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Prestens hjørne

Akkurat nå!
Det glitrer av sol i den bratte grend
Det dufter av mark og enge.
Hvor skulle vel våren ellers hen?
Vi venter jo på den så lenge.
Jeg elsker den vår som du knapt kan se,
En blomst som sprang ut i den kolde
sne!
(Arnulf Øverland)
Akkurat nå er det vår. Akkurat nå
lever vi.
Hver vår skjer det samme: «Nytt liv
av daude gror», som salmedikteren
sier. Vi tar det som en selvfølge. For
våren kommer jo hvert år. Det er da
ikke noe å rope høyt om?
Hvis du hadde prøvd å fortelle
en sommerfugl at det finnes et liv
etter vinteren, ville den ristet med
vingene og flydd av gårde på en sval
sommervind mens den forundret seg
over hvor overtroiske menneskene
kan være.
Nytt liv etter vinteren, det har en
sommerfugl aldri opplevd. Men
vi har erfart at livets sirkel er slik:
At selv om vinden rister i bladløse
vintertrær og selv om alle blomster er
skjult av et kaldt og tidvis hvitt teppe,
så vet vi:
Visst skal våren komme!
Jeg husker veldig godt musikalen
Eyvind Skeie skrev for mange år
siden. Denne setningen, som er
tittelen på musikalen, har satt seg
fast:
Visst skal våren komme!
Jeg snakket en gang med et nedbrutt
menneske som ville melde seg ut av
all form for kristendom. Det hadde
vært en tid da personen hadde
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opplevd og følt at Gud var nær og
livet var godt å leve. Men nå var alt
vissent og dødt. Gud føltes fjern og
livet var tomt.
Det var lett å kjenne seg igjen i det
dette mennesket opplevde.
I et hvert menneskeliv er det
forskjellige årstider: Det er vår,
sommer, høst og vinter. Og skulle du
befinne deg i din kaldeste, mentale
vinter, så vil jeg gjerne så denne
setningen i hodet ditt:
Visst skal våren komme!
Alt skal bli nytt. Nytt liv av daude
gror.
Det er ikke ment som lettvint trøst
eller oppfordring til å flykte fra det
som er vondt og vanskelig. Men det
er en setning som jeg har erfart kan
være god å ha murrende langt der
bak i det bakerste bakhodet et sted
sammen med alt det andre som tar
sin plass der.
I naturen er det faktisk sånn at det
MÅ være forskjellige årstider for at
naturen skal fungere etter sin plan.
Jeg tror det samme gjelder for oss
mennesker. Vi trenger både oppturer
og nedturer, somre og vintre og vårer
og høster for at vi skal fatte hva livet
virkelig er.
Og så er vi forskjellige mennesker.
Vi har forskjellige måte å være på
og å uttrykke oss på. Det går an å
sammenlikne mennesker med trær,
for eksempel:
Ta en vakker blodbøk, som bruser
med grenene og vaier i vinden med
all sin prakt.
Eller eiketreet, som i sin majestet
alltid har vært symbolet på klokskap.
Eller piletrærne, som vokser så hurtig
Menighetskontor og prestekontor:
Besøksadresse: Storveien 26
Post: Postboks 34, 1806 Skiptvet
Tlf.: 69 80 80 75
Hjemmeside: www.skiptvet.kirken.no
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og finner rot på de mest utenkelige
steder.
Og så er det grantreet. Det har ikke
så mye å bruse med. Heller ikke er
det fargesprakende. Men det er solid,
og mister ikke sin farge i den kaldeste
vinter.
Mens løvtrærne står ribbet for all
prakt i november, står grantreet
der som det solide vitnesbyrdet om
trofasthet og utholdenhet; også i
tider da noen ikke tror at våren skal
komme.
Så hvis du føler at livet ditt mest kan
minne om en kald høstkveld med
regn og blåst, kan du kanskje sette
døra på gløtt for denne setningen:
Visst skal våren komme!
I skrivende stund begynner våren å
gjøre seg gjeldende. Og når du leser
dette, har nok våren allerede kommet
med all sin prakt. Det er snart
sommer.
Og da kan vi jo forsøke å fange
øyeblikket. Det er ikke så lett. Men
det skader ikke å forsøke.
Kirkeverge / Administrativ leder:
Rune Johansen
kirkeverge@skiptvet.kirken.no
tlf.: 917 87 650
Menighetssekretær: Eileen Gulbrandsen
Nås på kontorets telefon og e-mail
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tlf : 400 34 584
Kirkegårdsarbeider: Per Morten Bjerke
tlf.: 915 46 516
Kirketjener: Astrid Knudsen
tlf.: 907 55 047

Innleveringsfrist til neste nummer av menighetsbladet, som utkommer i uke 34/21, er 16. juli 2021.
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Åge Aleksandersen er en svært god
sangtekstforfatter som skriver:
Akkurat no legg en båt i fra ei lita kai
Akkurat no står ei gammel dame opp
Akkurat no kokes kaffe før man reise
på jobb
Akkurat no skimtes sola bak en topp
Akkurat no e det regnvær over
Trøndelag
Akkurat no e det klart og fint i sør
Akkurat no sår en bonde korn i
fruktbar jord
Akkurat no e det i Longyearby’n det
snør
Akkurat no e det no’n som slit med
ensomhet
Akkurat no e venna go’ å ha
Akkurat no e det to som finn si
kjærlighet
Akkurat no e det no’n som skille lag
Akkurat no blir det født en liten
guttunge
Akkurat no endt et liv så alt for fort
Akkurat no fell et slag som gir varige
sår
Akkurat no stryk ei hand all smerte
bort
Akkurat no e det blå is over hav og
land
Akkurat no e det kveld i Nord og Sør
Akkurat no e det godt å bo i Norges
land ? Akkurat no
Akkurat no e det godt å bo i Norges
land? Akkurat no
(Åge Aleksandersen)
Akkurat nå er det på tide å si:
Visst har våren kommet. I år også.

God pinse og god sommer!
Anne

Ny maskin på kirkegården
Onsdag 21. april ble en «merkedag» for vår kirkegårdsarbeider Per
Morten Bjerke! Da fikk vi levert en ny maskin som vil bidra til en vesentlig
forenkling av flere av arbeidsoppgavene på kirkegården.
Allerede våren 2020 ble saken tatt opp i fellesrådet. Man vedtok da et
innspill til kommunens økonomiplan med spørsmål om delfinansiering av
en slik maskin. Samtidig vedtok fellesrådet å finansiere resten med midler
fra disposisjonsfond.
På høsten ble anbudsrunde gjennomført, og det var Felleskjøpet som
leverte det gunstigste anbudet. I desember vedtok kommunestyret
økonomiplanen, og maskinen ble bestilt.
Maskinen, en Avant 520, har mange anvendelsesområder.
Vi har kjøpt en ekstra bred skuff, som vil lette arbeidet med søppeltømming
og transport av overskuddsmasser. Denne kan også benyttes til snømåking
vinterstid. I tillegg har vi investert i en klype som vil være et nyttig redskap
ved oppretting og fjerning av gravminner, og et jordborr som skal benyttes
til urnegraver.
Denne maskinen vil være et godt bidrag for å effektivisere og forenkle
arbeidet på kirkegården, og den vil bidra til større sikkerhet i
arbeidshverdagen vår.

En ivrig kirkegårdsarbeider er klar til å rette opp gravminner.

Vent litt!

Vent noen få uker med å klippe
hekker og veikanter, det betyr så
mye for insektene og naturen.
Visste du at de første blomstene
humledronningen er avhengig av er
«gåsungene» på seljetrærne? Når
dronningene kryper frem om våren
trenger de næring for i det hele tatt
å klare starten på nytt liv.
Jeg gikk en tur med hunden og
gikk forbi en eiendom hvor de
nylig hadde klippet hekken. Dette
var i starten av april. Hekken
hadde «gåsunger» som humler og
andre bier (humler er også bier,
i Danmark mener jeg de kalles
humlebier, som er et mer treffende
navn) så sårt trenger. Folk er
uvitende om hvor viktige disse
første blomstene om våren er, for at

www.skiptvet.kirken.no

Her trives bjørkeblomsterbukken!
Foto: Kristin Bollier

naturen og insektene skal få en god
start.
Vi i grønt utvalg utfordrer
kirkemedlemmer og kommunen

med alle sine innbyggere til å tenke
mer «grønt» fremover. Gjør om litt
av gressplenen og så blomsterfrø, så
det blir mer variasjon Har du barn
og barnebarn, lag et lite prosjekt
med å lage en liten flekk med
blomster. La barna så, vanne og
stelle de voksende plantene.
Hva med å ha et grønnsaksbed med
egne tomater, gulrøtter og poteter,
du trenger slett ikke store plassen!
Dessuten smaker det du har i egen
hage så mye bedre. Lukten av
nyopptatte gulrøtter er nydelig!
Vi håper at kommunen vil vente
noen uker med kantklippen langs
veiene, om man i hele tatt trenger
å klippe dem bort. Det er blitt
betydelig færre insekter (og andre
dyr) de siste ti-årene. Blomstene vil
glede både oss mennesker og ikke
minst insektene.

Kristin Bollier, Grønt utvalg.
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Nytt fra menighetsrådet
og fellesrådet
Ny ansvarlig for stell av legatgraver
på kirkegården
Fra denne sesongen er Monika
K O Jørgensen engasjert som
ansvarlig for stell av legatgravene
på kirkegården. Monika er 53 år,
og er bosatt i Vidnes. Vi ønsker
Monika velkommen til oss. Samtidig
takker vi Turid Karlsrudengen
for innsatsen gjennom de 3 siste
sesongene!
Valg av ledere til menighetsråd og
fellesråd
Ledere og nestledere til
menighetsråd og fellesråd skal velges
for hvert år. I menighetsrådets møte
17. mars ble følgende valgt:
May-Britt Lund Borgen ble
enstemmig gjenvalgt som leder av
menighetsrådet.
Janne Øverland Søby ble enstemmig
gjenvalgt som nestleder av
menighetsrådet.
Øistein Svae ble enstemmig
gjenvalgt som leder av fellesrådet.
Roger Nandrup Pettersen ble
enstemmig gjenvalgt som nestleder
av fellesrådet.
Håper på økt satsning på diakoni
I menighetsrådets møte
17. februar ble det fattet vedtak
om å opprette en 20 % stilling som
ungdomsdiakonarbeider, forutsatt
at stillingen samfinansieres av Borg
bispedømme og Skiptvet kommune.
Borg bispedømme har gitt tilsagn
om finansiering av sin andel. For
Skiptvet kommune sin del skal
saken behandles i kommunestyret i
juni.
Stillingen skal ha fokus på operativt
rettede tiltak og på oppsøkende
virksomhet rettet mot ungdommen
i bygda.
Rekkverk i trappa ned til ny
kirkegårdsdel
Nå er det endelig
på plass et
rekkverk i trappa
ned til den nye
kirkegårdsdelen.
Dette er en del
av kontrakten
med Grimsrud, men det har av
ulike grunner tatt litt tid å få det
på plass. Med dette tilfredsstiller
trappa gjeldende regler for universell
utforming.
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6-årsbok
Alle barn i Skiptvet som
6-årsbok
fyller 6 år i år og Allesom
er
barna som bor i Skiptvet, er medlem i kirken, og fyller 6 år i år har fått 6-års boka «Tre i
hjem i postkassa!
medlem av kirkenet tre»har
I 6-årsboka blir vi med Erlend, Stian og Tuva over alle gressplenene, inn i skogen, gjennom
fått 6-års boka «Tre
i et
tornekrattet og høyt opp i det hemmelige treet! Her lager de seg en hemmelig klubb, og har
hemmelige navn. Alle tre barna er 6 år og sammen opplever de mye: De begynner blant annet
tre» hjem i postkassa!
på skolen, blir kjent med en gammel sirkusdame, lytter til Tuvas pappa som spiller orgel i
kirka og spionerer på Gamle-Hans. Både på skolen og i kirka hører de fortellinger fra

I 6-årsboka blir vi med Bibelen. Alt dette gir dem mye å tenke på og snakke om i det hemmelige treet. Det er bare
dere som
blir 6 år i år som får vite mer om hemmelighetene til Erlend, Stian og Tuva.
Erlend, Stian og Tuva over
alle
gressplenene, inn
i skogen, gjennom
tornekrattet og høyt
opp i det hemmelige
treet! Her lager de seg
en hemmelig klubb, og
har hemmelige navn.
Alle tre barna er 6 år
og sammen opplever
de mye: De begynner
blant annet på skolen, Årets konfirmasjonsdager
blir kjent med en gammel
sirkusdame, lytter til Tuvas pappa som
Også i år feirer vi konfirmasjoner over 8 gudstjenester.
spiller orgel i kirka og spionerer
på Gamle-Hans. Både på skolen
Disse er:
og i kirka hører de fortellinger
fra
Bibelen.
Alt dette gir dem mye å
Lørdag 4.september
kl. 12.00
tenke på og snakke om iSøndag
det hemmelige
treet.
Det
er bare dere som
5.september kl. 10.00,
12.00 og
14.00.
kl. 12.00
blir 6 år i år som får viteLørdag
mer11.september
om hemmelighetene
til Erlend, Stian
Søndag 12.september 10.00, 12.00 og 14.00
og Tuva.

Årets
konfirmasjonsdager
Også i år feirer vi
konfirmasjoner over
8 gudstjenester.
Disse er:
Lørdag 4.september
kl.12.00
Søndag 5.september
kl.10.00, kl.12.00
og kl.14.00.
Lørdag 11.september
kl.12.00
Søndag 12.september
kl.10.00, kl.12.00
og kl.14.00

Bygdesøndagsskolen
i Skiptvet
Bygdesøndagsskolen
er et tilbud til
alle barn i bygda
i alderen 0-12 år,
uansett bakgrunn og tilhørighet.
Vi er en selvstendig organisasjon,
og er medlem av Søndagsskolen
Norge.
Vi samles annenhver søndag
kl. 10.45 – 13.15 i Lund
Grendehus, Mørkveien 3.
Ledere er Torunn Sæves-Borg
og Lena Graff. Vi har godkjent
politiattest på alle våre ledere.
Innholdet i samlingene er sang
og musikk, Jesus-samling,
lek, aktiviteter og bespisning.
Samlinger før sommerferien er
30. mai og 13. juni.
Vel møtt!
Torunn Sæves-Borg

www.skiptvet.kirken.no

“Visst skal våren komme,
visst skal jorden bli ny!”

Illustrasjon: Vårgyvel. Foto: Yngvar Nilsen

Bjerkene er grønne, og for mange betyr det at allergiproblemene har slått inn for fullt.
Men med all respekt og forståelse for allergikerne må det være lov å se seg omkring med glad undring, og
synge med Elias Blix:

No livnar det i lundar, no lauvast det i li,
den heile skapning stundar no fram til sumars tid.
Det er vel fagre stunder når våren kjem her nord
og atter som eit under nytt liv av daude gror.
Vi tar ofte naturens gang som en selvfølge, men Blix
minner oss om at det jo er et under vi er vitne til «når
våren kjem her nord». Rytmen i skaperverket er utslag av
Guds omsorg. Det er slik han oppholder livet vårt.
Vi bruker som oftest denne Blix-salmen som en
vårsalme, og synger de to første og de to siste versene;

Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og song,
du spår at Gud oss lagar ein betre vår ein gong,
Då me med vigsla tunge, med kjærleik heil og klår,
alt utan brest og sprunge skal lova Herren vår.

Allerede i disse 4 av i alt 12 vers ser vi at perspektivet
utvides. Han løfter blikket fra de nære gledene til en
framtid ut over tidens grenser. Blix ser Guds omsorg i
naturen som våkner opp etter vinteren som et løfte om
at den store våren en dag skal bryte fram. Tiden skal
avløses av evig nåtid, og vi skal få ta del i en tilbedelse
som er helt fri for menneskelig svikt og svakhet.
Men “No livnar det i lundar” er også en pinsesalme.
Gjennom de 8 versene vi nesten aldri synger skildrer han
hvordan Gud er midt imellom oss og skaper åndelig liv
og dermed også kirken; menigheten. En forsamling som
søker sammen om Guds ord er et Åndens under! Og når
vi kjenner det vibrerer noen strenger dypt der inne når vi
synger om den nye våren, da bekreftes pinseunderet. Det
er Gud som drar på oss, for å få oss med helt hjem, der
vi «med vigsla tunge, med kjærleik heil og klår, alt utan
brest og sprunge skal lova Herren vår!»
YN
Overskriften er hentet fra verket ”Visst skal våren komme.
Sanger om håp” av Eyvind Skeie og Sigvald Tveit.
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SKIPTVET

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
KOMMUNENS
ÅPNINGSTIDER

Sommeråpent fra
15. mai - 15. sept. kl. 08.00 - 15.00
Telefontid fra 09.00 - 14.00

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

SKIPTVET KOMMUNE

Postadresse: Postboks 115,
NAV
Åpent
tirsdag
og torsdag fra kl. 09.00 - 11.00,
1806
Skiptvet
ellers
etter
Tlf:
69avtale.
80 60 00 e-post:
(Pgapostmottak@skiptvet.kommune.no
koronaepidemien kan åpningstidene
være avvikende).
NAV

BOSTØTTE
Åpent tirsdag og torsdag fra
Harkl.
du 09.00
lave inntekter
og høye
- 11.00,
ellersboutgifter?
etter
Da avtale.
kan du søke
om
bostøtte!
(Pga koronaepidemien kan
Søknadsfristen er den 25. i hver måned.
åpningstidene
være avvikende).
Ta kontakt
med Servicekontoret
for
BOSTØTTE
informasjon
eller hjelp.

Har du lave inntekter og høye

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. åpningstider
smitteverntiltak.
Skiptvet
Bibliotek
I tiden 1.5. - 20.6. og fra 19.8.:
Samtlige arrangementer nevnt nedenfor
Mandag
kl. 15.00 – 20.00
kan komme til å kreve
Tirsdag
kl. 15.00 – 20.00
forhåndspåmelding og
Onsdag
kl. 11.00 – 15.00
antallsbegrensning – følg med på
Torsdag
kl. 15.00 – 20.00
www.skiptvet.folkebibl.no og på
(Fra 4.9. også
Skiptvet bibliotek sin Facebook-side.
lørdag kl. 11.00 – 15.00)

SOMMERLES-FEST
I skolens sommerferie 21.6. - 18.8.:
ViMandag
håper å kunnekl.
avholde
11.00 en
– avslutning
15.00
bostøtte! Søknadsfristen er den
avTirsdag
årets Sommerles
tirsdag
kl.
11.00
–
18.00
Åpningstider
er:
25. i hver måned. Ta kontakt med
17.00.
1. Onsdag
september. kl. kl.
Torsdag
kl.
17.00
21.00
Damer
11.00
–
15.00
Servicekontoret for informasjon eller
(e/kl.
19.00
barn
bare
iflg.
m/voksne)
Torsdag
kl.
11.00
–
15.00
hjelp.
HØSTFERIEAKTIVITETER
Fredag kl. 17.00 - 21.00 Herrer
BYGDEDAGEN
ViSOMMERLES
håper også at vi kan avholde
(e/kl.
19.00 barn bare iflg.BLIR
m/voksne)
ARRANGERT
15. Pensjonister
AUGUST
Søndager
kl. 12.00 - 13.00
Lesekampanje for alle 6 - 13 år i
Lag og
til
Søndager
kl. foreninger
13.00 - 16.00oppfordres
Familier
juni, juli og august!
Søndager
er opp,
det ekstra
oppvarmet
vann.
å stille
se videre
informasjon
Registrer bruker og det som leses
Badet
åpent i høstferien
og vinterferien.
påerkommunens
hjemmeside
og på
på sommerles.no.
I juleferien og påskeferien er det stengt.
facebook.
Premier på level 10, 20 og videre
Barn under 12 år må alltid være i følge med
50
års
jubilanter
vil
markeres
hvert
level hentes på
voksen.
«Et hav
avtiende
muligheter»
på en annen dato og vil få egen
biblioteket!
- tema for årets TV Aksjon.
informasjon
om dette.
Billettpriser
for 2020:
Søndag 18. oktober blir årets TV aksjon
- Barn - GRATIS
arrangert.
FOLKEBADET
boutgifter? Da kan du søke om
Folkebadet åpner igjen 1. september.

spilldag (3.-8.trinn) tirsdag 29.9. og
fikledag (1.-7.trinn) onsdag 30.9.,
BOKLOPPEMARKED
begge
kl. 11.00 - 15.00.
Utrangerte bøker, tidsskrifter
FORFATTERMØTE
og filmer fra biblioteksamlingen
Onsdag
14.10.
kl. 18.30 kommer
vil legges
ut fortløpende
på
forfatter
Marianne
Storberg
for å
loppemarked
gjennom
skolens
fortelle
om sittKr.
forfatterskap.
sommerferie.
10,- pr bok,
kr 5,- pr blad eller fyll en pose
BARNETEATER
for kr 50,-.
Lørdag 24.10. kl. 16.00 spilles
«Eventyret
pannekaka» av Teater
DIGITALTom
BIBLIOTEKTILBUD
Grimsborken
for
barn
fra ca. til
3 år.
PRESSREADER
– tilgang
over
Inngang kr. 25,-.
7000 aviser og tidsskrifter fra hele
verden. Åpne app-en i vår åpne
JULEDUKKETEATER
internett-tilgang
(tilgang
varer da
Onsdag
9.12. kl. 18.00
spilles
én uke) eller logg på
hvor som
«Juleforviklinger»
av fra
Dårekisten
teater
helst
viafra
skiptvet.bib.no.
for
barn
ca. 3 år. Inngang kr. 25,-.
BOOKBITES – app som gir
Vi
har også
ønske e-bøker
om bådeog
lesesirkler
tilgang
til norske
og
sjakk-kvelder
i
løpet
av
høsten/
e-lydbøker
vinteren, men dette må vi få komme
LIBBYtil– –app
som
gir tilgang
til
tilbake
meld
gjerne
evt. interesse
engelske
til
oss! e-bøker og e-lydbøker.
FILMBIB.NO – nettsted som gir
UTSTILLINGER
tilgang til mye norsk film, spesielt
Ikortfilmer
biblioteketogfinner
du alltid utstillinger
dokumentarer.
med litteratur, filmer, brosjyrer mm om
Flere av tjenestene krever nasjonalt
aktuelle temaer!
lånekort (kan fås digitalt på nb.bib.
no) og pinkode (fås hos oss).
Sjekkkomite
vår nettside
www.skiptvet.
Årets
er opprettet
og vi håper at
folkebibl.no ifor
mer informasjon.
innbyggerne
Skiptvet
støtter opp om årets
aksjon
slikogså
somgjerne
dere pleier!
I løpet av
Følg oss
på Facebook
september
måned vil vi ta kontakt for å
og Instagram.
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.

- Pensjonister/trygdede - Kr. 46,- Voksne - Kr. 75,TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs
- Klippekort, 10 klipp, pensjonister/
arbeid med å bekjempe plast i havet.
trygdede - Kr. 284,Det er utarbeidet materiell og informasjon
- Klippekort,
10 klipp,
voksne
- Kr.551,Inger
Berit
Holene
Espe, Torgunn
Skjelle
Sollid,
Lilleng,
Grethe
Wang
Roger
Dahl,
Hvert
år havner
åtteJorunn
millioner
tonn plast
i Helfrid
som dere
kan Hoel,
finne på
www.blimed.no.
Vi har nå også
betalingsterminal.
havet.
Plasten
truer ikke
bareHassel
dyrelivet,
Turid
Skipperud, Anne-Lise Kile,
Harald
Frorud,
Doris
Lauritzen, Elisabeth Stub Christiansen,

Mottatte gaver siden forrige blad.

også
oss. Med
konkrete
tiltak der
Willyunder
Langli,
Asbjørn
Bjørn
Skaar,
Ragnhild
Frorud,
Sigmund Jørgen
Kari Rein Carlson,
Hilsen Heer,
TV-aksjonskomiteen
i Skiptvet
Babyer/småbarn
2 år må
benytte Stafseng, men
problemene
er
størst,
skal
årets
Tove
Lill
Ødemark,
Jon
Erik
Dramstad,
Leif
Oskar
Hopland,
Anne
Marie
Schie,
Torunn
Bye Aamodt,
godkjent svømmebleie/bukse i
TV-aksjon
ta plasten
vedKjelkenes,
rota. Sammen
bassenget.
Slike selges
i billettluken
Anne-Grethe
ordfører
Åsmund
Ødegård,
Berit Synnøve Hansen,
Laila
Koffeld
Kåre Morgan
Sørum,Larsen,
Bjørn Olaf
Karlsrud,
skal
vi
redusere
plastutslippene
ta vare
til kr.Johnny
125,- (Flergangsbruk)
Monica
sekretær
Vaaga, Gunnar Karlsen, Terje Tangen, Ole Christian Eng, og
Svein
MathisGrethe
Aamodt,
KjellBogen,
Eivind
Solberg, NN,
verdenshavene. Årets TV-aksjon skal
Se ellers
oppslag
ved badet. Olav Vestereng,på
Eva Stafseng
Jorunn
Johannessen,
Elsa Solberg, Ingebjørg Wettre Nielsen, Brit-Ellen
Brenna, Ole Harald Mørk,
bekjempe plast i havet gjennom å etablere

Tone Holene

NN,
Iver Holene, Svein Tormod Antonsen,
Synnøve
Nilsen, Marit Helen Karterud, NN, NN, NN,
AKTIV PÅ
DAGTID
og forbedreRagnhild
eksisterende
avfallssystemer
Torill
RingstadMargaret Belgen,
Per
Einar
Strand,
Sissel
Funderud,
Willy
Heier,
Lars
Gunnar
Larsen, Astrid
Johanne
Oppstart 17. august 2020, husk å fornye
for mer enn 900 000 mennesker. Aksjonen
Iver Holene – Lions Club
Schie,
Hans
Synnøve
Holm,
NN, Inger-Lise Borger, Gro Pedersen,
treningsoblat. Bergljot
Timeplan for
høsten
2020 Petter Hagen,
skal haNN,
fokusLaila
og jobbe
der det
er størst
Rita Hansen Skoglund
finnes påSidsel
https://www.idrettsforbundet.no/
Helene Hoel, Liv Holt, Astrid
Kristine
Haltuff,
NN,
Grethe
Karin Sandaker, NN, Solbjørg Wold, NN.
problem, i Sørøst-Asia i landene Thailand,
idrettskrets/viken/aktivpaadagtid/.
Vietnam, Indonesia og Filippinene.
Tusen takk for de flotte gavene! Siden 18. februar har det kommet inn kr 15 550,- til menighetsbladet.

SIDE 8

En liten info: Hvis dere ikke skriver inn navnet deres på giroen når dere betaler, så vil det stå NN i kvitteringslisten.
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www.skiptvet.kirken.no

MØTEPLASSEN
SKIPTVET MISJONSHUS

Juni:

8. juni kl. 19.15
9. juni kl. 18.00
10. juni kl. 11.00
13. juni kl. 11.00

August:

19. august kl. 11.00
24. august kl. 18.00
25. august kl. 18.00
29. august kl. 11.00
29. august kl. 17.30

Soul Children øver.
Klatreklubben.
Formiddagssamling.
Dagens gjest er Åge Philip Eriksen.
Familiegudstjeneste i kirken
med etterfølgende sommerfest.
Formiddagssamling.
Dagens gjester er Winnie og Leif.
Barnegospelen øver.
Klatreklubben.
Familiegudstjeneste i kirken.
Barnegospelen deltar, utdeling av 4 års bok.
Søndagsmøte. Se egen annonse.

Klatreklubben møtes
følgende dager:
26. mai
9. juni
25. august
1., 8., 15. og 22. september
Det er morsomt å klatre!
Kom og prøv du også!
Åpent for alle!
Kr. 20,- første gang pr. år,
kr. 10,- pr. gang resten av året.

Søndagsmøte
på misjonshuset
29. august kl. 17:30

Einar Tjelle
deler tanker og ord
med oss.
Temaet er «Jesus
som medvandrer»

Innkalling til menighetens årsmøte
Menighetens årsmøte skulle vært avholdt søndag 18. april, men
måtte dessverre avlyses på grunn av smittevernreglene.
Det innkalles med dette til årsmøte i Skiptvet menighet
søndag 20. juni 2021 kl. 12.00 (umiddelbart etter gudstjenesten)
i Skiptvet kirke.
Dagsorden:
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av møteleder
4. Godkjenning av årsmelding for Skiptvet menighetsråd og
Skiptvet menighetsråd med fellesrådsfunksjon - 2020
5. Godkjenning av regnskap for Skiptvet Sokn for 2020
6. Gjennomgang av justert gudstjenesteliturgi
Vel møtt!
May-Britt Lund Borgen, Menighetsrådets leder,
Øistein Svae, Fellesrådets leder
www.skiptvet.kirken.no

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
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.
Følg med på
Klatreklubbens
Facebook-profil for
eventuelle endringer.
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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Gudstjenester i Skiptvet

SLEKTERS GANG

Døde
Mars:
Ragnhild Kvisler,
født 1930
Arne Eriksen, født 1932
Alf Reidar Gullhaugen, født 1941
23. mai Pinsedag
Skiptvet kirke kl. 11.00
Gudstjeneste

Søndag 18. juli 8.s i Treenighetstiden
Felles gudstjeneste i Skiptvet kirke
kl. 11.00

30. mai Treenighetssøndag
Skiptvet kirke kl. 11.00
Gudstjeneste

Søndag 25. juli 9.s i Treenighetstiden
Felles gudstjeneste i Spydeberg kirke
kl. 11.00
Ingen gudstjeneste i Skiptvet.

Tirsdag 1. juni
Skiptvet kirke kl. 08.30
Morgenbønn
Søndag 6. juni 2.s i Treenighetstiden
Skiptvet kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Søndag 13. juni 3.s i Treenighetstiden
Skiptvet kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste / Sommerfest
Søndag 20. juni 4.s i Treenighetstiden
Skiptvet kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Menighetens årsmøte avholdes rett
etter gudstjenesten.
Søndag 27. juni 5.s i Treenighetstiden
Skiptvet kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Søndag 4. juli Aposteldagen /
6.s i Treenighetstiden
Felles gudstjeneste i Heli kirke
kl. 11.00
Ingen gudstjeneste i Skiptvet.
Søndag 11. juli 7.s i Treenighetstiden
Felles gudstjeneste i Hobøl kirke
kl 11.00
Ingen gudstjeneste i Skiptvet.

Torsdag 29. juli Olsok / Olavsdagen
Gudstjeneste på Bygdetunet kl. 18.00
Søndag 1. august 10.s i
Treenighetstiden
Felles gudstjeneste i Tomter kirke
kl. 11.00
Ingen gudstjeneste i Skiptvet.

April:
Bjørg Moe, født 1927
Anne-Lise Larsen, født 1955

Døpte
April:
Alice Dahl

Søndag 8. august 11.
s i Treenighetstiden
Felles gudstjeneste i Skiptvet kirke
kl. 11.00
Søndag 15. august 12.s i
Treenighetstiden
Felles gudstjeneste i Hovin kirke
kl. 11.00
Ingen gudstjeneste i Skiptvet.
Søndag 22. august 13.s
i Treenighetstiden
Skiptvet kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Søndag 29. august 14.s
i Treenighetstiden
Skiptvet kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste, utdeling av
4- års bok. Barnegospelen deltar.

Vi følger gjeldende smittevernregler
på alle våre arrangement!

På grunn av Covid-19
pandemien og endringer i
smittevernregler kan det
komme endringer i det
oppsatte programmet på kort
varsel.
Vi ber om forståelse for
dette, og oppfordrer dere til
å følge med på våre sosiale
plattformer og i Smaalenenes
avis for oppdatert
informasjon.

Vi ønsker alle våre
lesere en god sommer!

