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Prestens hjørne

Menighetsbladet
mars 2013
Påsken nærmer seg og mange drar
opp i fjellheimen for å gå på ski. Vi
er rare sånn vi nordmenn, når våren
nærmer seg oppsøker vi snøen og
vinteren. Men mange feirer også
hjemme-påske. Da er det flott å
benytte alle de fine turstiene som
finnes her i Skiptvet. 
Å komme seg ut i Guds natur er
flott enten det er på fjellet eller i
bygda.
I kirken blir også påsken feiret med
ulike gudstjenester gjennom uka.
”Sprell levende” gudstjeneste på
palmesøndag. Skjærtorsdag minnes
vi kvelden da Jesus innstiftet natt-
verden, og langfredagsgudstjeneste
med sitt preg av død og lidelse. Og
så Påskedag med gleden over opp-
standelsen. Går man på alle
påskens gudstjenester får man med
seg hele påskehistorien i løpet av
en uke.
Mange av de kristne symbolene
som har blitt brukt igjennom hun-
drevis av år er knyttet til påsken. 
Noen er kjente for oss, andre mer
ukjente.
Palmegreinene er kjent, de minner
oss om inntoget i Jerusalem, da
Jesus red på et esel og menneske-
mengden hyllet ham som en konge
ved å legge kappene sine og palme-
greiner på veien foran han.
Korset kjenner vi alle. Det som skal
minne oss om Guds sønn som ble
korsfestet for å betale for mennes-
kenes synd, men det forteller også
om det nye livet Jesus vant da han
døde.
Lammet er også et slikt symbol.
Lammet var opprinnelig jødenes
offergave som så ble et bilde på
Jesus som Guds lam som ofret seg
selv for menneskene.
Tornekronen, symboliserer kronen
som soldatene gav ham for å håne
ham. 
Tre nagler, forteller om hvordan
Jesus ble naglet til korset, og kalles
sammen med tornekronen for mar-

tyrsymboler.
Pelikanen er et spesielt Jesus sym-
bol, som ikke er så godt kjent her
hos oss, Det er fra 1200 tallet og er
knyttet til en legende. Fortellingen
sier at når pelikanen ikke har mat
nok til barna sine, hakker den seg i
brystet med nebbet slik at den
begynner å blø. Deretter lar den
blodet dryppe ned i nebbet på ung-
ene så de ikke sulter i hjel.
Pelikanen ble brukt som symbol på
Jesus, som i kjærlighet til mennes-
kene ofret livet, og lar oss få sitt
blod i nattverden.

Så har vi de mer kjente symbolene
vi bruker i dag, hanen som skal
minne oss om Peter som fornektet
Jesus, ved å si at han ikke kjente
han.
Påskeegget som peker mot Jesus
oppstandelse ved at kyllingen bry-
ter ut av skallet slik som Jesus brøt
ut av graven. Kyllingen minner oss
også om livet. Det nye livet som
spirer fram.

Gå og fortell at tom er hans grav. 
Livet han vant da livet han gav,
Gav det for oss og kjøpte oss fri.
Frels og fred han alle vil gi.
(Fra Norsk salmebok nr. 191)

God påske!

Hilsen Eivor prest

Jeg tror hun alltid
smiler. Du har helt
sikkert sett henne
dirigere et barne-
kor nær deg. Eller

som voksenleder foran konfirman-
tene. Eller førskolelærer  i barneha-
gen. Eller møtt hennes blide åsyn på
kirkekontoret, i butikken eller i ake-
bakken? Wenche Pedersen Dahl er
menighetspedagog i Skiptvet menig-
het. Hun bor på Lystad sammen med
tre barn og mann.  Når ungene er slit-
ne av akinga og svigerfars geiter tar
seg en blund, nyter hun stillheten,
med fin utsikt utover Glomma.  Eller
går seg en tur under stjernene, med
musikk i ørene.  Menighetsbladet har
tatt en prat med henne.

Navn og dialekt røper at du er herfra? -Ja
jeg er vel en ekte skjetving, smiler hun. –
Kun med noen studieår i Halden som
avbrekk, hvor jeg tok førskolelærerutdan-
ning.
Men du sluttet som førskolelærer i
Brekkåsen barnehage for noen år siden
for å begynne som menighetspedagog?
Jeg svarte først nei da jeg ble spurt.  På
flere måter ble jeg «minna om» at jeg
skulle gjøre dette. Jeg var usikker på om
jeg kunne «fylle» en slik jobb. Jeg har
lært utrolig mye i denne jobben. Jeg føler
meg ekstremt heldig. Det er en givende
jobb.
Hvordan ser en helt vanlig dag ut for
menighetspedagogen? –Hmm…. Ikke lett
å svare på. Dagene er så ulike. Det er
mange oppgaver; Alt fra samtaler med
folk, trosopplæring, samarbeid med frivil-
lige, skolevandringer, gudstjenester, kor,
musikk, … - til  organisering og papirar-
beid.  Det handler mye om å legge til rette
for gode møteplasser for barn og unge.
Ofte er prosessen fram mot happeninger
tidkrevende, for eksempel konfirmasjons-
leir, konserter, skiweekend for ungdom
eller Lys Våken. Lys våken?  Hva er det?
spør jeg.  – Det er et trosopplæringstiltak
for elleveåringer i kirken. I fjor overnattet
22 barn + ledere i kirken natt til 1. søndag
i advent. Det er en god følelse når pro-
sjektet er i mål da? -Jaah! Da føles det
godt. Men like mye når vi er der og alt er
planlagt og tilrettelagt.
Dere har besøk av barnehagene? - Ja, jeg
besøker flere av dem i løpet av året, og vi
hadde seks kirkevandringer med barneha-
ger før jul. Det er en vandring rundt i kir-

kerommet hvor barna er med i et julesku-
espill, og aktivt opplever julefortellingen
med mange sanser.
Er det påskevandring også? Vi har noe
vi har kalt «Påske i kirken», der vi går
gjennom innholdet i påskefortellingen. Vi
bruker musikk og bilder. Barna har laget
blomster og er med å pynte til påskefes-
ten.
Hva er det beste med Skiptvet menighet? -
Oj, det er det vanskelig å svare enkelt på.
Menigheten rommer så mye.  For meg er
det beste med menigheten, menneskene
og trosfellesskapet. At den har et variert
tilbud for alle aldre og at den er inklude-
rende. At den er levende, livgivende og
livlig! Det er positivt at vi ikke er redde
for å fornye oss. Det er godt å ha gode
medarbeidere å samarbeide med.
Hva er du mest opptatt av å formidle i
trosopplæringa? – Hun bruker litt tid før
hun kommer med svaret. - Det virker kan-
skje litt klisjeaktig å si det, men for meg
handler det om å kommunisere at folk er
gode nok, at de er skapt i Guds bilde, er
elsket slik de er, og at det er håp! Jeg
ønsker å gi dem noe de kan ta med seg
videre i livet.  Jeg snakker mye om det å
være god nok. «Betingelsesløs er din
kjærlighet Gud» er en sang som både kon-
firmanter og jeg er blitt veldig glad i.
Du er alltid så smilende! Hvor får du
energien fra? (Hun ler) - Ja det er mange
ting. Jeg får energi og gleder meg over
mye. Det er for eksempel utrolig flott å se
mange fjorårskonfirmanter komme tilbake
året etter, for å bli med på ledertrening!
Resirkulerte konfirmanter kaller vi dem.
Gode fellesskap, spesielt det å være sam-
men med barn og unge, gjør noe med
meg. For eksempel foran en travel helg;
så henter jeg mye energi nettopp i møte
med barn og ungdom og musikk. Jeg
hører også mye musikk selv, for eksempel
på head-settet når jeg går tur.
Hva hører du på? Alt fra salmer og
gospel til rock. Coldplay liker jeg godt.
Konserter og estetiske opplevelser gir
meg utrolig mye.
Regner med at du også har down-perio-
der? Hva gjør du da? - Da hjelper musikk,
venner og familie. Det handler vel om å
prioritere riktig da… Gå en tur med en
god venn. Noen ganger gjør det godt å
trekke seg litt tilbake til stillheten.
Det er svært mange som synger i Skiptvet,

til og med konfirmantene. Hva er nøkke-
len? - Vi opplever at musikken er et bra
virkemiddel for kommunikasjon . Vi star-
ter gjerne opp med sangleker.  Det er vik-
tig å tørre, ha det gøy, og leke. Samarbeid
med konfirmantene er viktig. At de får
være med å velge sanger og får et eiefor-
hold til det.
Du har etablert et samarbeid med Trine
Rein. Har dere noe nytt på gang? Det er
ikke bestemt enda. Vi har vært kjempe-
heldige i Skiptvet Soul Children.
Samarbeidet med Trine Rein har bidratt
til en fantastisk «reise» for oss. Trine er
veldig hyggelig og proff å samarbeide
med. Å synge sammen med henne på
TV2 og julekonserten i Skiptvet kirke
som ble sendt på NRK-radio, julaften, var
stas for ungene. Viktigst i Soul Children
er likevel sanggleden og samholdet i
koret, ikke de store konsertene.
Fellesskapet er viktig. 
Du nevnte «Coldplay» i sta, og jeg vet du
var på en stor konsert med dem i London
nylig. Hva er det de gutta har som Hans
Robert (mann) eller Valeri (organist) ikke
har?? Hun ler hjertelig: -Jeg har ikke så
sterkt forhold til disse Coldplay-gutta. Det
er musikken, tekstene og oppbyggingen
av sangene gjør noe med meg. De er en
annen dimensjon, innenfor musikkbobla
mi om du vil. Konserten var en fantastisk
opplevelse. Men, nei, ingen konkuranse
for Hans Robert eller Valeri.  Men, jeg
ble mer rørt når konfirmantene sang «Fix
you» (av Coldplay) på Ung Messe i fjor
enn på live-konserten med Coldplay!
Og nå er det snart på an igjen for konfir-
mantene? - Ja, først er det Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon. Der gjør konfir-
mantene et viktig arbeid. Vi får inn masse
penger til Kirkens Nødhjelp. Viktig er det
også at konfirmantene  lærer viktige ting,
gjør noe for andre og er med på å FOR-
ANDRE. Det er viktig for meg at også
Soul Children og annet barne- og ung-
domsarbeid  kan tenke utover seg selv og
bidra for eksempel i vårt nye misjonspro-
sjekt. (Red. anm; Les mer om nytt
misjonsprosjekt i dette bladet).
Jeg er utrolig glad for de mange frivillige
i menigheten, og foreldre som stiller opp.
De har et stort engasjement. Sammen for-
midler vi noe viktig som bærer gjennom
livet, avslutter Wenche, engasjert og med
smilende øyne.

I samtale med Einar Tjelle

Fellesskapet og musikken gir energi! 
Intervju med Wenche Pedersen Dahl 
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Håp
En natt kom det noen mennesker
bort til meg på gaten, og en av dem
ga meg en liten papirlapp. Det var en
invitasjon til lunsj på et senter som
het Nytt liv. Det hadde aldri falt meg
inn at det kunne finnes noe nytt liv
for meg. De fortalte meg at Gud
fremdeles elsket meg, men jeg trod-
de ikke det kunne finnes en slik
kjærlighet, forteller Martha
Gezahegn. Martha fikk virkelig et
nytt liv gjennom senteret som drives
av Mekane Yesus, den evangeliske
kirken i Etiopia. Kirkens diakonale
organisasjon er en av Kirkens
Nødhjelps lokale partnere. Hvert år
tas 60 nye jenter inn i et toårig pro-
gram som gir dem et underholdsbi-
drag, yrkesopplæring, helsehjelp og
terapi. 

Forandre
Kirkens Nødhjelp har en naturlig
plass i den verdensvide kirke, og det
handler om mye mer enn bare iden-
titet, sier generalsekretær Anne-
Marie Helland. Hun utdyper; Det er
vårt nettverk av kirker og trosbaserte
organisasjoner i Norge og verden
over som gjør oss unike, som gjør at
vi sammen kan skape så stor foran-
dring. Over alt hvor det lever 

mennesker, finnes det en kirke –
eller en moské, en synagoge eller et
tempel. Det gir oss innpass der få
andre har tilgang. Det gir oss mulig-
het til å utfordre religiøse ledere om
tradisjonelle praksiser. Sammen med
lokale partnere kan vi skape virkelig
og varig forandring. Og sammen
med nesten 40 000 konfirmanter og
en mengde frivillige i 2000 norske
menigheter gjør vi fasteaksjonen til
en av våre største nasjonale dugna-
der. Det gjør oss utrolig stolte og vel-
dig ydmyke!

Fra fornedret til forbilde
Etter at Marthas to år i Nytt liv-pro-
grammet var omme, ble hun spurt
om å fortsette på senteret som lærer.
Hun møtte Esubaleu i kirken, giftet
seg og ble mor til Nathnael. For hen-
ne ble familien et håndfast bevis på
den kjærligheten som er så vanskelig
å forstå. Jobben min er å lære jentene
opp i et praktisk kunsthåndverk som
kan sikre dem et levebrød. Men den
viktigste lærdommen jeg kan gi dem,
er at de er elsket av Gud. Jeg har delt
deres fornedrelse, og nå er jeg et for-
bilde som kan vise hvor sterk kjær-
lighetens makt er.
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Fasteaksjon i Skiptvet 19. mars!!!
Fokus på forbilder
Martha Gezahegn (28) solgte
kroppen sin til fremmede
menn. Nå er hun gift, mamma
og lærer for andre tidligere
sexarbeidere i Etiopia. Hun er
ett av forbildene som utfører
norske menigheters internasjo-
nale diakoniarbeid.

Skiptvet menighets konfirman-
ter går med bøsser for fasteak-
sjonen 19. mars. Ta vel i mot
ungdommene som gjør dette
som et ledd i konfirmantopplæ-
ringen. Gjennom denne kon-
krete diakonale handlingen
lærer de noe om å samle inn

penger til mennesker som
trenger din og deres hjelp.
Pengene som samles inn går til
Kirkens Nødhjelps arbeid over
hele verden. 
Er du ikke hjemme, eller av
andre grunner ikke får gitt ved
bøsseaksjonen, støtt aksjonen
direkte ved å:
• benytte kontonummer 

1594 22 87493
• sende GAVE på sms til 2468

(200 kroner)
• Ringe givertelefon 820 44

088 (200 kroner)

Bøsseaksjon i Skiptvet 
tirsdag19. mars

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON

17.-19. mars 2013

SAMMEN 
FORANDRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.-19. mar

KIRKENS NØDHJELPS F

RFO
SAMMEN 

 

s 201317.-19. mar

JONASTEAKS DHJELPS F  A

ANDRE
SAMMEN 

 

 

 

 

 

 EAVG
 ring 820 44 088

tt K
tasf

 

 

E på sms til 2468 (200 kr)
820 44 088 (200 kr) ell

ens Nødhjelps Støtt Kirk
eaksjon 2013t

 

 

 (200 kr)
er  (200 kr) ell

ens Nødhjelps 
eaksjon 2013

 

 

 

 

 

 

onttt k

 

 

onummer ont 1594 22 87493

 

 

1594 22 87493

SKIPTVET MENIGHETSBLAD

SIDE 5

5.mai kl.11.00
Daniel Evanger Ottesen Frorud
Amalie Sunde Aaen
Henrik Mathias Hansen
Ingrid Schie
Christine Olsen Solberg
Veslemøy Kjosavik Søby
Julie Wirkola Berg
Christian Wilhelmsen
Tommy Lorang Ødegaard
Severin Finstad Lier
Magnus Kristiansen Engdal
Kl.13.00
Kristoffer Eng 
Anna Marie Wold Aamodt 
Henrik Bakkerud Granerud 
Lill Kim Marciniak
Lina Hansen 

Daniel N Eriksen 
Tore Marthin Magnussen Førrisdal 
Emma Jeanette Ensrud 
Emil Hauren Holm 
Tiril Strand Oraug
Thea Strand Oraug

12.mai kl.11.00
Thea Marie Borgen
Andrè Pung Tuzov
Emilie Sofie Jørlo
Martine Andrea Heier
Adele Velund Afdal
Rikke Andrea Pettersen Garseg
Henning Kristoffer Borgen
Jardar Torp Fuglestad 
Malin Heer Schie
Richard Johnsen Espelid
Adrian Berg Ruud

Andreas Skjæveland
Ingeborg Løvehaug Unnestad
Ragnhild Løvehaug Unnestad
Kl.13.00
Sindre Johannes Moseby
Petter Bernhard Huth 
Madelen Jensen 
Julie Kristine Aamodt Lien
Johan Kristian Taraldrud Enersen
Tonje Bjerke Karling
Kaja Bjerke Karling
Juliane Buer Tupsjøen 
Tonje Borgås Hagen 
Rudi Remme 
Jonas Andre Sundås
Ole Petter Grønlund

Gaver til 
konfirmantene

Det er mulig å levere gaver til
konfirmantene i 

Skiptvet kapell under 
konfirmasjonsgudstjenesten. 

Det er «vakter» i kapellet.
OBS! Sjekk dato og 

tidspunkt slik at gaven blir
levert i rett tid.

UNG MESSE 2013
Søndag 21.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 til Ung Messe!!
Kl. 17.00 og 19.00

Konfirmasjonssøndager



SKIPTVET MENIGHETSBLAD

SIDE 6

DET ER PÅSKE – HVA SKJER?
Påskebegivenhetene kan
skildres på mange måter.
Det nye testamentes fortel-
ling gir oss mange detaljer,
nesten i reportasjeform; hva
skjer, hvem er til stede,
hvem gjør hva, men vi
hører ingen ”stemme” i dis-
se fortellingene som trer en
forklaring ned over hodet
på oss. Så har de da også
blitt lest og framstilt på de
forskjelligste måter opp
gjennom århundredene. 

Sommeren 2010 fikk undertegne-
de oppleve pasjonsspillet i
Oberammergau. Gjennom mer
enn 300 år har landsbyboerne
i denne lille byen hvert
tiende år dramatisert Jesu
lidelseshistorie. Flertallet
av skuespillerne er ama-
tører, (vi møtte dem på

gata, på hotellet som servitører og
i butikkene), og i de senere årene
er det bygget en kjempearena for
framføringene, ca 100 i perioden
mai til september. Scenen er
under åpen himmel, men de 5000
tilskuerne sitter under tak. Temaet
er det samme hver gang; Jesus
arresteres, rettergangen, korsfes-
telsen .. men vinklingen har skif-
tet fra ti-år til ti-år. I en omtale av
2010-oppsetningen forteller
direktøren at for ham er Jesus
”ikke en lidende Herrens tjener,
men en debattglad ung jøde som
ble korsfestet for å ha forkynt et
budskap som har gyldighet også i
dag”, (budskapet om å elske sin

neste uten forbehold - enten
dette var mennesker

nederst på den sosiale
rangstigen eller de
forhatte romerne
som hadde makten i
landet). Han tolket
Bibelens påskefor-
tellinger i et

humanistisk

perspektiv – og oppstandelsen
bare antydes med noen få minut-
ter i en kort avslutningssekvens
på den 7 timer lange forestilling-
en.

Johan Falkberget har gitt oss en
fortelling som utfordrer oss til å
tenke igjennom vår egen plass i
påskedramaet. ”Naglene – eller
Jernet fra Norden” forteller om
smeden Ela som holdt til utenfor
bymuren i Jerusalem. Han smidde
lenker til slavene og nagler til de
som skulle korsfestes – for den
slags arbeid ville smedene inne i
byen ikke utføre. En morgen mer-
ket han at den høyre armen var
lam. Han raste og svor og forban-
net armen som ikke lenger dugde
til noe – og fra da av måtte han
bytte plass med belgtrederen. De
røk uklar flere ganger, og belgtre-
deren dro fra Ela hver gang – men
kom alltid tilbake. 

En dag fortalte belgtrederen at
han hadde hørt om en ung mann
fra Nasaret som kunne helbrede;

halte går, blinde blir seende,
han kaller seg Guds sønn.
Du burde oppsøke ham!

Nei, en slik dåre vil jeg ikke
ha noe med, sa Ela. Han er
en bedrager.

Nok en gang ble belgtrederen
lei av Elas ustyrlige sinne, og

smeden var igjen overlatt til seg
selv. Nå var nøden så stor at han
tenkte å kaste seg ned fra bymu-
ren. Men dagen etter var han like-
vel i live – og på leting etter den-
ne Jesus fra Nasaret. 
Han fant ham ikke, men utpå
ettermiddagen merket han at en
ung mann strøk ham over armen.
”Ela, gå hjem til din smie og gjør
din gjerning, sa den unge mann til
ham. Nå er din arm karsk, men
forbann den aldri mer.”
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To år etter var episoden med
Jesus glemt, og Ela sto en dag og
smidde noen lange korsnagler.
Etter mye strev greide han å ham-
re ut tre nagler, og han slo inn
smiemerket sitt i dem.
Neste påske ble Jesus fra Nasaret
korsfestet. Underlige ting skjedde
da han døde denne fredagen: jord-
skjelv, solformørkelse, døde sto
opp og viste seg i byens gater.
Kunne han likevel være Guds
sønn?
Da høytiden var over gikk mange
ut til Golgata for å se stedet. Jesu
kors og røvernes kors sto ennå.
Smeden Ela var også med i flok-
ken. 

Og herfra følger Falkbergets egne
ord:
”Om en stund sto også Ela ved
korsene. Her fikk han øye på de
tre naglene Jesus hadde vært spi-
kret til korset med. De lå slengt
mellom stenene.
Som gammel smed hadde han lyst
til å se hvem som hadde smidd
dem; han tok en av naglene opp
og så på den. Hans ansikt ble
askegrått … Han glodde stivt og
forvirret på den blodflekkede
naglen som lå i hans store grove
hånd: det var han som hadde
smidd den! Og han hadde smidd
naglene med den hånd Jesus hel-
bredet.

Nå skjønte han hva tømmerman-
nens sønn hadde ment da han sa
til ham: Gå hjem til din smie og
gjør din gjerning!
Han var …. ja, sannelig var han
ikke Guds sønn! stønnet Ela.
Han gikk bort med vaklende
skritt.”

YN

Påskens budskap har jeg forsøkt å
fortelle i bilder, - symboler. Det
røde feltet med flettet torneregn er
Jesu lidelse: - tornekronen og den
skarlagensrøde kappen de kledde
han i. Se Matteus 27. 28-29.

Midtfeltet; Jesu død; Naglene han
ble spikret  til korset med.
Korsene i bakgrunnen. Ilden er
med som bilde på nedbrytingen,
men også fordi naglene ble smidd
ved hjelp av ild.

Jesu oppstandelse 1. påskedag har
jeg symbolisert med et vårunder,
en krokus som sier oss at: «Nytt
liv av daude gror». Jesus vant
over Døden.  Han sto opp til nytt
liv og Frelse for alle mennesker. 
Velsignet påske!

Gerd Krohn-Hansen 

Bildet på
forsiden
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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

SERVICEKONTORET INFORMERER

KULTURSTØTTE/ KULTURSTIPEND
Vi minner om fristen for å søke om kultur-
støtte og kulturstipend som er den 15. mars.
For mer info og elektronisk søknad se våre
hjemmesider.

HOVEDOPPTAK TIL 
BARNEHAGENE
Fristen er i år 1. april for å søke om barne-
hageplass. Det søkes elektronisk via våre
hjemmesider: www.skiptvet.kommune.no

TILSKUDD TIL VEDLIKEHOLD AV
PRIVATE VEIER 
Skiptvet kommune har til disposisjon et
begrenset beløp til vedlikehold av private 
veier 2013. Generelt 1 søknad fra hovedvei
(riks-, fylkes- eller kommunal vei) til innerste
fast bebodde plass. Minsteavstand 300 m.
Tilskuddet blir gitt i form av subbus.
Transport ordnes og betales av mottaker.
Søknadsskjema ligger ute på våre hjemmesi-
der eller fås ved henvendelse til
Servicekontoret tlf. 69 80 60 00 eller pr. 
e-post.  Søknad sendes Skiptvet kommune, 
se adr over. 
Søknadsfrist for 2013 er 10.04.

17. MAI - BORGERTOGET
På vegne av 17. maikomiteen oppfordrer vi
alle lag og foreninger m.fl. å delta i borger-
toget. For de lag og foreninger som ønsker å
delta ber vi om at det gis beskjed til
Servicekontoret på tlf. 69806000 innen 2.
mai, slik at dette kan tas hensyn til i program-
met.

I god tid før 17. mai vil programmet bli lagt
ut i alle butikker, biblioteket, servicekontoret
og du kan også laste det ned fra våre hjemme-
sider. I tillegg vil programmet bli delt ut til
alle skolebarn og barnehagebarn. 

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 informasjon eller hjelp.

BYGDEDAGEN 2. JUNI - UTSTILLERE
På vegne av Bygdedagskomiteen ønsker vi
alle lag, foreninger, barnehager, skoler,
bedrifter, enkeltpersoner og andre med til-
knytning til bygda, velkommen til å lage en
flott ramme rundt den tradisjonelle bygde-
dagen vår. Vi ønsker å vise det mangfold i
aktiviteter som representerer bygda, og 
inviterer dere til å ha en egen utstilling inne i
Kommunehuset eller ute på bygdetunet.
Utstillerne står fritt til salg av egne produkter.
Bygdedagen faller i år på søndag 2. juni.
Utstillingen er åpen fra kl. 13.00 – 17.00.
Ønsker du/dere å delta på bygdedagen, meld
fra til Servicekontoret på tlf. 69 806000 eller
pr. e-post innen 30. april.

VINNERE AV FOTOKONKUR-
RANSEN 2012
Til fotokonkurransen kom det inn hele 750
bilder, og her det mange flotte bilder fra
Skiptvet. Bildene ligger ute på våre hjemme-
sider under menyen: kommunen vår og i til-
legg ligger de også på kommunens Flickrside.
Det ble kåret tre vinnerbilder av fotokonkur-
ransen 2012, disse var:
1. Evgeny Kunikoff
2. Magdalena Mekin
3. Øistein Holm Johansen

NÆRING OG TEKNIKK
Tømming av septiktanker, tette tanker, slam-
avskillere og minirenseanlegg vil bli foretatt
av vår nye leverandør Slam- og spyleservice
Indre Østfold as fra mandag 4. mars 2013 og
en tid framover.
Grunneiere må påse at tankene ligger lett 
tilgjengelige og synlig i bakkenivå. 

BLI MED PÅ EARTH HOUR. HELE
VERDEN – SAMME HANDLING
Earth Hour er en global klimamarkering hvor
hele verden viser sitt engasjement for miljøet
gjennom en enkel symbolhandling.
Handlingen er å slokke lyset en time 23.
mars, fra klokken 20.30-21.30. Med Earth
Hour sender vi et budskap til våre politikere,
beslutningstagere – og hverandre – om at vi
må ta bedre vare på jordas naturressurser.
Vi oppfordrer alle til å slokke lyset 23. mars
fra klokken 20.30-21.30. Da viser vi engasje-
ment og er med på en markering som har blitt
en internasjonal institusjon.

SØKNAD OM SPREDT 
BOLIGBYGGING I SKIPTVET
Innenfor LNF-1 området i kommuneplanens
arealdel kan det fradeles og bygges spredt
inntil 10 % av kommunens boligbygging. 
I kommuneplanen er det satt 12 forutsetning-
er for at spredt boligbygging er tillatt.
Behandling av fradelingssøknader om spredt
boligbygging skjer nå én gang årlig etter en
felles søknadsomgang. For 2013 er søknads-
fristen 1. mars. Nærmere opplysninger gis
ved henvendelse til Servicekontoret.

HYTTERENOVASJON  
er nå et helårstilbud og utføres i hovedse-
songen 15. mars til 15. oktober med 14
dagers tømming før og etter skolens sommer-
ferie, og ukentlig i sommerferien. Se merket
over i kalender.
I vintersesongen 16. oktober til 14. mars utfø-
res renovasjon bare på bakgrunn av mottatt
henvendelse fra abonnent/kommune.

BIBLIOTEKETS ÅPNINGSTIDER
Mand, tirs, tors  kl. 15 – 20
Ons, lør  kl. 11 – 15 
(ikke i tiden 1.5.-30.8.)

PÅSKEÅPNINGSTIDER
Lørdag 23.3. kl. 11 – 15
Mandag  25.3. kl. 11 – 15
Tirsdag 26.3. kl. 11 – 15
27.3.-1.4.: stengt

BOKLOPPEMARKED
Skiptvet bibliotek selger utrangerte bøker, 
filmer, blader etc. lørdag 20. april kl. 11-15.
Kr. 10 pr bok eller fyll en pose for kr. 50!
Loppene vil ligge framme i bibliotekets
åpningstid i en uke, men det beste forsvinner
som regel allerede første dagen!

JURISTVAKT
Tirsdagene 16.4. og 7.5. kl. 16-18 kan privat-
personer få inntil 30 min gratis juridisk 
rådgivning i Skiptvet bibliotek. Kølapp fåes i
skranken fra kl. 15.

BARNEFORESTILLING
«Viser, jodling og artige barnesanger» med
Sissel Kvambe i Skiptvet bibliotek lørdag 13.
april kl. 15.30. Passer for 4-11 år. 
Varighet ca. 45 min. Inngang kr. 25,-.
Billettreservering til tlf. 69806280 innen 12.4. 

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

Vinnnerbilde:
”Morgenstemning ved
Nes Lensemuseum”
foto av 
Evgeny Kunikoff
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Kvitteringsliste blad nr 2 - 2013
G.G.Wold 200,Anna Kassem 150, Ruth Synnøve Lunder 200, Åsmund Ødegård 200, Edle Thoresen 200,Olav Vyrje 300, Euelyn Nerverlund 250, Arne
Borger 200,Undis og Roger Dahl 200, Dorothy Kleven 250, Ole Anton Frorud 250, Kirsten Moe 100,TorillogArild Enersen 200, Hans Mørk 200, Tove
Lill Ødemark 200, Arnfinn Agnalt 200, Ole Andreas Holm 300, E.og P. Jansen150, Ruth Førrisdahl 200, Rolf Bjerketvedt 200, N.N.200,Ruth Skaug
Halvorsen 200, Karin Mørk 200, Ragnar Unnestad 200, Yvonne og Erik Børud 200,Ivar Wold 200, Solveig Lillian Frorud 200, Jorunn Berger
200,Ragnhild Frorud 250, Inger Berit Holene Espe 200, Elsa og Helge 200, Arne Johansen 200, N.N.200, Thorbjørn Haugen 500,Gunnstein Løndal
200, Inger Marit lund 200, Ruth Kvisler 200, Berit Kristiansen 200, B.og K. Hansen 200, N.N.150, K.og O. Nygaard 200, Arve Georg Andresen 250,
Åse Dahl Haraldsen 200, Inger Nina og Christian Foss 300, Svein Veslum 200, Natalia og Jens Magne 300, Reidun Merete Nygaard 250, Solveig og
Olav Vestreng 300, Kari Botterud 200. Ingebjørg Wettre Nielsen 200, Sylvi Holmen 100, Arne Aasheim 200,Sveinung Johan Husengen 200, Turid
Karlsrudengen 250, Roar Sandaker 200, Kirsten Edit B. Agnalt 200, Torunn Bye Aamodt 300, Marianne Liverud 200, Anne-Helene/ Knut Staksvold
200, Gunnar Svartedal 250, Ellen G.Thon 200, Solveig Brandt Kirkengen 200, Ole Sveen 350,Asbjørn Fossen 200,Karla Margaretha Aasen 150, Åge
Kvisler 300, Ragnhild Vaa Lien 200,Ole Kassem 200,Odd Lund 500, Berit K.Nilsen 200, Ragnhild og Erik Nilsen 200, Sten Harald Kristiansen 300,
Bitte og Paul Bakkerud 200, Liv Strømseng 200, J.og O.Unnestad 200, Mona Granly 200, Sissel Funderud 200, Arve Wang 200, Bjørg Kile 200,
Kathrine Sørlie 200, L.Holm 500, J.Johannessen 150, Asborg og Einar Skaug 200, Dagny og Willy 200, N.N.400, Karin Wold 200, Haldis Heia 200,
Reidun S.Karlsrudengen 200, E.ogV.Wang250, Anne-Berit Kjølberg 200, Bente og Svein Borgen 250, Bjørn Eng 150, N.N.200, J.F.150, Unni
Steinskog 250, Jonny Myhrer 200, Karin og Jan-Erik Bogen 250, Esther Wold 200, Anna Heiestad 150, N.N. 200, E.og R.Andersen 250, Eli og Rolf
Tveter 200, Knut B.Holm 250, Jon Erik Dramstad 200, Kari Kjosavik 200, Bergljot Schie 200, Sten Kristiansen 500, Elisabet Grøndahl 200, Berit og
Sverre Kjølhammer 200, Ellinor Espenes 200, Rune og Kari Carlson 200, A.E.Strøm 200, Kari M.Ringstad 200, Marit Furuseth 200, Inger Lise og Leif
O.200, Lene Tangen 150, Ingerid og Bjørn Borgen 250, N.N.200, Karin O.Kvisler 200,  

Skiptvet menighetsråd takker så mye for alle gaver. Skiptvet 27.2.2013

Nytt fra menighetsrådet

Årsfesten 2013

- Det er kuttet 20% i kirketjenerstillingen og 20% i orga-
niststillingen. Kutt blir det også på renholderstillingen i
kirken. Rådet beklager det store kuttet i bevilgning  fra
Skiptvet kommune (nevnt i forrige menighetsblad).

- Det er søkt om husleiefritak hos alle bedehus og gren-
dehus Skiptvet menighetsråd bruker til gudstjenester
og andre arrangement. Lønnede musikere utover egen
organist er det ikke rom for i 2013 (trompetist på 1.
påskedag, konfirmasjonsdagene og julaften). Dette
også som en konsekvens av budsjettkutt.

- Kommunestyret har i skrivende stund ikke fattet vedtak
om det vil bli egenbetaling på kremasjon i Skiptvet.
Menighetsrådet har lagt egenbetaling inn i sitt budsjett,
og er avhengig av ekstrabevilgning fra kommunen der-
som kommunestyret går i mot egenbetaling.

- Menighetsrådet har vedtatt å inngå avtale om nytt
misjonsprosjekt gjennom Steffanusalliansen. (les mer
om prosjektet i dette bladet). Misjonsprosjektet menig-
heten har hatt i flere år i samarbeid med Norsk
Misjonsselskap er sagt opp. 

- I forbindelse med gudstjenestereformen sendte menig-
hetsrådet, 1. februar søknad om godkjenning av ny
grunnordning for gudstjenesten i Skiptvet, til Biskopen
i Borg. Sokneprest, andre ansatte, utvalg og råd har
jobbet effektivt med dette det siste halve året og håper
på godkjenning. 

Menighetsrådet inviterer til årsfest
på Skiptvet misjonshus torsdag 25.
april kl. 18.30. Foruten årsmøtesaker
blir det bevertning og besøk fra Det
Norske Bibelselskap. Hans Johan
Sagrusten var en av flere oversettere
i forbindelse med ny bibeloverset-
telse som kom i 2011. Temaet for
hans foredrag er «Ny bibel nå igjen
– kan det være nødvendig».
Bygdas bokhandel stiller med salgs-
utstilling av flere varianter av den
«nye bibelen».. Bibler kan
kjøpes/bestilles denne kvelden.
Konfirmantgaver?  
Alle er hjertelig velkommen!

Kåseri ved Per
Folkestad

I løpet av de siste
par hundre årene
fikk tømmerfløting-
en på Glomma sta-

dig nye rammebetingelser og bedre
tekniske løsninger. Dette førte til
nye lenseanlegg på forskjellige ste-
der i vassdraget etter skiftende
behov. Kåseriet tar sikte på å gi en
oversikt over hvor og hvorfor de ble
plassert der de lå til ulike tider.
Per Folkestad vokste opp i nærkon-

takt med de to nederste anleggene i
Glomma: Faren, Gustav Folkestad,
var lenseoppsynsmann ved Nes før
og under krigen, inntil han ble
bestyrer ved tømmertunnelen i
Eidet. Broren Martin ble bestyrer
ved Furuholmen lense. I dag er vår
foredragsholder primus motor i
oppbyggingen av et lensemuseum
ved Eidet. 

Velkommen til en kveld med lense-
historie 10. April kl. 19.00 i
Kommunestyresalen
Arr: Nes Lenseteater.

Fra Bingen til Hvidsten 
– hvor lå lensene til ulike tider i nedre Glomma?



Spørmålet om en eller
annen form for historisk
oversikt over prester i
Skiptvet, etter reformasjo-
nen, ble reist på menighe-
tens årsfest i 2011.
Menighetsrådet sa seg villig
til å forfølge saken. 

Våren 2011 ble det nedsatt et utvalg,
bestående av Evy Ruud Eng, Sigrid
B. Nilsen og Bjørn Skjønhaug.
Utvalgets mandat har vært å vurdere
muligheter og komme med forslag til
utførelse for menighetsrådet. 

Befaring til andre kirker
Etter å ha innhentet retningslinjer
vedr. middelalderske steinkirker fra
Riksantikvaren, bestemte utvalget
seg for å se hvordan andre menighe-
ter har løst slik historisk presenta-
sjon. Det var både interessant og
lærerikt med besøk i tre aktuelle kir-
ker i nærområdet. 
Med utgangspunkt i retningslinjene,
og med bakgrunn i befaring – har
utvalget kommet med følgende anbe-
faling: Utvalget mener det er grunn
til å ta vare på kirkens historie i form
av et ”prestegalleri”.

Historisk tavle
Det utarbeides tavle for oppføring av
alle fast ansatte prester med navn og
virketid, i kjent periode fra 1538 til i
dag. 
Tavlens utseende bør være slik at
den harmonerer med kirkens øvrige
interiør. Kirkens salmetavler ivaretar
et slikt ønske på en god måte og
anbefales som utgangspunkt. 
Utvalget regner med at teksten påfø-
res med gullskrift på sort bakgrunn.
Utvalget vil anbefale at tavlen plas-
seres i våpenhuset, på veggen til ven-
stre når man kommer inn. Den vil da
bli godt synlig, uten å komme i kon-
flikt med Riksantikvarens retnings-
linjer. 

Bildegalleri
Utvalget ønsker at en snarest mulig
setter i gang arbeidet med å skaffe
fram bilder/ tegninger etc. til et slikt
galleri. Vi tenker oss portrettene
plassert i ensartede rammer.
For den perioden det ikke er mulig å
frem-skaffe bilder, plasseres pres-
tenes navn og virketid med samme
innramming. 
Etter utvalgets mening bør dette bil-
degalleriet plasseres i menighetens

fremtidige forsamlingslokale.
Menighetsrådet har gitt forslaget sin
støtte.  Likeledes har nå både riksan-
tikvar, prost og biskop gitt grønt lys.
Utvalget har etter spørsmål fra
menighetsrådet sagt ja til å jobbe
videre med saken.

Bildet viser kirkens salmetavle.
Foto: Bjørn Skjønhaug
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Minne-galleri for prester i Skiptvet 

Menighetsrådet har gjort 
vedtak om å støtte
Stefanusalliansens arbeid i
Egypt.
Vi ønsker at dette prosjektet skal
intrigeres i barne-og ungdoms-
arbeidet så vel som guds-

tjenesten. Dette er en måte å se
litt utover vår hverdag og få mer
informasjon om hvordan våre
kristne søsken i Egypt lever. 

Å støtte et misjonsprosjekt er
ikke bare å gi økonomisk hjelp
men også huske på dette i bønn.

Søndag 24. februar var det
gudstjeneste i Langli bedehus.
Det var første gang vår ”nye”
sokneprest var i Langli og
holdt gudstjeneste. 24 unge og
gamle hadde funnet veien til
bedehuset, denne solfylte vin-
tersøndagen. Etter gudstjenes-
ten, som inneholdt både sang,
tekstlesinger og musikk, ble
det servert kaffe og kake. Det
er fint at «kirken kan komme»
til folket på bedehusene og
forsamlingslokalene som fin-
nes i bygda vår. 
Anne Grethe Larsen

Nytt misjonsprosjekt i 
Skiptvet menighet

Gudstjeneste i
Langli bedehus
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MØTEPLASSEN 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:
14.mars kl.11.00 Formiddagssamling
15.mars kl.17.30 Fredagssamling. Andakt ved Mona Unnerud og sang av 

Skiptvet Soul Children.
16.mars kl.17.00 Kaos
21.mars kl.19.00 Misjonssamling
22.mars kl.19.00 Hva skjer’a/Teens
25.mars kl.19.00 SR
31.mars kl.09.00 Påskefrokost

April:
9.april kl.18.00 Barnegospel
11.april kl.11.00 Formiddagssamling
12.april kl.17.30 Soul Children

Kl.19.00 Vepsebolet
13.april kl.19.30 Hva skjer’a/Teens
14.april kl.11.00 Søndagsskole – Stalloftet
15.april kl.19.00 SR
19.april kl.17.30 Fredagssamling
23.april kl.18.00 Barnegospel
25.april kl.19.00 Misjonssamling
26.april kl.17.30 Soul Children

Kl.19.00 Vepsebolet
Kl.19.00 Hva skjer’a/Teens

27.april kl.17.00 Kaos

Mai:
6.mai kl.19.00 SR
7.mai kl.18.00 Barnegospel
10.mai kl.17.30 Soul Children
11.mai kl.19.30 Hva skjer’a/Teens
17.mail etter borgertoget – 17.mai fest

Kl.18.00-19.30
18.mars, 15.april, 29.april, 13.mai

Klubben på stalloftet:

Skiptvet Misjonshus

Vidnes Bedehus
17.mars kl.19.00. 
Møte i fellesforeningen. 
Andakt ved Petter Aas.
27.mars kl.19.00.
Møte i fellesforeningen.
Lysbildeandakt ved Jan Holone.
3.april kl.19.00.
Møte i bedehusforeningen.
14.april kl.19.00.
Møte i fellesforeningen. 
Andakt ved Knut Heie.
24.april kl.19.00. 
Møte i fellesforeningen. 
Andakt ved Aage Syvertsen.
8.mai kl.19.00. 
Møte i bedehusforeningen.

SMS-varsling
Vil du ha en tekstmelding som minner deg på arrangement i

Skiptvet menighet og Misjonshusets fellesforening?  
Send JA TAKK  og ditt navn til 400 34 584

Alpha kurs
Høsten 2013 starter vi opp Alpha kurs i Skiptvet!!
Mer informasjonom dette kommer i neste blad!



17.mars
Skiptvet kirke kl.11.00. 
Gudstjeneste ved sokneprest 
Eivor Andresen. 
Innsamling av fastebøsser!

24.mars
Skiptvet kirke kl.11.00. 
Sprell levende-gudstjeneste ved
prost Trond Tveit Selvik.

28.mars
Skiptvet kirke kl.19.00.
Skjærtorsdagsmesse ved 
Svein Kasin.

29.mars
Skiptvet kirke kl.11.00. 
Gudstjeneste ved Svein Kasin.

31.mars
Skiptvet kirke kl.11.00.
Høytidsgudstjeneste ved sokneprest
Eivor Andresen.

1.april
Ingen gudstjeneste

2.april
Skiptvet kirke kl.08.30.
Morgenbønn.

7.april
Skiptvet kirke kl.11.00. 
Gudstjeneste ved sokneprest 
Eivor Andresen

14.april
Skiptvet kirke kl.11.00. 
Gudstjeneste ved Eivor Andresen.
Søndasskole.

21.april
Skiptvet kirke kl.17.00 og kl.19.00.
Konfirmantene presenterer Ung
Messe.

SLEKTERS GANG

Gudstjenester i Skiptvet

Døpte:
Februar:
Mathilde Trippestad Tunby 
døpt i Spydeberg
Edvard Svensen Dahl

Døde:
Januar:
Emmy Johanne Skjelle født 1924
Odd Foss født 1951

Februar:
Inger Lise Frorud
født 1942
Haakon Agnalt 
født 1922
Kjell Gunnar Larsen 
født 1942, 
seremoni i Skiptvet, 
gravlegges i Varteig.
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28.april
Skiptvet kirke kl.11.00. 
Gudstjeneste ved vikar.

1.mai
Skiptvet kirke kl.11.00. 
Gudstjeneste ved sokneprest 
Eivor Andresen

5.mai
Skiptvet kirke kl.11.00 og 13.00.
Konfirmasjonsgudstjeneste ved 
sokneprest Eivor Andresen

7.mai
Skiptvet kirke kl.08.30.
Morgenbønn.

9.mai
Skiptvet kirke kl.11.00. 
Gudstjeneste ved sokneprest 
Eivor Andresen.

12.mai
Skiptvet kirke kl.11.00 og 13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved 
sokneprest Eivor Andresen.

17.mai
Skiptvet kirke kl.11.00.
Familiegudstjeneste ved 
sokneprest Eivor Andresen.

PÅSKE-
FROKOST
1.påskedag inviteres store
og små til påskefrokost på
Skiptvet Misjonshus
kl.09.00. Der blir det 
servert frokost før vi går i
kirken kl.11.00.
Påmelding til Tormod
Borgen på 
tlf: 934 60 505 eller til
menighetskontoret på
e-mail 
post@skiptvet.kirken.no
innen 25.mars.
ALLE ER 
VELKOMMEN!!


