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Himmelen tar jorden i favn
En julebetraktning julen 2012

Mennesket har så lenge vi har eksis-
tert forsøkt å komme i kontakt med
den makten som gjør at vi finnes. I
kamp med naturens makt og ond-
skap, har menneskene gjennom ritua-
ler i musikk, dans og malerier uttrykt
sin lengsel etter opplevelser av det
som er annerledes enn hverdagen, og
som gir livet mening og beskytter
mot alt det onde i tilværelsen. Denne
drivkraften for å komme nærmere
vår tilværelses urgrunn, er å søke
etter det hellige. Det hellige som er
annerledes enn oss, som gir livene
våre mening, og som viser mennes-
kets storhet i forhold til alle andre
skapninger.
Verdens eldste urbefolkning lever i
Khalahari ørkenen i Botswana.
Sanfolket uttrykte sin lengsel etter
kontakt med det hellige i dans og
hulemalerier. Noen hevder å ha sett
spor etter disse ritualene, som er
70.000 år gamle. I Botswanas høyes-
te fjell, Tsodilo Hills, finnes mer enn
4000 hulemalerier, som i alle fall er
25.000 år gamle, og som uttrykker
denne tilbedelsen av det hellige. 
De aller fleste kirkene har kirkegård
med spir som uttrykker den samme
lengselen etter det hellige. Spirene
peker mot himmelen og uttrykker
den samme, urmenneskelige streben
etter kontakt med det hellige som
Sanfolket uttrykte for 25.000 år
siden.
I Betlehem for 2000 år siden begyn-
ner en ny historie. 

Himmelen tok jorden i favn. Det hel-
lige kommer til oss som et mennes-
ke, født av en ung kvinne i en
bestemt by i et kjent land. Og byen
ligger der fortsatt som et synlig
uttrykk for at det hellige slo seg ned
blant menneskene. Det hellige ble
den hellige. 
Det er julens ufattelige mysterium at
den hellige, tilværelsens opphav og
dypeste mening, kom til oss og delte
våre liv.  Vi slipper å streve og strebe
mot himmelen. Himmelen kom til
oss.
Den hellige kommer til oss med
ordene om kjærlighetens tilstedevæ-
relse og kraft. Derfor får Maria og
gjeterne høre de ordene som gir dem
livsmot og livskraft: vær ikke redde!
Den hellige er kjærlighet som over-
vinner ondskap og død, og som fav-
ner oss alle i et himmelsk favntak. 
Det all grunn til å feire Jesu fødsel.
Det er å feire at Gud, Den hellige tar
oss i favn. Noen større grunn til å fei-
re finnes ikke.

FORSIDEBILDET JUL 2012
Forsidebildet har jeg kalt INKARNASJON. Det er jo det julen handler om; Gud ble
menneske i barnet Jesus. Englene bar bud til fattige gjetere på Betlehemsmarkene.
Innrammingen av kristtorn minner om tornekronen og peker fram mot Jesu offerdød.
To vers i julesangen «Her kommer Jesu dine små» var i tankene mine da jeg malte. «Vi
løper deg med sang i mot og kysser støvet for din fot, å salig stund, og søte natt, da du
ble født vår sjeleskatt! Velkommen fra din himmelsal til denne verdens tåredal, hvor
man deg intet annet bød, enn stall og krybbe, kors og død».
Takk for at vi skal feire en kristen jul med glede over Guds store gave til menneskene!

Gerd Krohn Hansen
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I mange år har det vært slik at
det har vært den samme litur-
gien i gudstjenestene i hele
Norge. Nå foregår det en
gudstjenestereform i hele kir-
ken. 1. desember skal den nye
liturgien tas i bruk i de fleste
kirkene i Norge. På grunn av
prestebytte har vi i Skiptvet
fått utsettelse til å sende inn
vår lokale ordning til godkjen-
ning 1. februar 2013.

”Mottoet” for den nye reformen er
at det skal være fleksibelt, det skal
være inkluderende (flere skal delta i
og på gudstjenestene) og gudstje-
nesten skal være stedegen/lokal for
hver menighet. Det siste punktet
utfordrer alle i menigheten!
Hvordan vil vi ha det!? Noen ting
står fast, men noen ting kan vi selv
forme! 
Spørsmålene er: Hvordan ønsker vi
å feire gudstjeneste sammen? 
Hvordan skal VÅR Gudstjeneste
være?
Reformen byr på mange muligheter.
Hva slags musikk vil vi høre, hvilke
bønner ønsker vi å bruke, vil vi ten-
ne lys i globen, ønsker vi å hilse
hverandre med Guds fred med et
håndtrykk når vi feier nattverd, og
mye mer. Håpet er å komme fram til
en gudstjeneste vi kan føle oss
hjemme i enten vi er unge eller
eldre. 

Prosessen fremover:
Det er mange spørsmål å ta stilling
til. Derfor har menighetsrådet satt
ned et gudstjenesteutvalg som har
jobbet aktivt i noen måneder.
Torsdag 1. november la utvalget
forslagene fram for stab og menig-
hetsråd. Det vi da kom fram til blir
presentert første gang i gudstjenes-
ten 25. november.
Søndag 20. januar blir det menig-
hetsmøte etter gudstjenesten.
Menighetsmøtet består av alle som

tilhører Skiptvet kirke. Dere skal få
uttale dere om de valg som er gjort.
Etter dette vil menighetsrådet, som
har den endelige avgjørelsesmyn-
digheten, gjøre vedtak om lokal
grunnordning, før den sendes til
Biskop for godkjenning. En lokal
grunnordning er en eller flere maler
som sier noe om hva som skal være
med i alle hovedgudstjenester som
feires. I løpet av to til fire år skal
ordningen igjen evalueres. 

Hva vil vi?
Det er stor enighet om at Sprell
Levende gudstjenester en gang i
måneden skal fortsette. Familier
med barn er hovedmålgruppen her.
Sprell Levende er en viktig del av
trosopplæringen i menigheten. Små
og litt større barn får oppleve en
gudstjeneste de kan kjenne seg
hjemme i, både når det gjelder
sanger, bønner, bibeltekster og pre-
kener. Gudstjenesten de andre søn-
dagene skal også være for alle. 
Det er her gudstjenesteutvalget har
lagt ned tyngden i arbeidet. De har
foreslått fornying av melodier til
noen av de liturgiske leddene. De
har kommet med forslag om hvor vi
skal plassere syndsbekjennelsen.
Hvordan flere kan delta aktivt i søn-
dagens gudstjenester, ved for
eksempel å bruke dagens kirkever-
ter som med liturger, og utfordre
andre frivillige til å ønske velkom-
men til kirke og dele ut salmebøker.
Dette og mye mer har blitt drøftet
og foreslått.

Hvorfor må vi forandre?
Vi må ikke forandre på alt. Mye av
det vi har i dag er bra. Men tiden
har endret seg siden siste gudstje-
nestereform i 1977. Mange kjenner
seg kanskje ikke helt hjemme i
gudstjenesten. Språket kan ha blitt
for stivt eller ord som brukes gir lite
mening. Forbønn, tekster og melo-
dier kan kjennes fremmede og lite

livsnære for mennesker som lever i
dag.
Slik sett er tiden inne for en foran-
dring.
Håpet er at vi sammen skal komme
fram til en gudstjeneste vi kan feire
med stor glede uansett hvilken
aldersgruppe vi er i.
I flere av gudstjenestene fram mot
20. januar vil det nye forslaget bli
brukt.
Så møte opp på gudstjenestene
fremover og kom med tilbakemel-
dinger til menighetsråd, prest, stab,
eller dem som sitter i gudstjenes-
teutvalget.
Sammen kan vi gjøre gudstjenes-
tene i Skiptvet kirke til
VÅR EGEN GUDSTJENESTE!

Har du lyst til å lese mer om
gudstjenestereformen i den
Norske kirke
kan du gå inn på www.kirken.no
under reformer eller liturgier.

Sokneprest Eivor Andresen

Gudstjenestereformen i Skiptvet! 
" VÅR EGEN GUDSTJENESTE! "



Det er fullmåne over Glomma
og et hvitt pudderteppe har
lagt seg over de frosne jor-
dene. For Trine Rein har huset
vært fult av julesanger og for-
beredelser lenge. Advent er en
hektisk men spennende tid for
henne. Når dette leses er
«årets julegave» allerede på
vei. Onsdag 5. desember er
juleturneen kommet til Skiptvet
kirke, Trine Rein synger sam-
men med Skiptvet Soul
Children.  

Hva er planene for årets
julekonserter?
- I fjor begynte jeg turnèen her i
Skiptvet kirke, og kom meg stort
sett hjem hver kveld, sier hun med
et fornøyd smil. - I år starter vi opp
på Vestlandet, nærmere bestemt på
Karmøy.  Vi har et større apparat i
år, og det blir mer reising. Men Soul
Children-korene er en hovedstam-
me i konsertene i år igjen.

Hvordan begynte egentlig
samarbeidet med Soul
Children?
- Det startet i fjor, da jeg gav ut
albumet «Julegaven». Jeg har med
kor på flere av sporene, og kunne
tenke meg et kor-samarbeid for å
promotere platen. Jeg fikk kontakt
med Wenche Pedersen Dahl i
menigheten her, som fortalte meg
om Skiptvet Soul Children, og at
det i grunn finnes mange slike kor
rundt om… Slik begynte en ide å ta
form, sier Trine engasjert. 

Hvordan var møtet ditt
med Skiptvet Soul
Children?
Det glitrer i øynene hennes når hun
snakker: - Jeg synes de har et over-
raskende høyt nivå som kor! Jeg
blir blåst vekk når jeg hører og opp-
lever Skiptvet Soul Children! De er
tydelig glade for å synge, en ordent-
lig sammensveiset gjeng. Det er jo

en sårbar alder, men derfor så flott
at de har en slik «trygg havn», sier
hun ettertenksomt. –Jeg har hørt og
jobbet med mange forskjellige Soul
Children kor. Og det er så klart ulik
kvalitet. Men Skiptvet-koret utmer-
ker seg, det har virkelig trøkk! Og
bidro til at turneen i fjor ble en god
opplevelse. Kanskje den mest
givende jobben i mitt liv!

Trine Rein var for øvrig special
guest under Skiptvet Soul Childrens
10 års jubileumskonsert tidligere i
år, til stor overraskelse og glede for
både koret og en fullsatt aula. -Det
var en stor ære å bli invitert for å
synge sammen med dem! sier hun.

Hva betyr julen for deg?
- Julen er en viktig og flott tid, sier
hun ettertenksomt. -Jeg ble kristen i
USA, og fikk del i den største gaven
noensinne; evangeliet. I Statene er
det jo veldig mange ulike religioner
og oppfatninger. Jeg husker jeg job-
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JULEGAVEN I ÅR
Intervju med Trine Rein

bet i et jødisk firma, hvor det ikke
ble feiret jul. Det var i grunn trist å
jobbe i jula, uten å få hverken fri
eller overtid. Her i Norge feirer vi
tross alt helligdagene, og det er mer
selvsagt med fri og feiring … Jeg
bodde på Vestkysten i California.
«The Church on the Hill» ble min
«famile». Jeg må innrømme at jeg i
starten kom for å oppleve den gode
musikken i kirken. Men etterhvert
hørte jeg mer og mer etter hva pas-
toren sa, om det gode budskap og
Jesus som kom til oss og meg.
«Julegaven» handler i grunn om
dette. Det er viktig for meg å få for-
talt dette videre på min måte, gjøre
evangeliet mer tilgjengelig for folk,
forteller Trine Rein engasjert.

Har vi i Den norske kirke
noe å lære av gudstjeneste-
feiringen i USA?
-Ja, jeg tenker at det er viktig å ska-
pe mer liv i kirken. Det er noe
gæernt når gudstjenester kun appel-
lerer til gamle og man risikerer å
sovne! (intervjueren nikker og er
enig, men må parere med at «Sprell
Levende»-gudstjenestene i Skiptvet
kirke ikke er mulig å sovne til..) -
Kirken skal være for alle, sier Trine
engasjert. - Den må ta med seg
hverdagsligheten og vanlige folks
utfordringer inn i kirken, og adres-
sere det på en måte som er forståe-
lig i dag! Jeg ønsker i grunn å bidra
til noe av dette med kirkekonsertene
mine, utfordre det stive med hver-
dagslighet og glede. … 

Hvor kommer du fra?
- Jeg er født i San Fransisco, USA.
Men vokst opp på Nesodden. Så
flyttet vi hit for 3 år siden, et sted
og prospekt vi rett og slett fant på
nettet, og falt for. 

Hvordan trives dere i
Skiptvet?
- Vi trives veldig godt! Vi bor jo litt
avsides og ønsker å være i fred.
Men vi har hyggelige naboer og
føler oss godt mottatt, sier Trine
Rein bestemt.

Hva er viktigst for deg?
Hun blir litt usikker på det store
spørsmålet, og jeg skjønner at det
nok kan besvares på mange
måter…Men så kommer det: 
- Kanskje er det en form for
«Kardemommelov», å gjøre så godt
jeg kan med de nådegavene jeg har
fått. Jeg ønsker å spre det gode bud-
skap uten å bli påtrengende. Å få
bruke mitt talent både på musikk og
å formidle evangeliet, er en stor
opplevelse. Jeg er opptatt av at
Bibelen er en bruksbok, og ønsker å
få fram hverdagsligheten i tekstene.
Kan jeg være med å så noen frø for
vanlige folk, er det viktig for meg.
- Jeg er ikke velbevandret i Bibelen
selv, men hele vår kultur er jo i stor
grad bygget på kristendommen. Om
ikke du kjenner Bibelen, kan du
knapt gjøre deg forstått i vårt sam-
funn, eller skjønne mye av litteratu-
ren. Utrolig mange ord og uttrykk
kommer fra Bibelen, sier Trine
engasjert.

Om du selv kunne ønske deg en
julegave, at du fikk invitere med
deg HVEM SOM HELST til en

konsert i Skiptvet kirke, og nå får
du ikke lov å svare Skiptvet Solul
Children…Hvem ville du aller helst
gjort en konsert sammen med?
Trine Rein smiler og tenker seg om:
- Da ville jeg invitert over Aretha
Franklin. Og et stort fett kor fra sta-
tene! Det ville vært utrolig flott!

Mens vi venter på om Trine Rein
får sitt julegaveønske oppfylt, ligger
det noen muligheter like foran.
Konserten i Skiptvet 5. desember er
nok utsolgt. Men fremdeles er det
muligheter for å få med seg
«Julegaven» i Askim kirke 19.
desember. Der synger Trine Rein
sammen med både Skiptvet og
Askim Soul Children. Jeg ønsker
henne lykke til med turneen og gle-
der meg til konsert!

I samtale med Einar Tjelle

NB! Julekonserten i Skiptvet 
kirke kan høres på Radio NRK
P1 julaften kl. 15 og kl. 21.00
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Bilde fra jubileumskonsert i Skiptvet der Trine Rein
kom og sang som en overraskelse til jubilanten



Søndag 14. oktober 2012 ble
en merkedag i Skiptvet kirkes
historie. Menigheten kunne da
ta imot et vakkert messing-
dåpsfat som har vært borte fra
kirken. I en inventarliste fra
1685 er det registrert ”1 stoer
Messing-Bæcken til Funten”,
men i senere opptegnelser vet
man bare at fatet er borte. Det
er rimelig å tro at det ble ber-
get ut av kirken sammen med
noen få andre gjenstander
under brannen i 1762, og at
det av ukjente grunner ikke
ble levert tilbake da kirken ble
tatt i bruk igjen etter gjenrei-
singen.

Etter reformasjonen ble dåp ved
neddykking avløst av overøsning,
og det ble behov for dåpsfat til de

nye døpefontene. Det ble
derfor en stor produk-
sjon av dåpsfat i mes-
sing utover på 1600-
tallet. Foreløpig vet
vi lite om alder og
produksjonssted.
Men det er interes-
sant at Rygge kirke
har et dåpsfat med
samme motiv; Adam
og Eva ved livets tre,
med slangen i bakgrun-
nen og med samme bord
rundt. Fatet i Rygge er
antatt å være laget i Nederland
i siste halvdel av 1600-tallet– så
inntil videre må vi gå ut fra at vårt
fat har samme bakgrunn.

Hvor har så fatet vært? Familien
Kari og Nils Østllie fra Gressvik
som bragte fatet tilbake til kirken 

kan fortelle at det kom i familiens
eie i 1900 etter en lang, lang reise.
Kristen Knudsen, f. 1835 på Ladim
fikk fatet med seg da han utvandret
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Dåpsfat tilbake til kirken
etter 250 år

Foto: Sara Ek

til Amerika i 1850-årene. (Kristen
Knudsens oldefar, Knut Fredrik
Hoff var lensmann i Skiptvet og
eide Ladim i årene 1748-1791.) Han
var farmer i mange år, men lengtet
tydeligvis hjemover til gamlelandet.
I 1898 gikk han langs kaiene i New
York for å søke båtskyss hjemover,
og traff Nils Østlies oldefar, skipper
Nils Elias Nilsen fra Lilleeng i
Onsøy. Kristen Knudsen fikk både
båtskyss og tilbud om bosted på
gården Lilleeng.  Han ga fatet til
familien som takk for hjelpen, og
fortalte samtidig fatets historie. Han
døde i 1900, og fatet har senere
vært i familiens eie. 

Familien ønsket å føre det tilbake til
Skiptvet kirke, og etter kontakt både
med riksantikvaren og biskopen var
alt klart til overrekkelsen den 14.
oktober. Nils Østlie døde i sommer,
så det var sønnen Fritjof Østlie som
overleverte fatet til menighetsrådets
leder, Olav Pedersen. Familien
Østlie stilte mannsterke opp, og det
ble en fin markering av en historisk
begivenhet.

Dåpsfatets alder og hvem som har
laget det er en utfordring vi vil
arbeide videre med. Det er forsket
mye på merker etter sølv- og gull-
smeder, men messingprodukter har

ikke blitt viet tilsvarende oppmerk-
somhet. Men fatet er tydelig merket
med initialene HR, så et første spor
finnes i hvert fall! Vi kommer tilba-
ke med nyheter om alder og produ-
sent så snart vi vet noe!

Yngvar Nilsen
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ETTERLYSNING!
Ved konfirmasjonen 1963 var det en vikarprest som had-
de gudstjenesten. Det har ikke lykkes oss å finne ut hvem
denne presten var. Kan noen av menighetsbladets lesere
hjelpe oss? Det ville være hyggelig om mysteriet er løst før
neste års bygdedag - med samlingen for 50-årskonfirmantene.



Nordlendingen Odd
Sørensen flyttet til Skiptvet
med familien sin i 1975. De
bosatte seg på ”Elvestad”,
som nære naboer til Nes
lense. Som alle andre, ble
Sørensen fascinert av
karene som arbeidet ved
sag og smie, og han kom i
god prat med dem. 

15. Januar 1981 besøkte Sørensen
lenseveteranen Jahn Holt, og da
hadde han med seg kassettspiller.
Jahn Holt kom i siget. Nesten alt
han fortalte hadde skjedd på elva.
Det ble mange fiskehistorier. For
eksempel den om ørekytene han

hadde fisket som agn, men glemte
igjen ute. De ble stående i ei bøtte
på trammen. Neste morgen var bøt-
ta bånnfrossen. Jahn satte den foran
ovnen på kjøkkenet, og ett døgn
etter svømte småfisken lystig rundt
i bøtta.

Sørensen tok opp tre kassetter med
Jahns elvehistorier den kvelden.  

En av historiene handler om jul ved
elva i Jahn Holts barndom.
Gjengivelsen her er tilnærmet munt-
ligheten hans:

Far kunne lage støvler til oss.
Merkelig at en skredder kunne være
skomaker samtidig. Vi fikk nye støv-
ler til jul. Det var nok mange som
ikke fikk det.
Da alt var ferdig, og vi venta på jul-
aften, skulle barna ut å høre kjerke-
klokkene når hælja 
ble ringt inn.
Så var det stille ei stønn, før vi gikk
rundt juletreet og sang og greier.
Leste juleevangeliet. Så blei det
mat. Da var det ikke snakk om å
spara no’. Så feit og kraftig kost –
alt du kunne sette til livs. 
Gaver var det lite av. Jeg sykla fra
Nesodden der jeg hadde arbeid og
hjem til jul og kjøpte med et fat til
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JUL VED ÆLVA 
tidlig på 1900-tallet
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Julekveldsvisa
mor, som ho skulle få til julegave.
Det var første julegaven jeg kjøpte.
Det var juletrefest i hvert hjem. Der
var det påser med mye godt i. 15 –
20 fremmend’ i hvert hjem. Gikk
runden.
Første juledag dro dem til kjerka i
2-seter og 4 seter. Breislae og sluf-
fer. Da kjørte dem i karavane.
Dombjellekransen på hesten. Den
store på toppen på høvret. 
Døm som hadde tospann brukte det.
Folk møttes, stoppa og prata.
Kunne stå over timen.
Hendte ofte dem kjørte ælva til jul.
Da jeg var en 10 – 12 år, så kjørte
dem over nedved Grønnsund. Det
var sånn hantering, det dura i isen,
tenke seg når hjula trilla der…
Jeg kan itte huse det at dem har
kjørt ælva på selve julefta. 
Men jeg kan tenke meg det, da var
ælva mye mindre. Bare på den tia
jeg har levd så har dem demma opp
mye. Så på det fjellet som jeg la’e
robåten min da jeg var liten gut-
tunge, der kjører jeg over med den
vesle barkebåten som vi har ved
Nes i dag. På laveste vannstand. Så
det må væra det som gjør det: At
isen legger seg seinere for det er
mer vann. Te mindre vann det er i et
kar, te fortære fryser det. Og da er
vel det naturlig ved ælva og. 

Så snart fortellingen beveget seg fra
tema ”jul” og tilbake til elva, så
fortsetter den der. Nye fiskehistori-
er følger.

Det pågår et arbeid med utskrift av
opptak av lensehistorier fra flere
tidligere lensearbeidere. Dette er et
eksempel.

Kristin Lyhmann

Nå har vi vaska golvet og vi har børi ved
og vi har satt opp fuggelband og vi har pynte tre.
Nå sett vi oss og hvile og puste på ei stund
imens jeg rugge vogga, så bror din får en blund

Dra krakken bort ått glaset, så sett vi oss og ser
og prøve finne leia der julestjerne er,
Den blankeste ta alle, hu er så klar og stor
du ser a over taket der hvor Jordmor Matja bor.

Hu er så snill den stjerna, hu blonke', kan du sjå
og nå skal jeg fortælja, og du skal høre på.
Den fyrste gong ho skinte så laga hu ei bru
imellom seg og himmel'n og ei krybbe og ei ku.

I krybba låg en liten gutt så fresk og rein og god
og mor hans dreiv og stelte'n og far hans sto og lo.
Og gjeter gutta deromkring dom kom til og frå
og bar med seg små lam-ungar som gutten skulle få.

Og tel og med tre vise menn - dom rei i flere da'r
og ingen visste vegen og itte 'hen det bar.
Men stjerna sto og blonke på himmel velvet blå
så ingen ta dom gikk bort seg og alle tre fekk sjå.

Ja, det var fyrste gongen som julestjerna brann
og sida har a brunnet i alle verdens land.
Og samme hva som hende er stjerna like stor
du ser a over taket der a Jordmor Matja bor.
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Grønt utvalg i Skiptvet
menighet og hele den nor-
ske kirke ønsker å bidra i
miljøkampen. Teksten under
her gir deg en øvelse i å
tenke gjennom dine hand-
linger sett ut fra en «jord-
vendt kristen praksis».

1. Sett pris på skaperverket: 
"Gud så på alt det han hadde gjort,
og se, det var svært godt". (1.
Mos.1.31) 
Lytt til naturens lyder, kjenn dens
lukter, føl jorda og gresset, gled deg
over naturens farger. 

2. Motarbeid alt som vil bidra til å
undertrykke andre: 
"Gud skapte mennesket i sitt bilde.
"(1. Mos. 1.27) 
Motarbeid alle tilløp til rasisme,
utnytting, diskriminering og fordom-
mer i deg selv og andre ved hele
tiden å se andre mennesker som
skapt i Guds bilde 

3. Stå imot alt som gjør deg
avhengig. 
"Du skal ikke ha andre guder enn
meg." ( 2. Mos. 20.3) 
Kjenn etter om du har gjort deg
avhengig av materielle goder som
gjør deg avhengig og skader deg selv
eller andre. 

4. Vær en ansvarlig energiforbruker:
"Himmelen er Herrens himmel, men
jorden ga han til menneskene".
(Salme 115.16) 
Utarbeid et klimaregnskap for fami-
lien din og finn ut hvordan du kan
kutte energibruk og klimautslipp.
Lag en spareplan for å finansiere
investeringer i renere energibruk. 

5. Kjøp ikke ting for å høyne din
egen status: 
"Hva vil det gagne et menneske om
det vinner hele verden, men taper sin
sjel?« (Matt.16.26) 
Gransk deg selv om motivet for inn-
kjøp særlig når du skal handle klær,
bil, bolig, møbler, feriereiser. 
6. Øv deg å nyte ting uten å eie
dem: 
"Jorden og det som fyller den, ver-
den og de som bor i den, alt hører
Herren til." (Salme 24.1) 
Øv deg i å dele med andre, nyt og
bruk Guds skaperverk ved havet, i
skogen og på fjellet, gled deg over
offentlige og felles goder som par-
ker, biblioteker, museer, kulturhus og
idrettsarenaer. 

7. Gi raust til kirkens diakonale
arbeid og organisasjoner:
"Denne gangen har dere overflod og
kan hjelpe dem som lider nød."
(2.Kor.8.14) 
Gi raust i ofringer og lag forplik-
tende giveravtaler med en eller flere
av kirkelige eller humanitære organi-
sasjoner for lokal, nasjonal og global
diakoni. 

8. Vær en ansvarlig samfunnsborger:
"Gud, lær kongen å dømme som du,
han skal la de vergeløse i folket få
sin rett". (Salme 72.1+4) 

Sett deg inn i hva de politiske parti-
ene mener om Klimarettferdighet,
miljø og global fattigdomsbekjem-
pelse og la det få betydning når du
skal stemme ved valg. Følg med på
hvordan klimaplaner i din kommune
følges opp. 

9. Delta i frivillig arbeid i kirke og
samfunn: 
"Alt som er sant og edelt, rett og
rent, alt som er verdt å elske og akte,
alt som er til glede og alt som fortje-
ner ros, legg vinn på det!" (Fil.4.8) 
Gi raust av din tid til frivillig arbeid
innenfor diakoni, menighetsarbeid,
kulturarrangementer og nabolagsak-
tiviteter. 

10. Øv deg i takknemlighet:
"Velsign Herren, min sjel. Glem ikke
alt det gode Gud gjør." (Salme
103.2) 
La det bli en daglig praksis å tenke
over og takke for noe av det gode du
har fått og gitt i løpet av dagen, og
øv deg til å tenke at dette er Guds
velsignelser til deg.

Sakset fra Kirkemøtet 2012 sak
4/12 «Skaperverk og bærekraft»
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Vår grønne menighet
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Kvitteringsliste blad nr 5 - 2012
Dag Olav Ringstad 200, Annie og Eivind Karterud 200, Odveig og Ivar 200, Karin og Per Olav Krogstad 200, Runer Finnes m/fam.200, Arve
Henry Vang 200, Nina E.Johansen Bullock 250, Hildur Elisabeth Meyer 500, Grete og Per Haugen 200, Odd Myhrer 200, Bjørg Irene Kristiansen
200, Aslaug og Nils Lander og Grethe og Gunnar Wold 400, Edith og Vidar Lier 200, Sverre og Berit Kjølhammer 200, Kjerti Bjerkli 200, E.P
Jansen 150, Ruth Jakobsen 100, Ragnar Arntzen 200, Kari Rønsen 150, Henny Grønlund 100, Terje Holm 200, Anna Heiestad 100, B.og Chr.Eng
200, Frank Sammerud 200, Asora Karoline Brenna 200, Liv Holter 200, Edle Thoresen 200, Aud Ragnhild Myhrer 200, N.N. 200, Nordrum 200,
Bente Imerslund 200, Martha Schie 100, A.M. og Roar Schie 200, Knut Bråtveit Holm 250, Gullveig Ellegård 200, B.og K. Hansen 200,
N.N.200, Karin og Jan Erik Bogen 300,Kirsten Myhrer 200,Kari og Rune Carlson 200, Aslaug Onstad 200, Gro Pedersen 100, Inger Lise og Leif
O.Hopland 200, Torill og Gunnar Karlsen 300,Toril Moseby 200, Knut Pedersen 200, Esther Schie 150, Liv Strømseng 200, Øyvind Løes 300,
Ann-Karin Pettersen 150, Gerd K. Kristiansen 100, Ruth Førrisdahl 200, Anna Elinore Støten 200, Thor Oddmund Eklund 200, Terje Karlsrud
200, Åsmund Ødegård 200, T. og S. Heer 200, Ruth Kvisler 200, N.N.200, N.N. 300, Arild og Torill Enersen 200, Ella Sørlie 150, Arne Borger
200, Thor Anders Smith Hoen 300, Bjørn Skaar 200, Leif Olav Borgen 500, Åse Johanne Koppang Stie 500, Kåre Frorud 200, Grethe og Roar
Sandaker 200, Aagot og Hans Klausen 200, Inger Tangen 200, Haldis Heia 200, Arnhild F. Koppang 300, Marit Karterud 200, Bente og Svein
Borgen 200, Sylvi Holmen 100, Edith Holmerud 200, Solveig Støten 150, Elsa og Arne Johansen 250, Kari Finstad 150, Evelyn Neverlund 250,
Erik Nilsen 150, Norunn Aslaksen 100, Frans Erik Svendsen 200, Torunn Bye Aamodt 300, Arve Andresen 250, Kari Botterud 200, Sigrunn
Holst 100, Anne-Lise Kile 150, Kåre Kjelkenes 500, Inger M. Lund 200, Bjørn Olaf Karlsrud 200, Solveig Brandt Kirkengen 300, Ivar Wold
200, Jorunn Berger 200, Terje Tangen 100, Solveig Lilleng 100, Liv Synnøve Skaug 300, Ruth Jørgensen 100, Edle Bro 200, Thorleif Berg 200,
Eli og Rolf Tveter 200, B.O.Thon 200, N.N.200, Karin og Harald Borgen 250, Anne-Marie Kleven 150, Edel Grønnerud 100, Karin Mørk 200,
Thorbjørn Haugen 500, Trond Skjeltorp 200, Hanne og Per Johansen 200, May Lillian Johnsen 200,   

Hjertelig takk!
Skiptvet 12.november 2012

Nytt fra menighetsrådet
Kirkegårdsutvidelse
Det er gjort arkeologiske og geotekniske utgravinger nord for kirkebakken. Med bakgrunn i disse undersøkelsene
kan nye gravfelt anlegges der. Området som er planlagt regulert vil gi plass til rundt 700 graver. Det vil settes av
plass til ca. 60 urner i navnet minnelund. 

Ny kirkeordning etter 2013
I forbindelse med kirkens løsrivelse fra staten vil det bli sett på organisatoriske forhold ved Den Norske Kirke.
Menighetsrådet i Skiptvet har gitt sin tilbakemelding til kirkerådet vedrørende en rekke spørsmål i saken. 

Oppgradering av utstyr for brukere av kirkegården
En arbeidsgruppe ser på muligheten for å tilby brukere av kirkegården noe mer utstyr til stell av gravsteder (små
raker, spader osv). Målet er å få på plass en stasjon med slikt utstyr våren 2013.

Økonomi
Menighetsrådet ble bedt av kommunen å saldere årets budsjett med kr. 175.000. Dette ble gjort ved å utsette en
større service på kirkeorgelet og kutte noen mindre driftsposter. I driftsåret 2013 er menighetsrådet bedt om å kut-
te 15% på sitt budsjett. 

Menighetsarbeidet
Det henvises til artikler i bladet om gudstjenestereformen, konfirmatene, dåpsfatet som kom tilbake til kirken m.v.
Se også gudstjenestelista på baksiden av bladet der det er noe nytt ifm gudstjenester i desember.

ETTERLYSNING:
Hvis noen har «for mange» hvite snippduker i str. 90x90 trenger vi slike til de små bordene vi bruker til forskjelli-
ge anledninger i kirken (nattverd, seremonier m.m.).
Ta kontakt med menighetskontoret hvis du vil gi bort en eller flere. På forhånd takk.

Menighetsrådet og menighetsbladets redaksjon ønsker 
alle sine lesere en velsignet julehøytid og et godt nytt år!
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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

JULEGAVETIPS  
Servicekontoret har for salg:
• Skiptvet Historielags kalender for 2013
• DVD`n ”Spor i vann”
• Bygdebøkene I, II og III
• Bygdefilmen ”Fra liv og arbeid i 1950
åra”
• Arne Lystads historiske skriv om
Skiptvet
• Billetter og gavekort til Askim kulturhus

SERVICEKONTORET OG NAV
Har følgende åpningstider:
Mandag – Fredag 
fra kl. 07.45 – 16.00
Mellom jul og nyttår holder vi åpent fra
kl. 09.00 – 14.00. 
Jul og nyttårsaften er det stengt.

GÅR DU MED BYGGEPLANER  
Vi har flotte boligtomter ved
Finlandsskogen boligområde til salgs. 
Be om prospekt ved Servicekontoret.

BLI MED PÅ 
”AKTIV PÅ DAGTID”!
Aktiv på Dagtid er et aktivitetstilbud 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 mennesker kommer tilbake i arbeids-
livet
Registreringsskjema med giroblankett fås
på Servicekontoret.
For å få utstedt treningskort må du ta med
deg kvittering på betalt avgift på kr. 200,-
/ 500,- for sykmeldte (for hele 2012), et
bilde, utfylt registreringsskjema og bekref-
telse 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! Tlf. 69 80 60 00 –
mob/sms: 40 40 49 20 eller chat på våre
hjemmesider: www.skiptvet.kommune.no
eller pr. e-post:
postmottak@skiptvet.kommune.no 

BRUKTE FRIMERKER 
OG TELEKORT  
kan leveres ved Servicekontoret som har
innsamlingskasse fra TUBFRIM.
Overskuddet går til funksjonshemmede
barn og ungdom i Norge.

SKIPTVET FOLKEBAD
Stenger i julen – siste åpningstid er 21.des
og åpner igjen 3. jan.

SKOLENE 
Har siste skoledag før juleferien den 21.
desember. Elevene starter opp igjen 3.
januar 

BIBLIOTEKET INFORMERER

ÅPNINGSTIDER JULEN 2012
Lørdag 22.12. kl.11-15
Torsdag 27.12 kl.11-15
Lørdag 29.12 kl.11-15

ORDINÆRE ÅPNINGSTIDER 
fra 02.01.2012
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-
mat, julepynt, julegaver og masse mer på
biblioteket.  

JULEFORESTILLING
Onsdag 19. desember kl.18.00 vises
«Askeladdens jul» i Skiptvet bibliotek.
Familieforestilling som passer for barn fra
ca 3 år. Varighet ca 40 min. Inngang kr
25,-. Forhåndsreservering av billetter på
tlf. 69806280 innen 18.12. 

JURISTVAKT
Privatpersoner tilbys inntil 30 min gratis
juridisk rådgivning ved Skiptvet bibliotek
kl.16-18 på tirsdag 11.12 som en prøve-
ordning. Wenche Smestad fra
Barnerettslig Rådgiving jobber særskilt
med barnerett, arv og familie. Det er ingen
timebestilling, bare å møte opp og få
kølapp i skranken. 

BYGDEBOKA
Bygdebøkene er en glimrende gave – til
jul – og andre store dager! Bind 1, 2 og 3
kan kjøpes i Heredshuset under julegran-
tenningen søndag 2.desember. Prisen for
bd 1, gnr 1 -11 er 480,- bd 2, gnr 12 – 17;
500,- og bd 3, gnr 18 – 31; 550,- Ved kjøp
av alle tre bind samlet er prisen denne
dagen 1300,-. Bøkene kan også kjøpes i
Bygdas Bokhandel og på kummunens ser-
vicekontor

Vi fortsetter å samle inn 50-øringer
til Kreftforeningen. 

Glass til innsamling står på 
biblioteket, servicekontoret 

og på Sollia.

S K I P T V E T       KO M M U N E
HILSEN FRA 
ORDFØRER

I skrivende øyeblikk er
det sol og november
ettermiddag. 
Lite eller intet minner om
jul, men dagene er blitt
kortere. Det er høst og 
førvinter.

Adventstiden er ikke langt unna.
Enkelte steder har det vært jul
lenge. Etter min mening for lenge.
Jeg synes det er en uskikk at vi
allerede på ettersommeren begyn-
ner å forberede oss og tenke på jul.
Etter beste evne bør vi vente til
advent og jul med å dvele for mye
med jul. Adventstiden med lange
kvelder burde vi mer enn vi gjør
bruke til ettertanke om julens bud-
skap og feiring. Julen hører etter
min oppfatning til en tid hvor vi
skal ta oss tid til familie og venner
– ting som ofte ellers i året skyves
i bakgrunnen. En utfordring for
undertegnende er det å sette ned
tempo og gi seg hen til ettertanke.

I min julefeiring er det tradisjon at
vår vakre og gamle kirke besøkes
– gjerne både Julaften og 1.jule-
dag. Feststemte barn og voksne
gleder seg sammen. Samtidig vet
jeg at her har generasjoner før oss
samlet seg om akkurat det samme.

Like sikkert som advent og jul
kommer nyttår. Med julen marke-
rer vi det unike skaperverket og
med nyttår vet vi at grotiden ryk-
ker nærmere. Det går i dobbelt for-
stand mot lysere tider.

God Jul og Godt Nytt år! 
Svein Olav Agnalt 
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Julegrantenning ved 
Kommunehuset

Søndag 2. desember kl. 14.00 
er alle velkommen til 

julegrantenning v/Kommunehuset. 
Her vil det være julebasar, juleverksted for barna, 

kafeteria og mye mer. 

Juletreet tennes kl. 16.00

Jul på Dagsenteret!
Velkommen innom til en hyggelig julehandel

mellom kl 8 og 15.
Sollia bo - og servicesenter inngang 6

Vi stiller også på JULEGATEÅPNINGEN 2.12-12
etter denne dato er julevarene å finne hos oss.

Mange flotte julegaver!!

VAFFELSTEKING
Stort sett hver siste søndag i måneden, steker 

Frvilligsentralen vaffel
på Anna- stua på Sollia bo – og servicesenter mellom kl 15 og kl 17.

Tilbudet er for beboere med pårørende.
Vaffel kr 10.-
Kaffe kr 5.-
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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?
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

✁

Desember:
1.des kl.17.00 Kaos
3.des kl.15.00 Soul Children øver i kirken!!
4.des kl.18.00 Barnegospel
5.des kl.18.00 Konsert med Trine Rein og Skiptvet Soul Children i 

Skiptvet kirke
7.des kl.19.00 Vepsebolet
8.des kl.19.30 Hva skjer’a
13.des kl.11.00 Formiddagssamling. 

Andakt Erik Dramstad og sang av Kåre Kristiansen.
14.des kl.17.30 Fredagssamling. Fremføring av Lukas 2 – info nedenfor 
19.des k.18.00 Soul Children deltar på konsert med Trine Rein 

i Askim kirke
20.des kl.19.00 Misjonssamling. Andakt ved Svein Christoffersen og 

sang av Sanggruppa

Januar:
10.jan kl.11.00 Formiddagssamling
11.jan kl.17.30 Hyggeøvelse Soul 

Children
Kl.19.00 Vepsebolet

15.jan kl.18.00 Barnegospel
18.jan kl.17.30 Fredagssamling. 

Sang av Barnegospelen 
og andakt av Elise Volen fra Acta

24.jan kl.19.00 Misjonssamling
25.jan kl.17.30 Soul Children

Kl.19.00 Vepsebolet
29.jan kl.18.00 Barnegospel

Februar:
5.feb kl.19.30 Årsmøte i Misjonshusets 

fellesforening

Kl.18.00-19.30: 21.januar, 4.februar
Klubben på stalloftet:

Skiptvet Misjonshus

Vidnes Bedehus
5.des kl.19.00. 
Bedehusets julemøte

12.des kl.19.00.
Møte i fellesforeningen. 
Andakt ved Øystein Fagermoen

16.des kl.11.00. 
Gudstjeneste ved sokneprest
Eivor Andresen

6.jan kl.16.00. 
Juletrefest

20.jan kl.19.00. 
Årsmøte i fellesforeningen

30.jan kl.19.00. 
Møte fellesforeningen

6.feb kl.19.00.
Årsmøte bedehusforeningen

LUKAS 2
Har du lyst til å være med å dramatisere Lukas 2??
Vi inviterer barn fra 2.klasse og oppover, til å være med å lage 
teaterforestilling på Skiptvet Misjonshus fredag 14.desember.

Høres dette spennende ut?
Møt opp på Misjonshuset lørdag 8.des kl.10.00 – 15.00. 
Det vil også bli øvelser søndag 9.des og rett fra skolen samme dag som 
fremføring.

Noe du lurer på??
– Ta kontakt med Lars Roald Schie mob: 900 53 069



2.desember
Skiptvet kirke kl.11.00. LysVåken
gudstjeneste ved sokneprest Eivor
Andresen, Wenche P Dahl og prost
Trond Tveit Selvik.

4.desember
Skiptvet kirke kl.08.30.
Morgenbønn.

9.desember
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved prost Trond Tveit Selvik. 

9.desember
Julekonsert kl.17.00.

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

16.desember
Julekonsert kl.19.00

23.desember
Ingen gudstjeneste

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

30.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:
Sara Linnea Carlson
Iver Holm Sveen

Oktober:
Elida Holm Andreassen
Marion Mathisen-Aamodt

Vigde:
August:
Sanna Gun Christina 
Larsson og Oliver Alfredsen

September:
June Skaug Halvorsen 
og Alexander Torp

Døde:
August:
Karen Helene Andersen født 1917
Hjørdis Strand født 1923
Anne-Marie Espenes født 1928
Harald Gunnar Johnsen født 1918
Roger Willy Andersen født 1941

September:
Arvid Espenes født 1923

Oktober:
Tore Wang født 1950
Elsa Johansen født 1924
Edle Unnestad født 1961
Per Steinar Bakkerud født 1933
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1.januar
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved sokneprest Eivor Andresen. Vi
minnes dem som har gått bort i
2012.

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

8.januar
Skiptvet kirke kl.08.30.
Morgenbønn.

13.januar
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved vikar. Søndagsskole.

20.januar
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved sokneprest Eivor Andresen.
Menighetsmøte.

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

3.februar
Lions hytta kl.12.00!! Merk tiden!
Sportsandakt ved sokneprest Eivor
Andresen.

5.februar
Skiptvet kirke kl.08.30.
Morgenbønn.

Julekonserter i Skiptvet kirke
Søndag 9.desember kl.17.00

Skolemusikken, Barnegospelen og Valeri Rubacha deltar

Søndag 16.desember kl.19.00
Skiptvet Sangkor, Musikkorpset og Valeri Rubacha deltar.


