
Nr. 4 – 2019 · 55. årgang
DESEMBER 2019 - MARS 2020 

SKIPTVET MENIGHETSBLAD



www.skiptvet.kirken.no

SIDE 2

SKIPTVET MENIGHET
Menighetskontor og prestekontor:

Besøksadresse: Storveien 26
Post: Postboks 34, 1806 Skiptvet

Tlf.: 69 80 80 75
Hjemmeside: www.skiptvet.kirken.no

e-mail: post@skiptvet.kirken.no
Kontonr: 1100.45.00212
VIPPS: Skiptvet kirke

MENIGHETSKONTORETS 
ÅPNINGSTIDER:

Onsdag: 10.00 - 15.00
Fredag:   09.00 - 14.00

Sokneprest 
Anne C. E. Ringen

e-mail: sokneprest@skiptvet.kirken.no
tlf : 988 00 652 

Leder av fellesrådet 
Kjell Eivind Solberg

Tlf: 918 93 066
Leder av menighetsrådet  
May-Britt Lund Borgen

tlf: 959 60 090
Kirkeverge / Administrativ leder

Rune Johansen 
kirkeverge@skiptvet.kirken.no

tlf.: 917 87 650
Organist Valeri Rubacha
kantor@skiptvet.kirken.no

tlf.: 924 48 242
Menighetspedagog

Mona Kristin Hassel Skogstad
menighetspedagog@skiptvet.kirken.no

tlf : 400 34 584 
Kirkegårdsarbeider Per Morten Bjerke

tlf.: 915 46 516 
Kirketjener Astrid Knudsen

tlf.: 907 55 047 

SKIPTVET
MENIGHETS BLAD
Bladet utgis av Skiptvet menighetsråd.

Det utkommer 4 ganger pr. år og sendes
gratis til alle husstander i Skiptvet 

kommune. Bladet inneholder også infor-
masjon om kommunal virksomhet. Bladet

kan også leses på Skiptvet Kommunes
hjemmeside under Skiptvet menighet.

Redaksjon:
Rune Johansen  (redaktør)

Eileen Gulbrandsen
Yngvar Nilsen, Eva Thon, Evy Ruud Eng

(representant for kommunen)

Bladets økonomi
Er basert på frivillige gaver.

Bankgironr.: 
1100.45.00220

SWIFT: DNBANOKK
Iban: NO461100 45 00 220

Trykk:
Østfold Trykkeri AS, Askim

FRIST FOR INNLEVERING
Innleveringsfrist til neste nummer av

menighetsbladet, som utkommer i uke 
13/20, er 26. februar 2020.

I skogen inn mot svenskegrensen
i Aurskog-Høland kommune
ligger Mangen kapell, vakkert
plassert på et høydedrag over
Viksjøen. Altertavlen er et
glassmaleri av Harald Borg fra
1956. Motivet er Jesus i
krybben. Rundt krybben har
mennesker samlet seg, og over
krybben er det en stjerne som
gir lys til begivenheten.
Mangen kapell ble reist i
1903 fordi skogsarbeidere og
husmenn der inne trengte et
Gudshus som man kunne
søke til, både i glede og i
sorg. Den lille og vakre
tømmerkirken er bygget av
skogens materialer og
knytter sammen natur,
arbeidsliv og det hellige
rom. 

De som bygde kirken
levde et tøft liv i skogene. Arbeidet
var tungt, og hverdagen besto stort
sett i å sikre nok mat på bordet.
Barnedødelighet var høyere enn i
dag, og mange døde alt for tidlig.
Rundt kirken ble det derfor anlagt en
kirkegård som gjorde det mulig for
folk å besøke gravene og minnes
sine døde uten å være borte fra hjem
og arbeid i dagevis.

I glassmaleriet i kirken ser vi både
slitne arbeidsfolk og velstående
samlet rundt Jesusbarnet i krybben.
Jeg liker å tenke at når folk har
samlet seg i Mangen kapell til
julegudstjenester, fikk de ny livskraft
av å se på bildet av Gud som
kommer til alle mennesker og lar sitt
lys gi varme og håp til alle.
Altertavlen minner oss om at vi alle

er
velkommen slik som vi
er, til barnet i krybben og til hvile i
Guds nåde og kjærlighet. Altertavlen
i Mangen er dypt rotfestet i den
virkeligheten der kirken først ble
reist. Likevel kan den også tale til
oss alle, hvert på vårt sted, med vår
livsvirkelighet og vår lengsel.

H.C. Andersen har i sin julesalme
uttrykt det slik (NoS45): «Hver
sorgfull sjel, bli frisk og glad, kast av
din tunge smerte. Et barn er født i
Davids stad, til trøst for hvert et
hjerte. Til barnet vil vi stige inn, og
selv bli barn i sjel og sinn. Halleluja,
halleluja, barn Jesus!»
Velsignet og frimodig julefeiring!

Biskop Atle Sommerfeldt:

Hver sorgfull sjel,
bli frisk og glad!

Forsidebilde:
Malt av Gerd Krohn-Hansen



www.skiptvet.kirken.no

SIDE 3

«I`m dreaming of a white
Christmas» - vi er mange som deler
Irving Berlins drøm om en hvit jul.
Snø er en viktig faktor for mange
av oss for å kjenne god,
gammeldags julestemning. Det var
jo alltid snø på julaften da vi var
barn, husker vi.
I kirken feirer vi alltid hvit jul. Vi
feirer barnet Jesus som ble til
mannen Jesus. Og han brakte oss
tilgivelsen.
Å tilgi betyr å gi tilbake.
Når vi har revet livet i stykker eller
revet stykker av hverandre, så
tilbyr Jesus oss tilgivelse. Gjennom
den gir Han oss gleden og helheten
tilbake.

Flere århundre før Jesu fødsel
plantet profeter håp og forventning
i mennesker til denne frelseren som
skulle komme.
Profeten Jesaja sa: «Om deres
synder er som purpur, skal de bli
hvite som snø».
Roten til det ordet som på hebraisk
heter «Satan», betyr egentlig
«splittelse». Det gamle
testamentets forfattere valgte å
kalle den onde makt ved dette
navn: Splittelse.
Det hebraiske ordet for «fred»
betyr nøyaktig det motsatte av
splittelse. Ordet «fred», som heter
«shalom» på hebraisk, betegner det
som er helt og levende.

Det er altså ikke snakk om en
sentimental og verdensfjern fred.
Den fred englene synger om
julenatt, er fjern fra vår
juleromantikk:
Jesus kom til jorden for å gjøre oss
hele og levende igjen. Og for å lære
oss å gi tilbake til hverandre det vi i
vår hardhet ødelegger i hverandre –
Jesus kom for å gi oss tilgivelsen
fra Gud. Gjøre hjertene våre hvite
som snø.
Det er dette vi synger om. Det er
dette som er den julen Jesus gir
oss:
«Fred over jorden, menneske, fryd
deg! Oss er en evig Frelser født!»
Gledelig, hvit jul – uansett snø!

Anne Ringen

Søndag 22. mars er det
familiegudstjeneste i Skiptvet kirke!
Her blir de som fyller 6 år i 2020
invitert til kirken for å motta «Min
kirkebok 6». Prest Anne og
menighetspedagog Mona finner på
noe artig, og gleder seg til det
kommer mange barn i kirken denne
dagen! Det blir også servert
kirkekaffe etter gudstjenesten.

Hvit jul

Min kirkebok 6



www.skiptvet.kirken.no

SIDE 4

«Jeg trenger litt tid på å ta
plass», sa Mona, en av de første
dagene etter at hun hadde
begynt i stillingen som
menighetspedagog i Skiptvet
menighet.

Mona Kristin Hassel Skogstad er vår
nye menighetspedagog. Hun begynte i
stillingen den 14. august i år. Hun er
utdannet barnehagelærer fra
høyskolen i Halden og har flere fag i
fagkretsen, blant annet fra MF
vitenskapelige høyskole for teologi,
religion og samfunn
(Menighetsfakultetet).
Mona er innfødt. Hun har hatt hele
barndommen og oppveksten sin her i
Skiptvet. Mona kjenner mange i
Skiptvet og mange kjenner Mona.
Hun er profet i eget land. Det krever
mot. Som profet i eget land, stiller
man seg selv til skue. Og som
menighetspedagog skal hun først og
fremst ha med barn og unge å gjøre.
Hun skal formidle sunne verdier og et
sunt budskap. Hun skal være
troverdig. 
Mona hadde en god og aktiv oppvekst
i Skiptvet. Hun var aktiv i flere
idrettslag, men det ble til slutt
håndballen hun knyttet
fremtidsdrømmer og håp til. Mona
skulle en dag spille på landslaget! Det
var hennes klare mål. Brått ble denne

drømmen knust. Mona fikk prolaps i
ryggen. Hun husker at det smalt. 
Håndballen hadde gitt Mona selvtillit
og mening. Plutselig var ikke målene
oppnåelige lenger eller forbildene
relevante. Livet ble vanskelig.
Depresjonen kom krypende. 
Da Mona spilte håndball, var kravene
hun satte til seg selv knyttet til
lystbetont trening. Det var på banen
Mona var god. Da hun måtte slutte
med håndballen, opplevde hun et
radikalt tap av mestringsfølelse. 
Nå måtte hun finne andre mål å leve
opp til. Det var viktig for henne å føle
at kroppen fremdeles fikk til noe. For
Mona ble det å gå ned i vekt en måte
å føle dette på. En måte å gjenvinne
mestringsfølelse. Mona utviklet en
spiseforstyrrelse. 
Mange i Skiptvet vet om Monas tøffe
erfaringer. For fire år siden opprettet
hun en blogg der hun fortalte om dem.
Bloggen førte til at mange våget å
fortelle sine historier.
For Mona er åpenhet viktig. Noen
ganger har hun angret på at hun var så
åpen. I korte øyeblikk har hun følt
ubehag ved at mange vet så mye.
Skiptvet er et lite sted. Men i et større
perspektiv, angrer hun ikke. Etter at
hun delte, fikk hun erfare hvor mange
mennesker det er som sliter alene.
I konfirmasjonstiden begynte Mona i
Skiptvet Soul Children. Året etter ble
hun frivillig konfirmantleder i
menigheten. Dette ble veldig viktig
for henne. Mona har den røde rosen
hun selv fikk fra menigheten på
konfirmasjonsdagen enda. Som
frivillig leder, møtte hun voksne
ledere som så henne, hadde bruk for
henne og som ble gode forbilder. 
For Mona var ikke bare diagnosen sin
– hun var så mye mer!
Mona kan danse, hun kan tegne, hun
kan skrive og dikte, hun er smart, hun
har mye kunnskap, hun er viljesterk,
hun er modig, hun er

samvittighetsfull, hun er pålitelig, hun
er sta som et esel. Hun står løpet ut.
Hun gir seg ikke. Selv ikke når hun
står stilt overfor den utfordring at
kopimaskinen streiker på overtid
fredag ettermiddag, og programmet til
søndagens gudstjeneste skal kopieres
før helga.
«Vi blåser i det! Vi finner en annen
løsning», sier jeg.
«Nei», sier Mona. Jeg gir meg ikke. 
Mona er sta. Hun har mye å si til både
barn og unge. Om hvor vi henter
kraften og selvrespekten og verdien
vår som mennesker fra.
Mona har en ærlig og varm kristentro.
Som hun formidler med glede og
engasjement. Troen har stått sine
prøver og vil kanskje måtte bestå enda
flere. Men hun vet at Gud bruker
mennesker i sin tjeneste. Et menneske
bærer alltid med seg bagasje.  Vi er de
menneskene vi er, med de evner og
muligheter som ligger i hver enkelt av
oss. Alle har noe å bidra med.
«Jeg trenger litt tid på å ta plass», sa
Mona.
Man trenger ikke å «ta plass» for å
fylle et stort rom. 
Mona fyller et stort rom som
menighetspedagog i Skiptvet. 
Hun er oppmerksom. Hun er
tilstedeværende. Hun er vàr for andre
menneskers følelser. Hun er livsklok.
Og hun er omsorgsfull og
omtenksom. Hun gir plass for andre
mennesker i sin nærhet.
Gjennom disse egenskapene fyller
Mona et veldig stort rom i Skiptvet
menighet!

Anne Ringen

Møt Mona 
– vår nye menighetspedagog!

Foto:Eileen Gulbrandsen
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Vi ønsker oss mange engler som vi
kan pynte med i våpenhuset i
Skiptvet kirke før jul. Du velger selv
hvordan du vil lage den, men vi
ønsker oss primært engler som kan
stå på benken. 
Merk engelen med navn og alder på
barnet, samt et telefonnummer vi kan
nå foresatte til vinnerne.

Englene må leveres på
menighetskontoret i Storveien 26,
eller i kirken i forbindelse med
gudstjenestene våre. Siste frist for
innlevering er onsdag 18. desember.
Vi trekker fem heldige vinnere
fredag 20.desember, som alle får en
koselig førjulshilsen. Vinnerne blir
også annonsert i neste

Konkurranse for alle barn
Lag en engel til kirken vår!

Vi ønsker små og store, 
gamle og unge 

en riktig god jul, og et fredfylt nytt
år!

Med vennlig hilsen oss på 
Skiptvet menighetskontor!

NATTVERD HJEMME?
Ønsker du nattverd, men er
forhindret fra å være med i
kirken? 
Ta kontakt med presten, Anne
Ringen, tel. 456 37 207 for å
avtale tid for nattverd hjemme
hos deg

BØNNEKRUKKA
I våpenhuset i Skiptvet kirke står det ei bønnekrukke. Ved siden av
krukka ligger det lapper og penner. Skriv ditt bønne-emne(r) på en lapp
og putt den i krukka. Velg selv om du vil skrive anonymt eller bruke navn.
Vi bærer krukka frem til alteret og løfter bønnene frem for Gud samlet
under forbønnen i gudstjenesten. Senere blir bønneemnene bedt for av
presten alene. Presten behandler alle lappene konfidensielt.
Bønnekrukka blir også bedt for under morgenbønn-samlingene i kirken.
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En stor takk til et godt og aktivt
menighetsråd og fellesråd
Onsdag 16. oktober var det
avslutning for det menighetsråd /
fellesråd som har sittet siden
kirkevalget i 2015. Vi fikk
dessverre en del frafall til denne
dagen, men jeg føler likevel at
det ble en koselig og verdig
markering for de som nå «trer
av»!

På vegne av hele staben i Skiptvet
Sokn ønsker jeg å rette en STOR takk
til hver og en av dere som har sittet
som medlemmer i menighetsråd og
fellesråd i denne perioden. Det har
vært en glede å bli kjent med dere.
Dere har gjort en flott innsats for
Skiptvet Menighet, og det er ikke få
timer som samlet sett er lagt ned i
arbeid gjennom denne 4 års perioden.
Hva har menighetsråd og fellesråd så
fått til gjennom disse 4 årene? Ikke så
rent lite spør dere meg. Det er blitt:

• Vedtatt og implementert ny
trosopplæringsplan. I tillegg har
dere fått ta del i «innledende
runder» av første revisjon av
planen, som nå er i gang

• Inngått avtale om leie av
Misjonshuset

• Gjennomført totalt 9 (!)
ansettelsesprosesser til alle
funksjoner i staben bortsett fra
kantor!

• Deltatt i ansettelsesprosess for ny
prost i VBP

• Vedtatt og gjennomført flytting av
menighetskontoret fra kirkestallen
til Solheim

• Vedtatt og gjennomført
kirkegårdsutvidelsen, og gjennom
dette bidratt til at Skiptvet har fått
et flott anlegg som hele bygda kan
være stolte av og sette pris på

Dette er bare noe av det som
menighetsrådet og fellesrådet har
jobbet med i perioden 2015 – 2019!
Dere fikk en «tøff» start på arbeidet
da alle var nye i menighetsrådet i
2015. Etter min mening ble det gjort
et klokt valg, ved å velge en leder for
menighetsrådet og en leder for
fellesrådet. Det, sammen med det
faktum at dere er en gruppe med ulik
kompetanse, erfaring og bakgrunn,
har gjort at dere har fått til mye! 

Det kan dere være stolte av å ha
bidratt til – alle på hver deres måte.
For oss i staben har det vært en glede
å samarbeide med dere. Vi har sjelden
fått nei når vi har spurt dere om å
bidra! Tvert imot har dere stått på, og
selv tatt mange initiativ til både
strategiske og praktiske gjøremål!
Tusen takk for det! Det er helt
avgjørende i et lite sokn som
Skiptvet! 
For meg som ny kirkeverge har det
vært godt å føle støtten fra dere alle –
både som samlet råd, og som
enkeltpersoner! Tusen takk for det
også! Og takk for initiativ,
pågangsmot, handlekraft, omtanke,
smil og godt humør.
Vi ønsker hver og en av dere lykke til
videre! Heldigvis får vi denne gangen
kontinuitet, i og med at May-Britt
Lund Borgen og Janne Øverland Søby
er valgt inn i det nye menighetsrådet.
Det er behørig omtalt nedenfor.

Rune Johansen

Nytt menighetsråd er på plass!
Nå er kirkevalget 2019 lagt bak oss,
og alle vi som har vært involvert er
tilbake i «vanlig gjenge» igjen.
Vi har nå gleden av å presentere det
nye menighetsrådet, som skal ha sitt
virke de kommende 4 år.
Valgresultatet ble som følger:

Faste medlemmer:
1.    May-Britt Lund Borgen
2.    Janne Øverland Søby
3.    Hans Olaf Aamodt
4.    Einar Tjelle
5.    Øistein Svae
6.    Roger Nandrup Pettersen

I tillegg er Anne – som sokneprest –
fast medlem av menighetsrådet.

Varamedlemmer:
1.    Thor Anders Smith Hoen
2.    Gro Elisabeth Walberg
3.    Eva-Lisbeth Mørk
4.    Toril Anita Karlsen
5.    Arne Christian Christiansen
Det nye menighetsrådet hadde sitt
konstituerende møte 30. oktober.
Her ble Mai-Britt Lund Borgen valgt
til menighetsrådets leder, og Janne
Øverland Søby ble valgt til
nestleder. Menighetsrådet besluttet

at man – som i forrige
menighetsrådsperiode – ønsker å
velge en egen leder og nestleder av
fellesrådet. Dette vil bli gjort i
menighetsrådets møte 20. november. 
Kommunens representant vil også
bli valgt i løpet av november.
Menighetsrådet besluttet også at
både 1. og 2. varamedlem skal møte
fast i menighetsråd/fellesråd..
Vi håper at Skiptvets befolkning tar
godt i mot det nye menighetsrådet,
og tar dem og deres arbeid med i
bønn.

Rune Johansen
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Konsert i Skiptvet kirke søndag 22. desember kl. 18.00. 
Kom og få med deg en flott konsert med Trine Rein og 

Skiptvet-koret. Billetter kan kjøpes på www.ticketmaster.no



 
 

Aktiviteter for barna 
Nissen kommer 

 
 

Salg av Bygdekvinnelagets flatbrød og julebakst  
Arr: Bygdekvinnelaget, Sangkoret, 4H, Skolemusikken, Vevstua 

Kommunehuset i  
Skiptvet 

Julemesse, kafé og lansering  
av ny bygdebok kl. 14.00.  
Grana tennes kl. 16.00. 

søndag        1. desember 

JULEGRANA TENNES 
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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 69 80 60 00 

KOMMUNENS ÅPNINGSTIDER
Mandag-fredag 08.00-15.45

ÅPNINGSTIDER I JULEN
27. og 30. desember kl. 09.00 – 14.00
NAV
Mandag, tirsdag, torsdag og
fredag fra kl. 08.30 - 11.30,
onsdag stengt.
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.
FOLKEBADET
Åpningstider er:
Torsdag kl. 17.00 - 21.00: Damer 
(e/kl. 19.00 barn bare iflg. m/voksne)
Fredag kl. 17.00 - 21.00: Herrer 
(e/kl. 19.00 barn bare iflg. m/voksne)
Søndager kl. 12.00 - 13.00: Pensjonister
Søndager kl. 13.00 - 16.00: Familier
Søndager er det ekstra oppvarmet vann.
Badet er åpent i vinterferien! I juleferien
og påskeferien er det stengt!
Barn under 12 år må alltid være i følge
med voksen.
Babyer/småbarn under 2 år må benytte
godkjent svømmebleie/bukse i bassenget. 
Billettpriser for 2019:
Barn - gratis
Pensjonister/trygdede - Kr. 45,-
Voksne - Kr. 70,-
Klippekort, 10 klipp, pensjonister/
trygdede - Kr. 275,-
Klippekort, 10 klipp, voksne - Kr. 535,-
Vi tar nå også kort.
AKTIV PÅ DAGTID
Husk å fornye treningsoblat for 2020.
Timeplan finnes på
https://www.idrettsforbundet.no/nif/
aktivpaadagtid/. 
VAKTTELEFONER:
Legevakt: 116 117
Veterinærvakt: 69 22 10 90
Barnevern: 913 89 293
Teknisk vakt: 951 89 901
Vakt viltpåkjørsel: 474 84 684

ÅPNINGSTIDER JULEN
2019
Lørdag 21.12. kl. 11 – 15
Mandag 23.12. kl. 11 – 17
Lørdag 28.12. kl. 11 – 15
Mandag 30.12. kl. 11 - 15
(Julaften og nyttårsaften
stengt).

NORMALÅPNINGSTIDER
fra torsdag 2.1.2020:
Mandag, tirsdag, torsdag 
kl. 15 – 20
Onsdag, lørdag kl. 11 – 15
JUL, JUL, JUL!
Du kan låne julebøker, julefil-
mer, julemusikk, juleevangeli-
et, juledikt, julesanger, jule-
historier samt bøker om jule-
tradisjoner, julepynt, julemat,
julegaver og masse mer på
biblioteket!

JULEKURVVERKSTED
Lyst til å lære å lage litt avan-
serte julekurver? Kristin
Lyhmann viser deg hvordan!
Vi stiller med papir, saks og
lim i Skiptvet bibliotek 
mandag 2. desember kl.
18.30. Passer for litt finger-
nemme og tålmodige ungdom
og voksne, da det gjerne tar
1,5-2 timer å lage en slik
kurv. Gratis – og du får selv-
sagt ta med deg kurven hjem!

JULEFIKLEDAG
Lørdag 7. desember kl. 11 –
15 setter vi fram hobbyartikler
så alle fra ca. 7-8 år kan lage
litt julepynt. Gratis – og resul-
tatet får du ta med hjem!

JULEFORESTILLING
Onsdag 11.12.19 kl. 18.00
vises «Jul i Piratbukta» i
Skiptvet bibliotek.
For barn fra 3-4 år. Ca. 40
min. Inngang kr. 25,- (kort
eller kontant).

BARNEFORESTILLING
«Den gamle konen og krokodillen» er en musikalsk
forestilling med ord, pantomime, musikk og rytmer
som holdes i Skiptvet bibliotek lørdag 25.01.20 
kl. 16.00. 
For barn fra ca. 4 år. Ca. 40 min. Inngang kr. 25,- 
(kort eller kontant).

VINTERFERIEAKTIVITETER
Det blir spilldag tirsdag 18.02. og fikledag onsdag
19.02., begge dager kl. 11-15 med opplegg som 
tidligere.

BYGDEBOKKVELD
Onsdag 25. mars 2020 kl. 19 kommer entusiastene i
bygdebokkomiteen for å snakke om bygdeboka og 
ulike kilder til slektsforskning og bygdehistorie.

BARNETEATER
Lørdag 28. mars 2020 kl. 16.00 kommer Teater
Grimsborken med dramatisering av eventyret om 
pannekaka. 
Passer for barn fra 3 år. Ca. 25-30 min. 
Inngang kr. 25,- (kort eller kontant).

ARRANGEMENTER
Flere arrangementer i biblioteket vil nok tilkomme –
all informasjon om disse finnes i aktivitetskalenderen
på www.skiptvet.folkebibl.no og på bibliotekets
Facebook-side.

SK IPT VET       KOMMUNE
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I skrivende stund er det knapt to uker
siden jeg formelt ble valgt til ordfører
i Skiptvet! Jeg vil få takke for alle
gode hilsener og lykkeønskninger i
den forbindelsen! Det er en ny og
spennende rolle å gå inn i, og jeg må
fylle oppgaven på min måte. Jeg ser
frem til å bli enda bedre kjent med de
ulike lag og foreninger som er her i
Skiptvet og med enkeltmennesker.  
Når dette menighetsbladet kommer i
postkassa er det snart 1. søndag i
advent. Det er en tid med mye

forventninger hos folk i alle aldre.
Noen gruer seg til jul og noen gleder
seg. Vi lever i et land hvor de aller
fleste har det veldig godt, men det er
også folk som sliter og gruer seg til
denne høytiden. 
Hva kan du og jeg gjøre for de
menneskene som vi møter, og som
lurer på hvordan de skal klare å
komme seg igjennom denne tiden?
Alle trenger å få være sammen med
andre mennesker; det være seg
venner, familie og gode fellesskap. I
Skiptvet er det mange lag og
foreninger som har ulike
arrangementer i løpet av desember
måned,  og ja,  igjennom hele året
også. Inviter noen med deg når du
skal på et arrangement. 
Må kirkens glade budskap gi håp i
mørke, og skinne gjennom en enkel
invitasjon til en kopp kaffe, et lite hei.
Vi trenger alle å bli sett, så la oss

tenne et lys og invitere noen vi ikke
kjenner så godt til en kaffe i
adventstiden. 
Jeg vil få ønske alle en god
adventstid, 
og etterhvert en god jul 
og et godt nytt år!

Hilsen
Anne-Grethe Larsen

Ordfører

Hilsen fra ordføreren.

Alle trenger å bli sett!

Bygdeboka
”På gård, plass og tomt i Skiptvet”, bind 4
blir lagt ut for salg i kommunehuset i Skiptvet søndag 
1. desember kl. 14, i forbindelse med årets julegrantenning.
Bygdeboka har mange fotografier i tillegg til flotte tegninger
av Egil Torin Næsheim. Boka omfatter gårdene Haug
nordre, Lund, Holm vestre, Strand, Heistad, Kvisler,
Holmerud, Karterud øvre, Smertu, Solberg øvre og Holm
østre, i alt 54 gårdsbruk og ca 30 husmannsplasser og
nedlagte bruk. I tillegg kommer beskrivelsen av de 11
matrikkelgårdene fra tiden før de ble oppdelt i enkeltbruk.
Bygdebøkene selges i  kommunehuset under
julegrantenningen og under historielagets adventsmøte i
Vonheim mandag 2. desember. Bøkene kan også kjøpes
på Skiptvet kommunes servicekontor og på biblioteket.
Prisen for bind 1, 2 og 3 er nå kr 200 pr. bind. 
Bind 4 koster kr 550.
NB! Bind 1-4 kan kjøpes samlet for kr 1000.
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Et mylder av bilder slår mot oss når vi nærmer oss
beretningen om Jesu fødsel. Gjetere, englekoret over
Betlehem, et barn i ei krybbe, vise menn med gull,
røkelse og myrra, Maria og Josef. Varme farger,
mystikk, og dramatikk, for vi har jo også hørt at den
lille familien måtte flykte til Egypt etter fødselen fordi
Herodes sto barnet etter livet. 

Men det finnes et annet julebilde i denne fortellingen,
et bilde vi sjelden ser for oss. Josef og Maria var
lovlydige jøder, så Jesus ble omskåret på den åttende
dagen, som alle andre jødiske guttebarn. Han ble
innlemmet i det jødiske folket, og er i alle henseender

en rett jøde. Det samme kapitlet i Bibelen som skildrer
Jesu fødsel (Luk.ev. kap. 2) forteller også om det som
skjedde ca en måned senere. Maria og Josef kjente
ordene i annen Mosebok: Alt av hankjønn som åpner
morslivet, skal være helliget Herren, og nå kom de med
barnet til tempelet i Jerusalem for ”å bære ham fram
for Herren”. Men denne dagen er det ikke presten som
tar imot dem, men to ukjente gamle, Simeon og Anna.
Vi møter dem bare her i Bibelen, men i dette lille
glimtet understrekes det budskapet gjeterne hadde
mottatt: I dag er det født dere en frelser. Simeon var
kjent med forventningen i folket om en
frelserskikkelse, Messias. Han hadde levd nær Gud,
”Den hellige ånd var over ham” sier teksten, og han
hadde fått et utrolig løfte om at han ikke skulle dø før
han hadde sett Herrens salvede, frelseren,  Messias.
Denne dagen førte Gud ham opp til tempelet, og i
møtet med den lille familien skjønte han hvem dette
barnet var. Med profetisk klarsyn formulerte han en
bønn og en bekjennelse som senere har vært brukt som
en kveldsbønn gjennom store deler av kirkens historie: 

Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, 
slik som du har lovet. 

For mine øyne har sett din frelse, 
som du har gjort i stand 
like for ansiktet på alle folk, 

et lys til åpenbaring for hedningene 
og ditt folk Israel til ære.

Ved siden av ham sto Anna, Fanuels datter, 84 år
gammel, enke etter et kort ekteskap. Hun hadde hatt
tilhold i tempelet gjennom hele sin enkestand, og hun
brukte all sin tid til tjeneste for Gud. Tjenesten besto av
faste og bønn for folket i forventning om den frelse
Gud skulle sende. Også hun så klart hvem barnet var,
og vi ser at ”det hjertet er fylt av, det flyter munnen
over med”. Gledesbudskapet må ut, og vi hører at hun
fortalte om barnet til alle som ventet på frihet for
Jerusalem. Mange år før disiplene fikk beskjed om å
starte sin forkynnertjeneste i Jerusalem var Anna i
arbeid som indremisjonsforkynner!

Yngvar Nilsen

Julebildet vi sjelden ser

Simeon og Anna møter Jesus i tempelet.



Kirkevalget 2019
Nå er kirkevalget 2019 vel
gjennomført. Her i Skiptvet ble
valgoppslutningen denne gangen 
14,6 %. Dette er tett opp til
valgdeltakelsen i 2015, og i denne
sammenheng er årets valgdeltakelse
bra! Likevel ønsker vi for fremtiden å
jobbe for en enda høyere
valgdeltakelse!
Resultatet av valget til Borg
bispedømmeråd og kirkemøtet ble:
- Åpen folkekirke - 4 representanter
- Nominasjonskomiteens liste - 
1 representant
- Bønnelista - 1 representant. Du kan
lese mer om det nye bispedømmerådet
på www.kirken.no/borg. Det nye
bispedømmerådet trer i kraft fra 
1. januar 2020.

Revisjon av trosopplæringsplan
Gjennom denne høsten har det vært
jobbet aktivt med revisjon av vår
trosopplæringsplan. Anne prest og
Mona menighetspedagog er i
førersetet for dette arbeidet, og
samarbeider både med
trosopplæringsutvalg, menighetsråd
og menighetsstaben for øvrig.
Revisjonsarbeidet skal være ferdig
innen 15. mars 2020.

Menighetens misjonsprosjekt
Det vil komme stoff fra vårt nye
misjonsprosjekt i neste nummer av
menighetsbladet.

Endring av prostigrenser
Fra 1. januar 2020 vil Skiptvet tilhøre
Østre Borgesyssel prosti – i godt
selskap med Indre Østfold, Marker,
Aremark, Rakkestad og Aurskog-
Høland. I det daglige vil dette bety ny
rapporteringslinje for prest og noen
nye samarbeidsrelasjoner for
menighetsråd og stab.

Kirkegårdsutvidelsen
27. september ble det avholdt en
overtakelsesmarkering for den nye
kirkegårdsdelen her i Skiptvet. 

Representanter fra Skiptvet
kommune, Borg Bispedømme, Vestre
Borgesyssel prosti, prosjekterende,
byggeledelse, entreprenører,
menighetsråd/fellesråd og stab var til
stede. Markeringen startet med en
omvisning på den nye delen, hvor
landskapsarkitekt Nils Skaarer og
prosjektleder Espen Nygård fra
Grimsrud fortalte og viste oss rundt.
Deretter gikk turen til Misjonshuset,
hvor det ble servering av snitter, kake
og kaffe. Her fortalte byggekomiteens

leder Kjell Eivind Solberg om
prosessen fra start til mål. Flere av de
til stedeværende tok også ordet, og det
vanket mange fortjente «god-ord» til
alle som har vært involvert i
prosjektet.
Nå skal anlegget få lov til å «sette
seg». I sitt møte 19. juni vedtok
fellesrådet at den nye kirkegårdsdelen
tidligst kan tas i bruk i oktober 2021.
En viktig oppgave for nytt
menighetsråd blir å utarbeide nye
lokale vedtekter for kirkegården.
Dette vil blant annet innebære regler
og priser for bruk av anonym og
navnet minnelund, som er nye tilbud
hos oss i Skiptvet.

Takk for oss
Når dette leses er nytt
menighetsråd/fellesråd på plass. Vi
som har sittet i menighetsrådet i
perioden 2015-2019 vil takke for oss,
og ønske det nye menighetsrådet
lykke til! 

På vegne av Skiptvet Menighetsråd
med fellesrådsfunksjon

Rune Johansen/kirkeverge
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Nytt fra menighetsrådet / fellesrådet

Foto: Rune Johansen

Landskapsarkitekt Nils Skaarer 
orienterer om prosjektet



Om jeg vil fortelle litt om min
barndoms jul? Ja, det gjør jeg
gjerne, Yngvar! Det gleder jeg
meg til!” Svein Mathis Aamodt
er velvilligheten selv, og i
samtalens løp blir vi med på en
spesiell juleslakting, vi kjenner
duften surkål og sigar, og får
høre om en far som aldri var på
plass når nissen kom! Nei, han
hadde bestandig glemt noe
hjemme på Åmot, han, når
nissebesøket nærma seg.

Jo, jula begynte allerede i november.
Når Hans Kristiansen Skrikerud kom
til gårds var det klart at høytiden
nærma seg. Hos oss ble det slakta
10-12 griser, for da far overtok
gården etter Scheibler i 1950 var det
en del av kjøpsavtalen at gården
skulle levere omkring 10 slakt til
ham. Scheibler drev jo forlaget
Fabritius & Sønner i Oslo, og kjøttet
brukte han som julegaver til de
ansatte, julegratiale som det het.
Slakteren delte opp, og familien
pakka inn i porsjoner som ble henta
med lastebil. Grisen som vi selv
skulle ha ble klargjort av Anna
Kongstein, hun var fast medhjelper
under forberedelsene. Men for meg
som guttunge var vel bestemor
Kristines hjemmelagde marsipan
viktigere. Figurene var farga med
konditorfarger – og smaken, den var
slik marsipan skal smake i en
barnemunn!

Selve julaften feira vi i mange år hos
”onkel” Olaf på Haug, fra 1946 til
1963. Det var alltid mølje kl. 12, og
den var av den faste typen. Tynt
møljebrød ble bløtt opp i kraft fra
kokingen av sylte og okserull, og så
kunne den enkelte helle på ribbefett
sjøl. Det var sterke saker, og
hjemmebrygg og akevitt hørte med.
Julius Haga og Harda og Olgar Bye
var faste gjester til møljesamlingen. 

Det sies at luktopplevelser vekker
minner. Når lukta av surkålen
begynte å fylle huset, da var det
virkelig jul! Sånn  var det også med
sigaren til Bye. Etter mølja kom
sigaren fram, og toddyen. For meg
som guttunge ble sigarlukta et av de
virkelig gode minnene fra jula. Ellers
ble jo timene etter mølja temmelig
lange, da! Men de voksne hadde jo
hendene fulle med stell av dyra og de
siste forberedelsene til middagen. 

Middagen var gjerne kl. 19.
Bestemor leste juleevangeliet, Luk.
2,1-14 før måltidet, og så ble det
servert ribbe, medisterkaker og
middagspølser som bestemor stekte. 
Før kaffen litt senere på kvelden
kom endelig tida for gavene. Men
fatter´n måtte alltid hjemom til
Åmot for å hente noe når
gaveutdelingen nærma seg.
Merkelige greier! Det var
ikke mengder av gaver
den gang, men gleden
var stor for det vi
fikk. Som liten var
jeg full av
beundring for
billettører og
konduktører, med
billettveske på
magen og billetter
til å rive av. Så det
året jeg fikk min
egen billettørveske
– med billetter – det
glemmer jeg aldri! 

Det fortelles at jeg solgte mange
billetter den kvelden!

Elektrisk juletrebelysning var nok
ikke vanlig rundt 50-tallet, men vi
hadde fått belysning fra Amerika, og
lysene hadde forskjellige farger!
Gang rundt juletreet husker jeg bare
fra årene 1950-1955. Senere ble vi
for mange i den lille stua.

Første og annendag jul var viet
familiebesøk, og i romjula var
julebukkene ute og gikk, og fikk
gjerne frukt eller kaker i posene sine.
Jeg kan ikke huske at nyttårsaften
ble markert på noen spesiell måte. 

Ja, jeg har vært heldig som har fått
gode minner fra julehøytiden, og
kjenner på takknemlighet for det!

Svein Mathis Aamodt 
i samtale med Yngvar Nilsen
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Jul på Åmot og Haug ca 1950

Foto av Yngvar Nilsen
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Åpningstider på 
menighetskontoret i julen

Mandag 23. desember: 
kun åpent på telefon 9-15

Fredag 27. desember: 
kontoret er åpent 9-12

Fra fredag 3. januar er det 
vanlige åpningstider.

Fredag 14.februar kl.19.00
feirer vi Valentinsgudstjeneste i
Skiptvet kirke!

Valentinsdagen er en gammel kristen
helgendag. En legende forteller at
Valentin forelsket seg i sin
fangevokters datter og fikk smuglet
et kort ut til henne underskrevet
«Din Valentin».

I følge legenden kom Valentin til
Rom i år 270 for å støtte de kristne
som ble forfulgt av keiser Claudius.
Valentin ble fengslet og måtte tjene
hos en fornem familie som hadde en
blind datter. Gud helbredet datteren
gjennom Valentins bønn og hele
familien omvendte seg til
kristendommen.

På grunn av dette fengslet keiseren
ham og dømte ham til døden. Før sin

død forelsket Valentin seg i
fangevokterens datter. Valentin klarte
altså å smugle ut et kort til datteren
der han skrev hva han følte for
henne. Det ble det aller første
Valentinskortet.

Valentinsdagen er ikke en offentlig
høytidsdag i Norge. De fleste har
blitt kjent med dagen og tradisjonene
knyttet til den gjennom engelske og
amerikanske filmer. Kommersielle
krefter har selvfølgelig grepet dagen
begjærlig og uthulet og forflatet
innholdet i den.

Derfor tar vi Valentinsdagen tilbake i
Skiptvet kirke 14. februar 2020.

Vi feirer Valentinsdagen med en litt
annerledes gudstjeneste der
kjærligheten er i sentrum. Vi håper
på en stemningsfull og hjertevarm

opplevelse. Under gudstjenesten blir
det mulighet for ektepar å gjenta
ekteskapsløftet til hverandre og som
alle gudstjenester er også denne
gudstjenesten for alle; også deg som
ikke er gift. Vi feirer den
mangfoldige kjærligheten som er fra
Gud og som er Gud!

Anne Ringen    

Valentinsgudstjeneste
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JULETREFEST I
MISJONSHUSET
Lørdag 28. desember kl. 17.00 er det juletrefest for
små og store i Skiptvet Misjonshus.
Vi skal gå rundt juletreet, synge og kose oss!
Alle ønskes hjertelig velkommen. 

TEMAKVELD:

Velkommen til temakveld på
Misjonshuset 

onsdag 12. februar kl 18:30

Vi har vel alle kjent på det å være
sliten, samtidig som det er så mye
vi må gjøre – og burde ha gjort. 
Dette temaet tror vi er høyaktuelt

med alle de krav 
og forventninger vi har hengende

over oss 
– og ikke minst skaper til oss selv.

Sigmund Danielsen deler sin 
kunnskap om temaet, 
og innleder til samtale.

SKIWEEKEND FOR
UNGDOM

Det nærmer seg tiden for 
påmelding til vinterens store 

happening for bygdas ungdommer.
Vi reiser med buss til Veslestølen
leirsted, Ål i Hallingdal helgen 

28. februar til 1. mars.        
Det blir en weekend fylt med 

masse aktiviteter både ute og inne,
ski- og snowboardkjøring i bakken
for de som vil, gode opplevelser,
afterski, god mat og mye moro.

Påmelding til skiweekend vil starte
tidlig i januar, så følg med på
hjemmesiden og på Facebook. 
For mer informasjon om bakken,

se www.aalski.no 
Dette blir gøy! 

BLI MED DA VEL!

JULEKONSERTER
Tradisjonen tro vil vår eminente kantor også i år arrangere to julekonserter i

Skiptvet kirke. 
Valeri Rubacha har med seg Skiptvet Barnegospel og Skiptvet skolemusikk
søndag 8. desember kl. 17.00. Det blir musikk-quiz, og menighetspedagog

Mona Skogstad holder andakt. 
Søndag 15. desember kl. 19.00 er det Skiptvet sangkor og 

Skiptvet Musikkorps som spiller med Valeri. 
Denne søndagen er det sokneprest Anne Ringen som holder andakten.

Begge konsertene er gratis for publikum, og vi ønsker at mange kommer til
kirken vår for å få med seg bygdas flotte musikanter og sangere! 

Velkommen til søndagsmøter på Misjonshuset!
26. januar kl. 17:00 

Bjørnar Holmedal deler
Guds ord med oss,

og Skiptvet Soul Children
byr på en minikonsert!

I stedet for søndagsmøte i februar, så blir det TEMAKVELD, 
se egen omtale.

8. mars kl. 17:00  
Israelmisjonsmøte!

Det blir tale av Runo Lilleaasen. Torgeir Flateby forteller oss om Israelmisjonen.   
Tone-Anita og Roy Heier synger for oss!

Runo Lilleaasen     Tone-Anita og Roy Heier      

Vi ønsker alle hjertlig velkommen 
til givende kvelder!
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Skiptvet Misjonshus

MØTEPLASSEN

Desember:
2. des     kl. 18.00    Klubben på Stalloftet
3. des      kl. 19.15    Soul Children øver
10. des   kl. 19.15    Soul Children øver
12. des    kl. 11.00    Formiddagssamling. Tale og sang av Gunnar Kinn.
13. des    kl. 17.30    Fredagssamling. Vi synger julen inn. Soul Children deltar.
19. des    kl. 19.00    Misjonssamling. Tale og sang av Sigbjørn Agnalt.
28. des    kl. 17.00    Juletrefest på Misjonshuset

Januar:
7. jan      kl. 18.00    Barnegospelen øver
9. jan      kl. 11.00    Formiddagssamling
13. jan    kl. 18.00    Klubben på Stalloftet
14. jan    kl. 19.15    Soul Children øver
17. jan    kl. 17.30    Fredagssamling m/årsmøte. Andakt av Anne Ringen, 
                                forsangergruppa deltar.
21. jan    kl. 18.00    Barnegospelen øver
               kl. 19.15    Soul Children øver
23. jan    kl. 19.00    Misjonssamling
26. jan    kl. 17.00    Søndagsmøte. Tale fra DC av Egil Svartdal. 
                                Sanggruppa deltar Tale av Bjørnar Holmedal, minikonsert 
                                med Soul Children.
27. jan    kl. 18.00    Klubben på Stalloftet
28. jan    kl. 19.15    Soul Children øver

Februar:
4. feb      kl. 18.00    Barnegospelen øver
               kl. 19.15    Soul Children øver
7. feb      kl. 17.30    Fredagssamling. Menighetspedagog Mona holder andakt, 
                                Barnegospelen synger.
10. feb    kl. 18.00    Klubben på Stalloftet
11. feb    kl. 19.15    Soul Children øver
12. feb    kl. 18.30    TEMAKVELD «å ta vare på deg selv – og andre». 
                                Sigmund Danielsen. Enkel bevertning.
13. feb    kl. 11.00    Formiddagssamling
24. feb    kl. 18.00    Klubben på Stalloftet
25. feb.   kl. 19.15    Soul Children øver
27. feb    kl. 19.00    Misjonssamling Radio Øst kveld v/Øystein Fagermoen 
                                og Tone Anita Heier
28. feb-01.mars        SKIWEEKEND på Veslestølen, for ungdommen vår!

Mars:
3. mars    kl. 18.00    Barnegospelen øver
               kl. 19.15   Soul Children øver
8. mars    kl. 17.00    Søndagsmøte. Runo Lilleaasen taler, Torgeir Flateby 
                                forteller om Israelsmisjonen. Sang av Tone-Anita og Roy.
9. mars    kl. 18.00    Klubben på Stalloftet
12. mars  kl. 11.00    Formiddagssamling
13. mars  kl. 17.30    Fredagssamling. Andakt av Hilde Lund. Bjørnstad 
                                barnegospel deltar.
17. mars  kl. 18.00    Barnegospelen øver
               kl. 19.15    Soul Children øver
23. mars  kl. 18.00    Klubben på Stalloftet
24. mars  kl. 19.15    Soul Children øver
26. mars  kl. 19.00    Misjonssamling. Knut Solberg og mannsgruppa fra 
                                Tryggheim deltar
31. mars kl. 18.00    Barnegospelen øver
               kl. 19.15    Soul Children øver

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 
kl. 19.15-20.15 

på Misjonshuset.
Fra 5. klasse.

Skiptvet klatreklubb
Treffes i klatreveggen på

Misjonshuset fra kl. 18.00 -
20.00 følgende dager i høst:

Datoer for våren 
kommer i neste nummer.

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

✁



1. desember 1. s i advent
Skiptvetkirke kl. 19.00
Velkommen til lysmesse i Skiptvet kirke.
Gudstjenesten forrettes av sokneprest Anne
Ringen. Hun har med seg menighetspedagog
Mona Skogstad og konfirmantene våre. Etter
gudstjenesten serveres det kirkekaffe. Håper
mange finner veien til kirken!
3. desember
Skiptvet kirke kl. 8.30
Morgenbønn
8. desember 2. s i advent
Skiptvet kirke kl. 11.00
Velkommen til adventsgudstjeneste ved Tormod
Vold. Vi minner også om at det i dag er 
Barnas julekonsert i kirken kl. 17.00! Valeri
Rubacha har med seg Skiptvet barnegospel og
Skiptvet skolekorps. De spiller og synger julen
inn. Andakt ved menighetspedagog Mona
Skogstad. Gratis inngang.
15. desember 3. s i advent
Skiptvet kirke kl. 11.00
Adventsgudstjeneste ved sokneprest Anne ringen.
Velkommen til kirken!
Det er også julekonsert i kirken kl. 19.00! Valeri
Rubacha, Skiptvet sangkor og Skiptvet musikkorps
gir oss en god dose julestemning! Gratis inngang. 
24. desember Julaften
Skiptvet kirke kl. 14.30 og kl. 16.00
Velkommen til gudstjeneste på julaften ved sokne-
prest Anne Ringen. Martine Westbye spiller trompet.
25. desember Juledag
Skiptvet kirke kl. 11.00
Velkommen til gudstjeneste denne juledagen!
Sokneprest Anne Ringen forretter. 
31. desember Nyttårsaften
Skiptvet kirke kl. 23.15
Velkommen til midnattsmesse ved sokneprest
Anne Ringen! Orgelspill fra kl. 23.00.
1. januar Nyttårsdag
Skiptvet kirke kl. 16.00
Minnegudstjeneste ved sokneprest Anne Ringen. Vi
vil minnes alle de vi har fulgt til graven i året som har
gått. Alle er hjertelig velkommen til kirken!
5. januar Kristi åpenbaringsdag
Skiptvet kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest Anne Ringen og
menighetspedagog Mona Skogstad. Vi feirer Hellig
trekongersfest! Etter gudstjenesten serveres det kirke-
kaffe. Vi ønsker små og store velkommen til kirken
vår!
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7. januar
Skiptvet kirke kl. 8.30
Morgenbønn
12. januar 2. s i åpenbaringstiden
Skiptvet kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved vikar. Håper å se deg i kirken!
19. januar 3. s i åpenbaringstiden
Skiptvet kirke kl. 11.00
Velkommen til gudstjeneste ved sokneprest
Anne Ringen.
26. januar 4. s i åpenbaringstiden
Skiptvet kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved sokneprest Anne Ringen. Etter
gudstjenesten serveres det kirkekaffe.
Velkommen skal dere være!

2. februar 5. s i åpenbaringstiden
Skiptvet kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved sokneprest Anne Ringen. Alle
er velkomne til å delta!
4. februar 
Skiptvet kirke kl. 8.30
Morgenbønn
9. februar Såmannssøndag
Skiptvet kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest Anne Ringen
og menighetspedagog Mona Skogstad. Etter guds-
tjenesten blir det servert kirkekaffe. Håper mange
finner veien til kirken vår denne søndagen!
14. februar Valentins dag
Skiptvet kirke kl. 19.00
Velkommen til Valentinsmesse med sokneprest
Anne Ringen. Se omtale inne i bladet.
16. februar Kristi forklarelsesdag
Skiptvet kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved sokneprest Anne Ringen.
23. februar Fastelavnssøndag
Skiptvet kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved vikar. Etter gudstjenesten ser-
veres det kirkekaffe med boller. Velkommen!
26. februar Askeonsdag
Skiptvet kirke kl. 19.00
Skriftemålsgudstjeneste ved sokneprest Anne
Ringen. Alle er velkommen til å delta!
1. mars 1. s i fastetiden
Skiptvet kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved sokneprest Anne Ringen.
Velkommen!
3. mars 
Skiptvet kirke kl. 8.30
Morgenbønn

8. mars 2. s i fastetiden
Skiptvet kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved sokneprest Anne Ringen.
Håper å se deg!

15. mars 3. s i fastetiden
Skiptvet kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved vikar. Velkommen til kirken
vår!
22. mars Maria budskapsdag
Skiptvet kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest Anne
Ringen og menighetspedagog Mona Skogstad.
Skiptvet Barnegospel kommer og synger for oss,
og vi skal dele ut «Min kirkebok» til 6åringene
våre! Etter gudstjenesten blir det servert 
kirkekaffe. Vi ønsker alle varmt velkommen!
29. mars Fasteaksjon
Skiptvet kirke kl. 11.00
Velkommen til gudstjeneste ved sokneprest
Anne Ringen og menighetspedagog Mona
Skogstad. Ta vel imot konfirmantene våre som
går rundt i bygda med bøsser etter 
gudstjenesten!

Døpte:
August:
Luna Jasmine Bjerke
September:
Emerik Nordskogen-Solberg
Oktober:
Gustav Sousa-Smerthu
Agnes Mariane Antonsen
Christoffer Novello Haug
Sofie Gulbrandsen Lennes
Christian Holan Pedersen 
(Akershus slottskirke)

Vigde:
August:
Heidi Holm og Nils Atle Smerthu
September:
Susan Isabell Olsen og 
Magnus Grendal Andersson

Døde:
September:
Lene Martha Tangen, født 1929
Inger-Berit Kvande, født 1957


