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Når dette skrives er vi midt inne i
vårens vakreste eventyr sett med
prestens øyne. Det er konfirma-
sjon. Det er en stor dag for konfir-
mantene, men ikke bare for dem.
Det er det også høytid for oss som
har jobbet med konfirmantene
siden høsten 2011.

Det er flott å få jobbe med så
mange kjekke ungdommer. Siden
de utgjør fremtiden, er jeg overbe-
vist om at vi kan gå fremtiden lyst
i møte.
For meg blir dette det eneste kon-
firmantkullet i Skiptvet.

Det nærmer seg raskt tiden da jeg
skal forlate Skiptvet og ny sogne-
prest skal overta.
Det har vært et spennende år med
mange oppgaver og utfordringer.
Jeg har kommet til en menighet
preget av høyt aktivitetsnivå. Jeg
har hatt gleden av å jobbe sam-
men med en dyktig stab som står
på for kirkens og menighetens
beste. Minst like viktig er alle de
friville som stiller opp i alle
sammenhenger. Uten dem så ville
det ikke være mulig å holde et så
høyt aktivitetsnivå.

Jeg har blitt kjent med en menig-
het som virkelig er glad i kirken
sin, og jeg har følt meg velkom-
men fra første stund.
Det vil bli rart ikke lenger å skulle
jobbe i denne menigheten og jeg
vet at jeg kommer til å savne dere
alle sammen.

Nå går vi mot sommer og ferietid
for de fleste. Det er viktig at man
kan ta ferie, koble av fra den van-
lige hverdagen og samle krefter til
en høst fylt av nye utfordringer.

For vi trenger å nyte sol og som-
mer i et land der mer enn halve
året er preget av mørke og kulde. 
Det er så mye som skal skje i
løpet av noen hektiske sommeru-
ker. Da er det ikke så rart at det
kan bli lite kirkebesøk. For slik er
det. Det som er så bra, er at vi må
ikke gå i kirken for å møte Gud.
Jesus har lovet at han skal være
med oss alle dager. Da er det
mulig å holde kontakten også i
ferietiden. Vi kan ta med oss bibe-
len på ferietur og det er mulig å
lese og be også om sommeren.
Jeg er sikker på at Gud unner oss
ferie og hvile. Det er noe vi treng-
er alle sammen.

Nå er min tid som vikarprest  i
Skiptvet snart over. Det blir rart å
forlate menigheten og medarbei-
derne i Skiptvet, som jeg har ruk-
ket å bli kjent med. Jeg vet at jeg
vil savne dere alle sammen.
Samtidig er jeg overbevist om at
dere får en ny sokneprest som
dere kan glede dere til å bli kjent
med. Jeg ønsker Eivor Andresen
hjertelig velkommen til Skiptvet.
Til dere alle: En riktig god som-
mer og takk for meg!

Svein Mentzen

SKIPTVET MENIGHET
Menighetskontor og prestekontor:

Besøksadresse: Storveien 26
Post: Postboks 34, 1806 Skiptvet

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

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

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

tlf : 456 37 207 (mobil)
Leder av menighetsrådet  

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

Kirkeverge / Administrativ leder 
Terje Stenholt

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

Organist Valeri Rubacha
kantor@skiptvet.kirken.no

tlf.: 456 37 188 (mobil)
Menighetspedagog

Wenche Pedersen Dahl
menighetspedagog@skiptvet.kirken.no

tlf : 400 34 584 (mobil)
Kirketjener 

Gunnar Karlsen
tlf.: 456 37 186 (mobil)

KONTORTIDER
Menighetskontoret, tirsdag, onsdag og 

fredag kl. 10.00 - 15.00.

Prestens hjørne
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elsk@
Konfirmantene 2012 presenterte tidligere i vår musi-
kalen elsk@ i Skiptvet kirke. Den hadde form som en
"Ung Messe".  To fullsatte forestillinger med god
stemning, ble en flott og sterk opplevelse.
Musikalen var hjemmesnekret og handlet om Guds
betingelsesløse kjærlighet til oss.  Og om kjærligheten
oss selv i mellom. For å elske din neste som deg selv,
er det viktig å akseptere, ja elske deg selv slik som du
er. Konfirmantenes "kjærlighet i praksis" handling
med rekordbeløp til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon,
ble også flettet inn på en fin måte. Kjærlighet med stor
K ble formidlet på en glimrende måte. Gjennom
musikk, humor, sang, dans og drama.

Stor takk til Wenche Dahl Pedersen og hennes med-
hjelpere som klarer å få til så mye flott sammen med
konfirmantene! Hele konfirmant-gjengen i et sving-
ende kor! Ikke verst! Mange er i sving for å få en slik
musikal til, men det aner oss at konflederne har vært
viktige for å få fram dramatiske evner og dansenede
rytmer hos konfirmantene. Vi var også imponert over
bandet. Men først og sist var det konfirmantenes
kveld. Takk for at vi fikk være med.
Kjærligheten tar vi med oss videre. Elsk@

Einar Tjelle

KONFIRMANT 2013
Mandag 4.juni kl.14.45 blir det innskriving i Skiptvet kirke for
de som skal konfirmeres i 2013. De som er født i 1998 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 800.

Konfirmanttiden vil inneholde forskjellige opplevelser,
undervisning og samtaler om kristen tro og livets utfor-
dringer. Du vil også bli kjent med kirkerommet 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 2013!!



Skikken med bruk av dåpslys er i dag svært utbredt i kir-
ken, og her i Skiptvet tok sokneprest Carl Krohn-Hansen
initiativet til at dåpsbarna skulle få med seg et lys hjem
etter den store dagen i kirken. Skikken var ganske ny da
den ble innført hos oss i 1992. Ja, Skiptvet var så tidlig
ute at det måtte litt ”research” til for å finne en fot som
lysene kunne stå i når familiene kom hjem etter gudstje-
nesten. Men menighetssekretæren, Gerd Krohn-Hansen
fant fram til en leverandør av enkle trekors som kunne
brukes, og tok selv oppgaven med å brenne inn en liten
minnetekst på trekorset, og malte navnet på barnet på
selve lyset.

I 1993 ble Krohn-Hansen pensjonist. Familien flyttet til
Hamar, men tradisjonen med dåpslysene kunne fortsette, 
for Ragnhild Støten tok på seg oppgaven som lysdekora-
tør. Hun og ektemannen Terje (som begge er skjetvinger)
hadde noen år tidligere kommet tilbake fra Våler hvor
han hadde vært gårdsbestyrer. Ragnhild fant seg vel til
rette med denne formen for tjeneste i menigheten, ”jeg
trives best i de usynlige jobbene” som hun sier. Men
resultatet av arbeidet er vakre og prydelige lys i svært
mange hjem her i Skiptvet. Gjennom 18 år har hun deko-
rert dåpslysene, og et enkelt regnestykke forteller at ca
600 familier har har fått med seg et slikt lys. Svi-pennen
er byttet ut med tusjpennen for teksten på foten, og med
en gullpenn males navnet på barnet på selve lyset. For en

som ikke kan beskyldes for å ha
en vakker håndskrift framstår
lysene som et lite stykke kunst-
håndverk – og menigheten tak-
ker for denne formen for still-
ferdig forkynnelse. Det er
naturlig for presten å knytte et
Jesus-ord fra
Johannesevangeliet til lyset når
det overrekkes: Jesus sier: ”Jeg
er verdens lys. Den som følger
meg skal ikke gå i mørke, men
ha livets lys”. Lyset tennes idet
barnet døpes, som et symbolsk
uttrykk for at det åndelige livet
som skapes i dåpen er uløselig
knyttet til Jesus Kristus. Tanken
er at lyset skal brukes i hjem-
met, og hver dåpsdag er en fin
anledning til å tenne det, og så
fortelle barnet hvilken gave det
fikk den gang det ble døpt, ret-
tigheten til å høre hjemme i
Guds rike, og ha Jesus som
venn og veiviser  gjennom
livet.

Yngvar Nilsen
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en tradisjon med stor utbredelse i Den norske kirke.

DÅPSLYS

Eivor Andresen jobber i dag som sokneprest i Flesberg. Hun begynner i
Skiptvet 1. august. Hun flytter inn i Prestegården sammen med mannen
Arve. Skiptvet menighet ønsker de begge velkommen til bygda!
Hennes innsettelsesgudstjeneste blir i Skiptvet kirke 19. august.
(fyldig reportasje om den nye presten loves i neste menighetsblad) 

Gud, vår skaper, frelser og livgiver
Hele Den norske kirkes engasjement
for skaperverk og bærekraft har sitt
utspring og henter sin kraft i troen på
den treenige Gud:
Gud skapte og opprettholder fortsatt
all sin skapning. Gud skapte men-
nesket av jorden, og vårt liv er vevd
sammen med jordens liv.
I Jesus Kristus vil Gud forsone ver-
den og hele skapningen med seg.

Ånden kaller og opplyser oss, og
hjelper oss å leve i respekt for ska-
perverket.
Menneskets avhengighet av jorden
må avspeiles i hvordan vi ivaretar
vårt ansvar som forvaltere av skaper-
verket. Mennesket er skapt i Guds
bilde, og er en del av skaperverket.
Vi er kalt til et liv i nestekjærlighet.
Bevaring av skaperverket handler
om økt livskvalitet for oss alle.
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Nytt fra 
menighetsrådet
Årsmelding og regnskap for
Skiptvet menighetsråd ble god-
kjent i møte 22.3. Årsmeldingen
viser stor aktivitet i menigheten.
Regnskapet viser et overskudd på
kr. 224.963,37. Årsmelding og
regnskap kan fås på menighets-
kontoret.

Trosopplæring
Skiptvet menighet fikk heller
ikke statlige midler til trosopplæ-
ring i 2012. Menighetsrådet
ønsker å bruke overskuddet fra
2011 for å komme i gang med
dette viktige arbeidet for alle
døpte i Skiptvet.

Menighetens årsfest 
Skiptvet misjonshus var fullt til
randen 12. april. Foruten årsmø-
tesaker var filosof og søndags-
skolelærer Henrik Syse et innslag
som fenget mange av de frem-
møtte.

Ny gudstjenesteordning
Et gudstjenesteutvalg satt ned av
menighetsrådet jobber med ny
grunnordning for gudstjenesten.
Ny ordning skal tas i bruk 1. søn-
dag i advent. Mer om dette vil
komme i høstens menighetsbla-
der.

Hjelp i sorg
Diakoniutvalget i Skiptvet ønsker
å løfte fram tilbudet til Sorg og
Omsorg i Indre Østfold. De tilbyr
sorggrupper til mennesker som
har mistet et familiemedlem eller
en venn. Ta kontakt med Askim
Frivillighetssentral på tlf 69 88
47 11 eller på e-post post@frivil-
ligaskim.no  for mer informasjon. 

Historiske bilder fra 
kirkestallen og Skiptvet kapell
Dersom noen har bilder av
Skiptvet kapell og/eller kirke-
stallen fra før 1970 vil 
menighetskontoret gjerne låne de
for kopiering.

Eivor Andresen 
blir Skiptvets nye 
sokneprest
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KONFIRMANTER I SKIPTVET KIRKE 1962

1.rekke fra venstre: 
Torgunn Svartedal, sogneprest Olaf Skoge, Margaret Vaa

2.rekke fra venstre:  
Wenche Anette Schie, Anne Mathea Karlsrud, Sonja Berg, Aslaug Evlyn Larsen, Inger Berit Haugen, 

Kirsten Eline Stenberg, Solveig Ruud, Sissel Camilla Haaland, Wenche Julie Stenberg, Berit Ragnhild Ødegård, 
Eva Irene Kristiansen, Torild Mørk, Liv Schi, Marvel Skjeltorp.

3.rekke fra venstre: 
Reidun Helene Kleven, Kaja Kristine Børud, Borgny Johannessen, Astrid Espenes, Aud Kristin Lauritsen, 

Anne Lise Eng, Elsa Kristine Berg, Brita Lovise Hoel, Inger Berit Holene.

4.rekke fra venstre: 
Christian Christiansen, Roy Eng, Håvar Stavsetra, Knut Pedersen, Ole Kristian Ruud, Terje Strand, 

Arne Dagfinn Aamodt, Nils Kristian Solberg, Ragnar Arnold Arntsen, Kåre Egil Glende, Leif Arild Syvertsen.

5.rekke fra venstre: 
Ole Harald Mørk, Øyvind Holm, Gunnar Hjalmar Gjerstad, Thor Christiansen, Øivind Engelbretsen, Bjørn Skaar,
Olaf Martinius Berli, John Rolleiv Vidnes, Kåre Magne Ødemark, Svein Gunnar Kassem, Trond Harald Kvisler, 

Jan Kristian Kristiansen, Knut Erland Lund, Bjørn Olav Bergby

Bilde og navn er hentet fra kalenderen til Historielaget.
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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

Det arrangeres en rekke leirer i 
sommer på disse leirstedene:

SIDE 7

SOMMERLEIRER!

Når: 6.juni  kl 18.30 (Merk tiden)
Hvor: Aktivitetskjelleren
Arr: Frivillighetssentralen og Skiptvet menighet
-diakoniutvalget

Internasjonalt 
kvinnetreff med grilling

Kvitteringsliste
blad nr 3-2012 
Lene M Tangen 150, Inger-Lise Bakkerud
200, Asbjørn Kristiansen 150, Synnøve
Aasbrein 125, Liv Holter 200, Kirsten og
Olav Gulbrandsen 200, Øistein Svae 200,
Olaug Gunnarson 200, J og O Unnestad
200, Øyvind Frorud 300, Rolf Bjerketvedt
200, Ruth-Synnøve Lunder 200, Inger
Berit Holene Espe 200, Thordis Hovden
100, Edith og Vidar Lier 200, Asbjørn
Fossen 200, Haldis Heia 200, Aslaug
Finstad 250, Marit H Karterud 200, L.N.
200, Inger Elin Skipperud 300, Ilona
Katalin Batta 250, Ilona Batta 200,
Solveig Støten 150, Astrid og Osvald
Belgen 200, NN 100, Ella Eng 250, Anne
Mari Sigstad 200, Ruth Jakobsen 100,
Arnt Svartedal 200, Marit Dahl 200,
Karin Lillian Dahl Aanerød 200, G Tveter
200, Marie Larssen 200, NN 100, Ole
Sveen 350, Grete og Per Haugen 200,
Astrid Kristine Dramstad 150, Olav
Pedersen 200, Anne Marit B Andreassen
100, Berit og Sverre Kjølhammer 200, NN
100, Grethe og Gunnar 200, Rolf Kvebekk
200, Aagot og Hans Klausen 200, NN
100, Anne-Grethe og Lars Larsen 300,
Åsmund Ødegård 250, John Roger
Lauritzen 250, Kari M Ringstad 200,
Doris Hassel Lauritzen 200, M.F og Ivar
Lauritzen 200, Liv Unnestad 200, Knut
Erland Lund 200, Asborg og Einar Skaug
100, Solveig og Øivind Engebretsen 200,
Jorunn Lilleng 200, Ruth Halvorsen 100, 

Skiptvet 10.5.2012. Menighetsrådet takker for
alle gaver. Det tas forbehold om skrivefeil.
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E-mail: postmottak@skiptvet.kommune.no
Chat/Hjemmeside: www.skiptvet.kommune.no

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

Telefon 69806000 • Mobil: 40404920

ÅPNINGSTIDER 
I tiden 23.6.-19.8. :
Mandag kl. 11 – 15
Tirsdag kl. 11 – 18

Onsdag og torsdag kl. 11 – 15 

Fra 20.8. ordinære åpningstider:
Mandag kl. 15 – 20
Tirsdag kl. 15 – 20
Onsdag kl. 11 – 15
Torsdag kl. 15 – 20

Fra 1.9. 
også lørdager kl. 11 – 15 

SOMMERLÅNETID 
Bibliotekmateriale som lånes (eller

fornyes) etter 29.5. vil få innleverings-
frist 23. august! Unntatt herfra er film,
som har 1 ukes lånefrist også om som-
meren, men lenger  lånetid kan avtales
ved behov. Husk at lånt materiale også
kan leveres ved andre norske bibliotek

eller fornyes via vårt nettsted på
www.skiptvet.folkebibl.no. 

LESEKONKURRANSE 
Barn i alderen 7-13 år kan delta i som-
merens lesekonkurranse. Alle bøker
som leses eller høres i skolens som-
merferie skrives opp på et papireple

som henges på et tre i biblioteket, sam-
tidig som man legger en lapp med nav-

net sitt i en flosshatt. Jo flere bøker
man leser, jo større muligheter for å
vinne fine premier! Avslutning med

eplefest og premieutdeling i biblioteket
lørdag 1. september kl. 13.00. 

NASJONALT LÅNEKORT
Alle over 15 år kan få nasjonalt låne-

kort. Skaff deg et før ferieturen, så kan
du låne hvor du vil i hele landet mens
du er på ferie – returen kan vi ta oss av

etterpå! Ta med personnummer, så
ordner vi kortet mens du venter. Kortet

er gratis.

SERVICEKONTORET INFORMERER

ÅRETS BYGDEBARN 2012
Skiptvet kommune har tradisjon på å hedre årets
bygdebarn på bygdedagens kulturaften den før-
ste søndagen i juni. Siden det er fritt sykehu-
svalg kan det være vanskelig å finne ut hvem
som blir født så tett som mulig opp mot bygde-
dagen. Derfor er årets bygdebarn det barnet som
er født nærmest mulig fredag 1. juni 
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.

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

PROGRAM FOR KULTURUKA
26. MAI - 3. JUNI
Lørdag 26.mai:
SIGHTSEEING I 60’TALLSBUSS 
Busstur rundt til stedene hvor bygningene som
nå står på Bygdetunet opprinnelig var. Dette blir
en tur i en ekte 60-talls buss. Bussturen koster
kr.50,-
Servering av varme vafler ved Skaugstua.
Avreise kl.11.00
Arr: Historielaget og Frivilligsentralen.
Søndag 27.mai
SKJETVE PÅ LANGS - FOTTUR
Glennetangen – Langli
Sted: Glennetangen
Tid: kl.09.00 Arr: Vidnes Vel 

GUDSTJENESTE i Skiptvet kirke kl.10.00.
Svein Mentzen er prest. Arr: Skiptvet Menighet
Mandag 28.mai: 
GUDSTJENESTE OG KIRKEKAFFE I
VIDNES 
kl.11.00: (2.Pinsedag). 
Svein Mentzen er prest. 
Arr: Skiptvet Menighet.

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

Tirsdag 29.mai: 
GJØKEREDET UNGDOMSHUS
Kl.18.00 - 21.30 – Arr: Gjøkeredet
Ungdomshus

STAVGANG, KAFE OG BINGO
Kl.10.00 Stavgang 
Kl.11.00 kafé m/bingo
Arr: Frivilligsentralen 
Onsdag 30.mai:
SENIORDAG
Trekkspillmusikk med Harder Sandvik og
Bjørn Ringstad, allsang og oppvisning av
Seniordansen.
Sted: Vonheim       Tid:  kl.15.00

MEDLEMSMØTE 
PENSJONISTEN 
Tema: Et enklere liv.
Sted: Vonheim        Tid: kl.17.00
Arr: Pensjonisten og Frivilligsentralen
Torsdag 31.mai: 
DA CAPO SHOW MED 
VIDAR LØNN ARNESEN 
Her blir det allsang i kjent Da’Capo stil!
Sted: Aulaen på Kirkelund.
Tid: kl. 18.00  Arr: Frivilligsentralen og
Skiptvet Kommune.

MEKKEGARASJEN 
Sted: Kjelleren på brannstasjonen
Tid: kl.17.00 – 20.00
Arr: Skiptvet Lions Club
TURNSPORTENS DAG 
Sted: Gymsalen Kirkelund Skole.
Tid: kl. 18.00
Arr: Skiptvet Turnforening.
Fredag 1.juni:
BARN OG UNGES DAG VED
GJØKEREDET UNGDOMSHUS
Åpen scene, akustisk aften og grilling ute
Kl.18.30 – 23.00
Arr: Gjøkeredet Ungdomshus.

Lørdag 2.juni:
FRIMAKED PÅ TORVET 

ARRANGEMENT I LAVOEN: 
Lars Sæther og Roy Sletner.
Øyonn Groven Myhren spiller norsk fol-
kemusikk. Salg av grillmat og brus.
Sted: Lavoen i Vidnes     Tid: kl.18.00
Arr: Vidnes Vel
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PROGRAM FOR 
BYGDEDAGEN 3. JUNI
Kl.09.30
• Koralmusikk ved Skiptvet Musikkorps
• 50 års jubilantene avgangselever følger

eget program   Kl.10.00
• Gudstjeneste ved Svein Mentzen med

markering av 50 års jubilantene
Kl.13.00 – 17.00
• Utstilling og salg av kunst og hobbyar-

beider, utstilling fra skolene og barne-
hagene m.fl. i Herredshuset

• Konkurranser, quiz m.m ifb.
”Bygdekjempen 2012” – Aktivitetskort
utleveres fra servicekontoret

• Salg av mat og drikke
• Salg av rømmegrøt v/Skiptvet bonde-

kvinnelag
• Salg av bygdebøker i Liverudstua
• Bygdemuseet og servicekontoret er

åpent denne dagen
• Mekkeklubben
• Stands og utstillinger med lag og foreninger
• Underholdning og konkurranser
• Trylling med Trylle-Mette 
• Skiptvet Motoraktivitetsklubb viser fer-

digheter
• Konsert ved Skiptvet Skolekorps
• Sang av Skiptvet Barnegospel
Kl. 16.45
• Kåring av årets bygdekjempe

Info om bygdekjempen:
Bygdekjempen er en aktivitet for barn
og unge. Aktivitetskortet utleveres ved
Servicekontoret, dette tas med til de
utstillere som står oppført på kortet.
Disse utstillere vil ha små konkurranser,
quiz m.m. som deltakerne må delta på.
Utstillerne kvitterer på aktivitetskortet
for deltatt, og kortet returneres til
Servicekontoret innen kl. 16.00 og
kåring av vinner skjer fra scenen kl.
16.45. Premien er et digitalt kamera!

PROGRAM FOR KULTURAFTEN
3. JUNI
Kl. 17.00
• Fremvisning av Skiptvet filmen i Vonheim
Kl. 18.00

– Kulturaften i Vonheim 
• Nes Lenseteater
• Skiptvet sangkor 
• Smaalenene stildans
• Skiptvet Skolemusikk
• Årets bygdebarn 
• Utdeling av kulturstipend 

v/Lisbet Narvestad Grenager
• Dansegruppa til konfirmantene
• Trylling med Trylle-Mette
• Konsert med Bright Side Five
• Nes lenseteater
Bygdedagskomiteen ønsker alle hjertelig
velkommen!

Vi har innsamlingsbøsser for 50øringer på
Servicekontoret, Sentraladministrasjonen.
Biblioteket, Kirkelund og Vestgård
Sentraladministrasjonen besørger overle-
vering til Kreftforeningen 
TAKK FOR DITT BIDRAG!
FOTOUTSTILLING AV BILDER FRA
NES LENSETEATER 2011
Den 24.mai kl.16.00 åpner en utstilling av
blider fra forestillingene av Nes
Lenseteater i 2011. Utstillingen er i Askim
Sparebank avd. Skiptvets lokaler. Fra
august vil utstillingen bli flyttet til
Skiptvet bibliotek. Fotografier av: Evgeny
Wladimir Kunikoff  Arrangør: Nes
Lenseteater  
VESTGÅRD SKOLE
Foreldremøte 4.juni for 4.klasse foreldre.
Tinestafetten
KIRKELUND SKOLE
Foreldremøte i forbindelse med overgang
fra Vestgård skole til Kirkelund skole.
Sted: Aulaen Kirkelund skole Dato: 4. juni
2012 klokka 18.00 
SKOLESTART
Første skoledag for elevene på Kirkelund
skole er mandag 20. august klokka 09.00 
FOLKEBADET
Stengt i mai, juni, juli og august.
Velkommen tilbake søndag 
2. september
VÅRKAMPANJE FOR 
INNSAMLING AV MILJØFARLIG
AVFALL OG RØD BOKS
uke 23 – 2012
Vårkampanjen gjelder kun avfall fra 
private husholdninger. Næringsavfall 
henvises til anlegget på Stegen i Askim.
Miljøfarlig avfall som for eksempel inn-
hold i rød boks som lyspærer og småbatte-
rier, mobil, fønere, strykejern, spillolje,
maling, lakk, lim og batterier kan i
Skiptvet kommune leveres bak garasje-
bygg ved Skiptvet kommunehus,
Storveien 26 i perioden 4.juni til og med
fredag 8.juni mellom kl.08.00 - 15.00. 
I tillegg kan det alltid leveres på IØR på
Stegen, Askim i åpningstiden. For mer
info se: www.iorenovasjon.no 

DET GÅR MOT TEATER I 
SKIPTVET. DET ER MANGE MÅTER
A VÆRE MED PÅ!

Lokalteaterforestillingen ”Den som ikke
er ropt opp, kan gå hjem” nærmer seg
måned for måned. Premieren er siste dag i
august, men allerede nå er skuespillerne i
gang på Nes Lensemuseum: Svein Mathis
Aamodt fjerner ugras fra scenen. Lars
Sæther kjører det vekk. Og Frøydis
Antonsen klipper publikumstribunen fri
for ugras.

Og flere dugnader blir det utover våren og
sommeren. Det skal snekres og males og
oljes og sys. 

Om noen vil være med på denne delen av
teaterarbeidet, er det bare  skrive det på
facebook , på siden til ”Nes Lenseteater”.
Ja, der kan man jo skrive annet også, f.
Eks be om å bli fb-medlem.
Eller man kan ringe telefonnummer: 90 60
17 84.

Eller vil du være med i selve spillet: Menn
og gutter i alle aldre er velkommen til å
være med som statister i første scene.
Samme telefonnummer.

Og vil du være publikummer, er det bare å
gå til Bygdas bokhandel eller servicekon-
toret. Der startet billettsalget mandag 7.
mai. En del har sikret seg billetter allerede
før salget begynte.

Velkommen til Nes Lenseteater!

Stykket vises  
FREDAG 31. AUGUST
LØRDAG 01. SEPTEMBER
SØNDAG 02 SEPTEMBER
FREDAG 07. SEPTEMBER
LØRDAG 08. SEPTEMBER
SØNDAG 09. SEPTEMBER
Alle dager kl 18.30



SKIPTVET MENIGHETSBLAD

Fornyelse og inspirasjon på
bibelcamp i sommer
Fangekasa i Aremark er blitt et kjent begrep
landet rundt, og den entusiastiske dugnads-
gjengen på stedet inviterer i år til bibelcamp for
29.gang. Bibelcampen varer fra 30.juni til
29.juli.

-Alle er velkommen, enten på ferieopphold i hytte, camping-
vogn eller telt. Dagsbesøkende er også hjertelig velkommen.
Vi vil legge til rette for fire uker med gode opplevelser som får
betydning for deg, sier styreleder for Fangekasa, Ole Johannes
Egeland og leder for bibelcamp-komiteen, Odd Borgestrand.

-Vi bruker ordet entusiasme i vårt program i år. Ordet betyr
egentlig «Gud i oss». Det er i slekt med ordet inspirasjon, som
betyr «innåndet».  Mange av dere vil kjøre gjennom nabokom-
munen Halden når dere kommer til Fangekasa. Ved innkjø-
ringen til byen vil dere se byvåpenet, der det står ”Gud med
oss”.  
-Se for deg ”Gud med oss” på vei til Fangekasa, og ”Gud i
oss” på vei fra Fangekasa. Da har det skjedd noe viktig på
årets bibelcamp, sier de to Fangekasa-lederne. 

Årets bibelcamp har dette innholdet:
30.juni – 8.juli: Bedehussang i Grenseland med en rekke kjen-
te sangere og musikere og talekrefter.

9.-15.juli: Rom for alle, tradisjonell familieuke på tvers av
generasjoner
16-25.juli: Barn og ung. For familier med barn og tenåringer.
26.-28.juli: Hælja. For ungdom i alle aldre
29.juli: Fangekasa Festival-dag.

Blant sangkreftene under Bedehussang i år vil du møte blant
andre Reflex, Garness, Lars Mørlid og Peter Sandwall, Kjell
Samuelsson, Kent Lundberg, Familien Sulebakk, Marianne
Juvik Sæbø, Stig Sjøberg, Gunstein Draugedalen, Frøydis
Grorud fra Beat for Beat, representanter fra Sjømannskirkene,
lokale utøvere som Country Comfort, Totakt og Sang, Iren
Lundblad og Suzanne Murphree og mange flere.
Blant talerne under årets bibelcamp nevner vi Asbjørn
Kvalbein, Petter Skauen, Jens Petter Jørgensen, Geir Harald
Johannessen, Per Anders Nordengen, Åge Martinsen, Marit
Andersen, Wenche Lunde og Gry Sæter. Borgs nye biskop,
Atle Sommerfeldt vil tale under fellesgudstjenesten med
menighetene i Aremark og Marker søndag 8.juli.

Følg med i Vårt Land, lokalaviser og lokalradioer med ukent-
lig annonsering av programmet. Du kan lese hele programmet
på www.fangekasa.no. Her kan du også laste ned årets pro-
gramblad.

Fangekasa inviterer til Bedehussang i Grenseland for tredje gang, og
bibelcamp for 29.gang. Her fra frilufts-scena på Aremarksjøen.

Garness består av tvillingsøstrene Ingelin Reigstad Norheim og
Hildegunn Garnes Reigstad. De kommer til Bedehussang i grenseland
for å holde konsert fredag 6.juli. 
Det er duket for både leken og utadvent musikk som får sommerlette
ben til å trampe med, men også inderlige, skjøre melodier som banker
på ettertenksomhetens rom i oss.
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OVERSIKT OVER LAG OG
FORENINGER I SKIPTVET

MENIGHET

Skiptvet Barnegospel
Øver annenhver tirsdag

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

med 4.klasse.
Familiekoret Kaos

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

Alle aldre.
Klubben på Stalloftet

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

Fra 1.klasse.
Skiptvet Soul Children
Øver annenhver fredag

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

Annenhver fredag kl.19.00-
20.30 på Misjonshuset

Fra 5.klasse
Søndagsringen

Hver tredje mandag kl.19.00-
20.30 på Misjonshuset.

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

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

Skiptvet klatreklubb
Treffes i klatreveggen på

Misjonshuset i vårhalvåret.
SMAK

Skiptvet Motoraktivitetsklubb
Hver torsdag fra april til 

oktober fra kl.18.00 i
Fjellshagen. Fra 5år 

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

For mer info se møteplassen
eller ta kontakt med 
menighetskontoret

✁

Mai:
23.mai kl.18.00 Klatreklubben
24.mai kl.19.00 Misjonssamling. Andakt ved Juul Lars Kvernhusengen. 

Sang av Bjarne Andresen.
25.mai kl.17.30 Soul Children

Juni:
1.juni kl.17.30 Fredagssamling
2.juni kl.19.30 Hva skjer’a
6.juni kl.18.00 Klatreklubben
8.juni kl.17.30 Soul Children
16.juni kl.11.00 Formiddagssamling. 

Andakt ved Gunhild Nygård og sang av 
Stiklekvartetten.

20.juni kl.18.00 Klatreklubben
kl.18.00 Kaos arrangerer 
St.Hans feiring hos fam Dag Søby. 
Velkommen!

24.juni kl.12.00 Tomb stevnet, 
Skiptvet Soul Children deltar

28.juni kl.19.00 Misjonssamling. 
Andakt ved Olav Pedersen og sang av 
Bjarne Andresen

August:
9.aug kl.11.00 Formiddagssamling
21.aug kl.18.00 Barnegospel
23.aug kl.19.00 Misjonssamling
24.aug kl.17.30 Fredagssamling. Sang av Bjørnstad Barnegospel
28.aug kl.18.00 Barnegospel
29.aug kl.18.00 Klatreklubben
31.aug kl.17.30 Soul Children

kl.19.00 Vepsebolet

September:
6.sept kl.19.30 Husmøte hos Åse og Bjørn Magne Johnsen

Vidnes Bedehus
28.mai kl.11.00 Gudstjeneste ved Svein Mentzen
13.juni kl.19.00 Møte i fellesforeningen. Andakt ved Yngvar Nilsen
24.juni kl.19.00 Møte i fellesforeningen. Andakt ved Ann Mari Schie

Skiptvet Misjonshus

MØTEPLASSEN

Kl.18.00-19.30
3.sept

Klubben 
på stalloftet:



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

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

3.juni
Skiptvet kirke kl.10.00. Merk tiden!
Bygdedagsgudstjeneste ved fung
sokneprest Svein Mentzen.

5.juni
Skiptvet kirke kl.08.30.
Morgenbønn.

10.juni 
Skiptvet kirke kl.11.00. 
Sprell levende-gudstjeneste ved
prost Trond Tveit Selvik. 

17.juni
Skaug kirkested kl.12.00. 
Merk tiden! Gudstjeneste ved 
sykehusprest Ellen Haga.

24.juni
Ingen gudstjeneste i Skiptvet kirke
Gudstjeneste i Spydeberg kirke
kl.11.00 ved prostiprest Ingvild
Osberg.

1.juli
Skiptvet kirke kl11.00. Gudstjeneste
ved fung sokneprest Svein Mentzen.

8.juli
Ingen gudstjeneste i Skiptvet kirke
Gudstjeneste i Spydeberg kirke
kl.11.00 ved Erling Nevland.

SLEKTERS GANG

Gudstjenester i Skiptvet

Døpte:

April:
Matheo Johansen-Tveter
Nora Petterson døpt i Askim
Alexandra Thon Sund-Haga

Døde:

Februar:
Jens Dagfinn Skipperud 
født 1934

Mars:
Kirsten Holm Dillerud 
født 1923
Else Margrete Wittingsrud 
født 1944 – seremoni holt i Løken kirke
Alfred Sverre Bogen 
født 1918
Meline Johanne Landmark 
født 2012
Klara Eugenie Svartedal 
født 1929

April:
Roy Aamodt-Haug født 1957
Gunnar Hoel født 1927
Lise Mathilde Walberg født 1928
Ole Gunerius Solberg født 1930

Mai:
Inge Peter Skovrand født 1950
Borghild Paus født 1918
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15.juli
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved fung sokneprest Svein Mentzen.

22.juli
Ingen gudstjeneste i Skiptvet kirke
Gudstjeneste i Spydeberg ved fung
sokneprest Svein Mentzen.

29.juli 
Bygdetunet i Skiptvet kl.18.00.
Olsokgudstjeneste ved 
Bjørn Tore Pettersen.

5.august
Ingen gudstjeneste i Skiptvet kirke
Gudstjeneste i Spydeberg kirke
kl.11.00 ved Ann Kristin Rangøy.

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

19.august
Skiptvet kirke kl.11.00. Innsettelse
av sokneprest Eivor Andresen.  
Prost Trond Tveit Selvik deltar.

26.august
Skiptvet kirke kl.11.00. Sprell
levende-gudstjeneste med utdeling
av 4 års bok ved vikar. Sang av
Skiptvet Barnegospel. Kirkekaffe.

2.september
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
med presentasjon av konfirmanter
ved sokneprest Eivor Andresen.

4.september
Skiptvet kirke kl.08.30.
Morgenbønn.

9.september
Skiptvet kirke kl.11.00. 
Gudstjeneste ved sokneprest 
Eivor Andresen. Søndagssskole.

Også i år blir det felles 
gudstjenester med Spydeberg.

Vi oppfordrer alle til å delta på 
gudstjenester også i Spydeberg.


