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Kom mai du skjønne milde?
Av Einar Tjelle

I likhet med mange er jeg glad i våren. Bjørka er igjen blitt grønn.
Hvitveisen strutter i skogen. Og på jordene spirer det. De fleste
trekkfuglene er kommet tilbake. Fuglesangen er intens tidlig på
morgenen. I april overnattet jeg i skogen et sted ved Glomma, og ble
vekket av en måltrost som sang sine vakre, intense og gjentagende
partier. En fortryllende konsert med morgensola som glitrende
lyssetting. Kun for meg. Slik føltes det i alle fall.
Synger fuglene mer intenst
denne våren?

Kanskje er fuglesangen ekstra intens
denne våren? I så fall har det nok med at
Norge har vært stengt ned under
pandemien. Og vi som har hatt mulighet
til det, har vært mer på tur i nærområdene
enn noen gang før. I nedstengte byer
rundt omkring i verden, leser vi om at
ville dyr og fugler «tar byen tilbake».
Flokker med fjell-geiter gresser i parkene
i alpelandsbyer. Fuglesangen høres
tydelig i et nesten folketomt New York.
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Foto: Einar Tjelle
Trolig startet hele pandemien på grunn
av råkjøret mot naturen og uvettig kjøp
og salg av ville dyr på overfylte
kjøttmarkeder i Kina. Råkjør mot natur i
Asia får følger for oss i lille Skiptvet
kommune? Men også her i Norge
forsvinner det dyrearter. Hvor ble det av
vipa? Og hvorfor dør torsken og
ærfuglene i Oslofjorden? Spørsmålene er
mange. Og de er viktige.
Uansett sier det noe vesentlig om hvor
viktig det er med økologisk balanse,
dyrevelferd og at vi alle er vevd inn i
skaperverket og Guds natur. Vern av
skog, hav og dyr (og alt liv!) er ikke en
luksus som vi kan ha kun som en hobby.
Naturen har en egenverdi, og som
mennesker er vi mer avhengig av den enn
naturen er av oss mennesker. Denne
våren kjennes det ekstra meningsfylt.
Naturen er et sted å søke ro og nye
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krefter. Og det er en påminning om hvor
sårbart livet er, og hvor finstilt naturen
og økosystemene er. Vi er som
mennesker en del av naturen og
økosystemene. Blir det bare en kulisse
eller et marked, slår den rett og slett
tilbake.

Grønn menighet og grønt
skogkloster

Skiptvet menighet ønsker å ha en
bevissthet om miljø og klima-spørsmål.
Vi ønsker å bidra til glede,
takknemlighet, refleksjon og undring
over å være en del av skaperverket. Og vi
ønsker å bidra til praksis-endring og
bevissthet. Skiptvet menighet ble en
såkalt «grønn menighet» for flere år
siden. Hvordan preger det vårt arbeid
med gudstjenester og undervisning,
arbeidet på kirkegården, innkjøp,
avfallshåndtering og energibruk? I løpet
av høsten vil vi legge opp en ny plan på
dette i menighetsrådet. Enda viktigere er
det at alle kirkemedlemmer og andre
lesere av menighetsbladet gjør sine egne
miljøvennlige og bærekraftige valg. Skal
vi få til grønn omstilling i tida framover,
må det samhandles på tvers av sektorer,
religioner og livssyn, og landegrenser.
Visste du for eksempel at det lille
buddhistiske skogklosteret her i Skiptvet
er engasjert i Håpets Katedral på Isegran
i Fredrikstad, sammen med oss i Den
norske kirke og flere andre? Prosjektet
som vil bekjempe plast i havet og bygge
håp på tvers av tro! Les gjerne mer om
dette interreligiøse miljøsamarbeidet på
www.håpetskatedral.no.
Fatt mot i denne tid! Hør fuglesangen og
gled deg over at det spirer rundt deg. Og
bli med å ta vare på – ikke bare
hverandre – men ALT det skapte.
Einar Tjelle er leder av Grønt utvalg,
Skiptvet menighetsråd

Prestens hjørne

Heldigvis dytter han meg i ryggen!

Da koronapandemien nådde landet
vårt, kom den som et bakholdsangrep
på de fleste av oss. Da det ble klart at
ting måtte utsettes og avlyses - til og
med konfirmasjonsgudstjenestene! var det som om alle krefter og
engasjement forlot meg med et
knips. Jeg ble motløs og veldig lei
meg.
Det er ikke sikkert at det skjedde
med et knips, men det skjedde også
med Timoteus at han ble motløs. Han
var en tent og engasjert ung mann da
selveste Paulus tok ham med på
misjonsreisene sine. Siden ble han
pastor i en menighet. Men så må
entusiasmen etter hvert ha kjølnet.

Paulus skriver til ham for å tenne
engasjementet hans på nytt:
(2. Timoteusbrev 1, 7-10)

-Gud ga oss ikke en ånd som gjør
motløs; vi fikk ånden som gir kraft,
kjærlighet og visdom.
Kraft, kjærlighet og visdom. Som vi
ikke finner ved å lete og grave oss
ned i det vi har mistet. Men i det Gud
gir. Som gir oss grunn til håp og
tillit.
Det vi er kalt til som kirke og
menighet, er å få være med på det
Gud satte i gang:
-Ved at vår frelser Jesus Kristus kom
til jorden. Og fordi Jesus:

-har gjort ende på
døden og ført liv
og udødelighet
fram i lyset.
Vi har all grunn til å tro at Gud vil
fullføre det han en gang begynte å
gjøre.
Også i disse rare koronatider.
Gjennom oss. Selv gjennom de av
oss som av og til «går i dørken».
Gud er ikke bare foran oss og ved
siden av oss, over oss og under oss.
Han er også bak oss. Og dytter oss i
ryggen. Med kraft, kjærlighet og
visdom.
Ta vare – og god pinse!

Anne

En annerledes vår – og et litt annerledes menighetsblad
For ganske nøyaktig 2 måneder
siden skulle forrige menighetsblad
gå i trykken. I siste liten måtte vi
stoppe opp, og gjøre endringer.
Arrangementer måtte avlyses, og
kontorer ble stengt………!
Denne våren har vært annerledes og
uvirkelig. Vi har opplevd stengte
kirker, skoler og barnehager.
Kontorer har vært stengt for
publikum. Beboere på sykehjem og i
institusjoner har ikke kunnet ha
besøk. Det samme har vært tilfelle
for pasienter på sykehus. Den sosiale
omgangen har for mange begrenset
seg til en prat på telefon, face-time
eller på gaten – med minimum
2 meters avstand.
Under disse forholdene har vi vært
opptatt av å fortsette å drive
menighet etter beste evne. Selv om
kontoret har vært stengt for
publikum har vi gjort vårt ytterste
for likevel å være tilgengelige.
Den norske kirke har gjennom disse
to måneder opplevd et kraftig digitalt
løft. Det har vært strømming av
gudstjenester, andakter, konserter,

kveldstanker. Initiativene og
tilbudene har vært mange og gode.
Her i Skiptvet har Mona
menighetspedagog og Anne prest,
med bistand fra flere frivillige, vært
aktive! Det er laget flere små
andakter med Jonas og Mathilde.
«Håpets tre» ble laget i forbindelse
med påsken, der bygdas befolkning
ble invitert til å henge opp påskeegg.
Det er satt opp en bønnevegg ved
kirken, og vi har strømmet
gudstjeneste fra Skiptvet kirke som
en del av det offisielle 17. mai
programmet. I pinsen blir det
mulighet til å delta i pinserebus ved
kirken.

Nå står vi foran å skulle
gjennomføre en kontrollert oppstart
av våre aktiviteter. Vi gleder oss stort
til å kunne feire gudstjenester igjen!
Og vi gleder oss til å kunne
gjennomføre konfirmasjoner til
høsten!
Etter hvert vil også kirkelig
undervisning starte opp igjen – også
dette etter en kontrollert plan.
Det er imidlertid laget strenge
smittevernrutiner for disse
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arrangementene, som også medfører
noen begrensninger. Dette foreligger
det oppdatert informasjon om på
våre hjemmesider og ved oppslag i
kirken. Dere kan også lese om
dagens regler på siste side i bladet.
Mye blir annerledes en god stund
fremover. Med andre ord – å starte
opp igjen er ikke å gjøre det samme
som vi har gjort før!
Overskriften tilsier at dette er et litt
annerledes menighetsblad. Av
naturlige årsaker er det få annonser
for arrangementer – her oppfordrer
vi alle til å følge med på oppdatert
informasjon på hjemmesider,
facebook og i dagspressen.
Denne utgaven av menighetsbladet
handler mye om omsorg. Guds
omsorg for oss, og vår omsorg for
hverandre og for miljøet rundt oss.
Det er viktig, ikke bare i tider som
nå. Vi ønsker hele Skiptvets
befolkning:
God lesning og en velsignet god pinse!
Rune Johansen, kirkeverge

www.skiptvet.kirken.no

Solens korona

raskeste som fins og normalt ville
tilbakelagt de 700 000 kilometerne til
solens ytterkant på et par sekunder, ender
den opp med å bruke opptil 200 000 år
på ferden. Det er litt rart å tenke på at
sollyset vi ser nå ble laget omtrent på den
tiden de første homo sapiens dukket opp!

Solens korona fotografert ved en total
solformørkelse (kilde:NASA/Aubrey Gemignani)

Solen har korona. Ikke viruset, men en
lysende krone som bare er synlig ved
totale solformørkelser som vist i bildet
over. Solskiven er omkranset av tunger
av glødende gass med temperatur opptil
noen millioner grader celsius. Men
temperaturen på solens synlige overflate,
den såkalte fotosfæren, er ”bare” rundt
6000 grader.
Til tross for at solen er vår nærmeste
stjerne og slik sett er mye enklere å
studere i detalj enn andre stjerner, kan
man trygt si at vi astrofysikere har brukt
lang tid på å forstå hvordan den fungerer.
Først på 1930-tallet ble vi klar over
mekanismen som får solen til å skinne,
og ikke før rundt årtusenskiftet ble vi
helt sikre på at den fungerer som vi
trodde. Og fortsatt er det altså sider ved
solen vi ikke skjønner.
Solens struktur
Allikevel vet vi en god del nå om solens
oppbygning og hvordan den fungerer. Vi
deler den inn i flere lag. Innerst i solens
kjerne produseres energien som får solen
til å skinne. Mekanismen er kjernefusjon:
Hydrogenkjerner smelter sammen til
heliumkjerner, og i denne prosessen
frigir de energi i form av
elektromagnetisk stråling. Synlig lys er
en form for elektromagnetisk stråling,
men strålingen som lages i solens indre
har mye høyere energi. Den mister
imidlertid mye av energien når den
beveger seg mot de ytre lagene fordi den
hele tiden kolliderer med ioner og
elektroner langs veien. Det fører også til
at den ikke beveger seg rett fram, men
blir kastet frem og tilbake. Så til tross for
at elektromagnetisk stråling er det

Solflekker fotografert av NASA-sonden Solar
Dynamics Observatory (SDO) (Kilde: NASA)

Det laget av solen vi ser kalles som
tidligere nevnt fotosfæren. De mørke
områdene i den som er vist i bildet over
kalles, ikke så veldig orginalt, solflekker.
I forhold til solen er de små, men én
flekk kan være større enn flere
jordkloder. De ser mørke ut fordi de har
lavere temperatur enn resten av
fotosfæren, rundt 4000 grader.
Solflekkene oppstår fordi solen, i likhet
med jorden, har et magnetfelt. Dette
magnetfeltet har en komplisert struktur,
og det endrer seg med tiden. Der
magnetfeltet stikker ut av fotosfæren er
det vanskeligere for varmen fra det indre
å stige opp, og derfor blir temperaturen
lavere der. Fordi solens magnetfelt
forandrer seg, vil antall solflekker
variere. Med omtrent 11 års mellomrom
er det spesielt mange solflekker.

Varm gass som følger magnetfeltet viser at
magnetiske løkker strekker seg opp i solens korona
(kilde: NASA).

Solens ytterste lag, koronaen, har
selvsagt blitt lagt merke til siden den
første solformørkelsen mennesker var
vitne til, men det var først i 1724 at
astronomen Giacomo Maraldi fastslo at
koronaen virkelig tilhører solen, og ikke
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månen som formørker den. Den er
forbundet med lagene under via
magnetfeltet, som vist på bildet.
Spektroskopi er den viktigste metoden
astrofysikere har til rådighet når vi skal
undersøke stjernenes oppbygning.
Metoden bygger på at hvert grunnstoff
kan sende ut og absorbere
elektromagnetisk stråling kun ved
bestemte bølgelengder som er unike for
hvert grunnstoff. Disse bølgelengdene,
spekteret, er som deres fingeravtrykk.
Men i motsetning til våre fingeravtrykk,
blir grunnstoffenes påvirket av miljøet de
befinner seg i. Ved å studere lyset vi
mottar fra solen og andre stjerner kan vi
derfor finne ut ikke bare hva det er
bygget opp av, men også kartlegge andre
egenskaper som temperatur og
magnetfelt.
Da teknikken ble tatt i bruk fra midten av
1800-tallet, så man stråling fra koronaen
som ikke svarte til noe kjent grunnstoff.
Lenge mente mange at den kom fra et
nytt grunnstoff som de kalte koronium.
I 1940 viste imidlertid svensken Bengt
Edlén at strålingen kom fra ioniserte
jernatomer. Denne strålingen er
imidlertid bare mulig dersom
temperaturen i koronaen er et par
millioner grader. Hvordan er det mulig,
når temperaturen i lagene under bare er
noen tusen grader?
Dette avsnittet burde ha gitt og forklart
svaret på dette spørsmålet, men
sannheten er at vi ikke vet hva svaret er.
Åtti år etter Edléns arbeide er det
fremdeles ingen som skjønner hvorfor
koronaen har så høy temperatur. Det
mest lovende stedet å lete etter svar, er i
solens magnetfelt. Vi vet at det kan
transportere energi fra lagene under til
koronaen, men nøyaktig hvordan det
skjer og om det er nok, vet vi ennå ikke.
Det er ikke noe negativt ved det, snarere
tvert i mot. Vitenskapen er bare levende
og spennende så lenge vi har gåter som
denne. Slik sett kan vi si at solen ikke
bare gjør liv på jorden mulig, men også
er med på å holde liv i astrofysikken!
Øystein Elgarøy

Professor ved institutt for Astrofysikk, UiO

Puslespillet

Det kan være veldig gøy å pusle
puslespill. Når du begynner å pusle
er det bare masse brikker som ikke
gir noen mening, og du vet kanskje
ikke hvordan bildet skal bli til slutt.
Kanskje bruker du mange timer på å
pusle et bilde, for så å oppdage at det
mangler en brikke. Irriterende. Bildet
blir aldri helt ferdig. Det er gøy å se
at brikkene, etter hvert som du
pusler, begynner å passe sammen.
Det blir et bilde og du kan se hva det
er.
I ukene mellom påske og pinse får vi
utdelt mange brikker som det ikke er
så lett å plassere. Fortellinger i
Bibelen gir oss små brikker av et
stort bilde som kanskje ikke er så lett
å se. På en av brikkene ser vi noen
jublende kvinner. De er på vei til de
andre vennene til Jesus for å fortelle
hva som har skjedd. Noen engler har
nettopp fortalt at Jesus er blitt
levende igjen.
Men disiplene sitter med noen andre
puslespillbrikker, og de passer ikke
sammen med de nye brikkene som de
jublende kvinnene kommer med.
Kvinnene var kjempeglade fordi de
hadde sett at graven var tom.
Disiplene var triste og redde. Jesus
ble jo tatt fra dem på en forferdelig
måte. Han ble tatt til fange og drept.
Men før det så hadde jo Jesus sagt og
gjort så mye fint. Mye som kanskje

var litt merkelig også. Han hadde
gjort folk friske. Han sa at han var
livets brød. Han gav mat til 5000 fra
bare en matpakke. Han hadde sagt at
han kom til å dø, men at han skulle
stå opp igjen etter 3 dager.
Og han sa: «Jeg lar dere ikke bli
igjen som foreldreløse barn. Jeg
kommer til dere. Snart ser ikke
verden meg lenger. Men dere skal se
meg, for jeg lever, og dere skal også
leve.» (Joh. 14, 18-19)
De hadde altså allerede fått mange
puslespillbrikker. I dagene etter
påske fikk de møte Jesus igjen.
Likevel var det vanskelig å se hele
bildet. Da Jesus tok farvel med
disiplene på Kristi himmelfartsdag,
ga han dem enda flere brikker.
Pinse handler om brikker som faller
på plass. Om et bilde som blir
tydeligere. Samtidig forstod
disiplene plutselig at de ikke var
alene. Jesus sa at de skulle få Den
hellige ånd, og dermed ville Gud
være med dem alle dager. Disiplene
så plutselig at de hørte med i bildet.
Pinse handler om å høre til. Selv om
det kan være vanskelig å få alle
disse brikkene til å passe sammen,
hører vi at Jesus ikke vil la oss være
alene. Vi er også med i bildet. Fordi
vi hører til.
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Fasteaksjonen i år ble annerledes.
Den ble 100% digital. I Skiptvet
samlet vi i år totalt inn kr. 23.307
gjennom Facebook og Vipps.
Dette betyr at innbyggerne i
Skiptvet har gitt tilgang til rent
vant til 117 personer for resten av
livet. I hele landet er det samlet
inn kr. 20.861.206. Tusen takk til
alle som har gitt litt av sitt, og
delt innsamlingsaksjonen på
sosiale medier.

PINSEREBUS

Fra torsdag 28. mai til og med
tirsdag 2. juni vil det være en
pinserebus rundt kirken. Rebusen
passer for store og små. Følg med
på facebooksiden vår «Skiptvet
menighet» for mer informasjon.

Mona Kristin Hassel Skogstad
Menighetspedagog

Kvitteringsliste 2/2020

Astrid Belgen, N.N., T.A. Smith Hoen, Karla Margaretha Aasen, Arnfinn Agnalt, Toril Helén Moseby, Lars Petter Støten, Hanne og Per Johansen, Kjersti
Tjelle, Randi Frorud, Sylvi Holmen, Arne Sverre Knudsen, Ragnar Andersen, Kari Marie Helgesen Heia, Jorunn Berger, Doris Hassel Lauritzen, Torgunn
Skjelle Sollid, Solbjørg Wold, Jon Erik Dramstad, Turid Skipperud, Per Johan Johansen, Åsmund Ødegård, Ole Skaar, John Willy Langli, Torhild Annlaug
Svendsen, Tove Langli Paulsen, Anne-Berit Bråthen, Inger-Lise Borger, Asbjørn Kleven, Bjørn Harald Dahl, Berit Synnøve Hansen, Odd Karsten Buraas,
Bjørg Ragnhild Eng, Kari Rein Carlson, Gunnar Støten, Lillian Anita Nybråten, Gro Pedersen, Anita Knardahl, Tom Arne Sydengen, Aud Ellinor Sydengen,
Britt Kirsten Andersen, Marit Helene Tveter, Olav Vyrje, Ragnar Unnestad, Ingebjørg Wettre Nilsen, Anne-Grethe og Lars Larsen, Jens Vestereng, Svein
Borgen, Kjell Eivind Solberg, Nasjonalforeningen For Folkehelse , Tove Lill Ødemark, Aagot Klausen, Solveig Lillian Frorud, Ann-Karin Pettersen, Åge
Bjerketvedt og Kari-Anne Borgen, Marianne Heske, Anna Kassem, Aina Jørgensen, Gunnar Wold, Arnfinn og Ingunn, Kjell Pedersen, Bjørg Synnøve Kile,
Marit Helen Karterud , Terje Holm, Bjørg Frorud, Laila Koffeld Kjelkenes, Olav Vestereng, Undis og Roger Dahl, Ole Harald Mørk, Wilhelm og Åse
Johansen, John Eivind Karlsrud, Ellen Gurine Thon, Karl Kristiansen, Toril Mai Liss Suserud, Ole Magne Kvande, Hans Petter Hagen, A. og J,
Johannessen, Anne-Brit og Kjell Tjernsbekk, Liv Holt, Asbjørn Stafseng, Toril A. Karlsen, Astrid Kristine Haltuff, Anne Marie Rypdal, Ragnhild Synnøve
Nilsen, N.N., Solveig Støten.
Vi ønsker å takke for små og store bidrag som har kommet inn til Skiptvet Menighetsblad! Siden forrige kvitteringsliste har det kommet inn kr 19.900,-

1

Solen er en kule av gass og har ingen fast overflate. Med overflate mener jeg derfor det sjiktet av solen vi kan se.

RESULTAT FRA
ÅRETS DIGITALE
FASTEAKSJON
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KO M M U N E

Besøksadresse: Storveien 28 • 1816 Skiptvet
Postadresse: Postboks 115 • 1806 Skiptvet
Telefon 69 80 60 00

E-mail: postmottak@skiptvet.kommune.no
Chat/Hjemmeside: www.skiptvet.kommune.no

KOMMUNENS ÅPNINGSTIDER

Sommeråpent fra 15. mai - 15. september
kl. 08.00 - 15.00 (Pga koronaepidemien
kan åpningstidene være avvikende).
NAV
Mandag – fredag fra kl. 08.30 - 11.30.
Stengt onsdager for drop-in timer. Hele
året. (Pga koronaepidemien kan
åpningstidene være avvikende).

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.
STOLPEJAKTEN 2020
Stolpejakten er godt i gang. Om du ikke
har mulighet til å laste ned appen, så kan
kart hentes på servicekontoret.
NYE TRIBUNER PÅ NES LENSE
Maskin og Utemiljø As har hatt i oppdrag å
lage en ny tribune ved Nes Lensemuseum.
Den nye tribunen er laget som et amfi hvor
det er plass til ca. 80 personer. Ved større
arrangement vil det settes opp mobile
tribuner. Dette gir kommunen og andre en
unik mulighet til å ha små og store arrangement i området, samtidig som valg av materiale og beliggenhet gjør området enda mer
attraktivt som rekreasjonsområde for små
og store. Dette gleder vi oss til å ta i bruk!

BYGDEDAGEN 7. JUNI ER AVLYST
I henhold til myndighetenes retningslinjer
er det ikke tillatt å arrangere kultur- eller
idrettsarrangement før 15. juni, med
mulighet for forlengelse.
Bygdedagen er derfor avlyst.
Vi satser derimot på at vi neste år igjen
kan invitere til tradisjonsrik Bygdedag på
bygdetunet i Skiptvet.

ÅPNINGSTIDER
Skiptvet bibliotek har dessverre hatt stengt
siden 13. mars pga. koronapandemien.
Det er i skrivende stund usikkert når
biblioteket kan åpnes for publikum igjen følg med på bibliotekets nettside:
www.skiptvet.folkebibl.no ang. mulige
åpningstider i sommer!
BESTILL & HENT!
Inntil biblioteket kan åpnes fysisk igjen, blir
det mulig å bestille materiale for
utlevering på utsiden. Bestill via vårt
nettsøk, på skranke@skiptvet.folkebibl.no
eller på tlf. 69806280 så avtaler vi
tidspunkt for henting (mandag - torsdag
kl. 12.00 - 16.00.)
DIGITALT BIBLIOTEKTILBUD
Selv om biblioteket er fysisk stengt, så har
vi flere ypperlige tilbud digitalt!
Over 7000 aviser og tidsskrifter fra hele
verden kan leses på app-en PressReader,
enten ved å åpne app-en i vår åpne

internett-tilgang eller via pålogging i
nettsøket vårt.
Med app-en BookBites kan du både lese og
høre bøker digitalt – dette tilbudet
utvides stadig med flere titler.
Filmbib.no gir deg mulighet til å laste ned
mye norsk film, spesielt kortfilmer og dokumentarer.
Nasjonalbiblioteket gir deg tilgang til
veldig mye digitalt materiale på nb.no.
Noen av tjenestene krever nasjonalt
lånekortnummer (man kan registrere seg
digitalt på nb.bib.no) og pinkode (fås hos
oss).
Sjekk vårt nettsted for flere digitale tips.
Vi kan også anbefale karanteket.no.
SOMMERLES
Det blir sommerlesekampanje også i år for
alle som er 6 - 13 år.
Vi håper det skal bli mulig å både låne
bøker og hente premier i biblioteket i
forbindelse med kampanjen, men dette vil
vi komme med mer informasjon om på vår
nettside.
SOSIALE MEDIER
Skiptvet bibliotek er på både Facebook,
Instagram, Twitter og Youtube. Følg oss
gjerne disse stedene i tillegg til å sjekke vår
nettside www.skiptvet.folkebibl.no.

Ruts bok i det gamle testamente
– en tre tusen år gammel fortelling om kjærlighet og omsorg
”Dit du går, vil jeg gå,
og hvor du bor, vil jeg bo.
Ditt folk er mitt folk,
og din Gud er min Gud.
Der du dør, vil jeg dø,
og der vil jeg begraves.”
Er ordene hentet fra et frieri? I så fall
peker de på noe helt sentralt i
forholdet mellom de to; viljen til
livslangt fellesskap, en vilje som også
rommer støtte og omsorg. Men det er
ikke en frier som åpner seg for sin
elskede på denne måten. Vi møter en
ung, barnløs enke, Rut, som ikke vil
slippe svigermoren, Noomi, fra seg til
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en usikker alderdom i hjembyen
Betlehem.
Noomi hadde noen år tidligere
kommet med mann og to sønner til
Moab, øst for Dødehavet, utenfor
Israels stammeområder. Guttene
vokste til og giftet seg med lokale
kvinner, så Rut var derfor en fremmed
i forhold til jødenes Gud.
Nå var de enker, alle tre. Rut og
svigerinnen var ennå unge nok til å ha
håp om trygghet i et nytt hjem. Noomi
så ingen slik mulighet for seg selv, og
måtte sette sitt håp til slektningene på
hjemstedet. Svigerdøtrene ble med på
reisen, selv om Noomi hadde pekt på

www.skiptvet.kirken.no
en langt tryggere framtid for de unge
på sine hjemsteder: ”Snu og gå
tilbake, hver til sin mors hus! Måtte
Herren vise godhet mot dere, slik dere
har vist godhet mot de døde og mot
meg! Måtte Herren gi dere trygghet
og la dere finne et hjem, hver i sin
manns hus!”

man også om jordeiendom. Ansvaret
for å løse ut jord som sto i fare for å
gå ut av ætten var lagt på slektningene
etter et system som bygde på
nærheten i slektskapet, og personene
ble kalt løsningsmenn. (3. Mos
25,25).

kvelden, da luften var kjølig, og hun
regner med at Boas er med i arbeidet.
Hun ber derfor Rut gå til
treskeplassen for å ta initiativ til en
avgjørelse: ”Når han legger seg, skal
du merke deg stedet hvor han ligger.
Gå så bort, ta teppet vekk fra føttene
hans og legg deg der. Så vil han selv
si deg hva du skal gjøre.”
Rut følger rådet, og i nattens løp blir
vi vitne til et betagende ”frieri”. Boas
våkner, han merker at det ligger et
menneske ved føttene hans og spør:
Hvem er du? Svaret kommer
stillferdig, men rett på sak: ”Jeg er
Rut, tjenestekvinnen din. Bre kappen
din over meg, for du er
løsningsmann.” Oversetter vi fra den
tids uttrykksmåte sier hun: Gift deg
med meg, for du er løsningsmann.

Julius Schnorr von Carolsfeld (1794-1872); Ruth im Feld des Boaz. Malt 1828.
Wikimedia Commons. (Original i National Gallery, London)

De sto ved et vendepunkt, og det
valget Rut tok ble en del av Jesu
ættetavle! ”Dit du går, vil jeg gå,…”
Matteusevangeliet begynner med å
fortelle hvem Jesus er, sett i et jødisk
slektsperspektiv, og i mylderet av
navn som innleder første kapittel
dukker Rut opp: (v 5-6) ”…Salma
fikk sønnen Boas med Rahab, Boas
fikk sønnen Obed med Rut, Obed fikk
Isai, og Isai ble far til kong David.”
Hva skjedde? Hvem var Boas,
og hvordan møttes han og Rut?
For å forstå hva som skjedde da
Noomi og Rut kom til Betlehem må
vi se på hvordan israelittene tenkte
om slekt på denne tiden. Det ble sett
på som en ulykke om en mann døde
uten etterkommere, og for å bøte på
dette var skikken at en bror av avdøde
skulle gifte seg med enken, og den
første sønnen i dette ekteskapet skulle
regnes som sønn av den døde. På den
måten kunne hans navn føres videre i
slekten. (5. Mos 25,5-6). Slik tenkte

Noomi og Rut kom til Betlehem i
innhøstningstiden, og Rut går ut på
åkeren for å samle kornaks. Det ble en
arbeidsdag som fikk konsekvenser!
Tidens ”fattighjelp” var nedfelt i
Moseloven, som sa ”…og de aksene
som ligger igjen når du har høstet,
skal du ikke sanke sammen. .… Du
skal la dem være igjen til de fattige og
innflytterne”. Boas var en slektning
av Noomis ektemann, og han eide
åkerstykket Rut arbeidet på. Da han
fikk vite at den unge kvinnen var den
som hadde vist godhet mot sin
svigermor, hans slektning, ga han
beskjed om at arbeidsfolkene skulle
legge til rette for at hun skulle få et
godt utbytte av sankingen.
Denne kvelden ser Noomi et lys i
tunnellen. Hun vet at Boas er en av
slektens løsningsmenn, og gjennom
ham kan ektemannens navn bevares.
Men han må vinnes for oppgaven, og
hun gir Rut råd om hvordan hun kan
få ham i tale. Treskingen foregikk om
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Hun får et klart svar som sikrer
hennes framtid, men Boas er en ærlig
og ryddig mann. Han vet at saken
gjelder mer enn ekteskap. Noomi har
også et jordstykke som må kjøpes ut,
så svaret blir ”Det er en annen
løsningsmann som er nærmere enn
jeg. Hvis han i morgen vil løse deg ut,
så la ham det. Men hvis han ikke vil
løse deg ut, skal jeg gjøre det selv, så
sant Herren lever!”
Dagen etter er saken avklart. Mannen
med førsteretten avslår. Ikke vil han
kjøpe jordstykket, og ikke vil han ta
Rut til kone. Boas har fått godhet for
Rut, og mellom linjene forstår vi at
det ikke bare er av plikt han gifter seg
med henne. Noomis alderdom er
trygget, og Rut får en ny familie.
Jødene leser Ruts bok i synagogene
under feiringen av høytiden shavu´ot,
50 dager etter påske. Folket feirer at
Gud har gitt budene på Sinai, og at
han lar jorda gi sin grøde.
Den kristne kirke merker seg med
glede at den fremmede fra det
hedenske området Moab er med i Jesu
ættetavle! Fortellingen peker
framover mot han som er verdens
løsningsmann, Jesus Messias.
Yngvar Nilsen

Gudstjenester i Skiptvet

31. mai Pinsedag
Skiptvet kirke kl. 11.00
Gudstjeneste med nattverd.
2. juni kl. 08.30
Skiptvet kapell
Morgenbønn
7. juni Treenighetssøndag
Skiptvet kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
14. juni 2.s i treenighetstiden
Skiptvet kirke kl. 11.00
Dåpsgudstjeneste.
Vi gjør oppmerksom på at denne
gudstjenesten kun er åpen for dåpsfølget!
Dette pga. smittevernhensyn.
21. juni 3.s i treenighetstiden
Skiptvet kirke kl. 11.00
Fellesgudstjeneste med menighetene i
Spydeberg og Hobøl.
28. juni 4.s i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste i Skiptvet kirke.
Fellesgudstjeneste i Hobøl kirke kl. 11.00.
5. juli 5.s i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste i Skiptvet kirke.
Fellesgudstjeneste i Heli kirke kl. 11 00.
12. juli 6.s i treenighetstiden
Skiptvet kirke kl. 11.00
Fellesgudstjeneste med menighetene i
Spydeberg og Hobøl.

Alt blir bra!
God sommer!

19. juli 7.s i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste i Skiptvet kirke.
Fellesgudstjeneste i
Tomter kirke kl. 11 00.
26. juli 8.s i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste i Skiptvet kirke.
Fellesgudstjeneste i
Spydeberg kirke kl. 11.00.
29. juli Olsok
Bygdetunet kl. 16.00
Friluftsgudstjeneste
2. august 9.s i treenighetstiden
Skiptvet kirke kl. 11.00
Fellesgudstjeneste med menighetene i
Spydeberg og Hobøl.
9. august 10.s i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste i Skiptvet kirke.
Fellesgudstjeneste i Hobøl kirke kl. 11.00.
16. august 11.s i treenighetstiden
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste
23. august 12.s i treenighetstiden
Skiptvet kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
30. august 13.s i treenighetstiden
Skiptvet kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste

Aktiviteter på
Misjonshuset

Med bakgrunn i pandemien blir
det ikke møter på Misjonshuset
før sommeren.
Følg med på informasjon om
oppstart av høstens møter og
samlinger på Misjonshusets
Facebookside, i avisen, og i neste
menighetsblad som kommer ut i
uke 35.

God sommer!
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SLEKTERS GANG
Døde:
April:

Ingeborg Røyset Martinsen,
født 1956
Arvid Røsand,
født 1947
Roy Olav Østreng,
født 1942

NB! Det kan komme endringer i
oppsatte arrangementer, Følg
med i avisen og i våre sosiale
medier for oppdatert informasjon.

Smittevernregler
for kirkelige
arrangementer
Gjeldende per 12. mai 2020

• Det kan maksimalt være 50
personer til stede på kirkelige
arrangementer
• Av smittevernhensyn er vi
pålagt å føre liste over
deltakere på kirkelige
arrangementer. Denne
makuleres etter 10 dager.
• Personer som kan være koronasyke, er i karantene eller som
har symptomer på luftveisinfeksjon kan ikke delta på
kirkelige arrangementer.
• Personer skal holde minimum
1 meters avstand til hverandre.
Kravet gjelder ikke personer i
samme husstand.
• Håndhilsing og klemming skal
unngås
• Det tilstrebes minst mulig
berøring av inventar og utstyr
• Antibac er tilgjengelig i kirken

