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SIDE 2

«Jeg finner ingen ord, Herre.
Jeg kan ikke få frem noe å si.
Jeg strekker bare armene mot deg.
Som et barn.
Og gråter»
(Christel Wagner – I ditt nærvær – 2000)
Det er vanskelig å gå gjennom dagene
uten å juge, synes jeg. Det er ikke vond
løgn jeg tenker på, altså. 
Men det er hva jeg skal svare når jeg
snakker med mennesker i forbifarten, og
de spør meg om hvordan jeg har det. 
Da er det noen ganger vanskelig å være
ærlig.
Ikke det at jeg i det store og hele har det
så vanskelig. Jeg er veldig heldig som
har det så godt som jeg har det. Men jeg
synes ofte det er veldig vanskelig å svare
ærlig på spørsmål om hvordan jeg har det
sånn i forbifarten.
For selv om jeg har det bra i det store og
det hele, så kan det hende at jeg er sint
for noe, lei meg for noe, skuffet over noe,
sliten av noe, frustrert over noe, forvirra
av noe – akkurat der og da når noen spør
meg om hvordan jeg har det.
Og da sier jeg jo likevel som regel: 
«Jo takk, bare bra!» 
Eller noe liknende. Kanskje er det
egentlig ikke å juge. Man orker bare ikke
å si så mye mellom melk og brød på
butikken.
Og i vanskelige tider kan det være riktig
å beskytte seg selv litt i samtaler i
forbifarten. Ingen har krav på at du
blottlegger livet ditt og følelsene dine i
slike samtaler. Og det forventes sjelden
fra den som spør at du gjør det.
Når man er i sorg eller står i noe som er
vanskelig og gruer seg til å gå ut blant
folk, kan det kanskje være lurt å
forberede noen svar på forhånd. 
For eksempel:
«Takk, det er mye som er bra og mye som
ikke er så bra».  Da sier man mye. Og
man tar imot omtanken fra den som spør.

Jeg mener ikke at vi skal slutte å spørre
hverandre hvordan vi har det. Mange
savner akkurat det: at noen skal spørre
dem om hvordan de har det.
Samtaler i forbifarten er viktige. 
Selv samtaler om været er viktige for
kontakten mellom oss mennesker. 
Men noen ganger er samtaler i
forbifarten krevende. Særlig når tidene er
tunge og man ikke orker å si så mye, men
likevel våger seg ut blant folk.
Det er litt sånn også for meg når det
kommer til bønn. 
Noen ganger orker jeg liksom ikke å si så
mye til Gud. Jeg finner ikke ordene.
Uten sammenlikning forøvrig, så synes
jeg det er godt å lese om Jesu mor Maria
når de er samlet til bryllup i Kana og
vertskapet har gått tomme for vin i
evangeliet etter Johannes, kapittel 2, 
vers 3:
Maria bare nevner situasjonen for Jesus:
«De har ikke mer vin». Ikke noe
utenomsnakk. Hun bare sier fra: sånn er
situasjonen.
Det er godt for meg å vite at bønn kan
være akkurat det; å nevne situasjonen for
Jesus.
Kjære Jesus. Jeg finner ikke ord. Men jeg
plasserer denne store sekken med alt
sammen oppi hos deg. Amen.
Kjære Jesus. Pass på alle de jeg er glad i.
Og alle de jeg ikke har ofret en tanke,
men som trenger din hjelp. Amen.
Eller:
Kjære Jesus. Jeg er sint. Jeg er trøtt. Jeg
er såret. Jeg er lei meg.

Prestens hjørne

Jeg finner
ingen ord

Forts. side 2
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Eller:
Takk! Jeg er glad! Dagen i dag er god!
Jeg er glad for at du er i den!
Ærlighet varer alltid lengst. Det er ikke
lett å være ærlig på butikken eller andre
steder hvor vi møter hverandre i
forbifarten.
Men jeg tror på dette:
Møt Gud slik du er.
Så vil Han møte deg slik Han er.
Våg å nevne din situasjon for Jesus.  
Det trengs ikke noe mer. 
Eller egentlig trengs det ikke noe mer enn
et sukk for å be til Gud. Og det klarer vi.
Selv på en møkkadag. Eller spesielt da.
Det letter ganske mye.
Jeg siterer ofte fra salmen «Så vide om
land som sol mon gå» av W.A. Wexels
fra 1845 fordi jeg er så veldig glad i den.
Dette er vers 2:
Han ser hver en lengsel i sjelens grunn
som etter det evige higer,
han hører hvert sukk som i nattens stund
fra dypet til himmelen stiger.

Anne

Gjenreising av et kulturminne

Steinhytta ca 1900. Berthe i døråpningen.  Fotograf ukjent

For mange skjetvinger er Steinhytta i
Karterudskogen et velkjent begrep. I
1943 ble huset tatt ned for å flyttes
til Bygdetunet, men prosjektet ble
ikke fullført. En del stein ble fraktet
bort for å brukes til andre
byggeprosjekter i området, og mose
og lyng dekket snart over det som lå
igjen.  

Men fortellingen om Berthe, (1832-
1912) som hadde bodd der fra 1876
til 1905 levde videre. Det er
fortellingen om en fargerik
personlighet som kjempet seg
igjennom fattigdom og slit, og som i
mange år måtte bære ansvaret for
barna sine alene. (Ektemannen Ole
døde i 1867). Til tider kunne hun
kalles husmannskone, men de fleste
årene var hun dagarbeider og tjente

”Tuftene” i 1998. David Sperstad var med som kjentmann

Formiddagstreff
i Misjonshuset  
Formiddagstreffene starter igjen i
august. Det blir musikk, gjester,
andakt og servering som 
tidligere. 

Først ut er ordfører Anne-Grethe
Larsen, som 
kommer 13. august og forteller
om arbeidet som ordfører, om
saker våre politikere jobber med
og det blir anledning til å stille
spørsmål. 

Gjestene videre utover høsten er
stort sett de samme som skulle
vært hos oss i vår før 
virksomheten stoppet opp. 

Vi ønsker velkommen til 
samlingene. 
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til livets opphold ved å ta oppdrag på
gårder i bygda.

”Tenke det, ønske det, ville det
med… men gjøre det? Nei, det
skjønner jeg ikke!” Det er nok
mange som kjenner seg igjen i
Ibsens Peer Gynt når vi står overfor
utfordringer som synes
overveldende. Mange turgåere har
sett restene etter Steinhytta, men en
dag i 1998 sa Roy Sletner: ”Det er
da for gæli at huset skal ligge som ei
steinrøys!” Det gikk riktignok 10 år
før spaden kom i jorda (17.10.2008)
for utgraving av grøft til
fundamenteringen. 

Deretter gikk det nye 9 år før
prosessen skjøt fart for alvor, med
Roy som ”prosjektansvarlig” og
”arbeidende formann” på tomta.
Ivar Lauritzen var veldig interessert i
Steinhytta, og var en inspirasjon i
arbeidet så lenge han levde. Det
første året gikk med til å samle ny
stein fra området til erstatning for
det som var fjernet etter rivingen på
40-tallet. Sammen med Stig
Grindborg, og med hjelp av ei
Tirfor-talje med trekk-kraft 3,2 tonn,
ble mye byggemateriale trukket fram
til  byggeplassen. Fra 2018 kunne så
byggingen ta til.

Bilder viser at noen av steinene er av
store dimensjoner. ”Jeg har hatt stor
hjelp av den bukken Gunnar
Nybråten sveiset til meg” sier Roy.
”Venner og kjente har også vært
innom og tatt i et tak, de har tatt det
som trening!”  Han forteller at han
fortsatt må hente inn stein fra
området. ”Det tar tid, det hender jeg
må bruke en dag på å trekke fram en
enkelt stein”.

Mye av steinarbeidet er nå fullført,
og planene videre er å reise tilbygget
i tre og legge tak over det hele. ”Jeg
har fått tillatelse av grunneieren,

John Roger Lauritzen, til å felle 5-6
graner ved hytta for å lage takstoler,
og har avtale om gjenbruk av
materialer fra et uthus som skal tas
ned i Åmotskroken.
Arbeidstegningene har jeg i bildet
hvor Berthe sitter i døråpningen med
gjestene rundt seg” sier han og
smiler. ”Berthe hadde stue i
trebygningen, og brukte steinhuset til
kjøkken med grue. Gamle folk har
fortalt at stua var tapetsert med
aviser, og kjøkkenet hadde jordgulv
før Berthe flyttet inn.”
Hva så med bruken av stedet i nåtid
og framtid? Den som tar turen inn til
Steinhytta i dag finner et solid bygg,
omgitt av en rekke sittemuligheter
laget med tanke på besøkende. Det
er stadig turgåere innom, sier han, og
jeg har også hatt besøk av
slektninger av Berthe. Steinhytta
burde bli et fint turmål. Skolen har
allerede sett muligheten til å bruke
Steinhytta i undervisningen.
Fortellingen om livet på plassen i
Berthes tid gir et konkret innhold til
historiefaget – og et perspektiv på
dagens samfunn som er vel verd å
formidle.

Tekst: Yngvar Nilsen
Foto: Roy Sletner

Fundamenteringen tar til. 

Byggherren i døråpningen 2019

SIDE 4
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Informasjon fra menighetsråd og fellesråd
Når dette skrives er det fortsatt
ferietid og sommerstille her i
Skiptvet. Da blir det rart å tenke
på at når dette leses er det
sensommer, og på full fart inn i
høstmånedene. 

«Slik går no dagan’» lyder et kjent
sitat. Vi får minne hverandre på å
gjøre noe ut av hver dag – noe
som gir både oss selv og andre
glede og gode opplevelser!

Her kommer litt informasjon fra
menighetsråd og fellesråd.

Annerledestider
Det er fortsatt «annerledestider» på
grunn av korona-situasjonen, og det
er fortsatt sannsynlighet for at det
skjer jevnlige endringer i
smittevernreglene. Vi oppfordrer
dere til å følge med på vår
hjemmeside og på oppslag i kirken.
Her finner dere oppdaterte regler for
smittevern som gjelder for Skiptvet
menighet. Her finner dere også
oppdatert informasjon om våre
arrangementer.

Menighetens årsmøte
Menighetens årsmøte skulle vært
avholdt 22. mars, men ble som kjent
avlyst av smittevernhensyn. 
I skrivende stund er det usikker om
det blir avholdt årsmøte i 2020. 
Vi gjør derfor oppmerksom på at
regnskap og årsrapport er
tilgjengelig på våre hjemmesider.

Tilstandsvurdering av
kirken
I juni ble det foretatt en
tilstandsvurdering av Skiptvet kirke.
Det er Riksantikvaren som har
bevilget midler til dette for et utvalg
av middelalderkirkene, der i blant
vår kirke. Rapport vil foreligge etter
sommeren, og denne blir et godt
verktøy for fellesrådets prioriteringer
framover. Den blir også et godt
verktøy til bruk i økonomiplan
sammen med Skiptvet Kommune.

Ansvar for sikring av
gravminner
Vi minner om at det er fester av
gravsted som er ansvarlig for at
gravminnet er boltet, og at det står
rett og ikke er til fare for mennesker
som ferdes på kirkegården. Vi
oppfordrer alle til å ta en sjekk av de
gravsteder de er ansvarlige for.
Oppretting kan man velge å gjøre
selv, eller man kan få hjelp av en
steinleverandør eller av
kirkegårdsforvaltningen.  

Dersom vi skal utføre oppretting,
koster det kr. 965,- inkl. mva. 
(for gravminner av "normal"
størrelse. Ta kontakt med kirkeverge
dersom det er ønskelig med hjelp til
oppretting. Vi kan også bistå med
fjerning av gravminner ved sletting
av gravsted.

Legatstell / stellavtaler
Fellesrådet har besluttet å avvikle
tilbudet om legat etter hvert som
legatene tømmes. I stedet tilbyr vi
stellavtaler, hvor det faktureres årlig
i forkant av sommersesongen.
Turid Karlsrudengen gjør en
kjempejobb med dette, og hun har
hatt ansvar for dette de siste 3
sesongene. Ordningen innebærer at
vi planter til pinse, luker og vanner
gjennom hele vekstsesongen, og
fjerner planter og legger på granbar
på høsten. Dersom dere ønsker å
plante selv, kan vi ta på oss luking og
vanning mot betaling.
Prisene settes hvert år på bakgrunn
av tilgang på planer, men ligger på
ca. 1300,- inkl. mva. pr år.
Ta gjerne kontakt med kirkeverge
dersom du ønsker mer informasjon.

Rune Johansen
Kirkeverge

SIDE 5

Kvitteringsliste 3/2020
Aud Ragnhild Myhrer, Liv Skaug, Torill Enersen, Berit Pedersen Berg, Ole A. Nygaard, Reidun Karlsrudengen, Britta Lomholt, Ragnhild Vaa Lien, Knut B.
Holm, Svein Mathis Aamodt, Thorbjørn Haugen, Asbjørn Kristiansen, Johannes Wilskog, Tove Møgster, John Arne Skakkebakke, Kjersti Marit Pung, Ole
Kassem, Arne Borger, Leif O. Hopland, Grethe Karin Sandaker, N.N., Karl Espenes, N.N., Per Haltuff, Marit Synnøve Aamodt, Trond Skjeltorp, Ruth
Førrisdahl, Knut Erland Lund, Marianne Heske, Anne-Lise Kile, Øyvind Holm Dillerud, Sylvi Holmen, Odd Gjerstad, Laila Synnøve Holm, Åsmund
Johannes Ødegård, John Otto Thon, Jorunn Lilleng, Jon Erik Dramstad, Lis Anthony, Kari Rein Carlson, Knut Pedersen, T A Smith Hoen, Olav Pedersen,
Jorunn Johannessen, Nasjonalforeningen for folkehelse, Ragnar Unnestad, Marianne Liverud, Ole Magne Kvande, Sissel Hoel, Kjell Tore Karlsrud, Berit
Kristiansen, Ella Sørlie, Liv Strømseng, Jens Vestereng, Kjell Amundsen, Ragnhild J. G. Nilsen, Reidun B. Jakobsen, Per Einar Strand, N.N., Bergljot Schie,
Aslaug Onstad, Ragnhild Kvisler, Ann-Karin Pettersen, Inger Skaar, Svein Borgen, Torill Grønlund Wold, Kjell Gunnar Ludvigsen, Doris Hassel Lauritzen,
N.N., N.N., oss i Skårveien 23, Anne Finstad, Ragnar Arntzen, Liv Skaar, N.N., Ingebjørg Wettre Nielsen, Sally Marie Woll, Bente Imerslund, 
Borgen-familien, Rolf Tveter.
Tusen takk for alle gaver. F.o.m. 29. april t.o.m 14. juli er det mottatt kr. 21.300.-
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Skiptvet Frivilligsentral ble
stiftet 9. mai 1996.
Frivilligsentralen er en
selvstendig organisasjon med
eget styre som drives på
statlige og kommunale tilskudd,
i tillegg til egne inntekter og
gaver.

I mars i år begynte ny daglig leder,
Siv Nordberg på sentralen. Siv er 
44 år, kommer opprinnelig fra
Hadeland, men er bosatt i Indre
Østfold. Hun har tidligere jobbet ved
Spydeberg Frivilligsentral.

Frivilligsentralen hadde nettopp
flyttet inn i nye lokaler i Storveien da
Siv Nordberg tok over som daglig
leder. Etter bare noen få dager måtte
kaféen, gjenbruken og de andre
aktivitetene stenges på grunn av
Corona pandemien, og Siv måtte ha
hjemmekontor.

Vi fikk etterhvert forespørsel om vi
kunne bidra med frivillige til
handlehjelp for personer som var i
karantene eller av andre grunner ikke
kunne gå på butikken selv. 
Siden mange av våre frivillige er i
risikogruppen, måtte vi rekruttere
nye frivillige, og det var flott å se
responsen vi fikk hos Skjetvingene.
Det tok ikke lang tid før vi hadde
mange flere frivillige enn vi trengte,
og tilbudet fungerer veldig godt.

I tida med hjemmekontor har Siv
blant annet jobbet med å sette opp
hjemmeside for Frivilligsentralen.
Der kan en nå gå inn og lese om de
ulike aktivitetene våre, kontakte oss
hvis det er noe en trenger hjelp til,
eller melde seg som frivillig:
https://skiptvet.frivilligsentral.no/

Fra mai måned åpnet vi opp igjen i
gjenbruken og kaféen to dager i
uken. Etter ferien gjør vi en ny
vurdering om å åpne flere av
aktivitetene våre. 

Skiptvet Frivilligsentral har kontor i
Storveien 4. i samme lokaler som vi
driver kafé, gjenbruksbutikk og
utlånssentral.

www.skiptvet.kirken.no

SIDE 6
Daglig leder Siv Nordberg Gjenbruken og kaféen
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Frivilligsentralen har en
rekke aktiviteter:

Matkjøring for Sollia.
Er det noen i din familie som ikke
klarer å lage middag selv, ta
kontakt med Skiptvet kommune på
tlf. 69806000.

Handlehjelp. 
Vi gir tilbud om handling av
matvarer for personer som ikke er i
stand til å dra på butikken selv.

Bowls. 
Bowlsgruppa møtes en gang i uka i
idrettshallen for å spille carpet
bowls. Dette er et tilbud for seniorer.

“Eftasvæl”. 
Kulturarrangement for pensjonister,
med bidrag fra “Den kulturelle
spaserstokken”.

Til følgende aktiviteter
trenger vi flere frivillige:

Kafé, gjenbruk og utlånssentral
i Storveien 4.
Vi holder åpent fra kl 11-15, inntil 6
dager i uken. 

Følgetjeneste. 
For eldre hjemmeboende tilbyr vi
følge til tannlege, lege og sykehus.
Det må ikke være behov for
sykepleiefaglig bistand. 

Tirsdagsbingo og kafé i
Aktivitetskjelleren.
Vaffel og kaffe til de som spiller
bingo. 

Luer og sokker til nyfødte
Skjetvinger. 
Har du lyst til å hjelpe oss med å
strikke? Helsestasjonen hjelper oss å
dele ut luer og sokker til våre
nyfødte innbyggere i Skiptvet. Vi
holder garn og oppskrift.

Kafé Annastua på Sollia bo- og
servicesenter.
Vaffel, kaffe og hygge for de eldre på
Sollia. 

Les mer om oss på våre
hjemmesider:
https://skiptvet.frivilligsentral.no/ 
og følg oss på facebook:
www.facebook.com/skiptvetfrivilligs
entral/

Tlf nr til Skiptvet Friviligsentral er:
479 81 608 – e-post:
siv.nordberg@skiptvet.kommune.no

www.skiptvet.kirken.no

SIDE 7

Lue og sokker til nyfødte

Middag i kaféen

318077-Menighetsblad_3_2020.qxp_Menighetsblad nr. 5-04  06.08.2020  10:42  Side 7



www.skiptvet.kirken.no

SIDE 8

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

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

Telefon 69 80 60 00 

KOMMUNENS ÅPNINGSTIDER

Sommeråpent fra 15. mai - 15. september 
kl. 08.00 - 15.00 
Resten av året kl. 08.00 - 15.45.

NAV
Åpent tirsdag og torsdag fra kl. 09.00 - 11.00,
ellers etter avtale. 
(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.
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 2020:
- Barn - GRATIS
- Pensjonister/trygdede - Kr. 46,-
- Voksne - Kr. 75,-
- Klippekort, 10 klipp, pensjonister/

trygdede - Kr. 284,-
- Klippekort, 10 klipp, voksne - Kr.551,- 
Vi har nå også betalingsterminal.
Babyer/småbarn under 2 år må benytte 
godkjent svømmebleie/bukse i 
bassenget. Slike selges i billettluken 
til kr. 125,- (Flergangsbruk)
Se ellers oppslag ved badet.

AKTIV PÅ DAGTID
Oppstart 17. august 2020, husk å fornye 
treningsoblat. Timeplan for høsten 2020 
finnes på https://www.idrettsforbundet.no/
idrettskrets/viken/aktivpaadagtid/. 

«Et hav av muligheter» 
- tema for årets TV Aksjon. 
Søndag 18. oktober blir årets TV aksjon
arrangert. 

TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs
arbeid med å bekjempe plast i havet. 
Hvert år havner åtte millioner tonn plast i
havet. Plasten truer ikke bare dyrelivet,
men også oss. Med konkrete tiltak der 
problemene er størst, skal årets 
TV-aksjon ta plasten ved rota. Sammen
skal vi redusere plastutslippene og ta vare
på verdenshavene. Årets TV-aksjon skal
bekjempe plast i havet gjennom å etablere
og forbedre eksisterende avfallssystemer
for mer enn 900 000 mennesker. Aksjonen
skal ha fokus og jobbe der det er størst 
problem, i Sørøst-Asia i landene Thailand,
Vietnam, Indonesia og Filippinene. 

Årets komite er opprettet og vi håper at
innbyggerne i Skiptvet støtter opp om årets
aksjon slik som dere pleier! I løpet av 
september måned vil vi ta kontakt for å
rekruttere sjåfører og bøssebærere. 

Hva som skjer av aktiviteter i forkant av
aksjonen er litt for tidlig å si, men følg med
på kommunens hjemmeside og facebook
om informasjon når det nærmer seg. 

Det er utarbeidet materiell og informasjon
som dere kan finne på www.blimed.no.

Hilsen TV-aksjonskomiteen i Skiptvet

Anne-Grethe Larsen, ordfører
Grethe Monica Bogen, sekretær
Eva Stafseng
Tone Holene
Torill Ringstad
Iver Holene – Lions Club
Rita Hansen Skoglund

ÅPNINGSTIDER fra 17.8.2020:
Mandag kl. 15.00 – 20.00
Tirsdag kl. 15.00 – 20.00
Onsdag kl. 11.00 – 15.00
Torsdag kl. 15.00 – 20.00
Fra 5. september også lørdag 
kl. 11.00 – 15.00
Følg oppslag om evt. smitteverntiltak.
Samtlige arrangementer nevnt nedenfor
kan komme til å kreve
forhåndspåmelding og
antallsbegrensning – følg med på
www.skiptvet.folkebibl.no og på
Skiptvet bibliotek sin Facebook-side.

SOMMERLES-FEST
Vi håper å kunne avholde en avslutning
av årets Sommerles tirsdag 
1. september. kl. 17.00.

HØSTFERIEAKTIVITETER
Vi håper også at vi kan avholde 

spilldag (3.-8.trinn) tirsdag 29.9. og 
fikledag (1.-7.trinn) onsdag 30.9., 
begge kl. 11.00 - 15.00.

FORFATTERMØTE
Onsdag 14.10. kl. 18.30 kommer 
forfatter Marianne Storberg for å 
fortelle om sitt forfatterskap.

BARNETEATER
Lørdag 24.10. kl. 16.00 spilles
«Eventyret om pannekaka» av Teater
Grimsborken for barn fra ca. 3 år.
Inngang kr. 25,-.

JULEDUKKETEATER
Onsdag 9.12. kl. 18.00 spilles
«Juleforviklinger» av Dårekisten teater
for barn fra ca. 3 år. Inngang kr. 25,-.

Vi har også ønske om både lesesirkler
og sjakk-kvelder i løpet av høsten/
vinteren, men dette må vi få komme 
tilbake til – meld gjerne evt. interesse
til oss!

UTSTILLINGER
I biblioteket finner du alltid utstillinger
med litteratur, filmer, brosjyrer mm om
aktuelle temaer!

S K I P T V E T       KO M M U N E
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Norges Bygdekvinnelag ble
opprettet som selvstendig
organisasjon 15.11.1946, under
navnet Norges Bondekvinnelag,
men i 2002 endret de navn til
Norges Bygdekvinnelag.
Organisasjonen var opprinnelig 
en del av Norges Bondelag, og
har derfor fortsatt sterk tilknytning
til Bondelaget. 

De første lokallagene som var for
kvinner ble allerede startet i 1917.

Bygdekvinnelaget er en pådriver for
levende bygder. Vi er opptatt av
sosiale tiltak i bygdene, og er
forkjemper for kvinners økonomiske
og sosiale rettigheter.
Bygdekvinnelagets visjon er å være
en møteplass for aktive kvinner.

Over 70 år som organisasjon med
hjerte for matkultur og råvarer har
satt spor. I dag er våre lokale
bygdekvinnelag rundt om i landet
blant bygdenes og landets viktigste
formidlere og bevarere av norske
mattradisjoner og håndverk.

Skiptvet Bygdekvinnelag er et
lokallag med over 70 medlemmer,

som ble stiftet 22. januar 1937 og vi
ønsker oss mange flere medlemmer.
Vi mener at Skiptvet er en kommune
som har livets rett, og at kommunen
skal være attraktiv å bo i for folk i
alle aldre. Vi skal være med på å
tilby glede gjennom fellesskap med
andre. Ren mat og sunt miljø er noe
av det viktigste vi kan tilby barna
våre.

Skiptvet Bygdekvinnelag jobber for
å videreføre det gode arbeidet som er
startet opp i bygda, slik at enda flere
kvinner kan nås. Strikkekafé er en
sosial møteplass og kvinnenettverk
som styrker minoritetskvinners og
nyinnflyttede sin deltagelse i bygda.
Dette er blitt en stor suksess.

Vi jobber for at kvinner i alle aldre
skal finne læringsglede og mestring i
våre kurs med bredt spekter som
arrangeres gjennom hele året. Sjekk
gjerne ut vår facebookside. 
Vi har faste møter som er åpne for
alle i Aktivitetskjelleren en gang 
pr. måned.

Vi arbeider for å spre kunnskap om
lokalhistorie, dette gjøres blant annet
ved turer i nærmiljøet. 

Vi har samarbeid med kirken og
historielaget på olsok, med blant
annet vår populære rømmegrøt. Til
høsttakkefestgudstjenesten pynter
Skiptvet Bygdekvinnelag
kirkerommet, og står for kirkekaffen
etter endt gudstjeneste.  
Laget har mange aktive, flinke
damer som gjør at vi er med på
mange arrangement i den flotte
bygda vår; bygdedagen, Nes Lense,
Åpen Gård, strikkekafé, ku- og
geiteslipp, julebakst i barnehagene,
julegrantenning,
frivillighetssentralen, matservering
ved forskjellige arrangement i bygda,
og mye mer.

Ønsker du å finne ut mer om oss så
ta gjerne kontakt! Vi holder til i
Aktivitetskjelleren (Sollia 2A), og vi
er aktive i sosiale medier, så sjekk
gjerne ut vår facebookside og vår
instagramkonto: Skiptvet
Bygdekvinnelag.

Med hilsen fra Styret i 
Skiptvet Bygdekvinnelag 

Skiptvet Bygdekvinnelag

Bygdekvinnelaget på Åpen Gård.

Høsttakkefest i Skiptvet kirke
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29. juli markeres Olsok i kirken. Den
tradisjonelle markeringen av dagen på
Bygdetunet i Skiptvet ble i år
dessverre avlyst. Skiptvet
Historielag, Skiptvet
Bygdekvinnelag og Skiptvet
menighet som står sammen
om arrangementet, vurderte
det praktisk umulig å
gjennomføre arrangementet
med de smittevernreglene
som var gjeldende da vi
måtte ta en avgjørelse.

Forhåpentligvis kommer det
andre tider snart. Som en
«teaser» til neste års Olsok-
markering, kommer det litt om Olsok
og litt om helgener her: 

Olsok (fra norrønt ólafsvaka –
våkenatten for Olav) er minnedagen
for Olav den helliges dødsdag 29. juli
på Stiklestad i Trøndelag.

Olav den hellige er en av de tusenvis
av mennesker som den katolske
tradisjon regner som sine helgener.
Han er en av ti helgener som regnes
som norske. 

En helgen er i katolsk tradisjon en
person som levde sitt liv som en så
vellykket «Kristi etterfølger» at
kirken offisielt kunne slå fast at det
ikke lenger var han eller hun som
hadde levd, men Kristus som levde i
og gjennom ham eller henne.

Den katolske tro og protestantene 
(vår Lutherske, norske kirke er en
protestantisk kirke) skiller seg mye fra
hverandre på flere områder. Dette
gjelder blant annet bruk av ikoner og
helgener, og tiltroen til disse. I
katolisismen er helgener en viktig del
av selve troen og man ber også til
disse. Fra protestantisk hold hevdes
det at helgenene ikke er en del av
kristen tro, men en kirkelig tradisjon.
Protestanter definerer dermed ikke
helgenene som en del av vår tro.

Likevel markerer vi Olsokdagen i
kirker over hele landet hvert år.    
I 1153 ble Nidaros
erkebispedømme/kirkeprovins etablert
av paven, og erkebiskop Øystein
begynte straks å bygge den
majestetiske katedralen i Trondheim,
Nidarosdomen. Olavs jordiske
levninger ble etter hvert flyttet dit, og
St. Olavs skrin var et viktig nordisk
valfartssted fram til reformasjonen i
1537.

Feiringen av Olsok fortsatte som
folkelig festdag, men den forsvant
som kirkelig minnedag. Den nyere
feiring av Olsok tok til ved slutten av
1800-tallet, og det store
gjennomslaget kom med 
900-årsjubileet for slaget på Stiklestad
i 1930.

Olavsarven er en sammensatt arv, og
som alle historiske vendepunkt,
inneholder den også problematiske
elementer. Den har gitt innhold til en
rekke dikt, teaterstykker, drama,
romaner og musikkverk. Mest kjent er
oratoriet Heimferd av Ludvig Irgens-
Jensen fra 1930 og det historiske
skuespillet Spelet om Heilag Olav
(Stiklestadspelet, 1954) med tekst av 

Olav Gullvåg og musikk av Paul
Okkenhaug.

Den norske kirkes salmebok har fem
salmer under overskriften Olsok.

Dette gjelder salmenumrene 
248-252. Lyset, sangen og
vitnesbyrdet om Kvitekrist er
sentrale motiver i utvalget i
Salmeboken. Salmene løfter
fram ulike perspektiver fra
troens erfaringsverden, for å gi
mot og styrke til kristen

bekjennelse i dag.

Kristi vitne Gud vil æra
og ei gledekjelde vera
for Guds kyrkjelyd på jord.
Lyft då songen din med styrke,
du vår mor, du Kristi kyrkje,
opp mot høge himmelkor!
(Salmeboken nr 248 vers 3)

I liturgien for Olsokdagen bruker
kirken følgende Dagens bønn:

Nådige Gud,
du sendte dine budbringere for å
bygge kirken i Norge.
Takk for at du kan bruke ufullkomne
mennesker til å forkynne ditt ord.

Vi ber deg:
Lær oss å forvalte evangeliet med
troskap,
og hjelp oss å møte mennesker av en
annen tro med kjærlighet og respekt,
ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre,
som med deg og Den hellige ånd lever
og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

Vi håper på tradisjonell Olsokfeiring
på bygdetunet igjen.  Neste sommer! 

Anne

Om Olsok og helgener
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Hei! Vi heter Jonas og Mathilde.
Har dere sett oss før? Vi dukker
opp stadig vekk på Skiptvet
menighet sin facebookside. Vi
dukker også ofte opp i kirken,
men det har ikke vært så mye i det
siste nå på grunn av Corma
Vriuset (som Jonas tror det heter).
Dere som har sett oss før, kjenner
oss nok ganske godt. Men vi har
aldri vært presentert i
menighetsbladet før, så her er vi!

Jonas sier at Mathilde er verdens
beste venn. Hun er snill, klok, tøff og
søt. Hun er til å stole på. Hun er
egentlig ganske stille og rolig, men
når du blir kjent med henne så prater
hun masse og finner på mange
morsomme ting å gjøre. Mathilde er
veldig modig fordi hun tør å gjøre litt
rare ting uten å være redd for hva
andre skal si.

Mathilde sier at Jonas er verdens
beste venn. Jonas er litt klønete og
sier ofte ting før han tenker. Han er
interessert i veldig mye rart og
veldig morsom å leke med. Hvis
Jonas gjør en dum ting, så må han
gjøre den samme dumme tingen enda
en gang før han skjønner at det var

dumt. Men Jonas gjør aldri dumme
ting mot andre mennesker eller dyr.
Da er han bare snill. Han bryr seg
veldig om de han har rundt seg, og
han øver seg på å bli flinkere til å
vise det. 

Hvis du følger med på facebooksiden
så får du høre at vi snakker om
mange ting. Mange viktige ting, og

mange litt mindre viktige ting. 
Vi er veldig glad i å være sammen
med hverandre, og med dere som ser
på oss. Denne høsten så dukker vi
opp igjen i familiegudstjenestene i
kirken. Det er ca. en gang i måneden. 

Da håper vi at DU kommer og er
sammen med oss. 

Møt Jonas og Matilde

Vi ønsker alle 
våre lesere 
en god høst!
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Biskop Atle Sommerfeldt har
berammet visitas i Skiptvet 
3. - 8. november 2020.

En bispevisitas er et institusjonalisert
og rettslig ordnet besøk av biskopen
i ett eller flere sokn i den hensikt å
utøve kirkelig tilsyn.

Formålet med bispevisitasen er å
støtte, inspirere og veilede
menigheter og ansatte og gjøre
kirkens nærvær synlig i
lokalsamfunnet. Ved dette skal
biskopen gi støtte til menighetenes
virksomhet og styrke fellesskapet i
menighetene.

Borg bispedømme er delt opp i 
50 visitasområder. Noen av
visitasområdene består av ett sokn,

andre av flere sokn. En visitas varer
normalt fra tirsdag til torsdag, med
visitasgudstjeneste og biskopens
visitasforedrag på søndag. Borg
biskop gjennomfører normalt 
7 visitaser i året. I følge
"Visitasreglement for Den norske
kirke" skal et sokn visiteres av
biskopen hvert 8. år.

Da har altså turen kommet til
Skiptvet menighet nå i november.
november. Mange arrangement i
løpet av visitasen skal etter
visitasreglementet være åpne. Vi
ønsker at visitasuken skal være et
anliggende for både Skiptvet
kommune og alle som føler en form
for tilhørighet til kirken, nært eller
fjernt. 

Smittevernhensyn vil kanskje følge
oss videre denne høsten, og vil
kunne sette begrensninger på enkelte
arrangement og deltakerantall. 

Detaljert program og invitasjon til
samlingene i forbindelse med
visitasen vil bli formidlet gjennom
alle våre tilgjengelige kanaler.

Vi gleder oss til visitasen og ønsker
biskop Atle Sommerfeldt hjertelig
velkommen til Skiptvet!

Anne

Visitas i Skiptvet 

Biskop Atle Sommerfeldt utenfor bispegården.
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Karen De Wald het kvinnen som i
1966 opprettet et legat, med formål å
tilgodese mennesker med nedsatt
psykisk funksjonsevne eller celebral
parese i Skiptvet. Kommunelegen og
soknepresten i Skiptvet har utgjort
styret for legatet. Det har blitt foretatt
årlige utbetalinger etter søknad fra
enkeltpersoner.
Karen De Wald ble født i 1881 og
vokste opp på Aamodt her i Skiptvet.
Hun vokste opp i en søskenflokk på
12. Halvparten av søsknene, deriblant
Karen, utvandret til Amerika, der hun
giftet seg. Hun vendte flere ganger
tilbake til hjembygda og ferierte på
Aamodt. Hun må ha hatt et stort hjerte
for Skiptvet!
I 1970 ga hun kr. 200 000 til Skiptvet
Idrettslag, med formål å sette opp nytt
klubbhus. Hun ønsket også å gi et
klokkespill til Skiptvet kirke, men fra
kirkens ledelse den gangen var dette
ikke en ønsket gave! Det ble ikke noe
klokkespill i kirka vår.
Karen De Wald døde i 1971 – 90 år
gammel.

Nye tider har gjort at Karen De Walds
legats kapital har vært utilstrekkelig
til å oppfylle legatets formål på en
god måte.
Styret for legatet besluttet derfor
våren 2020 å søke Lotteri- og
Stiftelsestilsynet om avvikling av
legatet. Karen De Walds gjenlevende
slektninger ga sin støtte til søknaden
og til styrets vedtak om at legatets
kapital skulle gis til velferdstiltak for
beboere og brukere av Vestgårdveien
bo- og dagsenter. 

Styret fikk i sommer positivt svar på
søknaden og legatets kapital på kr.
102 782,24 er overført til mottaker. 
Vi tror at denne tildelingen er i Karen
De Walds ånd og håper pengene blir
til glede for alle som har tilhørighet til
Vestgårdveien bo- og dagsenter!

Anne Ringen

Vi føler igjen for å be dere som har graver på kirkegården om
hjelp til kildesortering!

På hver avfallsstasjon er det 2 ulike containere – en til organisk
avfall (blomster, løv, ugress og kranser) og en til restavfall
(papir, papp, plast, lykter av plast etc). I tillegg er det plassert
containere for glass ved hver av portene inn til kirkegården
(ved kapellet, ved hovedporten og ved porten mot
Kirkebakken).

Vi oppfordrer dere alle om å benytte dette systemet så
samvittighetsfullt som mulig. Da hjelper vi hverandre å ta vare
på miljøet!

Rune Johansen
Kirkeverge

Karen De Walds legat

Kildesortering på 
kirkegården

Systemet vårt for kildesortering 
– godt merket!

Tusen takk!
På vegne av Vestgårdveien bo- og dagsenter, takker vi hjertelig for
gaven! Gaven vil bli brukt til fine og positive tiltak for beboere og
brukere av dagsenteret ved Vestgårdveien.
Kine Andrea Liberg Riseng 
Leder Vestgårdveien bofellesskap
Gun-Christin Unnestad 
Leder Borgund dagsenter
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SIDE 14

Konfirmasjonsdatoer

GAVER TIL
KONFIRMANTENE

Det er mulig å levere gaver 
til konfirmantene i Skiptvet 
kapell, under 
konfirmasjonsgudstjenestene. 

Det er «gavevakter» i kapellet. 

OBS! Sjekk dato og tidspunkt 
slik at gaven blir levert i rett tid.

Lørdag 12. september 
kl. 10.30
Jan-Amandus Bjerketvedt Johnsen
Kristian Høgdahl
Michael André Bjerke

Møteuke i Skiptvet Misjonshus 
22. – 25. oktober ‘20

Vi har igjen gleden av å ha med oss 
Unni Holm Olsen. 
Hun deler Guds ord med oss alle dagene. 
Unni er ansatt i Det Norske Misjonsselskap.
                                

Torsdag  kl. 19:00:  Åpningsmøte. 
Fredag    kl. 18:00:  Fredagssamling, 
                                med sang, andakt, lek og

 utlodning. Forsangergruppa deltar. 
Lørdag   kl. 11:00:  Formiddagssamling. Trio'n fra Skjeberg synger. 
Søndag   kl. 17:00:  Avslutningsmøte.

Du er hjerterlig velkommen!

Søndagsmøter i høst
6. sept.    Kl. 17:00  Besøk av vår tidligere prest 
                                Berit Øksnes, 
                                som deler Guds ord med oss.

25. okt. kl. 17:00     Møteuke med Unni Holm Olsen, 
                                se egen annonse. Maiken Emilie og 
                                Eirik synger og spiller.

22. nov. kl. 17:00    Kåre Rune Hauge, prost, 
                                taler over emnet 
                                «Å dele min tro – der jeg er!»

  
                                Tone-Anita og Roy Heier synger. 

Lørdag 12. september 
kl. 13.00
Maria Fossum
Line Wiik
Britt Elin Kjernsbekk
Dennis Anakiev Espenes

Søndag 13.september 
kl. 10.30
Margrethe Kile
Jesper Nicolai Jørlo
Jenny-Emilie Munoz Mørk
Tiril Helén Thon

Søndag 13. september 
kl. 13.00
Eugen Nilsen Solberg
Tobias Karlsen
Oskar Winberg Kvebekk
Marius Jansen

Lørdag 19. september 
kl. 10.30
Christine Hungerholdt
Maria Klem Brandt

Lørdag 19. september 
kl. 13.00
Eivin Dahl
Tor Anders Skeide
Ida Marie Martinsen
Johannes Nordheim Pedersen

Søndag 20.september 
kl. 10.30
Anna-Emilie Brekke Aamodt
Tobias Solberg
Ingeborg Magdalene Haugland
Kian Fredriksen

Søndag 20. september 
kl. 13.00
Ine Signora Arnøy Holt
Kent Vidar Espelid Hellerud
Jacob Aartun Solberg
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SIDE 15

Skiptvet Misjonshus

MØTEPLASSEN

August:
25. aug    kl.19.15     Soul Children starter opp igjen!
26. aug    kl.18.00     Klatreklubben på Misjonshuset
28. aug    kl.17.30     Fredagssamling på Nes lense! (Ta med egen mat)
                                  Hilde Lund og forsangergruppa deltar. 

September:
1. sep      kl.18.00     Barnegospelen starter opp igjen!
2. sep      kl.18.00     Klatreklubben på Misjonshuset
6. sep      kl.17.00     Søndagsmøte. Berit Øksnes, Maiken Emilie og Eirik deltar.
7. sep      kl.18.00     Klubben på Stalloftet starter opp igjen!
8. sep      kl.19.15     Soul Children øver
9. sep      kl.18.00     Klatreklubben på Misjonshuset
10. sep    kl.11.00     Formiddagssamling. Egil Nordengen og 
                                  Mannsgruppa fra Skjeberg deltar. 
15. sep    kl.18.00     Barnegospelen øver
16. sep    kl.18.00     Klatreklubben på Misjonshuset
21. sep    kl.18.00     Klubben på Stalloftet
22. sep    kl.19.15     Soul Children øver
25. sep    kl.18.00     Fredagssamling. Mona Skogstad og forsangergruppa deltar.

Oktober:
5. okt       kl.18.00     Klubben på Stalloftet
10. okt     kl.11.00     Formiddagssamling
13. okt    kl.18.00     Barnegospelen øver
19. okt    kl.18.00     Klubben på Stalloftet
22. okt     kl.19.00     Møteuke (se egen annonse)
23. okt     kl.18.00     Fredagssamling (møteuke)
24. okt     kl.11.00     Møteuke
25. okt     kl.17.00     Møteuke. Avslutning
27. okt     kl.18.00     Barnegospelen øver
               
November:
2. nov      kl.18.00     Klubben på Stalloftet
10. nov    kl.18.00     Barnegospelen øver
12. nov    kl.11.00     Formiddagssamling. Jul Lars Kvernhusengen
14. nov    kl.17.00     Basar
16. nov    kl.18.00     Klubben på Stalloftet
22. nov    kl.17.00     Søndagsmøte. Prost Kåre Rune Hauge taler, 
                                  Tone Anita og Roy synger.
24. nov    kl.18.00     Barnegospelen øver

Programmet er ikke fullstendig når det gjelder hvem som deltar i de forskjellige 
samlingene. Det er fortsatt usikre tider ift. Covid-19, og situasjonen kan brått
endre seg. Vi følger gjeldene retningslinjer. 
Følg med på annonsering i Smaalenene avis, Facebook og tekstmeldinger. 

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
Oppstart 25. aug. kl. 19:15 på

Misjonshuset.
Hver 14. dag. 

Endringer kan skje 
- følg med på Facebook.

Fra 5. klasse.
Skiptvet klatreklubb

Vi treffes i klatreveggen på
Misjonshuset i april-juni og

august-september.
Denne sesongen er det klatring: 

19. aug., 26. aug., 2. sept., 
9. sept., 16. sept. fra 

kl. 18:00 - 20:00. 
Åpent for alle.

Følg oss gjerne på Facebook.
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

✁
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SLEKTERS GANG

Gudstjenester i Skiptvet

Døde:
Juni:
Edith Holm, født 1928
Thor Petter Neverlund, 
født 1923
Gudrun Strand, 
født 1930
Øivind Olai Bjordal, 
født 1945

Juli:
Inger Johansen, født 1937
Terje Sundås, født 1952
Roy Vidar Westby, født 1961

Døpte:
Mai:
Oskar Martinus Jansen

Juni
Casper Lundsgaard Espelid
Lui Woldmo-Sand
Vilde Gareid Hagen

Søndag 30. august 13.s i 
treenighetstiden
Skiptvet kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste 

Tirsdag 1. september
Skiptvet kirke kl. 08.30 
Morgenbønn

Søndag 6. september Vingårdssøndag
Skiptvet kirke kl. 11.00
Gudstjeneste

Lørdag 12. september Konfirmasjoner
Skiptvet kirke kl. 10.30 og kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjenestene er kun for
inviterte.

Søndag 13. september Konfirmasjoner
Skiptvet kirke kl. 10.30 og kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjenestene er kun for
inviterte. 

Lørdag 19. september Konfirmasjoner
Skiptvet kirke kl. 10.30 og kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjenestene er kun for
inviterte.

Søndag 20.september Konfirmasjoner
Skiptvet kirke kl. 10.30 og kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjenestene er kun for
inviterte. 

Søndag 27. september 17.s i
treenighetstiden
Skiptvet kirke kl. 11.00
Gudstjeneste

Søndag 4. oktober 18.s i 
treenighetstiden
Skiptvet kirke kl. 11.00
Gudstjeneste 

Tirsdag 6. oktober 
Skiptvet kirke kl. 08.30
Morgenbønn

Søndag 11. oktober 19.s i 
treenighetstiden 
Skiptvet kirke kl. 18.00
Familiegudstjeneste 

Søndag 18. oktober 20.s i 
treenighetstiden
Skiptvet kirke kl. 11.00
TV-aksjonsgudstjeneste. 
Se info om TV-aksjonen inne i bladet.

Søndag 25. oktober Bots- og bønnedag
Skiptvet kirke kl. 11.00
Gudstjeneste

Søndag 1. november Allehelgensdag
Skiptvet kirke kl. 19.00
Gudstjeneste 

Tirsdag 3. november
Skiptvet kirke kl. 09.00
Morgengudstjeneste (innledning til
bispevisitas)

Søndag 8. november 23. s i 
treenighetstiden
Skiptvet kirke kl. 11.00
Visitasgudstjeneste ved biskop Atle
Sommerfeldt. Kirkekaffe med 
visitasforedrag etter gudstjenesten, 
Sted annonseres.

Søndag 15. november 24. s i 
treenighetstiden
Skiptvet kirke kl. 11 00
Gudstjeneste

Søndag 22. november Domssøndag /
Kristi kongedag
Skiptvet kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste 

Søndag 29. november 1.s i advent
Skiptvet kirke kl. 18.00
Gudstjeneste

SIDE 16

Alt blir bra!
God høst!

På grunn av 
koronasituasjonen kan det

komme endringer i
programmet.

Følg med på våre sosiale medier
og annonsering i 

Smaalenenes avis.
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