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Av biskop Atle Sommerfeldt_____________________________

«Glade jul, hellige jul, engler daler
ned i skjul» begynner en kjent og
kjær julesang. Det er vel flere enn
meg som synes det var litt rart at
Jesus ble født i vedskjulet når det ble
lest at han ble født i en stall. 
Min undring har jeg tydeligvis ikke
vært alene om – i den nye salme-
boken er det forklarende note som
sier at «skjul» betyr «i det skjulte».
Erik Hillestads nye oversettelse 
flytter fokus fra skjulte engler til den
første natten de nybakte foreldrene
har med sitt førstefødte barn: «Stille
natt. Hellige natt. Alt har søvn og
mørke tatt. Trofast våker de hellige
to. Varsomt vogger de barnet til ro.»
Slik kan det ha vært denne første 
natten slik så mange foreldre har
erfart, når angsten under graviditeten
og angsten for fødselen er forløst i et
skrikende nytt menneske som etter
sitt første måltid sovner tilfreds ved
mors bryst. Den hellige natten er en
natt gjenkjennelig for alle som har
opplevd den nyfødtes første natt.
Den hellige natten er en alminnelig
natt.
Den hellige natt er en alminnelig natt
og en helt ekstraordinær natt. Enhver
fødsel er et under, men denne natten
er underet også et mysterium som er
større enn vi kan fange med vår 
tanke og vår kunnskap. I denne 
natten, den gang i Betlehem, ble Gud

menneske og flyttet til vår verden.
Barnet ble født for at vi mennesker
skulle vite hvordan Gud er når Gud
holder på i vår virkelighet og i vår
verden. Større kan en natt ikke være.
Himmelen er kommet til jord.
Men for de to er livet som foreldre
slik det er for alle foreldre. Barnet
må ha mat fra mors bryst og det må
vaskes og stelles. Når Maria legger
barnet til brystet, tar hun himmelen i
sin favn: «Jorden tar himlen i favn»
som Hillestad uttrykker dette største
av alle mysterier.
I et ikon jeg fant i Jerusalems
Gamleby, malt av nonner som holder
fredens og forsoningens fane levende
midt i konflikten, fremstilles flere av
begivenhetene julenatt. Et av dem er
Maria som vasker den nyfødte Jesus
i et vaskevannsfat. Slik må det jo ha
vært. Men alt er ikke bare det vi ser.
I ikonet har vaskevannsfatet en 
gjenkjennelig form som finnes i alle
norske lokalsamfunn. Det er formet
som en døpefont. Julenattens 
alminnelige handling når mor vasker
barnet ble et tegn på at Gud vasket
meg da jeg ble døpt slik at jeg ble
klargjort for livet i Guds lys. 
Slik Maria gjorde himmelen klar til å
leve på jorden da hun vasket barnet,
gjorde Gud meg klar for himmelen
da jeg ble vasket i dåpens vann. 
Gud tok meg i sin favn og ga meg og
alle som deltar i dåpsgudstjenestene
glimt av himmel. 

Fredfull julefeiring!

Jorden tar himmelen i favn

SKIPTVET MENIGHETSBLAD

SIDE 3

Tekst: Rune Johansen
Foto: Privat_____________________________

Mandag 10. desember har Anne
Cecilie Elgarøy Ringen sin første
arbeidsdag her hos oss på 
menighetskontoret i Skiptvet. Når vi
spør henne hva hun ønsker å bli kalt,
kommer svaret kontant: «Anne – med
to fornavn og to etternavn er det best
å kalle meg bare Anne Ringen».
Etter mange år i Trøndelag har hun
altså (i alle fall på dette området)
adoptert REMA-filosofien om at det
enkle ofte er det beste!
Når dette leses har Anne nettopp fylt
50 år. Hun er oppvokst på Jeløya, og
har de siste 23 år hatt ulike preste-
stillinger i Trøndelag. De siste 
3 årene har hun vært sokneprest i
Skatval Sokn. Anne er gift, har en
voksen datter og to voksne 
«bonusbarn». I tillegg har hun også
fire «bonusbarnebarn».
Foreløpig er det bare Anne og 
hennes datter som kommer flyttende
til presteboligen her i Skiptvet.
Når vi spør hvem Anne Ringen er, så
svarer hun: «Jeg er nok en 
melankoliker av natur, men er likevel
en glad person med godt humør! 
Jeg er en «mammaperson», og koser
meg med å lage mat, ha gjester og å
stelle og ordne hjemme. Jeg er 
engasjert og samvittighetsfull. Jeg
trives med å bo landlig, men er 
samtidig glad i å reise, og da er det
storbyer i Europa som er 
favorittreisemålet».
Hun forteller videre at hun er 
engasjert i bredden i folkekirken,
samtidig som hun har et hjerte i
organisasjonslivet. «Jeg er opptatt av
at vi som kirke ikke skal drukne i alle
meningsforskjellene, men at vi 
forkynner en levende Herre som har
gitt oss et liv ut over døden. Det er
dessverre ikke lenger en selvfølge at
det er dette som forkynnes. 

Det sentrale i min tro er Jesus
Kristus – hans død og oppstandelse
til frelse for oss mennesker» sier
Anne.
Valget om å bli prest kom fra en
interesse for teologi faglig sett, og
hun røper at når hun startet på 
teologistudiet tilhørte hun dem som
var motstander av kvinnelige prester! 
Anne forteller om en god oppvekst
på Jeløya, hvor hun hadde en tante
og onkel som begge var søndags-
skolelærere i Frikirken.
Forkynnelsen herfra om en god Gud
som er glad i oss, skapte en trygghet
som har betydd mye for henne
senere i livet. Denne trygge 
barnetroa er fortsatt en god ballast å
ha med seg i livet.
På spørsmålet vårt om ringen (!) nå
er sluttet når hun er tilbake i Østfold,
svarer Anne:
«Stillingsannonsen om ny sokneprest
i Skiptvet appellerte til meg med en
gang jeg så den, og jeg tenkte at ja –
DEN jobben har jeg lyst på. Jeg har
kommet til et punkt i livet hvor det
passer å flytte på meg, og jeg føler
meg hjemme med å bo på 
landsbygda. Jeg har ro for denne
beslutningen, og tror at Gud har gitt
meg noen puff i ryggen!
Jeg bosetter meg i presteboligen, og
for meg er det viktig å være en del av
bygda – ikke bare som prest, men
også som menneske. Jeg får et annet
forhold til bygda og menneskene ved
å bo her og å være en del av 
dagliglivet her! Det blir lettere å
møte mennesker i alle typer kirkelige
handlinger på den måten.
Nå gleder jeg meg stort til å komme i
gang i ny jobb, og til å møte 
mennesker både i sorg og i glede.
Med andre ord – jeg gleder meg til å
ta fatt på jobben som sokneprest i
Skiptvet.»
Vi spør: «Nå nærmer vi oss julehøy-
tiden – hva betyr julen for deg,
Anne?»

«Julen betyr for
meg å feire
Jesu fødsel.
Jeg synes ikke
alltid det er så
lett å tro på
Gud. «Gud»
blir i min 
tanke lett
bare et ord. Et ord som noen
ganger står for noe godt og trygt og
noen ganger noe truende og farlig.
Noe fjernt som det er vanskelig å 
forholde seg til. 
Jesus, derimot, kan jeg forholde meg
til. Et barn som ble født i en stall;
det er håndfast materiale. Og når
bibelen forteller at dette barnet var
Gud, så blir Gud mer enn bare et ord
for meg. Gud blir mennesket Jesus,
som vokste opp og forkynte et 
budskap i ord og handling som 
faktisk er forståelig for meg: At Gud
i himmelen elsker ethvert menneske;
at han ofret alt og alltid er villig til å
ofre alt for at vi skal ha fellesskap
med ham. Et fellesskap som varer og
varer og som ikke en gang slutter
med døden.  At jeg alltid har en
plass tett innved Guds bankende
hjerte. At det aldri skal lykkes meg å
nå utenfor Guds kjærlighets 
rekkevidde. Det betyr julen for meg.
At Jesus kom og gjorde det mulig for
meg å tro på dette.»
Til slutt spør vi: Har du et bibelvers
du er spesielt glad i?
«Det må være Johannes 8, vers 36:
Får da Sønnen frigjort dere, da blir
dere virkelig fri.»
Vi ønsker Anne varmt velkommen
som vår nye sokneprest og 
sambygding! Anne blir innsatt som
ny sokneprest søndag 16.12. - se for
øvrig oppslag et annet sted i bladet.

Vi ønsker alle menighetsbladets
lesere vel møtt på Gudstjenestene –
og velkommen innom 
menighetskontoret for å hilse på!

Portrettet – her er vår nye sokneprest
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I våpenhuset til Skiptvet kirke står
det ei nydelig bønnekrukke. I denne
krukken kan du legge en lapp med
din bønn. Bønnekrukken vil bli båret
inn i kirken, og alle bønne-emnene
som ligger i den, vil bli bedt for 

samlet under gudstjenesten. 
Alle bønner som blir lagt i krukken
vil være anonyme, og blir destruert
rett etter gudstjenesten. 
Din bønn til Gud vil ikke bli hørt av
andre enn Ham. 

Bønnekrukken i våpenhuset

Eileen Gulbrandsen (37) er nå fast
ansatt som menighetssekretær i 
40 % stilling her på menighets-
kontoret. Mange av dere har sikkert
møtt Eileen allerede - hun har vika-
riert i stillingen siden Tone Anita
Heier gikk ut i permisjon sommeren
2017. Da Tone Anita sa opp i mars i
år ble vikariatet forlenget.
Stillingen har nå vært lyst ut, og 
Eileen var den som var best 

kvalifisert for jobben!

Vi på menighetskontoret er glade
for at Eileen er den som blir fast
ansatt. Hun er den blide stemmen
som tar telefonen når dere ringer til
oss, og som møter dere når dere
kommer innom oss i åpningstiden.
Hun har ellers et bredt spekter av
arbeidsoppgaver, og er «navet» i
virksomheten her på kontoret. 

Vi ønsker Eileen varmt velkommen
som fast ansatt hos oss!

Samtidig vil vi rette en stor og varm
takk til Tone Anita, for hennes
mangeårige innsats her på 
menighetskontoret. 
Hun har nå søkt nye utfordringer
som daglig leder på Fangekasa, og
vi ønsker henne lykke til!

Velkommen til Eileen – og takk til Tone Anita

I uke 45 gjennomførte vi utdeling av Bibler her i
Skiptvet. Det ble delt ut ca. 570 stykker.
De som har delt ut bibler er blitt godt mottatt, og
mange var veldig takknemlig for denne gaven.
Er du av dem som ikke var hjemme eller ikke fikk
besøk, så er det fortsatt muligheter til å få denne flotte
Bibelen helt gratis. Stikk innom menighetskontoret
eller ring 69 80 80 75.

Vi benytter anledningen til å rette en hjertelig takk til
Arne Bjørknes som tok på seg ansvaret med å 
planlegge og koordinere utdelingen. Det samme gjelder
alle dere andre frivillige som har deltatt!

Skiptvet blir en
del av Østre
Borgesyssel 
prosti
Det ble i bispedømmerådets møte
30. oktober vedtatt av Skiptvet
blir overført til Østre Borgesyssel
prosti. Overføring vil skje i 2019,
samtidig som Hobøl og
Spydeberg blir overført. 
Stiftsdirektør har fått fullmakt til
å bestemme endelig tidspunkt. 
Dette er i tråd med søknad fra
Skiptvet kirkelige fellesråd og
resultatet av avstemmingen i
menighetsmøtet som ble avholdt
28. oktober.

Bibelen til alle i Østfold

Olav Pedersen og Arne Bjørknes i aksjon.
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Fire ord. Mange av oss trenger ikke flere før vi flyttes til
ei lita stue tett ved Præstvægen på Rudshøgda.
Minstemann puster jevnt og stille i vogna, mens 
storesøster på fanget ser ut over det snødekte landskapet.
Mor forteller, og i fortellingen flytter hun julebudskapet
hjem til Ringsaker.  Der barn fødes, der er jordmora med,
og for Prøysen var det naturlig å ta mormor Matja med i
sin utgave av juleevangeliet. Prøysen blir varm i 
stemmen når han omtaler kvinner – og barn. Slik er det
her i julekveldsvisa, og slik får vi i romjulsdrømmen vite
at ”saligheta var et bæssmorfang”.
Det kan være flere grunner til at Prøysens tekster treffer
oss. Humor, skarpe typetegninger, politiske budskap uten
dogmatiske pekefingre er noen av årsakene. Men når han
forteller hvordan verden ser ut i barnets øyne, og den
voksne kan si: Ja, slik opplevde også jeg det…, da er det
kunstneren, ikke psykologen som utfolder seg.
Kunstneren taler til hjertet, fagmannen taler til hodet, og
det er liten tvil om hvem som når dypest inn i oss.
Julebudskapet, slik vi finner det i 2. kap i
Lukasevangeliet og 2. kap i Matteusevangeliet sprenger
grenser. Den hellige Gud, himmelens og jordens skaper,
trer inn i skaperverket og knytter gjennom Jesus en 
forbindelse som har gyldighet til alle tider, og på alle 
steder, kloden over. Prester og predikanter har gjentatt og
gjentatt dette gjennom århundrer, og vi kan ikke annet,
for vår oppgave er å være budbærere. 
Alf Prøysen formidler det samme, på sin måte, inn i vår
hverdag:
Nå har vi vaske golvet og vi har børi ved,
og vi har sett opp fuggelband og vi har pynte tre’.
Nå sett vi øss og hvile og puste på ei stund,
imens je rugge vogna, så bror din får en blund.

Dra krakken bortåt glaset, så sett vi øss og ser,
og prøv´ å finna leia der julestjerna er,
den blankeste ta alle, hu er så klar og stor
– du ser a over taket der a Jordmor-Matja bor.
Veiviseren, julestjerna, er med: Matt. 2,9: ”Og se, 
stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem inntil
den ble stående over stedet der barnet var.” 
At Jordmor-Matja er nevnt forteller at det dreier seg om
en virkelig fødsel.
Hu er så snill den stjerna, hu blonke’, kan du sjå?
– og nå skal je fortælja så du kan høre på.
Den fyrste gong hu skinte så laga hu ei bru
imilla seg og himmel’n og ei krubbe og ei ku.
Vi skal ikke spekulere i hvordan Prøysen hadde det på
det åndelige plan, så vi skal være forsiktige med å legge
mer inn i teksten enn det kan være dekning for. Likevel
er det sterkt å se hvor sentral han er når han tolker det
som skjedde julenatt. Bruforbindelsen mellom 
”himmeln”, Guds verden, og vår verden, ”ei krubbe og ei
ku” ble knyttet gjennom barnet, omgitt av levende liv.
I krubba låg en liten gutt så rein og blid og go’,
og mor hans dreiv og stelte’n og far hass sto og lo,
og gjetergutta deromkring dom kute tel og frå
og bar med seg små lam-onger som gutten sku få sjå.
Og sannelig finner vi misjonsperspektivet også! Det som
skjedde hadde betydning for en hel verden. ”Og tel og
med tre vise menn – dom rei i flere dar”. De var 
fremmede, ikke jøder. Kristen forkynnelse har gjerne sett
disse tre som representanter for alle folkeslag utenfor
jødedommen. 
Til sist endres perspektivet. Mor har fortalt om det som
hendte en gang. Men lyset er fortsatt i verden. Brua
bærer! Livssituasjonen kan endre seg, men ”såmmå å
som hende er stjerna like stor”!
Ja tel og med tre vise menn – dom rei i flere da’r
og ingen visste vegen og itte ‘hen det bar,
men stjerna synte leia på himmelhvelven blå
så ingen ta dom gikk bort seg og alle tre fekk sjå. 

Ja, det var fyrste gongen som julestjerna brann,
og sea har a brønni i alle verdens land,
og såmmå å som hende er stjerna like stor
– du ser a over taket der a Jordmor-Matja bor.

Yngvar Nilsen
Tekst etter en utgave sunget av 
Alf Prøysen, You Tube.

”Dra krakken bortåt glaset, ……”

Julekrybbe laget av artikkelforfatteren og hans barn i 1973. 
Ide og arbeidstegning fra Skolefjernsynet, NRK
Materialer: Isopor bestrøket med uttynnet Casco trelim, tørr sand,
sinkhvitt utrørt i vann.



Dette er også grunnen til at SMAK
totalt sett gjør det bra og er en
attraktiv klubb å være en del av!»
Ingveig forteller at jobben som 
toppidrettsutøver består av mye mer
enn trening og konkurranser. Det er
planlegging, møter om 
treningsplaner, evalueringer, møte
med forhandlere og mye jobb for å
skaffe sponsorer – både individuelt
og til landslaget.
Når vi spør om hva som er hennes
framtidsmål, kommer svaret kontant:
«Topp 3 i VM i 2019, og 
verdensmester i 2020. Det er hårete
mål, men det går!»
Skiptvet Motoraktivitetsklubb har
vært medlem av KFUK/KFUM siden
starten i 2000, og dette er også 
tilknytningen til Skiptvet Menighet.
Vi spør Ingveig om hva dette 

innebærer for henne i praksis: 
«KFUK/KFUM har en samling i året
– annet hvert år nasjonalt og lokalt.
Disse har jeg ikke lyst til å gå glipp
av. Det er en god stemning på 
samlingene, og det et morsomt og
hyggelig miljø, Det gir en stor 
trygghetsfølelse å være med!»
Avslutningsvis uttrykker Ingveig at
hun er kjempestolt av Skjetve og
elsker å bo her. Hun er glad for å
være med å sette Skjetve på kartet.
«Kjenner du at befolkningen heier på 

deg?», spør vi:
«Absolutt!», sier Ingveig. «Folk 
hilser og ønsker meg lykke til. De
følger meg på Facebook også. Dette
er viktig for meg, og gir en ekstra
«boost». Folk fra Skjetve engasjerer
seg og er flinke til å støtte opp!»
Vi heier på Ingveig, og ønsker henne
lykke til på veien videre!

Tekst: Trude Skjeltorp 
og Rune Johansen

Foto: Nina Håkonsen
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Skiptvet motoraktivitetsklubb
Klubben ble startet i 2000. En gruppe på 7 personer jobbet med å starte en
trial-klubb i bygda. Denne gruppa var i kontakt med trial-klubben i
Trøgstad. De var medlem av KFUK/KFUM i tillegg til
Motorsportforbundet. 
Etter samtaler med denne klubben ønsket vi her i Skiptvet også å være
medlem i KFUK/KFUM. 
Dette gjorde at trail-klubben ble (og fortsatt blir) regnet med som en del av
Skiptvet menighet sitt barne- og ungdomsarbeid. 

Anne-Grethe og Lars Larsen

SMAK
Vi er en klubb som har vokst de siste 
8-10 årene (vi er i dag 178 medlemmer
med smått og stort, 82 av disse er under
20 år) og vi satser mye på bredden i 
idretten. Det er stor takhøyde hos oss og
alle er velkommen. 
Det som er viktig er at de førerne som er
under 16 år må ha foresatte tilstede hele
tiden, noe som gjør at det er en aktivitet
for både barn og voksne, og at forel-
drene er involvert på en helt annen måte
enn i f.eks. fotball eller håndball.  Dette
er ofte en idrett der far og sønn/datter er
sammen om å ha det gøy i skogen. Vi er
selvfølgelig opptatt av sikkerhet og at
lover og regler blir overholdt. 
Vi har åpen kiosk på torsdager og det er
alltid kaffe/te /kakao tilgjengelig når vi
trener. Etter høstferien har vi 
treninger på lørdag formiddag fra 11-14
(også med åpen kiosk). På vinteren når

det er snø er det trening for alle i 
gymsalen på Kirkelund skole -  
torsdager fra kl.17-18. Dette er et tilbud
til alle medlemmer, også søsken og 
foreldre (eller besteforeldre). 
Det er uten sykkel!
Hos oss opplever man et veldig 
inkluderende miljø fra første stund. 
Det er både lokalt i klubben, men også
miljøet i trial generelt. Hele landets 
trialklubber er som en stor familie. 
Vi har siden 2004 gjort mye med 
området på Fjellshagen og ikke minst
fått eget klubbhus, takket være dyktige
ildsjeler i klubben og god dugnadsånd
hos medlemmene. Klubbhuset er i dag
et samlingssted som brukes til kos og
hygge under trening og en mulighet til å
komme inn og varme seg/tørke seg når
været er dårlig. Klubbhuset brukes også
til avslutninger og møter/kurs. 

Vi har også de senere årene fått opp 
mer lys i skogen så det er mulig å trene
noe etter at det blir mørkt. Dette er bra
for de som ønsker å trene mye, spesielt
de som kjører nasjonale og 
internasjonale konkurranser. 
Vi ønsker alle som har lyst til å prøve
trial om å komme på trening og se hva
dette er. Vi satser på å starte opp med
kurs til våren, men det er bare å komme
opp å se hva vi driver med nå.

Wenche Remme  

På vegne av Skiptvet Menighetsblad
fikk vi gleden av å intervjue Ingveig
Håkonsen, som for de fleste er kjent
som en toppidrettsutøver av rang!
Hun startet med trial i Skiptvet
Motoraktivitetsklubb (SMAK) som
11-åring, og kjører fortsatt for 
klubben.
Vi møtte ei jente som er blid og 
positiv, engasjert og målbevisst –
noe som nok har vært avgjørende for
de resultatene hun har oppnådd 
(se faktaramme).
Når vi spør hvem Ingveig er, svarer
hun: 
«Jeg er en toppidrettsutøver, og jeg
har valgt å bygge livet mitt rundt det.
Etter at jeg ble ferdig med 
toppidrettslinja på St. Olav vgs. 
i år har jeg valgt å ta et 
«friår». Det gir meg større frihet til å
trene, og jeg jobber med å skaffe
sponsorer. Mye tid går med til 
trening, og det blir mye reising.»
Trial-sesongen er fra april til 
oktober, og i år har Ingveig deltatt i
23 konkurranser. Hver konkurranse
tar ca. 5 timer, og det sier seg selv at
det kreves stor styrke og mye 
trening, både fysisk og mentalt.
Ingveig bruker mye av 
vintersesongen til trening i Spania,
men det kreves mange sponsorer for
å få økonomi til å gjøre dette. 
Det synes lang vei at Ingveig trives
med sporten sin, men som hun sier:
«Det er herlig å vinne – men gleden

er kortvarig! Det er viktig å komme
fort tilbake til planlegging og 
trening.»
Som nevnt startet Ingveig med 
trial som 11 åring, og når vi spør om
hvorfor så forteller hun: «Broren min
hadde kjørt en stund. Det var 
egentlig det siste jeg hadde lyst til å
gjøre, men jeg syntes tida ble så lang
da jeg var med når broren min 
konkurrerte. Så jeg tenkte at tida
kanskje ville gå fortere om jeg 
kjørte selv…… Og det gjorde den!
Jeg kom fort inn i sporten, og kom
rett inn i et ferdig lagt system. Jeg
ble med i et juniorteam da jeg var 
14 år, og tok mot alle odds mitt 
første NM-gull som 15 åring.» 
Når vi spør om hvem som er best –
Ingveig eller broren kommer svaret
lurt: «Det er det fortsatt diskusjoner
om! Han ga seg før vi kunne kjøre i
samme klasse!»
Trial er jo både en individuell idrett
og en lagidrett. Ingveig uttrykker at
hun trives godt med begge deler,
men at det er noe spesielt med det å
samarbeide som lag. «Det er noe
typisk norsk dette med lagfølelsen,
og det å «backe» hverandre opp og
unne hverandre suksess. Det er både
morsomt og givende», sier hun.
Ingveig forteller videre at det som
har vært avgjørende for at hun har
blitt en toppidrettsutøver er en god
porsjon stahet. Man må sette seg
mål, og jobbe målbevisst på alle plan
for å nå dem – dette gjelder både i
trening og konkurranser, og 
innebærer både planlegging, strategi,

taktikk og konsentrasjon. Man må
jobbe hardt og være realistisk i 
forhold til hva som kreves. «Jeg har
lyst til å gjøre det bra, uansett hva
det gjelder», sier Ingveig. «Jeg er
alltid spent og litt nervøs når jeg står
på startstreken, men det er bare
sundt – det gjør meg skjerpet».
Vi spør: «Hva har SMAK betydd for
deg i denne sammenheng»?
«SMAK er jo hjemmeklubben min,
og de har hjulpet meg mye. 
De jobber bra med å skaffe 
klubbtrenere, og har et godt 
nettverk i miljøet. De følger utøverne
godt opp, og er flinke til å støtte oss.
SMAK er gode på å utvikle talenter,
og det er flere som er på vei opp!
Spesielt Ingeborg Bergersen og
Asbjørn Nyskog gjør det bra. Vi har
et godt anlegg på Fjellshagen. Jeg
liker å trene der, og anlegget har det
som trengs for å gjennomføre gode
treningsøkter.
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Ingveig fra Skjetve! 
En flott ambassadør for idretten og for bygda vår!

Fakta om Ingveig
Norgesmester individuelt 2014,
2015, 2017 og 2018 
EM sølv individuelt 2016
EM bronse individuelt 2017 og
2018
4. plass i VM individuelt i 2018 (2.
plass i siste VM-runde i England)
VM bronse for lag 2017

NM gull for lag 2018 (sammen med
bl.a. Ingeborg Bergersen fra Askim
og SMAK)
Årets kvinnelige utøver 2017
Motorsportens mester 2018
Kongepokal 2018
Nominert til årets kvinnelige motor-
sportutøver og årets motorsykkelut-
øver 2018
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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 

KOMMUNENS ÅPNINGSTIDER
Mandag -fredag kl. 8.00-15.45.

ÅPNINGSTIDER I JULEN
27. – 28. desember kl. 09.00 – 14.00

NAV
Mandag – fredag fra 
kl. 08.30 - 11.30. Hele året.
BOSTØTTE
Har du lave inntekter og høye boutgifter?
Da kan du søke om bostøtte!
Søknadsfristen er den 25. i hver måned. 
Ta kontakt med Servicekontoret for 
informasjon eller hjelp.

AKTIV PÅ DAGTID
Oppstart 07.01.2019, husk å fornye tre-
ningsoblat. Timeplan vår/sommer 2019,
kan fås på Servicekontoret fra nyttår. 

SKIPTVET BIBLIOTEK
ÅPNINGSTIDER JULEN 2018
Lørdag 22.12. kl. 11 – 15.
blir siste åpningsdag før jul.
Torsdag 27.12. kl. 11 – 15.
Lørdag 29.12. kl. 11 – 15.
(Julaften og nyttårsaften stengt).
NORMALÅPNINGSTIDER
fra onsdag 2.1.2019:
Mandag, tirsdag, torsdag kl. 15 – 20
Onsdag, lørdag kl. 11 – 15

JUL, JUL, JUL!
Du kan låne julebøker, julefilmer, 
julemusikk, juleevangeliet, juledikt, 
julesanger, julehistorier samt bøker om
juletradisjoner, julepynt, julemat, 
julegaver og masse mer på biblioteket!

JULEFORESTILLING
Onsdag 11.12.18 kl. 18.00 vises «Det er
jul, det er jul» i Skiptvet bibliotek.
For barn 3-9 år. Ca. 50 min. 
Inngang kr. 25,- (kort eller kontant).

BARNETEATER
«De tre små griser» lørdag 2.2.19 
kl. 16.00 i Skiptvet bibliotek.
For barn 3-9 år. Ca. 35 min. Inngang 
kr. 25,- (kort eller kontant).

BARNETEATER
«Teskjekjerringas vårrengjøring» lørdag
16.3.19 kl. 16.00 i Skiptvet bibliotek.
Inngang kr. 25,-.

DIGITALTJENESTER
Demonstrasjon av bibliotekets digitale 
tjenester vil skje i biblioteket onsdag 23.
januar kl. 12.00. Vi vil demonstrere bl.a.
bibliotekets nettside med søkemuligheter,
Bibliofil-appen med administrasjon av
egne lån, Ebokbib og PressReader. 
Det blir mulighet til å få hjelp til å sette
opp eget nettbrett/mobil med disse 
tjenestene.
ARRANGEMENTER
Flere arrangementer i biblioteket vil 
tilkomme – all informasjon om disse 
finnes i aktivitetskalenderen på
www.skiptvet.folkebibl.no og på 
bibliotekets Facebook-side.

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

Aktiviteter for barna 
Nissen kommer! 

 
Salg av Bygdekvinnelagets flatbrød og julebakst  

 

 

 

Arr: Bygdekvinnelaget, Sangkoret, 4H, Skolemusikken, Vevstua 
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Ordførerens jule- og nyttårshilsen

For 12. gang skriver jeg årets jule- og nyttårshilsen til
dere som mottar Menighetsbladet.  Hver for oss gjør vi
oss klare for årets adventstid, jul og nytt år.
2018 har så langt vært et år uten de dramatiske endringer
og hendelser i vårt lokalsamfunn. I skrivende stund 
kjenner vi ikke hele året, men for egen del kjenner jeg en
utrygghet som jeg ikke har følt på samme måte tidligere.
Utrygghet for miljø og klima. Utrygghet for lederskapet i
verden. Utrygghet for det fravær av ledelse til 
fellesskapets beste.

Siden jeg for om lag 50 år siden ble det vi kaller 
samfunnsengasjert er verden blitt et bedre sted for flere.
Færre lever i ytterste fattigdom, flere har fått utdanning
og flere mettes.
I sommer bodde jeg en uke i en landsby på Filipinene.
Der lærte jeg mer enn tidligere å sette pris på det vi i
Norge opplever som selvfølgelig.
Jeg ble også ennå mer klar over hva samhold betyr, og at
mindre forskjeller bringer folk tettere sammen. I et slikt
samfunn betyr også samholdet og solidariteten i familien
mer enn i Norge i 2018.
I vår del av verden har vi på vegen mot økt velstand 
mistet mye av den dimensjonen som der hvor jeg var i
juli 2018 verdsetter mer enn noe annet. På dette området
er vi blitt fattigere.

Når vi nå går inn i adventtiden kan det være gode 
grunner til å minne hverandre om hvor priviligerte vi er
som bor i Norge. Men likeså er det all mulig grunn til å
minne hverandre om at ikke alle har det bra. 
Vi kan også minne hverandre om at vi alle har et felles
ansvar og en plikt til å hjelpe de som faller utenfor. 
Da jeg vokste opp, opplevde jeg det som at vi stort sett
hadde det likt. Slik er det ikke lenger, og personlig tror
jeg at det å falle utenfor og tilhøre den minoriteten som
sliter mer enn andre, det er vanskelig.
Så er det også slik at vi hver for oss har et selvstendig
ansvar, at vi selv må ta de muligheter som finnes.
Samfunnet skal være med på å gi enhver den samme
mulighet, men ansvaret for eget liv er også vårt eget.
I høst skjer det endringer i bildet rundt Skiptvet kirke.
Det bygges utvidelse av kirkegården. Mange opplever
det utfordrende, men for egen del vil jeg be om at en 
vurderer en slik endring i et perspektiv  for generasjoner.
Utvidelsen vil over tid forskjønne området og kirken, og
kirkegården vil komme tettere på sentrum. Det tror jeg er
bra.
Skiptvet kommune står i 2019 overfor store utfordringer.
Rammebetingelsene våre myndigheter gir oss er 
strammere. Men sett i lys av situasjonen i de deler av
verden jeg besøkte tidligere i år, er våre utfordringer
små.
2019 håper og tror jeg blir et godt år. Lokalt vil det skje
endringer. I nordre del av kommunen, ved Vamma vil et
stort nytt kraftverk til nærmere 1 milliard bli tatt i brukt.
Det vil gi kraft i form av elektrisitet til deler av Norge.
Samtidig er det fornybar energi. Framtidige generasjoner
vil verdsette og utnytte akkurat det.
2019 er også valgår. Fra høsten 2019 vil Skiptvets 
ordfører være en annen en meg. Det betyr også at neste
jule – og nyttårshilsen vil komme fra en annen. For meg
personlig blir det en stor forandring, men alt har sin tid.
Jeg vil fortsatt engasjere meg i lokalsamfunnet og 
samfunnet for øvrig, men kanskje på andre arenaer enn
tidligere.

God jul og godt nytt år
Svein Olav Agnalt
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Jeg tenker tilbake på året som har
gått. Det har vært et lærerikt år. 
I fjor ble jeg ordinert til prest i
Skiptvet kirke 17. september. Jeg
ble overveldet av alle blomstene,
talene og lykkeønskningene jeg ble
møtt med. Det var en stor dag for
meg. Kristin Lyhmann leste 
bibeltekstene og lederen av 
menighetsrådet May-Britt Borgen
deltok ved innsettelsen av meg som prest. Det ble starten på
et kreativt vennskap. Vi møttes jevnlig på mitt kontor for å
forberede julegudstjenestene. Skiptvet kirke er en Mariakirke
og vi valgte å nærme oss julemysteriet gjennom henne. Nina
Håkonsen på biblioteket bestilte bøker om jomfru Maria, og
Kristin, May-Britt og jeg leste og diskuterte. Det ble en 
julaftenfeiring i kirken jeg sent vil glemme. Etter jul 

bestemte vi oss for å jobbe videre med kvinnene i Bibelen og 
invitere til samtale på biblioteket annenhver onsdag. Året i
Skiptvet har også bydd på utfordringer. Staben på 
menighetskontoret var alle nyansatte med den usikkerheten
det medfører. Når jeg ser tilbake er jeg stolt over hva vi har
evnet å få til med de ressursene vi har hatt.
Menighetspedagogen Trude Skjeltorp, kantoren vår Valeri
Rubacha og jeg bestemte oss tidlig for å ha det gøy på jobb.
Trude og Valeri lærte meg at barne - og ungdomsarbeid kan
være morsomt.  Menighetssekretæren Eileen Gulbrandsen og
kirkevergen Rune Johansen har holdt fortet på 
menighetskontoret. De er to praktiske engler som sprer glede
i en travel hverdag. Kirkegårdsarbeider Per Morten Bjerke
og kirketjener Astrid Knudsen har skapt en raus og god
stemning og møter alle som kommer opp til Skiptvet kirke
med åpne hjerter. Det er derfor med takknemlighet jeg 
forlater Skiptvet menighet. Jeg ønsker dere alle en God Jul
og Godt Nytt År og håper dere tar godt imot den nye 
soknepresten Anne Cecilie Ringen. Kristin Winlund

Takk for meg!

I år fikk Skiptvets befolkning en 
fantastisk oppladning til årets 
TV-aksjon. 
Drøyt 180 personer hadde lagt veien
til kirken torsdag 11. oktober, for å få
med seg konserten med Kari Stokke
og Bjørnar Spydevold. Og gjett om
de koste seg! De fremmøtte fikk 
servert et rikholdig og variert utvalg
av artistene sitt brede repertoar – alt
fra opera, Elvis og Sondre Bratland
til Liverpool’s flotte hymne «You’ll
never walk alone».  Bjørnar
Spydevold knyttet det hele sammen
på en fremragende måte, med en
balansert blanding av humor og
alvor, og et godt kristent budskap.
Konfirmantkullet i Skiptvet bidro
også. De hadde forberedt flere gode

spørsmål til Lasse Imrik, fylkesleder
i Kirkens Bymisjon, som holdt en
flott appell foran årets TV-aksjon.
Den har mottoet «Mindre alene 
sammen»! Konfirmantene ledet også
de fremmøtte gjennom «Fader vår»,
og sørget for å servere litt 
forfriskninger i pausen.
Det var helt tydelig at publikum 
koste seg stort denne kvelden, og to
timer har nok sjelden opplevdes å gå
så fort! Noe av det første Bjørnar
Spydevold sa, var at «det råder en
god ånd her i kveld». Det kan nok de
fremmøtte skrive under på.
Kristin Winlund og Torgunn Skjelle 

Sollid, som begge representerte
arrangementskomiteen, avrundet
kvelden med å takke artister og
publikum for fremmøtet, og uttrykte
at de var kjempefornøyd med 
kvelden. Og det har de all grunn til å
være!
Konserten var et arrangement i regi
av TV-aksjonskomiteen, Skiptvet
Kommune og Skiptvet Menighet!
For oss som var med var det givende
å oppleve hva vi kan få til dersom vi
samler kreftene og samarbeider.
Dette inspirerer til gjentakelse!

Rune Johansen

Kari Stokke og Bjørnar Spydevold fylte Skiptvet Kirke

En stor takk til alle som støttet oss under årets TV-aksjon. 
Uten deres hjelp hadde vi ikke fått dette til!
Her er noen tall fra innsamlingen:
-Skoler og barnehager- 100.301,-
-Bondelaget, Bygdekvinnelaget, Helselaget, 
Lions og Røde kors- 11.985,-
-Konsert i kirken- 9.200,-
-Kollekt i kirken, aksjonsdagen- 1.780,-
-Bøssene på aksjonsdagen – 73.268,-
-Ringerunde til næringslivet- over 30.000,-
I tillegg har det kommet inn penger via VIPPS og telefon.
Vi er i skrivende stund nr.2 i Østfold, og nr.54 på landsoversikten. 
Disse tallene er fra Blimed.no.
Hilsen kommunekomitéen
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SORGFORUM 
våren 2019

Kvitteringsliste
Sten Kristiansen, Sally-Marie Woll, Arvid Krogstad, Ole Kassem, Kari Synnøve Pedersen, Turid Skipperud, Kari Rein
Carlson, Knut Staksvold, Berit Solberg, Torhild Annlaug Svendsen, Jon Erik Dramstad, Per Einar Strand, Kari Rønsen,
Åsmund Ødegård, Arnt Christian Aslaksen, Kjell Eivind Solberg, Bjørn Skaar, Asborg Charlotte Skaug, Inger Tangen, Lars
Petter Støten, Thor Anders Smith Hoen, Johannes Hilmar Wilskog, Torunn Bye Aamodt, Leif Oskar Hopland, Laila Koffeld
Kjelkenes, Grethe Karin Sandaker, Olav Pedersen, Hans Fredrik Holene, Erik Bråtveit Holm, Karin Agda Krogstad, Terje
Holm, Solveig Lillian Frorud, Trond Christiansen, Ingrid Karin Tjernsbekk, Gunnstein Løndal, Olga Karoline Koffeld,
Asbjørn Stafseng, Bjørn Harald Dahl, Odd Johannes Lund, Berit Jakobsen, Kari Koppang Fuglevik, Gudrun Strand, Evelyn
Neverlund, Ruth Førrisdahl, Sten Harald Kristiansen, Odd Halfdan Nygaard, Inger Marie Torskenæs, Laila Holm, Jens
Vestereng, Esther Schi, Solveig Støten, T.&Enok Aasen, Gudrun & Gottfred, Svein Borgen, Doris Hassel Lauritzen, Ole
Christian Eng, Aslaug Onstad, Terje Tangen, Tommy Kristiansen, Toril May Liss Suserud, Ellen Kristine Lystvet, Kari Marie
Helgesen Heia, Sylvi Holmen, Kjell Amundsen, Olav Koppang, Ann-Karin Pettersen, Knut Bråtveit Holm, Tove Lill
Ødemark, Unni Kristin Steinskog, Oddmund Unnestad, Tove Lisbeth Møgster, Kari Helene Wold, Per Johan Haugen,
Ragnhild Frorud, Marit Helen Karterud, Roger Dahl, Ivar Lauritzen, Synnøve Aud Aasbrein, John Wilhelmsen, Karin Mørk,
Jorunn Johannessen, Kirsten Ellinor Myhrer, Ragnar Unnestad, Solbjørg Wold, Ruth Jakobsen, L.M.T., Greta Fossen, Kari
Finstad, Britta Lomholt, Liv Stømseng, Ella Sørlie
Vi har også fått inn tre anonyme giroer.
Vi håper at alle setter pris på bladet som kommer i postkassa, og vil få takke for alle økonomiske bidrag 
som gjør det mulig for oss å fortsette. 

Adventsmesse
I forlengelsen av julegateåpningen inviterer vi til
adventsmesse i Skiptvet kirke 2. desember klokken
18.00. Messen er laget av årets konfirmanter og det er 
konfirmantene som leder gudstjenesten. 
Velkommen til første søndag i advent, vi tenner det
første lyset og bærer lyset sammen inn i adventstiden
denne kvelden. 

Skiweekend
Det nærmer seg tiden for påmelding til vinterens store
happening for mange av bygdas ungdommer.
Skiweekend – vi reiser til Veslestølen på Ål 
1. – 3. mars og gleder oss til en helg fylt med gode 
opplevelser, samhold og mye moro i bakken. 
Påmelding til Skiweekend blir i desember, følg med
på facebook og på våre hjemmesider, der legger vi
informasjon om helgen og påmeldingsskjema.

Ønsker du en samtale om sorg 
over en kopp kaffe?

Ta gjerne med en venn.
Dr.Randersgt.10. Askim, Kirkekroa.

3.jan, 7.feb, 7.mars, 4.april, 2.mai, 6.juni. 
Kl.19.00-20.30.

Velkommen!



SKIPTVET MENIGHETSBLAD

SIDE 13

Ønsker du å gi en julegave til Menighetsbladet?

Har du lyst til å være med å hjelpe noen som gruer seg til jul?? 
Julen handler jo mer om å gi enn å få. 
Dette vil også vi i Skiptvet 
menighet være med på.  

Det vil i år stå en sekk i kirken og en på 
menighetskontoret. Her vil det være mulig å gi julegaver. 
Gaven må ikke være brukt. Gaven må pakkes inn og merkes
med kjønn og alder som gaven passer til. 

Disse gaven blir levert til 
«Hjelp oss å hjelpe» i god tid til jul!!

Fint om gavene blir levert innen onsdag 19.desember.

HJELP OSS Å HJELPE!!














”JUL 2018”

544839

Org.nr: 921 624 441

Konsert i Skiptvet kirke lørdag 22. desember kl.20.00.

Vi er takknemlig for alle bidrag vi kan få for å drifte bladet vårt! 
Gaven kan sendes til konto: 1100.45.00220 
Vi vil samtidig få ønske alle våre lesere riktig God jul!
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Avskjedsgudstjeneste for Kristin Winlund
Søndag 9. desember kl. 11.00 har Kristin sin siste Gudstjeneste (og siste arbeidsdag) her hos oss i Skiptvet. 
Rett etter Gudstjenesten er det kirkekaffe på Misjonshuset. Det blir servert kaffe og kaker. Dette blir en fin 
anledning for alle til å være med å takke Kristin for tiden hun har vært vikarierende sokneprest her i Skiptvet, 
og å ønske henne lykke til med sin nye tjeneste!
Velkommen!

Innsettelsesgudstjeneste for Anne Cecilie Elgarøy Ringen
Søndag 16. desember kl. 11.00 blir det innsettelsesgudstjeneste for vår nye sokneprest Anne! Fungerende prost
Arne-Leon Risholm foretar innsettelsen. Dette er også en familiegudstjeneste, så vi håper at alle aldre blir 
representert i kirken denne søndagen.
Rett etter Gudstjenesten er det kirkekaffe på Misjonshuset, hvor vi byr på en matbit i tillegg til kaffe og kake. 
Vi håper at mange stiller opp for å gi Anne en varm velkomst hit til oss i Skiptvet!
Velkommen! 

Dugnad!
Vi ønsker å invitere til dugnad i Skiptvet kirke 
torsdag 6.desember fra kl.10.00-16.00.

Vi ønsker at kirken fremstår fra sin beste side når 
vi når går mot julehøytiden! 
Vi skal støvsuge, vaske, pusse og gni, 
og få det til å skinne! 
Har du mulighet til å hjelpe til, så er du hjertelig vel-
kommen innom! 
Vi serverer et enkelt måltid i løpet av dagen, og selv-
følgelig blir det tid til en kaffekopp 
og en vaffel også.

Juletrefest i
misjonshuset
Torsdag 28. desember er det 
juletrefest for små og store i 
Skiptvet Misjonshus.
Vi skal gå rundt juletreet, synge og kose
oss!

Alle ønskes hjertelig velkommen. 

Bygdas 3-åringer vil få spesiell invtasjon!
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Ordet engel kommer av det greske ordet angelos, som betyr Guds budbærer.
I kristen tro har englene tre oppgaver: De er Guds hær, de beskytter 
menneskene, og de er Guds budbærere.
Når vi tenker på engler, ser vi for oss vakre figurer i pastellfarger – og med
vinger. Men sannheten er den at kun ett sted i Bibelen fortelles det at 
englene har vinger. Som regel er englene beskrevet som skinnende vesener.

Troen på engler finner du også i andre religioner. På Jesu tid var englene
kjent fra en gammel egyptisk religion. Gabriel er kanskje den mest kjente
engelen. Gjennom hundrevis av år er han blitt feiret med egne fester i den
katolske kirke. I kirkekunsten blir han ofte fremstilt med en hvit lilje i 
hånda. 
Det var Gabriel som kom til Maria
med beskjed om at hun skulle bli mor
til Jesus. 

Teksten er gjengitt fra boken 
«Englehjelp i Adventstid», 
med tillatelse fra Lunde forlag.

Hva er engler?

13. januar kl. 17:00
Sigmund Danielsen taler denne søndagen.
Sigmund har mange års erfaring med forkynnelse og undervisning. For 10 år siden
startet han opp Fermate, et senter for sjelesorg og veiledning. 
Mia og Syver Øen Kvikstad synger, og Arnfred Marthinsen spiller gitar.
De har sunget hos oss tidligere, og vi gleder oss til å høre deres nydelige sang igjen.

3. februar kl. 17:00
I dag får vi besøk av Magne Torbjørnsen, som er sokneprest i Askim kirke.
Ragnhild Baggetorp Nicolaisen blir med oss og synger og spiller. Hun deler budskapet
med oss med vakre ord og toner.

17. mars kl. 17:00
Espen Ottosen er informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband, han er misjo-
nær og teolog, og er ofte engasjert i debatter i media.  
Denne søndagen skal han tale for oss i Misjonshuset.
Hege og Arild Ravneng fra Skjeberg bidrar med vakker sang denne kvelden.

BIL FRA SOLLIA
Hver første søndag i måneden

blir det satt opp kirkebil fra
Sollia.

De som ønsker å være med
må komme til 

hovedinngangen en halvtime
før gudstjenesten begynner.
Tilbudet gjelder ikke bare de
som bor inne på Sollia, men

også alle som
bor i serviceleiligheter og

trygdeboligene.
Velkommen til kirken!

Velkommen til Søndagsmøter i Misjonshuset! 
Vi har mye å glede oss til!

Velkommen til årets julekonserter i Skiptvet kirke
Søndag 9.desember kl. 15.00 (merk tiden)  
er det barnas julekonsert i Skiptvet kirke. Skiptvet Skolemusikk og Barnegospelen deltar, i tillegg til Valeri!
Søndag 16. desember kl. 19.00 er det tradisjonen tro julekonsert med Skiptvet sangkor og 
Skiptvet musikkorps i kirken. Valeri deltar.

SKIPTVET MENIGHETSBLAD

Skiptvet Misjonshus

MØTEPLASSEN

Desember:
03.des           kl.18.00        Klubben på Stalloftet
11.des           kl.19.00       Soul Children øver
13.des           kl.11.00       Formiddagssamling
14.des           kl.17.30       Fredagssamling m/Soul 
                                         Children. Vi synger julen inn
20.des           kl.19.00       Misjonssamling
28.des           kl.18.00       Juletrefest
Januar:
08.jan           kl.18.00        Barnegospelen øver
                     kl.19.15        Soul Children øver
10.jan           kl.11.00        Formiddagssamling
13.jan           kl.17.00        Søndagsmøte. 
                                         Tale ved Sigmund Danielsen,  
                                         sang av Mia og Syver Øen Kvikstad.
14.jan           kl.18.00        Klubben på Stalloftet
15.jan           kl.19.15        Soul Children øver
18.jan           kl.17.30        Fredagssamling m/årsmøte. Opplegg for barna under
                                         årsmøtedelen. Andakt ved vår nye prest Anne. 
                                         Forsangergruppa deltar.
22.jan           kl.18.00        Barnegospelen øver
                     kl.19.15        Soul Children øver
24.jan           kl.19.00        Misjonssamling
28.jan           kl.18.00        Klubben på Stalloftet
Februar:
03.feb           kl.17.00        Søndagsmøte. Tale ved Magne Torbjørnsen, 
                                         sang av Ragnhild B Nicolaisen.
05.feb           kl.18.00        Barnegospelen øver
                     kl.19.15        Soul Children øver
08.feb           kl.17.30        Fredagssamling. Andakt ved Ingamay Synnes, 
                                         sang av Barnegospelen.
11.feb           kl.18.00        Klubben på Stalloftet
12.feb           kl.19.15        Soul Children øver
14.feb           kl.11.00        Formiddagssamling
25.feb           kl.18.00        Klubben på Stalloftet
26.feb           kl.19.15        Soul Children øver
28.feb           kl.19.00        Misjonssamling
Mars:
05.mar          kl.18.00        Barnegospelen øver
                     kl.19.15        Soul Children øver
08.mar          kl.17.30        Fredagssamling. Andakt ved Gerd Støten, 
                                         sang av Soul Children.
11.mar          kl.18.00        Klubben på Stalloftet
12.mar          kl.19.15        Soul Children øver
14.mar          kl.11.00        Formiddagssamling
17.mar          kl.17.00        Søndagsmøte. Tale ved Espen Ottosen, 
                                         sang av Hege og Arild Ravneng
19.mar          kl.18.00        Barnegospelen øver
                     kl.19.15        Soul Children øver
25.mar          kl.18.00        Klubben på Stalloftet
26.mar          kl.19.15        Soul Children øver
28.mar          kl.19.00        Misjonssamling

OVERSIKT OVER LAG
OG FORENINGER I

SKIPTVET MENIGHET

Skiptvet Barnegospel
Øver annenhver tirsdag

kl.18.00-19.00 på
Misjonshuset. Fra 4 år til og

med 4.klasse.
Klubben på Stalloftet

Annenhver mandag 
kl.18.00-19.30 

på Stalloftet ved kirken.
Fra 1.klasse.

Skiptvet Soul Children
Øver hver tirsdag 

kl19.15-20.15 (fra januar 2019) 
på Misjonshuset.

Fra 5.klasse.

KRIK
Fra 8.klasse. Følg med på 

FB-siden KRIK Skiptvet for
mer info

Skiptvet klatreklubb
Treffes i klatreveggen på

Misjonshuset fra april-juni og
aug-okt, annenhver onsdag.

Åpent for alle. 

SMAK
Skiptvet Motoraktivitetsklubb

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

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

For mer info se møteplassen
eller ta kontakt med 
menighetskontoret

✁

SIDE 15

I oddetallsuker er det
Babysang tirsdag fra 
9.30-11.00. 
I partallsuker er det
Småbarns sang tirsdag fra
17.00-17.45.
Følg også med på Facebook,
Skiptvet menighet.

Klubben på Stalloftet
Fra kl.18.00-19.30
Lodd kr.10
3.des, 14.jan, 28.jan,
11.feb, 25.feb, 11.mars
25.mars



2.desember, 1.s. i advent
Skiptvet kirke kl.18.00
Adventsmesse ved Kristin Winlund. Trude
Skjeltorp og konfirmantene 2019 deltar også. 
Det blir nattverd. Kirkekaffe. Kirkebil fra Sollia
kl.17.30.

4.desember
Skiptvet kirke kl.8.30
Morgenbønn.

9.desember, 2.s.i advent
Skiptvet kirke kl.11.00
Avskjedsgudstjeneste for Kristin Winlund. 
Det blir nattverd. Mulighet for dåp. 
Kirkekaffe på Misjonshuset.

9.desember, Julekonsert
Skiptvet kirke kl.15.00
Skiptvet skolemusikk, Skiptvet barnegospel og
Valeri Rubacha deltar.

16.desember, 3.s.i advent
Skiptvet kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste med innsettelse av vår nye
sokneprest, Anne Cecilie Elgarøy Ringen. Trude
Skjeltorp deltar. Kirkekaffe på Misjonshuset.

16.desember, Julekonsert
Skiptvet kirke kl.19.00
Skiptvet musikkorps, Skiptvet sangkor og 
Valeri Rubacha deltar.

24.desember, Juleaften
Skiptvet kirke kl.14.30 og kl.16.00
Høytidsgudstjenester ved sokneprest 
Anne Ringen.

25.desember, juledag
Skiptvet kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste ved sokneprest Anne
Ringen. Det blir nattverd. Mulighet for dåp.

26.desember, 2.juledag
Skiptvet kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste ved Svein Kasin.

31.desember, nyttårsaften
Skiptvet kirke kl.23.15
Midnattsmesse ved sokneprest Anne Ringen.
Orgelmusikk fra kl.23.00.

1.januar, nyttårsdag
Skiptvet kirke kl.16.00
Gudstjeneste ved sokneprest Anne Ringen. 
Vi minnes de som har gått bort i 2018.

SLEKTERS GANG

Gudstjenester i Skiptvet

SIDE 16

6.januar, Kristi åpenbaringsdag
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste ved sokneprest Anne Ringen.  
Det blir nattverd, mulighet for dåp. Kirkebil fra
hovedinngangen på Sollia kl.10.30

8.januar
Skiptvet kirke kl.8.30
Morgenbønn

13.januar, 2.s.i åpenbaringstiden
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste ved sokneprest Anne Ringen.
Mulighet for dåp. Etter gudstjenesten serveres
det kirkekaffe.

20.januar, 3.s.i åpenbaringstiden
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste ved sokneprest Anne Ringen.
Mulighet for dåp.

27.januar, 4.s.i åpenbaringstiden
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste ved vikar. Mulighet for dåp.
Kirkekaffe.

3.februar, 5.s.i åpenbaringstiden
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste ved sokneprest Anne Ringen.
Kirkebil fra Sollia kl.10.30

5.februar
Skiptvet kirke kl.8.30
Morgenbønn

10.februar, 6.s.i åpenbaringstiden
Skiptvet kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest Anne
Ringen og Trude Skjeltorp. Kirkekaffe.

17.februar, såmannssøndag
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste ved sokneprest Anne Ringen. 

24.februar, Kristi forklarelsesdag
Lionshytta kl.12.00
Sportsgudstjeneste ved vikar

3.mars, fastelavnssøndag
Skiptvet kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest Anne
Ringen og Trude Skjeltorp. Kirkekaffe med 
boller. Kirkebil fra Sollia kl.10.30.

5.mars
Skiptvet kirke kl.8.30
Morgenbønn

10.mars, 1.s.i fastetiden
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste ved sokneprest Anne Ringen.

17.mars, 2.s.i fastetiden
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste ved vikar. Kirkekaffe.

24.mars, 3.s.i fastetiden
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste ved sokneprest Anne Ringen.

Døpte:
August:
Kasper Sundås Karlsen
Alva Johansen Carlsen
September:
Johannes Holene
Fredrik Brekke
Syver Aulstad
Juli:
Bianca Victoria Fredriksen
Dina Gareid Hagen
Philip Stavsetra Finstad
Philip Veras Lund

Vigde:
August:
Ingeborg Ringstad og 
Håvard Widnes
Silje Kjernsbekk og 
Per Andersson
Britt Karin Pedersveen og 
Ole Magnus Nethus
September:
Borgny Hafsten Bjerke og Hans Vidar Torp

Døde:
August:
Solveig Foss, født 1930
Ingunn Schi, født 1942 (Askim kirke)
Thorleif Enersen, født 1928
Osvald Bro, født 1930 (urnenedsettelse)
September:
Berit Svae, født 1926
Bente Lill Anita Mathisen, født 1957
Oktober:
Leif Karlsrudengen, født 1939
Inger Johanne Myhre, født 1940
Aslaug Elisabeth Finstad, født 1918
Rolf Jørgensen, født 1941


