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Fred på jord!
Jeg vokste opp under den kalde
krigens kaldeste periode. Vi lærte å
bruke tilfluktsrom. Fra
klassevinduene så vi Nike-rakettene
på Rustan i Asker, de var en del av
Nikebataljonen som også hadde
batterier i Nes, Trøgstad og Våler,
alle i Borg bispedømme. I avisene
leste vi om prøvesprengninger i nord
og Stillehavet i sør, og om
muligheten for atomkrig. Sammen
med våre foreldres fortellinger om
nazistenes okkupasjon av Norge
1940-45 var krigens mulighet i Norge
en del av vår livsfølelse.
I julegudstjenestene sang vi med stor
innlevelse «Deilig er jorden». Vi sang
salmens siste vers med stor intensitet:
«Englene sang den/først for markens
hyrder: skjønt fra sjel til sjel det lød».
Vi omgjorde engelens ord til en bønn:
«Fred over jorden». Da kunne vi
følge oppfordringen i den neste linjen
«menneske, fryd deg» og få feste i et
håp: «Oss er en evig Frelser født».
Det var en rystet Bernhard Severin
Ingemann som skrev denne salmen i
trass og håp da han fikk krigens
brutalitet tett innpå i slagene mellom
Danmark og Prøysen fra 1848 til
1850. Med utgangspunkt og
sluttpunkt i Jesu fødsel julenatt ville
han tegne en alternativ virkelighet om
mennesket på fredens
pilegrimsvandring.
«Oss er en evig frelser født» må bety
at begivenhetene i Betlehem for snart
2000 år siden også former vår
Illustrasjonsfoto ved Bo Mathisen

Kirketjener Astrid Knudsen
tlf.: 907 55 047
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virkelighet 2020 slik den gjorde for
Ingemann i Danmark i 1850. Barnet i
krybben viser oss at Gud, himmelen
og jordens skaper, ikke har overlatt
mennesker til seg selv. I hele det
veldige kosmos der Gud finnes
overalt og i alt, er Gud også tilstede i
dette lille barnet i krybben og
bekrefter for alle mennesker og hele
skaperverket at Gud er hos oss hele
tiden.
I den hebraiske bibelens salmebok
synges Guds fredsvisjon for
menneskene: «Miskunn og sannhet
skal møte hverandre, rettferd og fred
kysse hverandre» (Salme 85.11).
Julenatt bekrefter Gud at vi ikke er
alene om å arbeide for denne
visjonen i vår tid og på vårt sted.
Julenattens fredssang er fortsatt en
bønn og gir retning for livene våre.
Den gir oss frimodighet til å se
tegnene på fred i våre liv og vår
verden, og trass til å kjempe mot
ødeleggelse og ufred.
Måtte vi være med og legge til rette
for at rettferd og fred kysser
hverandre og at miskunn og sannhet
får mulighet til å leve blant oss.
Da kan bønnen bli et håpstegn for
alle dem som lever i krigens og
undertrykkelsens virkelighet og
skygge. Da kan «Deilig er jorden»
bli vår salme på rettferden og fredens
pilegrimsvandring.
Velsignet julehøytid ønskes dere alle.

Atle Sommerfeldt
Biskop i Borg
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Prestens hjørne

Jesus er ikke moralens vokter
- Han er vår venn
-Jeg er ingen personlig kristen, men jeg
prøver å oppføre meg ordentlig mot
andre mennesker.
-Jeg er ikke kristen, altså, men jeg ber
ofte før jeg legger meg om kvelden og
når jeg er redd.
-Jeg er ingen kirkegjenger, men jeg ber
fadervåret hver kveld.
-Jeg er ikke en sånn som går i kirken
hver søndag og sånn, men jeg skulle
ønske at kirka kunne være åpen hele
tiden og at jeg kunne dra dit og tenne et
lys iblant.
-Jeg er ikke personlig kristen, men
kanskje sånn vanlig kristen og det
hadde vært fint om kirka i Norge hadde
hatt sånne bokser som det satt en prest
inni bak en gardin og man kunne
bekjenne sine synder og få tilgivelse,
liksom.
Som prest i Den norske kirke mottar
jeg nesten ukentlig kommentarer som
disse og kommentarer som likner på
disse.
Kirken gir noen mennesker tilhørighet
og trygghet. Kirkens gudstjenester og
foreningsliv fyller hverdagene med
fellesskap og omsorg.
Men noen opplever det motsatte.
De opplever kirken som eksklusiv – for
de få. De som finner seg til rette der,
har det nok hyggelig, men selv synes
de at muren er for tykk og for høy. Og
ofte handler det om at de føler at de
ikke holder moralsk mål. De er ikke bra
nok.

De som er på utsiden, føler seg kanskje
litt maktesløse overfor dem som er på
innsiden.
Og de som er på innsiden, føler seg
kanskje litt maktesløse overfor dem
som er på utsiden.
Det kan være noen fordommer som
stenger begge veier.
Skaper kirken i verden varme og
tilhørighet, eller avstand og
mindreverd?
Jula handler om at Gud ble menneske i
kjøtt og blod i Jesusbarnet. Et hovedord
i vår kristendomsforståelse er ordet
«inkarnasjon». Hovedteksten for dette
ordet står først i Johannesevangeliet.
«Inkarnasjon» betyr «i-kjøttkommelse». Det handler altså om at
Gud ble menneske.
Og ulykken er kanskje denne: Når
kirken forkynner inkarnasjonen, så lar
vi ofte «i-kjøtt-kommelsen» stanse i
over-jeget: I Fornuften. I hodet. Gud er
den øverste autoritet. Gjennom Jesus
inngår Han et nært samarbeid med de
andre autoritetene i livet mitt: Mine
foreldre, min samvittighet, med alt i
meg som sier: «du må» og «du bør».
Det som da skjer, er at evangeliet blir
redusert til moral. Læren er kanskje
riktig, men nerven, varmen, ånden,
blodet og kraften mangler.
Da Jesus kom, gikk han ikke til topps i
menneskeheten, men til bunns. Han
reiste gjennom over-jeget og like ned til
jeget og barnet.
Kristendom handler ikke om den sterke
tro eller om moral. Om at du må bli et

Forsidebildet

Maria, Josef og Jesusbarnet, - slik vi har sett julens hovedpersoner tusen ganger
før. Hvorfor blir vi ikke lei av dette motivet, og hvorfor blir vi aldri ferdig med
det? Ganske enkelt fordi det er så viktig: At Gud kom til oss i et fattig barn. At
han vokste opp til mann og lærte med myndighet og overbevisende kraft om
Guds innerste vesen og plan. Alle tanker om at vi har noe guddommelig i oss som
ikke trenger en Frelser, faller til jorden når Jesus roper fra korset: «Det er
fullbrakt!» I julen minnes vi starten på Guds frelsesverk. Et barn i en krybbe er
ingen menneskelaget frelsesoppskrift. Den er Guds ufattelige redningsaksjon for
sin kjære menneskeslekt. Takk for at vi får feire Jesu komme nok en gang!

Gledelig jul! Gerd Krohn-Hansen
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bedre menneske og at Gud er
storebroren som ser alt det gale du gjør.
Jesus trivdes blant samfunnets minste.
Blant dem som ikke fikk livet til. Blant
dem som ble tråkket på.
Når Jesus blir værende i vårt over-jeg,
har ikke inkarnasjonen funnet sted. Da
forblir Gud mektig og stor, men langt
borte. Og jeg forblir liten, forlatt og
engstelig.
Jesus sa noe varmt og lavmælt: Kom til
meg, alle dere som strever og bærer
tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.
Han snakker til jeget i et menneske –
ikke til over-jeget.
Han tok barna i armene sine og la
hendene på dem og velsignet dem.
Overalt hvor han kom, skapte han
varme, tilhørighet, nærhet og omsorg.
Jesus er ikke moralens vokter. Han er
vår venn. Uansett hvilken livssituasjon
vi er i. Uansett hvor mange ganger vi
går i kirken i løpet av et år eller et liv.
Uansett om vi klarer å gjøre vårt beste.
Eller ikke klarer det. Eller ikke vet helt
hva som er å gjøre vårt beste.
Kirken sliter med synkende tall. Færre
og færre mennesker føler hengivenhet
og knytter sine håp til kirkens budskap.
For noen er løsningen at kirken må
være tydeligere. Kirken må tale med
klar basun mot moralsk forfall og
frafall.
Jeg er tilhenger av tydelighet. Jeg er
tilhenger av å tale med klar basun.
Om Guds hellighet. Om Han, som er
din og min søster og brors vokter og
beskytter og derfor ikke tåler at vi
mennesker krenker hverandres grenser
eller verdi.
Om tilgivelsen. Om en ny begynnelse
hver dag, hver time, hvert minutt vi
lever. Om frelsen i Jesu død på korset.
Om håpet om seier over døden på
grunn av Hans seier over døden.
Om Jesus. Om Menneskevennen.
Sjelesørgeren. Om de varme øynene.
Jesus er ikke moralens vokter. Han er
din og min vokter. Han er vår venn.
Anne
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Bispevisitas til Skiptvet
Vi har gleden av å ta menighetsbladets lesere «en snartur» gjennom
programpostene i bispevisitasen, som ble avholdt 3., 4. og 8. november.
Det ble 3 innholdsrike dager, hvor biskop Atle Sommerfeldt, prost Kåre
Rune Hauge og seksjonssjef Endre Fyllingsnes fikk et bredt innblikk i
bygda vår! Det ble dessverre en forkortet visitas på grunn av
koronasituasjonen, og biskopen måtte i samarbeid med menighetsrådet
gjøre noen valg om hva som skulle prioriteres.
Visitasen ble åpnet tirsdag morgen
med gudstjeneste i Skiptvet kirke,
hvor både biskop, prost og
sokneprest deltok. Deretter fikk
biskopens følge en omvisning på den
nye kirkegårdsdelen. Biskopen ga
uttrykk for at han synes det er blitt er
flott anlegg, som vi i Skiptvet kan
være stolte av. Det ble også tid til en
kort orientering om historien til
kapellet og kirkestallen, samt
planene / ønskene om å føre opp et
nytt driftsbygg med bedre
arbeidsforhold for kirketjener og
kirkegårdsarbeider.
Neste post på programmet var
stabsmøte på Misjonshuset, hvor
biskopens følge fikk møte hele
staben. Formålet med dette møtet
var at biskopen skulle bli kjent med
hver enkelt medarbeider, og få et
innblikk i deres arbeidsoppgaver og
arbeidssituasjon. Biskopens mange
spørsmål viste både interesse og
kunnskap om mange av de
utfordringer en kirkelig stab står over
for i hverdagen.
Etter en felles lunsj gikk turen til
Solheim, hvor biskop, prost,
sokneprest og kirkeverge i fellesskap
forberedte møte med menighetsrådet
og Skiptvet kommune. Dette er faste

Befaring på kirkegården

programposter i alle visitaser, og det
er viktige arenaer for å fokusere både
på menighetens virksomhet og
lokalsamfunnets prioriteringer,
«suksesshistorier» og utfordringer.
Deretter var det møte med NAV og
kommunens flyktningekonsulent.
Her ble det satt fokus på levekårene
for bygdas befolkning, spesielt for
unge, enslige eldre og for flyktninger
og innvandrere. Fra kirkens side ble
det spurt om hva vi kan bidra med
for å bedre situasjonen spesielt for
disse gruppene. Det ble også drøftet
om det er noe kirken kan bidra med
for å gi arbeidstrening til mennesker
som har behov for dette. Her er det
flere diakonale tiltak som kan være
aktuelle, og som vil bli drøftet i
fellesskap fremover.
Tirsdag ettermiddag ble innledet med
et møte med Skiptvet historielag.
Synnøve Aasheim Hansen og Jorunn
Berger hadde «snekret sammen» et
rikholdig kåseri, som ga oss alle et
godt innblikk i Skiptvets historie.
Her ble både «lensa», kirken og
Skiptvet-bygda generelt omtalt med
historisk blikk. Det var flere av oss
som fikk et godt påfyll i vår
historiekunnskap!

Fra Skogklosteret
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Møte med Skiptvet kommune

Neste post på programmet var møte
med Skiptvet menighetsråd.
Menighetsrådet hadde på forhånd
formulert spørsmål til biskopen, som
han ga fyldige svar på. Det ble også
samtalt om menighetsrådets
virksomhet og fokusområder, med
utgangspunkt i strategiplanen for
Borg bispedømme.
Tirsdagen ble avrundet med
kveldsbønn på Misjonshuset. Einar
Tjelle ledet oss gjennom både
andakt, sang og bønn.
Onsdagen ble innledet med to «faste
poster» - morgenbønn i kirken, og
biskopens tilsynssamtale med
soknepresten. Deretter gikk turen til
kommunehuset, hvor det var satt av
god tid til møte med kommunens
politiske og administrative ledelse.
Ordfører Anne-Grethe Larsen
innledet møtet, og ønsket
velkommen. Så fortalte rådmann,
kommunalsjef og
virksomhetslederne kort om de ulike
virksomhetene i kommunen. Her var
det fokus på alt fra økonomi,
oppvekstvilkår for barn og unge,
situasjonen for bygdas eldre og
pleietrengende til nytt vanntårn og
utbyggingen av Vamma kraftverk.
Dette ga biskopen og hans følge en
god innsikt i kommunens
virksomhet.
Etter en velsmakende lunsj tilberedt
og servert av kjøkkensjefen på
Sollia, var det biskopens tur til å
kommentere og stille spørsmål.
Biskopen hadde på forhånd satt seg
grundig inn i samfunnsdelen av
kommuneplanen, samt ulike
nøkkeltall for Skiptvet.
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Susan Bos fra Nes Lenseteater

Prost Kåre Rune Hauge, biskop Atle Sommerfeldt og sokneprest Anne C E Ringen

Gjennomgangstema i denne
møtedelen – som i flere av de andre
møtene under visitasen – var
ungdommens tilbud og trivsel i
bygda, sitasjonen for enslige eldre,
situasjonen for flyktninger og
innvandrere og levekårene generelt
for bygdas innbyggere.

over hvor stor andel av
konfirmantene som velger kirkelig
konfirmasjon her i Skiptvet!

Det ble flere ganger trukket frem at
bygdas befolkning har behov for
gode og trygge møteplasser. Her har
både kommunen, kirken og alle
frivillige organisasjoner i bygda en
felles utfordring!
Det ble også fokusert på bruk av FNs
bærekraftsmål som et felles
begrepsapparat i planer og utvikling.
Fra møtet med kommunen gikk turen
til Skogklosteret, hvor biskopens
følge fikk en god innføring i
klosterets virksomhet. Det ble også
gitt en omvisning i deler av
bygningsmassen på klosteret.
Neste års konfirmanter hadde
forberedt mange spørsmål til
biskopen da de møttes til «Grill en
biskop» i kapellet. Biskopen var
imponert over konfirmantkullet, som
allerede virker til å trives godt
sammen. Han var også imponert

Herfra gikk turen til Berg gård, hvor
biskopens følge fikk en innføring i
gårdsdriften til familien Solberg. Tor
Jacob Solberg orienterte om driften
på gården. Man har hatt fokus på å
bygge opp et økologisk og
bærekraftig landbruk – noe man har
lykkes med også gjennom tider med
dårlige rammebetingelser. Her fikk
også biskopens følge møte
flyktninger, som er engasjert i
arbeidet på gården. Over en
kaffekopp ble biskopen igjen
«grillet» - denne gangen av den
yngre gererasjon på gården, som
hadde flere spørsmål……
Så gikk turen tilbake til
Misjonshuset, hvor det var invitert til
middag med et utvalg av lag og
foreninger i Skiptvet. Den
opprinnelige planen var å invitere
alle lag og foreninger til et møte i
aulaen på Kirkelund, men på grunn
av pandemien måtte dette skaleres
kraftig ned. Menighetsrådet måtte
derfor gjøre et utvalg, og på møtet
deltok representanter fra Lions,
Skiptvet Sangkor, Røde Kors,

Skiptvet Bygdekvinnelag,
”Helselaget, Skiptvet Musikkorps,
Skiptvet Idrettslag, Misjonshusets
fellesforening, Skiptvet
Motoraktivitesklubb og Nes
Lenseteater. Her fikk hver
organisasjon mulighet til å
presentere seg, og biskopen
oppfordret alle til å reflektere over
hvordan vi i fellesskap kan skape
flere inkluderende møteplasser her i
Skiptvet.
Neste post på programmet var møte
med styret i Misjonshusets
fellesforening. Her var også temaet
inkluderende møteplasser for både
unge og eldre, samt videreutvikling
av det gode samarbeidet som er
etablert mellom menighetsrådet og
organisasjonene som Misjonshusets
fellesforening representerer.
Kvelden ble avsluttet med
kveldsbønn, som ble ledet av
Anne-Grethe Larsen.
Søndag 8. november ble visitasen
avsluttet med visitasgudstjeneste og
visitasforedrag på Vonheim. Selv om
pandemien ga oss noen
begrensninger, ble dette en flott og
verdig avslutning på en meget
givende visitasuke.
Vi vil uttrykke takknemlighet til alle
som har bidratt til å gjøre visitasuka
til en vellykket uke!
Rune Johansen,
på vegne av Skiptvet Menighetsråd

Biskopens visitasforedrag.

”Grill en biskop”
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En førjulsprat om julefeiringen på 1930-tallet
Menighetsbladet er på besøk
hos Bergljot Schie for å høre om
julefeiringen på Skipperud i
hennes barndom og ungdom.
Det var travelt å forberede jula den
gang også, sier Bergljot. Etter
slaktinga skulle maten lages til, og vi
hadde jo ingen fryseboks som i dag,
så mye ble hermetisert. Kakebaking
hørte med, og da kom gjerne
Høie-barna (naboene) for å være
med. Øl ble brygget, og det hendte at
det kunne bli sterkt i løpet av jula!
Julehandelen var i Mysen. Vi dro
over isen til Skjørshammer-gårdene
og videre til Mysen med buss.
Ruth Jakobsen kommer innom i
løpet av samtalen, og begge forteller
om skikken med å ha staur med
julenek og små trær på begge sider
av låvebrua. Juletreet inne var barna
med på å pynte, både i familien
Ladim på Sør-Vister og på
Skipperud.
På julaftens formiddag var det
samling til mølje. På Skipperud var
det tradisjon at naboen Torvald
Bogen kom på besøk til
møljemåltidet. Etterpå var det gjerne
litt leik og moro før far dro til
Aslaksrud for å hente familie som
kom med bussen fra Oslo. Det var jo
også trivelig når nabogutten Johan
Høie kom innom utpå ettermiddagen.
Han studerte i Sveits, og det var
spennende å høre nytt fra den store
verden utenfor Skiptvet!

høytidelig, men at det skulle vaskes
opp og ryddes etter middagen og før
pakkene kunne deles ut, det var
bedrøvelige greier! Far likte å være
nisse, så nissen kom gjerne på besøk
på Skipperud. Bestemor hadde trodd
på nissen fra barndommen på Borgen
og kunne fortelle levende om ham.
Det var nok helst fjøsnissen hun
tenkte på, men de hadde ikke
tradisjon for å sette ut grøt til ham.
Vi hadde ikke nisse hos oss, forteller
Ruth. Gaver ble mer vanlig etter
hvert, og da var det gjerne nyttige
ting som klær i pakkene.
Vi fikk også klær, eller ting vi
trengte, sier Bergljot, men bøker sto
øverst på hennes ønskeliste. GGP,
serien Gyldendals Gode Pikebøker
var kjærkomne julegaver. (Mannlige
lesere husker antakelig guttebøkene i
serien GGG, Gyldendals Gode
Guttebøker.)
Når gavene var delt ut senket
stillheten seg over stua. Barna leste i
gavebøkene eller i julehefter, mens
de voksne gjorde huset klart til

1. dagen. Morgenstellet i fjøs og
uthus skulle jo gå sin gang, så alt
måtte være på stell kvelden før.
Stille skulle det også være på
1. juledag! Ingen skulle dra på besøk
den dagen, men for den som hadde
fått ei bok ble dagen til å holde ut,
likevel! Ruth forteller om spill, og
det var mye sang og musikk i
familien, så 1. juledag ble ingen tung
dag hos henne heller.
Romjula var tiden for
familieselskaper. Ungdommene
hadde gjerne sine egne samlinger, og
da kunne det være spennende å se
hvem en fikk til bords! Moro var det
også å leike ”kjærringa i mørket”!
Begge forteller om julebukkene i
romjula. Både barn og voksne dro
omkring, og Bergljot minnes at
voksne julebukker en gang kom med
buss til et selskap på Sundås! Barna
sang og fikk gaver, gjerne frukt.
Juletrefestene var et fast innslag i
julefeiringen. De husker festene på
Haugen skole, på Langli bedehus og

Julekveldsmåltidet var utpå kvelden.
På Skipperud var det plass ved
bordet også for arbeidsfolket som
ikke kunne komme hjem i jula. Både
på Sør-Vister og på Skipperud ble
det servert svineribbe og kjøttkaker
eller medisterkaker, med riskrem og
rød saus til dessert.
Bergljot husker at mor leste
juleevangeliet ved bordet. Det var jo

Bergljot Schie og Ruth Jakobsen er 90 år gamle, og ”gikk og leste ” sammen, med
konfirmasjon 1. oktober 1944. Nå er de naboer i hver sin serviceleilighet på Sollia.
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på Svae bedehus. Det var mange folk
– og gang rundt juletreet. Hver
familie hadde sin egen mat med,
barna fikk poser med frukt og
godteri, og det var gjerne litt
underholdning. På skolejuletrefesten
måtte vi stå for underholdningen
selv, forteller Bergljot. En gang
deklamerte jeg Terje Vigen, med
sufflør. Læreren satt bak og kunne
trå til om jeg skulle stoppe opp.
Når jula nærmet seg slutten ble så
barn i nabolaget invitert til ”å høste
juletreet”. Da var det lek og moro,
pynten på treet skulle tas ned, og
kurvene var fylt med smågodt.
Samlingene kunne være på
forskjellige dager, slik at barna
kunne gå fra gård til gård og drøye
julegleden lengst mulig.
Tekst og foto: Yngvar Nilsen

Aktivt år på museene
Bygdas to museer, Skiptvet bygdemuseum og Nes lensemuseum
har hatt et aktivt år. Flom i elva og frykt for koronasmitte gjorde at
vi avlyste noen av de planlagte åpne søndagene, men besøket var
bra når vi først åpna dørene. Noen kommer innom for en kopp
kaffe og en prat, andre kommer for å lære om tømmerfløtning og
bygdas historie. Utenom våre åpne dager er det en del omvisninger
for grupper og skoleklasser. Både Nes og Bygdemuseet blir
benyttet til vielser, så bruken er mangfoldig.
Ny tribune sto klar på Nes i år, og forhåpentligvis kan
teaterpublikumet benke seg der høsten 2021 for å se lenseteateret
framføre stykket Festen. Kommunen sørger for vedlikehold av
anleggene, og en av spisebrakkene på Nes har fått ny kledning på
to av veggene. Det er Museumsstyret som på frivillig basis sørger
for orden og aktivitet på museene, og vi gleder oss allerede fram til
neste år. Vi vil gjerne invitere foreninger og kunstnere til å vise seg
fram på våre åpne dager, så ta gjerne kontakt!
Hilsen oss i Museumsstyret.

Liker du hagearbeid?

Da er du kanskje rett person til å ta et engasjement som legatsteller på kirkegården?
Vår flinke legatsteller gjennom de 3 siste årene ønsker avlastning, og vi søker derfor etter legatsteller på
Skiptvet kirkegård, som får ansvar for å plante, vanne og luke på ca. 50 legatgraver.

Engasjementet består i:

•
•
•
•

Rydde gravene på våren, og klargjøre for planting
Plante til pinse
Vanne og luke gravene jevnlig gjennom hele vekstsesongen
Rydde og legge på granbar ca. 1. november

Vi søker primært en voksen person med erfaring og interesse for hagestell.
Du bør ha øye for at det skal se pent ut, og være stolt av et godt resultat.
Engasjementet krever tilstedeværelse gjennom hele sommersesongen.
Engasjementet kan eventuelt deles mellom flere personer. Godtgjørelse etter avtale.
Søknad sendes til kirkeverge@skiptvet.kirken.no
innen 15. januar 2021.
Dersom du har spørsmål kan du kontakte
Rune Johansen på tlf. 91787650.
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Julesang på kirkegården
Hver kveld kl 18.00 siste uka før
julaften skal det i år skapes litt
julestemning på kirkegården!
Kombiner besøket på graven, eller
kveldsturen, med "7 minutter
julestemning" utenfor kirken. Vi
tenner lys, hører en kort juletekst og
synger "Deilig er jorden" sammen.
Litt av bakgrunnen for dette nye
tiltaket er korona-utfordringen, som
gjør at ikke alle får plass i kirken på
julaften i år. Og julekonsertene uteblir.

«Julesang på kirkegården» følger
selvsagt smittevernbestemmelsene,
med nødvendig avstand, registrering
og anti-bac tilgjengelig.
Disse korte samlingene ledes av
frivillige «forsangere», begynner
lørdag 19. desember kl 18.00, og
avholdes hver kveld fram til julaften.
NB. På julaften er samlingen kl 12.00
(og ikke klokken 18). Klè deg godt.
Vi tåler litt ruskevær. Er det regn eller
mye vind avlyser vi.

Få med deg noen flere, og stikk
innom på kirkegården kl 18.00 i uka
før jul. Vær med å synge den fineste
julesangen under stjernene, utenfor
den fineste kirka på den vakreste
kirkegården, med flest levende lys
tent.
Bli med å lage 7 minutter
julestemning i uka før jul!
Velkommen!
Menighetsrådet og frivillige sangere.

Tips til en grønnere jul
Finn på hyggelige ting sammen
i adventstida i stedet for
gavekalender - spar heller
gavene til julaften! (For
eksempel: bake og pynte
pepperkakehus, hogge lokalt
juletre, lage spiselige gaver,
bake lussekatter, spille
brettspill, se en julefilm, lage
julepynt.)
Spør etter ønskeliste til de du
skal gi gave til.
Bruk gaveposer som kan
gjenbrukes.

Bruk gråpapir (med eller uten
farge), avispapir eller
tøystykker som innpakking.

noen på sopptur, skitur, rusletur
i lysløypa, konsert, båttur etc),
gavekort på din tid (snømåking,
barnepass, klippe hekk, lage
middag etc), spiselige gaver,
hjemmelaget fuglemat og
etiske gaver i stedet for «ting
og tang».
Har du en god bok? Gi den i
gave til noen som liker å lese!

Kjøp julepynt, juleantrekk og
julegaver på gjenbruksbutikker
eller Finn.no.
Bytt ut til ledpærer – de bruker
mindre strøm og varer lengre.
Bruk timere til lys – da
forvirrer du også tyvene.
Ikke hell matrester og fett i
sluk og toalett – da kan
rørene tette seg og
rottene får et festmåltid.

Kjøp lokal julemat.

Sorter emballasjen – også på
Julaften!

Bruk ordentlige tallerkener og
bestikk i stedet for engangs selv om det frister å slippe
oppvaska!

Kjøp stearinlys som er laget av
bivoks eller er svanemerket.

Ta vare på julematrestene - frys
ned i porsjoner og ha til
middag eller lunsj senere.
Fyr riktig i peisen; tenn opp fra
toppen, ha god trekk og ikke
bruk julegavepapir i peisen.

Husk at ALT elektronisk avfall
(også blinkesko) kan leveres
gratis tilbake til tilsvarende
butikker - bruk adventstida til å
rydde og levere.
Dra og se på fellesfyrverkeri i
stedet for å kjøpe selv.

Gi bort opplevelser (ta med

Utarbeidet av Grønt Utvalg
Den norske kirke Sarpsborg
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Gruer seg til iskald vinter

Mamma Weedad Ahmad
Al-Khalaf er bekymret for
fremtiden til datteren Talia
på ett år.
Det er ingenting for dem å
gjøre i flyktningleiren i
Bekaadalen, og de har hele
livet på vent.

For å holde på varmen, bor
småbarnsfamilien i et lite rom i
teltet. Det var ikke fremtiden de så
for seg da de flyktet fra Syria for
åtte år siden.
Av: Anette Torjusen
Foto: João Sousa
Weedad Ahmad Al-Khalaf sitter
utenfor teltet til familien i den lille
landsbyen Mekseh i Bekaadalen i
Libanon. Rett bak rager fjellene til
hjemlandet Syria, en daglig
påminnelse om livet som var. Landet
hun måtte flykte fra for åtte år siden.
- Livet er veldig vanskelig for oss og
vi bekymrer oss mye for barna
våre, sier hun stille.
Tre fødsler i flyktningleiren
Før de flyktet til værutsatte Bekaa,
med iskalde vintre med mye snø,
bodde hun i Um El Jurayn ikke langt
fra Aleppo i Syria. Krigen gjorde det
farlig å bo der, så farlig at hun til
slutt måtte flykte sammen med
ektemannen Mohammed Hassan
Ibrahim og svigermoren Serie i
2012. Nå deler de skjebne med
70.000 andre syriske flyktninger i
dalen.
Familien på tre har blitt til seks. Tre
barn er født i flyktningleiren.
Eldstemann Yousef ble født for fem
år siden, deretter kom lillebror Aus,

som er tre år, og til slutt veslejenta
Talia på ett år.
Alle barna våre har vokst opp her,
forteller Mohammed. Noe som fyller
både han og Weedad med stor sorg.
- Dagene deres går med til lek,
fotball og spill. Bortsett fra det så
er det ikke så mye for dem å gjøre
her. Ikke har de skole her heller,
jeg er redd barna våre må vokse
opp som analfabeter.
Vinteren er lang og kald i dalen.
- Kulda og store snømasser skaper
problemer for oss. Vi har ikke råd
til å dekke til teltet med isolerende
beskyttelse, for det er så dyrt.
Derfor blir det veldig kaldt for oss,
forteller Mohammed.
For å holde seg varme, bor de på ett
rom.
- Der varmer vi opp, men i år er
brensel en mangelvare her i dalen.
Prisene på brensel øker, så det er
vanskelig å fyre, forklarer han.
Fra Kirkens Nødhjelp har de fått
tilgang til rent vann og
hygienepakker.
- Vi har rent vann her i teltet i tillegg
til at vi får hygienepakker. Vi har
også fått mye informasjon om
hvordan vi kan ta vare på oss selv
for å unngå sykdom, sier Weedad.
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De hadde fått både vann og
hygieneartikler før covid-19, noe hun
er veldig glad for.
- Det har vært så viktig for oss at vi
har hatt tilgang til vann og såpe.
Det bruker vi jo hele tiden, sier
hun.
Behovene er store for rent vann og
hygieneartikler, samtidig som mange
trenger varme tepper som Kirkens
Nødhjelp deler ut i Libanon.
Du kan være med å hjelpe familier i
nød og gi dem trygghet til jul.
I Libanon kjemper folk mot covid-19
i tillegg til sult, kulde og fattigdom.
Eksplosjonen i Beirut har gjort flere
tusen hjemløse og ødelagt mange liv.
Sammen kan vi gjøre en forskjell.
Vi sørger for rent vann og
hygienepakker til mennesker på
flukt, og hjelper dem som er rammet
av eksplosjonen med varm mat og
husly. Samtidig jobber vi på spreng
for å forhindre spredning av
covid-19.
Slik støtter du Kirkens Nødhjelp
med årets viktigste julegave:
- Vipps et valgfritt beløp til 2426.
- Send GAVE på sms til 2426
og gi 250 kroner.
- Gavekonto: 1594.22.87248

www.skiptvet.kirken.no

Å være kirke i koronatiden
I skrivende stund er det 8 måneder
siden Norge ble «stengt ned»
første gang som følge av
koronapandemien. Jeg husker vår
første tanke om at «nå går vi inn i
en unntakstilstand». I forhold til en
total nedstengning var det for så
vidt riktig tenkt. Vi ble imidlertid
fort klar over at pandemien for
kirken skapte en ny normal å drive
på – i alle fall for en lengre
periode. Den nye normalen er at
«alt» er unormalt, og at
situasjonen endres fort.
Her i Skiptvet er vi stolte av det vi
har fått til gjennom koronaperioden.
Selv om det ble noen søndager uten
gudstjeneste, kom vi raskt i gang
igjen. I en periode kunne vi ikke
bruke salmebøker, det ble slutt på
lystenning, noe kirkelig inventar ble
tatt bort, vi har fortsatt ikke puter i
benkene og vi blir hver søndag
fortsatt minnet om at vi feirer
gudstjeneste med noen
begrensninger. Spriting av hender,
registrering av deltakere og ekstra
rengjøring er nok en ny normal. Slik
er det. Vi som jobber i kirken er glad
for at vi kan samles hver søndag.
Som menighet og fellesskap for å
høre Guds ord og å være sammen!
Det er godt midt i tider som ellers
kan være vanskelige!
Noen har valgt å avlyse bryllup og
dåp. Det er imidlertid gledelig at
flere har kommet tilbake og ønsket

dåp etter at landet igjen «åpnet opp».
Det gleder oss stort. På grunn av
antallsbegrensningen i kirken har vi
valgt å fortsette med egne
dåpsgudstjenester, og vi har inntrykk
av at dåpsfølgene er fornøyd med
det.
Konfirmasjonene som var planlagt i
mai måtte utsettes på kort varsel. De
kunne heldigvis gjennomføres etter
revidert plan i september, med
dobbelt så mange gudstjenester som
vanlig. Vi forstår at slike endringer
er krevende for de familier som ble
rammet. Desto større ble gleden da
vi så fornøyde konfirmanter og
familier etter festdagene i september.
Dessverre er også
begravelsesseremoniene blitt berørt
av pandemien, først og fremst da
antall deltakere har blitt begrenset.
Vi forstår at dette er en vanskelig
situasjon, men gjennom god dialog
og god planlegging føler vi at dette
har gått så bra det kan. Jeg er redd
for at dette også blir normalen i
«overskuelig fremtid».

Både trosopplæring og samarbeidet
mellom skole, barnehage og kirke er
også blitt berørt av pandemien. Noen
tiltak er blitt gjennomført som
planlagt, men det er også noen som
er avlyst, utsatt eller gjennomført på
alternative måter. Jeg vil berømme
Mona menighetspedagog og Anne
prest for deres kreativitet her. Det har
blitt produsert over 20 andakter med

Kvitteringsliste 4/2020

Jonas og Mathilde, det har vært
gjennomført påsketre og pinserebus
og det er satt opp bønnevegg ute ved
kirken. I tillegg jobbes det med flere
alternative trosopplæringstiltak
fremover.
I skrivende stund er det igjen nye
innstramminger. Dette må vi
forholde oss til, og gjøre det beste ut
av.

For staben her på kontoret har dette
vært – og er - en krevende periode.
Det er trist å måtte avlyse planlagte
tiltak som vi har gledet oss til å
gjennomføre. Det er trist å måtte
legge begrensninger i gudstjenester
og for kirkelige handlinger, enten det
gjelder glede eller sorg. Det er
krevende å forholde seg til stadige
endringer av planer, smittevernregler
og rutiner. Jeg vil berømme hver
enkelt i staben for pågangsmot,
fleksibilitet, kreativitet, humør og
felleskap. Og jeg vil takke for at de
også setter ord på at dette er en
vanskelig og krevende situasjon.
Vi ser fram mot julehøytiden. En
høytid hvor vi fortsatt må feire
gudstjeneste med begrensninger,
men hvor vi kan samles om gledens
budskap! La oss glede oss over det.

En riktig god jul ønskes til alle våre
lesere.
Rune Johansen
Kirkeverge

Marit Helen Karterud, Roger Dahl, Morten Otto Christiansen, Kjellaug Nakkim, Karin Synnøve Holm Johansen, N.N., Ruth Jakobsen, Eva
Aa. Svendsen, Inger-Lise Bakkerud, Ruth Førrisdahl. Berit Jakobsen, Grethe Aasta Strand, Inger Berit Holene Espe, Ingrid Øiestad, Elisabeth
Stub Christiansen, Bjørn Olaf Karlsrud, Lars Petter Støten, Lars Hilmar Hoff, Einar Lauritz Buerengen, Jon Erik Dramstad, Torill Enersen,
Åsmund Johannes Ødegård, Ester Schie, Tove Lill Ødemark, Johnny Vaaga, Kari Rein Carlson, Thor Anders Smith Hoen, Solfrid Helen
Borger, Willy Langli, N.N, Turid Karlsrudengen, Turid Skipperud, Ole Chr.Eng, T.J.Berger, N.N, Ingebjørg Wettre Nielsen, Hans Fredrik
Holene, Leif O Hopland, Bjørg Norunn Eriksen, Kari Finstad, Marit Helen Karterud, Odd Gjerstad, Toril og Tore, Torill Enersen, N.N, Inger
M Lund, Per Einar Strand, N.N, Berit Jakobsen, Thore Johnny Bjørnstad, N.N, Laila Synnøve Holm, N.N, Berit Synnøve Hansen, Ann-Karin
Pettersen, Bjørg Kile, Gerd og Rolf Granberg, Astrid Haltuff, N.N, N.N, A.M og R Schie, Kjell Amundsen, Knut Bråtveit Holm, N.N, KEM,
Svein Strøm, Olav Pedersen, N.N, Asbjørn Stafseng, Karin Mørk, N.N, Solbjørg Wold, Roger Dahl, Per Johan Haugen, Arnhild F Koppang,
Terje Tangen, N.N.
Tusen takk til alle for både små og store gaver!
Siden 15.juli har det kommet inn kr 18100,- til menighetsbladet vårt!
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Røde Kors Skiptvet
Skiptvet Røde kors ble stiftet 11. oktober 1945, og har 75 års
jubileum i år. Foreningen er del av Norges Røde Kors, den norske
nasjonalforeningen av verdens største humanitære nettverk - Røde
Kors. Formelt er dette gjenspeilt i medlemskapet i det
internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde
Halvmåneforeninger. Lokalforeningen her i Skiptvet har 115
medlemmer, og på landsbasis har vi ca. 160000 medlemmer.
Her kommer litt informasjon om hva vi gjør i Skiptvet.
Besøkstjenesten - omsorg
Røde Kors Skiptvet har fokus på
omsorg (besøkstjenesten) i bygda.
Dette er viktigere enn noen gang i
den vanskelige situasjonen vi står i.
Vi tilbyr digital besøksvenn og vi har
et vakttelefonnummer som er:
90755047. Vi oppfordrer pårørende
til å ta kontakt med oss og benytte
dette tilbudet! Vi er her for alle.
Våketjenesten
Skiptvet og Askim har inngått ett
felles samarbeide om våketjenesten,
hvor vi tilbyr å være med å våke
over de som er ved livets avslutning.
Alle som deltar på våketjenesten har
gjennomført våketjenestekurs.
Røde kors dagen 8.mai
Skiptvet Røde kors deltok i 2019
aktivt under markeringen 8. mai med
å profilere Røde kors. Vi hadde stand
utenfor Rema1000, hvor vi serverte
gratis boller og kaffe. I tillegg hadde
vi fokus på førstehjelp og verving av
nye medlemmer.
Hyggemøter
Frem til mars i år har vi månedlig
gjennomført hyggemøter i
Aktivitetskjelleren, og håper å kunne
ta disse opp igjen når situasjonen
tillater det. Siden vi ikke kan møtes
fysisk nå gjennomfører vi noen
webinarer på facebook som alle kan
følge.
Planlagt aktivitet for ungdom
Dersom situasjonen tillater det vil vi
i vinter gjennomføre gratis skiturer

til Kjerringåsen Skisenter med fokus
på de unge i bygda. Planlagt oppstart
er januar 2021.
Årsmøte i Røde Kors
Skiptvet Røde kors deltar hvert år på
årsmøtet i Røde Kors. I år ble dette
gjennomført som ett digitalt årsmøte.
75 års jubileum
Skiptvet Røde Kors er 75 år i år, og
vi hadde planlagt stor jubileumsfest
nå i oktober. Grunnet koronapandemien er denne feiringen utsatt
slik at flest mulig kan delta på ett
senere tidspunkt.
Inntekter
Skiptvet Røde Kors drives på
frivillig basis, og ingen får lønn for
sin innsats. Vi er avhengig av
inntekter, og setter stor pris på om
den enkelte i bygda vil kunne støtte
oss i form av pantelotteriet ved å
pante på Rema eller Kiwi i Skiptvet.
Det er også mulig å bidra gjennom
Grasrotandelen i Norsk Tipping samt
å følge med på kampanjer som vi har
på vår facebook side ved jevne
mellomrom. På den måten kan vi ha
flere gratis aktiviteter for alle i bygda
når situasjonen igjen tillater det.

Vi ønsker oss flere medlemmer og
mer informasjon om dette kan leses
på:
https://www.rodekors.no/lokalforeni
nger/ostfold/skiptvet/
- meld deg
gjerne inn i dag!
Vi vil til slutt rette en stor takk til de
som støtter oss og ønske alle en
riktig god førjulstid – ta godt vare på
hverandre!

Julekonsert med Skiptvet sangkor og
Skiptvet musikkorps

Den tradisjonelle julekonserten med Skiptvet sangkor og Skiptvet
musikkorps avholdes i år av smittevernhensyn i aulaen på Kirkelund.
Velkommen til konsert søndag 13. desember kl. 17.00!
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SKIPTVET

KO M M U N E

Besøksadresse: Storveien 28 • 1816 Skiptvet
Postadresse: Postboks 115 • 1806 Skiptvet
Telefon 69 80 60 00

E-mail: postmottak@skiptvet.kommune.no
Chat/Hjemmeside: www.skiptvet.kommune.no

KOMMUNENS ÅPNINGSTIDER

JUL, JUL, JUL!
Biblioteket har massevis av julebøker,
julefilmer, julemusikk, juledikt,
julesanger, julehistorier, samt bøker om
juletradisjoner, julepynt, julemat,
julegaver og masse mer helt gratis til
utlån!
Mandag-fredag kl. 08.00-15.45
ÅPNINGSTIDER I JULEN
28. - 30. desember kl. 09.00 – 14.00.
NAV
Åpent tirsdag og torsdag fra kl. 09.00 - 11.00,
ellers etter avtale.
(Pga koronaepidemien kan åpningstidene
være avvikende).

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
Folkebadet er åpent med restriksjoner pga.
smittevernhensyn. Åpningstider og andre
retningslinjer kan derfor endre seg på kort
varsel. For oppdatert informasjon,
se kommunens hjemmesider eller ring
servicekontoret på tlf 69 80 60 00.
AKTIV PÅ DAGTID
Husk å fornye treningsoblat for 2021.
Timeplan finnes på https://www.idrettsforbundet.no/nif/aktivpaadagtid/.

ÅPNINGSTIDER JULEN 2020:
Lørdag 19.12. kl. 11.00 – 15.00
Mandag 21.12. kl. 15.00 – 20.00
Tirsdag 22.12. kl. 15.00 – 20.00
Onsdag 23.12. kl. 11.00 – 15.00
Mandag 28.12. kl. 11.00 – 15.00
Tirsdag 29.12. kl. 11.00 – 15.00
Onsdag 30.12. kl. 11.00 – 15.00
Lørdag 2.1.
kl. 11.00 – 15.00
JULEFORESTILLING
Onsdag 9.12. kl. 18.00 vises
dukketeaterforestillingen
"Juleforviklinger" av Dårekisten teater i
Aulaen på Kirkelund skole.
Passer for barn fra ca. 3 år. Billetter á
kr. 25 betales ved inngang, men må
forhåndsreserveres hos Skiptvet
bibliotek på tlf. 69806280 eller epost:
skranke@skiptvet.folkebibl.no.

NORMALÅPNINGSTIDER
fra 2.1.21:
Mandag
kl. 15.00 – 20.00
Tirsdag
kl. 15.00 – 20.00
Onsdag
kl. 11.00 – 15.00
Torsdag
kl. 15.00 – 20.00
Lørdag
kl. 11.00 – 15.00
DIGITALE BIBLIOTEKTJENESTER
Biblioteket tilbyr også gratis tilgang til
e-bøker og e-lydbøker på norsk via
app-en BookBites og på engelsk via
app-en Libby. Via PressReader får man
tilgang til massevis av aviser og tidsskrifter på mange ulike språk.
Les mer på www.skiptvet.folkebibl.no
og spør oss gjerne dersom du trenger
hjelp til å få tilgang!
Følg også gjerne Skiptvet bibliotek på
Instagram, Youtube og
spesielt Facebook for
ferske nyheter!

Juletrefest for bygda!

Mandag 28. desember kl. 17.00 arrangeres det juletrefest for små og store på bygdetunet i Skiptvet!
Det tennes bålpanner, det blir gang
og sang rundt juletreet ved
Herredshuset, en julevandring med
julesanger på Bygdetunet hvor vi
møter Jesus-barnet i krybben, ekte
dyr i stallen, Maria og Josef, gjeterne
og de tre vise menn. Og selvsagt
kommer nissene med godteposer til
barna!
Juletrefesten arrangeres utendørs på
grunn av korona og smittevernhensyn. Derfor blir det registrering av de
som kommer, «meteren», antibac og

gang rundt juletreet uten å holde i
hånda til andre enn egen familie. Det
blir ikke servering av mat og drikke.
Men ta gjerne med varm drikke til
dere selv, og alle barn får en trygg
pose med julegodt!
Til tross for disse smittevernreglene,
tror vi at det vil bli en super romjulsfest. Juletrefesten er gratis! (men det
er lov å vippse en gave;)
DU er særlig velkommen!
Få med deg naboene dine, sett av i
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kalenderen nå, og møt opp med varme klær og godt humør på juletrefest
mandag 28. desember klokka 17.00.
Grethe Dahl Borgen og Einar Tjelle

www.skiptvet.kirken.no

Annerledesåret!
Den gode tradisjonen med mange
folk på bygdetunet 17. mai og
bygdedag, ble det ikke noe av.
Takk til alle dere som jobber i
kommunen i de ulike virksomhetene
og til næringslivet i kommunen.
Dere har alle vist innsatsvilje og stått
på i en krevende tid!

Nå har jeg vært ordfører i ett år!
Hjelpe meg for et år! Det har blitt
veldig annerledes enn det jeg
hadde tenkt og forestilt meg.
Hvorfor?
Det er snart 9 måneder siden
hverdagen vår ble veldig forandret
på grunn av Covid-19. Jeg skal ikke
komme med en lang versjon om
hvordan dette har vært og er, men jeg
vil få takke innbyggerne i Skiptvet
for at dere har fulgt råd og
veiledning i denne spesielle
situasjonen som vi alle er i. Det har
vært noen smitteutbrudd, men ikke
mange.

I starten av pandemien ble det meste
avlyst, men heldigvis ble de fysiske
møter etter hvert endret til digitale
møter. Vi har klart å holde trykket i
det politiske livet oppe gjennom
digitale møter, og vi ble veldig glad
når vi kunne ha fysiske møter igjen.
Noen er slitne av denne
annerledestiden, noen er redde fordi
de er i risikogruppa og det medfører
mindre sosial aktivitet. Derfor er jeg
glad for at noe aktivitet gjennom lag
og foreninger er i gang igjen, og at
det går bra fordi arrangørene holder
seg til gjeldene smittevernregler.
Som en følge av pandemien har vi
måttet tenke alternative løsninger for
å gjennomføre aktiviteter og møter.
Det gir oss nye erfaringer og noen
nye opplevelser. Årets TV aksjon er
et godt eksempel på dette. I Skiptvet
har vi vært veldig flinke til å skaffe

mange bøssebærere, og skoler og
barnehager har hatt sine
aktivitetsdager. Det kunne vi ikke
gjennomføre i år. I stedet har skolene
gjennomført skoleløp, og samlet inn
mere penger enn noen gang. Og
igjen har Skiptvet gitt så det monner!
TUSEN TAKK!
Å få være med å lede og samarbeide
med så mange dyktige og engasjerte
folk gir energi og stolthet over
kommunen!
Jeg har stilt meg spørsmålet om
hvordan adventstiden og
julehøytiden blir i år? Det som er
helt sikkert er at julens budskap er
det samme i år som tidligere,
heldigvis! Jula blir ikke avlyst eller
utsatt og det er godt. Vi trenger dette
avbrekket mer enn noen gang i år.
Jeg vil få ønske alle en god
adventstid og etter hvert en god jul
og et godt nytt år!
Hilsen
Anne-Grethe Larsen
Ordfører

Påmelding til julegudstjenestene!

På grunn av pandemisituasjonen må vi i år dessverre kreve påmelding til julegudstjenestene.
Vi har – ut fra gjeldende smittevernregler – plass til maksimalt 50 personer på hver gudstjeneste,
så her anbefaler vi å være tidlig ute med påmelding.
Dette gjelder følgende gudstjenester:
• Julaften kl. 13.00
• Julaften kl. 15.00
• 1. juledag kl. 11.00
Påmelding kan gjøres på www.skiptvet.kirken.no. eller telefon 69808075.
Gudstjenesten 1. nyttårsdag vil i år bli gjennomført som en minnegudstjenste hvor kun etterlatte blir invitert.
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Barn og unge i Skiptvet

Av menighetspedagog Mona Kristin Hassel Skogstad

Konfirmasjonene høsten 2020
To helger i september holdt vi konfirmasjoner i Skiptvet kirke. Det ble
en fin og høytidelig avslutning på
konfirmanttiden. Vel gjennomført
alle sammen! Takk for tiden vi har
hatt sammen med dere dette året, det
har vært så fint. Vi vil også få takke
alle de frivillige som har hjulpet oss i
gjennomføringen av
alle konfirmasjonsgudstjenestene.

BYGDESØNDAGSSKOLEN I SKIPTVET

4-årsboka!
20. august møtte 12 spente
fireåringer opp i kirken til samling
og utdeling av 4-årsboka. Flere valgte også å få boka tilsendt rett hjem i
postkassen. På samlingen sang vi,
hørte fortellinger fra boka og ble litt
kjent i kirkerommet. I 4-årsboka får
vi bli med de tre vennene Astrid,
Sara og Sigurd gjennom et helt år. I
barnehagen, hjemme hos hverandre,
på tur i skogen og i kirken. Sammen
utforsker de verden og deler både
sorger og gleder. Går det virkelig an

å ha en hemmelig venn? Hvem kan
egentlig hjelpe oss når vi går oss
bort? Og hvem skal redde fiskene i
havet? Boka følger høytidene i kirken, med fortellinger om Jesus, skapelsen, en aftenbønn og noen kjente
sanger. Takk for en fin samling!
Skiweekend 2021 er avlyst!
På grunn av Covid-19 er
Skiweekend 2021 dessverre avlyst.
Dette er trist, men det riktige å gjøre.
Avgjørelsen er tatt i samråd med
kommunelege.

Velkommen til Søndagsmøter
på Misjonshuset!
10. januar kl. 17.00
Martin Lund, som er pastor i
Sarpsborg frikirke, deler Guds ord
med oss, og vi kan glede oss til sang
av Hege og Arild Ravneng.
Martin Lund

Hege og Arild Ravneng

7. februar kl 17.00
I dag er det vår sokneprest Anne
Ringen som taler, og Tone-Anita og
Roy Heier synger for oss.
Anne Ringen

Kari Berg

Tone-Anita og Roy Heier

Maiken-Emilie og Eirik

7. mars kl. 17.00
Kari Berg har et hjerte for
Misjonshuset, og gleder seg til å
dele Guds ord med oss igjen denne
dagen. Maiken-Emilie og Eirik
synger og spiller for oss.
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Så ble det en
vellykka åpningsfest
for
Bygdesøndagsskolen.
Tusen takk til Willy
Langli for nydelig
hilsen og for at du
klippa snora. Tusen takk til
ordfører Anne-Grethe Larsen
for gode ord og blomsterhilsen.
Tusen takk til søndagsskolekonsulent Guro Thoresen
for hilsen og vakkert trekors fra
Betlehem. Tusen takk til alle
barn og voksne som kom og
gjorde denne festen mulig.
Takk til Vitus Apotek,
Petronella Frisør, Mølla,
English Rose, Glomvik gård,
YX Skiptvet, Kiwi og Rema
1000 for sponsing av gevinster.
Takk for gaven på kr 1050 som
kom inn på festen.
Torunn Sæves-Borg
Datoer 2020/2021
29. nov kl.11.00-13.00
13. des kl.11.00-13.00 - Juleavslutning
10. jan. 10.45 - 13.15
24. jan. 10.45 - 13.15
7. feb. 10.45 - 13.15
21. feb. 10.45 - 13.15
7. mars 10.45 - 13.15
21. mars 10.45 - 13.15
Ta med 10,- til misjonsprosjektet «Barn hjelper barn»!
VIPPS: 593595

www.skiptvet.kirken.no

Skiptvet Misjonshus
Desember:

1. des kl. 19.15 Soul Children
10. des kl. 17.00 Formiddagssamling. Tore Nilsen og Per Otto deltar.
11. des kl. 18.00 Fredagssamling

Januar:
10. jan
12. jan
14. jan
18. jan
22. jan
26. jan

kl. 17.00
kl. 18.00
kl. 11.00
kl. 18.00
kl. 17.30
kl. 18.00

Februar:

1. feb kl. 18.00
7. feb kl. 17.00
9. feb kl. 18.00
11. feb kl. 11.00
12. feb. kl. 17.30
15. feb kl. 18.00
23. feb kl. 18.00

Mars:

1. mars kl. 18.00
7. mars kl. 17.00
9. mars kl. 18.00
11. mars kl. 11.00
15. mars kl. 18.00
19. mars kl. 17.30
23. mars kl. 18.00

OVERSIKT OVER LAG
OG FORENINGER
I SKIPTVET
MENIGHET

✁

MØTEPLASSEN

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

Søndagsmøte. Se egen annonse.
Barnegospel øver
Formiddagssamling
Klubben på Stalloftet
Fredagssamling m/årsmøte
Barnegospel øver

Skiptvet Soul Children
Hver 14. dag.
Endringer kan skje
- følg med på Facebook.
Fra 5. klasse.

Klubben på Stalloftet
Søndagsmøte. Se egen annonse.
Barnegospelen øver
Formiddagssamling
Fredagssamling
Klubben på Stalloftet
Barnegospelen øver

Skiptvet klatreklubb
Vi treffes i klatreveggen på
Misjonshuset i april-juni og
august-september.
Datoer kommer i neste
menighetsblad og på
Klatreklubbens facebook.

Klubben på Stalloftet
Søndagsmøte. Se egen annonse.
Barnegospelen øver
Formiddagssamling
Klubben på Stalloftet
Fredagssamling
Barnegospelen øver

På grunn av Covid-19 pandemien må vi dessverre ta forbehold om at det
kan komme endringer i alle arrangementer og tidspunkter som er
annonsert. Vi følger de retningslinjer som til enhver tid gjeler nasjonalt
og lokalt. Følg med på annonsering i media og i våre sosiale medier.

Vi ønsker alle våre lesere en velsignet julehøytid.
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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

Gudstjenester i Skiptvet

Søndag 24.januar 4.s i
åpenbaringstiden
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Søndag 29. november 1.s i advent
Skiptvet kirke kl. 18.00
Gudstjeneste

Søndag 31.januar Såmannssøndag
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste

Søndag 6.desember 2.s i advent
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste

Tirsdag 2.februar
Skiptvet kirke kl.08.30
Morgenbønn

Søndag 13.desember 3.s i advent
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste

Søndag 7.februar
Kristi forklarelsesdag
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste

Søndag 20.desember 4.s i advent
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste
24.desember - Julaften
Skiptvet kirke kl. 13.00 og 15.00
Gudstjenestene krever forhåndspåmelding.
25.desember 1.juledag
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Gudstjenesten krever forhåndspåmelding.

Søndag 14.februar Fastelavnssøndag
Skiptvet kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste
Søndag 14.februar
Skiptvet kirke kl.19.00
Valentinsmesse
Søndag 21.februar 1.s i fastetiden
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste

31.desember Nyttårsaften
Skiptvet kirke kl.23.15
Midnattsmesse

Søndag 28.februar 2.s i fastetiden
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste

1.januar 1.nyttårsdag
Skiptvet kirke kl.16.00
Minnegudstjeneste
Kun for inviterte.

Tirsdag 2.mars
Skiptvet kirke kl.08.30
Morgenbønn

Søndag 3.januar Kristi åpenbaringsdag
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Tirsdag 5.januar
Skiptvet kirke kl.08.30
Morgenbønn
Søndag 10.januar 2.s i
åpenbaringstiden
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Søndag 17.januar 3.s i
åpenbaringstiden
Skiptvet kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste

Søndag 7.mars 3.s i fastetiden
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Søndag 14.mars 4.s i fastetiden
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Søndag 21.mars Maria budskapsdag
Skiptvet kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Søndag 28.mars Palmesøndag
Skiptvet kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste
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SLEKTERS GANG
Døde:
August:

Astrid Mathea Krogstad, født 1930

September:

Bjørn Harald Dahl, født 1938
Else Olga Holm, født 1923
Hans Andrè Ledingsrud,
født 1969

Oktober:

Mai-Britt Olsen, født 1964
Evelyn Neverlund, født 1936
Olav Hilmar Svartedal, født 1928
Olga Anette Arntzen, født 1921

Vigde:
August:

Marielle-Irene Berg Mæhle
og Kjetil Andre Holt

September:

Marte Brudal Gjerstad
og Thomas Andrè Langli

Oktober:

Mona Irèn Sørensen og Tor-Eivind Støten

Døpte:
August:

Kian Fredriksen
Sean Michel Bålerud Fredriksen

September:

Hans Marius Schie
Emrik Brænnahaugen
Amund Toverud Dahl

Oktober:

Theodor Gudrosen Andresen døpt i
Askim kirke
Matilde Torp-Westby

