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Det er mange tegn i naturen som for-
teller oss at det er vår. Hestehov i
veikanten, påskeliljer og krokus i
solveggen. Hvis de ikke har sprunget
ut ennå, så er det like før. Det er godt
å vite at våren er her og sommeren
står for døren. Selv om vi har hatt en
mild vinter her i Skiptvet, våkner vi
opp av vinterdvalen når dagene blir
lengre og lysere, og det begynner å
spire og gro rundt oss. 

Noe som kommer hver vår er Ung
Messe. Årets konfirmanter har i flere
uker skrevet tekster, laget videoer og
øvd for å lage sin egen Ung Messe,
med sitt ungdommelige uttrykk. 
Ung Messe er isteden for det vi før i
tiden kalte overhørings gudstjeneste.
Da konfirmantene sto på rad og rek-
ke for å bli hørt i Luthers katekisme.
Mange skjelvende og redde for at de
ikke skulle huske det presten spurte
om. Når man ser gjengen som frem-
fører Ung Messe med stor iver og
glade sanger, må jeg si at det er godt
verden går fremover. For mange kon-
firmanter er dette det store høyde-

punktet i konfirmanttiden. Noen har
våget å gjøre noe de aldri har gjort
før. Mange har fått en aha-opplevelse
over hvilket budskap den kristne tro
gir. Når dette menighetsbladet kom-
mer ut er Ung Messe unnagjort. Jeg
håper både konfirmantene og de som
kom til kirken hadde en god opple-
velse. 

Nå er påsken like om hjørne. Med
sitt håpsbudskap om Jesus som seiret
på korset, får vi formidlet et budskap
om håp og glede. Et budskap som gir
trøst i tunge tider og er til oppmun-
tring i gode tider. 

Ha en velsignet vår og God påske!
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
Sokneprest 

Eivor Andresen
e-mail: sokneprest@skiptvet.kirken.no

tlf : 456 37 207 (mobil)
Leder av menighetsrådet  

Olav Pedersen
tlf.: 951 23 773 (privat)

Kirkeverge / Administrativ leder 
Asgeir Rønningen

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 

Per Aslak Fiskerud
tlf.: 456 37 186 (mobil)
KONTORTIDER

Menighetskontoret, tirsdag, onsdag og 
fredag kl. 10.00 - 15.00.
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TIPS TIL PÅSKEPYNT

DAGENE I PÅSKEN

Fasten varer egentlig helt frem til
påskemorgen, men det kan være fint å
starte påskeferingen med litt påske-
pynt allerede  palmesøndag. Påsken
varer fra påskemorgen og til Kristi
himmelfart, mens uken fra palmesøn-
dag og frem til påskemorgen kalles
for den stille uke. I begynnelsen av
denne uken kan man sammen med
barna lage en liten utstilling som viser
de forskjellige dagene i den stille uke.
En liten palme for palmesøndag.
Skjærtorsdag kan markeres med et lite

brød og druer, eller litt vann og en
liten såpe. Langfredag med et tre- /
pinnekors som barna kan lage. Og
påskemorgen med en liten steinpyra-
mide som kan åpnes ved å fjerne en
stein, slik at den symboliserer graven.
Ved siden av kan man ha et eggeglass
som man setter blomster i på påske-
morgen. En engel kan også plasseres
ved graven. Bak graven kan også
eggene ligge og bare vente på at de
skal fylles (og tømmes)!

Palmesøndag er den dagen Jesus rir
inn i Jerusalem på et esel, og folke-
mengden hyller ham med hosianna-
rop og legger klær og palmegrener på
bakken. 
På skjærtorsdag hadde Jesus et siste
måltid med sine venner. Det var da
han innstiftet nattverden, som vi spi-
ser for å minnes han og det han gjorde
for oss på korset. På denne kvelden
vasket også Jesus disiplenes føtter. 
På grunn av vaskingen heter det
skjærtorsdag, "skjær" betyr ren. 
Langfredag er den dagen da Jesus dør
på korset. 
Påskemorgen, slukker sorgen! 
Jesus er stått opp og graven er tom! 
Vi feirer denne dagen at Jesus lever.
Dette er den store søndagen og grun-
nen til at vi alltid har gudstjeneste på

søndag – det var den dagen Jesus ble
levende. 

Påskemorgen er festdag, og denne 
dagen inviteres dere til å delta på 
Påskefrokost på Skiptvet Misjonshus
– 
se side 10 for mer informasjon.
Etter frokost går vi sammen til fest-
gudstjeneste i Skiptvet kirke.

I Skiptvet kirke er gudstjenester
disse dagene: 
Palmesøndag 13.april kl.11.00
Skjærtorsdag 17.april kl.19.00
Langfredag 18.april kl.11.00 
Påskemorgen 20.april kl.11.00

Vi ønsker alle en god påske og
velkommen til 
PÅSKE I KIRKEN!

Besøk i
kirken
I uken før påske får vi besøk av
mange barn i kirken.
Barnehagene og 2.klasse kommer
på samlinger med 
«PÅSKE I KIRKEN». 
Noen har med seg blomster og er
med og pynter kirken til påske. 
Vi skal også besøke noen 
barnehager og ha 
påskesamlinger der.

Klapp alle hender i glede!
Dette er dagen Gud har gjort.
Detter er dagen da Jesus
åpnet for alle livets port.

Jesus stod opp igjen, han er her,
halleluja!
Jesus stod opp igjen, han er her,
halleluja!

Lukk opp din dør og ditt vindu.
Dette er dagen Gud har skapt.
Gå fra ditt hus full av lovsang,
han skaper håp der alt var tapt.

Syng gjennom parker og gater,
syng om den dagen du har fått.
Syng om din levende Herre,
han er oppstanden, alt er godt!



70 år, og pensjonist. Hvordan han vil
fylle dagene som kommer skal han og
Toril få planlegge i fred, men menig-
hetsbladet har lyst til å kaste et blikk
bakover på hans 39-årige virke som
kirketjener i Skiptvet.

Du var en ung mann på 31 da du begyn-
te som kirketjener og graver her i
Skiptvet. Du var ikke skuggeredd, akku-
rat, da du gikk inn i en slik jobb?
Nei, og jeg har ikke vært redd i åra etter-
på, heller. Kirken og kirkegården er en
fredelig arbeidsplass. Da stillingen ble
lyst ut så jeg en mulighet til å slippe
pendlerlivet. Fra jeg begynte å jobbe var
det reiser til og fra Askim gummivarefa-
brikk, KPS i Sarpsborg og snekring for
Sagahus i Son, så en fast jobb i Skiptvet
fristet.

Du tok over etter Erling Lindstrøm 1.
mai 1975. Har oppgavene og arbeidsfor-
holdene endret seg på de åra som har
gått?

Å ja. Til å begynne med skjedde all gra-
ving med spade, og det kunne være tem-
melig tungt, særlig når en skulle ned til
dobbelt dybde. En av historiene som går
om Lindstrøm er at han beregnet dobbelt
dybde som ”et spadestikk ekstra”. Den
regnemåten kunne en jo ikke følge – så
det kunne bli mange tunge tak. Det ble
jo atskillig lettere da vi fikk en liten gra-
vemaskin høsten 1975, men spaden måt-
te brukes mye likevel. Renholdet i kir-
ken er overtatt av egen renholder, og det
ble en stor forbedring da den hydrauliske
kisteheisen ble montert i kapellet. Den
gamle heisen var fra 1937, og krevde to
manns innsats med hver sin sveiv. Det
var utrivelig for alle parter at en av de
pårørende måtte være med ned i kjelle-
ren for å få kisten ned. 

Skikken med granbusker i forbindelse
med begravelsene har også endret seg.
Fire busker med brukket topp rundt gra-
va, to ved inngangen til kirkegården og

to ved kapellet var vanlig. En pen skikk,
men arbeidet skulle gjøres.

I 33 år var det min oppgave å ringe med
kirkeklokkene. Det ble mye trim av det,
4 ganger opp og ned i tårnet for hver
gudstjeneste. Kaldt kunne det også være
om vinteren. Med lukene åpne ble det en
iskald og trekkfull arbeidsplass.
Elektrisk ringing ble montert i 2009, så
nå styres det hele nede fra kirken.
Arbeidstida har også endret seg. Her i
Skiptvet var det som regel andakt når
bårene ble overført til kapellet, og det
skjedde såpass sent at folk kunne møte
opp i bisettelsen, 18-18.30. Nå kommer
gjerne bårene til kapellet innenfor vanlig
arbeidstid. Reglene for fritid er også
annerledes. Til å begynne med hadde jeg
fri en helg hvert kvartal, slik som presten
også hadde det. Nå har vi fri en helg
hver måned.  

Vi som er innom kirkegården på en
hverdag ser deg som regel alene. Har du
en ensom arbeidsplass?

Med en ansatt blir det ingen kamp om
trillebåra, akkurat. Men folk i Skiptvet er
flinke til å stelle gravene. Mange slår
gjerne av en prat, og jeg opplever disse
samtalene meningsfulle. Jeg tror noen
synes det er godt å kunne snakke om de
tunge dagene. 

Men det blir jo ikke noe arbeidsfelles-
skap gjennom dette. Da jeg begynte var
staben veldig liten, det var stort sett
presten som var i nærheten. Etter hvert
vokste antall ansatte, og med kontorene i
kirkestallen ble situasjonen helt annerle-
des. Det var trivelig å være en del av et
fellesskap, og det var bestandig en god
tone i staben! Da menighetskontoret ble
flyttet til Herredshuset var jeg i grunnen
tilbake til 1975 igjen. Kontorene ble fine
– men det ble stille rundt kirken! Men
det skal sies at kirkevergene Terje
Stenholt og Asgeir Rønningen har gått
inn for å motvirke de uheldige følgene
flyttingen fikk for kirketjeneren. Nesten
daglig har de lagt veien om kirkegården
for å drøfte oppgaver og høre hvordan
det går i jobben. Når det er begravelse på
stabsmøtedagen flyttes møtet til det
gamle prestekontoret i kirkestallen. Det
er noe jeg setter pris på! 

SKIPTVET MENIGHETSBLAD

SIDE 4

GUNNAR KARLSEN 
SKIPTVETS KIRKETJENER 1975 - 2014
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God innsats!
TAKK FOR GOD INNSATS sto det
på to marsipankaker i Misjonshuset
søndag 16. mars. Kirketjener Gunnar
Karlsen står i stillingen ut mars måned,
men stab og menighetsråd markerte
likevel avgangen denne søndagen.
Gunnar er en mann av få ord, men har
gjennom årene vært kilde til mye humor
og glede, og det ble også avskjedsfesten preget av. En
forsamling på ca 50 samlet seg om bordene, og etter
serveringen ble det tid for hilsener. Menighetsrådets
leder, Olav Pedersen, organist Valeri Rubacha og kir-
keverge Asgeir Rønningen talte ut fra sine posisjoner
som arbeidsgivere og medarbeidere – dog uten for
mye alvor. Som tidligere medarbeider delte Yngvar
Nilsen minner fra deres felles år i tjenesten. Ikke over-
raskende slo organisten også til med en sang kompo-
nert for anledningen, en sang om pensjonisttidens
mange forlokkende muligheter. Men også ”kongen”

hadde sendt sin hilsen – i form av
en velformulert og aktuell tale
innspilt på video. Mye tyder på at
vår tidligere  kirkeverge, Terje
Stenholt hadde sørget for at
”kongen” hilste dagens pensjo-
nist, for han sendte selv en hil-
sen fra sin nye arbeidsplass i

Aberdeen.
Men takkens ord var alvorlig ment. Olav

Pedersen overrakte på vegne av menighetsrådet en
akvarell, malt av Gerd Krohn-Hansen med motiv fra
bygdetunet. Varaordfører Dag Walter Søby hilste og
takket fra kommunen, og som dagens store og hygge-
lige overraskelse kunne han fortelle at Gunnar Karlsen
var tildelt Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste.
Medalje og diplom ble overrakt til forsamlingens app-
laus.
Dagens kunstneriske innslag ble besørget ved sang av
Tone-Anita Heier. Kirkestaben i Skiptvet har rike
menneskelige ressurser!

Jeg har hørt om mennesker som ikke orket å
være gravere på kirkegården. Hvordan har du
opplevd graver-oppgaven?
Jeg har holdt på i 39 år nå, så det har jo gått på
et vis. Men jeg skal innrømme at arbeidet på
kirkegården har vært psykisk tungt noen gang-
er. Jeg kjente jo veldig mange av dem som
gravlegges – og da er det ganske spesielt å sette
spaden i jorda! Ved hver begravelse blir det
sagt: ”Til jord skal du bli.” Det får graveren
merke helt praktisk. Og enda verre er det når
setningen ikke er helt oppfylt enda når neste
grav skal åpnes. I slike stunder er det godt om
graveren har noen å snakke med!
Som kirketjener har du møtt mennesker i for-
skjellige faser av livet. La oss få et par lysglimt
med oss her på slutten!

Ja, det kunne sikkert vært mye å nevne, men la
meg ta et par. Det har vært veldig trivelig å roe
ned stressa bruder ute i våpenhuset like før de
skal inn i kirken. Jeg har retta på slør og fortalt
at alt kommer til å gå bra. – Så åpnes kirkedøra,
og jeg smetter til side for å komme unna foto-
graferinga. 

Det har blitt mange prester å samarbeide med
gjennom disse åra. Jeg har merket meg at de har
vært like blide midt i uka som de pleier å være
på søndagen!

Menighetsbladet takker for praten, og ønsker
Gunnar en aktiv og meningsfull pensjonisttid!

YN



Tigist pleide å gå flere timer om dagen
etter vann. Nå sitter hun på skoleben-
ken, og hun drømmer om å bli lærer. 

Tekst: Stefan Storm | Foto: Greg
Rødland Buick/Kirkens Nødhjelp

Tigist står fortsatt opp før solen.
Hendene hennes finner de to tomme
plastkannene rett innenfor døråpningen.
Hanen, hønene og kyllingene følger etter
henne ut på gårdsplassen. På veien
gjennom landsbyen dukker de opp fra
tussmørket, vannvenninnene hennes, og
praten er allerede i gang. De er unge,
vanndunkene er fortsatt lette, og de før-
ste solstrålene lyser opp den åpne, gress-
kledde plassen midt i landsbyen.

Syk av vann
Et øyeblikk lar Tigist tankene vandre
over plassen og langs stien som fortset-
ter videre østover, ut av landsbyen,
gjennom skogsholt, over åskammer, for-
bi andre landsbyer, en time, to, på bare
føtter. Det er lenge siden forrige regn. Er
det fortsatt vann i bekken, eller må de gå
enda lenger for å finne rennende vann? 
Tigist vet at det stillestående, grumsete
vannet kan gjøre dem alle syke. Diaré
tapper kroppen for næring og væske, og
hun vet godt hva det betyr. De trenger
mer vann. Ofte må hun av sted enda en
gang, mens de andre jentene er på sko-
len. Tigist vet at skolegang er veien til et
bedre liv. Men hun går etter vann igjen,
to timer hver vei, og det verker i føttene,
ryggen, skuldrene, armene. Hun holder

på å miste taket i dunkene, og hun må
sette dem ned et øyeblikk for å bytte
grep. 
Skyggene blir lengre, stillheten truende.

Farlig vannjakt
Tigist vet at jenter blir voldtatt mens de
henter vann. Hun er femten, og hun vet
at den evige jakten på rent vann er hen-
nes skjebne, helt til hun en dag får en
datter som blir gammel nok til å overta.
– Kvinner bærer halve himmelen, sier de
gamle. Tigist vet hvor mye en halv him-
mel veier.

Dypt vann
– Tigist! Kommer du? Tigist går de siste
meterne til brønnen og setter fra seg
vannkannene bakerst i den lange rekken
av plastkanner. Kvinnene har samlet seg
i skyggen av et tre mens de venter på at
lederen for vannkomiteen skal komme. 
Minuttene i vannkøen er blitt et av
dagens høydepunkt. Tigist husker godt
dagen for et drøyt år siden da den store
boreriggen kom til landsbyen. Larmen
var øredøvende, og bakken ristet.
Arbeidskarene brølte for å bli hørt, og
noen av de yngste barna skrek av redsel.
Etter hvert som boret forsvant ned i bak-
ken, førti, femti, seksti meter, begynte
hun å kjenne seg motløs. Men plutselig
sto vannspruten opp av borehullet, og
alle som så på slapp jubelen løs. De nes-
te dagene ble brønnkonstruksjonen støpt,
en håndpumpe ble installert, og innheg-
ningen ble bygget. Og i dag står den der,
denne forunderlig enkle innretningen
som har forandret så mange liv. 
Lederen for vannkomiteen kommer og
åpner porten til brønnen. Hengselen er
laget av en gammel strandsandal, men

Skiptvet menighets konfirmanter går med bøsser for
fasteaksjon 8.april. Ta vel imot ungdommene som gjør
dette som et ledd i konfirmantopplæringen. Gjennom
denne konkrete 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)

For 200 kroner kan du gi et menneske sikker tilgang til
rent vann!
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Vann forandrer liv

Bøsseaksjon i Skiptvet tirsdag 8.april



alle respekterer reglene. Brønnen er
åpen to ganger om dagen, og det skal
alltid være et medlem av vannkomiteen
til stede når pumpen går. Hver familie
betaler en månedsavgift på to birr for å
få hente vann fra brønnen. I et samfunn
der familiene strever for å være selvfor-
synt med mat, er 60 øre en stor utgifts-
post, men avgiftene skal dekke vedlike-
hold og reparasjoner.

Kvinnekomiteen
I begynnelsen stusset noen over at fler-
tallet av medlemmene i vannkomiteen
skulle være kvinner, men Tigist synes
det er helt naturlig. Det er jo kvinnene
som alltid har hentet vann! 
Unntaket er hennes far Birhanu. Han ble
valgt inn i komiteen som mekaniker, for
han er en ekspert i å fikse ting og se til at
alt fungerer som det skal. Nesten hver
kveld er han med henne til brønnen for å
sjekke at alt er i orden, og småbrødrene
Tsegaye og Benyam følger etter. Det er
fint å få hjelp til å bære vannet, selv om
det bare er et par minutter å gå. 
– Tigist! Jeg kan hjelpe deg! Lillebror
Tsegaye kommer løpende over plassen
akkurat når det er Tigist sin tur til å bru-
ke vannpumpa. Han bruker hele kroppen
til å dra i den lange jernstangen, og
Tigist står og passer på at alt vannet hav-
ner i vannkannen. Så tar de hver sin
breddfulle dunk og rusler tilbake til hyt-
ta, der moren Almaze har gjort i stand
frokosten.

Lege eller lærer
– Husk å ta på deg sko, Tigist! Sko er en
verdifull luksus, og brukes bare på sko-
len og i kirken. Tigist vasker føttene

grundig før hun tar på seg skoene. I dag
har hun formiddagsskiftet på skolen,
mens Tsegaye skal være med Birhanu på
åkeren og stelle maisplantene frem til
skoleskiftet hans begynner på ettermid-
dagen.
Med en oppvekst der vannhenting har
tatt store deler av dagen, henger Tigist
fortsatt etter på skolen. Men etter ett år
med den nye brønnen er hun allerede på
god vei til å ta igjen det forsømte. Hun
bruker flere timer på lekser utenom sko-
letiden. 
Tigist var allerede født da Almaze var på
hennes alder, og det er ikke mye hjelp å
få til skolearbeidet. Men foreldrene pas-
ser på at hun får all den tiden hun treng-
er. De er stolte av henne og fast bestem-
te på å gjøre alt de kan for at hun skal få
seg en utdannelse. De har blitt enige om
at hun bør bli lege, men Tigist drømmer
om å bli lærer.

Ønskebrønnen
Andre steder i verden kaster mennesker
mynter i brønnen for at ønskene deres
skal gå i oppfyllelse. Men for Tigist er
brønnen i seg selv en drøm. Brønnen
sparer henne for flere timers slit hver
eneste dag. Brønnen holder henne utørst,
ren og frisk. Brønnen gir henne tid til å
lære. 
Tigist bærer fortsatt vann, og hun drøm-
mer fortsatt om et bedre liv for seg selv
og den familien hun en dag kommer til å
starte. For brønnen betyr ikke slutten på
fattigdommen. Tigist vet at veien dit
fortsatt er lang. Men brønnen har gitt
henne en vei ut av fattigdommen. 
Vann forandrer liv.
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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.

KONFIRMASJONSDAG 
4.MAI  

Kl.11.00
Linn Elisabeth Brustad Pettersen

Mathea Afdal
Martha Dahl

Live Andrine Berli
Augusta Ringstad

Kim Walther Wetting Sustad
Ludvig Anthony Engebretsen
Aurora Rydning Tvedt
Frida Marie Antonsen

Silje Tiril Storm- Johnsen
Emil Stordal
Kl.13.00

Pia Kristine Enersen
Andrine Unnestad
Andreas Tegner

Phoebe Isabel Grinde Svendsen
Ida Nilsen Solberg
Laila Anita Bogen

Jenny Synnøve Bogen
Andreas Furulund Aarsrud

Sander Lund
Sebastian Torgersen
Len Jardar Paulsen

KONFIRMASJONSDAG
11.MAI

KL.11.00
Sivert Eng

Mathilde Ødegård
Mariel Sørlie
Annveig Foss

Elin Sofie Knudsen
Johan Bro  

Lars-Jørgen Minge
Adele Homstvedt
Amalie Taraldrud

Kl.13.00
Anjala Raviharan

Helene Mehus Røyksund
Ingveig Håkonsen

Anna Dorthea Herstad Frorud
Anders Engebak
Frida Ødegård
Amalie Sundås
Sebastian Kaland
Jan-Einar Ringstad

Sara Olufsen Jørgensen
Monica Solvang Antonsen
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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 følgende åpningstider.
Sommertid fra 15. mai t.o.m 16. septem-
ber kl.08.00-15.00, 
resten av året kl.08.00-15.45

ASKIM KULTURHUS
Det er mange fine forestillinger i Askim
Kulturhus. Billetter kan kjøpes og hentes
ved Servicekontoret – betaling kun med
kort. 
Vi selger også gavekort til Kulturhuset.
Gavekortene selges med verdi på kr.50,-
100,- 200,- 300,- og 500,- og er gyldige i
ett år fra kjøpsdato.
Den perfekte gaven til den som har alt. 
For programoversikt: www.askimkultur-
hus.no

BLI MED PÅ ”AKTIV PÅ
DAGTID” !
Aktiv på Dagtid er et aktivitets-
tilbud for personer mellom 18 og 67 år
som står helt eller delvis utenfor arbeidsli-
vet. Hensikten med tiltaket er å forebygge
sykdommer og dårlig helse, motvirke
ensomhet og bidra til at mennesker kom-
mer tilbake i arbeidslivet.
Registreringsskjema med giroblankett fås
på Servicekontoret.
For å få utstedt treningskort må du ta med
deg kvittering på betalt avgift, et bilde,
utfylt registreringsskjema og bekreftelse
på at du mottar trygd eller melding fra
lege.

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 i innsam-
lingskasse til TUBFRIM. Overskuddet går
til funksjonshemmede barn og ungdom i
Norge.

17.MAI – BORGERTOGET
På vegne av 17.mai komiteen oppfordrer
vi alle lag og foreninger m.fl. å delta i bor-
gertoget. 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 pro-
grammet.

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

KULTURDAGER - BYGDEDAG
Skiptvet kommune arrangerer kulturdager
fra 22. mai til 1.juni. Bygdedagen er søn-
dag 1. juni med festmiddag for 50 - års
jubilanter, variert program på bygdetunet,
visning av Skiptvet- filmen på Skiptvet
kulturscene samt kulturaften i Vonheim.
Vi tjuvstarter kulturuka allerede den
22.mai da selveste sykkelrittet «Tour of
Norway» passerer gjennom Meieribyen og
håper på mye liv og røre i sentrum denne
dagen.
Utstillere, lag og foreninger som ønsker å
ha stand på bygdedagen anbefales å ta
kontakt med kommunens servicekontor
(Tlf. 69 80 60 00) snarlig. Det samme
gjelder de som måtte ønske å opptre på
kulturaften den1.juni, eller for å melde inn
et arrangement under kulturdagene.
Endelig program vil bli offentliggjort så
snart det er ferdig – det vil da bli lagt ut på
hjemmesiden.
VI HÅPER PÅ GOD 
OPPSLUTNING PÅ A
RRANGEMENTENE – 
HJERTELIG VELKOMMEN!

TØMMING AV SEPTIKTANKER
slamavskillere og minirenseanlegg vil bli
foretatt av Slam- og spyleservice Indre
Østfold as. Oppstart fra uke 12 eller 13.
(avhengig av når veiene har tørka opp og
er klare til å kjøre på.

Rode 1:  Spydebergveien med sideveier
Rode 2:  Riukveien med sideveier
Rode 3:  Sundåsveien med sideveier
Rode 4:  Vidnesveien og Glenneveien med
sideveier
Grunneiere må påse at tankene ligger lett
tilgjengelige og synlig i bakkenivå.

BIBLIOTEKETS ÅPNINGSTIDER:                  
Mandag kl. 15 – 20
Tirsdag kl. 15 – 20
Onsdag kl. 11 – 15
Torsdag kl. 15 – 20
Lørdag kl. 11 – 15 (ikke i tiden 1.5.-30.8.)

PÅSKE I BIBLIOTEKET:
Lørdag 12.4. kl. 11 – 15
Mandag 14.3. kl. 11 – 15
Tirsdag 15.3. kl. 11 – 15
16.3.-21.3.: stengt
Pga. byggearbeider kan biblioteket bli
stengt også mandag og tirsdag i påsken
(blir i tilfelle annonsert),
så vær tidlig ute med å låne påskelektyren!

BOKLOPPEMARKED
Skiptvet bibliotek selger utrangerte bøker,
blader etc.
lørdag 5. april kl. 11 – 15.
Kr. 10 pr bok/blad eller fyll en pose for kr.
50! Loppene vil ligge framme i bibliote-
kets åpningstid i en uke.

Dette loppemarkedet blir STORT fordi
biblioteket mister magasinplass og har
ryddet ekstra mye!

KAFFEMASKIN I BIBLIOTEKET
Biblioteket har nå kaffemaskin, der man
kan kjøpe en kopp i skranken for kr. 10 og
deretter fylle den med en av våre mange
kaffevarianter.
Kaffen kan nytes mens man f.eks. leser
dagens avis eller et av våre tidsskrifter.

S K I P T V E T       KO M M U N E
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Kvitteringsliste blad nr 2 – 2014
May Lill Johnsen 200, Else og Ivar Haug
300, Dorris H. Laurizsen 200, N.N 300, Kari
Koppang Fuglevik 300, Gunnar Støten 300,
K.ogJ Røed 200, I.N og O.A Holm 300, Else
Holm 200, Tove Møgster 200, Iversen 250,
Ole Kassem 300, Arnt Svartedal 150, Odd
Haltuff 200, Anne-Lise Kile 150, Sandra
Agnalt 200, Knut Bråtveit Holm 250, Terje
Tangen 100, Edith og Vidar Lier  200,  Ole
Sveen 300, Berit Koffeld Nilsen 200, Jorunn
Lilleng 200, Einar Buerengen 200, Arve
Wang 300, Ruth Jakobsen 100, Aslaug
Narvestad 200, Ruth Førrisdahl 200, Edel
Borgen 200, Ellen Marit og Per Holene 500,
Anne-Karin og Karl Espenes 150, Odd
Myhrer 200, Olga K.Koffeld 200, L. Holm
500, Berit Lunde 200, Leif Oskar Hopland
200, Kirsten og Olav Guldransen 200, Ellinor
Espenes 200, Jens Vestreng 200, Berit
Kristiansen 200,Solveig  Marit Holm 200,
B.og O.Thon 200,Ole Anton Frorud 250, Eva
og John 150, Aslaug Onstad 200, Solveig
Støten 150, J.F 150, L.M.T 200, N.N 200,
N.N 200, Thorbjørn Haugen 500, Julie
Halvorsen 200, Ivar Wold 200, Roar
Sandaker 200, Arve Andresen 300, Toril og
Gunnar Karlsen 300, Arne Johansen 250,
Kari og Kjell Pedersen 200, N.N 150, Kari og
Kåre Granberg 200, Kari Botterud 100, Ann-
Karin Pettersen 150, Kari Rønsen 200, Kjell
Eivind Solberg 200, Liv Holter 200, Hans
Fredrik Holene 250, Lis Anthony 200, Anna
Heiestad 100, E, og P. Jansen 150, Aagot
Klausen 200, E,W 200, Liv Holt 100, Gro
Pedersen 100, Bjørn Skaar 200, Terje Holm
200, Knut Staksvold og Anna H. Sørensen
200, Tove Lill Ødemark 200, Marit Furuseth
200, Hans Mørk 200, Dagny og Willy Langli
200, E.C.A 200, T. Tveter  150, Hans
Kr.Foss 200, Bjørg L.Bjerkli 250, Laila og
Kåre 300, Kari og Rune Carlson 200, Gudrun
Strand 150, Kari Kjosavik 200, Haldis Heia
300, Kåre Ødemark 200, N.N 200, Anne-
Marie Svartedal 200, Ingrid og Bjørn Borgen
200, Torill og Arild Enersen 250, Olav Vyrje
300, Astrid Johanne Belgen 150, T.og S
Heer, Leif Karlsrudengen 200, Torunn Bye
Aamodt 300, Ingeborg W. Nielsen 200, Finn
Bakken 500, Solveig Frorud 200, Berit og
Bjørn 200,Knut Erland Lund 200, Solveig  B.
Kirkengen 200, Anne Marie og Roar Schie
300, Kjetil Bakkerud 200, I.L og A Borger
200, Odd Gjerstad 200, Marit H.Karterud
200, T.J Berger 250, Asora Karoline Brenna
200, N.N 200, N.N 200, Bente Imerslund
200, Eva Sørlie 200, Anna Kassem 200,  Liv
Grethe Larsen 300, Karin og Johan 200,
Kirsten Myhrer 200, Grete og Per Haugen
200, Sissel Funderud 200, Kari M.H.Heia
250, Liv Grete Larsen 500, Solveig og
Øivind Engebretsen 250, Solveig Skaar 200,
Harald Frorud 150, Kathrine Sørlie 200,
Kirsten Haldis Moe 200, Jonny Myhrer 300,
Ragnhild Vaa Lien 200, Rolf Bjerketvedt
200, J.Johannessen 150, Åsmund Ødegård
250.

Skiptvet menighetsråd takker så mye for alle
gaver. Skiptvet 19.03.2014 

Menighetsrådet informerer
Menighetens Årsfest
Menighetens Årsfest avholdes onsdag
23.april kl:18:30 på Misjonshuset i
Skiptvet
Årsrapport legges frem. 
Det blir servering.
Kveldens foredragsholder er 
Hans Olav Baden, kantor i Holmlia
Menighet, se egen annonse

Vårdugnad
Tirsdag 22.april (tirsdag etter påske) er
det atter klart for årets vårdugnad på kir-
kegården. Tradisjon tro har vi dugnad
for å rydde opp på kirkegården etter vin-
teren, slik at den fremstår nystelt og fin
når vi går vår og sommer i møte.
Ta gjerne med egen rive og eventuelt
annet nyttig hageredskap. Kirketjeneren
koordinerer arbeidet. Vi serverer kaffe
og vafler. Blir det regnvær, utsettes dug-
naden. 

Bønnekrukke
Menighetsrådet vedtok i møtet 6.mars å
gå til innkjøp av «Bønnekrukke». Denne
skal plasseres i våpenhuset, og de som
ønsker kan legge en bønne lapp i kruk-
ka. I gudstjenesten vil bønnekrukken tas
med i forbønn. Krukken blir utformet
slik at lappene ikke kan tas ut, men at de
brennes. Det er satt ned en egen komité
som vil jobbe med utforming/ engasjere
lokal kunstner, slik at den vil passe inn i
kirken vår.

Kirkevert/Medliturg
På gudstjenestene har vi i Skiptvet en
ordning hvor det er med en medliturg
som leser tekst og kunngjøringer samt
en kirkevert som bistår med noe praktisk
arbeid før og etter gudstjenesten.
Menighetsrådet ønsker flere til disse
oppgavene. Kunne du tenke deg å være
med på dette, så ta kontakt med menig-
hetskontoret. 

Ny kirketjener
Per Aslak Fiskerud er ansatt som ny kir-
ketjener/kirkegårdsarbeider i Skiptvet.
Han startet opp 1.mars i år. Han ønskes
velkommen. Vi vil komme tilbake med
et intervju av han i et senere nummer av
Menighetsbladet.

Innbrudd på
Menighetskontoret
I skrivende stund, har vi akkurat opplevd innbrudd på
Menighetskontoret. Tyvene tok med seg safen som er
plassert på kontoret. Den inneholdt Kirkebøker fra
1925 og frem til nåtid. Dette er historisk materiale som
er av uvurderlig verdi. I tillegg var det lagret et tyve-
talls malerier som er gitt til menighetsbladet av kunst-
ner Gerd Krohn-Hansen.

Kirkebøkene beskriver en viktig del av bygdas histo-
rie, og vi håper at disse kommer til rette igjen. 
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MENIGHETENSÅRSFEST 
23.APRIL KL.18.30 PÅ SKIPTVET MISJONSHUS 
– Vi får besøk av Hans Olav Baden – tema:

«Som barn i ditt hus»
om trosopplæring, 
salmer og gudstjeneste 
- og et hemmelig 
kjekslager

Hans Olav Baden kombinerer jobbene
som kirkemusiker i Holmlia kirke og
kulturkonsulent i Kirkelig fellesråd i
Oslo, med freelance-virksomhet innen
musikk- og kirkeliv, som musiker, diri-
gent, konsulent og inspirator. 

Han har arbeidet mye med gudstjenester
for barn og unge, og sitter for tiden i
Kirkerådets Nemnd for gudstjenesteliv.
Han var redaktør for siste utgave av
sangboken «Treklang», og har i noen år
vært kapellmester på Den norske kirkes
Trosopplæringskonferanse. Hans Olav
var også prosjektleder/redaktør for
boken «Barn og Gudstjeneste - om hel
deltakelse», og har vært involvert i
arbeidet med «Syng Håp»-bøkene. Hans
Olav fikk i 2012 Kulturprisen i Søndre
Nordstrand bydel i Oslo.

i Skiptvet ble innledet med en festguds-
tjeneste den 23. februar. Ordfører Svein
Olav Agnalt avduket ute i våpenhuset en
kopi av fullmakten som ble gitt til sok-
neprest Klem og bonde Anders Olsen
Egeberg som utsendinger fra Skiptvet til
valgmøtet i Tune prestegård noen uker
senere. Deretter toget menigheten inn i
kirken til en gudstjeneste som kombiner-
te gamle og nye former. Kristin Lyhman
framførte en prolog for dagen, skrevet
av Edvard Hoem. Han hadde også for-
mulert samlingsbønnen og forbønnen.

Men sammen med ord og uttrykk fra vår
egen tid møtte vi også salmer og guds-
tjenesteledd som var i bruk i Norge tid-
lig på 1800-tallet. Sokneprest Eivor
Andresen ledet gudstjenesten, og holdt
dagens preken ut fra den samme teksten
som ble brukt i 1814, Salme 62,8-9.
”Gamlepresten” Yngvar Nilsen deltok,
kledd i sin sorte samarie, en prestedrakt
som i hovedtrekk har vært i bruk fra før
1814 og opp til vår tid. (Dagens hvite
prestedrakt ble innført i 1980).

GRUNNLOVSMARKERINGEN 
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, til
menighetskontoret på email
post@skiptvet.kirken.no innen
onsdag 16.april. Det vil også lig-
ge en påmeldingsliste i våpenhu-
set i kirken.

Alle er velkommen!!

PÅSKE-
FROKOST
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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?/Teens

Annenhver lørdag/fredag
kl.19.00  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

✁

April:
4.april           kl.17.30 Soul Children
                    Kl.19.00 Vepsebolet
5.april           kl.19.00 Hva skjer’a/Teens
8.april           kl.18.00 Barnegospelen
10.april         kl.11.00 Formiddagssamling
14.april         kl.19.00 SR
22.april         kl.18.00 Barnegospelen
23.april        kl.18.30 Menighetens årsfest
24.april         kl.19.00 Misjonssamling
25.april         kl.17.30 Fredagssamling. 
                    Andakt ved Kristin Johannesen 
                    og sang av Skiptvet Barnegospel.
25.april         kl.19.00 Hva skjer’a/Teens
26.april         kl.17.00 Kaos

Mai:
5.mai            kl.19.00 SR
6.mai            kl.18.00 Barnegospelen
8.mai            kl.11.00 Formiddagssamling
9.mai            kl.17.30 Soul Children
                    Kl.19.00 Vepsebolet
10.mai          kl.19.00 Hva skjer’a/Teens
17.mai          kl.19.00 Hurra aften
22.mai          kl.19.00 Misjonssamling
23.mai          kl.17.30 Fredagssamling. 
                    Misjonsprosjekt – 
                    Stefanusalliansen
24.mai          kl.19.00 Hva skjer’a/Teens

Juni:
6.juni            kl.17.30 Soul Children

Kl.18.00-19.30
28.april
12.mai

Klubben på stalloftet:

KLATREKLUBBEN 
På Skiptvet Misjonshus – onsdag 9.april 

kl.18.00.

Velkommen!!

Skiptvet Misjonshus

MØTEPLASSEN

Vidnes Bedehus
13.april kl.19.00. 
Møte i fellesforeningen. Andakt
ved Jul-Lars Kvernhusengen.

30.april kl.19.00. 
Møte i fellesforeningen. 
Nepal-glimt.

7.mai kl.19.00. 
Møte i bedehusforeningen.

18.mai kl.19.00. 
Møte i fellesforeningen. 
Andakt ved Gunnar Kinn.

28.mai kl.19.00. 
Møte i fellesforeningen. Andakt
ved Bo Jo Hermansen.

4.juni kl.19.00. 
Møte i bedehusforeningen.



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

13.april
Skiptvet kirke kl.11.00. 
Sprell levende-gudstjeneste 
ved Ellen Haga. Dåp.

17.april
Skiptvet kirke kl.19.00.
Skjærtorsdagsmesse ved sokneprest
Eivor Andresen. Nattverd. 
Det blir musikk, lystenning og 
bønnevandring.

18.april
Skiptvet kirke kl.11.00.
Gudstjeneste ved sokneprest 
Eivor Andresen. 
Kristin Lyhmann blir med og leser.

20.april
Skiptvet kirke kl.11.00.
Høytidsgudstjeneste ved 
sokneprest Eivor Andresen. 
Dåp og nattverd.

21.april
Trosvik gård – hos fam Smith-Hoen
kl.11.00. Gudstjeneste ved 
sokneprest Eivor Andresen.

27.april
Skiptvet kirke kl.11.00.
Gudstjeneste ved Yngvar Nilsen.
Dåp og nattverd.

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

SLEKTERS GANG

Gudstjenester i Skiptvet

Døpte:
Januar:
Anjala Raviharan

Februar:
Johannes Emanuel Taraldrud
Theo Klem Brandt
Even Eng Aune

Mars:
Emil Johannes Karlsen
Oda Solberg-Narvestad
Isak Aleksander Wikstøl

Vigde:
Mars:
Wenche Monica 
Magdalene Trosterud 
og Knut Yngve 
Haugland

Døde:
Januar:
Herborg Ragnhild Bakkerud 
født 1928
Hans Klausen født 1925

Februar:
Borghild Elise Johansen 
født 1916

Mars:
Reidun Bakkerud 
født 1931
Alf Eivind Karterud 
født 1928
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4.mai
Skiptvet kirke kl.11.00 og 13.00.
Konfirmasjonsgudstjenester ved
sokneprest Eivor Andresen.

6.mai
Skiptvet kirke kl.08.30.
Morgenbønn.

11.mai
Skiptvet kirke kl.11.00 og 13.00.
Konfirmasjonsgudstjenester ved
sokneprest Eivor Andresen.

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

18.mai
Skiptvet kirke kl.19.00.
Sanggudstjeneste.

25.mai
Skiptvet kirke kl.11.00.
Gudstjeneste ved Svein Kasin. 
Dåp og nattverd.

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

1.juni
Skiptvet kirke kl.10.00.
Bygdedagsgudstjeneste ved 
sokneprest Eivor Andresen.

3.juni
Skiptvet kirke kl.08.30.
Morgenbønn.

8.juni
Skiptvet kirke kl.11.00. 
Sprell levende-gudstjeneste ved
sokneprest Eivor Andresen.


