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Deg være ære, Herre over dødens makt!
Evig skal døden være, Kristus underlagt.
Lyset fyller haven, se en engel kom.
Åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!
Deg være ære, Herre over dødens makt!
Evig skal døden være, Kristus underlagt!
Se, Herren lever! Salig morgenstund!
Mørkets makter bever, trygg er troens grunn.
Jubelropet runger: Frelseren er her!
Pris ham, alle tunger, Kristus Herre er!
Frykt ikke mer! Evig er Han med.
Troens øye ser det: Han gir liv og fred.
Kristi navn er ære, seier er hans vei.
Evig skal han regjere, aldri frykter jeg.
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Nå er vi inne i fastetiden. En tid
som skal forberede oss til påske-
feiring.
De første kristne var godt kjent
med den jødiske påskefeiringen.
Jødene feiret påske til minne om
at israelittene ble befridd fra fang-
enskapet i Egypt. Det var ikke
først og fremst derfor de kristne
feiret påsken. Det var jo på grunn
av Jesu død og oppstandelse.
Følgen av det var befrielse fra
syndens og dødens makt. Allerede
fra det andre århundre ble den
kristne påske feiret.

Svært tidlig ble påskenatten gjort
til en våkenatt. I denne natten var
det mange som ble døpt som et
uttrykk for at vi i dåpen dør og
oppstår med Kristus. De kristne
overtok altså påskefeiringen fra
jødene, men den fikk et helt nytt
innhold. 
Vår tidfesting av påsken ble fast-
slått allerede på Kirkemøtet i
Nikea i år 325: Påskedag skulle
feires på den søndagen som følger
etter første fullmåne etter vårjevn-
døgn, som er 21. mars. Fordi
påsken følger månefasene, kom-
mer påsken noen år tidlig, andre
år sent. 
Hvordan er det med oss mennes-
ker i 2012. Feirer vi påske slik de
første kristne gjorde?

Jeg tror ikke vi gjør det. Mye har
skjedd i løpet av så lang tid. Vi
lever i verden i stadig endring. 

For mange er påsken først og
fremst en ferie, og det er noe vi
travle mennesker har behov for.

Mange drar
på fjellet til
hvite vidder
eller avslap-
ping i sol-
veggen.
Andre drar
til hytta ved
sjøen og går kanskje i gang med
båtpussen.

Uansett hva vi har tenkt å gjøre i
påsken, er det viktig at vi ikke
glemmer hvorfor vi egentlig feirer
påske.
Det er jo Jesu død og oppstan-
delse som vi feirer i påsken, og
hva det har å bety for oss mennes-
ker i 2012. 
Selv om mye har skjedd på
omtrent to tusen år, er det fortsatt
noe vi ikke greier på egen hånd.
Gud innså at det var ikke mulig
for menneskene å bli syndfrie på
egen hånd. Slik var det den gang
og slik er det nå. Gud er kjærlig-
het, og derfor ville han ikke at vi
som mennesker ikke skulle få
være hans barn. 
Derfor sendte han sin sønn for at
han skulle sone alle våre synder
slik at vi skulle gå fri.
Vi skal altså få lov til å være Guds
barn uten at vi har gjort oss for-
tjent til det. 

Er ikke dette en god grunn til å
feire påske?
Har du anledning er du hjertelig
velkommen i Skiptvet kirke for å
feire påske der.

Svein Mentzen

SKIPTVET MENIGHET
Menighetskontor og prestekontor:

Besøksadresse: Storveien 26
Post: Postboks 34, 1806 Skiptvet

Tlf.: 69 80 80 75
Fax: 69 80 86 34

e-mail: post@skiptvet.kirken.no
Fungerende sokneprest 

Svein Mentzen
e-mail: sokneprest@skiptvet.kirken.no

tlf : 456 37 207 (mobil)
Leder av menighetsrådet  

Olav Pedersen
tlf.: 69 80 92 63 (privat)

Kirkeverge / Administrativ leder 
Terje Stenholt

kirkeverge@skiptvet.kirken.no
tlf.: 456 37 208 (mobil)

Organist Valeri Rubacha
kantor@skiptvet.kirken.no

tlf.: 456 37 188 (mobil)
Menighetspedagog

Wenche Pedersen Dahl
menighetspedagog@skiptvet.kirken.no

tlf : 400 34 584 (mobil)
Kirketjener 

Gunnar Karlsen
tlf.: 456 37 186 (mobil)

KONTORTIDER
Menighetskontoret, tirsdag, onsdag og 

fredag kl. 10.00 - 15.00.

Prestens hjørne
Påske

I tiden fram mot påske 
får vi besøk av 
2. klassinger på 

påskevandring, og 
barnehagene på 
«Påske i kirken» 
i Skiptvet kirke. 

Dette gleder vi oss veldig 
til og ønsker store og 

små fra 
skole og barnehager 

velkommen!!
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Neste sprell levende-gudstjeneste blir Søndag 1.april – Palmesøndag, kl.11.00 
i Skiptvet kirke! 

Prest denne dagen er Ingvild Osberg. Det blir også kirkekaffe!
Alle er velkommen!

29.april!!!
Vi gjentar suksessen fra i fjor
og inviterer alle 8-åringer (2. klasse)
til Tårnagent-gudstjeneste med
agent-samling etter gudstjenesten!!
Invitasjon kommer i posten!!
Håper mange 8-åringer setter av dagen!!

Søndagsskolen 
startet opp søndag 18.mars! 
Neste samling er 15.april!
Vi møtes på gudstjenesten i 
kirken kl.11.00 og går over til
Stalloftet etter en stund.

Barn i alle aldre er 
velkommen!!!



- Vitaminer, utbryter Catarina og smiler fornøyd. Hun og
datteren Anabella har akkurat plukket kurven full av far-
gerike paprika. I det karrige landskapet 2500 meter over
havet er det begrenset hva som vil gro. Tørke to år på rad
har ført til at store avlinger har gått tapt og prisen på mat-
varer som selges på markedet har skutt i været.

- Jeg er ofte bekymret for hvor jeg skal få penger til mat
fra. Det er øyeblikk hvor jeg ikke har noen ting. Da ber
jeg til Gud, forteller Catarina. Hennes høyeste ønske er å
gi døtrene Anabella (14) og Marta (11) skolegang og
utdannelse. – Uten utdannelse kan man bare få jobb som
vaskehjelp for familier med penger. Jeg vil ikke at
døtrene mine skal lide samme skjebne som meg. Med en
utdannelse har de rettigheter i samfunnet og de kan få en
ordentlig lønn, sier den tapre moren. Hun forteller at sko-
legangen er gratis, men at gymtøy, skrivesaker og uni-
form må familiene betale selv.
Underernæring et stort problem
I Guatemala er 60 % av landets innbyggere urbefolkning,
av mayaavstamning. I 1996 ble en rekke fredsavtaler
undertegnet etter en over 30 år lang og blodig væpnet
konflikt hvor urbefolkningen led en hard skjebne.
Gjennom CIEDEG, en sammenslutning av protestantiske
kirker i Guatemala, jobber Kirkens Nødhjelp blant annet
med støtte til sårbare grupper. 

- Underernæring er en stor utfordring blant mayabefolk-
ningen, forteller Hugo Garrido, leder i CIEDEG.
Organisasjonen har gjennomført undersøkelser som viser
at mange barn lider av mangelsykdommer og har svak
helse på grunn av ensidig kost og for lite mat. - Noen av
disse problemene stammer fra konfliktens dager da
mange ble jaget på flukt og måtte bosette seg i områder
hvor de ikke hadde kunnskap om jorda de dyrket.
Kombinert med uforutsigbare tørke- og regnperioder har
mange menn flyktet til byene for å finne arbeid, mens
kvinnene blir igjen på landsbygda med ansvaret for fami-
lien. 
Friske grønnsaker i drivhus 
Derfor har CIEDEG startet kvinnegrupper hvor det gis
opplæring i bærekraftig jordbruk og støtte til å bygge
drivhus. Catarina er en av kvinnene som deltar i prosjek-
tet. I drivhusene vokser nå grønnsaker som ellers ikke
gror i høyden. Grønnsaker som gir livsviktig næring og
sårt tiltrengt inntekt. 

- For en stund siden plukket vi 120 agurker i drivhuset,
forteller Catarina. Siden vi er seks familier som deler, ble
det 20 agurker på hver. Vi har også tomater her. Den før-
ste avlingen fikk vi ikke til, men den neste ga cirka 30
kilo. Den lille kvinnen smiler bredt. Hun er stolt. Hun
trenger ikke lenger bekymre seg for hvordan hun skal
skaffe penger til å kjøpe grønnsaker på markedet.
Catarina har lært at bønner og mais alene ikke er tilstrek-
kelig kost for tenåringsdøtrene. – De trenger vitaminer,
sier hun og holder frem kurven med paprika igjen.
Grunntanken bak prosjektet er at grønnsakene som kvin-
nene dyrker i drivhus skal inngå i familiens kosthold. Et
eventuelt overskudd kan selges videre og gi inntekt.

- Det gir meg en god følelse å kunne ta vare på døtrene
mine. Catarina er takknemlig for starthjelpen fra Kirkens
Nødhjelp. - Nå støtter jeg meg selv, sier Catarina for-
nøyd.

SKIPTVET MENIGHETSBLAD

SIDE 4

De livsviktige grønnsakene
Catarina Ramirez er takknemlig for grønn-
sakene som vokser i drivhuset. Støtten fra
Kirkens Nødhjelp er grunnen til at hun kan gi
døtrene næringsrik mat og viktig skolegang.

Fasteaksjon i Skiptvet tirsdag 27.mars!!!

Catarina Ramirez fra Guatemala har fått startstøtte fra
Kirkens Nødhjelp til å dyrke grønnsaker i drivhus. Nå gir hun
døtrene næringsrik mat og tjener penger nok til at jentene kan
gå på skole. Catarina tror en fremtid uten fattigdom er mulig.
Her er hun sammen med datteren Anabella (14).
Foto: Laurie MacGregor/Kirkens Nødhjelp

Over én milliard mennesker lever i
ekstrem fattigdom. Urettferdighet tar
menneskeliv hver dag. I år setter
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon fokus
på økonomisk rettferdighet. Sammen
kan vi kjempe for en fremtid uten
fattigdom.

Det er menigheter landet rundt som
står for gjennomføringen av Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon. Skiptvet
menighet arrangerer aksjon 27.mars.
Konfirmanter med foreldre reiser
rundt i bygden. Ta godt imot dem.

Støtt aksjonen direkte ved å:
- Pengene som samles inn går til

Kirkens Nødhjelps arbeid over
hele verden. 

Støtt aksjonen direkte ved å
- Benytte kontonummer 

1594 22 87493
- Sende en sms <KN200>

til 2090 (200 kroner)
- Ringe givertelefon 

820 44 088 
(200 kroner)

Søndag 22.april er det igjen klart for Ung Messe. 
Årets konfirmanter inviterer til en flott kveld med mye sang, 
dans og drama. 
Dette er verdt å få med seg!
Velkommen på Ung Messe! 
Kl.17.00 og kl.19.00

SKIPTVET MENIGHETSBLAD
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Ung Messe 2012
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Send SMS <KN200> til 2090 (200 kr)  
eller ring givertelefon 820 44 088 (200 kr) 
eller benytt kontonummer 1594.22.87493

Takk for ditt bidrag

En verden uten fattigdom er mulig 
Det handler om rettferdighet

Støtt Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2012

25. – 27. mars
KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON  2012
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Konfirmasjons-
søndager
6.mai 
kl.11.00
Madelen Rydning Tvedt
William Moe Bjørnsen
Aleksander Gjerstad Anderson
Carl Edvard Borgen
Anna Lovise Ødegård
Jo Kristian Aamodt-Haug
Christin Sandaker Johansen
Veronica Butda Karlsen
Dorthe Svendsen
Pernille Simensen
Joachim Rosenberg Westernes

Kl.13.00
Eva Kristin Lund Johansson
Benedikte Olsen
Charlotte Torsvik
Cecilie Eriksen
Karl-Henrik Ringstad
Merete Solvang Antonsen
Annika Celin Bogen
Karl Jørgen Kvisler

13.mai 
kl.11.00
Marie Borger
Camilla Stenerud Tveter
Eirik Anstensrud
Håvard Nandrup Pettersen
Henrik Borgen Bjerketvedt
Christoffer Solbrekke
Lars-Jørgen Frorud Kvisler
Thomas Olsson
Håkon Werner Vyrje
Marita Minge
Johann Haug
Vilde Frøland Johansen

Kl.13.00
Anders Martin Midtsjø
Gaute Remme
Tiril Fjeldstad Hagen
Malene Tjore Lervåg 
Michelle Danielsen
Martine Helene Aasen
Katerina Dahl 
Mads Rene Hansen Bratein
Markus Andrè Nordvik Lund
Annika Sammerud
Surasak Busaba 
Ida Hansine Rygge 
Sigurd Fredriksen Agnalt 



Kirken her oppe på høyde-
draget er lavmælt, uten den
store utsmykning, men den
har en trygg ro i seg, og den
lever! De veldige murene ble
satt opp i tiden fram mot år
1200, mens lesepulten kom på
plass i 1984, orgelet i 1991.
Kirkens karakteristiske profil
ble skapt etter en storbrann i
1762, mens det interiør vi ser i
dag i hovedsak ble utformet
ved restaureringen i 1937. 

Kirkens hoveddør, som ble gitt av
bygdekvinner ved restaureringen i
1937, fører inn i våpenhuset.
Denne bygningsdelen har vært for-
nyet flere ganger, og det vi ser i
dag ble satt opp i 1887, sammen
med sakristi-tilbygget. Fra riktig
gammel tid var det ikke så uvanlig
at man hadde våpen med på kirke-
vei – men de måtte ikke tas med
inn i kirkens innviede rom. Alt slikt
måtte settes igjen i det ytterste
rommet i kirken, derav navnet
våpenhus. 

For å komme inn i selve kirkerom-
met går vi gjennom en smal døråp-
ning. Dette er kirkens første ”ytter-
dør” som førte inn i det som da var
våpenhuset. Før 1762 hadde kirken
et tårn med murer som gikk høyere
enn skipsmønet. Etter brannen,
som ødela alt av treverk og også
skadet murene lot man være å byg-
ge tårnet opp igjen. En valgte i ste-
det å legge sadeltak over restene og
innlemmet tårnfoten (våpenhuset) i
kirkerommet ved å utvide den indre
portalen til en vid rundbue. Dette er
bakgrunnen for at kirkerommet hos
oss har et meget smalt parti helt
bak.

Vinduene på sørsiden ble siste gang
utvidet i 1887. Galleriet på nord-
veggen ble bygget i siste halvdel av
1800-tallet for å imøtekomme
lovens krav om sitteplasser i kir-
ken. I forhold til innbyggertallet
var kirken for liten, og sto i fare for

å bli revet for å gi plass til en ny og
større kirke. Heldigvis var kommu-
nens økonomi slik at dette ikke
kunne gjennomføres, og galleriet
ble satt opp i stedet. Takk og pris!
Orgelet, som ble bygget i 1991, står
nå langt framme i kirken. Tidligere
var orgelet plassert på galleriet helt
bak i kirken. 

Prekestolen
ble restaurert
i 1937, og
ble utsmyk-
ket med bil-
der av de fire
evangelister
sammen med
deres sym-
bolfigurer i
bakgrunnen.
(Fra 300-tal-
let begynte
man å knytte

symbolfigurer til evangelistene.
Matteus: en engel. Markus: løven.
Lukas: oksen og Johannes: ørnen.)
Over prekestolen ble det samtidig
bygget en lydhimling for å bedre
lydforholdene. Duen som henger
under lydhimlingen er et vanlig kir-
kelig symbol for Den Hellige Ånd,
og er en påminnelse om at det bare
er Ånden som gir prestens ord vir-
kekraft, og som åpner tilhørernes
hjerter for Gud.

Koråpningen er i dag relativt stor.
Den ble åpnet slik i årene etter
1713, da det ble påpekt at de som
satt i koret hadde problemer med å
høre prekenen, og at presten ikke
kunne følge med i hvilke ”uskikke-
ligheter” som kunne forekomme
nede i kirken!

Døpefonten er tegnet av restaure-
ringsarkitekten, Harald Sund, og
ble bygget av Helge Amundsen fra
Skiptvet i 1937. Dåpsfatet ble gitt
til kirken i 1915 av Thorvald
Marthinsen. Han var født i
Skiptvet, og etablerte sitt eget gull-

smedverksted
i Tønsberg. 

Mange har
undret seg
over den lille
åpningen i
muren innerst
i koret til høy-
re for alteret.
Den har vært
brukt til  opp-
bevaring av kirkens bøker og helli-
ge kar, og kalles et repositorium.
Mange gamle kirker har slike små
rom. Noen kunne lukkes som et
skap, men intet tyder på at det har
vært tilfelle i Skiptvet.

De fire små glassmaleriene i vindu-
et i koret ble satt inn ved restaure-
ringen i 1937. Fra venstre er moti-
vene: Duen, og teksten: ”Denne
kirken er innviet til jomfru Maria”.
Så følger det urkirkelige symbolet
fisken, sammen med det greske
ordet for fisk, IXTYS. Ordet er satt
sammen av den første bokstaven i
hvert av ordene som på gresk dan-
ner setningen: ”Jesus Kristus, Guds
sønn, frelseren.”. Fisken ble derfor
et symbol for opposisjon mot kei-
serdyrkelsen, og ble under forføl-
gelser brukt som hemmelig tegn
blant de kristne, slik at de kunne
identifisere hverandre som trossøs-
ken. Det tredje bildet viser et
middelaldersk hjulkors med bok-
stavene INRI, en forkortelse for
innskriften over Jesu kors: ”Jesus
fra Nasaret, jødenes konge”. I det

fjerde bildet
finner vi
Kristus-
monogram-
met, XP,
som er de
første bok-
stavene i
navnet
Christos. De
små boksta-
vene på hver
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Skiptvet kirke

En vandring gjennom kirkerommet
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Skiweekend 2012

Jubileumskonsert

side er alpha og omega, den første
og den siste bokstaven i det greske
alfabetet. De står som et symbolsk
uttrykk for Guds evige vesen, og er
brukt i Joh. åp. 1,8: ”Jeg er begyn-
nelsen og enden”.

Over døren i sydveggen er det inn-
murt et middelaldersk hjulkors,
opprinnelig brukt som gravstein.
Det ble sist brukt i 1837, med inn-
skriften ”Inger Amundsdatter
Aamodt,f. 1793 død 1837”.

Alterbildet er malt av Albert
Lobech i 1768. Krusifikset er støpt
i messing og er fra 1800-tallet.
Trekorset har vært fornyet flere
ganger. 
I løpet av de første århundrer av
kirkens historie ble alteret sentrum
i ethvert gudstjenesterom.
Gudstjenestens møte mellom Gud
og hans menighet har sitt brenn-
punkt i alteret. Her samles vi til
Herrens måltid, idet vi kneler og
får ta imot Guds gaver; syndenes
forlatelse. Ved alteret bringer vi
vårt takkeoffer tilbake til Gud, og
fra alteret lyses velsignelsen som
følger oss ut til hverdagens møte
med medmenneskene.

Yngvar Nilsen

I helgen 2-4. mars var vi 40
stk ungdommer og ledere som
dro på tur til Ål i Hallingdal.
Turen var et tilbud for ung-
dom i bygda fra 8. klasse og
oppover. Det ble en kjempe
tur! Det var god stemning fra
vi satt oss i bussen til 
vi kom hjem søndag kveld.
Helgen ble fylt med mye sla-
lom, sosialt samvær, god mat,

morokveld og påfyll av
Gudsord. 
Takk til dere som ble
med, flott å være på tur
med dere. Takk til
lederne, uten dere hadde
det ikke blitt noen tur.
Og takk til lag og for-
eninger som bidro med
økonomisk støtte til
turen.

Wenche Pedersen Dahl

Du er hjertelig 
velkommen til 10års
jubileum for Skiptvet
Soul Children og
familiekoret Kaos. 
I den anledning skal
vi ha en stor 
jubileumskonsert i
Aulaen i skiptvet. 
Pris for konserten er
50 kr for voksen og
25 kr for barn.
Billetter kan fåes
kjøpt i Bygdas
Bokhandel og ved
inngangen. 
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E-mail: postmottak@skiptvet.kommune.no
Chat/Hjemmeside: www.skiptvet.kommune.no

Besøksadresse: Storveien 28 • 1816 Skiptvet
Postadresse: Postboks 115 • 1806 Skiptvet

Telefon 69806000 • Mobil: 40404920

ÅPNINGSTIDER 
Mandag kl. 15 - 20
Tirsdag kl. 15 - 20
Onsdag kl. 11 - 15
Torsdag kl. 15 - 20

Lørdag kl. 11 - 15 (kun ut april) 

PÅSKEÅPNINGSTIDER
Lørdag 31.3.: kl. 11 - 15
Mandag 2.4.: kl. 11 - 15
Tirsdag 3.4.: kl. 11 - 15

4.-9.4.: stengt     

BOKLOPPEMARKED
Skiptvet bibliotek selger utrangerte

bøker, filmer, blader etc. fra lørdag 21.
april kl. 11.

Kr. 10 pr bok eller fyll et nett for kr.
50! Loppene vil ligge framme

i bibliotekets åpningstid en uke.

VERDENS BOKDAG
markeres i biblioteket 

mandag 23. april

SERVICEKONTORET OG NAV
Har følgende åpningstider:
Mandag – Fredag fra kl. 07.45 – 16.00

17.mai
Programmet for 17.mai vil bli lagt ut i alle butik-
ker, biblioteket og ved servicekontoret. I tillegg
vil programmet bli delt ut til alle skolebarn og
barnehagebarn. Programmet blir også lagt ut på
våre hjemmesider.
17.mai komiteen oppfordrer alle lag og for-
eninger m.fl. å delta i borgertoget. For de lag og
foreninger som ønsker å delta ber vi om at det
gis beskjed til Servicekontoret på tlf: 69 80 60
00 innen 2.mai, slik at dette kan tas hensyn til i
programmet.
BYGDEDAGEN 3. JUNI
Bygdedagskomiteen ønsker alle lag, foreninger,
barnehager, skoler, bedrifter, enkeltpersoner og
andre med tilknytning til bygda, velkommen til å
lage en flott ramme rundt den tradisjonelle byg-
dedagen vår. Vi ønsker å vise det mangfold i
aktiviteter som representerer bygda, og inviterer
dere til å ha egen utstilling inne i Herredshuset
eller ute på bygdetunet. Utstillerne står fritt til
salg av egne produkter.
Bygdedagen faller i år på søndag 3. juni.
Utstillingen er åpen fra kl. 13.00 – 17.00.
Ønsker du/dere å delta på bygdedagen, meld fra
til Servicekontoret på tlf.69806000 eller post-
mottak@skiptvet.kommune.no innen 30. april.

Vi inviterer samtidig de som ønsker å stille ut
om å komme på infomøte den xxx. april kl.19.00
i Herredshuset.

SKIPTVET LIONS 
lager og selger søppelstativ for
søppelkasser.
Stativene står utstilt utenfor
Skiptvet Servicekontoret og kan
ses der. Inntektene går til humanitære formål - å
hjelpe andre -  i Skiptvet.
For mer informasjon ta kontakt med Jens
Vestereng tlf. 909 49 581 eller
Kåre Hærland tlf. 412 23 153.

S K I P T V E T       KO M M U N E

BLI MED PÅ 
”AKTIV PÅ 
DAGTID”!
Aktiv på Dagtid er et akti-
vitetstilbud for personer
mellom 18 og 67 år som står helt eller del-
vis utenfor arbeidslivet. Hensikten med
tiltaket er å forebygge sykdommer og dår-
lig helse, motvirke ensomhet og bidra til
at mennesker kommer tilbake i arbeidsli-
vet For mer informasjon ta kontakt med
Servicekontoret.
BOSTØTTE
Har du lave inntekter og høye boutgifter?
Da kan du søke om bostøtte!
Søknadsfristen er den 14. i hver måned.
Ta kontakt med Servicekontoret for infor-
masjon eller hjelp! Tlf. 69 80 60 00 –
mob/sms: 40 40 49 20 eller chat på våre
hjemmesider: www.skiptvet.kommune.no
eller pr. e-post:
postmottak@skiptvet.kommune.no
BRUKTE FRIMERKER OG 
TELEKORT
Kan leveres ved Servicekontoret som
innsamlingskasse fra TUBFRIM.
Overskuddet går til funksjonshemme-
de barn og ungdom i Norge.
ASKIM KULTURHUS
Servicekontoret minner om mange
fine forestillinger i Askim Kulturhus.
Billetter kjøpes og hentes ved
Servicekontoret – betaling med kort.
For programoversikt: 
www.askimkulturhus.no.

SKIPTVET RØDE KORS
Vi har hyggemøte i aktivitets-
kjelleren på 
følgende datoer: 
12. april, 3. mai, 7. juni

Møtene begynner kl.14.00.
Alle er velkommen!!
Ønskes skyss – ring Bjørg Eng 
tlf 69809047
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Ny sokneprest i Skiptvet
I skrivende stund er intervjuer og innstilling fra menighetsrå-
det gjort. Ansettelse skjer i Borg bispedømmeråd i slutten av
mars. Følg med i neste menighetsblad og på våre nettsider.
Menighetens årsfest
Torsdag 12. april kl. 18.30 i Skiptvet misjonshus. 
Årsmøtesaker og servering.
Kl. 20.00 - kveldens høydepunkt blir et foredrag ved filosof
Henrik Syse. Syse
er som et fyrverkeri
med ord. Han er
også søndagskole-
lærer og vil garan-
tert gi oss mye
inspirasjon og mye
og tenke på etter
denne kvelden. 

SETT AV KVELDEN!

Vårdugnad
Tirsdag 24.april
kl.10.00, er det 
vårdugnad på 
kirkegården.
Tradisjonen tro har 
vi dugnad for å rydde
opp på kirkegården
slik at den kan framstå som et godt sted å være når vi nå går våren og sommeren i
møte.
Ta gjerne med egen rive og evt annen nyttig redskap til hagearbeid. 
Vi serverer kaffe og vafler i løpet av dugnaden. 
Blir det regnvær, utsettes dugnaden.
Velkommen til å delta i et stort arbeidsfellesskap.
Vennlig hilsen Menighetsrådet, 
kirketjener og kirkevergen.

viser:  

”DEN SOM IKKE ER ROPT OPP, KAN GÅ HJEM”
Friluftsteater ved Nes Lensemuseum, Skiptvet i Østfold

31. august, 1., 2., 7., 8., 9. september klokken 18.30.

Før forestillingene:
Fra kl. 16.30: ”ÆLVELANGS”:  

utstillinger, aktiviteter, mat, kafé, m.m.m.

Før søndagsforestillingene:
Kl. 14.30 – 16.30: Guidet fottur Nes rundt, 

 start og mål ved Ælvelangs.

Billetter: kr 200/kr 100
Salg i Bygdas Bokhandel, tlf. 69 80 80 81 og  

Servicekontoret, tlf. 69 80 60 00
Uavhentede billetter selges ved elva 20 min. før forestilling.

Følg med på 
www.nes-lenseteater.com og facebook ”Nes Lenseteater”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Syse

Kvitteringsliste blad nr 2-2012 
Arne Borgen 200, NN 200, Randi og John Leverstad 100, Aslaug og Eugen Strøm 150, Bjørg og Asbjørn Eriksen 150, Harald Frorud 200, Kjell Gunnar Ludvigsen 200,
Anna Kassem 200, Odd Myhrer 300, Øyvind Løes 200, K&J-O Pedersen 200, Gunnar Svartedal 500, Kjell Eivind Solberg 200, Berit Pedersen Berg 200, A.K. Pettersen
150, Esther Schie 200, Øyvind Skjelle 400, Edle Thoresen 200, Aslaug Onstad 200, ECA 250, Esther Wold 200, Ellinor Espenes 200, E.J.J. 150, Ole Kassem 200, Brita
Unnestad 200, Anne Berit og Steinar Bråthen 200, T og G Karlsen 300, Aud Ragnhild Myhrer 300, Oddveig og Ivar 200, Kåre Frorud 200, Svein Veslum 200, Bente
Imerslund 200, NN 200, J.F. 100, Liv Grete Larsen 300, Anne Marie og Roar Schie 200, Elsa og Helge 200, Odd Haltuff 200, NN 100, Bjørn Eng 200, Kari og Kåre
Granberg 200, Kari Wold 200. Tore Jan Berger 200, Arne Sverre Knudsen 300, Grethe og Roar Sandaker 200, NN 150, B og K Hansen 200, Ole Anton Frorud 250, Arild
og Toril Enersen 200, Aslaug Navestad 200, Fam Antonsen 300, Liv Skaar 200, Jorun Bente Johansen 200, Tove Lill Ødemark 200, Dag Olav Ringstad 300, Kåre Holm
200, Marit Furuseth 200, I-N og O.A Holm 300, Anna Heiestad 100, NN 200, Ruth Kvisler 200, Kari Kjosavik 200, NN 150, Jon Erik Dramstad 200, Kjell Pedersen 200,
Ivar Wold 200, Brit og Terje Holm 200, Marit og Hans O Aamodt 500, Ragnhild Synnøve Nilsen 200, Sylvi Holmen 100, Odd Hansen 200, Jan Erik Bogen 300, Ruth
Førrisdahl 200, Dagny og Willy Langli 200, Nordrum 200, S og A Krogstad 250, T og E Aasen 300, Aage Bothner 500, Sven Rune og Kari Carlson 200, Berit Koppang
200, Anne Lise Kile 150, Kari Rønsen 200, Asora Karoline Brenna 200, Henry Grønlund 100, Inger Torskenes 150, Ella Sørlie 150, E.P. Jansen 200, NN 300, Anna E
Støten 200, NN 200, Olav Vyrje 200, Hans Jørgen Fuglevik 200, Undis og Roger Dahl 250, Karin og Per Olav Krogstad 200, Ragnhild Frorud 250, Elsa og Arne 200,
Ragnar Unnestad 200, Audhild Borgen 150, NN 300, Evelyn Neverlund 200, I og KK 200, Hans Mørk 200, Thor Oddmund Eklund 200, NN 200, K og O Nygaard 200,
Frans Erik Svendsen 200, Knut Bråtveit Holm 200, Sally-Marie Woll 300, Solveig og Olav Vestreng 200, Turid Skipperud 100, Per Øyvind Stenseth 500, Tom Vidar
Johansen 200, Anne-Berit Kjølberg 200, Ragnhild og Erik Nilsen 200, Ingebjørg Wettre Nilsen 200, Torill G Wold 300, Torunn Aamodt 300, Solveig B Kirkengen 300,
Torill S Måleng 200, Tove Møgster 200, Sigrid og Yngvar Nilsen 250, Hans F Holene 200, Else Gudrun Røed 200, NN 300, Rolf Haraldsen 200, Aslaug Hafstad 150.  

Skiptvet menighetsråd takker så mye for alle gaver! Skiptvet 7. februar 2012.
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Veggteppe i Vidnes bedehus innviet 12. februar
Søndag 12. februar var 
Vidnes bedehus fullsatt for å
ta imot gaven etter Gunnar
Beck som døde i 2009, 94 år
gammel. Han var en av de
mange som i årenes løp har
kommet til Skiptvet, utsatt fra 
Hjemmekommunen (som oftest
Oslo) til forpleining hos famili-
er i bygda. 
Han kom til Gudrun og
Godtfred Pedersen som 
15-åring, og ble som et 
medlem av familien livet ut.

Før han døde ønsket han at peng-
ene han etterlot seg skulle fordeles
på Sollia og Vidnes bedehus. 
Gunnar var glad i sang og musikk,
og munnspillet var en trofast føl-
gesvenn. Alle som kjente ham vis-
ste at en av hans kjæreste sanger
var ”Gud hører bønner i dag som
før” – og bedehusstyret valgte der-
for å investere noen av midlene i
veggtepper med denne strofen som
tema. Ranveig Graff, datter av
Kirsten og Knut Agnalt har utført
arbeidet. Hun har hentet motivene i
sangteksten, og ordnet dem i en
årssyklus, vinter, vår, sommer og
høst, slik sangen også gjør det.
Både idéen og utførelsen vakte all-
menn beundring! Teppene er mer
enn dekorasjoner. Samlet danner de
et ”alterbilde” som innbyr til etter-
tanke og meditasjon for alle som
kommer til Vidnes bedehus etter
denne dag. 

Svein Borgen orienterte om proses-
sen fram til ferdig arbeid og avdu-
ket bildene. Bjørn Skjønhaug spil-
te, Knut Lande og Arne Svartedal
deltok med sang og forkynnelse, og
alle gledet seg over det velsma-
kende resultatet av festkomiteens
arbeid!

YN

Sangteksten:
Gud hører bønner i dag som før.
Bønnen er nøkkelen til nådens dør. 
Bønnen har smeltet selv is og sne,
glem derfor aldri å be.

Kor:
Dypere inn i bønnen,
fylle den må ditt sinn.
Skal du fremgang få
må i bønn du gå
dypere, dypere inn.

Alt hva du ber om vil Herren gi,
bunden han setter av lenker fri.
Himmelens sluser deg kraft vil gi
blott du til bønnen tar tid.

Be for de ufrelste, be og be,
selv om du aldri får frukter se.
Tenk om du hjemme i himmelens kor
ser dem i skaren så stor.

Markene hvite mot høsten står, 
ennu så mange i verden går.
Timene iler så fort av sted,
glem derfor aldri å be.

Foto: Kamilla N. Pettersen
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OVERSIKT OVER LAG OG
FORENINGER I SKIPTVET

MENIGHET

Skiptvet Barnegospel
Øver annenhver tirsdag

kl.18.00-19.00 på
Misjonshuset. Fra 4 år til og

med 4.klasse.
Familiekoret Kaos

Øver ca en lørdag i mnd
kl.17.00-19.00 på Misjonshuset

Alle aldre.
Klubben på Stalloftet

Annenhver mandag kl.18.00-
19.30 på Stalloftet ved kirken.

Fra 1.klasse.
Skiptvet Soul Children
Øver annenhver fredag

kl.17.30-19.00 på
Misjonshuset.
Fra 5.klasse.
Vepsebolet

Annenhver fredag kl.19.00-
20.30 på Misjonshuset

Fra 5.klasse
Søndagsringen

Hver tredje mandag kl.19.00-
20.30 på Misjonshuset.

Fra 5.klasse og opp til 8.klasse
Hva skjer’a?

Annenhver lørdag kl.19.30 på
Misjonshuset. Fra 8.klasse.

Skiptvet klatreklubb
Treffes i klatreveggen på

Misjonshuset i vårhalvåret.
SMAK

Skiptvet Motoraktivitetsklubb
Hver torsdag fra april til 

oktober fra kl.18.00 i
Fjellshagen. Fra 5år 

(må kunne sykle godt) og må
ha med seg en voksen.

For mer info se møteplassen
eller ta kontakt med 
menighetskontoret

✁

Mars
20.mars kl.18.00 Barnegospel
22.mars kl.19.00 Misjonssamling. Andakt ved Arne Jan Olsen. 

Sang ved Reidar Andreassen.
23.mars kl.17.30 Fredagssamling. 

Besøk av ungdom fra Bibelskolen i Grimstad
25.mars kl.17.00 Jubileumskonsert med SSC og Kaos – se annonse
26.mars kl.19.00 Søndagsringen

April
8.april kl.09.00 Påskefrokost
10.april kl.18.00 Barnegospel
11.april kl.18.00 Klatreklubb
12.april kl.11.00 Formiddagssamling. 

Andakt og sang ved Stein Vidar Lund.
13.april kl.17.30 Soul Children

Kl.19.00 Vespebolet
14.april kl.19.30 Hva skjer’a
16.april kl.19.00 Søndagsringen
20.april kl.17.30 Fredagssamling
24.april kl.18.00 Barnegospel
25.april kl.18.00 Klatreklubben
26.april kl.19.00 Misjonssamling. Andakt ved BoJo
27.april kl.17.30 Soul Children

kl.19.00 Vepsebolet
28.april kl.17.00 Kaos

kl.19.30 Hva skjer’a

Mai
3.mai kl.19.30 Bibelsamling – delekveld
7.mai kl.19.00 Søndagsringen
8.mai kl.18.00 Barnegospel
9.mai kl.18.00 Klatreklubben
10.mai kl.11.00 Formiddagssamling. Andakt ved Unni Holm Olsen. 

Sang av Winnie og Leif
11-13.mai Soul Children festival
17.mai 17.mai fest på Filadelfia rett etter bygdetoget.
17.mai 17.mai fest med Hva skjer’a
23.mai kl.18.00 Klatreklubben
24.mai kl.19.00 Misjonssamling. Andakt ved Juul Lars Kvernhusengen. 
Sang av Bjarne Andresen.

Vidnes Bedehus
25.mars kl.19.00 Møte i Fellesforeningen. Andakt ved Jan Holene.
8.april kl.19.00 Møte i Bedehusforeningen
11.april kl.19.00 Møte i Fellesforeningen. Andakt ved Olav Straume.
22.april kl.19.00 Møte i Fellesforeningen. Andakt ved Svein Christoffersen
2.mai kl.19.00 Møte i Bedehusforeningen
9.mai kl.19.00 Møte i Fellesforeningen. Andakt ved Odd Åge Ågedal
20.mai kl.19.00 Møte i Fellesforeningen. Andakt ved Gunnar Kinn.

Skiptvet Misjonshus

MØTEPLASSEN

Kl.18.00-19.30
26.mars
16.april
30.april
14.mai

Klubben 
på stalloftet:



25.mars Maria Budskapsdag
Skiptvet kirke kl.11.00.
Misjonsgudstjeneste ved 
Magne Grønlien.

1.april Palmesøndag
Skiptvet kirke kl.11.00. 
Sprell levende-gudstjeneste ved
Ingvild Osberg.

5.april Skjærtorsdag
Skiptvet kirke kl.19.00.
Skjærtorsdagsmesse ved fung 
sokneprest Svein Mentzen. Nattverd.

6.april Langfredag
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved fung sokneprest Svein Mentzen.

8.april Påskedag
Skiptvet kirke kl.11.00.
Høytidsgudstjeneste ved fung 
sokneprest Svein Mentzen. 

9.april 2.påskedag
Gudstjeneste avlyst!

10.april
Skiptvet kirke kl.08.30.
Morgenbønn.

15.april 1.søndag etter påske
Skiptvet kirke kl.11.00. 
Gudstjeneste ved Kjetil Haga.

22.april 2.søndag etter påske
Skiptvet kirke kl.17.00 og 19.00.
Konfirmantene presenterer 
Ung Messe!

29.april 3.søndag etter påske
Skiptvet kirke kl.11.00.
Tårnagentgudstjeneste ved fung 
sokneprest Svein Mentzen.

SLEKTERS GANG

Gudstjenester i Skiptvet

Døpte:

Januar:
Max Theodor 
Grønnhaug Tveter

Februar:
Philip Grønbeck-Svendsen

Døde:

Januar:
Wenche Torunn Eng 
født 1953 

Februar:
Ingrid Østereng 
født 1917
Jens Dagfinn Skipperud 
født 1934
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1.mai
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved fung sokneprest Svein Mentzen.

6.mai 4.søndag etter påske
Skiptvet kirke kl.11.00 og 13.00.
Konfirmasjonsgudstjeneste 
ved fung sokneprest Svein Mentzen. 

8.mai
Skiptvet kirke kl.08.30.
Morgenbønn.

13.mai 5.søndag etter påske
Skiptvet kirke kl.11.00 og 13.00.
Konfirmasjonsgudstjeneste 
ved fung sokneprest Svein Mentzen.

17.mai.
Skiptvet kirke kl.11.00. 
Gudstjeneste ved fung sokneprest
Svein Mentzen.

20.mai 6.søndag etter påske
Skiptvet kirke kl.11.00. 
Gudstjeneste ved vikar. 

27.mai Pinsedag
Skiptvet kirke kl.11.00.
Gudstjeneste ved 
fung sokneprest Svein Mentzen

28.mai 2.pinsedag
Vidnes bedehus kl.11.00.
Gudstjeneste ved 
fung sokneprest Svein Mentzen.


