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Fra konfirmantenes musikal – TRUST
(Thea Marie Borgen). Foto: Tore Afdal.
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Prestens hjørne

Vår
Det er Vår! Snøklokker og krokus
blomstrer i husveggen, og hesteho-
ven i veikanten. Vi fryder oss over
at våren er her. Mange store dager
feires nå i mai, konfirmasjoner, 1.
mai, Kristi himmelfartsdag, 17. mai
og pinse, Mai er en flott måned.
Lyset og naturen som vekkes til
live etter en kald vinter gjør noe
med oss og bærer med seg forvent-
ningen om at sommeren er like om
hjørnet.

Pinsen kommer midt i mai i år.
Pinsen handler om en forventing
som har blitt innfridd. Før Jesus
døde lovte han disiplene at han
skulle sende Den Hellige Ånd til
dem etter oppstandelsen. Dette
skjedde i pinsen. Det er ikke alltid
så lett å begripe det med Den helli-
ge Ånd. Men i bibelen omtales han
som hjelperen. Hjelperen som kom-
mer til oss i dåpen, og forblir hos
oss hele livet.  Det kan være godt å
tenke på at vi har en som vi kan be
til og alltid er hos oss. En som kan
gi oss tanker til endring når vi ber
om det. En som kan gi tro og håp
og forventing. Hvis du vil vite mer
om Pinse og Den Hellige Ånd kan
du lese om det i Apostlenes gjer-
ninger kapittel 2 i bibelen.

Så ønsker jeg alle en god mai
måned og gode sommerdager hvor
dere kan glede dere over lyse dager
og alt som spirer og gror i naturen.

Hilsen Eivor Andresen 
prest

SKIPTVET MENIGHET
Menighetskontor og prestekontor:
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Post: Postboks 34, 1806 Skiptvet

Tlf.: 69 80 80 75
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Terje Stenholt

kirkeverge@skiptvet.kirken.no
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kantor@skiptvet.kirken.no

tlf.: 456 37 188 (mobil)
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Kirkeverge Terje Stenholt takker
av etter fem år i skiptvet
Intervju av Yngvar Nilsen 
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Takk til Terje
Det er aldri hyggelig når gode medarbeidere 
slutter, men vi gleder oss over at du og din kone
fortsatt skal ha tjeneste i Guds rike. 
Vi ønsker dere Guds velsignelse over nye 
oppgaver!
Menighetsråd og fellesråd takker deg, Terje, for
din humoristiske, lojale og rause måte å samarbei-
de på. Vi kommer til å savne deg.
Hilsen menighetsrådsleder Olav Pedersen.
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Hvilke oppgaver har egentlig kirke-
vergen ? spurte jeg en gang for 45 år
siden. ”Det er han som kjøper inn lys
til alteret” sa min elskelige og noe
upraktiske sokneprest. Mye har for-
andret seg fra den gang. Fra å være et
ulønnet tillitsverv med et avgrenset
ansvarsområde er kirkevergen etter
1997 blitt en yrkestittel med en omfat-
tende stillingsbeskrivelse. Det kan vår
avtroppende kirkeverge, Terje
Stenholt, bekrefte. I løpet av somme-
ren går han over i en ny stilling.
Sammen med kona, Astrid Øksnes
Stenholt skal de være bestyrerpar for
Sjømannskirkens nye stasjon i
Aberdeen i Skotland, og menighets-
bladet møter ham nå på fallrepet.

De fleste som har møtt deg her i Skiptvet
kjenner deg fra ”kontorsiden”, og noen
av oss har oppdaget allsidigheten din. Er
du like allsidig utenfor jobben også?
Jeg har nok interesser innenfor flere felt,
ja, først og fremst innenfor det kristne
organisasjonslivet, særlig på barne- og
ungdomsfronten. Derfor har jeg vært både

styremedlem og leder innenfor Østfold
krets av Norges KFUK-KFUM. Men jeg
er også opptatt av friluftsliv. Vi har en tre-
båt, ei Grimstadsnekke som vi gleder oss
over, og det er trivelig å kunne stelle med
hus og hage. Om vinteren liker jeg både å
stå og gå på ski; 

Hvilken bakgrunn hadde du da du ble kir-
keverge i Skiptvet for 5 år siden?
Jeg var i sin tid ”blåruss”, og tenkte opp-
rinnelig på videre økonomistudier og en
framtid innenfor næringslivet. Men den
første jobben min, i et gartneri, ga meg
lyst til å gå direkte videre inn i arbeidsli-
vet. Slik ble det 17 år med salg og mar-
kedsføring innen blomstersektoren. Men
allerede under militærtjenesten på Rygge
hadde jeg sett verdien av et kristent ung-
domsarbeid. Tjenesten som feltprestassis-
tent ble kombinert med ungdomsarbeid i
Råde menighet, og kombinasjonen av
praktiske og mer åndelige oppgaver tiltal-
te meg. Derfor gikk veien etter de 17
årene inn i rusomsorgen innenfor Blå
Kors. Norges KFUK-KFUM har vært
”min” organisasjon, så det ble også noen
år som bestyrer ved deres leirsted
Tjellholmen. Deretter fikk jeg en allsidig
tjeneste som assistent ved sjømannskirken
i Rotterdam fra 2003 til 2006, og var
kretssekretær for Norges KFUK-KFUM i
Trøndelag før jeg kom til Skiptvet i 2008.

Hvordan var overgangen til kirkeverge-
oppgavene i Skiptvet?
Jeg så snart at her var det mye jeg trengte
å lære, og at oppgavene var mange og
mangeartet. Gravferdsforvaltningen og
kirkegårdsdriften måtte jeg lære fra bun-
nen av, men jeg hadde gode hjelpere på

kontoret. På økonomi- og personalsiden
hadde jeg nok en del erfaring fra tidligere,
men det var en ny situasjon å arbeide opp
mot det kommunale systemet slik at kir-
ke/kommunesamarbeidet kunne fungere
best mulig. Mye av menighetens økonomi
hviler på kommunale tilskudd, men erfa-
ringen fra markedsføring, sammen med
en ”kremmerånd” i bunnen har kommet
godt med for å utnytte de inntektsmulig-
hetene som ligger utenfor de kommunale
tilkuddene. 

Jeg tenker med glede på de gode kolle-
gene jeg har fått jobbe med i Skiptvet. De
har vært med å gi meg dype røtter i
Skiptvet. Det skyldes de gode vekstvilkå-
rene pleier jeg å si.
Samarbeidsklimaet i forholdet til menig-
hetsrådet har vært godt, og det har vært
enkelt å engasjere folk i menigheten til
frivillig innsats som dugnader og kirke-
kaffe. 

Og nå dras du til sjømannskirken igjen?
Ja, i Aberdeen vil Sjømannskirken nå
bygge opp en base for virksomheten over-
for sjøfolk og fastboeende.
Oljevirksomheten i Nordsjøen har ført til
stor trafikk med forsyningsskip til
Aberdeen og noe landbasert næringsliv.
Den service som Sjøfartsdirektoratet har
utført med besøkstjeneste, utlån av bøker
og film vil nå Sjømannskirken føre
videre. I tillegg er Sjømannskirken tydelig
på at den er kirke, og at vi skal være våk-
ne for de muligheter til samtaler som
menneskemøtene byr på. 

YN



Den kransen vi har i Skiptvet ble gitt
ved Olaus August Olsens begravelse
17. mai i 1892. Han var fullmektig
ved Næs og Buskildsruds lenser, og
omkom i en kjøreulykke i Vestby  6.
mai 1892. På anhenget under kran-
sen er det gravert: ”Fra arbeidere,
formænd og fuldmægtige ved
Buskerud og Næs lændse.” Kransen
ble i sin tid gitt til Skiptvet kommu-
ne av Anton O Næss, borgermester i
Kristiansand. 

For de aller fleste var nok de hjem-
megjorte kransene det vanlige. De
skrøpelige restene av en slik er også
med i utstillingen. Den er laget av
tvinnet ståltråd med pålimte eikebla-
der. Gjenstanden er så skrøpelig at
den minste berøring gir ”løvfall”.
På toppen av monteren finner vi et
lysskjold, vakkert restaurert av Arne
Lystad. Det ble brukt ved Syver
Nilsen Aamodts begravelse i 1883,
og ble restaurert i 2006 i henhold til
svake fargerester. Skjoldet ble funnet
på kirkeloftet i 1978 under arbeidet
med å isolere taket over kirkerom-
met. I det øverste rommet i monteren
finner vi to skjold som det ikke er
gjort noe med. Det ene er en enkel
oval, uten noen ekstra pynt, mens det
andre viser merker etter utsmykning
tilsvarende Aamodts skjold. 
Vanligvis var slike skjold utstyrt med
symboler. På den ene siden ljåen,
dødens symbol, på den andre et lilje-
blad, livets symbol, og på toppen en
hodeskalle men med seierskransen
rundt hodet. Døden er beseiret! Vårt
skjold har merker som kan tyde på at
ljåen og liljebladet opprinnelig var
med. 

Nederst i monteren finner vi en sam-
ling lysestaker av tre sammen med et
krusifiks laget av tynt metall.

Krusifikset
kan ha vært
festet til et
lysskjold.
Lysestakene
ble brukt sam-
men med lys-
skjoldene
både under
likvaken i
hjemmet eller
i bårehuset på
gården, og
deretter under
overføringen

til kirken på begravelsesdagen.
Under begravelsen var lys og skjold
plassert på hver sin side av kisten, og
ble deretter gitt som gave til kirken.

Det er også tatt vare på tre små mar-
morkors. Slike kors var gjerne mon-

tert på toppen av gravstøttene, og vi
ser at utformingen har variert. Vi
kjenner igjen det vanlige latinske
korset og kløverbladkorset, mens den
spisse avslutningen av korsarmene
ikke finnes på noen av de oversik-
tene undertegnede har hatt tilgang til. 

Kilder: 
Arne Lystad. (Se innrammet tekst
øverst i monteren)
Birgitta Odén: Sølvkranser, en 
sjelden gjenstandstype. 
Artikkel på nettet, Selbu kommune

Tekst og foto: YN
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Mini-museum i kapellet
På venstre side i inngangen til
kapellet vil de fleste ha sett en
utstillingsmonter. Stopper en
opp vil en se utstyr som har
vært brukt ved begravelser i
tidligere tider sammen med
bøker som presten brukte
under gudstjenesten. Sentralt i
utstillingen er en ”sølvkrans”
montert på en sort pute. Slike
kranser var en del brukt i
tiden 1880-1920, men prisen
var høy, så skikken ble ikke
mye utbredt. Det fortelles at
en av kransene ved Bjørnsons
begravelse i 1910 kostet 62
kroner. Til sammenlikning
tjente en lærer på den tid ca
150 kr i året. En heder som en
slik krans representerer er
derfor helt spesiell. 
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ÅRSFESTEN
Skiptvet menighets årsfest
gikk av stabelen 25. april.

Dette er arenaen der årsmel-
ding og regnskap blir lagt

fram. En fyldig årsmelding
som viser stor aktivitet ble
presentert. Regnskapet for
2012 viser et overskudd på 

kr. 1855,-
I tillegg til årsmøtesaker var
det beverting, sang og fore-
drag om bibel 2011. Toril

Moseby fikk overrakt en vel-
fortjent gave for sin frivillige
innsats på menighetskontoret.

MENIGHETSBLADET
BYGDAS LOKALAVIS

Menighetsbladet distribueres til alle husstander i Skiptvet. 
I tillegg sender vi over 100 blader til adresser i inn- og utland. 
Som kjent er bladet i all hovedsak finansiert gjennom gaver fra

dere lesere. Vi er stolt av å kunne tilby et så bra produkt. 
I 2012 ga dere til sammen nesten kr 69.000,- 

Det er vi svært takknemlig for. 
Vi gikk likevel med et lite underskudd i 2012 (kr 4063,-). 

Også i dette bladet finner du en giro vedlagt. 
Vi håper de som har anledning til å gi et beløp- stort eller lite vil

være med å bidra. TAKK!

Konfirmantene 1963 (konfirmert 11. august).
1. rekke fra venstre: Karin Stang, Reidun Andersen, Berit Karlsrudengen, Solveig Finstad, Aslaug Paus, presten er

ukjent (vikar for denne dagen), Inger Lise Kauterud, Elisabeth Vister, Kari Levig.
2. rekke fra venstre: Torill Berger, Grethe Strand, Dagny Haaland, Reidun Pettersen, Ingebjørg Kristiansen Wettre,

Jorunn Aamodt, Liv Thoresen, Kjersti Amble, Reidun Edvardsen, Karin Johansen, Ruth Glende,
Berit Johansen, Marit Haugen, Anne Lise Skipperud, Torill Svendsen.

3. rekke fra venstre: Roy-Vidar Heia, Jan Thore Wold, Rolf Suserud, Bjørn Olaf Bogen, Berit Gylta, May Brith Børud,
Anne Kari Bogen, Arne Johannessen.

4. rekke fra venstre: Dagfinn Holm, Sveinung Husengen, Roar Iver Martinsen, Willy Dramstad, Bjørn Olaf Aamodt,
Øyvind Larsen, Knut Børud, Trond Skjeltorp.

5. rekke fra venstre: Folkvard Bleka, Enok Aasen, Harald Ruud, Svein Ødemark, Thor Wold, Svein Olav Agnalt, Arild
Enersen, Øivind Lystvedt.
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Politisk debatt og
Skaperverkets dag i Skiptvet
søndag 1. september
Framtida velges nå! Sett av
dagen i kalenderen din og
møt opp! Det gjør også Atle
Sommerfeldt - Borgs biskop,
Marius Holm - leder av
Miljøstiftelsen ZERO og 
stortingspolitikere og liste-
topper fra samtlige partier.

Skiptvet menighet ved Grønt
utvalg ønsker et tydelig fokus på
klima- og miljøspørsmålene
under årets Stortingsvalg. I sam-
arbeid med Naturvernforbundet i
Østfold og Miljø, Forbruk- og
Rettferdsgruppa i Borg bispedøm-
me, arrangerer vi en politisk
debatt kort tid før valget. 

Formålet med debatten er å
utfordre de ulike partiene på mil-
jø- og klimautfordringene i vår tid
og partienes respektive politikk.
Vi ønsker å ha både et lokalt,
nasjonalt og internasjonalt per-
spektiv på debatten. Vi håper og
tror at velgerne i 2013 legger stor
vekt på klima- og miljøspørsmå-
lene, og utfordrer politikerne til å
klargjøre hvor de står og hvor de
går i de avgjørende årene som lig-
ger foran. De som deltar (endring-
er kan forekomme):

Ingjerd Schou,
stortingsrepresentant, Høyre 
Line Henriette Holten Hjemdal,
stortingsrepresentant, KrF 
Ulf Leirstein,
1. kandidat Østfold FrP
Alf Holmlid,
stortingsrepresentant 
Vest Agder SV
Per Magnus Finnanger
Sandsmark,
1. kandidat Østfold Venstre 
Per Inge Bjerknes, 
1. kandidat Østfold Senterparti  
Irene Johansen,
stortingsrepresentant
Arbeiderpartiet 
Miljøpartiet De Grønne stiller
også.   I tillegg:
Marius Holm,
daglig leder i miljøstiftelsen Zero.
Atle Sommerfeldt,
biskop i Borg bispedømme, 
Den norske kirke.
Ragnar Johnsen,
styremedlem Naturvernforbundet
i Østfold

Debatten, og arrangørene, er en
del av www.klimavalg2013.no,
en allianse av over 60 organisa-
sjoner fra fagbevegelsen, arbeids-
givere, kirken og miljøbevegelsen
som ønsker å mobilisere norske
politikere og velgere fremover

mot Stortingsvalget til å ta grep
for å unngå farlige klimaendring-
er. 

I forkant av debatten, Kl. 16.00,
arrangerer Skiptvet menighet
Friluftsgudstjeneste på bygdetu-
net  i anledning «Skaperverkets
dag».  Biskop Atle Sommerfeldt
holder prekenen. Kl. 17.00-
18.00: Salg av lokal og økolo-
gisk mat ved Skiptvet bygdekvin-
nelag. Kl. 18.00  begynner den
politiske klima-debatten i
Vonheim. Vel møtt!

Einar Tjelle, leder Grønt utvalg
Skiptvet Menighet 
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Tirsdag 4. juni kl. 14.45 blir det innskriving i Skiptvet
kirke for de som skal konfirmeres i 2014. De som er
født i 1999 vil få tilsendt innskrivings-skjema i posten
i forkant av denne dagen. Ta kontakt med Skiptvet
Menighetskontor hvis du av en eller annen grunn ikke
har mottatt papirene. 
Konfirmanttiden vil koste kr 880.

Konfirmanttiden vil inneholde forskjellige opple-
velser, undervisning og samtaler om kristen tro og

livets utfordringer. Du vil også bli kjent med kirke-
rommet og være med på gudstjenester.

Til innskrivingen må dere ta med:
- Kopi av dåpsattest hvis dere er døpt andre steder enn 

i Skiptvet
- Ferdig utfylt innskrivings-skjema

Velkommen som konfirmant 2014!!

Hva tenker du på når du hører ordet
«TRUST»? På norsk betyr trust, å
stole på. Jeg tenker først å fremst,
hvem kan jeg stole på? Hvem stoler
på meg? Skiptvets konfirmanter og
ledere er til å stole på. Det fikk jeg
selv oppleve i Skiptvet kirke søndag
21. april. Jeg bruker så store ord som
at dette er vårens vakreste eventyr i
Skiptvet. Når 50 livsglade unge
mennesker står framme i kirkens
koråpning og byr på seg selv og det
de er gode på kjenner jeg en god
klump i magen. Arrangementet har
fått fyldig dekning i lokalpressen, så
jeg skal ikke gå i dybden på hva som
ble presentert. Men at det var supert,
kan alle tilhørere og deltakere
bekrefte. Jeg vet at dette gjør noe
med disse ungdommene. Noen står
foran en fullsatt sal (les kirken) for
første gang i sitt liv. Og de stråler.
Takk til alle som ledet og takk til
alle konfirmantene. Stol på at du er
god nok. Stol på at Gud elsker deg!

Terje Stenholt

TRUST – UNG MESSE

KONFIRMANT 2014
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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

SERVICEKONTORET OG NAV 
HAR SOMMERTID 
i perioden 15. mai til 15. september. Våre
åpningstider vil da være:
Mandag – Fredag fra kl. 07.45 – 15.00

KULTURUKA OG 
BYGDEDAGEN 2013
Kulturuka arrangeres i uke 22 og avsluttes
med Bygdedagen og kulturaften søndag 2.
juni.
Programmene for disse arrangementene
blir annonsert i avisen og delt ut til alle
barn og  unge i barnehager, skoler og
utlagt i butikkene m.fl.

ÅRETS BYGDEBARN 2013
Skiptvet kommune har tradisjon på å
hedre årets bygdebarn på bygdedagens
kulturaften den første søndagen i juni.
Siden det er fritt sykehusvalg kan det være
vanskelig å finne ut hvem som blir født så
tett som mulig opp mot bygdedagen.
Derfor er årets bygdebarn det barnet som
er født nærmest mulig fredag 31. mai kl.
15.00.
Vi ønsker at publikum hjelper oss med å
finne årets bygdebarn og ringer på tlf. 69
80 60 00 eller sender en sms på tlf. 40 40
49 20 helt fram til kl. 15.00 på fredag den
1. juni.

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.

BRUKTE FRIMERKER OG 
TELEKORT
Kan leveres ved Servicekontoret som inn-
samlingskasse fra TUBFRIM.
Overskuddet går til funksjonshemmede
barn og ungdom i Norge.

SERVICEKONTORET 
HAR FOR SALG:
• Bind I, II og III av Skiptvet 

Gårds og Slektshistorie
• Arne Lystads historiske 

skriv om Skiptvet
• Historielagets kalender 

«Gamle Skiptvet 2013»
• Skiptvet Bygdefilm

SKOLENE
Har siste skoledag før sommerferien fre-
dag den 22. juni og elevene starter opp
igjen mandag den 19. august.

BARNEHAGENE
Holder sommerstengt i uke 29 og 30. 

BIBLIOTEKETS ÅPNINGSTIDER
I tiden 24.6.-18.8.:
Mandag kl. 11 – 15
Tirsdag kl. 11 – 18
Onsdag kl. 11 – 15
Torsdag kl. 11 – 15

I tiden 1.5.-23.6. og 19.8.-31.8.:
Mandag kl. 15 – 20
Tirsdag kl. 15 - 20
Onsdag kl. 11 – 15
Torsdag kl. 15 – 20
Fra 7.9. blir det lørdagsåpent igjen 
kl. 11 – 15 i tillegg til tidene over.

SOMMERLÅNETID
Bibliotekmateriale som lånes (eller forny-
es) etter 25.5. vil få innleveringsfrist 20.
august!
Unntatt herfra er innlånt materiale (vanlig
lånetid 4 uker) og film (1 uke, men lenger
frist kan avtales).
Lånt materiale kan også leveres ved andre
norske bibliotek.

NASJONALT LÅNEKORT
Skaff deg et nasjonalt lånekort før ferien,
så kan du låne ved alle bibliotek i hele lan-
det mens du er på ferie – retur kan gjøres
ved Skiptvet bibliotek når du kommer
hjem!
Ta med personnummer, så ordner vi kortet
mens du venter – det er helt gratis.

LESEKONKURRANSE
Barn i alderen 7-13 år kan delta i somme-
rens lesekonkurranse. Alle bøker som
leses eller høres i skolens sommerferie,
skrives opp på et eple som henges opp i
biblioteket samtidig som man skriver nav-
net sitt på en lapp som legges i en floss-
hatt. Jo flere bøker man leser, jo større
muligheter for å vinne fine premier.
Avslutning med eplefest og premieutde-
ling i biblioteket torsdag 29. august kl. 18.
Det blir i tillegg en klassekonkurranse
med egen premiering til klassen med flest
deltakere!

AKTIVITETSHEFTE 
I SOMMERFERIEN
Gratis aktivitetshefte kan hentes på biblio-
teket – mange fine oppgaver!

«SØNN AV EN SØNN»
Musikk- og poesikveld ved Håvard og
Simen Rem på Gjøkeredet kulturscene
tirsdag 28. mai kl. 19.00.
«Sønn av en sønn» er poesi og musikk,
resitasjon og sang, gjendiktninger av
Dylan og Cohen, gitar og tekst, fremført
av far og sønn.
Forestillingen har fått strålende anmel-
delser der den tidligere har vært fremført
og har også vært presentert på
Bokprogrammet på NRK-TV. Varighet
ca. 90 min. Enkel servering.
Inngang kr. 100,-. Billetter kan kjøpes ved
biblioteket og servicekontoret.

S K I P T V E T       KO M M U N E
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Kvitteringsliste blad nr 3 - 2013
L og G Aannerød 200, Torgunn Skjelle Sollid
500, Liv Holter 200, Ingerid og Odd Myhrer
200, Henny Grønlund 150, Kirsten og Olav
Gulbrandsen 200, John-Arne Skakkebakke og
Monica Bru 150, K Martinsen 200, Johanne
Tveter 200, Anne Marie og Roar Schi 250,
Anne-Grethe og Lars L 300, Harald Frourd
150, Norunn Aslaksen 100, Berit Pedersen
Berg 200, Ella Eng 250, Synnøve Aasbrein
200, N.N 150, N.N 300, L.N 200, N.N 200,
N.N 150, A og T Møller 200, Aud og Olaf
Berli 200, Rolf Kvebekk 200, Ivar Lauritzen
200, Liv Unnestad 200, Else Holm 200, Astrid
og Osvald Belgen 200, Karin og Johan 200,
Edith og Vidar Lier 200, Ivar Sveen 200,
Solveig Støten 150, Leif Bro 200, Morten
Christiansen 200, Ruth Jørgensen 100, Olav
Pedersen 200, Anne-Karin og Karl Espenes
150, Ann-Karin Pettersen 150, Berit Solberg
200, Karin og Per Olav Krogstad 200, Marit H
Karterud 200, Aagot og Hans Klausen 200,
Randi og John Levorstad 150, gave fra Nes
Lenseteater 1000.

Skiptvet menighetsråd takker så mye for alle
gaver. Skiptvet 29.04.2013 

OLSOKFEIRING I SKIPTVET
Mandag 29. juli er Olsokaften og den feires tradisjonen tro på

Skiptvet bygdetun. 
Program:

• Kl. 18.00 – Friluftsgudstjeneste ved Sokneprest Eivor Andresen
• Kl. 19.00 – Salg av rømmegrøt  i Herredshuset
• Ca. Kl. 20.00 – Foredrag: Tannleger, tannhelse 

og tannhelsetjenester
fra 1940 tallet til i dag med spesiell vekt på forholdene i Skiptvet.

Reidun Ø. Stenvik kåserer. 
(Reidun var datter av lærer Osvald Haugen på Langli skole)

Arrangør: Skiptvet Bygdekvinnelag, Skiptvet Historielag og
Skiptvet Menighetsråd

17.MAI
Noen viktige begivenheter
på nasjonaldagen:

SKIPTVET MENIGHETSBLAD

08.00 Flaggheising ved Herredshuset. Skiptvet skolemusikk spiller
11.00 Gudstjeneste i Skiptvet kirke – Skiptvet musikkorps deltar i Gudstjenesten
12.00 Barnetoget går fra kirken til bygdetunet
13.00 Programmet på bygdetunet starter
16.00 Borgertoget går fra Herredshuset til kirken
Programmet i sin helhet for 17.mai vil bli lagt ut i alle butikker, biblioteket og ved 
servicekontoret. I tillegg vil programmet bli delt ut til alle skolebarn og 
barnehagebarn. Programmet blir også lagt ut på vår hjemmesider. 
17.mai komiteen oppfordrer alle lag og foreninger m.fl å delta i borgertoget.
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Nytt fra menighetsrådet
KIRKEVERGEN har sagt opp sin stiling.
Menighetsrådet har oppnevnt et ansettelsesutvalg som
jobber med ansettelse av kirkeverge så raskt som mulig.

KOMMUNESTYRET har gitt Skiptvet menighetsråd en
ekstrabevilgning på kr 100.000. Bevilgningen skal blant
annet dekke kremasjonsavgift. Det er gjort vedtak om at
kommunen skal dekke kostnader i forbindelse med kre-
masjon. Det ble også vedtatt at festeavgiften for gravste-
der skal være kr. 148,50 pr år i 2013 (det faktureres for
10 år som er festetiden). Deretter vil avgiften øke med
5% pr.år.

KIRKEGÅRDSUTVIDELSEN er nå kommet til det
punkt at reguleringsplan har vært oppe i hovedutvalg for
Næring og Teknikk. Den vil bli behandlet i kommune-
styret høsten 2013.

KIRKEVERTER OG MEDLITURGER er frivillige
medarbeidere som bidrar i gudstjenesten. Tidligere har
det vært tekstlesere som har fungert som begge deler.
Etter ny grunnordning for gudstjenesten også i Skiptvet
har man sett behovet for en medliturg som gjør en del
liturgiske oppgaver og leser tekster, i tillegg til en kirke-

vert som ønsker velkommen, deler ut program, hjelper
besøkende med plassering osv. Det er et korps på totalt
12 frivillige. Det er plass til fler hvis noen har lyst. Ta
kontakt med presten.

GRUNNLOVSJUBILEET 2014 skal også markeres i kir-
ken. Kirkene var viktige arenaer i forbindelse med
Grunnloven av 1814. Menighetsrådet har takket ja til
kopi av fullmakten som ble underskrevet av soknepresten
i «Schibtvedt» i 1814. Denne blir rammet inn og hengt i
våpenhuset i løpet av jubileumsåret. Det er ikke planlagt
konkrete arrangement pr i dag, men menighetsrådet
utfordrer kommunen til å ta med kirken i eventuelle
arrangement på kommunalt plan. Ordfører er orientert.

NY SALMEBOK er leveringsklar til høsten. Det er
besluttet å kjøpe inn 100 nye salmebøker til Skiptvet kir-
ke. Det vil bli satt i gang en innsamlingsaksjon for å
finansiere flest mulig bøker. Dette vil det bli mer stoff
om i neste menighetsblad. Den nye salmeboken vil
erstatte både den rød og blå salmeboka som er i kirken
nå. 

På tide å se litt nærmere på de STO-
RE spørsmålene?
Hva er tro? Hvem er Gud? Hva er
meningen med livet? Hva skjer etter
døden? Er tilgivelse mulig? 

Hva er Alpha?
Alpha-kurset er for alle som er inter-
essert i å oppdage hva kristen tro
handler om. Her kan du slappe av,
spise god mat, dele dine tanker og
utforske meningen med livet. 
Kurset består av 10 samlinger.
Første samling vil bli torsdag 31.
oktober. Samlingene vil bli holdt på
torsdagskvelder og noen lørdager
høsten 2013 og våren 2014, samt en
weekend med en overnatting fra fre-
dag til lørdag. Dette er et samarbeid
mellom fellesforeningen på
Misjonshuset, Vidnes fellesforening
og Skiptvet menighet. Det er nedsatt 

en komite som planlegger kurset. 
Alpha-kurs passer for alle. Særlig
for deg som: ønsker å utforske kris-
ten tro, nylig har begynt i menighe-
ten, vil friske opp basiskunnskapene
og er ny som kristen.
Mer informasjon om kurset kommer
i neste nr av menighetsbladet.
Medlemmer i komiteen er: Arnhild
Koppang, Karin Bjørknes, Gunfrid
Søby, Olav Pedersen, Rune
Johansen og Anne-Grethe Larsen. 
Datoer for samlinger høsten 2013.

Torsdag 31. oktober
Torsdag 7. november
Lørdag 16. november
Lørdag 23. november
Torsdag 5. desember

Oppstart i januar 2014. Weekend
31.1. -1.2 på Solbukta leirsted.
Avsluttes i mars 2014.

Alpha kurs
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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

✁

Mai:
17.mai etter borgertoget – 17.mai fest
23.mai kl.19.00 Misjonssamling. 

Andakt ved Torgeir Flateby og 
sang av Bjarne Andersen

25.mai kl.19.30 Hva skjer’a/Teens
31.mai kl.17.30 Soul Children
Juni:
8.juni kl.19.30 Hva skjer’a/Teens
13.juni kl.11.00 Formiddagssamling. 

Andakt ved Olav Pedersen.
27.juni kl.19.00 Misjonssamling. 

Andakt og sang ved 
brødrene Rasmussen.

August:
8.aug kl.11.00 Formiddagssamling
20.aug kl.18.00 Barnegospel
23.aug kl.17.30 Fredagssamling. 

Andakt ved Anne Mari Schie.
27.aug kl.18.00 Barnegospel
29.aug kl.19.00 Misjonssamling
30.aug kl.17.30 Soul Children

Kl.19.00 Vepsebolet
31.aug kl.19.30 Hva skjer’a

September:
10.sept kl.18.00 Barnegospel
12.sept kl.11.00 Formiddagssamling
13.sept kl.17.30 Soul Children

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

For: Ungdom fra 8.kl 
og oppover

Hvor: Vidnes Bedehus
Felles avreise fra Skiptvet

Misjonshus kl.19.00
Ta med grillmat

Arr: Skiptvet Menighet

HURRA-AFTEN PÅ
17. MAI

Kl.18.00-19.30
2.september
16.september

Klubben på stalloftet:

Skiptvet Misjonshus

Vidnes Bedehus
5.juni kl.19.00. 
Møte i fellesforeningen. Andakt
ved Ole Jørgen Sletner. 
16.juni kl.19.00. 
Møte i fellesforeningen. 
Andakt ved Anne-M. Lerkerød.
26.juni kl.19.00.
Møte i fellesforeningen. 
Andakt ved Thor Skår. 
18.august kl.19.00. 
Møte i fellesforeningen.
28.august kl.19.00.
Møte i fellesforeningen.

SOMMERLEIRER!
Det arrangeres en rekke leirer i sommer på disse

leirstedene:
Stenbekk 69 13 04 99

Solbukta 69 33 11 68
Sjøglimt 69 81 12 37

Sauevika 69 37 70 44
Tjellholmen 69 37 71 25



17.mai
Skiptvet kirke kl.11.00.
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Eivor Andresen. Skptvet
Musikkorps deltar.
19.mai
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved sokneprest Eivor Andresen.
20.mai
Vidnes bedehus kl.11.00.
Gudstjeneste ved sokneprest Eivor
Andresen.
26.mai
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved prost Trond Tveit Selvik.
2.juni
Skiptvet kirke kl.10.00. Gudstjeneste
ved sokneprest Eivor Andresen.
4.juni
Skiptvet kirke kl.08.30.
Morgenbønn.
9.juni
Skiptvet kirke kl.11.00. Sprell
levende-gudstjeneste ved sokneprest
Eivor Andresen.
16.juni
Staås kl.12.00. Merk tiden!
Gudstjeneste ved Anne Borckrevink.
Skptvet Musikkorps deltar.
23.juni
Skiptvet kirke kl 11.00. Gudstjeneste
ved Ann Kristin Rangøy.
30.juni
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved prest Einar Tjelle.
7.juli
Ingen gudstjeneste i Skiptvet kirke.
Gudstjeneste i Heli kirke 
kl 11.00 ved Erling Nevland.

SLEKTERS GANG

Gudstjenester i Skiptvet

Døpte:
Mars:
Kaja Alexandra Balansag-Olsen

April:
Isabell Myhre Larsen

Vigde:
Mars:
Tina Tømte Belseth 
og Kim Dybedal

Døde:
Mars:
John Thorleif Dahl 
født 1934
Marit Bryntesen 
født 1923
Else-Britt Ringstad 
født 1946
Else Gudrun Røed 
født 1927
Trygve Anker Strand 
født 1917

April:
Kari Mølmen Ringstad 
født 1942
Olga Enersen 
født 1927
Aslaug Mathilde Kristiansen 
født 1927

Også i år blir det felles 
gudstjenester med Spydeberg.

Vi oppfordrer alle til å delta på
gudstjenester også i Spydeberg.
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14.juli
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved Svein Kasin.

21.juli
Ingen gudstjeneste i Skiptvet kirke.
Gudstjeneste i Hovin kirke kl.11.00
ved sokneprest Eivor Andresen.

28.juli
Ingen gudstjeneste.

29.juli – Olsok
Gudstjeneste kl.18.00 på Bygdetunet
ved sokneprest Eivor Andresen.

4.august
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste ved sokneprest Eivor
Andresen.

11.august
Ingen gudstjeneste i Skiptvet kirke.
Gudstjeneste i Spydeberg kirke
kl.11.00 ved vikar.

18.august
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved sokneprest Eivor Andresen.

25.august
Skiptvet kirke kl.11.00. Sprell
levende-gudstjeneste med utdeling
av 4 års bok ved sokneprest Eivor
Andresen.

1.september
Gudstjeneste på Bygdetunet kl.16.00
– se egen annonse.

3.september
Skiptvet kirke kl.08.30.
Morgenbønn.

8.september
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved Gyda Hesla.

15.september
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved Yngvar Nilsen.


