inn i Anastasisgrotten, og hele ba-
silikaen fylles med duft. Nå står biskopen oppreist bak skranken, tar evangeliet, stiller seg ved 
porten og leser beretningen om Herrens oppstandelse.

JESU GRAV – fra oppstandelsen til i dag

I Jerusalem finner vi også Gordons Golgata, graven i hagen. Men 
dette er et ”nytt” sted, oppdaget av en engelske general Gordon på 
1880-tallet. Graven i hagen gir oss et godt bilde av hvordan det må 
ha vært den første påskemorgen. Men tradisjonen taler klart for Grav-
kirken. Så kan vi gjerne ta med begge! Graven er tom begge steder!

Her er Golgata. Fjellet er dekket 
av glass så ikke pilegrimene skal 
ta med seg mer av steinen. Men 
man kan bøye seg ned under al-
teret og berøre fjellknausen der.
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SLITU 
KAROSSERIVERKSTED

TLF. 69 89 44 76

Grønt verksted 
”med omtanke for miljøet”

KNUST GLASS � STEINSPRUT � SMÅSKADER � SLITASJE

GRATIS 
sjekk av
frontruten

Tlf.: 69 89 00 13
Moreneveien 20, 1859 Slitu

post@bilskadesenteret-ostfold.no

TLF. 09009

Tlf. 69 89 88 60 - Fax 69 89 17 46
www.hssmysen.no

Morstongveien 47
1859 Slitu

Se  www.morenenkjopesenter.no. Velkommen!

Tlf:   69 89 08 80
Fax:  69 89 08 81

       GRAVSTENER OG SKULPTURARBEIDER
Handverk av høy kvalitet bygget på 5 generasjoners erfaring

JOHANSEN MONUMENTHUGGERI A/S
Skjebergv. 206, 1743 Klavestadhaugen. Tlf 69 16 36 33

Ring oss og vi kan sende katalog, eller kontakt 

vår representant: Rakkestad Begravelsesbyrå a/s

TLF. 69 89 48 89

Sponesv. 1, 1850 Mysen
Tlf. 69 89 67 38

•	 Frontruter	skiftes
 (Gratis utlån av bil)
•	 Reparasjon	av	steinsprut
 (Gratis v/kasko/delkasko)

•	 Vi	kan	hente	og	bringe										
 din bil kostnadsfritt
•	 Lang	erfaring
 - kvalitetsarbeid

FRONTRUTESKADE?

Gravmonumenter • Skifer • Granitt
1940 Bjørkelangen Tlf.: 63 85 40 40 - Fax: 63 85 40 41

NORDHAGEN 
DATA SERVICE AS
Storgt. 10, 1850 MYSEN

RING 911 57 275 / 69 89 22 50

Tlf.+47 69 84 60 50
www.privatmegleren.no

tlf: 69 89 55 08 
www.cafefrikvarter.no 

815 33 300

Bokglede i barnehagen

Bøker, fortellinger, sang og rim er 
en naturlig del av hverdagen.

Barna i Trømborg-avdelingene har 
et flott samarbeid med Eidsberg bi-
bliotek. Dette innebærer at bibliote-
ket tre - fire ganger i året kommer til 
barnehagen med bøker som barn 
og foreldre kan låne. En reol blir fylt 
opp med fortellings- og faktabøker 
som passer for barn i førskolealder. 

Like før påske kom bibliotekar Kir-
sten Ruud til Trømborg med en ny 
leveranse med bøker.

Det var populært! Kirsten leste to av 
de nye bøkene og barna satt mu-
sestille og lyttet med stor interesse.

Etterpå frydet barna seg over å få 
bla i alle de fristende bøkene og å 
hjelpe til å sette dem i reolen så de 
ble klare til utlån.

I likhet med Eidsberg bibliotek had-
de også barnehagen skaffet seg en 
liten kafe .

Der ble de nye bøkene feiret med 
muffins og saft!

I barnehagen er ” kommunikasjon, språk og tekst” 
et fagområde som det jobbes mye med.

Odin Andre Trømborg er fornøyd for han 
har funnet en interessant faktabok.

Johannes Undeland har fordypet seg i en bok 
om Ludde (humor for små mennesker)

Tekst  og foto:  Lise Undrum
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DØPTE

Innehaver Leif Håkon Krog

www.bbsmaalenene.no 24 timers vakt telefon: 924 36 357

Eidsberg 69 89 99 93
Askim 69 81 75 25
Marker 69 81 21 48

DØDE

Innleveringsfrist til 
neste menighetsblad:
27. mai  2011  

 

Kontakt kirkevergen
69 70 22 65

Sendes/leveres:
Kirkekontakten 
Eidsberg kirkekontor 
Ordfører Voldensv. 3, 1850 Mysen
eller med e-mail: 
kirkekontoret@eidsberg.kommune.no

Adventsangerne 
i Eidsberg kirke

GUDSTJENESTER

Thea Foss minnes i Hærland kirke
Hennes oldebarn kommer på Norgesbesøk i mai 

NORMISJON MYSEN 
Møter våren 2011

Møtene starter kl. 19.00. Se annonse i Smaalenenes Avis.

APRIL
27. april  Misjonsmøte – Malikveld med misjonær 
 Kirsten B Jørgensen og sang av Ingvild Fredbo Labråten

MAI
04. mai  Møte. Besøk av BoJo Hermansen
11. mai Møte. Besøk av Leif Sjølie
17. mai FEST. Besøk av Jul-Lars Kvernhusengen
25. mai  MøteplassMysenMenighet

JUNI
01. juni  Møte. Besøk av Karsten Rasmussen
08. juni   Møte. Besøk av Solfrid Leinebø Seljås og Gunn Randi Leite
11. juni  LOPPEMARKED PÅ SJØGLIMT
15. juni  Møte. Besøk av Harald Frorud

Det er en glede å invitere til konsert i Eidsberg kirke med Advent-
sangerne (70 sangere) under ledelse av Sverre Valen. Koret byr på 
et spennende og variert program med flere solistiske innslag.

Adventsangerne under Sverre Valens ledelse har fått glimrende presse 
både i inn- og utland. Konserter er gitt i katedraler som Notre Dame i 
Paris og i Berlinerdomen. I Warzawa sang koret i byens vakre katedral 
Saint-Cross, som var fylt til siste plass. I KIRKEN VAR Frederic Chopins 
hjerte innkapslet i en av søylene. Adventsangerne ble spilt på riksnett 
over hele Polen.

Hittil har koret spilt inn 6 CD`er, hvor flere av Norges fremste vokale 
kunstnere medvirker.

Etter en konsert 22.11.2010 skrev Varden: ”FULLT HUS. Så mye folk er 
det sjelden i Skien kirke (1200 plasser). Den legendariske korveteranen 
Sverre Valen (85) dirigerte med presisjon og eleganse. Storslått finale 
med Hallelujakoret fra Händels Messias. Folk gikk hjem med gåsehud.”
Drammens tidende: ”Å heve et ordinært kirkekor til det nivå Adventsan-
gerne har i dag, tilhører de musikalske undere.”

Som kjent var Valen stifter og mangeårig dirigent av Sandefjord Jente-
kor, Ble Canto, Valen-koret og Valens solistensemble. I år 2000 ble han 
utpekt til ”Århundrets sandefjording” innen kultur.

Eidsberg:
Simon Nøkleholm Dulic
Hannah Aas Haug
Hedda Jacobsen

Mysen:
Leander Moseby
Benjamin Lund Sletten
Andy Authen

Eidsberg:
Anne Lise Karlsen Haugen
Alf Henry Syversen
Odd Johannes Tutturen
Olav Rasmusson Mjelde
Sverre Harald Fagerheim
Berit Helene Dingtorp
Erling Fredrik Kviserud

Mysen:
Inger Marie Korsnes
Elsa Margareth Nicolaysen
Gina Rustbakken
Kolbjørn Remmen Haug
Roy Nyborg
Arne Johannes Barkerud

Påskens gudstjenester: Mysen kirke  - Se 1. side

01.05.11 – 1. SØNDAG ETTER PÅSKE
Mysen kirke kl. 11.00:   1.mai-gudstjeneste.
Trømborg kirke kl. 11.00:  Samtalegudstjeneste. Dåp.

08.05.11 – 2. SØNDAG ETTER PÅSKE
Mysen kirke kl. 10.30:   Konfirmasjonsgudstjeneste
Mysen kirke kl. 12.30:   Konfirmasjonsgudstjeneste
Eidsberg kirke kl. 11.00:  Høymesse.

15.05.11 – 3. SØNDAG ETTER PÅSKE
Mysen kirke kl. 11.00:   Høymesse
Hærland kirke kl. 19.00:  Kveldsgudstjeneste.

17.05.11.
Se Eidsberg kommunes annonse for grunnlovsdagen.

22.05.11 – 4. SØNDAG ETTER PÅSKE
Eidsberg kirke kl. 11.00:  Høymesse med dåp.
Trømborg kirke kl. 11.00:  Konfirmasjonsgudstjeneste

29.05.11 – 5. SØNDAG ETTER PÅSKE
Hærland kirke kl. 11.00:  Samtalegudstjeneste.
Mysen kirke kl. 11.00:   Høymesse med dåp.

02.06.11 – KRISTI HIMMELFARTSDAG
Trømborg kirke kl. 11.00:  Høymesse.

05.06.11 – 6. SØNDAG ETTER PÅSKE
Eidsberg kirke kl. 11.00:  Konfirmasjonsgudstjeneste.
Hærland kirke kl. 11.00:  Konfirmasjonsgudstjeneste.
Mysen kirke kl. 11.00:   Høymesse.

12.06.11 -  PINSEDAG.
Mysen kirke kl. 11.00:   Høytidsgudstjeneste.

19.06.11 – TREENIGHETSSØNDAG
Eidsberg kirke kl. 11.00:  Høymesse.  Barnekoret deltar.  
   Kirkekaffe. Dåp.
Søndagsskolehytta kl. 12.00: Gudstjeneste.

26.06.11 – 2. SØNDAG ETTER PINSE
Hærland kirke kl. 11.00:  Høymesse med dåp. 

Endringer i gudstjenestelista kan forekomme. 
Se vår hjemmeside www.eidsberg.kirken.no 
eller Smaalenenes Avis.

Søndag 15. mai, har de takket ja til å 
komme til kveldsgudstjeneste i Hær-
land kirke. Vi vet at Thea Foss hadde en 
meget sentral plass i den skandinaviske 
kirken i Tacoma, der hun og hennes 
mann (Andreas Olesen fra Skirfoss i Rø-
denes) la grunnlaget for det store slepe-
båtselskapet ”Foss Maritime Company”. 
Thea har etterlatt seg flere skrifter som 
forteller om hvor engasjert hun var i kir-
kelig arbeid. Vi har fått kopier av hennes 
dagboksblader, bibel og salmer og en 
vidunderlig fortelling som yngstesøn-
nen, Henry, skrev til minne om sin mor.

Fossfamilien, som under sitt norgesopphold vil bo på Mosen i Hærland der 
Thea ble født i 1858, gleder seg til å delta i denne kveldsgudstjenesten, der 
prost Elisabet Yrwing Guthus ser fram til å ønske de amerikanske gjestene 
velkommen.

Thea ble døpt i Hærland gamle kirke (revet i 1877) av sogneprest Georg 
Daniel Barth Abel. Hun døde i 1927 og er gravlagt under en enkel stein på 
en stor gravlund i Tacoma

 Man håper at bygdefolket vil slutte opp om denne kveldsgudstjenesten 
15. mai, for å minnes Thea, som sammen med sin mann, Andreas fra Røde-
nes, skapte seg et stort navn i amerikansk marin historie.
         E.T.

Som mange vil huske, hadde Eidsberg Historielag en utstilling om båtgrün-
derne, Thea og Andrew Foss, høsten 2009. Etter at filmen ”Eventyret om 
Thea Foss” er blitt vist flere ganger på NRK TV, har utstillingen vandret til 
flere steder i Norge, og skal i sommer vises på Vestnorsk Utvandrersenter 
på Radøy nord for Bergen.

Thea og Andrews etterkommere i USA er smigret og glade over at historien 
om deres oldeforeldre er gjort kjent både her i Østfold og i det ganske land.
Nå i vår vil noen av dem komme på besøk til Hærland og Rødenes for første 
gang og vandre i Theas og Andrews forspor. Ekteparet Foss var begge fra 
husmannskår, men hadde evnen til å skape seg en framtid i ”Løftenes land”.

Valg av menighetsråd
– frist for innlevering av kandidatlister

Nominasjon av kandidater til  
menighetsrådsvalget skjer i tiden 
fram til 1. mai 2011. 

Valgbare er medlemmer av Den 
norske kirke som bor i soknet, og 
som senest i 2011 fyller 18 år, og 
som ikke er fradømt stemmerett i 
offentlige anliggender.

Menighetsrådene vil fremme kandi-
datlister, men det er anledning til å 
utarbeide alternative lister. Forslag 
til valglister må være menighetsråd-
ene i hende innen 1. mai. Forslag til 
kandidatlister skal være underskre-
vet av 10 stemmeberettigede. 

En av underskriverne skal oppføres 
som kontaktperson. Kandidater skal 
være oppført med fornavn, eventu-
elt mellomnavn, etternavn og alder, 
samt adresse og yrke/stilling. 

Kandidatlisten skal ordnes i prio-
ritert rekkefølge (ikke alfabetisk). 
Kandidatlister bør ha minst 40 % 
representasjon av hvert kjønn, og 
minst 20 % av ungdom under 30 år. 

Nærmere opplysninger om oppstil-
ling av kandidatlister fås ved hen-
vendelse til:
Eidsberg: 69 70 22 61



K i r k e k o n t a k t e n

Foran fra venstre: Lise Michelle Lunder, Line Cecilie Larsen, Amy Torp.
Bak fra venstre: Anne Cecilie Skeie Torp, Vilde Løes Sørby, Gina Cathrine 
Pedersen Ruud, Henriette Solbrekke. Bakerst danseleder: Mari Fjell

I løpet av mars og april har kon-
firmantene hatt sin prosjektpe-
riode. Her ser vi dansegruppa 
etter en øvelse. 

Ønsker du å se flere bilder fra 
konfirmantprosjektet kan du 
gå inn på 
www.eidsberg.kirken.no

Det finnes en «Oppmuntrings-
bok for konfirmantforeldre». 
Den heter: Liv laga, og er utgitt 
på IKO-forlaget. (www.iko-for-
laget.no) Boka er forfattet av 
Ingvald Andersen Frøyen, og 
anbefales å skaffe seg.
 
Vi sakser fra vaskeseddelen 
om boka:
«Denne lille boka skal gi for-
eldre tro på konfirmasjonsti-
den, og tro på konfirmanten. 
Samtidig vil den gi nyttig in-
formasjon og praktiske tips til 
konfirmantåret og konfirma-
sjonfesten.

Mor og far er fortsatt viktige. 
Derfor vil boka utfordre til ak-
tiv deltaking, ikke bare på det 
praktiske plan, men også til 
å prøve og forstå hvilke store 
spørsmål tenåringen deres 
jobber med dette året, bak en 
kanskje uinteressert fasade. 
Boka vil gi dere tro på at dette 
prosjektet er liv laga».
  
Solfrid Leinebø Seljås
Konfirmantprest i Eidsberg

Konfirmantenes prosjektperiode

Mandag 2. mars hadde vi karneval 
på Mandagskveld i Trømborg. Det 
ble en kjempemorsom kveld med 
55 barn i ulike kostymer. Barna 
hadde gledet seg veldig til denne 
kvelden, og de hadde forberedt 
seg godt.

Vi hadde besøk av flyvertin-
ner, vm -tilhengere, en gammel 
mann, russ, cowboyer, spiderman, 
idrettsutøver, bonde, racebilfører, 
dyr, prinsesser, indianere mm. Bar-
na hadde lagt mye jobb i denne 
kvelden, som vi avsluttet med å 
spise pølser og ha utlodning. Vi får 
stå i en stor oppgave, det gir mye 
igjen og vi gleder oss over å få ha 
det slik - det takker vi Gud for!

Karneval i Trømborg

Oppmuntringsbok 
for konfirmantforeldre

Tekst  og foto:  Solveig K. T. Vormeland

Forum for ungdomsledere
Tekst  og foto:  Solveig K. T. Vormeland

Høsten 2010 ble det startet et fo-
rum for ungdomsledere fra ulike 
menigheter og organisasjoner i 
Indre Østfold. Her er det represen-
tanter fra Frelsesarmeen, Misjons-
kirken, Pinsemenigheten, Mis-
jonsforbundet, ACTA, KRIK og Den 
norske kirke. 

Vi ønsker at det skal være et møte-
sted for voksenledere og litt yngre 
ledere. Vi har egne arrangementer, 
men inviterer hverandre til det vi 
arrangerer. Det blir ekstra morsomt 
å lage i stand noe når man vet at 

det kommer en del folk! Slik som 
vi fortalte om i sist Kirkekontakten, 
valentinesfest i Øymark. Det har 
også blitt arrangert flere felleskris-
telige ungdomsfester i Askim dette 
året. I starten av april var det pysj-
party på Filadelfia Mysen. 

I helga inn mot palmesøndag blir 
det nattcup i volleyball i Rakke-
stadhallen, der er det KRIK Ka du 
trur som står som arrangør. Det er 
fint å kunne møtes og se at vi er 
mange som jobber for gode krist-
ne fellesskap for ungdommer.

Populær dåpsklubb
Tekst:  Lena Skattum

Dåpskluben TRIPP TRAPP er et 
tilbud for foreldre, besteforeldre, 
faddere eller andre voksne som 
ønsker at et barn de er glad i 
skal få opplæring i kristen tro. Tre 
ganger i året får barnet tilbud om 
en pakke fra IKO-Forlaget. Pak-
ken kan inneholde bøker, CD-er, 
DVD-er, tøyprodukter eller andre 
produkter.
 
– Klubben tilbyr produkter til 
hjemmet som barn og foreldre 
kan bruke sammen. De kan lese, 
lære og undre seg over innholdet 

i bøkene, lytte til CDene og se DV-
Dene i fellesskap, sier Cecilie Hol-
dø som er daglig leder av klubben.

IKO-Forlaget, som drifter klubben, 
ønsker å videreformidle bibel-
fortellinger til barna, men også å 
presentere de gode skjønnlitte-
rære fortellingene til dem. Holdø 
mener skjønnlitterære fortellinger 
kan formidle at verden består av 
mer enn det vi kan ta og føle på.  
– Å hjelpe barn til å leve livet og 
finne meningen med det – det er 
teologi på sitt beste, sier hun.

TRIPP TRAPP er for barn mellom 
0-12 år. Klubben har ingen krav til 

minstekjøp, og som i andre bok-
klubber kan man velge å avbe-
stille pakkene. 

– Vi ønsker at flere skal oppdage 
klubben vår, og se at et medlem-
skap kan gjøre kristentroen leven-
de i hjemmet. Fortellinger, musikk, 
samtale og ritualer som lysten-
ning, aftenbønner og lignende 
er små aktiviteter som vil kunne 
styrke fellesskapet i familien, og 
dessuten gi troen en plass i bar-
nets hverdag, sier Cecilie Holdø. 

Over 8 000 barn er medlemmer i Norges 
største og eneste dåpsklubb, TRIPP TRAPP.

Se www.tripptrapp-klubben.no 
for mer informasjon.

Tekst  og foto:  Jostein W. Trømborg


