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SKIPTVET
MENIGHETSBLAD
Bladet utgis av Skiptvet menighetsråd.

Det utkommer 5 ganger pr. år og sendes
gratis til alle husstander i Skiptvet kom-
mune. Bladet inneholder også informa-
sjon om kommunal virksomhet. Bladet
kan også leses på Skiptvet Kommunes
hjemmeside under Skiptvet menighet.

Redaksjon:
Terje Stenholt (redaktør)

Tone-Anita Heier
Einar Tjelle

Yngvar Nilsen
Evy RuudEng

(representant for kommunen)

Bladets økonomi
Er basert på frivillige gaver.

Bankgironr.:
1100.45.00220

SWIFT: DNBANOKK
Iban: NO461100 45 00 220

Trykk:
Østfold Trykkeri AS, Askim

FRIST FOR INNLEVERING
Innleveringsfrist til neste nummer av

menighetsbladet, som utkommer i uke
23/11, er 23. mai 2011.

“Ikke rør meg – noli me tangere”
Motivet er hentet fra
Johannesevangeliet kapittel 20 fra
vers 11. Maria Magdalena hadde
akkurat sett inn i den tomme gra-
ven og snur seg gråtende til en
mann hun tror er gartneren.
Han spør henne om hvorfor
hun gråter og hvem hun leter
etter. Hun ber om å få vite
hvor hennes Herre er lagt.
Maria! Sier Jesus. Hun snur
seg mot ham og utbryter,
Rabbuni! – det betyr mester.
Jesu svar har inspirert mange
kunstnere og gitt navn til kjen-
te kunstverk. Rør meg ikke –
på latin, noli me tangere.
Begrunnelsen for hans avvis-
ning er at han ikke har vært
hos faderen. Maria får i opp-
drag å si til hans brødre, det
han sier til henne. Jeg farer
opp til han som er min Far og Far
for dere, min Gud og deres Gud.

Så fikk Maria Magdalena fortelle
disiplene at hun hadde sett Jesus
og hva han hadde sagt til henne.
Vi kan vel driste oss til å si at hun
var en tidlig kvinneprest?!
Velsignet påskehøytid

Gerd Krohn-Hansen

SKIPTVET MENIGHET
Menighetskontor og prestekontor:

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

e-mail: post@skiptvet.kirken.no
Fungerende sokneprest
Linn Therese J Larsen

e-mail: sokneprest@skiptvet.kirken.no
tlf : 456 37 207 (mobil)
Leder av menighetsrådet

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

Kirkeverge / Administrativ leder
Terje Stenho l t

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

Organist Valeri Rubacha
kantor@skiptvet.kirken.no
tlf.: 456 37 188 (mobil)
Menighetspedagog

Wenche Pedersen Dahl
menighetspedagog@skiptvet.kirken.no

tlf : 400 34 584 (mobil)
Kirketjener

Gunnar Karl sen
tlf.: 456 37 186 (mobil)
KONTORTIDER

Menighetskontoret, tirsdag, onsdag og
fredag kl. 10.00 - 15.00.

FORSIDEBILDET

Dine hender er fulle av blom-
ster. Hvem var det du tenkte
å gi dem til?
Mine blomster var plukket til
Jesus. Graven fant jeg tom.
Han var ikke der.

Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.

Dine lepper er fulle av sanger.
Hvorfor denne glede,
hvor kom den fra?
Fra den grav der hans
legeme hvilte – han stod opp
og verden ble fylt med sang.

Dine øyne er fulle av glede.
Si, hva har de sett
for å få slik glans?
De har sett Herren Jesus!
Han lever!
Han gir livet mening
og lys hver dag.

Nei, det trengs
ingen blomster til graven!
Jesus, du stod opp
og du bor blant oss!
Våre øyne er til for å se deg.
Hendene er til for å tjene deg.



SKIPTVET MENIGHETSBLAD

SIDE 3

Intervju med Toril Moseby
Toril Moseby avslutter i disse dager 26 års tjeneste i kommunen og i menigheten.
Det ble etterhvert for smertefullt å ”kombinere” kroppsarbeid med Bechterews
sykdom, og hun setter derfor strek i løpet av våren.

Det hender nok at en konfirmant har kjæresten med
blant gjestene – men at denne gjesten også blir
livsledsageren er nok mer uvanlig. Men slik ble det for
Toril og Fredrik Moseby. Da de giftet seg noen år senere
ble det starten på et 37 år langt ekteskap, et fellesskap
som beholdt noe av ungdommens glød og glede over
livet.
Toril ble raskt kjent med bondekonas travle hverdag,
og hadde i mange år hendene fulle med barn, husarbeid
og gårdsdrift. Men fra 1983 ble oppgavene utvidet med
en deltidsstilling som hjemmehjelp i kommunen, og fra
1994 med renholdsarbeid i kirken, kapellet og menighets-
kontoret. I tillegg vikarierte hun ved behov for kirketjene-
ren ved å legge til rette for gudstjenester og andre sam-
linger.

”Du fikk travle dager?”
”Ja, jeg ble jo aldri arbeidsledig. Med en halv stilling
utenfor hjemmet i tillegg til gårdsdriften, og da med tre
barn som skulle følges opp. Senere er det blitt seks barne-
barn og det er viktig for meg å bruke tid på familien
også.”

”Arbeidet ditt har variert gjennom livet?”
”Selv om oppgavene har vært forskjellige, har jeg opp-
levd en sammenheng i yrkeslivet. Jeg trives sammen med
mennesker, og har hatt med mennesker å gjøre både som
hjemmehjelper, vikar på Sollia, som kirketjenervikar og
som renholder. Praktisk arbeid har vært min plass, så får
heller andre styre og bestemme.”

”Du har interesser utenom
jobben også?”
”Jeg er med i
Bygdekvinnelaget, i festko-
miteen, naturligvis, og i
mange år var jeg med i
konfirmantutvalget med oppgaver knyttet til kapper, mat
og arrangementer. Leseringen og sykkelvenninnene har
også gitt mange gode opplevelser gjennom de siste 10-12
årene. Sykkelgjengen har hatt en langtur i året, med opp-
legg som har vært tilpasset formen hos den enkelte.”

”De siste to årene har du vært langtidssykmeldt?”
”Jeg har i mange år slitt med ryggproblemer, med gode
og dårlige perioder. Men da Fredrik døde helt plutselig
for 2,5 år siden har de vonde periodene blitt lengre. Om
det var sjokket over min nye livssituasjon som forverret
sykdommen i kroppen min vet jeg ikke. Men det ble van-
skeligere og vanskeligere å fungere i arbeidslivet. Så da
var det bare å innse at mitt yrkesaktive liv er over.”

”Jeg har hørt hyggelige rykter om at du kan bli å se på
menighetskontoret fortsatt?”
”Miljøet i menighetsstaben betyr mye for meg, og vi har
en avtale om at jeg kan hjelpe til med diverse kontorar-
beid når dagsformen tillater det. Det er godt å vite at en
kan være til nytte fortsatt, selv om en ikke er ansatt leng-
er.”

Og da kan undertegnede legge til, av egen erfaring, at
Toril nok vil bidra med mer enn den praktiske hjelpen.
Hun er en ressurs i medarbeiderflokken med synspunkter,
humor, varme og mange gode smil! TAKK FOR INN-
SATSEN til nå, Toril, og vi ønsker at dagsformen må bli
slik at du ofte blir å se i stabsfellesskapet!

Yngvar Nilsen



Yohana (14) er i
sin egen verden
mens han trasker
ved siden av
moren sin. Det er
tidlig om morge-
nen, og han er
trøtt. De skal gå
langt for å hente
grønnsaker til
boden på torget.
- Jeg hjelper
mamma med
jobben morgen
og kveld. Det er
en glede. Hun gir
meg skolepenger
slik at jeg kan få
utdannelse, for-
teller Yohana.
Han bor sammen
med moren sin
og tre søsken i
landsbyen
Chunya i
Tanzania. For to
år siden ble
moren med i en
VICOBA-gruppe gjennom Kirkens
Nødhjelp.
- Da ble livet bedre. Nå har vi råd til
mat, klær og skole, forteller den
unge gutten.

Skaper forandring
VICOBA (Village Community
Banks) er spare- og lånegrupper der
medlemmene sparer små beløp hver
måned. Pengene samles i en pott, og
medlemmene får anledning til å ta
opp små lån for å investere i inn-
tektsgivende arbeid og en bedre
framtid.
- Vi startet arbeidet med VICOBA i
2006. I dag er det over 1000 regis-
trerte VICOBA-grupper, forteller
Godfrey Walalaze, Kirkens
Nødhjelps programrådgiver i
Tanzania.
Det er medlemmene selv som eier
”banken”. Renter på lånene som tas
opp kommer alle eierne til gode. Slik
går overskuddet fra prosjektet tilbake

til lokalsamfunnene. Kirkens
Nødhjelp støtter VICOBA-gruppene
med opplæring, i tillegg til bankbok-
ser og annet materiell.
- Jeg blir stadig imponert av mennes-
ker som tidligere ikke har hatt res-
surser til å gjøre noe ut av livet sitt,
men som nå reiser seg på VICOBA-
møtene og forteller den ene suksess-
historien etter den andre: Om at de
kan holde barna i skolen, om at de
har skapt seg et levebrød og at de tje-
ner penger, forteller Walalaze.

Viktige menigheter
I Tanzania er kirken er et naturlig
sted å møtes for å ta tak i utfordring-
er i hverdagslivet. Mange som har
blitt med i en VICOBA-gruppe har
hørt om arbeidet gjennom sin lokale
menighet, og mange VICOBA-grup-
per har også møtene sine i kirken,
selv om VICOBA er et prosjekt på
tvers av religioner.
- VICOBA gir mennesker styrke til å
tenke igjennom hva de trenger og

hvordan de kan få tak i det. Ansvaret
blir lagt i deres hender, men vi kan gi
dem kunnskap og støtte til å stå opp
for sitt eget liv. Vi opplever at
VICOBA-gruppene tenner håp, sier
Walalaze.

Salatblader og utdanning
Yohana og moren er framme hos
bonden der de skal hente dagens
grønnsaker. Den unge gutten har
drømmene klare for framtiden:
- Siden moren min er med i VICO-
BA, kan jeg studere hvis jeg jobber
hardt for det. Jeg har lyst til å bli
politi. Eller jobbe for at landet skal
bli mer rettferdig. Demokrati er vik-
tig. Jeg vil være med å gjøre
Tanzania til et godt sted å leve for
mange.
I dag er det salatblader som skal
bæres tilbake til torget. Flaks! Stort
volum, men lett å bære. Yohana smi-
ler og myser mot sola. Denne dagen
skal bli god.
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Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2011
– Nå er livet bedre
Da mamma fikk lån til å starte en grønnsaksbod, fikk Yohana (14) et helt nytt liv.



Gutter:
Gunnar Espenes
Gunnar Svendsen
Ingvar Fossen
Sten Ingolf Andersen
Kjell Oddvar Solberg Holm
Geir Arild Hoel
Leif Oskar Bro
Asbjørn Stafseng
Eivind Magnus Ruud
Morten Otto Christiansen
Kjell Olav Aamodt
Arne Borger
Sigurd Edvin Kauterud
Karl Edgar Netthus
Terje Støten
Arne Christian Christiansen

Jenter.
Reidun Irene Johansen
Inger Lise Olsen
Liv Torill Skaug
Berit Nilsen
Eirun Tveter
Inger Johanne Wold
Aud Dorthea Taraldrud
Karin Johansen
Jorun Lystvet
Karin Helene Gathe
Anne-Lise Pedersen
Bjørg Arnhild Møller

Vigdis Ødemark
Turid Eng
Anne-Kari Knudsen
Anne-Lise Johansen
Solveig Helene Borger
Solveig Ingeborg Johansen
Marit Holt
Wenche Anette Berg
Berit Koffeld
Hilde Ingeborg Skjelle
Bjørg Henny Aasen
Astrid Marie Husengen
Astrid Olsen
Ella Laura Løken
Astrid Mathilde Dahl

Konfirmanter i Skiptvet kirke 1961
Konfirmantene ble dessverre ikke fotografert i 1961
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Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon 12. april i
Skiptvet
Over én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. Urettferdighet tar
menneskeliv hver dag. I år setter Kirkens Nødhjelps fasteaksjon fokus på
økonomisk rettferdighet. Sammen kan vi kjempe for en fremtid uten fattig-
dom.

Det er menigheter landet rundt som står for gjennomføringen av Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon. Skiptvet menighet arrangerer aksjon 12.april.
Konfirmanter med foreldre reiser rundt i bygden. Ta godt imot dem.

Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden.
Støtt aksjonen direkte ved å:
• Benytte kontonummer 1594.22.87493.
• Ringe givertelefon 820 44 088 (200 kroner)
• Sende en sms <KN100> til 2090 (100 kroner)
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Konfirmasjonssøndager

Ung Messe

Konfirmant 2012

8.mai
kl.11.00:
Trine Holm Rafoss
Hilde Udjus Frorud
Ann-Katrin Eriksen
Tobias Abusland
Jannicke Sperstad
Kamilla Nandrup Pettersen
Robin Hauren Holm
Dan Patrick Andersen
Jenny Eng

8.mai
Kl.13.00:
Kristoffer Tegnèr
Ole Petter Skogstad
Rikke Cecilie Hjorth Berg
Ida Sofie Hansen
Christoffer Nilsen
Caroline Thørn
Malin Imerslund
Michael Mandfloen

15.mai
kl.11.00:
Jonas Wold Ihlebakke
Stine Carina Schie
Stian Bakke
Martine Sunde Aaen
Rita Ly Pettersen
Magnus Berg Johansen
Emil Skaug
Helene Pettersen
Stina Van Der Straeten
Lina Malene Holm Sveen
Robin Frøland Gjerstad
Hanna Isaksen
Martine Kristiansen Engdal

Onsdag 1.juni kl.14.45 blir det innskriving i Skiptvet kirke for de
som skal konfirmeres i 2012. Elever i 8.klasse ved Kirkelund skole
får utlevert skjema på skolen. Andre kan få innskrivingsskjema ved
henvendelse til menighetskontoret. Konfirmanttiden vil koste kr
700. Da er vask av konfirmasjonskappe, weekend og div effekter
gjennom året inkludert.

Til innskrivingen må dere ta med:
• Kopi av dåpsattest hvis dere er døpt andre steder enn i Skiptvet.
• Ferdig utfylt innskrivingsskjema

Årets konfirmantkull presenterte ung messe i
Skiptvet kirke siste søndag i mars.
LOVED var tema for årets ung messe.
Konfirmantene hadde øvd inn sang, dans og
drama som ble presentert for menigheten. Ung
messe er svaret på den veldig gamle "overhø-
ringa" eller den noe nyere "samtalegudstjenes-
ten". Her viste konfirmantene noe av det de har
lært gjennom konfirmantåret.
Tusen takk for super innsats til konfirmanter og
ledere!!!



Denne gangen presenterer vi delen som omhandler redusert
transport i vår handlingsplan for grønn menighet i Skiptvet:

Grønn menighet

Vi vil oppfordre ansatte og besøkende til å gå, sykle,
reise kollektivt eller kjøre sammen til og fra kirken
Vi vil forsøke å redusere bruken av bil og fly ved tjenestereiser
Vi vil legge til rette for sykkelparkering ved kirken

Vårdugnad
Tirsdag 3. mai fra kl. 09.30, er det vårdugnad på kirkegården.
Tradisjonen tro har vi dugnad for å rydde opp på kirkegården slik at
den kan framstå som et godt sted å være når vi nå går
våren og sommeren i møte.
Ta gjerne med egen rive og evt annen nyttig redskap til hagearbeid.
Vi serverer kaffe og vafler i løpet av dugnaden. Blir det regnvær,

utsettes dugnaden.
Velkommen til å delta i et stort
Arbeidsfellesskap.
Vennlig hilsen Menighetsrådet,

kirketjener og kirkevergen.

PS! Det er morgenbønn samme dag
kl. 8.30 i kirken.

Regnskapstall for
menighetsbladet 2010:
Driftsinntekter: 2009: 2010:
Gaver kr. 76950,- 67248,-
Ofring i kirken kr. 1386,- 3100,-
Kommunens
sider kr. 8000,- 8 000,-
Renteinntekter kr. 769,- 56,-
Bruk av bundne
fond kr. 18363,- 6407,-

Netto utgift 8917,-

Driftsutgifter:
Trykking av
bladet kr. 75800,- 67600,-
Distribusjon kr. 29668,- 25759,-
Diverse utgifter kr. 0,- 370,-

Årets driftsres. kr. -19132,- -15324,-
Menighetsbladets økonomi:
Regnskapet viser et underskudd på
kr. 15324,98 i 2010. Underskuddet er noe
redusert i forhold til 2009.
Dette skyldes at vi har gitt ut et blad mindre
(5 i stedet for 6 utgaver).
Fortsatt øker trykkeri og distribusjonskostna-
der, samtidig som gaveinntektene synker.
Redaksjon og menighetsråd synes vi gir ut et
leservennlig og godt blad. Det ønsker vi å
fortsette med i 2011 også.
Vi må i tiden framover se på hvordan vi kan
redusere kostnader og/eller øke inntektene.
Menighetsbladet er 100% avhengig av gaver
fra dere som leser det.
Vi takker for alle gaver som er gitt i 2010 og
håper givergleden øker litt i 2011.

Terje Stenholt
Kirkeverge og redaktør

Nytt fra Menighetsrådet
Prestesituasjonen
Skiptvet vil også i arbeidsåret 2011/2012 få vikarprest. Fungerende
sokneprest Linn Therese Jordheim Larsen har takket nei til et nytt år i
Skiptvet. Vikariatet vil bli lyst ut av arbeidsgiver Borg
Bispedømmeråd. Presteboligen blir innflyttingsklar sommeren 2012
har huseier Opplysningsvesenets fond lovet. Menighetsrådet har tryk-
ket på maksimalt for å få på plass fast prest så raskt som mulig.

Kirkevalget 2011
I disse dager har flere sjetvinger fått spørsmål om å stille til valg til nytt
menighetsråd. Listene skal være klare 1. mai. Presentasjon av kandida-
tene kommer i neste menighetsblad.
En annen viktig del av kirkevalget er valg til Bispedømmeråd. Skiptvet
menighetsråd har foreslått 2 kandidater. Det er Bjørn Solberg (Mysen)
og Jofrid TrandemMyhre (Moss). Begge har sittet i bispedømmerådet
siden 2009 og har dermed opparbeidet seg en del erfaring.

Årsmelding og regnskap
Årsmelding og regnskap for 2010 ble presentert og delt ut på menighe-
tens årsfest 17.mars 2011. Ta kontakt med menighetskontoret dersom
du ønsker et eksemplar.
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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

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

Lørdag kl. 11-15(kun ut april)

PÅSKEÅPNINGSTIDER:
Lørdag 16.4. kl. 11-15
Mandag 18.4. kl. 11-15
Tirsdag 19.4. kl. 11-15
20.4.-25.4. stengt

BOKLOPPEMARKED
Skiptvet bibliotek selger utrangerte
bøker, filmer, tidsskrifter etc. fra
lørdag 9. april kl. 11.00. Kr. 10 pr
bok eller fyll en pose for kr 50!
Loppene vil ligge framme i

bibliotekets åpningstid en uke.

Novellekonkurranse
for ungdom

For ungdom 13-20 år. Folder med
konkurranseregler fås på biblioteket

fra ca. 1. april.
Frist for innsending 30. april, og

vinneren kåres ca. 20. mai.
Kjempeflotte premier, bl.a. iPad.
Dette er en felles konkurranse for
hele Østfold, og vi håper mange vil

delta fra Skiptvet!

Skiptvet servicekontor
informerer:

Åpningstider
Fra og med 15. mai har vi følgende åpnings-
tider: Mandag – Fredag fra kl. 07.45 – 15.00
samme åpningstider har også NAV-Skiptvet

17. Mai
Programmet 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 våre hjem-
mesider.
17. mai komiteen oppfordrer alle lag og for-
eninger m.fl. å delta i borgertoget. For de
lag og foreninger som ønsker å delta ber vi
om at det gis beskjed til Servicekontoret på
tlf. 69 80 60 00 innen 2. mai, slik at dette
kan hensynstas i programmet.

Bygdedagen
Bygdedagskomiteen ønsker alle lag, for-
eninger, barnehager, skoler, bedrifter,
enkeltpersoner og andre med tilknytning til
bygda, velkommen til å lage en flott ramme
rundt den tradisjonelle bygdedagen vår.

Bygdedagskomiteen ønsker å vise det
mangfold i aktiviteter som representerer
bygda, og inviterer dere til å ha egen utstil-
ling inne i Herredshuset eller ute på bygde-
tunet. Utstillerne står fritt til salg av egne
produkter

Bygdedagen faller i år på søndag 5. juni.
Utstillingen er åpen fra kl. 13.00 – 17.00.

Ønsker du/dere å delta på bygdedagen, meld
fra til Servicekontoret på tlf. 69806000 eller
postmottak@skiptvet.kommune.no innen
30. april.

SK I PTVET KOMMUNE

Bli med på
”Aktiv på dagtid” !
Aktiv på Dagtid er et
aktivitetstilbud for
personer mellom 18 og
67 år som står helt eller delvis utenfor
arbeids-livet. Hensikten med tiltaket er
å forebygge sykdommer og dårlig
helse, motvirke ensomhet og bidra til
at mennesker kommer tilbake i
arbeidslivet
Registreringsskjema med giroblankett
fås på Servicekontoret.
For å få utstedt treningskort må du ta
med deg kvittering på betalt avgift på
kr. 250,- / 600,- for sykmeldte
(for hele 2011), et bilde, utfylt regis-
treringsskjema og bekreftelse på at du
mottar trygd eller melding fra lege.

Bostøtte
Har du lave inntekter og høye bout-
gifter? Da kan du søke om bostøtte!
Søknadsfristen er den 14. i hver
måned. Ta kontakt med
Servicekontoret for informasjon eller
hjelp ! Tlf. 69 80 60 00 – mob/sms:
40 40 49 20 eller chat på våre
hjemmesider:
www.skiptvet.kommune.no
eller pr. e-post:
postmottak@skiptvet.kommune.no .

Brukte frimerker og telekort
Kan leveres ved Servicekontoret som
har innsamlingskasse fra TUBFRIM.
Overskuddet går til funksjonshemme-
de barn og ungdom i Norge.

Servicekontoret har for salg
Arne Lystads historiske skriv
(Nå også ”Hjemmefronten” som har
vært utsolgt)
Billetter til Askim Kulturhus
(betaling med kort)
DVD’n ”Spor i Vann” og bygdefilmen

Følg ellers med på våre hjemmesider:
www.skiptvet.kommune.no og på våre
facebooksider.

SKIPTVET MENIGHETSBLAD

SIDE 8



SKIPTVET MENIGHETSBLAD

SIDE 9

Kommunen ser litt annerledes ut fra kul-
turkontoret enn fra et pendler-hjem. Der
går man i sine egne spor og har for så
vidt mer enn nok av både strev og gle-
der. Mens nesten to måneder med utsyn
fra et offentlig kontor gir nye gleder –
samt en gryende utsikt mot muligheter,
utfordringer og oi! En kan få lyst til å
rope HJELP! når en aner hvor mye som
kan gjøres.
Men å hjelpe, det er jo nettopp kultur-
kontorets oppgave.

Bygdefellesskapet har hatt mye å by på i
løpet av to måneder. Det begynte med
folkemøtet om omdømmeundersø-
kelsen. Skiptvet scoret høyt på trygghet
og gode oppvekstvilkår. Mens undersø-
kelsen røpet et nesten samstemt ønske
om åpne møteplasser. Et rikt forenings-
liv har som bakside at store deler av
aktiviteten foregår i ”lukkede rom”.

Tankene fyker ut i stjerneformasjon:
Hva mener vi med ”møteplasser”? Om
vi tenker sentrum, så har vi faktisk gan-
ske mange steder å møtes – fra kirken,

misjonshuset, aulaen, biblioteket og
aktivitetskjelleren oppover til pizza’en,
bygdetunet, Vonheim, idrettshallen og
klubbhuset. Og snart åpner den nye
kafeen ”Gamle baker’n”. Men smak litt
på det: Hvert sted har enten faste
åpnings og lukketider eller de leies ut til
evenementer. Er du dømt til å oppholde
deg over en time i Meieribyen, er det å
håpe at du havner der på rett dag og rett
tid av døgnet! Biblioteket er åpent tre
kvelder og to formiddager. Pizzaen
åpner kl 14. Butikkene har imponerende
åpningstider – men hvor lenge kan du
drive rundt med handlevogna og late
som du skal ha noe mer? Essolia er løs-
ningen. Eller å gå tur. Det er i hvert fall
sundt. Og Susan i bokhandelen har en
stol å sitte i. Vi er noen som gjerne setter
oss der og kikker i bokfristelser!

Det må være flere enn meg som har til-
brakt ufrivillige ventetimer ”oppe i byg-
da”. Til nå har jeg bare gjort hva jeg
kunne for å komme meg hjem igjen for-
test mulig. Men er det løsningen når
man ser problemet fra kulturkontoret?

Det er liv i bygda, riktig trivelig liv
også, på 17. mai, bygdedagen og når
julegrana tennes. Og lørdagene foran
hvert valg. Et og annet frimarked har det
vært på torget. Men så er det alle de
andre lørdagene.
Noen hver av oss har vært i andre byg-
der og byer der det finnes en lørdagså-
pen og barnevennlig kafe, kanskje med
musikk. Det er ikke sikkert at

Grünerløkkas kaffelatte-kultur er det ret-
te i Skiptvet, men åpne steder å møtes -
ikke bare om lørdagen! Steder der man
bare kan sitte ned, og ha aktiviteter. Et
sted med aviser og tidsskrifter tilgjenge-
lig. Gjerne bøker også. Og et bord i en
krok der en ensom ulv kan sitte å lese
lekser eller skrive dikt.
Et drop-in-sted, det mangler vi.

Noe å samle seg om for næringslivet i
sentrum?
Vi har bygda full av kapasiteter som
kunne bidra med sangkveld, musikk-for-
middag, forteller-helg, politiske debat-
ter...
Noe å tenke på for foreningslivet?
Hvor?
Kanskje flere av de eksisterende bygde-
rommene kan tas i bruk på skift – men
slik at det alltid er et sted som er
ÅPENT (med store bokstaver). Til sam-
men kan de jo utgjøre rene kulturhuset!
Og kulturkontoret? Ja, det bør vel også
kunne bidra. De som vil skape noe eks-
tra kan søke midler. Kulturkontoret kan
kanskje også stå ansvarlig for helheten i
en slik ”samhandling”.

Drømmer er gratis. Og når man sitter på
et kontor omgitt av Rønnaug Vaas bilder
og med utsikt til bygdetunet og åpen dør
for alle som stikker innom med ideer, ja
da er det klart at fantasien får fart.

Kristin Lyhmann

Bygda – sett fra kulturkontoret

Korslaget i Askim rådhus
Skipvetkoret gjorde en strålende innsats
under ledelse av Grethe Dahl Borgen, i
et smekkfullt Askim rådhus 19. mars.
Kommuneslaget; en sang konkurranse
mellom 9 indre-østfold kommuner, og
hvor Skiptvet bidro med "Man in the
Mirror" og "Proud Mary". Selv om
Rømskog stakk av med seieren, er vi
godt fornøyd med egen innsats, sier
Grethe Dahl Borgen.
Koristene på bildet er Jørgen Nandrup
Pettersen, Knut Bjørnstad, Erik Holm,
Tor Edvin Wold, Anne Lindholm, Tone

Anita Heier, Roy Heier, Siri Wirkola
Berg , Cecilie Schie, Hilde Udjus
Frorud, Maylinn Langli, Einar Tjelle,
Susan Bos, Birgitte Henriksen, Mina
Tjelle, Lena Graff, Tone Udjus Frorud,
Jostein Frorud, Jen s Helge Borgen,
Bente Gustavsen, Nina Skau og Manja
Espenes.
For de som ikke var raske og fikk billet-
ter til forestillingen, kan det være vi får
høre og SE dem igjen i løpet av året...
Følg med!

foto: Magda Mekin
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Soul Church
samlet 300 i
Skiptvet kirke

Tårnagenter i kirken ble
“Klubbere” på Stalloftet
Av de 18 åtteåringene som deltok på Tårnagentgudstjenesten
i Skiptvet kirke en søndag i slutten av januar, kom 11 av disse
på Stalloftklubben mandagen etter. Er det ikke flott?!
Dette er slik helhetlig trosopplæring skal være. Det at det finnes
kontinuerlige trosopplæringstiltak for alle aldersgrupper har vi grunn
til å være takknemlig for. Kirke og organisasjon hånd i hånd.
Takk til alle frivillige som står på for barn og ungdom i Skiptvet!
Tårnagentene utforsker kirkeklokka fra Skaug som står i våpenhuset.

Skiweekend
for ungdom
- en suksess!
4. til 6. mars var 31
ungdommer og 5 ledere fra
Skiptvet på skiweekend i Ål i
Hallingdal. Ungdommer og
ledere storkoste seg på
Veslestølen denne helgen.
Masse skikjøring, sosialt
samvær og påfyll av Gudsord
preget helgen.

Takk til alle som var med og
alle som tenkte på oss i bønn.
Vi takker også lag og
foreninger som bidro med
økonomisk støtte til turen.

Kvitteringsliste blad nr 2 -2011
Gerd Kleven100, Grethe og Gunnar 200, Ivar Strand 200, Inger Torskenes 200, Astrid og Osvald Belgen 200, Liv Strømseng 200, N.N 100, Anne-Karin og
Karl Espenes 200, Aslaug Narvestad 200, Anne-Berit Kjølberg 200, N.N 200, Grete og Per Haugen 200, Aslaug Finstad 200, Carl Johan Holter 200, Toril
Moseby 200, Henny Grønlund 150, N.N 200, Olaug Gunnarson 300, Bjørn Skaar 200, Hanne og Per Johansen 200, Toril og Gunnar Karlsen 200, Karl
Wilhelm Johansen 200, N.N.200, Dorothy Kleven 250, Ingerid Gjerstad 200, A.Nygaard 150, Ann-Karin Pettersen 150, Liv Unnestad 200, Jorun Bente
Johannessen 200, Arve Wang 200, Lars J.Ruud 150, Asora K Brenna 200, Jorunn Johannessen 150, Aslaug og Eugen Strøm 150, Arnt Svartedal 200, Edith og
Olaf Holmerud 200, Asborg og Einar Haug 100, J og O Unnestad 200, Torhild A. Svendsen 200, Øyvind Løes 200, Kari Branstorp 150, Doris H Lauritzen
250, Anne Lise Mørk 150, Ellinor Espenes 200, Kari Wold 200, L.Holm 200, Leif O Hopland 200, Kari M. Ringstad 200, Bente Imerslund 200, Ruth
Førrisdahl 200, Berit og Kjell Hansen 200, Ingerid Sørlie 200, N.N. 150, Harald Frorud 150, Ivar Wold 200, Arnfinn Agnalt 200, Kjell Eivind Solberg 200,
Per Espenes 200, N.N 200, B. Sørlie 150, Kirsten og Olav Guldbransen 200, Edle Thoresen 200, Edel Borgen 150, Torunn B Aamodt 250, Inger og Dagfinn
Skipperud 500, N.N. 150, S. og A. Krogstad 200, Øyvind Ladim 250, Hans Olaf Aamodt 500, Anna Heistad 100, Kåre Frorud 200, Leif Bro 150, Haldis Heia
300, Kjell Tore Karlsrud 300, Tove l. Ødemark 200, N.N. 200, Bjørg og Asbjørn Eriksen 200, Karla M. Aasen 100, Elsa og Arne Johansen 200, Eli og Rolf
Tveter 200, Olga Koffeld 200, N.N.250, Åsmund Ødegård 200, Aslaug Onstad 200, Knut B.Holm 200, Ragnhild Frorud 200, Elisabeth Stub Christiansen 200,
Solveig K. Ilebakke 200, Kjell Gunnar Ludvigsen 200, Kari Kjosavik 150, Audhild Borgen 100, Ragnhild Lien 200, Kari R. Carlson 200, Thor O. Eklund 200,
Johannes H. Wilskog 200, John O. Karlsrudengen 250, Terje Holm 300, Harald A. Lilleng 100, Ole Andreas Holm 300, Knut Pedersen 200, Tommy
Kristiansen 200, Erik Nilsen 200, Odd Hansen 200, Lise Lund 200, N.N.200, Øyvind Skjelle 300, Aage Bothner 300, Asbjørn Fossen 200, Øyvind Frorud 250,
Dagny og Willy Langli 200, Solveig DeFlon 200, Kathrine Sørlie 200, Asbjørn Kristiansen 150, Evelyn og Thor 200, Per Lystad 200, Anne- Lise Kile 150,
Kari Rønsen 200, Gerd Heistad 200, Solveig Marit Holm 200, Inger og Asbjørn Ruud 150, Torill og Arild Enersen 200, N.N.200, Randi og John Leverstad
150, Ole Kassem 200, Olav Vyrje 200, Reidun Karlsrudengen 200, Ellen Lystvet 250, Ingebjørg Kristoffersen 250, S.og R .Bjerketvedt 200, Ole Anton Frorud
200, N.N. 200, Ingerid og Bjørn Borgen 200, Anna Kassem 150, Inger Nina Foss 400, Astrid Kristine Dramstad 150, Terje Støten 200, Olav Pedersen 200,
Kjell A. Finstad 200, Sverre H. Kjølhammer 200, Nina E. J. Bullock 200, Kirsten M. Nygaard 200, Hans Mørk 200, Ruth S.Halvorsen 100, Olav Vestreng 200,
Marit Furuseth 200, Sylvi Holmen 100, Karin og Jan Erik Bogen 200, Torill og Gunnar Støten 200, Solveig B. Kirkengen 300, Kari I.Botterud 200, Anne-Berit
og Steinar Bråthen 200, O.M og I.B Kvande 500,

Hjertelig takk! Sk iptvet 24.mars 2011 Terje Stenholt

Kora tilknyttet Skiptvet menighet
med frivillige, ansatte og Prost
Berit Øksnes gjorde gudstjenes-
ten 13. februar til en flott opple-
velse for mange sjetvinger.
Kaos, Skiptvet Barnegospel,
Skiptvet Soul Children og Våler
Soul Chidren sammen med Prost
Berit Øksnes gav de frammøtte
til denne annerledesgudstjenes-
ten en uforglemmelig opplevelse.
Med sang, dans, bønner og
preken i skjønn forening fikk
hele mennesket en sterk
opplevelse.
TAKK TIL ALLE SOM BIDRO!!!
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OVERSIKT OVER LAG OG
FORENINGER I SKIPTVET

MENIGHET

Søndagsskolen
Annenhver søndag kl.11.00 på
Misjonshuset. Alle aldre.
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

✁
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April
5.april kl.18.00 Barnegospel
7.april kl.19.30 Bibelsamling ved Yngvar Nilsen.

Tema: Helligdags-glede med utgangspunkt
i det gamle testamentet og jødisk praksis

8.april kl.17.30 Soul Children
Kl.19.00 Vepsebolet

9.april kl.19.30 Hva skjer’a
13.april kl.18.00 Klatreklubben
14.april kl.11.00 Formiddagssamling
15.april kl.17.30 Fredagssamling
24.april kl.09.00 Påskefrokost
27.april kl.18.00 Klatreklubben
28.april kl.19.00 Misjonssamling
30.april kl.17.00 Kaos

Mai
3.mai kl.18.00 Barnegospel
5.mai kl.19.30 Bibelsamling ved Ingvild Osberg.
6.mai kl.17.30 Soul Children

Kl.19.00 Vepsebolet
7.mai kl.19.30 Hva Skjer’a
8.mai kl.11.00 Søndagsskole
11.mai kl.18.00 Klatreklubben
12.mai kl.11.00 Formiddagssamling
17.mai kl.19.00 17.mai fest

Kl.19.00 Hurra – aften – Hva skjer’a
20.mai kl.17.30 Fredagssamling
25.mai kl.18.00 Klatreklubben
26.mai kl.19.00 Misjonssamling

Juni
3.juni kl.17.30 Soul Children
8.juni kl.18.00 Klatreklubben
9.juni kl.11.00 Formiddagssamling

Vidnes Bedehus
13.april kl.19.00. Bo Jo Hermansen holder andakt. Fellesfor.
25.april kl.19.00. John Dahl holder andakt
4.mai kl.19.00. Bedehusfor.
15.mai kl.19.00 Fellesfor.
24.mai kl.19.00. Jul Lars Kvernhusengen holder andakt. Fellesfor.
1.juni kl.19.00. Bedehusfor
8.juni kl.19.00. Gunnar Kinn – Leonard Gudmundsen sanger. Fellesfor

Skiptvet Misjonshus

MØTEPLASSEN

Kl.18.00 – 19.30
11.april
9.mai
23.mai

Klubben
på stalloftet:

1. påskedag inviteres
store og små til påske-
frokost på Skiptvet

Misjonshus kl. 09.00.
Der blir det servert
frokost før vi går i
kirken kl. 11.00
Påmelding til

Håvard Schie på tlf
98 21 48 73 eller til
menighetskontoret på

e-mail
post@skiptvet.kirken.no

innen 18. april.

Påskefrokost



5. april
Skiptvet kirke kl.08.30.
Morgenbønn.

10.april 5 søndag i faste
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved fung sokneprest Linn T J
Larsen. Dåp og nattverd.

17.april Palmesøndag
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved prosti prest Ingvild Osberg. Dåp
og nattverd. Kirkekaffe.

21.april Skjærtorsdag
Skiptvet kirke kl.19.00.
Skjærtorsdagsmesse ved fung sokne-
prest Linn T J Larsen. Nattverd.

22.april Langfredag
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved fung sokneprest Linn T J
Larsen.

24.april Påskedag
Skiptvet kirke kl.11.00.
Høytidsgudstjeneste ved fung sokne-
prest Linn T J Larsen. Dåp og natt-
verd.

25.april 2.påskedag
Langli Bedehus kl.11.00.
Gudstjeneste ved fung sokneprest
Linn T J Larsen.

1.mai 1.søndag etter påske
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved fung sokneprest Linn T J
Larsen. Dåp og nattverd. Kirkekaffe

3.mai
Skiptvet kirke kl.08.30.
Morgenbønn.

8.mai 2.søndag etter påske
Skiptvet kirke kl.11.00 og 13.00.
Konfirmasjonsgudstjeneste ved fung
sokneprest Linn T J Larsen.

15.mai 3.søndag etter påske
Skiptvet kirke kl.11.00.
Konfirmasjonsgudstjeneste ved fung
sokneprest Linn T J Larsen.

SLEKTERS GANG

Gudstjenester i Skiptvet

Døpte:

Februar:
Malene Glende
Thea Louise Dillerud
Anna-Kristina Batta Solheim
Olai Kristiansen

Mars:
Victor Reinhardsen Daae Haug
Emilie Haug
Casper Stubberød Solberg

Døde:

Januar:
Helge Bakkerud født 1926

Februar:
Margit AstridMåleng 1912
Inge Baagøe Hansen født 1940
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17.mai
Skiptvet kirke kl.11.00. Familiegudstjeneste ved
fung sokneprest Linn T J Larsen.

22.mai 4.søndag etter påske
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste ved prosti
prest Ingvild Osberg.

29.mai 5.søndag etter påske
Skiptvet kirke kl.17.00. Kveldsgudstjeneste ved
fung sokneprest Linn T J Larsen og Ad Lib.

2.juni Kristi Himmelfartsdag
Nes lense kl.11.00. Friluftsgudstjeneste ved pro-
sti prest Ingvild Osberg. Skiptvet Musikkorps
deltar.

5.juni 6.søndag etter påske - Bygdedag
Skiptvet kirke kl.10.00. Gudstjeneste ved
Yngvar Nilsen.

7.juni
Skiptvet kirke kl.08.30. Morgenbønn.


