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Hilde Udjus Frorud og Helene Pettersen på Soul Children festival
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FRIST FOR INNLEVERING
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menighetsbladet, som utkommer i uke
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”Jorden lå øde og tom, og mørket
lå over havdypet. Men Guds Ånd
svevet over vannet”.
Ånden kom ikke i pinsen. Den har
vært her, som en del av Guds
vesen, bestandig. Ånden var med
i skapelsen. Ånden er en beveger,
et pust som utfører det den treeni-
ge Gud vil.

Det nye, som vår pinsefeiring
handler om, er at Guds Ånd ble
utgytt over alle mennesker! Den
var ikke lenger noe eksklusivt
som bare noen fikk del i. Den
kom til verden. For å vise oss
Gud. Det er faktisk det som er
Åndens hovedoppgave; å vise oss
hvem Gud er, å skape troen i oss.

På mange måter er pinsen den
”ukjente” høytiden. Den oppleves
nok litt diffus – for hva er egent-
lig Ånden? Hvordan finne kon-
krete uttrykk for den?

Ånden har mange navn. Den kal-
les trøsteren, livgiveren, advokat
og oppmuntrer. Ånden omslutter
oss i dåpen og er den som hvisker
troen inn i hjertet vårt. Ånden er
den som taler vår sak hos Gud,
som roper heia på oppløpssiden
og som beveger oss i riktig ret-
ning. Om vi tenker at Ånden er
pusten fra Guds munn, så har vi et
godt bilde. Eller vinden vi ikke
kan se, annet enn ved det den
utretter.

Pinsen er på en måte kirkens fød-
selsdag. Da Ånden kom, fikk de
første kristne mot og styrke til å
være misjonærer. Ånden gav dem
det de trengte. Det kjente ”språk-
underet” kan gi oss et bilde

av hvordan de opplevde det!
Plutselig kom det ildtunger over
disiplene og de begynte å snakke
språk de ikke kunne – slik at alle
de tilreisende i byen kunne høre
fortellingen om Jesus på sitt eget
språk. Og det var mange gjester i
byen da dette skjedde. Det pågikk
nemlig en jødisk fest som marker-
te avslutningen på påske og mot-
takelsen av de 10 bud på Sinai. Så
det var mange som fikk oppleve
og erfare Åndens komme – selv
om de sikkert tolket det ulikt.

I Apostlenes gjerninger kapittel 2,
kan vi lese om det som hendte.
Resten av skriftet handler om
fortsettelsen - og våre liv er en del
av den historien om vi skulle
skrevet videre på den.

Guds Ånd kan erfares av alle
mennesker. Den er der hvor vi er,
der hvor du er. Den utretter det
Gud vil. Om du leser Salme 139,
får du et vakkert bilde av det å
være omsluttet av Ham.

Dette er det siste jeg skriver i
Skiptvet menighetsblad. Nå skal
jeg videre til Østre Fredrikstad
menighet. Det har vært en fin tid
her i Skiptvet! Takk for at dere
tok meg så varmt og godt imot.
Jeg har følt meg veldig velkom-
men!

Jeg ønsker dere en velsignet pin-
setid og en riktig god sommer.

Linn prest

Prestens side

SKIPTVET MENIGHET
Menighetskontor og prestekontor:

Tlf.: 69 80 80 75
Fax: 69 80 86 34

e-mail: post@skiptvet.kirken.no
Fungerende sokneprest
Linn Therese J Larsen

e-mail: sokneprest@skiptvet.kirken.no
tlf : 456 37 207 (mobil)
Leder av menighetsrådet

Olav Pedersen
tlf.: 69 80 92 63 (privat)

Kirkeverge / Administrativ leder
Terje Stenho l t

kirkeverge@skiptvet.kirken.no
tlf.: 456 37 208 (mobil)
Organist Valeri Rubacha
kantor@skiptvet.kirken.no
tlf.: 456 37 188 (mobil)
Menighetspedagog

Wenche Pedersen Dahl
menighetspedagog@skiptvet.kirken.no

tlf : 400 34 584 (mobil)
Kirketjener

Gunnar Karl sen
tlf.: 456 37 186 (mobil)
KONTORTIDER

Menighetskontoret, tirsdag, onsdag og
fredag kl. 10.00 - 15.00.

Pinsen
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I helgen 20-22.mai reiste en stor gjeng, 47 tweens og
ungdommer til Oslo for å delta på
The International Soul Children Festival 2011. Det er
femte året at Skiptvet Soul Children deltar på denne festi-
valen, og vi har aldri vært så mange som i år. Det var en
spent og forventningsfull gjeng som reiste avgårde. Og
for en helg det ble!

I alt var det 1750 som deltok på festivalen så her ble det
trøkk.. Helgen ble fylt av masse sang og mye moro. Med

et så stort
Masschoir og
artister som
Carola, Samuel
Ljungblad, Soul
Children of
Chicago og Walt
Whitman så ble
det et kjempe trøkk og en flott musikalsk opplevelse. Vi
deltok også på mange seminar og på to konserter. En på
rådhusplassen, koret ble 100m bredt! Så var det konsert i
Oslo konserthus på søndag. Det var en fantastisk opple-
velse både for korister og publikum. Gjengen fra Skiptvet
bodde på Lambertseter Kirke. Det var godt å komme dit
og slappe av og sove litt imellom alt programmet.
Vi har hatt en strålende og inspirerende helg!

Takk til alle ledere og foreldre for god hjelp denne helga!

Skiptvet Soul Children på
festivalen 2011

Tekst: Wenche Pedersen Dahl Foto: Kamilla Nandrup Pettersen

Kvitteringsliste blad nr 3 -2011
Ole Christian Eng 200,May Lillian Johnsen 200, Liv Grethe
Larsen 300, Solveig Lilleng 100, Liv Skaug 300, Morten
Christiansen 200, Knut Erland Lund 200, N.N.200, Astrid
Haltuff 100, Anne-Marie og Ingar Svartedal 250, Ole Gunerius
Solberg 300, Eiv ind A Karterud 200, Lillian DAannerød 150,
AstridM Dahl Møller 200, Turid Sk ipperud 200, PerHaltuff 200,
Ivar Skaug 150, TormodEng 200, Synnøve A Aasbrein 150,
Tom Vidar Johansen 200, Tove Lisbeth Møgster 150, Olga
Arntzen 150, Kari og Ole Finstad 200, Arne Borger 200, Marit H
Karterud 200. Ruth Jørgensen 100, Lene Tangen 150

Hjertelig takk!
Sk iptvet 25.mai 2011 Terje Stenholt



Hvorfor kalles du limet?
Det må mine kolleger svare på. Mine
sekretærkolleger som jeg møter noen
ganger i året, kalles også for limet, så
det er nok noe i det. En av mine
medarbeidere sier det handler om å
holde ting i hop. Sørge for at den
røde tråden mellom kontorjobb, ser-
vice til våre medlemmer og
gjennomføring av seremonier i kir-
ken går knirkefritt. At alle vet hva de
skal gjøre. At alle har nødvendig
informasjon i møte med mennesker.
Det er jo til syvende og sist, det vik-
tigste vi gjør- menneskemøtene altså.

Hva er dine hovedoppgaver som sek-
retær?
Som nevnt tar jeg telefonen de
dagene jeg er på jobb. Jeg har 40%
stilling, så jeg jobber to dager i uka.
Av arbeidsoppgaver ellers er det
blant annet klargjøring av papirer for

dåp og vielser, lage menighetsblad,
føre legatregnskap, kontering og
attestering av fakturaer… jeg kunne
vel fortsette og ramse opp. Men sam-
ler det i potten; forefallent kontorar-
beid.

Gjør du andre ting enn sekretæropp-
gaver?
Joda, det hender jeg blir brukt til
andre ting. Jeg har bakgrunn som
barnearbeider, også synger jeg litt.
Så det hender jeg utfordres både til
oppgaver med barn og til å være med
å synge i kirken. Jeg hadde hoved-
ansvaret for trosopplæringstiltaket
“Tårnagenter” i januar i år. Det var
veldig spennende og lærerikt å jobbe
med.

Hvorfor havnet du i Skiptvet?
Jeg er fra Bjørnstad, men farta litt til
Skiptvet i ungdomstida. Jeg er gift

med Roy. Vi bygde hus i nærheten
av gården til hans foreldre i
Taraldrudkroken. Så jeg får skylde
på kjærligheta. Sammen har vi barna
Martine og Sofie.

Hva gjør du i fritida?
Jeg er aktiv i fritida også. Med to
barn i den mest aktive alderen, går
det en del tid til å følge opp de og
deres aktiviteter. Jeg dirigerer
Skiptvet barnegospel og bidrar ellers
i noen samlinger på Skiptvet
misjonshus. Fra tidlig vår til utpå
høsten er familien så mye vi kan i
campingvogna på Fangekasa i
Aremark. Også er jeg så heldig at
mine foreldre har leilighet i Tyrkia.
Der er vi som regel 2 uker hver høst.

Redaktøren av menighetsbladet
takker redaksjonssekretær i samme
blad for praten.

SKIPTVET MENIGHETSBLAD

“Limet” på menighetskontoret
Tone-Anita Heier har jobbet ved Skiptvet
menighetskontor i 10 år til høsten. Hennes
tittel er sekretær. Hun er den som holder i
trådene på kontoret. Hun er den du treffer
oftest på telefonen og den som sørger for
at papirer blir skrevet og holdt orden på.
Hennes kolleger kaller henne for “limet”.
Det må bety at du sørger for at ting ikke
går fra hverandre det Tone-Anita?

Tekst og foto: Terje Stenholt
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Vi har kommet til siste tema for Skiptvet menighets hand-
lingsplan for grønn menighet. Det handler om avfallsreduk-
sjon og avfallshåndtering. Her har vi fokus på følgende:

Grønn menighet

Vi vil oppfordre ansatte og medlemmer til å si nei til
postkassereklame
Vi vil kopiere på begge sider av arket
Vi vil bruke baksiden av brukt papir til kladdeark og huskelapper
Vi vil reparere gamle ting i stedet for å kjøpe nytt når det er mulig/fornuftig
Vi vil kjøpe brukte ting i stedet for nye når dette er mulig/fornuftig
Vi vil kompostere organisk avfall
Vi vil levere glass og metall til resirkulering
Vi vil levere EE-avfall (elektrisk/elektronisk avfall) til godkjent mottak (butikk/miljøstasjon)
eller til gjenbruksordning der det er mulig
Vi vil levere evnt. kjemikalierester, maling etc. til godkjent mottak

MENIGHETSRÅDSVALG 2011:
Liste til menighetsrådsvalget 11. og 12. september er nå
offentlig. Kandidater og forslagsstillere kan leses under
her. En nærmere presentasjon av kandidatene vil komme
i menighetsbladet rett før valget. Menighetsrådet takker
nominasjons-komiteen for et godt gjennomført arbeid.
Vi takker også kandidatene som har sagt seg villig til å
stille til valg.
KANDIDATER:
1. Olav Pedersen
2. Kjersti Klausen Tjelle
3. Evy Ruud Eng
4. Lars Roald Schie
5. Rune Johansen
6. Erik Børud
7. Grethe Ludvigsen
8. Olav Koppang
9. Inger Marit Lund
10. Turid Karlsrudengen
11. Gunhild Johnsen
12. Gunfrid Søby
13. Tor Anders Smith Hoen
FORSLAGSSTILLERE:
Harald Frorud, Knut Pedersen, Jens Olav Frorud, Ole
Chr. Eng, Elisabeth Stub Christiansen, Bjørn Skjønhaug,
Sigrid Bergheim Nilsen, Solfrid Lima Frorud, Therese
Jørlo, Toril Moseby
Takk til dugnadsgjengen!
Også denne våren inviterte vi til dugnad på kirkegården
for å gjøre det penest mulig til alle festdagene i mai.
Tusen takk til alle som stilte opp!
Hilsen Kirkeverge og Kirketjener

Nytt fra menighetsrådet
Nytt brannalarmanlegg i kirken
Det er våren 2011 montert nytt brannalarmanlegg i
Skiptvet kirke. Anlegget er direkte koblet til
Brannvesenet. Kirken er nå så godt brannsikret som
mulig er.

Kapell loft utbedret
Det har vært noe råteskader rundt pipa i kapellet. Dette
er nå utbedret og loftet på kapellet framstår som nytt og
fint.

Utdeling av blomster til 85-90 åringer
Dette diakonale arbeidet har ligget nede en stund. Nå har
diakoniutvalget i Skiptvet menighet tatt på seg denne tje-
nesten. 85 og 90 åringer i Skiptvet kan vente seg hygge-
lig besøk fra en av utvalgets medlemmer framover.

Vikarprest i Skiptvet, ny prost i vårt prosti
og ny biskop i Borg
I skrivende stund vet vi ikke hvem som tilsettes i disse
stillingene. Vi ber dere følge med i media og på hjemme-
siden vår for informasjon.

Takk til fungerende sokneprest
Linn Therese Jordheim larsen
Linn Therese slutter i Skiptvet 1. august. Menighetsråd
og ansatte takker for samarbeidet i året som hun har vært
i Skiptvet. Hun har sin siste gudstjeneste i Skiptvet på
Olsok (29. juli) på Skiptvet bygdetun kl. 18.00.



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

Besøksadresse: Storveien 28 • 1816 Skiptvet
Postadresse: Postboks 115 • 1806 Skiptvet

Telefon 69806000 • Mobil: 40404920

BIBLIOTEKETS
ÅPNINGSTIDER:
I tiden 23.6.-21.8.:
Mandag kl. 11 – 15
Tirsdag kl. 11 – 18

Onsdag og torsdag kl. 11 – 15
Fra 22.8. ordinære åpningstider:
Mandag og tirsdag kl. 15 – 20

Onsdag kl. 11 – 15
Torsdag kl. 15 – 20

Fra 3.9. også lørdager kl.11 – 15.

SOMMERLÅNETID
Bibliotekmateriale som lånes

(eller fornyes) etter 24.5., vil få innle-
veringsfrist 23. august!

Unntatt herfra er film, som har 1 ukes
lånetid også om sommeren, men leng-

er lånetid kan avtales.
Husk at lånt materiale også kan
fornyes via vårt nettsted på
www.skiptvet.folkebibl.no.

Materiale kan også leveres ved andre
norske bibliotek.

LESEKONKURRANSE
Barn i alderen 7-13 år kan delta i som-

merens lesekonkurranse.
Alle bøker som leses eller høres i tiden
23.6.-27.8. skrives opp på hvert sitt
eple (av papir!) som henges på et tre i
biblioteket, samtidig som man legger
en lapp mednavnet sitt i en flosshatt.
Jo flere bøker man leser, jo større
muligheter for å vinne fine premier,
som for eksempel badebilletter, kino-
billetter og bøker. Avslutning med

eplefest og premieutdeling i biblioteket
lørdag 3. september kl.13.00.

NASJONALT LÅNEKORT
Alle over 15 år kan få nasjonalt låne-
kort. Skaff deg et før ferieturen, så kan
du låne hvor du vil i hele landet mens
du er på ferie – returen kan vi også ta
oss av etterpå! Ta medpersonnummer,
så ordner vi kortet mens du venter.

Kortet er gratis.

BIBLIOTEKNETT
Biblioteket selger nå nettene med
biblioteklogo for kun kr. 5,-.

Velkommen til å låne ferielektyren på
biblioteket – vi anbefaler spesielt lyd-

bøker for lange bilturer!

Skiptvet servicekontor
informerer:

Åpningstider
Servicekontoret og Nav har følgende
åpningstid i sommer alle dager:
Fra kl. 07.45 – 15.00.

SOMMEROPPLEVELSER 2011
Et kommunalt tilbud til barn og unge i
alderen 6-21 år. Brosjyren blir delt ut til
skoleelevene og du kan finne den på våre
hjemmesider.

SKIPTVET-RITTET – 19. juni
Skiptvet Ski- og langrennsgruppe arrangerer
sykkelritt. Rittet er et seeding-ritt til
Grenserittet og går av stabelen den 19. juni
kl. 12.00.
For mere informasjon og påmelding:
www.skiptvet-rittet.no

SKOLEN TAR SOMMERFERIE
Siste skoledag er onsdag 22. juni og starter
opp igjen 22. august kl.09.00. God sommer

NY KULTURMINNESTI
er nå klar til å brukes. Stien er godt merket
med blå farge. Kartet over kulturminnestien
kan du laste ned fra våre hjemmesider.
Har du spørsmål kan du ta kontakt med
Servicekontoret på tlf. 69 80 60 00. God tur!

VALG 2011
Forhåndsstemming innenriks skjer i
perioden 1. juli (tidligstemming) og fram til
9. september. Sted for forhåndsstemming er
Skiptvet Servicekontor. I Skiptvet avholdes
det valg søndag 11. september og mandag
12. september 2011 i Herredshuset.
Åpningstider blir kunngjort nærmere valget.
På www.valg.no finner du ellers alt du
måtte lure på angående valg.

SK I PTVET KOMMUNE

SNØBRØYTING VEIER/PLASSER
Skiptvet kommune ønsker å inngå samar-
beidsavtale angående snøbrøyting/strøing
av kommunale veier (25 km) og plasser
for de kommende 3 sesonger, vintrene
2011-12, 2012-13 og 2013-14. Skiptvet
kommune ønsker tilbud på:
1. En garantisum som inkluderer
3 traktorer med utstyr

2. En avtalt timepris som gjelder alle
døgnets tider.

Anbyderne må levere inn skriftlig tilbud
senest 15.06.2011 kl. 12.00.
For å lese hele dokumentet gå inn på våre
hjemmesider: www.skiptvet.kommune.no
Eventuelle spørsmål kan rettes til
veiansvarlig Terje Grønlund
tlf.40 40 49 35 / 69 80 60 00.
BOSTØTTE
Har du lave inntekter og høye bout-gifter?
Da kan du søke om bostøtte!
Søknadsfristen er den 14. i hver måned. Ta
kontakt med Servicekontoret for informa-
sjon eller hjelp ! Tlf. 69 80 60 00 –
mob/sms: 40 40 49 20 eller chat på våre
hjemmesider: www.skiptvet.kommune.no
eller pr. e-post:
postmottak@skiptvet.kommune.no .
Dixie Freaks kommer til Skiptvet
18. juni, nærmere bestemt Nes
Lensemuseum. Det er Nes lenseteater som
er arrangør.
Bandet Dixie Freaks har gjort stor suksess
de siste årene, de byr på et bredt reportoar
med blant annet Blueegrass, Country,
Folk & irsk folkemusikk. De synger egne
låter i tillegg til cover låter.
Bandet har en rekke opptredener bak seg.
Det kan nevnes ”Folk i Halden”,
Elgfestivalen. Bandet har flere plateutgi-
velser bak seg. Dette blir garantert en opp-
levelse langs Glomma du absolutt bør få
med deg i sommer..
Bandet er kjent for å gi god underholdning
til sine publikummere. Bandet har sin base
i Marker og består av: Simen Gunneng,
Oddmund jensen, Gunnar Ruud, Sigmund
Søbyskogen og Morten Bakker.
Billetter får du kjøpt ved Servicekontoret
og i Bygdas Bokhandel. Voksen kr. 100,-,
barn kr. 50,-.
NY TAXI I SKIPTVET
Telefonnr. er: 400 02 345.

SKIPTVET MENIGHETSBLAD
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OVERSIKT OVER LAG OG
FORENINGER I SKIPTVET

MENIGHET

Søndagsskolen
Annenhver søndag kl.11.00 på
Misjonshuset. Alle aldre.
Skiptvet Barnegospel
Øver annenhver tirsdag
kl.18.00-19.00 på

Misjonshuset. Fra 4 år til og
med 4.klasse.

Familiekoret Kaos
Øver ca en lørdag i mnd

kl.17.00-19.00 på Misjonshuset
Alle aldre.

Klubben på Stalloftet
Annenhver mandag kl.18.00-
19.30 på Stalloftet ved kirken.

Fra 1.klasse.
Skiptvet Soul Children
Øver annenhver fredag
kl.17.30-19.00 på
Misjonshuset.
Fra 5.klasse.
Vepsebolet

Annenhver fredag kl.19.00-
20.30 på Misjonshuset

Fra 5.klasse
Søndagsringen

Hver tredje mandag kl.19.00-
20.30 på Misjonshuset.

Fra 5.klasse og opp til 8.klasse
Hva skjer’a?

Annenhver lørdag kl.19.30 på
Misjonshuset. Fra 8.klasse.

Skiptvet klatreklubb
Treffes i klatreveggen på
Misjonshuset i vårhalvåret.

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

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

For mer info se møteplassen
eller ta kontakt med
menighetskontoret

✁

Juni
8.juni kl.18.00 Klatreklubben
9.juni kl.11.00 Formiddagssamling
10.juni kl.17.30 Soul Children
15.juni kl.18.00 Klatreklubben
23.juni St. Hans feiring med Kaos
30.juni kl.19.00 Misjonssamling

August
11.aug kl.11.00 Formiddagssamling
23.aug kl.18.00 Barnegospel
25.aug kl.19.00 Misjonssamling
26.aug kl.17.30 Soul Children

kl.19.00 Vepsebolet
27.aug kl.19.00 Hva skjer a
31.aug kl.18.00 Barnegospel

September:
3.sept kl.17.00Kaos
8.sept kl.11.00 Formiddagssamling ved Gunnar Kinn
9.sept kl.17.30 Soul Children

kl.19.00 Vepsebolet
10.sept kl.19.00 Hva skjer a

Vidnes Bedehus
8.juni kl.19.00. Gunnar Kinn – Leonard Gudmundsen sanger.
Fellesforeningen
22.juni kl.19.00. Knut Heie holder andakt. Fellesforeningen.
10.august kl.19.00. Fellesforeningen
21.august kl.19.00. Fellesforeningen

Skiptvet Misjonshus

MØTEPLASSEN

Kl.18.00 – 19.30
5.september

Klubben
på stalloftet:

SOMMERLEIRER!
Det arrangeres en rekke leirer i
sommer på disse leirstedene:
Stenbekk 69 13 04 99
Solbukta 69 33 11 68
Sjøglimt 69 81 12 37
Sauevika 69 37 70 44
Tjellholmen 69 37 71 25

Det arrangeres bibelcamp på
Fangekasa Misjonssenter i
uke 27 -30

Se nettsider for mer informasjon.



12.juni Pinsedag
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved fung sokneprest Linn T J
Larsen.

13.juni 2.pinsedag
Vidnes bedehus kl.11.00.
Gudstjeneste ved fung sokneprest
Linn T J Larsen.

19.juni Teenighetssøndag
Skiptvet kirke kl.11.00.
Familiegudstjeneste ved fung
sokneprest Linn T J Larsen.

26.juni 2.søndag etter pinse
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved fung sokneprest Linn T J
Larsen.

3.juli 3.søndag etter pinse
Ingen gudstjeneste i Skiptvet kirke.
Heli kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved Erling Nevland.

10.juli 4.søndag etter pinse
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved Erling Nevland.

17.juli 5.søndag etter pinse
Ingen gudstjeneste i Skiptvet kirke.
Spydeberg kirke kl.11.00.
Gudstjeneste ved Erling Nevland.

24.juli 6.søndag etter pinse
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved Erling Nevland.

29.juli Olsok
Olsokgudstjeneste på Bygdetunet
kl.18.00 ved fung sokneprest Linn
T J Larsen.

31.juli 7.søndag etter pinse
Ingen gudstjeneste

7.august 8.søndag etter pinse
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved vikar.

14.august 9.søndag etter pinse
Ingen gudstjeneste i Skiptvet kirke.
Spydeberg kirke kl.11.00 ved vikar.

21.august 10.søndag etter pinse
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved vikar.

28.august 11.søndag etter pinse
Skiptvet kirke kl.11.00.
Familiegudstjeneste med utdeling av
4-års bok ved vikar. Sang av
Skiptvet Barnegospel. Kirkekaffe.

4.september 12.søndag etter pinse
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
med presentasjon av konfirmanter
ved vikar.

6.september
Skiptvet kirke kl.08.30.
Morgenbønn.

11.september 13.søndag etter pinse
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved vikar.

SLEKTERS GANG

Gudstjenester i Skiptvet

Døpte:

April:
Johanne Tangen Wennersgaard
Maiken Hermine WingaardRøed
Johannes Buraas Prusac
Johannes Petterson døpt i Askim.

Mai:
Victor Gjendem døpt i Enebakk
Varg Lukas Skjelle
Anna Størseth Bakkerud

Døde:

April:
GerdMarit Håtuft født 1923 -
ingen seremoni i Skiptvet
Ingrid Skjeltorp født 1916
Liv Tomt født 1929

Mai:
Karin Bjørnsen født 1958 -
ingen seremoni i Skiptvet
Ambjørg Asbjørnsen født 1927

SIDE 8

Også i sommer blir det felles
gudstjenester med

Spydeberg.

Vi oppfordrer alle til å delta
på gudstjenester i Heli og

Spydeberg.

Det blir en fin anledning til å
se områdets kirker.


