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SKIPTVET MENIGHET
Menighetskontor og prestekontor:

Besøksadresse: Storveien 26
Post: Postboks 34, 1806 Skiptvet

Tlf.: 69 80 80 75
Hjemmeside: www.skiptvet.kirken.no

e-mail: post@skiptvet.kirken.no
Kontonr: 1100.45.00212
VIPPS: Skiptvet kirke

MENIGHETSKONTORETS 
ÅPNINGSTIDER:

Onsdag: 10.00 - 15.00
Fredag:   09.00 - 14.00

Sokneprest 
Anne C. E. Ringen

e-mail: sokneprest@skiptvet.kirken.no
tlf : 988 00 652 

Leder av fellesrådet 
Kjell Eivind Solberg

Tlf: 918 93 066
Leder av menighetsrådet  
May-Britt Lund Borgen

tlf: 959 60 090
Kirkeverge / Administrativ leder

Rune Johansen 
kirkeverge@skiptvet.kirken.no

tlf.: 917 87 650
Organist Valeri Rubacha
kantor@skiptvet.kirken.no

tlf.: 924 48 242
Menighetspedagog

Mona Kristin Hassel Skogstad
menighetspedagog@skiptvet.kirken.no

tlf : 400 34 584 
Kirkegårdsarbeider Per Morten Bjerke

tlf.: 915 46 516 
Kirketjener Astrid Knudsen

tlf.: 907 55 047 

SKIPTVET
MENIGHETS BLAD
Bladet utgis av Skiptvet menighetsråd.

Det utkommer 4 ganger pr. år og sendes
gratis til alle husstander i Skiptvet 

kommune. Bladet inneholder også infor-
masjon om kommunal virksomhet. Bladet

kan også leses på Skiptvet Kommunes
hjemmeside under Skiptvet menighet.

Redaksjon:
Rune Johansen  (redaktør)

Eileen Gulbrandsen
Yngvar Nilsen, Eva Thon, Evy Ruud Eng

(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 
48/19, er 1. november 2019.

Hvor sitter troen, mon tro? Er troen
et produkt av mine tanker? Som
igjen er en kjemisk reaksjon i mitt
hode? Eller sitter troen i hjertet?
Men er hjertet da noe annet enn 
tankene mine?  Eller sitter troen i 
sjelen? Men hva er sjel?
Jeg grubler ofte på slike og andre
spørsmål til jeg blir sprø. Og jeg
kommer ikke frem til noen klare
svar. Jeg må bare konstatere at jeg
tror, uten at jeg vet hvor troen sitter. 
Jesus lar oss forstå at tro ikke er en
egenskap i oss mennesker. Troen er
en gave som gis oss utenfra.
Tro er å identifisere seg med et sett
verdier. Troen har et intellektuelt
innhold som vi kan formulere og
skrive ned i ord og bønner og 
trosbekjennelser. 
Men, først og fremst har troen en
guddommelig dimensjon.  Troen er
en gave fra Gud. Tro er å forholde
seg til en levende Herre, som har vist
menneskene ansiktet sitt i Jesus
Kristus.
Troen starter når vi får et forhold til
Jesus. Og, den modnes og næres og
vokser når vi investerer i forholdet.
Når vi bruker tid til å snakke med
Jesus og lese om Jesus og høre om
Jesus. Tro er å lukke Jesus inn i livet
ditt.
Jeg vet ikke hva i meg det er som
tror. Men jeg vet at troen angår hele

meg og alt
som hører livet mitt til.
Og fordi både Jesus og jeg lever og
fordi både Jesus og jeg har en egen
vilje, hender det at troen både 
skjelver og kjemper i takt med det
som møter meg i livet. 
Vi vet at vind og bølger kan få selv
en solid ankerkjetting til å skjelve og
båten til å gynge, selv om ankeret er
trygt festet. Men så er det likevel en
forskjell for en båt i stormen når
ankeret er festet på trygg grunn enn
når det ikke er det.
Når troen skjelver og prøves, så 
holder jeg hardt fast på at det er i
Jesus og sammen med Jesus jeg
lever, beveger meg og er til. 
Tross alt.
På vegne av Diakoniutvalget i
Skiptvet menighet, vil jeg benytte
denne spalteplassen til å invitere til
temagudstjeneste i Skiptvet kirke
søndag 15. september kl.18.00.
Sykehusprest Sigmund Nakkim 
deltar i gudstjenesten. 
Etter gudstjenesten samles vi til 
kirkekaffe og samtale i prestegården.
Arbeidstittelen for arrangementet er:
«Hvordan troen kan utfordres i møte
med livets mange krevende 
situasjoner». 
Hjertelig velkommen!
God høst!

Anne Ringen - sokneprest

Om det å tro
«For det er i ham vi lever,
beveger oss og er til»
(Apostlenes gjerninger 17,28)
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Mona Kristin Hassel Skogstad (25)
startet 14. august opp som ny
menighetspedagog/trosopplærer i
Skiptvet.
Hun har bachelor
(barnehagelærerutdanning) fra

HiØ, i tillegg til årsstudium i
samfunnsfag og årsstudium i
religion fra Menighetsfakultetet.
Mona er sikkert et kjent ansikt for
flere av dere, da hun også vært
frivillig leder i vårt
konfirmantarbeid i 10 år!
Ansettelsesrådet har bestått av
May-Britt Lund Borgen (leder i
menighetsrådet), Anne Ringen
(sokneprest) og Rune Johansen
(kirkeverge).

Det var 7 søkere til stillingen.
Ansettelsesrådet er glad for at den
best kvalifiserte søkeren kom «fra
egne rekker», og at hun er godt
kjent i og med Skiptvet og Skiptvet
Menighet.

Vi ønsker Mona varmt velkommen
i staben, og vil komme tilbake med
en fyldigere presentasjon av henne
i et senere nummer av
menighetsbladet.

Ny menighetspedagog/
trosopplærer i Skiptvet

Onsdag 31. juli hadde Trude Skjeltorp sin siste arbeidsdag 
som menighetspedagog i Skiptvet. 
Trude har fått tilsvarende jobb i Spydeberg, 
og startet opp der 1. august.
Menighetsrådet og staben takker 
Trude for innsatsen her i Skiptvet 
og ønsker henne alt godt og lykke
til i ny jobb.

Trude Skjeltorp slutter som 
menighetspedagog i Skiptvet

Kvitteringsliste
Astrid Belgen, Gunnstein Løndal, Kari Ingulstad Botterud, Ann-Karin Pettersen, Knut Bråtveit Holm, Kari Rein Carlson,
Åmund Johannes Ødegård, Mona Granly, Kåre Magne Ødemark, Elisabeth Stub Christiansen, Aslaug Onstad, Aslaug
Narvestad, Jorunn Johannessen, Solveig Lillian Frorud, Asborg Charlotte Skaug, Lillian Anita Nybråten, Roger Dahl, Rolf
Tveter, Kjell Øystein Pettersen, Margareth Frorud,  Lilleng, Torhild Annlaug Svendsen, Bjørg Ragnhild Eng, Karen Marianne
Liverud, Johannes Hilmar Wilskog, Elsa Solberg, Kåre Holm, Kjell Eivind Solberg, Odd Johannes Lund, Ivar Lauritzen, Terje
Støten, Olav Pedersen, Solveig Brandt Kirkengen, Kari Marie Helgesen, Inger-Lise Bakkerud, Berit Øksnes, Tove Lisbeth
Møgster, Hans Fredrik Holene, May-Britt A Hauknes, Arild Enersen, Inger Berit Holene Espe, Ellen Gurine Thon, Asbjørn
Kristiansen, Øistein Svae, Inger Marit Solli, Lars Gunnar Larsen, Doris Hassel Lauritzen, Asbjørn Eriksen, Britt Kirsten
Andersen, Svein Rune Berg, Anne-Karin Wold, Edith Irene Lier, Per Haltuff, Marit Andreassen, Skiptvet helselag, Glenn Erik
Bjerketvedt, Turid Skipperud, Arnt Christian Aslaksen, Toril Anita Karlsen, Arnhild Fidjestøl Koppang, Knut Pedersen, Edle
Thoresen, Esther Wold, O.K.K., Ruth Førrisdahl, Lene M.Tangen, Hans Kr. Foss, Berit Kristiansen, Ruth Jakobsen, Karianne
Borgen og Åge Bjerketvedt, Ragnhild Vaa Lien, S.A. Krogstad, Kjellaug Røed

I tillegg er det kommet inn fire anonyme gaver.

Vi har mottatt kr 18.100,- fra forrige kvitteringsliste og t.o.m. 26.07.19. Vi takker alle om bidrar til at vi kan fortsette å gi ut
Skiptvet Menighetsblad.
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”Fortell noen sommerminner” sa
redaktøren av menighetsbladet, ”når
bladet kommer ut har vi sommeren
like bak oss, så sommerminner fra
gamle dager kan kanskje vekke
minner hos leserne.”
”Gamle dager –”. Jo, jo, jeg må jo
innrømme at min barndom og
ungdom hører hjemme i gamle dager.
Men noen av sommerminnene mine er
neppe interessante, jeg satt jo veldig
mye inne og leste i stedet for å boltre
meg i vannet f. eks. Så lærte jeg da
ikke å svømme før jeg var 15 år
heller. Men da måtte jeg lære, for jeg
var hjertelig forelsket i ei jente som
brukte samme badeplass som min
beste venn. Den sommeren ble det
mye bading.
Men i Skiptvet er det mange som har
vært på leir! Min første leir var
”Gutter, 10-12 år” på Strand utenfor
Sandefjord. Jeg var 10 år gammel,
krigen lå bare 5 år bak oss, og det var
første gang jeg var hjemmefra alene.
Hjemlengselen slo til, selv om
bestekameraten var med. Jeg ”så”
gata hjemme i en egen glans, og det
hendte jeg måtte bort til vannkrana på
veggen for å ”vaske bort svetten”.  
Om vi måtte levere rasjoneringskort
som del av påmeldingen husker jeg
ikke, men vi hadde nok mat hver dag!
Havresuppe ble servert ut gjennom
kjøkkenvinduet midt på
ettermiddagen. Populært! 
Strand hadde vært en bondegård hvor
våningshuset var ombygget og
utvidet. I spisesalen og i møterommet
var det lavt under taket, og det skapte
en lun atmosfære. Leirstedet lå
vakkert til ved fjorden, men det var
umulig å bade der på grunn av
gjørmebunnen. Derfor ble det en lang
marsj til nærmeste badestrand.
Fotballsletta var passe stor, med en
liten fjellkolle for publikum midt i
området.

Til overnatting hadde Indremisjonen
satt opp en stor bygning, ”Villa´n”,
med store 6 til 8-mannsrom. 8 gutter
på et stort rom – et opplegg for uro!
Derfor var inspektør snusen stadig i
aktivitet, og siste leirdag ble det delt
ut diplom til beste rom for ro og
orden.
I dette huset var det ikke lagt inn
vann, så intet kom inn, og intet ut.
Men vi hadde en utedo med mange
avlukker, og en lang vaskebenk
utendørs med mange vaskevannsfat
og kaldt vann.
Slik gikk nå årene, en leir hvert år for
de forskjellige aldersgruppene, gutter
og jenter hver for seg. Men endelig
ble vi da 16 år, og ble invitert til
Ungdomsleir. Vi sov i det samme
store huset, men naturligvis i hver vår
etasje. Vi er jo fortsatt i 1950-åra.
Ved morgenstellet bar jentene
vaskevannet inn på rommene, mens
guttene ordnet seg ute. I moderne ører
høres dette kanskje litt primitivt ut,
men ingen forventet seg noe annet.
Dessuten skal vi huske at slike
forhold har speidere hatt i all tid. 
Vi hadde til og med fast tak over
hodet under regnvær! 
Men fordelen ved en vaskebenk
utendørs var at det ble naturlig med en
langvarig tannpuss om kvelden! På en
ungdomsleir går det blikk i alle
retninger, følelsene er sterke, men
holdes ofte skjult. 

Derfor var tannpuss i tussmørket, i en
flokk hvor Den Ene også befant seg,
en programpost som gjerne trakk ut i
tid. 
Slik var rammen omkring oss i
førpuberteten; ”Gutte/jenteleir 10-12
år”. Innenfor denne rammen kjente vi
etter hvert hvordan underlige følelser
begynte å romstere i kropp og sjel,
”Leir 12–14” og ”14–16”. På
ungdomsleirene kom vi stadig
nærmere framtida, og spørsmålene ble
konkrete. Vi skal leve et liv. Hvilket
liv? På hvilket grunnlag? Vi drømte
om et hjem. Får vi en å dele det med?
Gamle klokker Heggtveit kunne vel
synge: ”Et ungdomsliv er skjønt som
morgenrøden når kun det leves rent i
Herrens frykt.” Men for den unge som
skulle leve dette livet var kanskje ikke
skjønnheten påtrengende. 
Men vi var på leir. Vi vokste gjennom
kameratskap og vennskap. 
Vi opplevde voksne som så oss og
viste omsorg for oss, og vi fikk høre
at det går an å finne fotfeste for
framtida. Jeg husker ingen løftet
pekefinger, og jeg minnes ikke det jeg
i dag ville kalle lettvint pjatt. 
Vi opplevde at leirene hadde et sikte,
et sentrum. I møtene var vi selv med i
forkynnelsen når vi i begeistring sang
leirsangen som Sigurd Lunde hadde
gitt oss noen år tidligere:

Yngvar Nilsen

Leirminner fra 1950-tallet

”Til leir er vi samlet, vi unge her, om Jesus og Ordet som han ga oss.
Han selv vil oss være i Ånden så nær, den visshet kan ingen ta fra oss!

Og sangen om Jesus er leirsangen vår, ham vil vi takke og tjene.
Vårt liv vil vi bygge på grunnen som består,  det er Jesus og Jesus alene!”
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Tidspunkter for kirkevalget
Valgdagene
Valgdagene i år er søndag 8. september fra 14.00 til 18.00, og mandag 9. september  fra 09.00 til 21.00.
Valget avholdes i de tidligere lokalene til servicetorget – Storveien 24 («E-verksbygget»).

Forhåndsvalg
I perioden 12.08 til 6.09 vil det være mulig å avgi forhåndsstemmer på menighetskontoret (Storveien 26) i
åpningstiden, som er onsdager fra 10.00 til 15.00, og fredager fra 09.00 til 14.00.

I tillegg er det forhåndsstemming i Skiptvet kirke etter gudstjenesten 1. september og på Sollia 
onsdag 4. september fra 13.00 til 15.00.

Ettersyn av manntall
Medlemskap i Den norske kirke kan fra mandag 12. august kontrolleres ved å ta kontakt med
menighetskontoret i åpningstiden.

I kirkevalget har alle 15, 16 og 17
åringer stemmerett! I Skiptvet
menighet har vi som mål å øke
valgdeltakelsen blant unge velgere
under 18 år. 
Fra valgforskningen vet man at når
unge først har stemt ved ett valg, så er
de tilbøyelige til å gjøre det igjen. 
Det er derfor all grunn til å oppfordre
unge velgere under 18 år til å stemme
ved kirkevalget som en viktig
forberedelse til de offentlige valgene
man kan delta i når man er 18 år. 
Det har vært en positiv utvikling ved
de siste kirkevalgene at de yngre
velgerne under 18 år i økende grad
benytter seg av sin stemmerett. I Borg
har oppslutningen økt fra 0,8 i 2009
til 2,9 i 2015. Det er den nest største
andelen oppslutningen i landet, etter
Oslo. 
Inviter og utfordre unge medlemmer
du kjenner til å stemme ved
kirkevalget. Ta kontakt med ansatte
eller kandidater dersom du eller den
unge velgeren er usikker på noe. 
Se også den informasjon som er
tilgjengelig på vår hjemmeside og i
menighetsbladet.

Visste du at…
• Ved kirkevalget i 2015 stemte 520

323 kirkemedlemmer. Det var en
rekorddeltakelse på 15 prosent.

• Ca. 3,1 millioner nordmenn har rett
til å stemme ved Kirkevalget 8.-9.
september.

• Det er dåpen som gir medlemskap i
Den norske kirke.

• Ungdom har stemmerett i
Kirkevalget fra året de fyller 15. 

• Et menighetsråd har 4-10
medlemmer. Medlemmene har ulik
utdannings- og yrkesbakgrunn og
mange er også aktive på andre
arenaer i lokalsamfunnet. 

• Til sammen skal 12.000
rådsmedlemmer stemmes inn i
Kirkevalget 2019.

Alle 15, 16 og 17 åringer har
stemmerett i kirkevalget
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NR 7.  Einar Tjelle, 1966, Ass. generalsekretær
Relevant erfaring:
Ulik jobberfaring i Den norske kirke og Kirkens Nødhjelp
Frivillig medarbeider/leder i barne- og ungdomsarbeidet i Skiptvet, bl.a. i Vepsebolet og KRIK.
Satsningsområder:
Av flere viktige ting ønsker jeg blant annet å jobbe for at Skiptvet menighet:
•   Ser seg selv som en del av en verdensvid kirke med inspirasjon og ansvar
•   Har tilbud til «unge voksne» («late night service», intimkonserter og gjester)
•   Tar ansvar som «grønn menighet», og bidrar også fra kirkens side i bærekraftsmålene lokalt

NR 8.  Thor Anders Smith Hoen, 1962, Advokat/Gårdbruker
Relevant erfaring:
Skiptvet menighetsråd, medlem i perioden 2011 – 2015. Kirkevert i Skiptvet kirke 2011 - 2019.
Satsningsområder:
Gudstjenesten er – og forblir – menighetens viktigste samlingspunkt, og det er viktig med rammer som
gjør at stadig flere føler seg hjemme her. Synliggjøring av kirkens rolle i lokalsamfunnet bør intensiveres
– særlig i en tid med løsere tilknytning til staten.

NR 9.  Toril Anita Karlsen, 1946, Pensjonist
Relevant erfaring:
Styremedlem i søndagsskolen og Skiptvet Misjonshus.
Styremedlem i FAU, Meieribyen Vel og Skiptvet sang- og musikkråd.
Satsningsområder:
Bidra til å skape meningsfulle tilbud til barn og unge. Bidra til engasjement rundt frivillighet og dugnad.
Vedlikehold av kirken og kirkegården – jeg har lært mye om dette gjennom min manns jobb som
kirketjener i 39 år

NR 10. Arne Christian Christiansen, 1947, Pensjonist
Relevant erfaring:
Aktiv som frivillig innen 4H, fotball og folkedans.
Satsningsområder:
Kirken har i alle år hatt en grunnleggende plass i mitt liv.
Ønsker å jobbe for en kirke som er åpen for alle.
Opptatt av å bevare kirkebyggene og kirkegården.

NR 11.  Eva-Lisbeth Mørk, 1952, Pensjonist
Relevant erfaring:
43 års erfaring fra kor – av disse flere år som leder, og er i dag leder av Skiptvet Sangkor.
Erfaring fra speiderbevegelsen, både som speider og som leder.
Satsningsområder:
Ønsker å jobbe for en raus og åpen kirke hvor det er plass for alle.
Ønsker å jobbe for mye sang og musikk i kirken.

www.skiptvet.kirken.no

NR 1.  May-Britt Lund Borgen, 1962, Jordmor
Relevant erfaring:
Skiptvet menighetsråd, medlem/leder i perioden 2015-2019
Frivillig leder i barne- og ungdomsarbeid gjennom flere år. Engasjert i kor.
Satsningsområder:
Ønsker å bidra til en inkluderende menighet, som er et sted hvor alle kan føle seg 
hjemme. Ønsker å bidra til et spesielt fokus på barn og unge.

NR 2.  Øistein Svae, 1949, Pensjonist
Relevant erfaring:
Lokal kontaktperson for Opplysningsvesenets fond (som er eier av prestegården).
Medlem av kommunestyret i flere perioder – leder av teknisk hovedutvalg.
Leder av flere byggekomiteer.
Satsningsområder:
Er opptatt av å bevare og videreutvikle kirkeområdet.

NR 3.  Janne Øverland Søby, 1992, Bonde
Relevant erfaring:
Skiptvet menighetsråd, medlem i perioden 2015 – 2019. Frivillig leder i barne- og ungdomsarbeid, bl.a.
KRIK Skiptvet. Deltatt aktivt i ulike lag, foreninger og kor i Den norske kirke
Satsningsområder:
For meg er det kristne fellesskapet det viktigste. Jeg ønsker at menighetsrådet/ fellesrådet skal arbeide for
en kirke hvor alle kan føle tilhørighet, og en kirke hvor man kan vokse i troen på Jesus.

NR 4. Roger Nandrup Pettersen, 1963, Daglig leder
Relevant erfaring:
Frivillig medarbeider og leder i barne- og ungdomsarbeidet i Skiptvet menighet gjennom 30 år
– spesielt innenfor Stalloftklubben, søndagsskole og konfirmantarbeid.
Satsningsområder:
Ønsker å bidra til et godt og relevant tilbud til barn og ungdom.
Ønsker å bidra til at frivilligheten i Skiptvet menighet opprettholdes og økes.

NR 5.  Gro Elisabeth Walberg, 1958, Seksjonsleder
Relevant erfaring:
Mange års ledererfaring. FAU leder ved Kirkelund skole.
Håndballtrener for yngre lag.
Satsningsområder:
Ønsker å bidra til å skape en åpen og inkluderende folkekirke hvor alle skal føle seg velkommen. 
Opptatt av inkludering.

NR 6. Hans Olaf Aamodt, 1953, Pensjonist
Relevant erfaring:
Aktiv i ulike lag og foreninger – også med flere styreverv.
Satsningsområder:
Ønsker å bidra til at flest mulig føler seg hjemme i Skiptvet menighet.

SIDE 6

Kandidater til Skiptvet menighetsråd ved kirkevalget 2019
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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 
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
Folkebadet åpner igjen 1.september.

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.

AKTIV PÅ DAGTID
Oppstart 19.08.2019, 
husk å fornye treningsoblat. 
Timeplan for høsten 2019 finnes på
https://www.idrettsforbundet.no/nif/aktivp
aadagtid/. 

ÅPNINGSTIDER fra 19.8.2019:
Mandag kl. 15 - 20
Tirsdag kl. 15 - 20
Onsdag kl. 11 - 15
Torsdag kl. 15 - 20
Fra 7.9. også lørdag kl. 11 - 15

SOMMERLES-FEST
Torsdag 29.8.2019 kl. 18.00 inviteres alle
Sommerles-deltagere som har registrert
minst én bok til avslutning med trekning
av premier.
HØSTFERIEAKTIVITETER
Tirsdag 1.10. spilldag for elever på 
3.-.8.trinn.
Onsdag 2.10. fikledag for elever på 
1.-7.trinn.

FORFATTERFOREDRAG
Hilde Hagerup forteller om Anne Karin
Elstad fredag 11.10. kl. 18.30. 
Gratis inngang.

LUNSJKONSERT
Kulturskolen holder konsert lørdag 2.11.
kl. 13.00. Gratis inngang.

BARNETEATER
«Askeladden og gullfuglen» spilles lørdag
9.11. kl. 16.00 for barn fra 2-3 år.
Varighet ca. 40 min. Inngang kr. 25,- 
kort eller kontant.
«PÅ JAKT ETTER 
JULEFORTELLINGEN»
Julelitterære smaksprøver med tekster fra
de tidligste tider til den postmoderne jul,
ved Mona Ekelund fra Østfold fylkes-
bibliotek, mandag 25.11. kl. 19.00. 
Gratis inngang. 

JULEFORESTILLING 
«Jul i Piratbukta» spilles onsdag 11.12. 
kl. 18.00 for alle fra 3 år. 
Inngang kr. 25,- kort eller kontant.

UTSTILLINGER
I biblioteket finner du også alltid utstil-
linger med litteratur, filmer, brosjyrer mm
om aktuelle temaer!

TV-aksjonen 2019
Aksjonsdagen er i år søndag 20. oktober,
men også i år vil det i Skiptvet skapes
stort engasjement blant innbyggere, skoler
og barnehager og næringsliv i forbindelse
med TV-aksjonen. 

Årets innsamling går til organisasjonen
CARE og med fokus på å styrke kvinners
rettigheter og muligheter i verdens 
fattigste land.

CARE jobber for at fattige kvinner i noen
av verdens mest sårbare områder skal få
tjene sine egne penger, bestemme over sin
egen kropp og gjøre sin stemme hørt i
samfunnet.

Den 20. oktober kan du gå årets 
viktigste søndagstur.

S K I P T V E T       KO M M U N E
www.skiptvet.kirken.no
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Borg bispedømme fylte 50 år denne
våren. Når venner fyller 50 samles vi
gjerne til et hyggelig lag, og bruker
muligheten til å si hverandre noen
gode ord. Men når hele den
kirkefamilien som heter Borg
bispedømme feirer seg selv, må det
mer enn en fest til! 

I løpet av dette året blir det
forskjellige markeringer i omtrent alle
menighetene i bispedømmet. Her hos
oss ble det bursdagsfeiring søndag 16.
juni med familiegudstjeneste i kirken
og fest i Misjonshuset etterpå. 

Ordet familie ble et
gjennomgangstema. Alle aldrer var
invitert til gudstjenesten, og alle
aldrer var representert. Store og små
hadde det moro i Misjonshuset med

pølsefest, leker og gjettekonkurranse.
Voksne som leker sammen med barn
skaper begeistring, og noen av ”de
gamle” i flokken var svært så flinke til
å løfte stemningen! 

Jubilanten, bispedømmet, ble heller
ikke glemt i haloien. Presten brukte
ordet familie som et bilde på hva et

bispedømme kan være. Alle hører vi
til i en familie, sa han, vi har foreldre,
mange har søsken, onkler, tanter,
fettere og kusiner. Det er fint og trygt
å vite at vi hører sammen med noen.
Slik er det også i kirken, selv om vi da
bruker andre ord: menigheter, prostier
og bispedømmer. Denne dagen er det
Skiptvetmenigheten som er samlet til
fest, og vi som hører til i Vestre
Borgesysselfamilien er omgitt av
mange andre ”prostifamilier”. 

Vi feirer de 50  år som ligger bak oss,
men vi skal også se framover! Alle
mennesker i Skiptvet betyr noe for
noen, de er verdifulle, uansett hva de
tenker om Gud. Men alle som hører til
i menighetsfamilien har en dobbel
oppgave. Gud vil at vi formidler
varme og omsorg til menneskene
rundt oss, fordi han har omsorg for

dem. Samtidig vil han at kirken
hjelper mennesker til en slik kontakt
oppad at det kan sies om dem det vi
leser i Joh.evangeliet 1.12: ”Alle som
tok imot ham, dem ga han rett til å bli
Guds barn – de som tror på hans
navn!”

Yngvar Nilsen

Sommersamling med bursdagsfeiring

Den nye kirkegårdsdelen
Både staben og menighetsrådet har fått spørsmål om
hva som skjer med skråningen mot Vidnesveien på den
nye kirkegårdsdelen.
Entreprenøren har sprøytesådd to ganger, men gresset
har så langt ikke kommet som ønsket. 
I stedet har ugresset kommet, og det er vanskelig å
komme til og luke da jorden fortsatt er løs.
I skrivende stund er byggekomiteen i dialog med
entreprenøren for å komme fram til nødvendige tiltak.

Menighetsweekend
Etter at den planlagte menighets-weekenden i fjor høst
måtte avlyses, er komiteen nå i gang med å planlegge
på nytt. Det legges opp til et program som skal passe
for alle aldre, og som vi håper skal fenge både unge og
eldre!
Vi har reservert Solbukta 12. – 14. juni 2020, og vi
håper at dere vil reservere datoene allerede nå! 
Mer informasjon kommer både på hjemmesiden og i
senere nummer av menighetsbladet.
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Velkommen til middelalderaften i Skiptvet kirke!
De 16 middelalderkirkene i Østfold er unike kulturminner i dagens landskap.
De er levende vitner etter en svunnen, svært annerledes tid, men er fortsatt i
bruk og til glede i dag. 

Tirsdag 17. september klokken 19.00 inviterer Østfold fylkeskommune til
middelalderaften i Skiptvet kirke. Her vil du få høre vakker musikk med
middelalderen som tema, og interessante historier om kirken, pilegrims-
vandring, helgener, ritualer, myter, tro og overtro i middelalderen.

Foredrag ved arkeolog Silje Haugsten Ellefsen
Silje jobber hos fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune, med prosjektet
«Middelalderen i Østfold – kirkesteder og pilegrimsleder». Silje har tidligere jobbet som 
formidler og guide ved Kulturhistorisk museum, Vikingskipshuset og i Østfoldmuseene.

Musikk ved Sunniva Berg
Sunniva er utdannet klassisk sanger, men har med årene beveget seg mer over i grenseland
mellom folkemusikk og jazz. Særlig folkemusikken fra Østfold har fanget Sunnivas 
interesse. Sunniva er en svært allsidig musiker som trakterer både vokal og flere ulike 
instrumenter med utstråling og formidlingsglede.
Arrangementet varer ca. 1 time. Vi ønsker alle varmt velkommen! Gratis inngang.

Møtedager i Skiptvet
Misjonshus, 14. - 17. november

Torsdag 14. nov. kl. 19:00
Egil Sjåstad taler og 
Svinndal musikklag synger.

Fredag   14. nov. kl. 17:30
Fredagssamling! 
Egil Sjåstad holder andakt, 

                                  og Spiren ungdomskor 
                                  fra Spydeberg synger.
                                  Vi starter samlingen med enkel 
                                  middag, og det blir loddsalg og litt 
                                  underholdning.

Lørdag 16. nov.  kl. 11:00
Ernst Jan Halsne taler, 
og Rakkestadteamet synger.

Søndag 17. nov. kl. 17:00
Ernst Jan Halsne taler. 

Du er hjertelig velkommen
til  møtene våre!

Velkommen til søndagsmøter 
på Misjonshuset!

Søndag 22. sept. kl 17:00

Vi får besøk av sokneprest Runo Lilleåsen, 
som skal tale Guds ord.

Søndag 27. okt. kl 17:00
Kari Berg taler for oss denne søndagen.

Det blir også nydelig sang av Ingvild Fredbo.

Kari Berg Ingvild Fredbo      

Vi ønsker alle hjertlig velkommen 
til givende kvelder!      

www.skiptvet.kirken.no
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Skiptvet

MØTEPLASSEN

September:
3. sep           kl.18.00       Barnegospelen øver
                    kl.19.15       Soul Children øver
4. sep           kl.18.00       Klatreklubben
9. sep           kl.18.00       Klubben på Stalloftet
10. sep         kl.19.15       Soul Children øver
11. sep         kl. 18.00      Klatreklubben
12. sep         kl.11.00       Formiddagssamling
13. sep         kl.17.30       Fredagssamling
                                        Fam. Myhre deltar.
17. sep         kl.18.00       Barnegospelen øver
                    kl.19.15       Soul Children øver
18. sep         kl.18.00       Klatreklubben 
22. sep         kl.17.00       Søndagsmøte 
23. sep         kl.18.00       Klubben på Stalloftet
24. sep         kl.19.15       Soul Children øver
26. sep         kl.19.00       Misjonssamlling

Oktober:
7. okt           kl.18.00       Klubben på Stalloftet
8. okt           kl.19.15       Soul Children øver
10. okt         kl.11.00       Formiddagssamling
15. okt         kl.18.00       Barnegospelen øver
                    kl.19.15       Soul Children øver
18. okt         kl.17.30       Fredagssamling. Besøk av
                                        Føbe Edvardsen og 
                                        Mysen barnegospel
21. okt         kl.18.00       Klubben på Stalloftet
22. okt         kl.19.15       Soul Children øver
24. okt         kl.19.00       Misjonssamling
27. okt         kl.17.00       Søndagsmøte. 
                                        Tale av Kari Berg
29. okt         kl.18.00       Barnegospelen øver
                    kl.19.15       Soul Children øver

November:
2. nov          kl.17.00       Basar
4. nov          kl.18.00       Klubben på Stalloftet
5. nov          kl.19.15       Soul Children øver
12. nov        kl.18.00       Barnegospelen øver
                    kl.19.15       Soul Children øver
14. nov        kl.19.00       Møteuke
15. nov        kl.17.30       Møteuke og 
                                        fredagssamling
16. nov        kl.11.00       Møteuke
17. nov        kl.17.00       Møteuke- 
                                        avslutningsmøte
18. nov        kl.18.00       Klubben på Stalloftet
19. nov        kl.19.15       Soul Children øver
26. nov        kl.18.00       Barnegospelen øver
                    kl.19.15       Soul Children øver
28. nov        kl.19.00       Misjonssamling

Desember:
2. des           kl.18.00       Klubben på Stalloftet
3. des           kl.19.15       Soul Children øver

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 kl. 18.00 -
20.00 følgende dager i høst:

21. august
28. august

4. september
11. september
18. september

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

✁

Bønnekrukka
I våpenhuset i Skiptvet
kirke står det en 
bønnekrukke. Ved siden
av krukka ligger det 
lapper og penner. Skriv
ditt bønne-emne(r) på en
lapp og putt den i krukka.
Velg selv om du vil 
skrive anonymt eller 
bruke navn. Vi bærer
krukka frem til alteret og
løfter bønnene frem for
Gud samlet under 
forbønnen i 
gudstjenesten. Senere blir
bønne-emnene bedt for
av presten alene. Presten
behandler alle lappene
konfidensielt.
Bønnekrukka blir også
bedt for på 
morgenbønn-samlingene i
kirken. 

HVA VI GJØR PÅ
STALLOFTKLUBBEN???

Vi skyter med luftgevær,
pusser og lager fine ting av

tre, f.eks: krakker, 
osteholder, smørholder, 

pennekopper og biler, men
når det nærmer seg jul lager

vi julekort og mye annet. 
Vi har leker, utlodning,

andakt og mye mer. 

Alder for å kunne være med 
er fra 6 år.

Vi møtes på stalloftet, 
ved kirken annenhver 

mandag 
kl.18.00 til kl. 19.30.

FØRSTE SAMLING ETTER
FERIEN ER MANDAG 

9. SEPTEMBER!
KOM DA VEL!!



1. september 12.s i treenighetstiden
Skiptvet kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest 
Anne Ringen og menighetspedagog 
Mona Skogstad. Utdeling av 4års bok.
Skiptvet barnegospel deltar. 
Etter gudstjenesten serveres det kirkekaffe.
Velkommen til små og store! 
Det er mulighet for forhåndsstemming til 
kirkevalget etter gudstjenesten.

3. september
Skiptvet kirke kl.8.30
Morgenbønn

8. september 13.s i treenighetstiden
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste ved sokneprest Anne Ringen.
Alle er velkomne til å delta!

15. september vingårdssøndag
Skiptvet kirke kl.18.00
Det er diakoniens dag, og vi holder 
temagudstjeneste ved sokneprest Anne
Ringen og sykehusprest Sigmund Nakkim.
Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe og
foredrag v/Nakkim i presteboligen.
Velkommen.

22. september 15.s i treenighetstiden
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste ved sokneprest Anne Ringen og
menighetspedagog Mona Skogstad.
Presentasjon av konfirmantkullet for 2020.
Det serveres kirkekaffe etter gudstjenesten.
Håper å se deg!

29. september 16.s i treenighetstiden
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste ved vikar. 
Velkommen til gudstjenesten!

1. oktober
Skiptvet kirke kl.8.30
Morgenbønn

6. oktober 17.s.i treenighetstiden
Skiptvet kirke kl.11.00
Anne Ringen forretter dagens gudstjeneste,
hvor vi feirer dåp. Vi håper å se mange i 
kirken denne dagen.

SLEKTERS GANG

Gudstjenester i Skiptvet
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13. oktober 18.s.i treenighetstiden
Skiptvet kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest 
Anne Ringen og menighetspedagog 
Mona Skogstad. Vi feirer høsttakkefest og
Småbarns sang og Babysang er spesielt
invitert. Det blir også dåp.
Bygdekvinnelaget står for pynting av 
kirken denne dagen, og etter gudstjenesten
serverer bygdekvinnene kirkekaffe. 

20. oktober 19.s. i treenighetstiden
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste ved sokneprest Anne Ringen.
Dagens offer er viet til årets 
TV-aksjon, som i år går til Care Norge. 
Vi håper at mange støtter opp om dette!

27. oktober Bots- og bønnedag
Skiptvet kirke kl.11.00
Dagens gudstjeneste forrettes av vikar.  
Vi ønsker deg velkommen til kiken!

3. november Allehelgensdag / minnedag
Skiptvet kirke kl.19.00
Gudstjeneste ved sokneprest Anne Ringen.
Vi minnes de som har gått bort. 
Alle er velkomne til å delta!

5. november
Skiptvet kirke kl.8.30
Morgenbønn

10. november 22.s i treenighetstiden
Skiptvet kirke kl.11.00
Lys Våken familiegudstjeneste ved 
sokneprest Anne Ringen og 
menighetspedagog Mona Skogstad.
Skiptvet Soul Children synger for oss. 
Etter gudstjenesten serveres det kirkekaffe.
Velkommen til små og store!

17. november 23.s i treenighetstiden
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste ved vikar. 
Velkommen skal dere være!

24. november Domssøndag / 
Kristi Kongedag
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste ved vikar. 
Alle er velkommen til å delta. 

1. desember 1.s i advent
Skiptvet kirke kl.17.00
Lysmesse ved sokneprest Anne Ringen og
menighetspedagog Mona Skogstad.
Konfirmantene 2020 deltar. 
Etter gudstjenesten serveres det kirkekaffe.
Velkommen til inngangen til et nytt 
kirkeår!

3. desember 
Skiptvet kirke kl.8.30
Morgenbønn

Døpte:
Juni:
Henrik Solberg-Karlsen
Hedda Schie-Johansen
Theo Kristiansen
Thea Kristiansen

Vigde:
August:
Ann-Cecilie Løken og 
Ole-Magnus Christiansen
Maria Røed Kristiansen 
og Lars-Tore Johansen
Camilla Thingulstad Botner 
og Dag Øystein Myhrer

Døde:
Mai:
Berit Andrine Grøstad, født 1963
Jan Erik Moseby, født 1946

Juni:
Wenche Gade Torp, 
født 1951, gravlagt utenbygds

Søndag 1.september er det utdeling
av 4 års boka i Skiptvet kirke.
Skiptvet barnegospel synger. 


