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Endelig er jeg på plass i Skiptvet.
Jeg sier «endelig», fordi det lå en
lang rådslagning med Gud og familie
og venner bak at jeg søkte stillingen
som sokneprest i Skiptvet. Da jeg
fikk telefonen fra bispekontoret om
at jeg hadde fått stillingen, ble jeg
intenst glad. Så fulgte en periode
med avskjed og praktisk arbeid og
logistikk som skulle gå opp. Alle
som har flyttet, vet hva jeg snakker
om. Og endelig er jeg på plass. Og
man får ta det som en trussel eller
glede; men jeg synes at avskjed og
flytting er så lite gøy at jeg håper at
neste gang jeg flytter, blir det enten
ut av prestegården fordi jeg går av
med pensjon eller over veien fra
prestegården til vakre Skiptvet 
kirkegård. Bare Gud vet!
At jeg har den gode følelsen av å
være på plass og der jeg hører 
hjemme, handler ikke bare om at jeg
snart er i mål med å pakke ut mange
kasser. Det handler om den gode og
varme måten folk, stab, menighets-
råd, kommune og menighet har tatt
meg imot på. Og jeg vet at jeg har
mange gode førstegangsmøter i 
vente!
Jeg har altså flyttet inn i preste-
gården. Etter at boplikten for prester
ble opphevet, er vilkårene for å leie
en prestebolig ikke annerledes for
prester enn for andre som vil leie en
slik bolig. Mange av landets preste-
boliger er lagt ut for salg eller leie på
det åpne marked. Skiptvet prestegård
er av eier, Opplysningsvesenets Fond
(OVF), definert som en av 120 
prestegårder i landet som man ønsker
å bevare som bolig for presten på
grunn av den nære beliggenheten til
kirketunet. 

Opplysnings-
vesenets Fond
er en organisa-
sjon som av 
kirken er satt
til å forvalte
kirkelige 
verdier. 
Som en 
konsekvens
av 
forvaltningsansvaret, er det 
økonomien som råder i OVF og
ønsket om å bevare Skiptvet preste-
gård som bolig for presten handler
om økonomi. Listen på 120 boliger
er under revidering og dermed også
Skiptvet prestegårds plass på listen. 
Da jeg inngikk leieavtale med OVF,
var det et bevisst valg fra min side:
Jeg ønsker å bo i bygda og preste
gården er et naturlig sted for meg å
bo. Jeg ønsker at det skal være slik:
Prestegården er i OVF sitt eie, meg
til leie og til bygda sitt gavn.
Jeg ønsker at det skal avholdes møter
og sammenkomster i prestegården
som innledes med eller uten bønn.
Jeg ønsker at det flotte huset skal
brukes. Jeg har fokus på å invitere,
men jeg ønsker at folk, lag og 
foreninger, skal spørre om rom til
samlinger der det kan være behov og
aktuelt å være i prestegården hvis jeg
glemmer å invitere. Jeg ber om hjelp
til å bruke huset på en måte som 
tjener bygda. Det er det jeg ønsker. 
Takk for velkomsten! Jeg gleder meg
til fortsettelsen! 
Og av hjertet velkommen til kirken
og prestegården!

Anne C.E. Ringen

På plass!

I år er det valg til nytt 
menighetsråd og bispedømmeråd!
Menighetsrådet har satt ned en god 

nominasjonskomite som er i gang med å skaffe kandidater til menighets-
rådsvalget. Denne nominasjonskomiteen består av Svein Borgen (leder),
Evy Ruud Eng, Torgunn Skjelle Sollid, Øistein Svae og Einar Tjelle.  
Gjennom å sitte i menighetsrådet kan DU bidra i arbeidet med å utvikle 
kirken og menigheten her i Skiptvet. Har du lyst til å bidra? I så fall håper vi
på positivt svar dersom en fra nominasjonskomiteen ringer deg – alternativt
kan DU kontakte en av medlemmene i komiteen og melde din interesse!
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50 år er ingen alder. Borg er det nest
yngste bispedømmet i Den norske
kirke. Men selv om bispedømmet er
ungt, har kirken hatt en sentral rolle i
alle bygder og byer i Østfold og
Akershus gjennom tusen år.
Kirkebyggene, gudstjenestene og
aktivitetene har gjennom historien
vært livskraftige tegn på at i kirken
er ingen alene. Slik er det fortsatt.
Tanken om å opprette et
bispedømme i Smaalenene (senere
Østfold) ble lansert allerede i 1840-
årene. Det daværende Oslo
bispedømme var enormt, og
biskopen hadde store problemer med
å ha et effektivt tilsyn med det store
stiftet. Derfor ble Oslo stift oppdelt: 
I 1863 ble Hamar og Agder opprettet
som egne bispeseter. Som følge av
økt befolkningsvekst i Oslo stift ble
deretter Tunsberg bispedømme
opprettet i 1948. En av ideene som
ble vurdert var å legge Østfold til
Tunsberg, men dette ble forlatt siden
det var vanskelig å holde et slikt
bispedømme geografisk samlet.
I 1960-årene kom delingen av Oslo
bispedømme – som nå bestod av
Oslo, Akershus og Østfold - nok en
gang opp. Også denne gangen var
utfordringen at bispedømmet var for
stort. I 1966 oppnevnte
departementet et utvalg som skulle
vurdere kirkens administrative
grenser. Utvalget anbefalte at det ble
opprettet et nytt bispedømme
bestående av Østfold og Akershus,
med unntak av Asker og Bærum
kommuner. Dette ble støttet av
daværende Oslo-biskop, Johannes
Smemo, og Oslo bispedømmeråd.
Kirke- og undervisnings-
departementet støttet utvalgets
anbefaling og fremmet en
odelstingsproposisjon som passerte
statsråd 1.mars 1968. Denne ble
enstemmig vedtatt i Odelstinget
5.april samme år, og 25.april sluttet
Lagtinget seg også enstemmig til
vedtaket. Ved lov av 10.mai 1968 og

kongelig resolusjon 10.januar 1969
om ikrafttreden ble delingen fastslått
og bispedømmets grenser angitt med
virkning fra 1.april 1969.
Den 40 år gamle domprosten i
Bergen, Per Lønning, hadde allerede
13.desember 1968 blitt utnevnt til
biskop i det nye bispedømmet, og
dermed var forberedelsene i full
gang. Det ble en særlig høyt
prioritert oppgave å legge strategier
for å skape «et nytt kirkelig og
administrativt» sentrum i stiftsbyen
Fredrikstad. Forberedelse til
justering av prostigrensene var også
en sak som stod høyt på agendaen.
Det skulle skapes en ny Borg-
identitet.
Det nye Borg bispedømme omfattet
ved sin opprettelse ca 370.000
innbyggere, 50 prestegjeld og 
100 prester. Ved inngangen til
jubileumsåret har Borg bispedømme
723.066 innbyggere, 494.355
medlemmer, 109 sokn og 
122 presteårsverk.
50-årsjubileet gir oss en stor
mulighet til å synliggjøre det
fantastiske arbeidet som kirken
driver i alle lokalsamfunn i
bispedømmet vårt. Det vil i løpet av
jubileumsåret blir markeringer både

lokalt og i stiftsbyen Fredrikstad. 
I jubileumshelgen 23. – 26. mai blir
det flere arrangementer i Domirken,
og søndag 26. mai blir det gjestebud
i Domkirkeparken. 
Her i Skiptvet blir det kombinert
sommerfest og bursdagsfeiring
søndag 16. juni. (se nedenfor).
Målet er at flere ser og opplever
hvordan kirken skaper mer himmel 
på jord.
Følg med på
www.kirken.no/borgjubileum og
www.skiptvet.kirken.no 
for informasjon.
Kilde: Arne Bugge Amundsen:
«Borg bispedømme 25 år – et
historisk-kritisk skissebrett», i 
«Vår faste Borg – Borg bispedømme
25 år», 1994.

Biskoper i Borg
Per Lønning (1969-1976) 
Andreas Aarflot (1976-1977) 
Gunnar Lislerud (1977-1990)
Even Fougner (1990-1998) 
Ole Christian M. Kvarme 
(1998-2005)
Helga Haugland Byfuglien 
(2005-2012) 
Atle Sommerfeldt (2012 - 

Borg bispedømme 50 år i 2019

Familiegudstjeneste med sommerfest
Søndag 16.juni kl.14.00 er det familiegudstjeneste i Skiptvet kirke. 
Denne dagen vil vi også feire at Borg Bispedømme er 50 år, og vi inviterer
små og stor til sommerfest i forbindelse med gudstjenesten!

En komité er i gang med planlegging av denne dagen, så vi anbefaler dere å
holde av dagen! Her blir det litt av hvert som skjer! Mer informasjon 
kommer i neste menighetsblad, som kommer ut i løpet av uke 23.
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Noen ord om PÅSKETRADISJONER
For svært mange betyr ordet
”tradisjoner” noe positivt. Vi gjentar
noe vi har gjort mange ganger
tidligere, og kjenner at det vi gjør
plasserer oss på rett plass i livets
puslespill. Noen ganger vet vi hvorfor
det blir slik, for tradisjonen minner
oss om noe spesielt. Andre ganger kan
bakgrunnen være helt ukjent, men vi
kjenner at det er fint å følge
tradisjonen likevel. Slik kan det være i
familien, og slik har det gjennom
årene vært i folkelivet. 
Går vi noen hundre år tilbake i tiden
møter vi eksempler på en underlig
blanding av kristne motiver og
gammel, hedensk folketro.
Skjærtorsdag har navnet fra det
gammelnorske ordet skira, rense, som
viser tilbake til fortellingen om Jesus
som vasket disiplenes føtter denne
dagen. Men skira kan også bety
døpe/kristne, og blant norske bønder
var det lenge skikk å navngi nyfødte
husdyr denne dagen. Dåp og
navngivning skulle verne dyra mot
vetter og rovdyr når de ble sluppet ut
på beite senere på våren. 
Hekser og trollpakk var ekstra farlige
på påskeaften ifølge folketroen, men
en kunne verne seg ved å skyte inn
helgen med kraftige børseskudd. 
De fleste tradisjonene synes likevel å
ha en mer direkte tilknytning til de
bibelske begivenhetene. Langfredag
(Black Friday i den engelsktalende
verden) var fylt av strenge
fromhetshandlinger. Alt man gjorde 

skulle både minne om Jesu lidelse,
men også skape en medlidelse. Maten
skulle være ussel, husandakten skulle
være lenger enn vanlig (!), noen tok
på seg ekstra tungt kroppsarbeid, og
langfredagen var en passende dag for
rengjøring av fjøs og grisehus. 
Det har rent mye vann i havet siden
slike tradisjoner ble praktisert. Påsken
i vår tid er en viktig del av
samtidskulturen, men begrunnelsen er
ikke lenger entydig religiøs.
Familietradisjonene blomstrer.
Skiturer med appelsiner som niste,
soling med ryggen mot hytteveggen
eller  påskekrim på TV er velkjente
aktiviteter for mange. For andre blir
påsketradisjonene mer knyttet til
hjemmet. Egg og kyllinger dukker
opp, og minner oss om livet som får
en ny start. Det er nok våren som er
lengst framme i bevisstheten hos de
fleste, men symbolikken ligger
dypere. Jesu oppstandelse første
påskedag er begynnelsen på en helt ny
æra; døden er ikke det siste!
I kirkens liv står påsken helt sentralt,
og i nyere tid har mange kirker tatt i
bruk symbolhandlinger for å
understreke budskapet. I Skiptvet er
dette mest synlig på dagene
skjærtorsdag, langfredag og 
1. påskedag. Gudstjenesten
skjærtorsdag legges til kvelden. Det er
nattverd, og ved avslutningen dempes
lyset i kirken før alterutstyret bæres
ut, og et sort klede legges over alteret.
Jesus gikk ut i Getsemanenatten, - -
menigheten går ut i ærbødig stillhet.

Langfredag samles vi til en
gudstjeneste hvor alt som er preget av
jubel er tonet ned. Belysningen er
fortsatt dempet, og foran det tomme
og tildekkede alteret ser vi 5 røde
roser som en påminnelse om de 
5 sårmerkene i Jesu kropp etter
korsfestelsen. Liturgien er forenklet,
hovedsaken er lesningen av hele
lidelseshistorien. Noen prester preker
på denne dagen, i et forsøk på å
understreke betydningen av Jesu død
for oss. Andre prester føler at tekstene
på langfredag er så mektige at de bør
stå alene.
Men heldigvis kommer påskedagen!
Det sorte kledet er borte, alterutstyret
bæres inn i prosesjon, lysene tennes,
og gleden kan slippe løs. For å
understreke at dette er en annerledes
gudstjeneste er liturgien beriket med
et utvidet ”Ære være Gud i det
høyeste”. Trosbekjennelsen denne
dagen brukes bare ved de store
høytidene, igjen en markering av
festgudstjenestepreget, og musikken
bygger opp under opplevelsen av
glede. Var langfredag preget av sorg,
så er første påskedag fylt av jubel.
Jesus lever! Døden er beseiret – og vi
har ved troen håp om et liv ut over
alle menneskelige begrensninger!

Yngvar Nilsen
Kilde: 
UiO Institutt for kulturstudier og
orientalske språk. 
Artikkel: Påske og påsketradisjoner.
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Vi har vært på konfirmantleir på Sjøglimt. På fredagen
kom vi fram og vi fikk utdelt rom og fikk vite hvem vi
skulle sove med. På kvelden var vi ute i grillhytta og der
fyrte vi bål og vi fikk kakao og boller. Vi hadde det
veldig koselig. Når vi kom inn igjen hadde vi fritid og vi
hadde litt sånn småleker. På lørdagen hadde vi
konkurranser og vi forberedte også morokvelden og
gudstjenesten som skulle være på søndag. Til lunsj spiste
vi vårruller og etter det hadde vi litt fritid før vi var i
gang igjen med forberedelsene. Kiosken åpnet klokka 17
og da fikk vi kjøpe brus og godteri. Vi fikk taco til
middag, når vi var ferdige med å spise satte vi i gang
med morokvelden. Det var mange som hadde mye å by
på og det var gruppe 4 som stakk av med seieren. Etter
det hadde vi noen leker som hver og en gruppe hadde
organisert. Vi spiste kake når alt var ferdig, etter det gikk
vi til hver våre sted. Litt senere avsluttet vi med en stille
stund i kapellet. Søndagen var en travel dag, vi måtte
vaske og rydde hele leirstedet og vi måtte øve til
gudstjenesten. Alt i alt er det en fin gjeng og vi er
takknemlige for å å ha vært her. 

Skrevet av Sofie og Julian. 

Konfirmantleir 2019

Foto:Oliver Eliassen

Vårdugnad på kirkegården
– torsdag 25 april fra kl. 13.00!
Har du lyst til å være med å gjøre det fint på
uteområdene rundt kirken etter vinteren?   
Vi starter med dem som kan komme kl. 13.00. 
Det er også mulig å komme rett fra jobb og ta
middagen der, for ca. kl. 15.30 blir det felles grilling.
Og selvfølgelig blir det kaffe underveis i arbeidet.                                
Vi regner med å være ferdige til ca. kl. 17.30. 
Ta gjerne med egen rive, og andre hageredskaper.
Kirketjener og
kirkeverge vil
koordinere arbeidet. 
Blir det regnvær
utsettes dugnaden og
ny dato kunngjøres på
våre nettsider.  

Velkommen!

Menighetens årsfest
Menighetsrådet har gleden av å invitere til
menighetens årsfest søndag 31.mars – umiddelbart
etter gudstjenesten. Anne prest åpner «bispestua» i
presteboligen for årsfest denne dagen! Regnskap og
årsrapport for 2018 vil bli fremlagt. 

Det vil bli servert kaffe og noe å bite i, og vi ønsker
alle hjertelig velkommen!

Påskemesse med konfirmantene
Vi feirer påskemesse sammen i Skiptvet kirke 
14. april kl. 18.00 (merk tiden!)
Konfirmantene har i fellesskap laget gudstjeneste for
oss som vi feirer sammen på palmesøndag. 
Det blir sang- og danseinnslag og konfirmantene står
for preken og det meste av liturgien. 
Påskemesse er for alle, både liten og stor, og vi
gleder oss til å samles i kirken i inngangen til
påsketiden. Velkommen!

Fasteaksjonen
Søndag 7. april er det tid for årets fasteaksjon her i
Skiptvet. Da skal konfirmantene besøke alle
husstander i bygda for å samle inn penger til 
Kirkens Nødhjelp og deres 
vannforsyningsprosjekter. 
Vi håper at dere tar 
vel imot konfirmantene!



skyld og død, men over skammen som bor i oss alle.  
Gud er en krenket Gud. En såret Gud. Vi møter Gud
gjennom Jesus. Og i påskefortellingen møter vi en Gud
som gjør seg sårbar for krenkelser, avvisning og
latterliggjøring. Vi møter en Gud som ender opp på
korset som en krenket Gud som tviler på seg selv: Min
Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
Gud vet i sannhet hva det vil si å skamme seg. 
Han møter synderen med nåde. Den som skammer seg,
møter han med oppreisning.
Kanskje den vakreste oppfordring Jesus ga oss er denne:
Lev som lysets barn.
Lysets barn…tankene mine går tilbake til søndagsskolen
og sangen: Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn og lyse
for ham hver dag…i hjem og på skole i all min dag, ham
være til behag…
Men det er ikke solskinnsbarn Jesus kaller oss til å være
når han sier: Lev da som lysets barn.
Han kaller oss til å være stolte og glade mennesker som
ikke trenger å skjule noe for Ham.
Mange ting vil vi gjerne skjule for andre mennesker.
Spesielt det vi skammer oss over. Men du trenger ikke å
skjule noe for Jesus. Du kan leve som lysets barn. Med
oppreist hode og sjel. I troen på at du er et verdifullt
menneske. Vel verdt å elske.
«Salige er de som er fattige i seg selv, for himmelriket er
deres, sier Jesus.
Da jeg gikk på søndagsskolen lærte jeg mye bra og jeg
tror det er søndagsskolen som ga meg noe som jeg aldri
kommer til å gi slipp på til tross for all tvil og alle

tankevanskeligheter som er knyttet til det å kalle seg
kristen og troende og prest. Jeg fikk tidlig med meg en
forestilling om at Gud er glad i meg.
Bekreftelse og anerkjennelse og kjærlighet fra andre
mennesker er viktig for den som skammer seg og har
dårlig selvtillit. At du er fullstendig akseptert og elsket
av Gud, er ikke en erstatning for den aksept og
anerkjennelse du behøver fra andre mennesker. Men det
er et sted å begynne. Å våge å leke med tanken på at det
finnes en guddom og en godhet utenfor deg selv som ser
deg og kjenner deg og elsker deg. 
Å våge å begynne å tenke om deg selv at du er et godt og
verdifullt menneske akkurat sånn som du er, der du er i
livet, det er skummelt og vanskelig og for mange nytt.
For ikke å snakke om å tenke at du er elsket. Av Gud
selv. Stort og vanskelig, men som sagt, et sted å begynne.
Da Jesus sto opp fra de døde, var det en seier over døden,
synden og mørket i verden. Men det var også en seier
over krenkelser og skam. 
«Gi alle ting til Jesus», heter en salme jeg også lærte som
barn.
Om det er dumme og gale ting du har gjort i livet ditt
som du har skyldfølelse for, da gi det til Jesus og han vil
møte deg med tilgivelse og nåde.
Om det er skammen som holder deg nede, denne
ubestemmelige følelsen av å føle skyld og å ikke strekke
til…den vonde følelsen av å ikke være elsk-verdig, da gi
også det til Jesus. Han vil møte deg med oppreisning.

Løft hodet mot himmelen og god påske!
Anne C.E. Ringen
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Mange av oss har hørt påskefortellingen om Jesu lidelse,
død og oppstandelse så mange ganger at vi risikerer å ta
den for gitt. Men påskebudskapet er fremdeles den
drøyeste fortellingen som noensinne er fortalt på
jordkloden. Vi gjør klokt i å lytte til den.
Da Jesus sto opp fra de døde, var det en seier over døden,
synden og mørket i verden. Men det var også en seier
over krenkelser og skam.
Denne påskeandakten handler om synd og skam. Spesielt
om skam. Det er ikke et lystig tema, men det er et tema
som ligger meg særlig på hjertet å skrive om.
Mange mennesker skammer seg for mye. Det kan være
sunt å skamme seg. Å eie skamvett kan være bra. Det er
en sunn reaksjon å skamme seg når vi har trådt over
andre menneskers grenser og krenket menneskeverd. 
Men mange mennesker skammer seg uten at de har gjort
noe galt. Ofte er skammen knyttet til situasjoner der vi
lar innsiden vår komme på utsiden. Du var i en situasjon
da du plutselig ble sint og du viste det. Sinnet ditt kom ut
i ord som kanskje ikke var særlig velvalgte og hele
kroppen din dirret av følelser som plutselig var klistret på
utsiden av deg og ikke på innsiden der de vanligvis er
godt gjemt. 
Eller du begynte plutselig å gråte. Tårene kom og du
forsto ikke helt hvorfor og du mistet liksom litt kontroll.
Og etterpå skammet du deg. Det ble ekkelt og tenke på
hele episoden og du gjorde ditt beste for å unnskylde deg
til de som var vitne til din opptreden. 
Skammen har mange ansikt. For mange til å si mye om
dem i en liten andakt. Men jeg synes det er viktig å si
noe. Fordi skam lammer oss. Det er vanskelig å sette ord
på den og det er vanskelig å forstå hvor den kommer fra.
Vi bare merker den ved at vi føler oss som dårlige
mennesker. Skam får oss til å slå blikket ned og tenke
dårlige tanker om oss selv.
Skammen er ofte påført oss av andre mennesker. Det er
kanskje derfor den er så vanskelig å forstå.  
I kirken har vi snakket mye om synd og skyld, men vi
har kanskje ikke vært like flinke til å snakke om skam.
Ofte har vi blandet skyld og skam, slik at mennesker har
følt skyld uten grunn, altså skam, og dermed har kirken
vært en skampåfører. 
Kirken har levert premissene for god moral og borgerlig
anstendighet, men dette har hatt lite å gjøre med den
moral og anstendighet som Jesus lærer oss. Den som er
knyttet til menneskeverd: at vi gjør mot vår neste som vi
vil at vår neste skal gjøre mot oss.  Det er god moral og
etikk. Å ha blikk for våre medmennesker. Å ta vare på

dem vi har rundt oss.  Å ikke være likegyldig i forhold til
vår nestes nød.
Forbud mot strikking på søndager, kortspill og dans, for
ikke å snakke om alle de synder man kan begå i lystens
og seksualitetens navn fikk fokus i kirken. Alle de
tingene som mennesker som har levd en stund kjenner
igjen som syndig og galt og som vi forbinder med kristen
moral, det sitter dypt i mange.  Mens synder begått ut fra
ren og skjær ondskap, har vi vært dyktige til å
ufarliggjøre, skjule eller benekte. 
Jesu budskap var av et langt tyngre kaliber enn det som
handler om overfladisk moral. Når mennesker krenkes,
når grenser overskrides, når usunn og tilrøvet makt
utøves, da begås det synd. Da handler det om dårlig
moral. Da handler det om handlinger som står under Jesu
dom.
Det er viktig å snakke om synd og skyld. Det er også
viktig å eie sunt skamvett. I det nye testamentet møter vi
en Jesus som var knallhard i møte med synden. Han
kaller en spade for en spade. Når et menneske krenker et
annet menneske, så er det reinspikka synd. Og i
Jesusfortellingen får vi høre hvordan Jesus oppfordrer
syndere til oppgjør og omvendelse. Og så tilgivelse.
Tilgivelsen følger av et sant oppgjør. Tilgivelse for alt og
nye sjanser.
Men Jesus møtte mennesker som skammet seg på en helt
annen måte.  Han satte seg ned for å prate med kvinnen
som var Samaritaner og dermed fra et folkeslag som ble
sett ned på av omgivelsene. Han dro på hjemmebesøk til
Sakkeus som var så liten og redd at han flyktet opp i et
tre da Jesus kom forbi. Han lot seg salve til konge av en
hore. Han dro på fest og fikk rykte på seg for å menge
seg med storetere og vindrikkere. Det finnes mange
vakre og sterke eksempler på hvordan Jesus møter
mennesker. Han møter dem forskjellig. Der de er. Han
ser dem. Og i øyenfallende for den som tar seg tid til å
lese, er at han møter synderen med tilgivelse. Den som
skammer seg, møter han med oppreisning og bekreftelse.
Dette er først og fremst en påskeandakt til deg som
skammer deg over mangt og mye. Eller du vet kanskje
ikke at det er det du gjør, men du har ikke så veldig god
selvtillit når alt kommer til alt. I det store og hele tenker
du ikke så gode tanker om deg selv. Det er mange av oss.
Og bibelen har et klart budskap til oss: Gud har blitt
menneske i Jesus. Gud vet fullstendig godt hvordan det
er å være deg. Gud selv opplevde den ultimate
fornedrelse og skam da hans sønn Jesus ble mobbet og
pint inn i den nakne korsdød. Han vet hvordan det er å
bli fornedret til det ytterste. Oppreisningen og seieren
påskedag var ikke bare en oppreisning over synd og
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En påskeandakt om skam
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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 

KOMMUNENS ÅPNINGSTIDER
Sommeråpent fra 15. mai-15. september
kl. 08.00-15.00 
Resten av året kl. 8.00-15.45.
NAV
Mandag, tirsdag, torsdag og
fredag fra kl. 08.30 - 11.30,
onsdag stengt.
BOSTØTTE
Har du lave inntekter og høye boutgifter?
Da kan du søke om bostøtte!
Søknadsfristen er den 25. i hver måned. 
Ta kontakt med Servicekontoret for 
informasjon eller hjelp.
FOLKEBADET
Åpningstider er:
Torsdag kl. 17.00 - 21.00 Damer 
(e/kl. 19.00 barn bare iflg. m/voksne)
Fredag kl. 17.00 - 21.00 Herrer 
(e/kl. 19.00 barn bare iflg. m/voksne)
Søndager kl. 12.00 - 13.00 Pensjonister
Søndager kl. 13.00 - 16.00 Familier
Søndager er det ekstra oppvarmet vann.
Badet er åpent i høstferien og vinterferien!
I juleferien og påskeferien er det stengt!
Barn under 12 år må alltid være i følge
med voksen. 
Billettpriser for 2019:
Barn - gratis
Pensjonister/trygdede - Kr. 45,-
Voksne - Kr. 70,-
Klippekort, 10 klipp, pensjonister/
trygdede - Kr. 275,-
Klippekort, 10 klipp, voksne - Kr.535,-
Babyer/småbarn under 2 år må benytte
godkjent svømmebleie/bukse i bassenget. 
BYGDEDAGEN SØNDAG 2. JUNI
Det vil tradisjonen tro være en stor
variasjon av utstillere, både inne i
kommunehuset og ute på bygdetunet og
parkeringsplassen. Spennende og kreative
presentasjoner fra nye og gamle utstillere,
som viser mangfoldet fra Skiptvets
innbyggere gjennom barnehage, skole, lag
og foreninger og privatpersoner. Og som
alltid mange fine innslag fra scenen. Håper
at mange tar turen til vårt flotte bygdetun
denne dagen. 

BIBLIOTEKET ÅPNINGSTIDER
Mandag kl. 15 – 20
Tirsdag kl. 15 – 20
Onsdag kl. 11 – 15
Torsdag kl. 15 – 20
Lørdag kl. 11 – 15 (fram til 30.4.)

ÅPNINGSTIDER I PÅSKEN:
Lørdag 13.4., mandag 15.4. 
tirsdag 16.4. kl. 11 – 15.
Påskeaften stengt.
Husk å sikre påskelektyren i god tid! 

BOKLOPPEMARKED
Utrangert bibliotekmateriale selges i
Skiptvet bibliotek fra lørdag 6. april og en
uke fram, i bibliotekets åpningstid.
Pris pr bok kr. 10,- eller fyll en pose for
kr. 50,-.

#SKIPTVETLESER2019
Hver måned gir Skiptvet bibliotek en ny
leseutfordring – velg selv eller besøk
bibliotekets utstilling med lesetips.
Utfordringene er: 

Januar: en bok om klima/miljø
Februar: en bok utgitt i 2018
Mars: en bok av en kvinnelig forfatter
April: en kriminalroman
Mai: en bok med navn i tittelen
Juni: en bok med handling fra et sted du
vil besøke
Juli: en sommerbok
August: en bok du kan lese ferdig på 
en dag
September: en bok med bare ett ord i
tittelen
Oktober: en sakprosabok
November: en filmatisert bok
Desember: en julebok
Ta gjerne bilde av det som er lest og legg
ut på sosiale medier med 
#skiptvetleser2019 og #bokåret2019

SOMMERLES
Sommerlesekampanje for alle fra 
6 til 13 år i tiden 1. juni – 31. august.
Dette er bare noe av det som vil prege
biblioteket i anledning av BOKÅRET
2019 – følg med!

Flere arrangementer i biblioteket vil til-
komme – all informasjon om disse finnes i
aktivitetskalenderen på www.skiptvet.
folkebibl.no og på bibliotekets 
Facebookside.

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

HJERTELIG TUSEN TAKK
for penger og gaver gitt til Sollia Bo – og servicesenter og hjemmesykepleien i 2018. 
Dette er kjærkomne midler/ gaver, som gjør at Sollia står frem slik det er i dag. 
Dette skaper en fin atmosfære og gir oss gode sanseinntrykk i hverdagen. Noe som betyr
mye for den enkelte. 
Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle de frivillige hjelperne våre; det er mange av
dere som bidrar med smått og stort, og alt er så absolutt like viktig. Dere bidrar med alt fra
å være frokostverter, følge til og fra underholdning, følgepersonell, matombrigning osv osv.
Vi er avhengig av dere. 
Masse tusen takk for samarbeidet gjennom året 2018 og håper dere vil være med i 2019 også.

Virksomhet pleie- og omsorg, 
Gro B. Abotnes, Pleie- og omsorgssjef.

Skiptvet Utstyrssentral
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Velkommen til en hyggelig handel på 
dagsenteret på Sollia
Hverdag mellom kl 8 og 15. 
Borgund og 
Ringen dagsenter produserer 
mye fint. 

Du får låne utstyret 1 uke gratis.  Er du under 16 år må du ha med legitimasjon og fullmakt fra foreldre.
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Gamle Baker`n (Storveien 37)
Åpent man-.tir-.tor-.kl 11.00-14.30 Fredag til 13.30 Ta kontakt for avtale utenom åpningstider Mob.92026263

Vinter
Langrennsski
Slalåmski
Skøyter
Staver
Ski og slalåm støvler
Kjelker
Akebrett
Og lignende

Sommer
Fiskeutstyr
Sykler
Soveposer
Liggeunderlag
Redningsvest
Skateboard
Grillpinner

SKIWEEKEND 2019
Fredag 1 mars satt 19 deltakere og en gjeng
frivillige ledere seg på bussen til Ål i Hallingdal
for en helg på Veslestølen leirsted. Det var god
stemning fra første stund og det ble en fartsfylt
helg med slalåmkjøring, musikk, bålkos, grilling,
latter og godt humør. 

På lørdag, etter en lang dag i bakken, hadde vi en
kveldssamling med sang og andakt etterfulgt av
underholdningskveld med
quiz og aktiviteter. 
Det var flott å være på tur
sammen med denne gjengen
med ungdommer som tar så
godt vare på hverandre, og
inkluderer alle i 
fellesskapet. 
Takk for en fin tur!

Mona K.H.Skogstad

Hyggemøter 
Skiptvet røde kors arrangerer
«Hyggemøter» i Aktivitetskjelleren på
Sollia, første torsdag hver måned, fra
kl.14.00-16.00.

Vi møtes for en hyggelig prat, 
tar oss en kaffekopp og noe å bite i. Det er utlodning, 
og alle bes om å ta med en gevinst.

Velkommen!

Foto:Mona K.H Skogstad
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5.mai kl.11.00 5.mai kl.13.00
Malin Moslått Pedersen Even Svenneby Meyer
Mathilde Flobakk Antonsen Anton Jonsson
Pernille Flobakk Antonsen Ida Løken Aamodt
Oline Afdal Thea Hauger
Theodor Justin Torp Simen Furulund
Emilie Martinsen Jakub Mekin
Casper Hansen Hermine Garseg
Vår Frøland Johansen Cathrin Olstad Kristiansen
Sindre Johnsen Julian Lenhardt Hagen

12.mai kl.11.00 12.mai kl.13.00
Sofie Eliassen Schei Oda Ludvigsen Svenneby
Jenny Ødegård Eskil Ludvigsen Svenneby
Peder Haltuff André Solli Borgersen
Sivert Dramstad Sandaker Oscar Schie Engebak
Tuva Marie Mørk Sean Thomas Kjærnsbekk
Oscar Lund Hjort Marie Krogh Støten
Madelen Desiree Homstvedt Mari Cijs Nestegard
Anders Mathias Wold Aamodt Andreas Braastad-Kjenner

Konfirmasjoner i Skiptvet kirkeGaver til 
konfirmantene
Det er mulig å levere gaver til kon-
firmantene i Skiptvet kapell, under
konfirmasjonsgudstjenestene. Det er
«vakter» i kapellet mellom kl. 10.00
og 14.00. OBS! Sjekk dato og 
tidspunkt  slik at gaven blir levert i
rett tid.

Arbeidene med kirkegårdsutvidelsen
skulle etter planen vært sluttført i
løpet av september 2018.  Det ble
imidlertid noen forsinkelser som gjør
at endelig ferdigstillelse blir våren
2019. Økonomisk og kvalitetsmessig
har arbeidene blitt gjennomført iht.
kontrakt.

Ut over de avtalte kontraktsarbeider
har byggekomiteen vedtatt å bestille
følgende tilleggsarbeider:

•  Lagt fiberkabel til kapellet og 
   kirken (ferdigstilt)
•  Bygge mur mellom eksisterende 
   kirkegård og kirkebakken 
   (ferdigstilt)
•  Legge om skifergangsti på 
   eksisterende kirkegård 
   (delvis ferdigstilt)
•  Beplantning ved ny urnelund 
   (gjøres våren 2019)
•  Flytte minnestein fra eksisterende 
   kirkegård til ny anonym minnelund
   (ferdigstilt)

Minnesmerke til navnet minnelund
samt kirkegårdsmerking vil også
komme på plass i løpet av våren.

Sangmøte med Andreas Harket
Vi har gleden av å invitere dere alle til en flott og givende kveld på

Misjonshuset søndag 28. april kl 17:00

Andreas Harket er en allsidig musiker og sanger på 30 år fra Drammen. Han har 
høyskoleutdannelse innenfor musikk, og har jobbet som freelance-musiker siden han var

16 år. Andreas har i en årrekke jobbet med Soul Children både i Drammen og i Oslo.

Andreas gleder seg til å komme og synge for oss - og sammen med oss -  denne kvelden. 
Hans bønn og store ønske er at folk skal bli berørt av det han formidler.

Det blir mye sang, og vi tar en liten pause underveis med enkel servering og utlodning.  
May-Britt Lund Borgen holder andakt.

Velkommen til en hyggelig opplevelse!

Nytt fra menighetsrådet - kirkegårdsutvidelsen
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Skiptvet Misjonshus

MØTEPLASSEN

Mars:

25.mars        kl.18.00       Klubben på Stalloftet
26.mars        kl.19.15       Soul Children øver
28.mars        kl.19.00       Misjonssamling. 
                                        Torild Dramstad og 
                                        Stein Vidar Lund deltar.

April:

02.april        kl.18.00       Barnegospelen øver
                    kl.19.15       Soul Children øver
05.april        kl.17.30       Fredagssamling  - familiekor fra Skjeberg deltar
08.april        kl.18.00       Klubben på Stalloftet
09.april        kl.19.15       Soul Children øver
11.april        kl.11.00       Formiddagssamling. Winnie m/flere deltar.
23.april        kl.19.15       Soul Children øver
24.april        kl.18.00       Klatreklubben
25.april        kl.19.00       Misjonssamling. Enok Kobbevik og 
                                        Tryggheim musikklag deltar.
28.april        kl.17.00       Sangmøte. Gjest er Andreas Harket. Se egen omtale.
30.april        kl.18.00       Barnegospelen øver
                    kl.19.15       Soul Children øver

Mai:

06.mai          kl.18.00       Klubben på Stalloftet
07.mai          kl.18.00       Barnegospelen øver
                    kl.19.15       Soul Children øver
08.mai          kl.18.00       Klatreklubben
09.mai          kl.11.00       Formiddagssamling. Bøe og Skaar deltar.
14.mai          kl.19.15       Soul Children øver
17.mai          kl.17.00       17.mai-fest. Yngvar Nilsen, 
                                        Sanggruppa og ordføreren deltar!
22.mai          kl.18.00       Klatreklubben
23.mai          kl.19.00       Misjonssamling. Torgeir Flateby deltar.
24.mai          kl.17.30       Fredagssamling, sommeravslutning. 
                                        Hans Johan Sagrusten deltar.
28.mai          kl.19.15       Soul Children øver

Juni:

5.juni           kl.18.00       Klatreklubben

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.

Klubben på Stalloftet
Annenhver mandag 

kl.18.00-19.30 
på Stalloftet ved kirken.

Fra 1.klasse.

Skiptvet Soul Children
Øver hver tirsdag 

kl.19.15-20.15 
på Misjonshuset.

Fra 5.klasse.

Skiptvet klatreklubb
Treffes i klatreveggen på

Misjonshuset fra april-juni og
aug-okt, annenhver onsdag.

kl. 18.00 til 20.00.
Åpent for alle. 

SMAK
Skiptvet Motoraktivitetsklubb

Hver torsdag fra april til 
oktober fra kl.18.00 i
Fjellshagen. Fra 5 år 

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

For mer info se møteplassen
eller ta kontakt med 
menighetskontoret

✁

Babysang på Misjonshuset tirsdager kl. 09.30 i oddetallsuker.
Småbarnssang på Misjonshuset tirsdager kl. 17.00 - 17.45 i partallsuker.

Velkommen!

Klubben på Stalloftet
Fra kl.18.00-19.30

Lodd kr.10
25.mars, 
8.april, 
6.mai



24.mars Maria budskapsdag
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste. Kirkekaffe.

31.mars 3.s.i fastetiden
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste

2.april 
Skiptvet kirke kl.08.30
Morgenbønn

7.april 4.s.i fastetiden
Skiptvet kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste med dåp. 
Kirkekaffe

14.april Palmesøndag
Skiptvet kirke kl.18.00 
NB! Merk tiden!
Påskemesse med konfirmantene.
Kirkekaffe.

18.april Skjærtorsdag
Skiptvet kirke kl.19.00
NB! Merk tiden!
Skjærtorsdagsmesse.

19.april Langfredag
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste

21.april Påskedag
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste

22.april 2.påskedag
Gutteforeningshytta i Vidnes kl.11.00
Gudstjeneste. Kirkekaffe.

SLEKTERS GANG

Gudstjenester i Skiptvet
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28.april 2.s.i påsketiden
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste

1. mai
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste

5. mai 3. s i påsketiden
Skiptvet kirke kl.11.00 og kl.13.00
Konfirmasjonsgudstjenester

12.mai 4. s. i påsketiden
Skiptvet kirke kl.11.00 og kl.13.00
Konfirmasjonsgudstjenester

17.mai, grunnlovsdagen
Skiptvet kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste

19.mai 5.s. i påsketiden
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste

26.mai 6.s. i påsketiden
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste

30.mai Kristi himmelfartsdag
Stadaas batteri kl.12.00
Friluftsgudstjeneste
Skiptvet Musikkorps deltar.

2.juni søndag før pinse
Skiptvet kirke kl.10.00 
NB! Merk tiden!
Bygdedagsgudstjeneste

4.juni
Skiptvet kirke kl.08.30
Morgenbønn

9.juni Pinsedag
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste

Døpte:
November:
Håkon Halden Jahr
Januar:
Jenny Strand
Februar:
Mathias Bakkerud-Strand
Evelyn Brandsrud
Sofie Eliassen Schei
Julian Lenhardt Hagen

Døde:
November:
Lisbeth Grendal, født 1953
Ole Anton Frorud, født 1938
Audhild Borgen, født 1932
Desember:
Mary Lovise Karlsrud, født 1929
Arvid Eng, født 1938
Ivar Asbjørn Haug, født 1927
Januar:
Tordis Hovden, født 1921
Ragnhild B Johannessen, født 1946
Unni Lisbeth Agnalt Aamodt, født 1950

Februar:
Irene Astrid Nilsen, født 1934

God påske fra alle oss 
i Skiptvet menighet!


