
Nr. 5 – 2013 · 49. årgang
DESEMBER - FEBRUAR 2014

SKIPTVET MENIGHETSBLAD



SKIPTVET MENIGHETSBLAD

SIDE 2

Helsetilsynet hevder at omtrent hver fjer-
de av oss vil oppleve en eller flere perio-
der med angst i løpet av livet. Mange
flere kan kjenne på uro og redsel. Til
tider har kirken bidratt til å forsterke
både angst og frykt ved å fortelle folk
hvor dømmende og straffende Gud er.
Og hvem av de som er ærlig mot seg
selv og andre vil ikke bli urolig hvis vi
må stå til ansvar for alle våre tanker,
følelser og handlinger hos den makten
som rår over liv og død?  I juleevangeliet
er det gjeterne som blir fanget av denne
redselen når store hendelser fra himme-
len kom til dem julenatt.
I dag er det nok færre som er redde for
Gud. Allikevel er mange preget av redsel
og angst. I vårt samfunn er det frykten
for ikke å strekke til, redselen for hva
folk tenker og sier om en, uroen for
fremtidens arbeidsmuligheter, angsten
for hvordan det skal gå med barn og bar-
nebarn, usikkerheten om en klarer å mes-
tre uforutsette hendelser som treffer oss,
og utrygghet for reaksjonen fra dem som
trenger ens omsorg. Når alt dette og mer
til legges oppå hverandre, blir byrden vi
forutsettes å bære tyngre og tyngre, da
kan frykten og angsten ta herredømme
over livene våre.
Norge er det land i verden som er i stand
til å gi befolkningen det beste tilbudet av
helse, utdanning, omsorg, arbeidshjelp
og mye mer.  Vi skal være takknemlig
og stolte over at vi lever i et samfunn der
fellesskapet gir oss en slik grunnleg-
gende trygghet. Samtidig viser vår opp-
levelse av angst og frykt at dette ikke er
tilstrekkelig.
I Betlehem er det bygd en kirke over
grotten som den hellige familie etter tra-
disjonen gjemte seg i da de begynte fluk-
ten til Egypt fra folkemordet på alle
Betlehems guttebarn. Grotten er hvit for-
di en dråpe melk fra Maria falt på bak-
ken da hun diet Jesus. En av de eldste
bildene i kirken er hentet fra denne tradi-
sjonen og viser Jesus som ligger ved
Marias blottede bryst for å få næring og
nærhet. 

Det finnes knapt
noen mer sårbar
situasjon enn
den nyfødtes
absolutte
avhengighet av
morens velvilje.
Bildet av Maria
og Jesus kom-
mer til oss med
fortellingen om

denne sårbarheten, men også med den
tryggheten barnet har til moren sin. I det-
te bildet av menneskets mest grunnleg-
gende sårbarhet og trygghet vises julens
innerste hemmelighet for oss. Gud kom-
mer til oss – en skremmende tanke for
mange – i et sårbart barn som må finne
sin trygghet ved morens bryst. Så utrolig
stor kjærlighet har Gud til hver eneste en
av oss at Gud valgte selv å erfare hva et
menneskeliv består i. Julens budskap er
at Gud ble menneske i Jesus og levde vår
sårbarhet, og trengte vår trygghet, på
samme måte som oss. 
Budskapet til gjeterne var derfor ikke at
de burde skjelve i buksene og være red-
de. Engelens budskap til dem var tvert
om at de ikke skulle være redde. Frykt
ikke var engelens ord til gjeterne! Med
frimodighet ble de oppfordret til å opp-
søke Gud i krybben. Mindre skrem-
mende enn et barn ved mors bryst kan
ikke Gud være. Gud var tilstede i deres
hverdag, i dyrenes stall. Midt i sin angst
og redsel og usikkerhet kunne de stole på
at Gud selv ville ledsage dem og aldri
slippe dem. 
Også til oss er julens budskap at vi ikke
behøver å ha frykt. Vårt verd som men-
neske er ikke avhengig av hva vi preste-
rer eller hvordan andre mennesker opp-
fatter oss. Vi faller aldri igjennom hos
Gud. Som Jesus barnet utleverte seg til
Maria, kan vi legge vår sårbarhet i Guds
favn. Gud vil holde oss fast i alle de kri-
ser og krevende tider vi måtte komme til
å oppleve slik en god mor verger sitt
diende barn.
Frykt ikke! Jeg forkynner dere en stor
glede. Da er det virkelig grunn for oss til
å feire!
Velsignet julehøytid!
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Biskopens julehilsen

Frykt ikke!
Julebetraktning julen 2013

Å sende julekort er en fin tradisjon.
Forsidebildet er et forsøk på å illustrere
Guds julehilsen til oss. Budskapet er at
hans egen Sønn kom inn i vår virkelig-
het, født i fattige kår av en ung Maria.
Han lot engler synge den glade nyheten
for hyrdene på Betlehemsmarkene. Jeg

antyder at en engel er «postbudet» som
sender Guds julekort til lesere av
Skiptvet Menighetsblad julen 2013.
Velsignet julehøytid og godt nytt år
2014! Gerd Krohn Hansen



Julekonserter i
Skiptvet kirke
Søndag 1.desember kl.18.00 –
Skolemusikken, Skiptvet
Barnegospel, Valeri Rubacha og
Eivor Andresen deltar.

Søndag 15.desember kl.19.00 –
Skiptvet Sangkor, Musikkorpset
og Valeri Rubacha deltar.

Skiptvet menighet har
gjennom Misjonsprosjektet
ønsket å sette fokus på de

fattige i Egypt

Slik kan du støtte arbeidet:
Bankgiro: 3000.14.5792
Mer gaven: Stefanusbarna 
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Basar på Skiptvet 
Misjonshus
I November var det igjen basar på
Skiptvet Misjonshus. Mye liv, mange lodd, gevinster og stor stemning! Det
kom inn kr 53 000!!
Tusen takk til alle som tok lodd! Pengene går til driften av Misjonshuset.
Huset er mye i bruk, og en viktig møteplass for mange. Etter å ha skiftet
kledning ser det nå  i tillegg ganske pent ut:)

SIDE 3

Har du lyst til å være med å dramatisere
Lukas 2 – Juleevangeliet??
Vi inviterer barn fra 2.klasse og oppover,
til å være med å lage teaterforestilling på
Skiptvet Misjonshus fredag 13.desember.

Høres dette spennende ut??
Møt opp på Misjonshuset 
- lørdag 7.des kl.10.00 – 15.00 – for de
opp til 5.klasse
- søndag 8.des kl.11.00 -  for de fra
5.klasse
Det vil også bli øvelse rett etter skolen
13.desember.

Som nytilsatt kirkeverge med redak-
tøransvar, er jeg helt prisgitt de dyk-
tige medarbeiderne og redaksjons-
komiteen for å kunne få til et godt
julenummer av Menighetsbladet.
Bidragsyterne arbeider mye og godt
for å samle stoff, sette det sammen
og til slutt via trykkeriet kunne gi
alle i Skiptvet et informativt og nyt-
tig blad. Gjennom en uformell spør-
reundersøkelse gjennomført av Vårt
Land, ble det 3.oktober, presentert et
knippe tilfeldig utvalgte personer
som bekreftet at de  leste/bladde
igjennom Menighetsbladet fra sin
kommune. Det er motivasjon for
alle de som er med i prosessen med
å lage Menighetsbladet.  En stor
takk til alle som bidrar med tekst,
bilder og praktisk redaksjonsarbeid.
Vi er også stolte av å kunne presen-
tere et nytt kunstverk på forsiden.
Etter drøye to måneder i ny jobb, ser
jeg hvilket enormt arbeid som gjøres
av frivillige. Uten alle dere som
bidrar, ville vi ikke kunne holde så
høy aktivitet som vi gjør her i
Skiptvet. En stor takk til alle dere,
ingen nevnt ingen glemt.
På kontoret her i Storveien 28 og
oppe ved Kirken er det høy aktivitet
hele tiden, men det er ekstra mye nå
i forberedelsene til alt som skal skje
i forbindelse med jul. Mye arbeid
legges ned for at alle bygdas inn-
byggere skal tilbys et arrangement
som passer for seg. Det skjer mye i
og rundt kirken i advents- og juleti-
den.  Barnegospelen skal ha konsert
1.desember, Soul Children skal være
med når Trine Rein presenterer
«Julegaven» 7.desember. Skiptvet
Sangkor har sin julekonsert i kirken
15.desember. 
Til slutt vil jeg ønske alle leserne en
Riktig God Jul og Godt Nytt År

Asgeir
Kirkeverge

Fra redaktørenspenn:



Hvem er du?
Han vrir seg litt i stolen, - Tenker du
sånn egentlig nå? undrer han. -Nei,
vi begynner med litt tørre fakta, pre-
siserer jeg.
-Jeg er 42 år og bor i Våler, sammen
med kone og to barn. Eldste gutten
flytter nok forresten snart ut.
Opprinnelig er jeg fra Rakkestad. 
Hva har du jobbet med tidligere?
-Jeg kommer fra ambulansetjenesten
til Sykehuset Østfold. De siste årene
var jeg seksjonsleder for Indre
Østfold og for Sarpsborg. I 2008 var
jeg prosjektleder for pasienttrans-

port, det vil si et transporttilbud til
pasienter som ikke kjøres i ambulan-
se. Jeg var med å opprette helse-
ekspressen som nå går daglige turer
til Oslo. Tidligere jobbet jeg som
gravferdskonsulent i FONUS. Først
Drøbak, siden Askim.
Der er det i alle fall noen linker til
den nye jobben?
- Jo for så vidt. Like viktig for denne
jobben er det kanskje at jeg har lede-
rerfaring og at jeg denne høsten har
tatt en halvårsenhet ved Høgskolen i
Østfold i faget

«Personaladministrasjon og perso-
nalledelse».  
Hvorfor ønsket du å arbeide som
daglig leder eller kirkeverge i
Skiptvet?
-Ja si det… Jeg synes det er spen-
nende det som har med ledelse å gjø-
re, være med å utvikle og  drifte. Det
er i grunn hovedmotivasjonen.  
Hva er en kirkeverges oppgaver?
-Det er å ivareta de ansatte i staben,
lede virksomheten og legge til rette
for det vi gjør. Dernest er det ivareta-
gelse av bygg og eiendom. Særlig

SKIPTVET MENIGHETSBLAD

SIDE 4

Intervju med ny kirkeverge i Skiptvet, Asgeir Rønningen:

Fra blålys til adventslys

Sceneskiftet er stort, tenker
jeg. Fra kjappe og dramatiske
oppdrag på smale østfoldvei-
er, med blålys på taket og
ulende sirener. Til et fredelig
kirkekontor i Meieribyen.
Skiptvet har fått ny
Kirkeverge. Han heter Asgeir
Rønningen. Vi tar en førjuls-
prat for å bli litt bedre kjent.

Foto: Einar Tjelle



gravlunden har lovpålagte oppgaver.
Den gamle flotte Skiptvetkirken er et
annet kapittel. Hver skrue som skal
settes i veggen må godkjennes av
riksantikvaren.  Men vi har selvsagt
vår del av ansvaret for å ta vare på
den vakre kirken. En annen oppgave
er å ha ansvaret for økonomien, og å
være sekretær og tilrettelegger for
menighetsrådet og fellesrådet.
Hva er Skiptvet menighets viktigste
oppgave?
- Ja om du tenker på spørsmålene om
tro- og tvil får du spørre presten,
smiler han. Men jeg vil si at vi skal
framstå som rause og romslige i for-
hold til det å være kirke for bygda og
kirkens medlemmer.  Vi skal legge til
rette for en inkluderende bruk av kir-
ken til ulike sammenhenger og kirke-
lige handlinger. Så har vi ulike roller
i staben og menigheten slik at vi
utfyller hverandre.
Hva gjør du på fritida?
-Jeg har en svigerfamilie som har en
jakthytte ikke langt fra der hvor jeg
bor. Der er jeg mye. Jeg har tatt
jegerprøva, men er ikke noen jeger.
Jeg er glad i å være ute i naturen. Å
fyre bål og høre på naturens stillhet,
det er det beste jeg vet. Ellers betyr
selvsagt familien og ungene mye, og
det tar sin tid å kjøre barna rundt på
aktiviteter, eldstemann tar sertifikat i
disse dager, så jeg antar at han trer
inn i familiens «transportfirma». –
Jeg kjører forresten noe ambulanse
fortsatt, denne jobben er jo ikke 100
%, så jeg sper på litt «på fritida»,
smiler han. 
-«Vassbygden videreutvikling», er et
uformelt herrelag som gir meg ener-
gi, et godt alternativ til syforening,
humrer han. -Jeg blei også tvinga av
fruen med på danseskole for en tid
tilbake. Det har vært utrolig artig!
Hva er jul for deg?
-Jul for meg er knyttet opp til tradi-
sjoner. Jeg er oppvokst med å gå på
julegudstjeneste, det var en hyggelig
og høytidsstemt start på julaften.
Julen har blitt en viktig tid for reflek-
sjon, og god tid sammen med familie
og venner. Min mor døde da jeg var
12 år. Og for noen år siden mistet jeg
også faren min. Julen er blitt en tid
for å stoppe opp litt.  

-I forbindelse med fars bortgang, og
etter hans ønske ble blomster til
begravelsen henstilt om å gis i peng-
er, dette for å bidra til et skolepro-
sjekt drevet i privat regi av min fetter
Widar Gudim. Denne donasjonen i
tillegg til andre gaver resulterte i et
nytt skolebygg, som er reist i
Gambia, til minne om min far. Min
far var skolesjef i Rakkestad, samt at
Widar Gudim, tidligere lensmann i
Hobøl, og min far var gode venner. I
den forbindelse har jeg i sammen
med mine søsken vært indirekte med
å bidra til denne skolens eksistens. I
mars 2012 var vi på skolebesøk i
Gambia, og det har satt kraftige spor
etter seg, og gitt livet en ny dimen-
sjon. Elevenes glede over å få tilgang
til kunnskap, samt lokalbefolkning-
ens livsglede og fremtidshåp, har gitt
meg noen nye dimensjoner og et til-
leggs perspektiv.
Har du blitt godt kjent med folk på
«huset» her?
- Absolutt. Jeg har lyst å berømme
menighetsstaben! De er entusiastiske

og dyktige! Den største utfordringen
er å holde dem igjen. De vil så mye!
Jeg setter også stor pris på samarbei-
det med kommunen. Jeg har et nært
og godt samarbeidet med både admi-
nistrasjonen og det politiske miljøet,
og føler meg som en del av bygda.
Jeg synes jeg er blitt veldig godt tatt
i mot.
Og framover?
-Den store dugnaden framover blir
kirkegårdsutvidelsen. Det er viktig at
dette planlegges godt. Ellers ønsker
jeg at de som kommer til kirken, til
dåp, vigsel, eller begravelse, skal
føle at det er deres kirke. At
Skiptvets innbyggere kan føle seg
stolte av kirken sin, og føle seg vel-
kommen, i sorg og glede.
De blå lysene er tydeligvis blitt
avløst av adventslys. 

I samtale med Einar Tjelle
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Hva er situasjonen i Egypt akkurat nå?
Situasjonen er kaotisk og sårbar, for alle egyptere.
Etter at Mursi ble kastet som president i sommer,
har landet vært under ledelse av hæren og general
al-Sisi. Mange frykter at Egypt er på vei tilbake til
situasjonen før Den arabiske vår, da hæren hadde
stor innflytelse. Egypt befinner seg i en kritisk tid.
Den kristne befolkningen har siden revolusjonen
startet opplevd økt trakassering. Særlig etter avset-
telsen av Mursi ble de kristne utpekt som syndebuk-
ker, og sinte islamister angrep over 40 kirker rundt
om i landet. Senest for noen uker siden ble et kop-
tisk bryllup angrepet av væpnede menn. Fem men-
nesker døde og 17 ble skadet. 

Hvordan feires jul i Kairo? 
De fleste kristne i Egypt er koptisk kristne og tilhø-
rer den ortodokse tradisjonen. Det betyr at de feirer
jul litt senere enn oss protestanter. Deres julaften er
6. januar. Den markeres med en lang kveldsmesse.
Ved midnatt brytes fasten med et stort måltid med
familien. Selve juledagen, 7. januar, feires gjerne i
kirken sammen med menigheten. Jeg var med å fei-
re koptisk jul i 2011 og syntes det var en kjempefin
opplevelse! I Norge fokuserer vi gjerne på familien i
julefeiringen, mens i Egypt var det menigheten som
stod i sentrum.   

Hva betyr det for dem at Maria, Josef og
Jesusbarnet flyktet til Egypt?
Jesu flykt til Egypt er veldig viktig i kopternes iden-
titet og historie. Det finnes flere steder hvor Jesus og
hans familie i følge tradisjonen skal ha bodd under
Egypt-oppholdet som i dag fungerer som kirke eller
kloster. 

Hva er det viktigste i prosjektet vi støtter i Kairo?
Mamma Maggies arbeid er viktig på mange fork-
sjellig måter. Men hvis jeg skal trekke ut en faktor
vil jeg kanskje si kjærligheten som formidles til bar-
na. Mamma Maggie er opptatt av å fortelle og for-
midle ved handlinger at alle barna er vakre og elsket
av Gud. Dette gir barna en følelse av verdi som de
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Jul i Kairo
Julefortellingen slutter ikke med det lille bar-
net i krybben. Men fortsetter med at kong
Herodes truer den unge familien. Maria, Josef
og Jesusbarnet blir flykninger i Egypt. For
mange som lever som flyktninger eller mino-
riteter i dagens verden, kan denne siden av
julefortellingen skape gjenkjennelse. For den
gamle koptisk-kristne minoriteten i Egypt, er
også denne fortellingen viktig. Skiptvet
menighet har fått et nytt misjonsprosjekt i
Egypt. I November fikk vi besøk av Kristin
Storaker, som er menneskerettighetsrådgiver
i Stefanusalliansen. Menighetsbladet stilte
henne noen spørsmål:



kanskje ikke opplever så mange
andre steder. 

Hvordan kan vi som menighet
bidra?
Dere bidrar allerede ved å ha
menighetsprosjekt med
Stefanusbarna! Det er fantastisk.
Utover det er bønn et fantastisk
redskap. Forbønn for de fattige,
voksne og barn, i Søppelbyen, og
forbønn for de ansatte i
Stefanusbarna. 

Hva er de største utfordringene
framover for kirkene og for lan-
det?
Den kristne minoriteten opplever
større samhold på kryss av kirke-
samfunn etter revolusjonene.
Forskjellige kirkeledere har fun-
net sammen og arrangert økume-
niske bønne- og lovsangsmøter.
Vi får også meldinger om at Guds
nærvær er sterkere enn før.
Mørket er mørkere, men lyset
skinner sterkere!  En viktig utfor-
dring for de kristne er å opprett-
holde denne enheten og samarbei-
det, slik at de samlet sett stiller
sterkere i samfunnet.  

For landet er hovedutfordringen
nå å bygge demokrati og respek-
tere menneskerettighetene, for
alle parter. Mange frykter at
Egypt er på vei tilbake til et mili-
tærdiktatur etter at Mursi ble kas-
tet. En første test på dette blir
rettsaken mot Mursi og
Brorskapet. Det er viktig at rettsa-
ken går riktig for seg og at lover
og menneskerettigheter blir over-
holdt. Å forby Brorskapet er å gå
de samme stiene som Mubarak
gikk. Utfordringen ligger i å finne
en middelvei hvor alle politiske
og religiøse retninger, som
respekterer lov og orden vel og
merke,  blir inkludert. 
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Flukten til
Egypt i bibelen
I bibelen kan vi lese at Maria,
Josef og Jesusbarnet måtte flykte,
fordi Kong Herodes ville lete
etter barnet og drepe det. 

Det var ganske naturlig at flukten
gikk til Egypt, fordi Betlehem lå
ved den gamle hovedveien fra
Jerusalem til Hebron og Egypt.
Dette var den raskeste veien til et
sikkert sted hvor Kong Herodes
ikke hadde makt. I Egypt kunne
den lille familien  være i sikker-
het.  Hvor lenge de var i
Jerusalem før de måtte flykte er
usikkert. 

I Lukas evangeliet fortelles det at
Jesus ble omskjæret da han var
åtte dager gammel, og båret fram
i Tempelet etter at renselsestiden
som Moseloven påla dem var
over. Etter dette vendte de tilbake
til Galilea, til sin hjemby Nasaret.
Og gutten vokste og ble sterk,
fylt av visdom, og Guds nåde var
over han. (Luk 2,21-27.39-40)

I Matteus evangeliet derimot står
det om flukten til Egypt, og bar-
nemordene i Betlehem hvor
Kong Herodes befalte at alle barn
som var to år eller yngre skulle
drepes. Etter at en Herrens engel
hadde vist  seg for Josef i en
drøm, og advart han om at
Herodes lette etter barnet og had-
de til hensikt å drepe det, flyktet
de. 

De kan ha vært i Egypt i to til fire
år, før de vendte hjem og bosatte
seg i Nasaret.   De ble de til
Kong Herodes døde (år 4 e.kr.)
Slik skulle ordet som Herren had-
de  talt igjennom profetene bli
oppfylt: Fra Egypt kalte jeg min
sønn. (Hos 11.1)          
Deretter flyttet de nordover til
Nasaret. (Matt 2-13-23)



Første søndag i advent
ble ei ny salmebok tatt
bruk i kirken. Den er litt
tykkere enn den gamle,
men så inneholder den
da også 899 salmenum-
mer. I tillegg finner vi
bibelske salmer for hver
søndag i kirkeåret, ei
bønnebok, katekismen og
enkle opplegg for sam-
linger utenom gudstjenes-
ten. 

Ei ny salmebok blir naturlig
nok møtt med to motsatte
spørsmål: Finner vi igjen
mange av de gamle salmene, de
vi kjenner og er glad i? – og på
den annen side: Er det kommet
noe nytt på salmefronten?
Brorson og Kingo og Landstad
var vel gode nok i sin tid – men
vi lever jo i 2013! Jeg tror beg-
ge gruppene finner noe å glede
seg over. Komiteen som har
arbeidet med boka har ønsket å
formidle tekster fra ulike kirke-
samfunn i den verdensvide kir-
ke, og vi møter gospelsanger og
spirituals. Noen salmer er på
samisk og kvensk (også med
norsk tekst), og vår egen samtid
har også kommet til orde. For å
gi plass til dette måtte naturlig
nok noen salmer vike. Likevel
preges den nye boka av en god
sammenheng mellom nytt og
gammelt. Ca. 2/3 av den gamle
boka er med i den nye, og ca.
halvparten av salmene fra ”den
blå boka”, Salmer 97 er med.

Den tendensen som vi så
begynnelsen til da den forrige
salmeboka kom i 1985, at
avstanden mellom kirkesalme-
boka og lekmannsorganisasjo-
nenes ”Sangboken” ble mindre
er fulgt opp i den nye salmebo-
ka. 301 salmer/sanger, det betyr
1/3, finnes nå i begge disse
bøkene. 

Vi lever i 2013. I vår tid møter
kanskje de fleste salmeboka når
de er i kirken. (Men den er til
salgs i bokhandelen!) Kanskje
det da ikke er så dumt å kaste et
lite ettertankens blikk bakover,
til den tida da salmeboka var ei
viktig bruksbok. Den var i bruk
i hjemmet, på skolen, i kirken
og i forsamlingene. Vi har hørt
om menn som sang salmer når
de rodde ut fjorden til fiske-
plassene (da skulle en ha gode
lunger!), og vi vet at salmeboka
lå på mang en vev bortover i
gårdene, og at den ble brukt!
Ingen kan skru tida tilbake,
men bruken av salmeboka var
med på å gi nordmenn et felles
kulturgrunnlag, et fotfeste.
Salmeboka var kanskje den
mest brukte av alle andaktsbø-
ker. Brorson´s og Petter Dass´
stemme lød landet over. Det er
funnet 247 folketoner til tekster
av Petter Dass, 300 folketoner
til Brorson-salmer. 

Samtidig vitner et mylder av
kristne sangbøker på 1800-tal-
let om et frodig og frimodig
kristenfolk som ikke kunne tie
om den tro de levde i. Noen
skrev, andre oversatte, andre
igjen samlet og ble utgivere.
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NY SALMEBOK!

Salme
I en natt så klar og kald, av en
ung og tapper mor,
i en krybbe i en stall fødtes håpet
til vår jord.
Så umerkelig, så stille, byens
gater helt forlatt.
Ingen opptog for den lille, lyset
kom en vinternatt.

Gjeterne satt rundt sin grue,
skremtes opp av lys og lyd.
Himlen sto i veldig lue, engler
sang om fred med fryd:
Ikke frykt, vær ikke redde, Gud
er kommet til vår jord.
Nå i natt var det det skjedde. Gå
til barnet og hans mor.

I det stille, til de små, bringer
Jesus håp og fred.
Og han kommer, da som nå, fra
sin himmel til oss ned.
Julenatt med lys og glede minner
oss om Gud som kom.
Evig er han her til stede. Nå står
grav og krybbe tom.

T/M: Bjørn Eidsvåg 



Den poetiske kvaliteten varier-
te, den teologiske spennvidden
var stor, men på hver sin måte
gjorde salmebøkene og sangbø-
kene alvor av Bibelens ord: 

"La Kristi ord få rikelig rom hos
dere! 
Undervis og rettled hverandre
med all visdom, 
syng salmer, viser og åndelige
sanger
til Gud av et takknemlig hjerte."
Kol. 3,16.

YN
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Første søndag i advent skal menigheten ta i bruk Norsk salmebok 2013 for
første gang. De nye salmebøkene er kjøpt inn med midler fra Onstad stif-
telsen. 
I gudstjenesten skal vi bli litt kjent med den nye salmeboka, synge både kjen-
te og nye salmer. Derfor blir dette en gudstjeneste med mye sang og musikk.
Det blir også dåp i gudstjenesten da to barn skal døpes.
Velkommen til adventsgudstjeneste!

Adventsgudstjeneste i kirken 
1. des. kl. 11.00!

Kvitteringsliste blad nr 5 - 2013
På bakgrunn av lederskifte på kirkekontoret,
har det vært noen utfordringer knyttet opp til
kvitteringslisten. Det er beklageligvis noen
navn som ikke er kommet med denne gangen.
Innen neste utgave skal dette være klart, og vi
vil få med disse da.

Rut Jakobsen 100, Per Olaf Kristiansen 300,
Anne- Marie Kleven 150, Bjørg og Asbjørn
Eriksen 150, Birgit Skipperud 200, Solveig
Brandt Kirkengen 300,Gudrun Minda Sandem
500, Terje Holm 200, Sylvi Holmen 100, Ruth
Kvisler 200, Torunn Bye Aamodt 250, Undis og
Roger Dahl 250, Terje Støten 200, T. og S. Heer
200, M. Dahl 200, ECA 250, Arne Kåre Røed
300, Turid Karlsrudengen 250, Annie og Eivind
Karterud 200, K og J-O Pedersen 200, Evelyn og
Thor P. Neverlund 250, Anna E.Støten 200,
Ragnar Unnestad 200, Odd Haltuff 200, N.N.
200, Helge Stensrud 150,  Jon Erik Dramstad
200, Lene M.Tangen 200, B og K Hansen 200,
Esther Schie 100, Gudrund og Gottfred 200,
N.N.200, Kari og Kåre Granberg 200, N.N.200,
Aud og Oddvar 500, T.J.Berger 200, Karin og
Jan Erik Bogen 200, E. og P. Jansen 150,
J.F.100, Tom Vidar Johansen 200, Erling Strand
200, Solveig Støten 150, Solveig Hofstad 200,
Berit P. Berg  200, Grethe Karin Sandaker 200,
Øyvind Løes 300, Tove Lill Ødemark 200, Bente
Imerslund 200, Astrid Kristine Dramstad 150,
Aslaug Narvestad 200, Kari Koppang 300,
Johannes Hilmar Wilskog 200, Knut Bråtveit
Holm 250, Gunnar Karlsen 300, Arne Borger
200, Karl Paul Kristiansen 200, Knut Staksvold
200, Roar Sandaker 200, Hans Mørk 200, Jonny
Myhrer 200, Edgar Andersen 200, Thor Anders
Smith Hoen 300, Tone Tomt Holene  200, Leif
Oskar Hopland 300, Tom Christiansen 300, Jon
Ragnar Kvisler 250, Hans Olaf Aamodt 500,
Knut Pedersen 200, Jostein Frorud 300, Runer
Kåre Finnes 200, Knut Erland Lund 200, Turid
Skipperud 200, Arne Lund Ringstad 200, Karin
Martinsen 200, Harald Borgen 300, Anne Mari
Sigstad 200, Svein Mathis Aamodt 200, Asora
Karoline Brenna 200, Edith Irene Lier 200,
Asbjørn Stafseng 200, Sally-Marie Woll 300,
Ilona Katalin B Bjørnstad 250, Erik Markus
Borgen 200, 

Hjertelig takk! Skiptvet 12.november 2013 



Nye salmebøker er kjøpt inn over
Onstad Fond. 100 salmebøker+20
salmebøker med stor skrift, salmebø-
ker med besifring samt et sett med
Koralbøker. 1.søndag i advent tas de
nye bøkene i bruk, og vi i Skiptvet
glade for at vi har kunnet kjøpe inn
bøker til oppstarten. Yngvar Nilsen
har tatt for seg den nye salmeboken,
det kan du lese om i denne utgaven
av Menighetsbladet.

Nestleder i Menighetsrådet Gunfrid
Søby ønsket avløsning etter ett år i
funksjonen. Lars Roald Schie er
valgt som nestleder for kommende
år.
Vårt «nye» kirkeorgel har fått
gjennomført en litt forsinket 20 –års
service. Ryde & Berg Orgelbyggeri
AS har demontert, renset og ettersett
alle deler, montert sammen og stemt
opp orgelet. Denne jobben ble gjort i
nært samarbeid med vår organist.

Med nystemt orgel skal organisten
fortsatt bringe frem flott musikk fra
kirkens stolthet.
Lyden fra kirkeklokkene har vært
vanskelig å høre inne i kirken. Dette
løses nå ved å sette opp en mikrofon
i klokketårnet, slik at lyden forster-
kes inne i kirkerommet. Vi får profe-
sjonell hjelp til innstilling av lyd og
klang, slik at klokkelyden fortsatt
skal oppleves som ekte. 
Kirkegården er et sted hvor mange
tilbringer tid. Det er viktig for
Menighetsrådet at kirkegården alltid
er pen og velstelt. Jfr.
«Kirkegårdsvedtekten» er hver
enkelt fester ansvarlig for plantefel-
tet foran gravminnet.
Menighetsrådet vil bidra til dette
ansvaret ved å kjøpe inn et lass med
matjord, slik at de som steller graver
kan hente jord for etterfylling,
beplantning el.l. Dette vil være klart
i løpet av våren 2014. Mer omtale

kommer senere
I forbindelse med
Trosopplæringsløftet som er et nasjo-
nalt prosjekt, har menighetsrådet
besluttet å opprette en giverkonto,
slik at de som ønsker å bidra med
midler spesielt for barn og unge kan
få mulighet via denne kontoen.  Her i
Skiptvet er vi godt i gang med ulike
tiltak knyttet opp til Trosopplæring
for aldersgruppen 0-18 år, midler til
lønn er sikret over statsbudsjettet,
men det vil være behov for midler til
diverse utstyr og tjenester.
Menighetsrådet vil takke Hans-Olaf
Aamodt for at han også i år juletre til
kirken vår. Det er årlig høydepunkt
for kirketjeneren å få «blinke ut» tre-
et som skal pryde kirken i julen. En
stor takk til Aamodt for denne gaven.

Flere menighetsmedlemmer har gitt uttrykk for undring
over at Kirken ikke var pyntet til høst-takkegudstjeneste
av Bygdekvinnelaget, slik vi bruker og slik det har vært i
de mange foregående år.
Det er ikke en forglemmelse fra vår side, ei heller har vi
sluttet med den fine tradisjon og vi har helt sikkert ikke
sviktet kirken! 

Bygdekvinnelaget ble i år forespurt om å pynte og servere
ved en utendørs høst- takke gudstjeneste, hvor både
Biskop og Prost var tilstede, hvilket vi naturligvis gjorde
med glede.
Vi er glade for at man setter pris på vår årlige bidrag til
høst-takkegudstjenesten og lover, vi pynter i kirken igjen
neste år, således at tradisjonene holdes i hevd.

Med vennlig hilsen
Birgit Hedenskog

For styret, Skiptvet Bygdekvinnelag
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Nytt fra Menighetsrådet

Saknet dere oss
i år?



FNs klimapanel kom denne høs-
ten ut med sin femte hovedrap-
port. Karbon-konsentrasjonen i
atmosfæren har økt med 40%
siden førindustriell tid.
Mesteparten av økningen har
kommet de siste ti-årene som
resultat av menneskelig aktivitet:
Forbrenning av kull, olje, gass
og avskoging. 90% av varme-
mengden fra drivhuseffekten,
lagres i havet, leser vi. Likevel
stiger temperaturen og ekstrem-
været øker i mange deler av ver-
den.  Men det er store variasjo-
ner. Norge ligger slik til at vi vil
få ulike typer vintre, noen kalde,
andre milde med lavtrykk etter
lavtrykk.  En stor dugnad må til
for å møte denne store utfor-
dringen:

Partiene 
Like før Stortingsvalget i høst
arrangerte Skiptvet menighet
ved Grønt Utvalg en frilufts-
gudstjeneste, og en politikerde-
batt i rammen av «klima-
valg2013» i Vonheim. Samtlige
partier i Østfold var representert,
de fleste med sine listetopper.
Alle østfoldpolitikerne lovet en
«grønnere politikk» etter valget.
Siden den gang har Høyre og
Fremskrittspartiet dannet regje-
ring, med Venstre og KrF som
«støttepartier». Vi er spente på
politikken fremover. Kanskje
burde vi som biskop

Sommerfeldt utfordret til, hatt et
nytt møte om en stund og holdt
dem ansvarlige; Holder politi-
kerne ord? Får vi til et forsterket
klimaforlik? Er vi klare for et
radikalt grønt skifte?
(bildet)

Teknologene og 
næringslivet
En av dem som utfordret politi-
kerne i Skiptvet heter Marius
Holm, opprinnelig skjetving, og
leder for miljøstiftelsen Zero.
Forrige måned inviterte han til
storsamling i Oslo, hvor både
statsminister, miljøvernminister,
forskere, Chelsea Clinton,
næringslivsrepresentanter og
enda en biskop var invitert. «Det
grønne skiftet er i gang», var
overskriften, og viser til summen
av politiske grep, teknologiske
nyvinninger og økologiske
incentiver som gjøres over hele
verden. Når fossile løsninger blir
dyrere og fornybare løsninger
lønnsomme begynner utvikling-
en å gå i riktig retning. 

Kirkene
Samtidig var Kirkenes
Verdensråd samlet til generalfor-
samling i Busan i Sør-Korea. En
av de største og breieste kirke-
møtene noensinne. Delegater
med alle slags språk og konfe-
sjoner; som klimaendringene på
kroppen: havstigning i
Stillehavet, sykloner i India, tør-
ke i Afrika og USA, flommer i
Sentral-Europa. Skogbranner i
Australia.  Kirkene samlet seg i
et tydelig budskap om at vern
om skaperverket må være priori-
tert framover. Kirkefolk må heve
røsten til et tydelig forsvar for

kloden. Og bidra til de mange
som er utsatte for klimaendring-
ene.

Religionene
Samarbeidsrådet for tros- og
livssyn i Norge, hvor jøder,
kristne, muslimer, hinduer,
humanetikere og mange flere
livssyn er representert, har satt
miljø og klimautfordringen på
dagsordenen i år.  Sammen har
de sendt brev til den nye miljø-
vernministeren, for å si at forval-
teransvaret for skaperverket og
klodens framtid står vi sammen
om.

Verdens land
Selv var jeg nylig med under
FNs klimatoppmøte COP 19 i
Polen for å følge forhandlingene,
og være med å påvirke. En gang
i året møtes representanter for
samtlige av verdens land, for å
forhandle om reduksjon av
utslipp og tilpasning til klimaen-
dringene som allerede er her.
Det jobbes nå på intensivt med
en klimaavtale som skal være
ferdig i 2015, og som skal for-
plikte alle land til å bidra i den
store dugnaden kloden trenger.

Skjetvinger flest
Til syvende og sist handler det
om deg og meg. Om vår stem-
me, om våre prioriteringer, og
vår tro og håp om framtida. Det
viktigste juleønske er at vi alle
bidra til at kloden kan puste. At
våre barn kan arve en jord som
er levelig, robust og vakker.
Sammen kan vi klare det.
Einar Tjelle, Grønt utvalg i
Skiptvet menighet.

Juleønsket: 
Sammen for skaperverket og framtida!
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E-mail: postmottak@skiptvet.kommune.no
Chat/Hjemmeside: www.skiptvet.kommune.no

Besøksadresse: Storveien 28 • 1816 Skiptvet
Postadresse: Postboks 115 • 1806 Skiptvet
Telefon 69806000 • Mobil: 40404920

SERVICEKONTORET INFORMERER

TRYGVE SKAUG 
på en annerle-
des juleturné
Artist og låtskriver
Trygve Skaug invi-
terer med både mar-
tyrer og engler når
han sammen med Star of Hope legger ut
på «Deilig er jorden-tour» på Gjøkeredet
kulturscene den 13. desember.
Sted: Gjøkeredet kulturscene
Billetter: Forhåndssalg av billetter på
Skiptvet kommunes servicekontor. 
Tlf. 69 80 60 00
Dato: 13.12.2013
Konsertstart: kl. 20.00
Alder: Alle velkomne 
JULEGAVETIPS - 
SERVICEKONTORET 
HAR FOR SALG:
•   Historielagets kalender 
   «Gamle Skiptvet 2014»
•  Filmen fra Lensespillet 2012 
   «Den som ikke er ropt opp, 
   kan gå hjem»
•  Skiptvet Bygdefilm
•  Bind I, II og III av Skiptvet 
   Gårds og Slektshistorie
•   Arne Lystads historiske 
   skriv om Skiptvet

ASKIM KULTURHUS
Det er mange fine forestillinger i Askim
Kulturhus. Billetter kan kjøpes og hentes
ved Servicekontoret – betaling med kort. 
Vi selger også gavekort til Kulturhuset.
Gavekortene selges med verdi på kr.50,-
100,- 200,- 300,- og 500,- og er gyldige i
ett år fra kjøpsdato.
Den perfekte gaven til den som har alt. 
For programoversikt: www.askimkultur-
hus.no

BLI MED PÅ ”AKTIV PÅ
DAGTID” !
Aktiv på Dagtid er et aktivitets-
tilbud for personer mellom 18 og
67 år som står helt eller delvis utenfor
arbeidslivet. Hensikten med tiltaket er å
forebygge sykdommer og dårlig helse,
motvirke ensomhet og bidra til at mennes-
ker kommer tilbake i arbeidslivet.
Registreringsskjema med giroblankett fås
på Servicekontoret.
For å få utstedt treningskort må du ta med
deg kvittering på betalt avgift, et bilde,
utfylt registreringsskjema og bekreftelse
på at du mottar trygd eller melding fra
lege.

BOSTØTTE
Har du lave inntekter og høye boutgifter?.
Da kan du søke om bostøtte!
Søknadsfristen er den 14. i hver måned.
Ta kontakt med Servicekontoret for infor-
masjon eller hjelp.

ABRUKTE FRIMERKER OG 
TELEKORT
Kan leveres ved Servicekontoret som inn-
samlingskasse fra TUBFRIM.
Overskuddet går til funksjonshemmede
barn og ungdom i Norge.

SERVICEKONTORET OG NAV
har følgende åpningstider fram til 15. mai:
Mandag – Fredag fra kl. 07.45 – 15.45

LEDIGE PLASSER I 
KULTURSKOLEN
Kulturskolen i Skiptvet har ledige plasser
på piano, fløyte og klarinett. Har du ønske
om å lære å spille et av disse instrumen-
tene? Søk plass via våre hjemmesider:
www.minkultuskole.no

ÅPNINGSTIDER JULEN 2013:
Lørdag 21.12. kl. 11 – 15
Mandag 23.12. kl. 11 – 17
Lørdag 28.12. kl. 11 – 15
Mandag 30.12. kl. 11 – 15

ORDINÆRE ÅPNINGSTIDER 
fra 2.1.2014:
Mandag kl. 15 – 20
Tirsdag kl. 15 – 20
Onsdag kl. 11 – 15
Torsdag kl. 15 – 20
Lørdag kl. 11 – 15

JUL, JUL, JUL!
Du kan låne julefilmer, julemusikk, jule-
evangeliet, juledikt, julesanger, julehisto-
rier samt bøker om juletradisjoner, jule-
pynt, julemat, julegaver og masse mer på
biblioteket!

BIBLIOTEKET  arrangerer spilledag lør-
dag 16.11 kl.11-15 for alle på 4.-8. trinn. 
Bilspillturnering på Xbox, online
Wonderputt-konkurranse, mange nye
brettspill og mye mer.
Biblioteket er vanlig åpent i samme tids-
rom, så alle er velkommen!

WISTER, AASTORP OG 
SMALSHUSETS LEGAT
skal for 2013 ha øye for familier hvor den
ene eller begge forsørgere har falt bort,
eller også familier hvor det kan være
behov for hjelp til skolegang for barn og
ungdom.
Søknadsfrist: 29.november.
For søknadsskjema kontakt
Servicekontoret 69 80 60 00, e-post på
postmottak@skiptvet.kommune.no eller
www.legatsiden.no – Legat id :3614

S K I P T V E T       KO M M U N E
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Vi lever i en spennende tid. Verden er blitt så liten.
Den er blitt så annerledes. Alt er rykket så nærme.
I skrivende stund er vi opptatt av katastrofen på
Filipinene. Vi får bilder innpå oss via data og TV.
Mer enn noen gang tidligere oppdager vi at vår lil-

le klode er sårbar. Vi mennesker er sårbare.
Jule- og nyttårsfeiring står for de fleste som en god
tid. Det er tid for feiring og refleksjon. Det er tid
for familie og venner. Men det er også en tid vi
skal benytte til takknemlighet og ettertanke. 
I min juletradisjon står kirkens budskap fast.

Julefeiringen gir meg minner om en god barndom,
preget av trygget og varme. Julen var en viktig del

av akkurat det.
I år vet jeg at det blir annerledes. For første gang
skal jeg feire jul i en annen verdensdel. Jeg skal
feire jul og nyttår som privilegert  i en del av ver-
den hvor det vi tar som en selvfølge, så langt fra er

det. 
Det blir uvanlig, men spennende å se  jul og nyttår
i et perspektiv som er totalt annerledes enn trygge,
gode Skiptvet og Norge. Jeg vil sende tanker og
gode ønsker til alle i lokalsamfunnet som jeg er så

stolt av og glad i. 
God jul og godt nytt år

Ordførerens
julehilsen

Julegrantenning 
og julebasar 
1. desember
Tradisjonen tro arrange-
res julebasar på
Herredshuset fra kl.
14.00. Bygda settes i
førjulsstemning med
mange aktiviteter for

store og små,
slik som lodd-
salg, juleverk-
sted for barna,
kafeteria og
salg av jule-
bakst og andre
gaveartikler fra

lokale hobbyprodusenter. Ordføreren tenner jule-
grana kl 16 før vi går rundt juletreet – og da pleier
også nissen å dukke opp med poser til barna.

Jul på Dagsenteret!
Velkommen innom til en hyggelig julehandel
mellom kl.9 og 15.
Sollia bo- og servicesenter inngang 6.
Vi stiller også på Julebasaren på Herredshuset
1.desember, etter denne datoen er julevarene å
finne hos oss.
Mange flotte julegaver!!

Barnas Julekonsert i kirken 
1. desember kl 18.00
Etter at julegrana vel er tent og barna har fått hilst
på nissen samles vi og går i fakkeltog til kirken
for julekonsert. Skiptvet Skolemusikk, Skiptvet
Barnegospel, Valeri Rubacha og Eivor Andresen
deltar. Alle er velkommen!!



Vi har vært på konfirmasjonsleir.
Vi hadde det utrolig gøy med lat-
ter og moro. Temaet til leiren var
«Friends». Alle sammen har blitt
bedre kjent på flere måter og vi
har hatt med mange bra ledere
som har gjort alt topp! Vi har hatt
både sang, dans, drama, medie,
Fix it og baking. Vi har hatt det
mye gøy med konkurranser og
leker, der vi lærte å samarbeide
godt! 
Dette er en leir alle kommer til å
huske veldig godt. Lederne treng-
er virkelig en stor takk for alt de
har gjort for oss. Jeg er sikker på
at mange vil være med som resir-
kulerte konfirmanter neste år! 

Mariel Sørlie

Konfirmasjonsleir var gøy. Vi
gjorde mye rart og hadde mange
fine leker. Det var ikke som jeg
hadde forventet. Jeg trodde vi
bare skulle sitte å be, men vi
gjorde mange morsomme ting
allikevel. Det var utrolig god
mat!! Det var et veldig fint sted
som jeg gjerne kommer til å
ville oppleve igjen. Lederne –
spesielt Øpstad, Merete og
Mona - var veldig greie og utro-
lig snille – som har tatt godt vare
på oss. Jeg vil også takke Eivor,
Wenche, Roger og «Drama
Queen» Lars Roald for å ha et
kjempe fint opplegg for oss.

TUSEN TAKK FOR DENNE
TUREN!

P.S: Dere ser
meg neste år som 
re-konfirmant – definitivt! 

Takk for meg – Emil Stordahl. 
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Hilsener fra konfirmanter
på konfirmasjonsleir!
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MØTEPLASSEN
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.

Familiekoret Kaos
Øver ca en lørdag i mnd

kl.17.00-19.00 på Misjonshuset
Alle aldre.

Klubben på Stalloftet
Annenhver mandag kl.18.00-
19.30 på Stalloftet ved kirken.

Fra 1.klasse.
Skiptvet Soul Children
Øver annenhver fredag
kl.17.30-19.00 på
Misjonshuset.
Fra 5.klasse.
Vepsebolet

Annenhver fredag kl.19.00-
20.30 på Misjonshuset

Fra 5.klasse
Søndagsskolen

En søndag i måneden på
Stalloftet  kl.11. 
Barn i alle aldre.
Søndagsringen

Hver tredje mandag kl.19.00-
20.30 på Misjonshuset.

Fra 5.klasse og opp til 8.klasse
Hva skjer’a?/Teens

Annenhver lørdag/fredag
kl.19.00  på Misjonshuset. 

Fra 8.klasse.
Skiptvet klatreklubb
Treffes i klatreveggen på
Misjonshuset i vårhalvåret.

SMAK
Skiptvet Motoraktivitetsklubb
Hver torsdag fra april til 
oktober fra kl.18.00 i
Fjellshagen. Fra 5år 

(må kunne sykle godt) og må
ha med seg en voksen.

For mer info se møteplassen
eller ta kontakt med 
menighetskontoret

✁

November:
25.nov          kl.19.00 SR
28.nov          kl.17.30 Soul Children
30.nov          kl.17.00 Kaos
Desember:
5.des            kl.18.45 Alpha-kurs
6.des            kl.17.30 Soul Children
                    Kl.19.00 Vepsebolet
                    Kl.19.00 Hva skjer’a/Teens
12.des          kl.11.00 Formiddagssamling
13.des          kl.17.30 Fredagssamling – 
                    Fremføring av Lukas 2 – se side 3
19.des          kl.19.00 Misjonssamling
28.des          kl.18.00 Juletrefest
Januar:
9.jan             kl.11.00 Formiddagssamling
10.jan           kl.17.30 Soul Children
                    Kl.19.00 Vepsebolet
14.jan           kl.18.00 Barnegospelen
17.jan           kl.17.30 Fredagssamling med
Årsmøte
23.jan           kl.19.00 Misjonssamling
24.jan           kl.17.30 Soul Children
                    Kl.19.00 Vepsebolet
28.jan           kl.18.00 Barnegospelen

Februar:
7.feb             kl.17.30 Soul Children
                    Kl.19.00 Vepsebolet
11.feb           kl.18.00 Barnegospelen
13.feb           kl.11.00 Formiddagssaming
21.feb           kl.17.30 Soul Children
                    Kl.19.00 Vepsebolet

Kl.18.00-19.30
20.januar
3.februar

Klubben på stalloftet:

Skiptvet Misjonshus

Vidnes Bedehus
4.des kl.19.00 Bedehusmøte
22.des kl.11.00 
Vi synger julen inn 
– gudstjeneste
4.januar kl.16.00 juletrefest
19 januar kl.19.00
Årsmøte fellesforeningen 
29 januar kl.19.00
Møte fellesforeningen
5 februar kl.19.00
Årsmøte bedehusforeningen 
16. februar kl.19.00
Møte fellesforeningen  
26 februar kl.19
Møte fellesforeningen

SIDE 15



1.desember
Skiptvet kirke kl.11.00.
Adventsgudstjeneste ved sokneprest
Eivor Andresen.
JULEKONSERT KL.18.00

3.desember
Skiptvet kirke kl.08.30.
Morgenbønn.

8.desember
Lund grendehus kl.11.00.
Gudstjeneste ved sokneprest Eivor
Andresen.

15.desember
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved sokneprest Eivor Andresen.
JULEKONSERT KL.19.00

22.desember
Vidnes bedehus kl.11.00.
Gudstjeneste ved sokneprest Eivor
Andresen.

24.desember
Skiptvet kirke kl.14.30 og 16.00.
Høytidsgudstjeneste ved sokneprest
Eivor Andresen.

25.desember
Skiptvet kirke kl.11.00.
Høytidsgudstjeneste ved sokneprest
Eivor Andresen.

26.desember
Ingen gudstjeneste.

29.desember
Ingen gudstjeneste.

31.desember
Skiptvet kirke kl.23.15.
Midnattsmesse ved sokneprest Eivor
Andresen. Orgelmusikk fra kl.23.00.

SLEKTERS GANG

Gudstjenester i Skiptvet

Døpte:
September:
Emil Brudal Skakkebakke
Julie Bakkelund 
Johanna Skjelle Østby
Amalie Nilsen Holmedal
Eline Reinhardsen Daae Haug

Oktober:
Mia Jacobsen Arntzen
Isabell Borgen Funderud
Leon Stavsetra Finstad
Aksel Magnus Wold

November:
Niklas Gran Agard – døpt i Hobøl kirke 

Vigde:
August:
Una Mathisen og 
Jo Mathis Aamodt 
– viet i den Norske 
Sjømannskirken i 
København.

Oktober:
Erna Renate Koland 
og Vidar Simensen

Døde:
August:
Laila Aurora Lønvang 
født 1927

September:
Frank Sammerud født 1934
Ruth Eugenie Stenberg født 1919
Osvald Lorents Marenius Belgen født
1920
Ilona Batta født 1928 – gravlagt i Ås

Oktober:
Asbjørn Olai Fossen født 1922
Erling Haugen født 1922
Solveig Marit Bjerketvedt født 1940

November:
Ingar Daniel Svartedal født 1935
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1.januar
Skiptvet kirke kl.16.00 – MERK
TIDEN! Gudstjeneste ved sokne-
prest Eivor Andresen. Vi minnes de
som har gått bort i 2013.

5.januar
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved sokneprest Eivor Andresen.

7. januar
Skiptvet kirke kl.08.30.
Morgenbønn.

12.januar
Skiptvet kirke kl.11.00. Sprell
levende-gudstjeneste ved sokneprest
Eivor Andresen

19.januar
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved vikar.

26.januar
Skiptvet kirke kl.19.00.
Kveldsgudstjeneste ved sokneprest
Eivor Andresen

2.februar
Skiptvet kirke kl.11.00. Sprell
levende-gudstjeneste ved Eivor
Andresen.

4.februar
Skiptvet kirke kl.08.30.
Morgenbønn.

9.februar
Lions hytta kl.12.00!! Sportsandakt
ved sokneprest Eivor Andresen.

16.februar
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved vikar.


