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Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus
selv som hjørnesteinen. Han holder hele bygningen sammen, så den i Herren
vokser til et hellig tempel, og gjennom ham blir også dere bygd opp til en

bolig for Gud i Ånden.

Efeserne 2,20-22
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Faste
Har du fastet noen gang? Sånn på
ordentlig? Det er ikke nødvendig-
vis så lett å svare på det spørsmå-
let, for det kommer jo an på hva
den som spør legger i å faste.
Handler det rett og slett om ikke å
spise? Eller bare å spise ulike
supper og å drikke ulike typer te –
for å rense kroppen? Det kan godt
handle om det. Renselse er et
gammelt begrep innenfor de fleste
religioner og sunnhetsmantra.
Kroppens skal renses for slagg-
stoffer og andre lumskheter for å
vitaliseres og fungere beste
mulig. Faste er sunt og slett ikke
så dumt. Ofte forbindes denne
typen faste med meditasjon, yoga
og lignende ting.

Men faste kan også forbindes
med andre gamle tradisjoner. I
Det Gamle Testamentet kan vi
lese om Yom Kippur, den store
jødiske forsoningsdagen. Dette
var en viktig fastedag med preg
av bot. Og vi kan lese Jesaja 58, 5
og utover om den fasten Herren
vil ha; ”Er dette den fasten jeg vil
ha: en dag da mennesket plager
seg selv, henger med hodet som
sivet, kler seg i botsdrakt og lig-
ger i aske? Kaller du dette for fas-
te, er det en dag etter Herrens vil-
je? Nei, slik er fasten jeg vil ha: at
du løslater dem som med urett er
lenket, sprenger båndene i åket og
setter de undertrykte fri, at du
deler ditt brød med dem som sul-
ter, og lar hjemløse stakkarer
komme i hu, at du sørger for klær
når du ser en naken, og ikke svik-
ter dine egne.” Og så beskrives
det videre hvordan Herrens her-
lighet skal omfavne dem som
lever på denne måten. Uselvisk
og med andre for øyet.

Faste er altså nesten bestandig
ulike måter å tilnærme seg det
hellige på. Ofte forbindes ordet
”faste” med ”askese”. Det er ikke
så rart. ”Askese” betyr øvelse, å
trene seg på noe. Hva skal vi øve
på? Vi kan øve på å bli sannere
mennesker, mer tydelige, mer
menneske, mer himmel-vendte.
De vi kaller ”kirkefedre”, menn
som avsondret seg fra verden, de
bodde gjerne i huler langt utenfor
allfarvei, levde i bønn og faste
store deler av livet. De viet opp-
merksomheten sin helt og fullt til
Gud. De ønsket å finne og kjenne
bredden og lengden, høyden og
dybden som Paulus snakker om i
Efeserbrevet. Det er vel derfor
ordet askese lyder så strengt, for
de var strenge med seg selv. Ofte
magre og innbitte. Så kan det jo
diskuteres om dette i bunn og
grunn var et selvrealiseringspro-
sjekt på gammel tids manèr.

På 300-tallet var det vanlig å faste
i 40 dager før påskeaften. Man
startet 45 dager før, siden sønda-
gene ikke skulle regnes med til de
40 dagene. Søndag var festdag,
oppstandelsesdag. Fastetiden var
delt inn i perioder;
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førfasten var fram til tirsdag etter
fastelavenssøndag.
Fastelavenssøndag, blåmandag og
fetetirsdag kalles fastelavenstiden.
Nå gjaldt det å spise godt, for
onsdagen, askeonsdag, begynte
den virkelige fasten på 40 dager.
Derav karnevalsfeiringen, carne
vale, som betyr ”farvel kjøtt”.

Faste var forberedelses- og bots-
tid. På askeonsdag strødde man
aske i håret og ble drevet ut av
kirken for å gjøre bot. Så ble man,
på skjærtorsdag, tatt inn i varmen
igjen. Derfor kalles dagen nettopp
skjærtorsdag (”skjær” betyr
”ren”).

Dette var lenge siden. Vi gjør det
ikke på denne måten lenger. Hva
kan vår faste være i 2011? Vi er
jo fremdeles underveis, slik men-
nesket har vært det siden tidenes
morgen. Vi er pilegrimer som
drømmer om rettferdighet og
nåde. Hva er det i våre liv som tar
for stor plass? Som hindrer oss i å
lytte innover og utover? Hva er
det vi trenger å gi avkall på som
hindrer oss i å leve mer helhjertet
og sant? Faste er en tid for øvelse.
Vi skal skjerpe sansene og lyd-
hørheten, få øye på eget liv og
menneskene rundt oss – og se
Gud. Vi inviteres til å leve for
Guds ansikt i bønn. Hva med å
skru av TV? Bruke den verdifulle
tiden til noe med virkelig verdi?
Hva med å la Facebook være log-
get av – og snakke med levende
mennesker i stede? Eller hva med
å leve litt enklere, bare for å kjen-
ne på det pur menneskelige i å ha
lyst på noe som ikke er tilgjenge-
lig?

Munken Thomas Merton sa en
gang at ”Det dypeste jeg vet om
meg selv, er at jeg er et menneske
elsket av Gud.” Den erkjennelsen
gis til oss alle. Vi må bare ta
tiden, og finne stillheten, til å gjø-
re den.

God faste!
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27-28 nov arrangerte vi Lysvåken i Kirken.
Dette var et tilbud for 11-åringene i bygda.
Og hele 26 11-åringer møtte opp i kirken på lørdag ettermiddag.
Vi hadde en flott helg sammen. På programmet var blant annet: dans,
sang, drama, gudstjenesteverksted, kveldsvandring ute med fakler
(brrr.. det var kaldt) taco og morokveld.
Vi avsluttet lørdagen med kveldsbønn, boller og kakao på galleriet i
kirken. Det var veldig stemningsfullt og litt spennende å sove i kirken.
På søndag hadde vi en flott gudstjeneste og Lysvåkengjengen bidro
gjennom hele gudstjenesten.
Vi avsluttet med kirkekaffe og viste bilder fra helga.
Takk til Lysvåkengjengen, det var flott å være sammen med dere.
Og tusen takk til lederne og foreldrene som stilte opp denne helga!

Tårnagent gudstjeneste
Søndag 30.januar arrangerte vi for første
gang Tårnagentgudstjeneste med
agentsamling, i Skiptvet
kirke!
Alle 8-åringer i Skiptvet fikk
invitasjon i posten, og da
bladet gikk i trykken var 13 stk
påmeldt!! Dette er et nasjonalt
prosjekt som vi håper kan bli en
tradisjon også i Skiptvet!
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Har det vært mange forandringer
siden du begynte?
-Jo, det har i grunn vært en veldig
utvikling siden jeg begynte. Flere
oppgaver, men også bedre redskaper.

Det var ikke gravemaskin den
gangen?
-Nei…da måtte jeg gjøre dette med
spade. Og det kunne gå en hel dag,
litt avhengig av hvordan jorda var.
Ting ble enklere da vi fikk gravema-
skin i 1979.

Hvilke andre forandringer har det
vært?
- Jeg har jo sliti ut mange prester, sier
han med et glimt i øye. - Jeg kom
noenlunde samtidig med Yngvar
Nilsen. Siden har det kommet og gått
mange, og staben er blitt større. Det
har jeg i grunn satt stor pris på. Det
er ikke så ensomt som det var i star-
ten. Jeg er heldig som har så mange
fine damer rundt meg! Jeg setter stor
pris på ukentlige stabsmøter, hygge-
lige samtaler og fellesskap.

Du treffer ofte folk i en sårbar
situasjon på kirkegården?
- Ja det er mange som kommer hit
for å stelle med gravene. Folk spør,
og flere har behov for å prate. Jeg
kjenner godt folk i kommunen, og de
kommer gjerne bortom og prater. Det
blir mange triste historier, men det er
jo også meningsfylt. Jeg føler jeg
slik er til hjelp for folk.

Mange har nok lagt merke til
Gunnar som en ivrig syklist?
- Ja jeg sykler uansett vær. Nesten
iallefall. Det er jo kort vei... kun 2
kilometer. Av og til sykler jeg flere

mil, for eksempel til Sarpsborg.

Er dette på grunn av miljøet?
- Tja jeg bidrar vel litt. Kanskje skul-
le jeg begynne å telle sykler utenfor
kirka på søndagene, og ikke bare
hvor mange som er inne? (det er
dessverre ganske få, red. Anm.) Like
viktig er nok at syklingen holder meg
i form, jeg får opp pulsen og det
forebygger helsa.

Så er du bilinteressert?
- Kirkeverge Terje har jo kjøpt seg en
hybrid som vel går på batteri helt
fram, så det kan være miljøengasje-
ment selv uten sykkel. Jeg selv har
en Mercedes Cabriolet som jeg koser

meg med sommerstid. Å kruse rundt
med taket nede sommerstid er en god
følelse.

Har du flere interesser du vil ta med
deg inn i pensjonist-tilværelsen neste
år?
- Jeg driver med pistolskyting, og er
med i Askim pistolklubb.

Treffer du blink?
-Jada, en gang i blant! Det er en artig
hobby. Jeg har nok ikke tenkt så mye
framover, men melder meg nok til
noe frivillig arbeid.

Alene i kirketårnet eller på
kirkegården... du er ikke plaget med
spøkelser?

-He-he, det er nok noen som kan
synes det kan høres litt skummelt ut,
men det er vel tryggeste stedet du
kan være smiler han.

etj

Kirkens syklende tjener
Gunnar Karlsen er inne i sitt siste år som kirketjener i Skiptvet.
Siden 1975 har han holdt det gående. I hetende sommersol og
med kalde snørike vintre. Han jobber stille bak kulissene, det er
Gunnar som kommer først til kirka for å låse opp, og er den siste
som går. Han ordner på kirkegården, graver gravene, holder ting
i stand, ringer i klokkene, og mye mer, som de fleste av oss ikke
ser. Og han trives i jobben!

Gunnar Karlsen i gravemaskinen
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I noen kirker kan kirkeklokkene
skimtes helt nede fra bakken. Her i
Skiptvet er tårnet så høyt og lukene
så små at det ikke er mulig – men
klangen fra de to klokkene fra 1836
og 1837 har fulgt menneskers gleder
og sorger gjennom mange generasjo-
ner.

Kirkeklokker har vært i bruk innen
kristenheten helt fra 500-tallet e.Kr.,
og det er rimelig å anta at kirken hos
oss har hatt en eller flere klokker
allerede fra den ble bygget litt før
1200. I en inventarliste fra 1631 nev-
nes 3 klokker. Den største ble ”ringt i
stykker”, og ble sendt til omstøping i
1710, men klokkestøperen gikk kon-
kurs – og dermed var klokken tapt.

I boka ”Skiptvet herred 1814-1914”
forteller Anton Skipperud at den
største av de gjenværende klokkene
ble bekostet omstøpt i 1836 av
menigheten, den andre ble omstøpt
året etter, bekostet av Syver
Skaarberg og frue på Skaug. (Syver
Skaarberg ble i 1838 Skiptvets første
ordfører). Det er sparsomt med
inskripsjoner på klokkene. Navnet på
giverne er med, og klokkestøperens
navn; Knud Schmidt i Kristiania.
Men de er utstyrt med en rekke sym-
boler som henspeiler på Guds nær-

vær, livets forgjengelighet, døden,
evigheten og den korsfestede Jesus
som grunnvollen for det kristne håp
om evig liv.

Fra 2009 har kirken elektrisk ring-
ing, slik at kirketjeneren slipper å gå
de 63 trappetrinnene fra kirkerom-
met opp til klokkene 4 ganger hver
gudstjenestedag (det blir 252 trinn
opp – og 252 trinn nedover igjen –
hver søndag!) Ringetjenesten kunne
være en kald fornøyelse vinterstid
med ”nordavind fra alle kanter”!

Kanskje det mest spesielle ved tårnet
hos oss er merkene i kobberplatene
på utsiden! I 1908, den 2. juli gikk
det et forferdelig uvær over Østfold.
Det kom fra nord-vest og forsvant
mot sør-øst. Det falt hagl med dia-
meter ca 4 cm, alle glassruter som
vendte mot nord ble knust, og års-
veksten fikk store skader.
Kobberplatene på nordsiden av tårnet
har tydelige merker av haglværet,
mens platene på sydsiden er glatte og
fine! Bildene er tatt en vinterdag
med rimfrost som ikke har smeltet
ennå i skyggen mot nord, men bul-
kene i metallet kommer ihvertfall
tydelig fram!

Yngvar Nilsen

Opprinnelig hadde Skiptvet kirke vesttårn,
med murer som gikk høyere enn
skipsmønet, men etter brannen i 1762 ble
det ikke bygget opp igjen.
En la heller sadeltak over restene, og
innlemmet tårnfoten i kirkerommet ved å
utvide den indre portalen til en vid
rundbue.
Det er bakgrunnen til at kirkerommet
(skipet) har et meget smalt parti helt
bakerst. Etter denne ombyggingen ble
klokkene plassert i en takrytter,
slik vi ser det i dag.

Skiptvet kirke før
brannen i 1762,

sett fra øst.

Tårn, nordvest:
Her har naturkreftene satt sine spor!

Tårn, sydside:
Sydsiden lå i le for uværet.
Foto: YN

KIRKETÅRNET – SYNLIG –
MEN LIKEVEL LITT
HEMMELIGHETSFULLT?



”Vi har sittet og lest i kallsboken
om det bryllupet som fikk en dra-
matisk programpost som gikk inn i
historien her i bygda ihvertfall.

Du var i det bryllupet du?
Ja, jeg var der. Det var jo slik at vi
var kommet hjem fra kirken, og var
da inne i prestegården, i bispestuen,
som vi kalte den. Der var det dekket
til mange gjester, og brudeparet satt
ved nordveggen, mellom to vinduer.
Da uværet brøt løs hadde vi akkurat
spist suppa. Da kom vinduene inn-
over bordet, knuste ruter over alt, så
det var jo trist og sørgelig. Men de
hadde dobbeltvinduer i tredje etasje,
så det hjalp da vi fikk inn dem og
fikk ordnet opp. Så var det to pres-
ter der. Det var presten Høegh, sog-
nepresten her, og så var det presten
Ingier. Han var i Spydeberg, den
gang. Så sier gamlepresten: «Jeg
tror det er dommedag!» Det var jo
et øredøvende leven da. Men den
yngste presten sier: «Jeg har aldri
lest at Herren kommer på den
måten». Men til slutt måtte prestene
også gå, og alle sammen strømmet

ut, unntagen brudeparet. De satt
ganske rolig mellom to vinduer,
hele tiden mens uværet varte.

De har hatt veldig mye bestikk og
utstyr, for jeg leste de hadde 50
gjester den dagen. Og alt ble knust
på bordet, og så ble det ryddet opp
og satt på en gang til, og deretter
fortsatte festen.

Men en ting om bryllupsgavene må
jeg fortelle. For det var to av søsk-
nene til bruden som var så omtenk-
somme at de tok et tykt teppe og
hang foran vinduet, og på den
måten berget de presangene.

Denne bruden, hvem var det?
Det var min svigerinne, Maren.

Og hun var søster av din kommende
mann?
Ja, hun var født Lauritsen, og ble
gift Stuput den dagen.

Det var veldig uhyggelig, det kan jo
nesten ikke beskrives. For gjestene
sto i den store gangen her ute, og

jeg husker to som holdt om hveran-
dre og var så sikker på at det var
siste dagen.

Ja, det var vel naturlig å tenke det.
Lyn og torden var det også den
dagen, og åkrene så forferdelige ut
etterpå.

Å ja, det var ikke til å komme utpå
før de hadde kjørt høyrive for å rake
sammen rugåkeren. Alt ble ødelagt.
Men jeg tror havreåkrene ikke var
kommet så langt at de tok så stor
skade. Men rugen, og høyet som
skulle vært høstet da, det ble det
ingen greie på. Men det ble jo tørt
og kjørt inn.”

(Inga Lauritzen døde i 1981,
92 år gammel).

Tekst: Inga Lauritzen, 87 år.
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I 1977 var Inga Lauritzen, mor til daværende prestegårdsfor-
pakter Wilhelm Lauritzen på besøk i prestegården. Hun kunne
fortelle om århundreskiftet 1900, om uværet som er nevnt i
artikkelen om kirketårnet, om utflytting til Amerika, om konfir-
masjonsforberedelsen på begynnelsen av 1900-tallet og om
vekkelser i bygda i tidligere tider. Samtalen ble tatt opp på lyd-
bånd, og dermed kan menighetsbladet i året 2011 bringe en
øyenvitneskildring av uværet fra 1908! Hun forteller i samtale
med skpr. Nilsen.

DRAMATISK BRYLLUPSDAG



Vi fortsetter presentasjonen av menighetens handlingsplan
for vår grønne menighet. I dette nummer er det tiltakene
for sparing av energi som presenteres:

Grønn menighet

Vi vil ta initiativ til en Enøk-sjekk av menighetens bygninger
Vi vil benytte sparepærer der det er formålstjenlig og mulig
Vi vil senke temperaturen når det ikke er folk i kirke, menighetshus og kontorer
Vi vil slukke lyset i rom som ikke er i bruk.
Vi vil skru av PC’er når vi går for dagen, inkl. skjerm.
Vi vil fylle opp oppvaskmaskinen før den settes på, og slå av kaffetrakter når kaffe er ferdig traktet.

Kvitteringsliste
blad nr nr 1-2011
Asbjørn Kristiansen 150, Jorun
Berger 200, NN 100, Elsa og Arne
Johansen 200, Kirsten K Iversen
200, Unni Kristin Steinskog 100,
Tormod Engh 200, Doris Hassel
Lauritzen, 200, Else og Ivar Haug
150, Elsa og Helge 200, Edith og
Irene Lier 200, Kirsten Myhrer
200, Hans Kr. Foss 200, Aslaug
Lander 200, Gunnstein Løndal
200, Mimi Lund 100, Eivind Alf
Karterud 100, Aud Ragnhild
Myhrer 300, Arne A Eng 150,
Kirsten Moe, Arnhild Fidjestøl
Koppang 200, Ingebjørg Wettre
Nilsen 200, Aslaug Hafstad 150.

Hjertelig takk!
Skiptvet 26.januar 2011

Terje Stenholt

Menighetens årsfest
i Skiptvet misjonshus onsdag 17. mars kl. 19.00. Bevertning. Årsberetning.
Årsregnskap. Programmet ellers ikke klart når dette skrives.
Alle hjertelig velkommen!!

Takk for nye alterduker
Ingrid Øiestad har sydd 2 nye “toppduker” til alteret i Skiptvet kirke. Hun har gitt
dette som en gave til kirken. Menighetsrådet sier tusen takk!!

Takk for juletre til kirken
Menighetsrådet takker Hans Olaf
Aamodt for juletre til kirken også
julen 2010.

Nytt fra Menighetsrådet
Budsjett 2011
Menighetsrådet har fått bevilgninger fra kommunen til sitt driftsbudsjett for 2011.
I tillegg har vi også fått penger til å fortsette arbeidet med utvidelse av Skiptvet
kirkegård og noe reparasjoner på kirketårn og kapell innvendig.

Ny brosjyre
Det vil i løpet av året bli laget en brosjyre med informasjon om aktiviteten i
menigheten og med informasjon om kirkegård og gravferd.
Brosjyren blir finansiert gjennom annonser fra næringsdrivende i
Skiptvet og omegn.

Kirkevalg 2011
Det er valg på nytt menighetsråd og bispedømmeråd i september. Allerede er
nominasjonskomiteene i gang med sitt arbeid. Et valgteam er oppnevnt av
valgstyret (menighetsrådet). Teamet er i gang med kursing og håper det kommer
gode kandidater til nytt menighetsråd i Skiptvet for perioden 2011-2015.

SIDE 7
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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

BIBLIOTEKETS
ÅPNINGSTIDER:

Mandag kl. 15-20
Tirsdag kl. 15-20
Onsdag kl. 11-15
Torsdag kl. 15-20
Lørdag kl. 11-15

SPILLDAG
Tirsdag 22. februar (i vinterferien)
vil det være spilldag på biblioteket
kl. 11-15. Muligheter for å spille

Xbox Kinect med flere artige beve-
gelsesspill, brettspill, Twister, kort-

spill, terningspill, dataspill etc.
Alle torsdagskvelder er det også

mulig å spille Kinect!

BOKLOPPEMARKED
Lørdag 9. april kl. 11 starter vårens

bokloppemarked på biblioteket.
Gjør supre kupp på utrangerte
bøker, tidsskrifter og filmer.

Loppene vil ligge framme i bibliote-
kets åpningstid fram til påske.

Tilfeldige vikarer
til Folkebadet

Fra tid til annen er det behov for til-
feldige vikarer ved folkebadet.

Interesserte kan kontakte Kirkelund
skole på Epost:

kirkelund@skiptvet.kommune.no
eller telefon 69806200.

Livredningsprøve og politiattest
kreves. Du bør være over 18 år,

ryddig og ansvarsfull.
Spørsmål kan rettes til Vidar

Haugstad eller Lisbeth Jacobsen

Vinterferieaktiviteter
– uke 8

Det vil bli mange fine aktiviteter for
barn og unge i vinterferien.

Program for uken finner du på
kommunens hjemmeside.

Skiptvet servicekontor
informerer:

Aktiv på dagtid
Hensikten med tiltaket
er å forebygge sykdom-
mer og dårlig helse,
motvirke ensomhet og
bidra til at mennesker kommer tilbake i
arbeidslivet.

Hvem kan delta?
Alle mellom 18 og 67 år som er bosatt i
Askim, Eidsberg, Skiptvet, Fredrikstad,
Halden, Hvaler, Rakkestad, Rygge, Moss,
Sarpsborg, Spydeberg og Våler kommune
og som mottar en av følgende ytelser:
Sykepenger, attførings eller rehabilitets-
penger, uføreytelser,
Overgangsstønad, dagpenger og
økonomisk sosialstøtte
For å få deltakerbevis må du ta med deg
kvittering på betalt avgift på kr. 250- for de
som mottar trygd og kr. 600- for sykmeldte,
et bilde, utfylt registreringsskjema og
bekreftelse på at du mottar trygd eller mel-
ding fra lege. N.B! Kvittering fra nettban-
ker helt greit.

Bostøtte
Har du lav inntekt og høye boutgifter? Da
kan du søke om bostøtte! Søknadsfristen er
den 14. i hver måned. Ta kontakt med ser-
vicekontoret for informasjon og hjelp på
tlf.69 80 60 00.

Servicekontoret minner om at de selger alle
Arne Lystad sine historiske skriv. Og
Skiptvet bygdefilm,DVD`n” Spor i vann”
og billetter til Askim kulturhus.

Servicekontoret og Nav
Har følgende åpningstider:
Mandag-fredag fra kl.07.45-16.00

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

Snart pensjonist?
NAV inviterer til
informasjonsmøte
om ny alderspen-
sjon og endringer i
avtalefestet pensjon (AFP). Du får
også vite mer om hvordan du kan
planlegge din fremtidige pensjonsøko-
nomi.

Tid og sted:26.januar og 25.mai kl.
18-20 i Askim, 9.mars kl.18-20 i
Eidsberg. Sted blir nærmere kunngjort.
Påmelding: Se www.nav.no/kurs eller
ring 815 81 001. Velkommen!
For mer informasjon kan du også
ringe Pensjonstelefonen 21 07 40 00.

HOVEDOPPTAK I
BARNEHAGENE
Det er tid for hovedopptak i barne-
hagene med oppstart samtidig som
skolen begynner i august. Barn født
innen utgangen av august 2010 og som
er bosatt i Skiptvet, har rett til barne-
hageplass i løpet av august 2011 hvis
de søker til fristen for hovedopptaket
15. mars.

Søkere som allerede står på venteliste,
behøver ikke å søke på nytt.
Vi oppfordrer til å bruke søknads-
skjemaet som ligger på kommunens
hjemmeside. Papirutgave finnes på
servicekontoret.
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- Da er dere heldige ved at Skiptvet
kommune er medeier i Finca el
Romeral.

Flere har nå benyttet seg av vårt tilbud i
Spania men det er mulighet for flere.
Alle som har benyttet seg av tilbudet har
kommet hjem med positive opplevelser.
Varme gjør underverker med oss.
Finca el Romeral gir mulighet for
rekreasjon i et behagelig klima og vakre
omgivelser. Frisk luft, sol det meste av
året, nydelig mat og god service gjør
godt for både kropp og sjel.

Har du behov av hjelp men likevel lyst
til å oppleve sol og varme har dere
mulighet til dette.
Ta kontakt med Sollia Bo – og
servicesenter for flere opplysninger,
tlf 69 80 61 00.

Har du behov av hjelp men likevel lyst til å oppleve sol og varme?

for penger og gaver gitt til Sollia
Bo – og servicesenter og hjemme-
sykepleien i 2010. Dette er kjærkomne
midler som gjør at vi kan få kjøpt inn det
ekstra som gjør at Sollia står frem slik
det er i dag, pluss blomster til alle
enheter gjennom året.

Dette skaper en fin atmosfære og gir oss
gode sanseinntrykk i hverdagen.
Noe som betyr mye for den enkelte.
Jeg vil også benytte anledningen til å
takke Skiptvet helselag og Røde Kors for
bidrag til kjøp av EKG apparat til Sollia
institusjon. Kjempe flott!

Igjen tusen takk til alle!

Sollia Bo- og servicesenter og
hjemmesykepleien,
Gro B. Abotnes,
Pleie- og omsorgssjef.

HJERTELIG TUSEN TAKK
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Ung Messe
2011

Søndag 27. mars er det klart for
Ung Messe i Skiptvet kirke.

Årets konfirmanter byr på sang, dans og dra-
ma. I samarbeid med musikere, proffe lyd og
lysfolk skal vi lage Ung Messe. Det blir messe

kl. 17.00 og 19.00.
Alle hjertelig velkommen!

SKIWEEKEND FOR
UNGDOM (FRA 8. kl)
4. TIL 6. MARS 2011
VESLESTØLEN, ÅL I HALLINGDAL

Du kan stå på alle typer ski eller brett.
Gratis skiskole for de som ønsker.

Masse aktivitet og moro både ute og inne.
Hvaskjer`a Gud, After ski og god mat...

Pris: kr. 990,- for reise, overnatting og mat.
ALL INCLUSIVE!!!

Heiskort: under15 år kr. 230/410 (1 dag/2 dager)
Heiskort voksen kr. 310/560 (1 dag/2 dager)

All påmelding skjer til e-post:
menighetspedagog@skiptvet.kirken.no

Følgende opplysninger sendes ved påmelding:
Navn, adresse, F.dato og år, telefonnr. foresatte, ditt tele-

fonnr. E-post som info skal sendes til!
Har du spørsmål, Send en e-post eller sms/ring

400 34584 (Wenche P Dahl)

Påmeldingsfrist: 15. februar.
DETTE BLIR POPULÆRT – VÆRRASK!!

Mer informasjon sendes påmeldte!

Arrangør: Skiptvet menighet.

BLIMEDDAVEL!!!!
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Februar
8.feb kl.18.00 Barnegospel

10.feb kl.11.00 Formiddagssamling

11.feb kl.17.30 Soul Children

kl.19.00 Vepsebolet

12.feb kl.19.30 Hva skjer’a?

13.feb kl.17.00 Soul Church i Skiptvet kirke

14.feb kl.20.00 Mannssamling

18.feb kl.17.30 Fredagssamling

20.feb kl.11.00 Søndagsskole

24.feb kl.19.00 Misjonssamling

Mars
3.mars kl.19.30 Bibelsamling

4.-6.mars Skiweekend

5.mars kl.17.30 Kaos

6.mars kl.11.00 Søndagsskole

8.mars kl.18.00 Barnegospel

10.mars kl.11.00 Formiddagssamling

11.mars kl.17.30 Soul Children – Vennekveld

Kl.19.00 Vepsebolet

12.mars kl.19.30 Hva skjer’a

18.mars kl.17.30 Fredagssamling

20.mars kl.11.00 Søndagsskole

22.mars kl.18.00 Barnegospel

24.mars kl.19.00 Misjonssamling

25.mars kl.17.30 Soul Children

Kl.19.00 Vepsebolet

26.mars kl.19.30 Hva skjer’a

27.mars kl.17.00 og 19.00 Ung Messe

April
2.april kl.17.00 Kaos

3.april kl.11.00 Søndagsskole

5.april kl.18.00 Barnegospel

7.april kl.19.30 Bibelsamling

8.april kl.17.30 Soul Children

Kl.19.00 Vepsebolet

9.april kl.19.30 Hva skjer’a

Skiptvet Misjonshus

OVERSIKT OVER LAG OG
FORENINGER I SKIPTVET

MENIGHET

Søndagsskolen
Annenhver søndag kl.11.00 på

Misjonshuset. Alle aldre.

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?
Annenhver lørdag kl.19.30 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

✁
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Kl.18.00 – 19.30

14.februar

28.februar

14.mars

28.mars

11.april

Klubben på
stalloftet:



13.februar Vingårdssøndag
Skiptvet kirke kl.17.00. Soul
Church! Se egen annonse.

20.februar Såmannssøndag
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved fung sokneprest Linn T J
Larsen. Dåp og nattverd.

27.februar Kristi forklarelses dag.
Ingen gudstjeneste i Skiptvet kirke.

1.mars
Skiptvet kirke kl.08.30.
Morgenbønn.

6.mars Søndag før faste
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved fung sokneprest Linn T J
Larsen. Nattverd.

13.mars 1 søndag i faste
Skiptvet kirke kl.11.00.
Familiegudstjeneste ved fung sokne-
prest Linn T J Larsen. Dåp og natt-
verd.

20.mars 2 søndag i faste
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved fung sokneprest Linn T J
Larsen. Dåp og nattverd.

27.mars UNG MESSE
Årets konfirmanter presenterer Ung
Messe i Skiptvet kirke kl.17.00 og
19.00.

3.april 4 søndag i faste
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved fung prost Halvor Dalene. Dåp
og nattverd.

5. april
Skiptvet kirke kl.08.30.
Morgenbønn.

10.april 5 søndag i faste
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved fung sokneprest Linn T J
Larsen. Dåp og nattverd.

SLEKTERS GANG

Gudstjenester i Skiptvet

Døpte:
November:
Simen Wiik

Desember:
Victoria Johnsen
Alma Espenes

Januar:
Vanessa Dahl
William Aartun-Solberg
Nicolay Sørlie Reitan
Leander Lilleng Frøland

Døde:
November:
Ingrid Kristin Antonsen født 1931
Gudrun Bakke født 1926

Desember:
Rolf Wiik født 1930
Kjeld Koppang født 1923

Januar:
Anne Synnøve Holm født 1922
Olga Kristine Holene født 1921
Kenneth Dyver født 1978
Fred Reidar Haug født 1932
Jane Maryon Østereng født 1964
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Velkommen til en annerledes
gudstjeneste med mye sang ogmusikk!

SKIPTVET KIRKE 
SØNDAG 13.FEBRUAR KL. 17.00

PREST: 
KAOS
SKIPTVET BARNEGOSPEL
SKIPTVET SOUL CHILDREN 


