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Snøfiller så lette som fjær daler ned,
den gamle kirken står som en silhuett
i flombelysningen, og på kirkegården
er mange håps- og minnelys tent. Det
er stemningsfullt og vakkert. Kirken
i Skiptvet har stått i mange hundre år
og er et viktig sted for bygda. Nå i
2014 er den fortsatt like viktig som
den var for generasjonene før oss. Til
gudstjenester, dåp, konfirmasjon,
vigsler og begravelser har
Skiptvetfolket kommet til kirken på
høyden. Gudstjenestene har forandret
karakter i årenes løp, likeså konfir-
masjonen. Barn og unge har fått mer
plass i kirken og har blitt mer synli-
ge. Men kirkehuset er det samme.
Denne våren får vi trosopplærings-
midler, endelig!  Når planene er laget
og arbeidet har startet håper vi at
enda flere skal bli knyttet til kirken.
Alle barn og ungdommer fra 0 til 18
år skal få mer opplæring i den kristne
tro og lære kirken sin bedre å kjenne.
Håpet er at de skal ta med foreldre,
søsken, besteforeldre, onkler, tanter
og andre de er glade i, til kirken.
Før jul hadde jeg en liten samtale

med en gutt som var på besøk i kir-
ken sammen med barnehagen. Du
Eivor, hvem eier egentlig denne kir-
ken? Den er din, svarte jeg. Da så
han seg rundt med store øyne og
spurte: er den min? Ja, det er din og
alle som bor i Skiptvet sin kirke. Han
smilte bredt, og snudde seg stolt mot
de andre barna og sa: ”Dette er kir-
ken min!” Det er godt å vite hvor
man hører til. Det er godt å vite at
kirken er der uansett hvordan livet
arter seg. Det er godt å vite at dit kan
vi komme med hele vårt liv i sorg og
glede. 

Velkommen i kirken din!SKIPTVET MENIGHET
Menighetskontor og prestekontor:
Besøksadresse: Storveien 26

Post: Postboks 34, 1806 Skiptvet
Tlf.: 69 80 80 75
Fax: 69 80 86 34

e-mail: post@skiptvet.kirken.no
Sokneprest 

Eivor Andresen
e-mail: sokneprest@skiptvet.kirken.no

tlf : 456 37 207 (mobil)
Leder av menighetsrådet  

Olav Pedersen
tlf.: 951 23 773 (privat)

Kirkeverge / Administrativ leder 
Asgeir Rønningen

kirkeverge@skiptvet.kirken.no
tlf.: 456 37 208 (mobil)
Organist Valeri Rubacha
kantor@skiptvet.kirken.no
tlf.: 456 37 188 (mobil)
Menighetspedagog

Wenche Pedersen Dahl
menighetspedagog@skiptvet.kirken.no

tlf : 400 34 584 (mobil)
Kirketjener 

Gunnar Karlsen
tlf.: 456 37 186 (mobil)

KONTORTIDER
Menighetskontoret, tirsdag, onsdag og 

fredag kl. 10.00 - 15.00.

SKIPTVET
MENIGHETS BLAD
Bladet utgis av Skiptvet menighetsråd.

Det utkommer 5 ganger pr. år og sendes
gratis til alle husstander i Skiptvet kommu-
ne. Bladet inneholder også informasjon om
kommunal virksomhet. Meninghetsbladet
kan også leses på skiptvet.kirken.no

Redaksjon:
Asgeir Rønningen (redaktør)

Tone-Anita Heier
Einar Tjelle  
Yngvar Nilsen
Evy Ruud Eng

(representant for kommunen)

Bladets økonomi
Er basert på frivillige gaver.

Bankgironr.: 
1100.45.00220

SWIFT: DNBANOKK
Iban: NO461100 45 00 220

Trykk:
Østfold Trykkeri AS, Askim

FRIST FOR INNLEVERING
Innleveringsfrist til neste nummer av

menighetsbladet, som utkommer i uke 
14/14, er 17.mars 2014.

Prestens side

Kirken min!
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Trosopplæringsreformen «Størst av alt» skal nå også inn-
føres i Skiptvet Menighet. Reformen ble vedtatt i 2003
og mange menigheter har hatt midler til trosopplæringen
i flere år. Det er med glede og forventning at vi også skal
motta midler til dette. Fordi skolen ikke lenger tilbyr
kristendomsundervisning, er det kirkens ansvar å gi alle
døpte barn og unge i vår kirke et tilbud om en sammen-
hengende opplæring i 18 år.

GUD GIR-VI DELER
Menigheten får midler til å utvikle en fornyet trosopplæ-
ringsplan ut fra plan i Den Norske Kirke: GUD GIR-VI
DELER. Planen har som formål å bidra til et systematisk
og sammenhengende trosopplæring som:
•  vekker og styrker kristen tro
•  gir kjennskap til den treenige Gud
•  bidrar til kristen livstolkning og livsmestring
•  utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og 
   samfunnsliv for alle 
   døpte i alderen 0-18 
   år, uavhengig av 
   funksjonsevne

Trosopplæringens 
innhold

Første del av prosessen er at planen skal forankres lokalt.
Hele menigheten har ansvar for det.
Frivilligmedarbeiderskap er en forutsetning for å reali-
sere planen og, viktig for eierskap og å utvikle folkekir-
ken. Sammen skal vi jobbe mot felles mål: En raus og
tydelig kirke der barn og unge lever livet i tro, håp og
kjærlighet- en trosopplæring for absolutt alle døpte.
Trosopplæring er noe vi har jobbet med lenge og vi er i
gang med breddetiltak for barn og unge i Skiptvet. Nå får
vi mulighet til å sette det i system og etterhvert utvide til-
budet til alle alderstrinn fra 0-18 år. Et eks på trosopplæ-
ringstiltak er Lysvåken. 

I november inviterte vi alle 6.klassinger til overnatting i
kirken. 27 11-åringer deltok på arrangementet.
Temaet var å være Lysvåken ovenfor seg selv, hver-
andre og Gud. Og at Gud er lysvåken ovenfor deg.
Det ble en en flott helg med mye godt felleskap og
mye moro.

Vi ser fram til en spennende tid med 
trosoppplæringsreformen.
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Trosopplæringsmidler til 
Skiptvet Menighet

Bilde fra Lysvåken: Foto Bjørn Magne Johnsen



Lørdag 1. januar 1814 opprant uten
at bygdefolket i Skiptvet ante at de 8
uker senere skulle ta del i et veivalg
med betydning for alle senere genera-
sjoner. Enhver hadde sitt å streve
med, nødsårene hadde satt vonde spor
etter seg, og storpolitikk var neppe
innenfor horisonten.

Men i januar 1814 var Norge en brikke i
stormaktenes spill om Europa. Etter dati-
dens tenkning var vi den danske konges
eiendom – og da kong Frederik VI had-
de satset på Napoleon etter engelskmen-
nenes bombardement av København i
1807 ble Napoleons nederlag ved
Leipzig 19. oktober 1813 begynnelsen til
slutten for dobbeltmonarkiet. Da så
Sveriges kronprins Carl Johan gikk inn i
Holstein og tvang danskene til kapitula-
sjon var slaget tapt. Stormaktene
England, Russland, Østerrike og
Preussen hadde lovet ham Norge som
krigsbytte – nå ventet han å kunne overta
gevinsten. Ved fredstraktaten i Kiel 14.
januar 1814 syntes saken å være avgjort
– Norge skulle ”med full eiendomsrett
og suverenitet høre til H M kongen av
Sverige og utgjøre et kongerike i union
med Sverige”.
Men så enkelt skulle det ikke bli.
Historikerne har mye å gruble på og dis-
kutere når de arbeider med de proses-
sene som fant sted i 1813-14 innenfor
fellesskapet Danmark/Norge. Våren
1813 ble kongens fetter, prins Christian
Frederik sendt til Norge som kongens
representant, hans stattholder. Det finnes
korrespondanse mellom dem som tyder
på at Christian Frederik både mentalt og
konkret forberedte seg på å utvikle en
nasjonal selvstendighet for nordmenne-
ne, og det er et faktum at kong Frederik
VI sørget for store kornleveranser til
Norge gjennom vinteren 1813-1814. 

Lynrask saksgang!
Straks Kiel-traktaten var undertegnet i
januar begynte snøballen å rulle, og vi
blir vitne til en saksgang som kan ta pus-
ten fra de fleste. Christian Frederik
aksepterte ikke det som kongen hadde
vært tvunget til å gjennomføre, og skri-
ver til ham 26. januar at nordmennene
trolig vil gjøre opprør, og anbefaler kon-
gen ”saa lenge sejlasen paa Norge var
fri, til at forsyne Landet med korn og
munderinger, krudt og geværer”. Og
kongen fulgte opp! Brevene strømmer
fra Christian Frederiks hånd i disse siste
dagene i januar. Embetsmenn landet

rundt får vite at Christian Frederik er
klar til å hevde ”Nationens Ære og dens
Selvstændighed”. 300 mann inntar
Fredriksten festning, 600 blir forlagt til
Kongsvinger. Han samler en håndfull av
sine venner og rådgivere på Eidsvoll 28.
januar for å drøfte en kunngjøring om
at han vil gjøre sin arverett til tronen
gjeldende, og blir anbefalt å vente med
denne erklæringen til han kommer tilba-
ke fra sin planlagte Trondheims-reise.
Etter en ekspress-reise tur-retur
Trondheim er han på plass på Eidsvoll
den 13. februar. Ilbud blir sendt til en
rekke av landets ledende menn, og den
16. februar møtes 21 av dem på
Eidsvoll for å drøfte situasjonen. Her får
prinsen støtte for å nekte å underkaste
seg Sverige, men samtidig også klar
beskjed om at en begrunnelse med arve-
rett til tronen ikke vil bli akseptert i
Norge. Skal han bli konge må det bli
som resultat av folkets vilje.
Christian Frederik var ikke ukjent med
tanken om folkesuvereniteten, revolusjo-
nen i Frankrike lå jo bare 25 år tilbake i
tiden, og nå var han klok nok til å innse
at dette var den eneste farbare veien
framover. Møtet vedtok å innkalle til en
grunnlovgivende riksforsamling på
Eidsvoll, og overlot til prinsen å avgjøre
valgregler og den praktiske gjennomfø-
ringen av forberedelsene videre.
Den 19. februar har prinsen ferdig en
erklæring til det norske folk. Han erklæ-
rer seg som Norges regent og at det nor-
ske folk nå er fritt og uavhengig og har
rett til å bestemme sin egen regjerings-
form. Fredag 25. februar, eller snarest
mulig deretter skulle det holdes en eks-
traordinær bededag i landets kirker for å
velge de menn som i et senere møte
skulle peke ut representantene til
Riksforsamlingen. Samtidig ble menig-
hetene bedt om å avlegge ed på at de vil-
le forsvare Norges selvstendighet. Her
var ingen åpning for diskusjoner, formu-
leringen hadde Christian Frederik gjort
ferdig!

Valget i Skiptvet
I Skiptvet ble valget gjennomført 25.
februar. Kirken fyltes av høytidsstemte
mennesker, og sokneprest Johannes
Michael Klem prekte over den teksten
Christian Frederik hadde bestemt, Salme
62,8 som i dagens språkdrakt lyder:
”Hos Gud er min frelse og min ære. Min
mektige klippe, min tilflukt er hos Gud.
Stol alltid på ham, dere folk,..”

Soknepresten, som skal ha vært en
meget omfangsrik person, hadde ord på
seg for helst å preke om husdyr og jord-
bruk, men denne dagen får vi vel tro han
ga prekenen et noe annet perspektiv enn
det rent matnyttige. Etter prekenen leste
han opp Christian Frederiks kunngjøring
om folkets rett til selv å bestemme sin
forfatning og at folket hadde uttrykt sin
samstemmige vilje til å nekte å under-
kaste seg Sveriges konge. Edsformularet
ble lest opp, ”Sværger I at hævde Norges
Selvstændighed, og at vove Liv og Blod
for det elskede Fædreneland?” Mennene
i forsamlingen løftet så høyre hånd og
svarte samstemt: ”Det sværge vi, saa-
sandt hjælpe os Gud og hans Hellige
Ord!” 
Etter gudstjenesten fulgte så drøftingene
om hvem som skulle representere
Skiptvet når valget av utsendingene til
Riksforsamlingen skulle finne sted. For
å bli valgmann måtte en være mann,
over 25 år, ha embete eller drive matri-
kulert jord. Sokneprest Klem, som skulle
fylle 40 år dagen etter, ble valgt sammen
med den 57 år gamle bonden Anders
Olsen Egeberg. Disse møtte i Tune pres-
tegård mandag 21. mars sammen med
valgmenn fra hele Smålenene. Tre utsen-
dinger skulle møte fra amtet på Eidsvoll
1. påskedag, 10. april, og valget falt på
major Valentin Christian Wilhelm v.
Sibbern, Rygge, prost Peder Hount, sok-
neprest i Berg og Idd sogn og gårdmann
John Hansen fra Berg sogn. Men det vis-
te seg at Valentin Sibbern også var valgt
som representant for Akershus ridende
Jægerkorps. Regenten avgjorde at
Valentin Sibbern skulle representere
jegerkorpset, men det ble ikke holdt noe
suppleringsvalg for Smålenene!

37 intense arbeidsdager.
10. april møttes så de 112 edsvorne
menn på Eidsvoll etter slitsomme reise-
dager. De ble innkvartert på gårder i dis-
triktet, noen av dem fikk lang reisevei
også fra disse oppholdsstedene. Sterke
viljer sto opp mot hverandre, gruppedan-
nelser og intriger florerte og tonen var
ofte skarp. Riktig nok hadde represen-
tantene en rekke grunnlovstekster fra
andre land å hente ideer fra; Amerika,
Frankrike, Nederland, Sverige og
Spania, men det var likevel en formi-
dabel prestasjon å drøfte seg fram til en
lovtekst som kunne undertegnes den 17.
mai. 
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25. februar 1814 - dagen da Skiptvet
menighet var med på å forme Norges framtid.



Hva bør feires ved 200-årsjubileet?
Årets jubileumsmarkering synes å fokusere
på demokratiet, og med god grunn. 17.mai-
grunnloven ga ca 10,3 % av befolkningen
stemmerett, mens tilsvarende tall i Frankrike
var 0,3 %, Belgia 1,5 % og i Sverige 5 %.
Men den nasjonale selvstendigheten og fri-
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Til Hans Kongelige Højhed 
Prinds-Regent Christian Frederich!
Efter at den af Deres Kongelige Højhed naadigst befalede Gudstjeneste var
holdet i Schibtvedt Hovedkirke, Fredagen den 25de Februarii 1814, foretoges
tillige det til samme Tid og Steed befalede Valg af tvende Mænd, som, i under-
danigst Følge Deres Kongelige Højheds naadigste Villie, skal paa denne
Meenigheds Vegne indfinde sig paa et i Amtet bestemt Sted, for i Foreening
med de øvrige af Amtets Meenigheder ligeledes udvalgte Personer, at udnævne
tre af Amtets mest oplyste Mænd, til som Deputerede for det heele Amt at ind-
stille sig ved det naadigst beramte Møde i Ejdsvold den 10de Apriil 1814; og
blev da Stedets Sognepræst Johannes Klem tilligemed Bondemand Anders
Olsen Egeberg, ved fleeste Stemmer dertil udvalgte. Hvad altsaa disse tvende
benævnte Mænd ved bemeldte Møde bestemmer og antager, ansees bestemt og
vedtaget af denne Meenighed; hvilket herved under vore Hænders Underskrift
bekræftes. —
Underdanigst Johannes Klem. Holthe. Gudmundsen. Zacharias Sperstad. 
Iver Eng. Truls Kioss. Anders Olsen Egeberg. Anders Glende. Chresten Stafsen[g]. 
Ole Schie. Thorchield Livrud. Anders Aamodt. Peder Vammenes. Torchil Aamodt.

Menighetsrådet informerer.
I møtet 23.januar foretok Skiptvet Kirkelig Fellesråd
ansettelse av ny  kirketjener. Vår nåværende kirketje-
ner Gunnar Karlsen takker av søndag 30. mars i år
etter nesten 39 år i stillingen. Vi ønsker vår nye kirke-
tjener velkommen 1.april. I skrivende stund gjenstår
noen formaliteter, slik at vi kommer tilbake med en
utfyllende presentasjon i et senere nummer.
I forbindelse med trosopplæringsreformen, er planleg-
gingsfasen i gang. Det er knyttet mange forventninger
til dette. Det som vil prege arbeidet i første fase, er
planarbeid. Trosopplæring for gruppen 0-18 år skal
totalt inneholde 315 timer, det vil si fem ganger kon-
firmasjonstiden. For å kunne tilby god og målrettet
opplæring, er det viktig med gode og gjennomtenkte
planer, tuftet på nasjonale føringer, men forankret i
vårt lokale menighetsråd.  Dette blir et omfattende
arbeid, som vil kreve stor innsats fra så vel de ansatte 

på menighetskontoret, som de frivillige. Dette blir et
spennende prosjekt som vil engasjere og inkludere
mange.
Menighetens Årsfest er lagt til torsdag 24.april.
Aktuelle temaer vil være trosopplæringsreformen og
den nye salmeboken. I tillegg vil det bli gjennomgang
av årsmelding og regnskap. Dette vil bli omtalt nær-
mere i neste utgave av menighetsbladet. 
Angående distribusjon av menighetsbladet, så har det
glippet på noen husstander. Bladet blir sendt ut
gjennom posten. Menighetsbladet er informasjonsma-
teriell, og skal dermed komme ut til alle husstander.
Hvis det likevel er noen som ikke mottar menighets-
bladet, så ta kontakt med kirkevergen. Vi er avhengig
av å vite hvilke adresser det dreier seg om, slik at pos-
ten kan gå igjennom sine rutiner, og derigjennom sikre
pakke- og distribusjonsrutinene sine.

Kirkevergen

Denne fullmakten ble skrevet under møtet 25.
februar 1814 i Skiptvet kirke. Sokneprest Klem
og bonden Anders Olsen Egeberg hadde den
med til møtet i Tune prestegård 21. mars.
Skiptvet menighet vil få tilsendt en kopi som
blir hengt opp i våpenhuset i forbindelse med
festgudstjenesten 23. februar.

Tidens tone var nok en ganske annen enn vi er vant til i dag! Det er interessant at tek-
sten ikke nevner noe om at forsamlingen har avlagt eden som Christian Frederik hadde
lagt dem i munnen. Fullmakten ble likevel godtatt, vi finner Klem og Anders Egeberg
blant underskriverne i Tune-møtet 21. mars.

heten fortjener vel også å løftes fram i lyset? §1 lyder jo: ” Kongeriget Norge er
et frit, selvstændigt, udeleligt 
og uafhændeligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig monar-
kisk”. Viktige områder som demokrati, rettsstaten og menneskerettighetene kom-
mer inn i §2!          YN
Kilder: Karsten Alnes:1814 Miraklenes år. Oslo 2013 Knut Mykland: Norges historie, 
bd 9: Kampen om Norge 1784-1814. Oslo1978
Olav Såtvedt: Sandsværs historie bd IV. Gårds- og slektshistorie. Kongsberg 1994
Digitalarkivet. Skannet arkivmateriale. Fullmakter for Eidsvoldsrepresentanter i 1814.
Riksforsamlingens forhandlinger 2den del: Adresser og fuldmagter – Kristiania 1914.
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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

17. – 21.FEBRUAR
17. – 21.februar arrangeres vinterferieakti-
viteter i Skiptvet. Her vil det være akti-
viteter for både barn og ungdom. Program
vil annonsert i avisen, samt på kommu-
nens facebook og hjemmeside.

KONSERT 1.MARS
Som en oppfølger til Lenseblues i fjor høst
arrangeres voksenkonsert med bluesban-
dene: ERIK HARSTAD & SO WHAT
OG MR.MARTIN & HIS BIG HORNS.
Sted: Vonheim Samfunnshus
Tid: Kl. 20.00
Pris: 200,- betales ved inngangen
Salg av mat og drikke
Arrangør: Skiptvet kommune ved kultur-
kontoret og Vonheim Samfunnshus

UKM - 8.MARS
Felles lokalmønstring UKM
(Ungdommens kulturmønstring) for
Askim, Spydeberg, Eidsberg og Skiptvet
kommune. På meldingen skjer via nettste-
det ukm.no
Sted: Askim kulturhus

HOVEDOPPTAK TIL 
BARNEHAGENE
Fristen er i år 1.mars for å søke om barne-
hageplass. Det søkes elektronisk via våre
hjemmesider.

KULTURSTØTTE OG 
KULTURSTIPEND – 15.MARS
Frist til lag og foreninger for innsending
av søknader til kommunen vedrørende
«Grunntilskudd», «Tilskudd til husleie og
anlegg», «Kulturstipend», «Tilskudd til
forsamlingslokaler» og «Tilskudd til kor
og korps». For mer informasjon og elek-
tronisk skjema, se våre hjemmesider eller
kontakt Servicekontoret.

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.

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 tre-
ningskort må du ta med deg kvittering på
betalt avgift, et bilde, utfylt registrerings-
skjema og bekreftelse på at du mottar
trygd eller melding fra lege.

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

ASKIM KULTURHUS
Det er mange fine forestillinger i Askim
Kulturhus. Billetter kan kjøpes og hen-
tes ved Servicekontoret – betaling kun
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.askimkulturhus.no 

STENGT BIBLIOTEK I UKE 8
Pga. byggearbeider på Kirkelund, blir
dessverre biblioteket helt stengt i tiden
17.-23. februar 2014.

ÅPNINGSTIDER 
SKIPTVET BIBLIOTEK                    
Fra 24. februar.:
Mandag kl. 15 – 20
Tirsdag kl. 15 – 20
Onsdag kl. 11 – 15
Torsdag kl. 15 – 20
Lørdag kl. 11 – 15

BOKLOPPEMARKED
Biblioteket selger utrangerte bøker, tids-
skrifter mm fra lørdag 5. april kl. 11!
Loppene er tilgjengelig i bibliotekets
åpningstid  i hele uke 15.

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

LEGO
Kirkelund skole ønsker seg lego. Hvis
noen ønsker å gi bort lego til skolen, vil
legoen komme godt med. Mange elever
trenger å gjøre noe praktisk, og da kan
lego være fint å drive med.

HAR DU NOEN SKI OG SKISTØ-
VEL SOM DU KAN GI BORT?
"Toppen" - bolig for de mindreårige - er
på jakt etter ski og skistøvler, og vi lurer
på om noen av våre ansatte har noe de
ikke passer eller bruker lengre? (og som
kan gis bort til "Toppen")
"Toppen" trenger skistøvler i - str. 38 -39
– 40 dame og herre 41 - 42 -43 – 44 – 45
og skier til høyde ca.170 cm. Ta kontakt
på tlf. 69806000 hvis dere har noe.

SERVICEKONTORET OG NAV
har følgende åpningstider fram til 15. mai:
Mandag – Fredag fra kl. 07.45 – 15.45
Åpningstiden for servicekontoret er 
08.00 – 15.45

HJERTELIG TUSEN TAKK
For bidrag i form av underholdning og
gaver gitt til Sollia Bo – og servicesenter
og hjemmesykepleien i 2013. Dette er
kjærkomne innslag som gir et friskt pust i
hverdagen for både pasienter og ansatte.
Gavene er med på å skape en fin atmosfæ-
re og gir oss gode sanseinntrykk. Noe som
betyr mye for den enkelte. Kjempe flott!
Igjen tusen takk til alle!

Sollia Bo- og servicesenter og 
hjemmesykepleien. 
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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
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

✁

Februar:
10.feb          kl.19.00 SR
11.feb           kl.18.00 Barnegospelen
13.feb           kl.11.00 Formiddagssaming
21.feb           kl.17.30 Soul Children
                    Kl.19.00 Hva skjer’a/Teens
25.feb           kl.18.00 Barnegospelen
27.feb           kl.19.00 Misjonssamling
28.feb           kl.17.30 Fredagssamling. 

Mars:
1.mars          kl.17.00 Kaos
3.mars          kl.19.00 SR
7.mars          kl.17.30 Soul Children
                    Kl.19.00 Vepsebolet
8.mars          kl.19.00 Hva skjer’a/Teens
11.mars        kl.18.00 Barnegospelen
13.mars        kl.11.00 Formiddagssamling
21.mars        kl.17.30 Soul Children
                    Kl.19.00 Vepsebolet
                    Kl.19.00 Hva skjer’a/Teens
24.mars        kl.19.00 SR
25.mars        kl.18.00 Barnegospelen
27.mars        kl.19.00 Misjonssamling
28.mars       kl.17.30 Fredagssamling. 
                    Sang av «Heiers»
29.mars        kl.17.00 Kaos

April:
4.april           kl.17.30 Soul Children
                    Kl.19.00 Vepsebolet
5.april           kl.19.00 Hva skjer’a/Teens

Kl.18.00-19.30
3.mars
17.mars
31.mars

Klubben på stalloftet:

Skiptvet Misjonshus

Vidnes Bedehus
16. februar kl.19.00 
Møte fellesforeningen. 
Andakt ved Tore Bjørnstad.  
26 februar kl.19 
Møte fellesforeningen. 
Andakt ved Jan Holene.
5.mars kl.19.00. 
Møte i bedehusforeningen
16.mars kl.19.00 
Møte i fellesforeningen. 
Andakt ved Anne M Lerkerød.
26.mars kl.19.00. 
Møte i fellesforeningen. 
Andakt ved Petter Aas.
2.april kl.19.00. 
Møte i bedehusforeningen.

Skiweekend for ungdom
Skiptvet menighet 
arrangerer skiweekend 
for ungdom fra 8.klasse og 
oppover 28.feb til 2.mars. Dette er et 
populært tiltak og det er mange ungdommer
som reiser til Ål denne helgen.



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

23.februar
Skiptvet kirke kl.11.00.
Festgudstjeneste ved sokneprest
Eivor Andresen. 

2.mars
Skiptvet kirke kl.11.00. 
Sprell levende-tårnagentgudstjeneste
ved sokneprest Eivor Andresen.

9.mars
Langli bedehus kl.11.00.
Gudstjeneste ved sokneprest 
Eivor Andresen.

16.mars
Skiptvet kirke kl.11.00.
Gudstjeneste ved sokneprest 
Eivor Andresen.

23.mars
Skiptvet kirke kl.11.00 
Gudstjeneste ved vikar.

30.mars
Skiptvet kirke kl.17.00 og 19.00.
Årets konfirmanter presenterer 
Ung Messe. 

6.april
Skiptvet kirke kl.11.00.
Gudstjeneste ved sokneprest 
Eivor Andresen.

SLEKTERS GANG

Gudstjenester i Skiptvet

Døpte:
November:
Jens Lidvin Wattum Glende
Magnus Stürtzel

Desember:
Alva Victoria Grindvold
Kristian Sousa-Smerthu
Kristian Røed Johansen

Januar:
Jesper Aksel Hansen døpt i Heli kirke 
Tia Ewelina Kjernsbekk

Døde:
November:
Kristian Severin Kauterud født 1919
Aud Anne Kristine Rugaas Rygge født
1945 – seremoni holdt i Askim kapell

Desember:
Gunnar Karsten Bjerkli født 1938
Tove Marie Johansen født 1954
Ingrid Myhrer født 1934

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

November:
Hans Klausen født 1925
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-Bønnedag for folk og land 
23. februar kl. 11.00
Velkommen til fest-
gudstjeneste i Skiptvet 
kirke med markering av 
kirken som utsendingskirke 
i 1814. I begynnelsen av 
gudstjenesten vil det bli 
hengt opp en innrammet 
kopi av fullmakten i 
våpenhuset.
Avduking av denne 
foretas av 
ordfører 
Svein Olav Agnalt.
Alle er velkommen!!

Tårnagentgudstjenesten 
arrangeres i år 2.mars.
Alle 8-åringer vil få 
invitasjon i posten!!

Festgudstjeneste

30.mars presenterer årets
konfirmanter en musikal. Det
blir Ung Messe kl.17.00 og

19.00. Velkommen!!


