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

tlf.: 924 48 242
Menighetspedagog
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Vi er på vei mot pinse. Kirkens
glemte høytid. Pinse handler om ånd.
Vi snakker ikke så mye om ånd i
dagligtalen. Ordet «ånd» forbindes
med luftige saker av mange. Tankene
går til fenomener utenfor vår 
sansbare virkelighet, som noen 
mennesker mener de har evne til å
komme i kontakt med.
Bibelen snakker om ånd stadig vekk.
Og den snakker veldig konkret og
jordnært om fenomenet. I Bibelen
brukes ordet «ånd» synonymt med
«livspust». 
At du er et levende menneske, betyr
at du også er et åndsmenneske. Når
du og jeg møter hverandre, så er det
ikke bare som fysiske størrelser vi
møter hverandre. I rommet mellom
oss, møtes også den ånd som bor i
oss begge. Og i dette møtet skjer det
noe. Vi mennesker påvirker 
hverandre.
Paulus beskriver Jesus som ånd.
Jesus er «Ånden» med stor bokstav,
som i et egennavn. Og han sier; at
hvor Jesu Ånd er, der er frihet. 
Paulus skriver et annet sted at Jesu
Ånd er kjærlighet. Ekte kjærlighet
har en iboende egenskap: den er
aksepterende. Ikke noe virker mer
frigjørende fra å tenke dårlig om seg

selv, enn å
oppleve seg
elsket og
akseptert.
Ekte kjærlighet
setter fri.
Et møte mellom deg og Jesus, vil
bevirke at du kjenner deg fri. Ikke
bundet, ikke tvunget, ikke skamfull,
ikke mindreverdig, ikke liten, ikke
dum. Men akseptert og fri. Fri fra å
dømme deg selv. Fri fra å dømme
andre mennesker. 
Hvis ikke, hvis det er tunge bånd og
byrder du legger på deg selv eller
følelsen av plikt til å dømme og ta
avstand fra andre mennesker,  er det
en annen ånd du har møtt.
Ånd leder tankene til noe luftige
greier. Og man kan shoppe mye rart
på det åpne åndelig-religiøse marked
og langt inn i kristelige kretser, som
ikke gjør mennesker godt.
Jeg slår et slag for Jesu Ånd.  
For der Jesu Ånd er, der er frihet. 
Og frihet er en veldig god ting.
Med ønske om god pinse og god
sommer.

Anne C.E. Ringen

«Herren, det er Ånden,
og hvor Herrens Ånd
er, der er frihet»
(2.Korinterbrev 3, 17)

Vi søker ny menighetspedagog / trosopplærer
Trude Skjeltorp, som har vært menighetspedagog/trosopplærer hos oss de
siste to årene, har valgt å si opp sin stilling for å tiltre en tilsvarende stilling i
Spydeberg.
Vi søker derfor etter ny menighetspedagog /trosopplærer.
Er du interessert – eller vet du om noen som kan være det – anbefaler vi at
du sjekker stillingsannonsen på www.skiptvet.kirken.no eller www.finn.no.  
Men vær rask – søknadsfristen er 6. juni!

Åpningstider på menighetskontoret i sommer
Det kan være utfordrende med ferieavvikling i en liten stab. 
Det er derfor mulig at det kan bli noe redusert åpningstid 
hos oss i uke 28 og 29.   
Følg med på vår hjemmeside www.skiptvet.kirken.no for nærmere informasjon.
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Ved kirkevalget i år skal det velges
nytt menighetsråd i Skiptvet, samt
nytt bispedømmeråd i Borg. 
Nominasjonskomiteens liste for valg
av nytt menighetsråd i Skiptvet
finner dere under. 
Til valg av nytt bispedømmeråd i
Borg er det 3 lister:
•  Bønnelista
•  Nominasjonskomiteens liste
•  Åpen folkekirkes liste
Listene til valg av nytt
bispedømmeråd finner dere på
www.kirken.no/borg.
Dere kan også finne mer generell
informasjon på www.kirkevalg.no.
Hvor og når kan det stemmes?
Valgdagene i år er søndag 
8. september fra 14.00 til 18.00, 
og mandag 9. september fra
09.00 til 21.00.

På valgdagene avholdes
kirkevalget i de tidligere lokalene
til servicetorget – 
Storveien 24 («E-verksbygget»).
Det vil være mulig å avgi
forhåndsstemmer på
menighetskontoret (Storveien 26) i
perioden 12. august til 6. september.
Forhåndsstemmer kan avgis i
kontorets åpningstid, som er
onsdager fra 10.00 til 15.00 og
fredager fra 09.00 til 14.00.
Forhåndsstemming vil også være
mulig:
•  I Skiptvet kirke søndag 

1. september rett etter   
gudstjenesten

•  På Sollia onsdag 4. september 
fra kl. 13.00 til 15.00

Hvem kan stemme?
Alle som er født i 2004 eller
tidligere, som er medlem av 
Den norske kirke og som har
folkeregistrert adresse i Skiptvet kan
stemme ved kirkevalget i Skiptvet.

Vi ønsker at flest mulig vil benytte
sin stemmerett ved årets kirkevalg!

Din stemme teller! Godt valg!

Nominasjonskomiteens liste ved valg av nytt menighetsråd i Skiptvet
Ved valg til nytt menighetsråd i Skiptvet er det èn godkjent valgliste – nominasjonskomiteens liste. 
Valget vil bli gjennomført som flertallsvalg.
Det skal velges 6 faste medlemmer og 5 varamedlemmer til nytt menighetsråd. Følgende personer er nominert:

1. May-Britt Lund Borgen (Jordmor, født 1962)
2. Øistein Svae (Pensjonist, født 1949)
3. Janne Øverland Søby (Bonde, født 1992)
4. Roger Nandrup Pettersen (Daglig leder, født 1963)
5. Gro Elisabeth Walberg (Seksjonsleder, født 1958)
6. Hans Olaf Aamodt (Pensjonist, født 1953)
7. Einar Tjelle (Ass. generalsekretær, født 1966)
8. Thor Anders Smith Hoen (Advokat / gårdbruker, født 1962)
9. Toril Anita Karlsen (Pensjonist, født 1946)
10. Arne Christian Christiansen (Pensjonist, født 1947)
11. Eva-Lisbeth Mørk (Pensjonist, født 1952)

Nærmere presentasjon av kandidatene vil bli gitt i neste utgave av menighetsbladet, 
og på våre hjemmesider www.skiptvet.kirken.no.
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Konfirmasjon.…Pinse.… Når disse
linjene settes på papiret er skribenten
omgitt av vårgrønne trær,
konfirmasjonsgudstjenester og
pinsehøytiden noen dager framover i
tid. Min konfirmasjonstid i 1955 var
høstgul. En liten flokk, 8-10 stk var
samlet i Menighetshusets lille sal og
hørte på vår 63 år gamle sokneprest.
(Den kjekke, unge hjelpepresten på 38
samlet ca 100 til konfirmasjonen i
mai). Katekismen og salmeboka var
våre konfirmantbøker, week-
endbegrepet var ennå ikke koblet til
konfirmantundervisningen, og vi

hadde såpass respekt for den ”gamle”
presten at jeg ikke kan fortelle om
noen sprell fra disse ukene. Men den
litt høytidelige soknepresten satte
likevel spor, i hvert fall for meg! Han
ga oss pinse i oktober da han koplet
sammen forklaringen til 3. trosartikkel
med pinsesalmen Ånd over ånder,
kom ned fra det høye. Underet i
Jerusalem ble mer enn en fortelling,
og Luthers forklaring ble mer enn ord
som skulle læres utenat. Som ung
kristen opplevde jeg at denne
undervisningen ga meg et fotfeste for
troen. Jeg visste jo at barnetroen

hadde modnet gjennom årene i
søndagsskole, yngreslag og skolelag,
men det var frigjørende å høre at troen
min ikke var avhengig av hva jeg
visste eller forsto. 
Den Hellige Ånd hadde skapt
kristentroen i meg gjennom alt det jeg
hadde hørt av forkynnelse i løpet av
barneår og tidlige ungdomsår.
Konfirmantundervisningen høsten
1955 kastet et lys på pinsen som jeg i
glede har  takket Gud for gjennom
alle år siden! Den gleden vil jeg dele
med dere!

Yngvar Nilsen

Konfirmanter 2019
Øverst fra venstre: Anders Mathias Wold
Aamodt, Even Svenneby Meyer, Eskil
Ludvigsen Sundby, Peder Haltuff, Oscar
Lund Hjort, Julian Lenhardt Hagen, 
Andreas Braastad-Kjenner, Theodor Justin
Torp. 
2.rekke: Jakub Mekin, Anton Jonsson, Sean
Thomas Kjærnsbekk, Sivert Dramstad
Sandaker, Simen Furulund Strøm, Oscar
Schie Engebak, Casper Hansen, André Solli
Borgersen
3.rekke: Menighetspedagog Trude Skjeltorp,
Emilie Martinsen, Malin Moslått Pedersen,
Mathilde Flobakk Antonsen, Mari Cijs
Nestegard, Pernille Flobakk Antonsen,
Madelen Desiree Homstvedt, Oline Afdal,
Thea Hauger, sokneprest Anne Ringen
Fremste rekke. Jenny Ødegård, Vår Frøland
Johansen, Tuva Marie Mørk, Marie Krogh
Støten, Ida Løken Aamodt, Sofie Eliassen
Schei, Oda Ludvigsen Sundby, Cathrin
Olstad Kristiansen, Hermine Garseg. 

Norsk salmebok 2013 nr 515: Luthers forklaring:
Ånd over ånder, kom ned fra det høye, Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft
evig med Fader og Sønnen én Gud! kan tro på Jesus Kristus, min Herre,
Kom, du som sjelene sammen kan føye, eller komme til ham,
kom og gjør rede den himmelske brud! men Den Hellige Ånd har kalt meg ved evangeliet,
Kalle, forsamle og Jesus forklare, opplyst meg ved sine gaver, helliggjort og bevart meg
bygge Guds kirke, opplyse hans folk, i den rette tro, likesom han kaller, samler, opplyser
det er din gjerning, la oss den erfare, og helliggjør hele kristenheten på jorden og holder den
kom, du Guds kjærlighets mektige tolk! fast hos Jesus Kristus i den ene, rette tro……

Konfirmantundervisningen satte spor!

Trosbekjennelsens tredje artikkel:

”Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, 
legemets oppstandelse og det evige liv.”
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Vårdugnad på kirkegården
Torsdag 25. april var det vårdugnad på kirkegården. 
16 personer stilte opp, og ga sitt gode bidrag til at
kirkegården fremstår pen og velstelt til våren setter inn
for fullt! Det ble raket løv, luket, stelt i grusganger og
beiset søppelstativer.
Denne gangen ble det det servering i prestegården, og
Anne prest sørget for ertesuppe med varme
rundstykker og godt flatbrød. Etterpå vanket det kaffe
og vafler.
Det virket som om de fleste trivdes på dugnad – både
med arbeidet, og med det sosiale som naturlig hører
med slike dager. Alle uttrykte glede over å kunne
samles i prestegården og «bispestua», og vi koste oss
med den gode maten som Anne hadde tilberedt.
Dessverre glimret fotografen med sitt fravær denne
dagen, så vi har ingen bilder av den arbeidsomme
gjengen…..
Vi i staben vil rette en stor takk til alle dere som stilte
opp! Det er til god hjelp for oss med slike verdifulle
bidrag. 

Rune Johansen

Palmesøndag i Skiptvet kirke!
Årets konfirmanter hadde forberedt seg godt til
påsketiden, og palmesøndag feiret vi påskemesse
sammen med menigheten. Konfirmantene hadde
laget tema, bønner, tekster og bidro med danser og
korsang i gudstjenesten, i tillegg til at de ledet 
liturgien og holdt preken de hadde laget selv. 
Det ble en flott inngang til påsketiden og en full
Skiptvet kirke markerte palmesøndag på en god måte,
med fellesskap, engasjement og samhold. Takk til
konfirmantene og lederne som bidro til påskemessen!

Trude Skjeltorp

Årsmøte i Skiptvet Menighet
Søndag 31. mars ble det avholdt årsmøte i Skiptvet Menighet.
34 personer fant veien til prestegården denne søndagen, hvor Anne prest hadde pyntet og gjort i stand i
«bispestua». Møtet ble startet med kaffe og kaker – takk til Karin, Eva og Anne Marie for nydelig bakst!
Kjell Eivind Solberg ledet årsmøtedelen. Kirkeverge leste opp årsmeldingene, og gjennomgikk regnskap og
revisjonsberetning. Etter et «tøft» år i 2017, er det gledelig å kunne fortelle om et mindreforbruk i 2018. Det er
også gledelig å kunne fortelle om nedgang i sykefravær og sykemeldinger. Årsmeldinger og regnskap ble
enstemmig godkjent.
Årsmeldinger og regnskap ble delt ut i årsmøtet, og er også tilgjengelig på www.skiptvet.kirken.no.
I årsmøtet viste vår kjære sokneprest at hun også er en habil pianist da hun akkompagnerte til fellessangene!

Rune Johansen

Kvitteringsliste
Harald Borgen, M.Lund, Karl Paul Kristiansen, Solveig
Sofie Hansen, Mona Granly, Synnøve Aud Aasbrein, Karin
Synnøve Holm Johansen, Arild Enersen, Karin Lillian Dahl
Aannerød, Jonny Myhrer, Ragnhild Marie Haraldsen, Marit
Helen Karterud, May Lillian Johnsen, Liv Unnestad, Kjell
Tjernsbekk, Arne Borgen, Ole Andreas Holm, Hans Olaf
Aamodt, Sveinung Johan Husengen, Bjørn Skjønhaug,
Inger-Berit Kvande, Arne Sverre Knudsen, Anne-Lise Kile,
Sigmund Jørgen Heer, Knut Staksvold, Svein Veslum, Terje
Holm, Tommy Kristiansen, Jon Erik Dramstad, Knut Erland
Lund, Odd Gjerstad, Jorunn G.Nilsen, Dagfinn Kirkengen,
Kari Helene Wold, Ragnhild Frorud, Øyvind Løes,
Ingebjørg Wettre Nielsen, Ole Larssen, Gudrun og Gottfred,
Harald Frorud, Ragnhild Kvisler, Kjell Amundsen, Solveig
Støten, Anna Kassem, Leif Oskar Hopland, Karla
Margaretha Aasen, Kjersti M.Klausen, Tore Jan Berger,
Arne Tjernsbekk, Torgunn Skjelle Sollid, Thor Anders
Smith Hoen, Solbjørg Wold, Kari Koppang Fuglevik, 
Sally-Marie Wold, Ella Sørlie, Karl Eng, Jens Vestereng.

I tillegg er det kommet inn to anonyme gaver. 

Vi har mottatt kr 16.650,- siden forrige kvitteringsliste, og
t.o.m. 31.03.19. Vi takker dere alle for deres bidrag, som
sikrer videre drift av Skiptvet Menighetsblad.

Stemningsbilde. Foto: Eileen Gulbrandsen
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– Uten stipendordningen ville det vært 
umulig for broren min og meg å gå på 
skolen, forteller Melisent Hembrom i 
niende klasse ved Don Bosco School.

TEKST ROSEMARY HEMBROM/
SIGRID REGE GÅRDSVOLL
FOTO AUDUN NEDRELID

Melisents mor er lærer og faren er
arbeidsløs, og med bare én inntekt
ville det vært svært vanskelig for
familien å sende begge barna på
engelskspråklig skole. Utdannelse på
engelsk er nødvendig bakgrunn for
høyere utdanning, og Melisent
drømmer om å bli lege. Fordi hun har
fått stipend til å gå på Don Bosco
School, er målet innen rekkevidde. 
Don Bosco-skolen i Dumka har elever
fra ulike kaster og samfunnsgrupper
og med ulik religiøs bakgrunn. 
Skolen har spesielt fokus på elever
som kommer fra lavinntektsfamilier
for å bidra til å løfte dem ut av
fattigdom. 

Gjennom stipendprogrammet, som
støttes av Normisjon, får disse
elevene mulighet til en skolegang som
ellers ville vært utenfor deres
rekkevidde.
Skolen legger vekt på å utvikle sosiale
ferdigheter og følelse av
samfunnsansvar hos elevene gjennom
sosiale programmer som planting og
stell av avlinger og arbeid blant
fattige i avsidesliggende
landsbyområder. Elevene får også
delta på ulike kulturelle aktiviteter.  
– Min visjon for skolen er todelt,
forteller rektor Rosemary Hembrom. 
– Vi skal arbeide for å utbre Guds rike
gjennom bønn, bibellesing og
forkynnelse i skolen og i
lokalsamfunnet. 
En av Melisents klassekamerater er
Jeph Jacob Soren. Hans familie har to
inntekter, men begge 
foreldrene jobber i lavtlønte yrker, og
han er også 
avhengig av stipendordningen for å få
skolegang. 

– Fordi jeg har fått stipend til Don
Bosco, er det ingen hindringer
mellom meg og den utdannelsen jeg
vil ta, sier Jeph Jacob. 
Han vil bli ingeniør, og en utdanning
på Don Bosco School er et viktig
skritt i riktig retning.
– Min motivasjon er å opparbeide
meg kunnskap slik at jeg kan få en
god utdannelse og ha suksess i livet. 
– Gjennom tilgjengeliggjøring av
utdannelse skal vi bidra til å fylle
lokalsamfunnet med ansvarlige
medborgere. Skolens motto er «Arise
and shine» – reis deg og skinn. 
Vi ønsker at elevene våre skal vokse
opp og ta ansvar i samfunnet sier
rektor Hembrom. 

VI BER FOR: Elever og lærere ved
Don Bosco School

PROSJEKT: Utdanning i India
PROSJEKTNR: 304 017
KONTONR: 1503 02 13537

Skolegang for alle
Mange elever fra ressurssvake familier får
utdanning ved Don Bosco School.Sorg og omsorg er en organisasjon som driver arbeid for

å støtte de som har mistet en av sine nære. Sorg og
omsorg finnes flere steder i Østfold. Vi inviterer til åpne
sorgforum som du kan komme til uanmeldt. Der møter
man ledere å snakke med og andre som har opplevd å
miste noen. I etterkant av dette får man tilbud om å delta
i en sorggruppe. Vi håper du tar kontakt ved behov og at
du benytter deg av det gode tilbudet som finnes.
Sorgforumet er i Dr. Randersgate i Askim (Kirkekroa)
første torsdag i måneden: 5. sept., 3. okt., 7. nov. og 5.
des. 2019.

Høsten 2019 kommer sorg og omsorg til å arrangere kurs
for sorgguppeledere. Dette er et åpent kurs for deg som
ønsker å være en støtte for andre som er i sorg. 

Det arrangeres på kveldstid, mer informasjon kommer
seinere, så følg med i avisen, menighetsblad eller ta
direkte kontakt med Solveig K Tjernæs Vormeland,
98220299, solveig.vormeland@eidsberg.kommune.no
hvis du ønsker mer informasjon.

Det er aldri morsomt å dumme seg ut, og et offentlig
mageplask i skriftlig form er ekstra ille! Men det
presterte jeg i påskenummeret av menighetsbladet. 
I innlegget om påsketradisjoner kom jeg til å omtale
langfredag som Black friday, og mange av dere hoppet i
stolen. Black friday er et høyst materialistisk fenomen,
handledagen hvor mammon står i fokus. Derimot har det
engelske navnet Good friday et annet sentrum; mannen
på korset. I den gamle norske tradisjon er det Jesu lidelse
som har gitt navnet lang-fredag, derav vemodet, mens
Good friday peker på hva smertene førte til for
menneskeheten. Jesu død på korset (og hans
oppstandelse 1. påskedag) er grunnlaget for syndenes
forlatelse for den som utleverer seg til ham. Vi forstår
ikke det regnestykket, men ifølge Bibelen er det slik 
Gud regner.

Til slutt, et råd til meg selv og til alle andre: 
Hopp aldri over en skikkelig kvalitetssikring!

Hilsen (med bøyd hode)
Yngvar Nilsen
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Sorg og omsorg 
i indre østfold

RETTELSE! Skiptvet Menighet får nytt
misjonsprosjekt
I 2018 valgte Skiptvet Menighet å gjøre en avtale
med en menighet i Maherdeh i Syria som 
misjonsprosjekt. På grunn av den politiske 
situasjonen i Syria satte dessverre myndighetene en
stopper for muligheten til å overføre penger til 
syriske bankkonti. Menighetsrådet måtte derfor
beslutte å terminere denne avtalen. 
Misjonsutvalget har jobbet med å finne et nytt
misjonsprosjekt. Det var ønske om å velge et prosjekt
i regi av en organisasjon som har virksomhet i
Skiptvet. Det ble lagt fram to alternativer for 
menighetsrådet, som valgte å gå for et skoleprosjekt i
India, i regi av Acta / Normisjon. 
Vi har dermed gleden av å presentere vårt nye
misjonsprosjekt gjennom artikkelen på neste side, og
håper at befolkningen i Skiptvet viser giverglede til
dette prosjektet!

Ønsker du besøk?
Skiptvet Røde Kors ønsker å rette fokus mot besøkstjenesten i Skiptvet.
Hvem er du? Du er ung, voksen eller eldre.
Bor hjemme eller på institusjon. Vi besøker deg gjerne og slår av en prat.
Ta uforpliktende kontakt med oss på telefon 907 55 047
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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 – fredag fra kl. 08.30
- 11.30. Stengt onsdager for
drop-in timer. Hele året.

FOLKEBADET
Folkebadet er stengt frem til 1. september

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.
ÅPNE DAGER SKIPTVET 
BYGDEMUSEUM (BYGDETUNET)
Søndag 7.juli Tove og Lars
11.00-15.00
Søndag 11.august Kjell og Tom
11.00-15-00
Søndag 1.september Jorunn og Tove
11.00-15.00

ÅPNE DAGER NES LENSEMUSEUM
Søndag 16.juni
Marit Dokken, Erik og Svein Mathis
11.00-15.00
Søndag 7.juli
Marit Dokken, Erik og Svein Mathis
11.00-15.00
Søndag 4.august 
Marit Dokken, Erik og Svein Mathis
11.00-15.00
Søndag 8.september       
Marit Dokken, Erik og Svein Mathis
11.00-15.00

BIBLIOTEKET ÅPNINGSTIDER
I tiden 1.5.-23.6., samt fra 19.8.:
Mandag, tirsdag, torsdag kl. 15-20
Onsdag kl. 11-15
(Fra 1.9. også lørdag kl. 11-15)

I skolens sommerferie 24.6.-18.8.:
Mandag, onsdag og torsdag kl. 11-15
Tirsdag kl. 11-18

SOMMERLES
Den årlige sommerlesekampanjen for alle
barn fra 6 til 13 år vil selvsagt foregå fra
1. juni til 31. august også i år! Informasjon
kommer via skolene og i biblioteket!
Det blir høytlesning hver uke i biblioteket
av nytt kapittel i sommerlesfortellingen!
Se tidspunkter på bibliotekets nettside.
Sommerles-festen blir torsdag 29. august
kl. 18 for alle som har deltatt med minst 1
lest bok!

SPILL PÅ BIBLIOTEKET
Xbox, Nintendo Switch og iPad og 
massevis av brettspill vil være tilgjengelig
i hele sommerferien!

NASJONALT LÅNEKORT
Skaff deg et nasjonalt lånekort før ferien,
så kan du lett låne ved alle landets 
bibliotek mens du er på ferie – innlevering
kan gjøres ved Skiptvet bibliotek når du
kommer hjem! Ta med deg legitimasjon
med personnummer, så ordner vi kortet
mens du venter – det er gratis.

E-BØKER
Ca. 20 juni vil vårt tilbud på lån av 
e-bøker flyttes fra app-en eBokBib til
BookBites – mer informasjon kommer på
bibliotekets nettside www.skiptvet.folke-
bibl.no.

PRESSREADER
Via app-en PressReader får du tilgang til å
laste ned aviser og magasiner fra hele 
verden i inntil 7 dager etter at du har vært
innom bibliotekets eller kommunens
trådløse nett! Mange andre bibliotek har
også det samme tilbudet – prøv der du er
på ferie!

KOMMUNESTYRE- OG 
FYLKESTINGSVALGET 2019:
Skiptvet kommune har todagers valg i 
forbindelse med kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2019 i kommunehuset:

Søndag 8. september fra kl. 14.00-18.00
Mandag 9. september fra kl. 09.00-21.00

Tidligstemmeperioden er fra 1. juli til og
med 9. august. Da kan det kun stemmes på
parti og ikke lister, da listene ikke er klare
ennå (husk legitimasjon, valgkort blir
sendt ut i slutten av juli). Dette gjøres i
ordinær åpningstid ved Servicekontoret. 

Forhåndsstemmegivning er fra (i år)
mandag 12. august til og med fredag 6.
september (til kl. 14.30) (husk valgkort og
legitimasjon). Dette gjøres i ordinær
åpningstid ved Servicekontoret, men det
har også ekstra åpnet for 
forhåndsstemmegivning: 
lørdag 31. august fra kl. 09.00-13.00
langåpent tirsdag 3. september og torsdag
4. september til kl. 19.00. 
Det er mulig å stemme ved Sollia bo- og
servicesenter onsdag 4. september kl.
13.00-15.00.

Det er mulig om å få stemme hjemme i
forhåndsstemmeperioden. Dette må det
søkes om skriftlig og siste frist er onsdag
4. september. 

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

SLAMTØMMING
Slam og Spyleservice Indre Østfold AS er
i gang med slamtømming på rode 2,
Riukveien med sideveier. 
Rode 3 (Sundåsveien med sideveier) og 
rode 4 (Vidnesveien og Glenneveien med
sideveier) vil bli tømt i løpet av juni, juli
og august. 
Vennligst påse at tankene er lett 
tilgjengelige og synlige.

www.skiptvet.kirken.no
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Kirkegårdsutvidelsen

I skrivende stund har Grimsrud sluttført sine arbeider, og
kontraktsarbeidet er overlevert til Skiptvet Sokn som byggherre!
Gresset begynner å spire, og vi ser konturene av hvor fint det er
blitt – og kommer til å bli!
Heldigvis får vi mange positive tilbakemeldinger fra Skiptvets
befolkning, og det gleder oss! Det er hyggelig at mange års
planlegging og arbeid har gitt gode resultater til beste for
befolkningen i bygda.
For de av dere som ikke har hatt anledning til å komme å se selv,
har vi laget en liten «collage» med bilder fra kirkegårdsutvidelsen.
På vegne av byggekomiteen
Rune Johansen

Foto: Eileen Gulbrandsen
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Skiptvet barnegospel

Det arrangeres en rekke leirer i
sommer på disse leirstedene
Stenbekk Misjonssenter 
www.nms.no/stenbekk 
tlf 69130499
Solbukta Ungdomssenter 
www.solbukta.no      
tlf 69331168
Sjøglimt Leirsted 
www.normisjon.no
tlf 69811237
Sauevika Leirsted 
www.normisjon.no
tlf 69133660
Tjellholmen Leirsted 
www.kfuk-kfum.no/tjellholmen
tlf 69377125
Fangekasa bibelcamp 
29.juni-28.juli. www.fangekasa.no

SOMMERLEIRER!

Borg bispedømme 50år! 
Vi feirer med sommerfest i Skiptvet!
10.januar åpnet jubileumsåret! Det var dagen da Borg bispedømme ble
opprettet ved kongelig resolusjon i Kongens statsråd. 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. Ikke minst har kirken hatt en
avgjørende betydningen for menneskers liv, i glede og i sorg.
Borg bispedømme har mange vakre kirkebygg. Vi er et av bispedømmene
med flest middelalderkirker, og vi har fire kirker som er bygd de siste fem
årene. Kirkene er allsidige kunstgallerier og kulturhus.
En av de flotte kirkene i Borg bispedømme er selvfølgelig Skiptvet kirke.
Og i forbindelse med jubileet til Borg, ønsker vi å slå på stortromma når
det kommer til årets sommerfest! Vi inviterer hele menigheten til 
sommerfest på Skiptvet Misjonshus etter gudstjenesten søndag 16. juni.
Gudstjenesten denne dagen starter kl.14.00, hvor det også er Tårnagenter.
Vi drar i samlet tropp ned på Misjonshuset, hvor det blir et 
innledningsord, servering av pølser med tilbehør, kaffe, kake, saft og is.
Vi kommer til å ha en liten quiz, og det vil bli litt aktiviteter for barna.
Vi håper å se så mange som mulig denne søndagen!

Skiptvet Barnegospel er et kor for deg som
er fra 4 år, og opp til 4. klasse på
barneskolen. Vi møtes på Skiptvet
Misjonshus annenhver tirsdag fra kl.18.00-
19.00. Her synger vi, og noen ganger gjør
vi bevegelser til sangene også. Og vi får
høre litt om Jesus hver gang. Vi har også
med oss lykkehjul, med utlodning av
diverse gevinster. Vi har konsert i kirken
når det blir delt ut 4 års bok, som oftest
første søndag i september. Og vi har
julekonsert i kirken 2. søndag i advent,
sammen med Skiptvet skolemusikk og
Valeri Rubacha, som er kantor i kirken. 
Vi pleier også å synge for beboerne på
Sollia i løpet av året, og det hender at vi
synger i kirken i løpet av våren også. 
Vi har det veldig koselig sammen, og vi
ønsker oss flere barn å synge sammen med. 
Har du spørsmål angående Barnegospelen,
så kan du ta kontakt med 
Marianne Johnsen, på telefon: 938 23 953

www.skiptvet.kirken.no
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Skiptvet Misjonshus

MØTEPLASSEN

Juni:

5.juni           kl.18.00       Klatreklubben
13.juni         kl.11.00       Formiddagssamling, Raymann Karlsen deltar
16.juni         kl.14.00       Familiegudstjeneste m/tårnagenter
                    kl.15.00       Sommerfest og 50 års feiring av Borg bispedømme
27.juni         kl.19.00       Misjonssamling, Åge Philip Eriksen deltar

August:

10.aug          kl.11.00       Formiddagssamling NB!! Lørdag!!
21.aug          kl.18.00       Klatreklubben
22.aug          kl.19.00       Misjonssamling
27.aug          kl.18.00       Barnegospelen øver
28.aug          kl.18.00       Klatreklubben

September:

1.sep            kl.11.00       Familiegudstjeneste. 
                                        Barnegospelen synger.
3.sep            kl.18.00       Barnegospelen øver
                    kl.19.15       Soul Children øver
4.sep            kl.18.00       Klatreklubben
10.sep          kl.19.15       Soul Children øver
12.sep          kl.11.00       Formiddagssamling

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 mai-juni og
aug-sep på onsdager.
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

✁

Klubben på Stalloftet
Nå har vi tatt ferie!
Vi starter opp igjen 

mandag 9. september.
God sommer!

Tårnagenter i
Skiptvet kirke!
Søndag 16.juni er det igjen tid
for tårnagenter i kirken!
Tårnagent er for andreklassinger
–følg med på hjemmesiden vår
for informasjon og påmelding. 

        Velkommen til
    en spennende 
  dag i kirka!

Nytt om 
Skiptvet klatreklubb
Høstens klatresesong
starter tidlige enn før, og vi
avslutter også derfor sesongen
tidligere. Vi tror det er lurt ved
tanke på vær og vind.
En annen nyhet er at vi har åpent
hver uke i perioden!
Datoer for høsten er:
21. aug     kl 18:00 - 20:00
28. aug     kl 18:00 - 20:00
4. sept      kl 18:00 - 20:00
11. sept    kl 18:00 - 20:00
18. sept    kl 18:00 - 20:00
Åpent for alle!
Vi møtes på Misjonshusets
klatrevegg  - Velkommen!!



2. juni Søndag før pinse/ bygdedag
Skiptvet kirke kl.10.00
Bygdedagsgudstjeneste med 50 års 
jubilanter. Sokneprest Anne Ringen 
forretter. Velkommen til kirken.

4. juni
Skiptvet kirke kl.8.30
Morgenbønn

9. juni Pinsedag
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste ved sokneprest 
Anne Ringen. Velkommen.

16. juni Treenighetssøndag/ 
Skiptvet kirke kl.14.00
Familiegudstjeneste med tårnagenter.
Sokneprest Anne Ringen forretter.
Menighetspedagog Trude Skjeltorp 
deltar. Vi håper mange tar turen, både til
kirken, og på sommerfesten på
Misjonshuset rett etterpå!

16. juni 
Skiptvet Misjonshus kl.15.00
Sommerfest med feiring av Borg 
bispedømmes 50 års dag. 
Se egen annonse inne i bladet.

23. juni St.Hansaften/ 
2.s. i treenighetstiden
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste ved vikarprest.
Velkommen til kirken vår.

30. juni 3.s. i treenighetstiden
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste ved Bård Haugstvedt, Bård
Leite står for musikken. Velkommen.

7. juli 4.s. i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste i Skiptvet kirke!
Sokneprest Anne Ringen holder 
gudstjeneste i Spydeberg kirke kl.11.00,
og alle er velkommen til å delta der.

14. juli 5.s. i treenighetstiden
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste ved sokneprest Anne
Ringen. Velkommen.

SLEKTERS GANG

Gudstjenester i Skiptvet
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21. juli Aposteldagen/ 
6.s. i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste i Skiptvet kirke!
Sokneprest Anne Ringen holder 
gudstjeneste i Spydeberg kirke
kl.11.00, og alle er velkommen til å
delta der.

29. juli Olsok/ Olavsdagen
Bygdetunet i Skiptvet kl.18.00
Per Willy Wilhelmsen har gudstjeneste
på Bygdetunet. Som vanlig står 
bygdekvinnelaget for rømmergrøt, og
historielaget har opplegg i 
herredshuset. Velkommen.

4. august 8.s.i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste i Skiptvet kirke.
Gudstjeneste i Spydeberg kirke
kl.11.00, ved Geir Braadlie. 
Alle er velkommen dit.

11. august 9.s.i treenighetstiden
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste ved Bård Haugstvedt.
Velkommen til kirken.

15. august
Mørk golfbane
Det arrangeres VM i orientering, og
Bård Haugstvedt holder gudstjeneste
på Mørk golfbane. Se på hjemmesiden
vår for nærmere info.

18. august 10.s.i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste i Skiptvet kirke!
Bård Haugstvedt ønsker velkommen til
gudstjeneste i Spydeberg kirke
kl.11.00.

25. august 11. s. i treenighetstiden
Skiptvet kirke kl.11.00.
Sokneprest Anne Ringen forretter
dagens gudstjeneste. Velkommen!

1. september 12.s.i treenighetstiden
Skiptvet kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Anne Ringen. Vi deler ut 4 års bok, og
Skiptvet Barnegospel blir med og
synger for oss! Håper å se deg der!

Døpte:
Mars:
Sigurd Dybedahl Hansen
Vinjar Eilif Eklund Brestad
Iver Sørensen Støten
Robin Solheim
Lavrans Lognseth Andersen 
Astri Constanse Hattestad Agnalt
Marie Gran Agard (Hobøl kirke)
Tilde Gran-Schrøder (Hobøl kirke)
April:
Amelia Næss (Askim kirke)
Amalie Grindborg Hopland
Emilie Grindborg Hopland
Pauline Dagrød Hagen
Mai:
Aurora Pedersen Ihler

Vigde:
April:
Torill Moseby 
og Tore Ørsund

Døde:
Mars:
Erik Magnus Borgen, født 1936
April:
Unni Saugstad, født 1940
Gerd Marion Eriksen, født 1935
Ellinor Espenes, født 1934
Mai:
Randi Anita Finnes, født 1963

God sommer fra
alle oss i Skiptvet

menighet!


