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Nå er ferietiden over for de fleste
og livet vender tilbake til den van-
lige hverdagen igjen, eller gjør det
egentlig det?

Denne sommeren ble totalt anner-
ledes for det norske folk enn det
vi hadde tenkt oss på forhånd.
For det som skjedde 22.07 ble et
vendepunkt for hele det norske
folk. Hvem hadde vel noen gang
forestilt seg at en slik terroraksjon
kunne skje i Norge, og på toppen
av det hele utført av en etnisk
nordmann. Dette er noe som skjer
andre steder i verden, men ikke i
en så fredelig del av verden som
Norge er.

Dette var en hendelse som skapte
sjokkbølger over hele landet. Det
som skjedde ble en utfordring for
redningsmannskaper, politi, helse-
vesen og ikke minst for kirken.

Det som før bare hadde vært
øvelser, ble plutselig en realitet.
Det norske folk reagerte spontant
med å vise at den slags ikke på
noen måte kan tolereres.

Folket reagerte med kjærlighet,
noe som blomsterhavet uten for
Oslo Domkirke og mange andre
steder i Norge ble et klart vitnes-
byrd om.
Kirkene ble også et sted for folk
der de kunne ha en stille stund,
tenne lys eller be.

Dette viser at i de store kriser har
kiken en betydning for folk flest.
Det er tydelig at dypt i den norske
folkesjelen ligger det noen religi-
øse undertoner.

Det er gledelig at kirken kan få ha
en slik funksjon for hele folket.
Det som hendte har også vært
med på å samle det flerkulturelle
Norge.

Kristne og
muslimer og andre
religioner har alle
tatt klar avstand fra det som
skjedde, og har stått sammen i
kjærlighet for alle dem som på en
måte er blitt rammet.

Når dette skrives, er det gått en
måned siden terroren skjedde.
Langsomt vender livet tilbake til
det vanlige igjen. Da er det viktig
at vi ikke i ettertid glemmer den
kjærligheten og medmenneskelig-
heten som vi har vist hverandre.

Det er med kjærlighet vi kan gjøre
verden til et bedre sted og med
den kan vi bekjempe ondskapen.

I 1.kor 13,8 står det: Kjærligheten
tar ikke slutt.
Her snakkes det om Guds kjærlig-
het til oss mennesker.
For menneskers kjærlighet kan ta
slutt, men Guds kjærlighet varer
for evig. Hans kjærlighet til oss
vil aldri ta slutt. Det er derfor vik-
tig at vi får tak i denne kjærlighe-
ten og lever i den.

Det er også viktig når livet etter
hvert vender tilbake til det norma-
le, at vi ikke glemmer det som har
skjedd. Vi må ta med oss neste-
kjærligheten og toleransen videre
i livene våre.

Som ny prest her i Skiptvet gleder
jeg meg til å ta fatt på de oppga-
vene som ligger foran. Jeg ser
frem i mot et godt samarbeide her
i Skiptvet.

Nå skal vi se fremover og ta fatt
på høstens mange aktiviteter.
Derfor skal vi se fremover og
aldri glemme.

Svein Mentzen

Prestens side
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11. og 12. september er det valg i Norge. Det er for
mange av oss fire valg. Vi skal velge folkevalgte til
kommunestyre og fylkesting. I tillegg skal den norske
kirke velge menighetsråd og bispedømmeråd rund
omkring det ganske land.

Demokrati og åpenhet setter krav til at hver enkelt av
oss benytter retten til å stemme. Bruk din stemmerett
både ved fylkestingsvalg og kommunevalg. Vårt svar
på angrepene i Oslo og på Utøya skal være en massiv

oppslutning om valget. Uten at du og jeg engasjerer oss
og tar stilling, fungerer ikke demokratiet. Det er viktig
ikke å gi terroren rett.

Kirkevalget angår oss alle, men ikke alle deltar i det.
For meg er det viktig å understreke at kirken er det vi
gjør den til. Alle medlemmer av den norske kirke bør
delta. Også her er det slik at skal demokratiet fungere,
er det viktig med oppslutning om valg.

Svein Olav Agnalt

Ordfører oppfordrer deg til å stemme
Angrepet på
Regjeringskvartalet og
massakren på Utøya var
et angrep på oss alle,
på hver enkelt av oss og
på Norge som nasjon.

Det var et angrep på våre
verdier.

Vårt svar skal være mer
åpenhet, mer demokrati
og mer kjærlighet til
hverandre.



Kjersti
Tjelle

Vernepleier.
47 år. Karlsrud

Bakgrunn:
Menighetsråd,

Kirkevert/Tekstleser, diakoniut-
valget, barne- og ungdoms-
arbeidet i menigheten og i
komitearbeid i Fellesforeningen
ved Skiptvet misjonshus.

Satsningsområder:
Være en inkluderende menighet,
hvor det er rom for forskjellighet
og hvor vi kan oppleve et godt
fellesskap. Opprettholde det gode
barne- og ungdomsarbeidet som
er etablert.
Bidra til å ha fokus på diakonien i
vår menighet, men også globalt
fordi vi er en del av en verdensvid
kirke.

Olav
Pedersen

Pensjonist. 67
år. Vidnes

Bakgrunn:
Har vært aktivt

med i kirke og kristenliv i 50 år.
Er for tiden menighetsrådsleder.

Satsningsområder:
Iverksette ny gudstjenestereform
og trosopplæring, tilpasset barn,
unge og voksne i vår menighet,
slik at vi får et godt fellesskap og
et variert menighetsliv. Det
viktigste er at kirken er et godt
møtested mellom Gud og men-
nesker. Ta vare på kirken,
vedlikeholde og opparbeide ny
kirkegård. Være en tydelig og god
arbeidsgiver.

Evy
Ruud Eng

Sekretær. 57
år. Karlsrud

Bakgrunn:
Verv som

frivillig i barne- og ungdoms-
arbeidet. 2 år som medlem i
menighetsrådet.

Satsningsområder:
At kirken har en viktig plass i
bygda.
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Det skal velges nytt menighetsråd i
Skiptvet og nytt bispedømmeråd i Borg.
Hvor og når skal det stemmes:
Skiptvet herredshus
(gamle lensmannskontoret)
Søndag 11. september 14.00 – 18.00
Mandag 12. september 10.00 – 21.00

Stemmeregler:
Alle som er født i 1996 eller tidligere og er medlem av
den norske kirke er stemmeberettiget. Alle medlemmer
av kirken skal ha mottatt valgkort. Valgkort eller legiti-
masjon må medbringes på valgdagen.

Hvem stemmes det på:
Presentasjon av kandidater til Skiptvet menighetsråd
finner du under her. Det skal velges inn 6 faste- og 5
varamedlemmer. Rådet velges for 4 år.
Presentasjon av kandidater til bispedømmeråd finner du
som vedlegg til dette menighetsbladet.
Stemmesedler til begge valgene fås på valgdagen.
Det vil være valgfunksjonærer til stede som veileder.

Velkommen til kirkevalget – Din stemme teller

Kandidater til menighetsrådet



Lars
Roald Schie

Snekker. 47 år.
Haugen

Bakgrunn:
To perioder i

menighetsrådet. Leder av menig-
hetsrådet.
Aktiv i mye av menighetens bar-
ne- og ungdomsarbeid.

Satsningsområder:
At alle skal trives i kirken.
Barne- og ungdomsarbeidet.

Rune
Johansen

Innkjøpssjef.
47 år.
Vollfeltet/
Sentrum

Bakgrunn:
Hjelpeleder i Vepsebolet.
Ulike verv innenfor næringslivets
organisasjoner

Satsningsområder:
Videreutvikle kirken som en
naturlig og inkluderende sam-
lingsplass i lokalsamfunnet.
Skape et godt og variert tilbud til
barn og ungdom. Samarbeid med
andre menigheter og lokale lag og
foreninger

Erik
Børud

Vaktmester. 68
år. Haugen

Bakgrunn:
En periode som

vara i menighetsrådet

Satsningsområder:
Nærmiljøet

Olav
Koppang

Bonde/
operatør. 58 år.
Haugen

Bakgrunn:
To perioder i menighetsrådet på
80-90 tallet.

Satsningsområder:
Ivareta enkeltmennesket og
fellesskapet i menigheten.
Kirkens verdifulle plass i lokal-
samfunnet. Ansettelse av ny
sokneprest.

Inger
Marit Lund

Bonde. 59 år.
Lund

Bakgrunn:
Menighetsrådet
i en periode.

Satsningsområder:
Barne- og ungdomsarbeidet. Plass
til folk i alle aldre i kirken.

Turid
Karlsrudengen

Butikkmed-
arbeider. 58 år.
Kirkelund

Bakgrunn:
Praktisk konfirmantutvalg.

Satsningsområder:
Minnelund.

Gunhild
Johnsen

Rekvisitør. 51
år. Langli

Satsningsområder:
Grønn menighet. Kultur.

Gunfrid
Søby

Sykepleier. 44
år. Haugen

Bakgrunn:
Søndagsskole-

lærer. Familiekoret Kaos.
Styremedlem i fellesforeningen
på Skiptvet misjonshus.

Satsningsområder:
Fremme en levende menighet der
Guds ord er i sentrum. En kirke
som dekker menneskers åndelige
behov. Husfellesskap og aktivt
misjonsarbeid.

Tor Anders
Smith Hoen

Advokat/
gårdbruker.
49 år. Langli

Bakgrunn:
Fra flere sivile organisasjoner.

Satsningsområder:
Kirken skal være til for oss
mennesker - ikke omvendt.
Kirken må nå ut til de den skal
betjene. Barn og unge må få lære
om troen de er døpt til og kristen
tradisjon.
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Fortell litt om din oppvekst?
-Jeg vokste opp i Minsk i
Sovjetunionen som på den tiden
var et totalitært regime. Religion
ble kalt ”opium for folket”. For
mange var kirkelige sysler for-
budt. Jeg begynte tidlig med
musikk, og som 14-åring øvde jeg
ca 10 timer daglig.
Daglig!? Spør jeg undrende. –Ja
jeg husker at læreren min var vel-
dig streng. Han var en kjent
musiker, og jeg husker med
skrekk at han bare kastet notene
utover om han ikke var fornøyd
med innsatsen min.
Det var på en måte paradis og hel-
vete samtidig. Jeg elsket musikk.

Samtidig kunne jeg se venner sitte
hjemme og å se på TV og tenke at
de så jammen lykkelige ut!

Du ble etter hvert en kjent
konsertmusiker?
-Ja, det var en travel tilværelse. På
det meste spilte jeg ca 100 kon-
serter per år. Det var en hektisk
tilværelse med fly, hotell, øvelser
og konserter. Jeg har spilt i samt-
lige land i Europa, tror jeg. Og
flere ganger i Amerika og Asia.
Til sammen er det vel 45 land.

Og med flere tilhørere enn en
sommerkonsert i Skiptvet kirke?
- Ja det var mange mennesker.
Jeg har spilt i den kolossale
Kølnerdomen i Tyskland og en
kjempestor konsertsal i Los
Angeles. Og jeg husker jeg spilte
for 5000 mennesker i et svært
tempel i Japan en gang. Men
Skiptvet kirke er best i verden.
Her stortrives jeg.

Hvorfor endte du opp i Norge?
-Jeg spilte mye i Vesten, da det
var ganske ustabilt i Russland på
den tiden. Mange begynte å dra
vestover. Folk var redde for at
Stalin-diktaturet skulle komme
tilbake. Elevene våre kunne for
eksempel miste studieplassen om
de ble observert i kirken. Jeg hus-
ker at tre av våre elever mistet
plassen på musikkhøgskolen etter

å ha blitt fotografert av KGB.
I 1990 var den politiske situasjo-
nen meget ustabil. Gorbatsjov ble
satt i husarrest. Det var lansert
perestrojka, men sterke antikrefter
gjorde folk usikre. På en turne i
Sverige ble jeg oppmerksom på
en ledig stilling i Skiptvet. I løpet
av tre dager skjedde det meste.
Jeg fikk tak i sogneprest Carl
Krohn-Hansen. Han og menighe-
ten var meget engasjert. De ringte
utallige ganger til myndighetene
disse dagene for å ordne visum til
meg. Det gikk i orden. Jeg fikk
spille i en fullsatt kirke i 1990. Og
ble ansatt kort tid etterpå, smiler
Valeri.

Hvordan var det å komme til
Østfold?
- Alt var nytt! Det var store kon-
traster. Jeg husker kona mi spurte
meg hvor i all verden down-
down i Skiptvet er!? Vi kom fra
en millionby, og det tok litt tid før
vi oppdaget MeiriBYEN, humrer
han. -Men de indre forskjellene
var ikke så store. Vi ble fort glad i
vårt nye sted. Jeg trengte i grunn
bare to ting, orgel/piano og et sted
å øve. Det var spesielt godt å
kjenne på friheten, og jeg leste
mye i Bibelen etter at jeg kom hit.
Uten frykt.

Er Gud musikalsk?
- Når jeg spiller, da har jeg Guds
beskyttelse. Det er de beste
timene i verden. Gud bor i
Skiptvet kirke. Jeg tar noen gang-
er noen pauser når jeg sitter i kir-
ken, er helt stille. Da føler jeg rett
som det er en guddommelig
atmosfære, og en følelse av å
være beskyttet.

Gir vi rom til kultur og musikk i
kirka vår?
-Ja akkurat her hos oss synes jeg
det. Det er mye frihet, mye sang-
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Fra St. Petersburg til… down-town Skjetve?
For over 20 år siden kom han direkte fra Odessa
musikkhøgskole i Ukraina, til bygda i Skiptvet.
Ved musikkhøgskolen underviste han i orgel og
piano, etter å ha studert i flere år i St. Petersburg.
Han vokste opp i Minsk i Hviterussland, men er en
annen årgang enn Alexander Rybak.
Musikken, språket og røttene har de i alle fall felles.
Kanskje også det teatralske? Vi snakker selvsagt om
organisten i Skiptvet, gjennom over tjue år, Valeri
Rubacha. Menighetsbladet møter ham etter en
sommergudstjeneste på forsommeren.



glede, og folk er vant til å lytte til
musikk, for eksempel under post-
ludiet . I andre kirker går jo folk
pratende ut når organisten spiller
utgangsmusikken.

Hvordan ser en uke ut for deg?
-Det varierer jo. Men mye handler
om kirkelige handlinger som-
gudstjenester, begravelser, og
vielser. Jeg har også ansvar for
”babysang”, sang med de eldre på
Sollia, og musikkterapi for men-
nesker med psykisk utviklings-
hemminger. Det er jo også stabs-
møter og slikt. Alt som gjelder
musikk har jeg ansvar for. Så er
det en masse øvelser… og noen
konserter.

Du må være utrolig avhengig av
fingrene dine?
-Ja det er veldig riktig. Jeg sliter
faktisk med en finger, som har
mistet kraften. Og føler meg som
en fugl med bare en vinge.
Undersøkelser har foreløpig ikke
avdekket hva det kan være.

Naturen er viktig for deg, men det
er ikke høstjakta som frister?
- He-he, nei jeg skjønner meg
ikke på akkurat det. Men jeg is-
bader om vinteren, overalt hvor
jeg finner vann. Kanskje en orto-
doks tradisjon jeg har med meg
fra Russland… Jeg liker heller
ikke å gå tur. Men liker meg i
naturen. Jeg kan sitte lenge å se
på trærne, og meditere. Eller lytte
til fuglenes musikalitet. De er jo
geniale utøvere, uten utdannelse!
De bare MÅ synge, de må fortelle
om sitt liv…sine livshistorier.
Flere komponister, særlig
Olievier Messian, en fransk kom-
ponist, ble inspirert av fuglesang-
en og la fuglesangen inn i sine
komposisjoner.
-Jeg tror –som den russiske forfat-
teren Dostojevskij – at skjønnhe-
ten kan redde verden, sier Valeri
ettertenksomt. – Det er kanskje
naivt å si. Men jeg tror på sånne
ting. Jeg prøver å redde verden
gjennom musikk. Musikk kan
dessuten være fredsskapende.

- Har du vært på
Roskildefestvalen eller Moldejazz
i sommer?
-Nei, dessverre. Men jeg hører på
mye ulik musikk. For meg er det i
grunn enten bra musikk… eller
dårlig musikk.

Valeri understreker at han liker
skjetvingene, og trives veldig bra
på jobben. -Vi har garantert den
beste kirkestaben i Norge! Og
han savner ikke storbyen. – Den
gamle kirken med det frodige
grønne landskapet rundt, er vak-
ker. Småkommuner må få være
slik de er.
Her er det lettere å leve godt!

Så får vi håpe fingeren blir sterk
igjen, og at skjønnheten og var-
men får rikelig rom.

I samtale med Einar Tjelle
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-- Det er ekstra moro å synge med våre lokale talenter. Sammen
skal vi skape glede og allsang i kirken, og ta juleevangeliet på
alvor med en skikkelig feiring av julens budskap! sier Trine.

Mange av julesangene vil man kjenne igjen, og nesten like mange
er nye sanger skrevet blant annet av Trine selv. Det er faktisk
første gang hun synger på norsk. Trine er født i San Fransisco, og
hun ønsket å gi ut et julealbum som kunne gjenskape noen av de
flotte opplevelsene hun har hatt i flere kirker i USA.

“Julegaven” slippes den 25. november– etter planen skal man få tak i den på Kiwi-butikken her i
bygda – og billetter til julekonserten vil legges ut på billettservice.no. For mer informasjon, gå til
www.trinerein.com

Konsert med Skiptvet Soul Children og Trine Rein i
Skiptevt kirke 30. november

Artisten Trine Rein har tidligere utgitt fem album, og er nå
ute med sitt første julealbum. Det har tittelen "Julegaven".
I år legger hun ut på en juleturné, og åpningskonserten har
hun lagt til Skiptvet kirke onsdag den 30. november.
Hun samarbeider med Skiptvet Soul Children.



Hver eneste dag drepes og lemlestes
uskyldige mennesker av miner og
klasevåpen. Det er ikke uvanlig å
finne eksplosiver på skoleveier,
lekeplasser og på dyrket mark.
Bare i Laos ligger det igjen 70 milli-
oner klasebomber etter
Vietnamkrigen.
Pengene fra årets TV-aksjon skal gå
til å rydde vekk denne trusselen.
Norsk Folkehjelp graver fram og
uskadeliggjør miner og klasebomber
hver dag.

TV-aksjonen er verdens største
dugnad. I år handler den først og
fremst om å gi mennesker trygghet!
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Onsdag 19.oktober er det aksjonsdag på Vestgård Skole kl.10.00 – 13.00
Fredag 21.oktober er det aksjonsdag på Kirkelund Skole kl.10.30 – 13.00

SIDE 8

Vil du være bøssebærer?
Ta kontakt med Jorunn Lilleng, tlf 69 80 93 24/
905 43 851 eller Torgunn Skjelle Sollid,
tlf 69 80 93 05/951 51 887

Opptelling lokalt
Askim Sparebanks filial i Skiptvet stiller opp på
aksjonsdagen og er med å telle opp det som er
samlet inn under bøsseinnsamlingen i Skiptvet.
Komiteen retter en stor takk til den lokale banken.

Skolene og barnehagene
gjør en kjempeinnsats
På skolene og i barnehagene i Skiptvet, gjøres det
en stor innsats for å samle inn penger til Tv-aksjo-
nen hvert år. Dette gjøres gjennom aksjonsdag med
tombola, kafeteria, loppemarked og mye mer. Det
rettes en stor takk til de som er med på dette.

Med hilsen for komiteen
Jorunn Lilleng (leder) og Torgunn Skjelle Sollid
(sekretær)

Informasjon fra lokalkomiteen for tv-aksjonen i Skiptvet

TV-AKSJONEN 23. OKTOBER 2011
– VI RYDDER FOR LIVET
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Alt dette feier vi i gudstjenesten 25. september kl. 18.00.

Da får Skiptvet menighet besøk av Kate Davies fra Sør Afrika. Hun er en ressursperson i forhold til
”grønne menigheter” og klimaspørsmål.
Skiptvet menighet er en ”Grønn menighet”, som ønsker å være miljøbevisst.
Klimaendringene skjer stadig raskere, og får store konsekvenser. Tusener av arter forsvinner fra
økosystemene. Det blir stadig flere ”klimaflyktninger”. Om ikke verdenssamfunnet handler raskt og tydelig
kan flere års utviklingsarbeid gå tapt, hevder flere.
Skiptvet bygdekvinnelag bidrar i gudstjenesten med pynting og kirkekaffe.

Velkommen til en familiegudstjenste hvor vi både feirer skaperverket og høstens grøde, og hvor vi utfordres
til å ta ansvar for klimaet og klodens framtid.

Grønn menighet

Ny Fungerende sokneprest
Svein Mentzen er fungerende sokneprest i Skiptvet fram
til sommer 2012. Han kommer fra stillingen som
fungerende sokneprest i Hobøl. Svein er 57 år, bosatt på
Kråkerøy. Vi ønsker han velkommen til Skiptvet.

Permisjon
Kirkeverge Terje Stenholt er innvilget 3 måneders
permisjon fra november til februar. Han reiser til
Palestina og Israel som ledsager. Reisebrev kommer i
neste menighetsblad.

Innstilling til ny biskop i Borg
Skiptvet menighetsråd har innstilt Paul Erik Wirgens,
Anne May Grasaas og Ørnulf Axel Elseth (prioritert
rekkefølge) til ny biskop i Borg bispedømme.
Innstillingen er oversendt kirkedepartementet.

– Høsttakkegudstjeneste
– Familiegudstjeneste
– Skapervekets dag

NYTT FRA MENIGHETSRÅDET
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Kvitteringsliste blad nr 4 -2011
Ole Kristian Skjelle 400, Ingerid Karlsrudengen 200, Liv Skaar
200, Inger Tangen 200, Inger Berit Holene Espe 200, Ragnhild Eng
150, E og R Andersen 250, Sidsel Helene Hoel 100, Anne-Marie
Kleven 100

Hjertelig takk!
Skiptvet 24.august 2011 Terje Stenholt



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:

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

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

SENIORSURFDAG
Onsdag 28. september inviteres

seniorer fra ca 55 år til biblioteket for
gratis veiledning i bruk av data og

internett.
Oppmøte når som helst i åpningstiden
11-15. De som har egen, bærbar pc,

kan gjerne ta med det.
Enkel servering av kaffe/te og

kake/kjeks.

BARNETEATER
Lørdag 5. november kl. 15.30 vises
”Veslefrikk med fela” i Skiptvet

bibliotek.
Varighet ca. 40 min. Passer for barn

fra ca. 3 år. Inngang kr. 25,-.
Pga. stolplassering ønskes

forhåndsbestilling av billetter på
tlf. 69806280 innen torsdag 3.11.

SPILLDAG
Lørdag 12. november arrangeres

nasjonal spilldag i Skiptvet bibliotek.
Premier og mye moro!

Mer info senere.

SKUMRINGSTIME
Mandag 15. november kl. 19 tenner vi
stearinlys og leser rim og regler fra

Mustafas kiosk av Jakob Martin Strid.
Passer for barn fra ca. 3 år.
Servering av saft og kjeks.

Gratis inngang.
Skumringstimen er oppstarten av
Nordisk bibliotekuke, som i år har

tema ”Humor i Norden”.

SERVICEKONTORET OG NAV
har følgende åpningstider til og med 15.
september:
Mandag – Fredag fra
kl 07.45 – 15.00
Etter 15. september:
Mandag – Fredag fra
kl 07.45 – 16.00

BLI MED PÅ ”AKTIV PÅ DAGTID”!
Aktiv på Dagtid er et aktivitetstilbud for
personer mellom 18 og 67 år som står helt
eller delvis utenfor arbeidslivet. Hensikten
med tiltaket er å forebygge sykdommer og
dårlig helse, motvirke ensomhet og bidra til
at mennesker kommer tilbake i arbeidslivet
Registreringsskjema med giroblankett fås på
Servicekontoret.
For å få utstedt treningskort må du ta med
deg kvittering på betalt avgift et bilde, utfylt
registreringsskjema og bekreftelse på at du
mottar trygd eller melding fra lege.

BOSTØTTE
Har du lave inntekter og høye boutgifter?
Da kan du søke om bostøtte! Søknadsfristen
er den 14. i hver måned. Ta kontakt med
Servicekontoret for informasjon eller hjelp!
Tlf. 69 80 60 00 – mob/sms: 40 40 49 20
eller chat på våre hjemmesider:
www.skiptvet.kommune.no eller pr. e-post:
postmottak@skiptvet.kommune.no

BRUKTE FRIMERKER OG TELEKORT
Kan leveres ved Servicekontoret som inn-
samlingskasse fra TUBFRIM. Overskuddet
går til funksjonshemmede barn og ungdom i
Norge.

SK I PTVET KOMMUNE

SERVICEKONTORET
minner om mange fine forestillinger i
Askim Kulturhus. Billetter kjøpes og hen-
tes ved Servicekontoret – betaling med
kort. For programoversikt:
www.askimkulturhus.no

FRIVILLIGSENTRALEN
Trenger hjelper til matkjøring.
Kontakt Berit Kvisler tlf. 69 80 60 51.

ÅPENT LEKESTED
- NYTT STED
OG NY ÅPNINGSTID
Åpent lekested flytter til underetasjen på
Vonheim, Gjøkeredets lokaler. Vi åpner
igjen etter sommeren mandag 5. septem-
ber kl. 11.30 – 14.30 (NB! Merk nytt tids-
punkt). Alle foreldre som er hjemme med
barn fra 0-6 år er velkomne til en møte-
plass hvor du kan treffe andre foreldre og
barn, dele erfaringer, ha sosialt fellesskap
og knytte nye kontakter. Kaffe og te
serveres, ta med matpakke. Ved spørsmål
kan du ringe Skiptvet helsestasjon,
tlf.69806250.

VALG 2011
Forhåndsstemmegivning innenriks skjer i
perioden 1. juli (tidligstemming)
og fram til 9. september.

Du kan avgi forhåndsstemme ved
Servicekontoret.

I Skiptvet avholdes det valg i
Herredshuset:
Søndag 11. september
kl 14.00 - 18.00
Mandag 12. september
kl 10.00 - 21.00

Alle personer med stemmerett føres
automatisk inn i manntallet i den
kommunen der de var registrert bosatt
pr. 30. juni i valgåret.
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OVERSIKT OVER LAG OG
FORENINGER I SKIPTVET

MENIGHET

Skiptvet Barnegospel
Øver annenhver tirsdag

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

med 4.klasse.

Familiekoret Kaos
Øver ca en lørdag i mnd

kl.17.00-19.00 på Misjonshuset
Alle aldre.

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

Fra 1.klasse.

Skiptvet Soul Children
Øver annenhver fredag

kl.17.30-19.00 på
Misjonshuset.
Fra 5.klasse.

Vepsebolet
Annenhver fredag kl.19.00-

20.30 på Misjonshuset
Fra 5.klasse

Søndagsringen
Hver tredje mandag kl.19.00-

20.30 på Misjonshuset.
Fra 5.klasse og opp til 8.klasse

Hva skjer’a?
Annenhver lørdag kl.19.30 på
Misjonshuset. Fra 8.klasse.

Skiptvet klatreklubb
Treffes i klatreveggen på

Misjonshuset i vårhalvåret.

SMAK
Skiptvet Motoraktivitetsklubb

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

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

For mer info se møteplassen
eller ta kontakt med
menighetskontoret

✁

September
8.sept kl.11.00 Formiddagssamling ved Helge Knutsen
9.sept kl.17.30 Soul Children kl.19.00 Vepsebolet
10.sept kl.17.00 Kaos
10.sept kl.19.30 Hva skjer a
13.sept kl.18.00 Barnegospel
16.sept kl.17.30 Fredagssamling
22.sept kl.19.00 Misjonssamling. Andakt ved Øivind Aasland
23.sept kl.17.30 Soul Children kl.19.00 Vepsebolet
24.sept kl.19.30 Hva skjer’a
27.sept kl.18.00 Barnegospel

Oktober
6.okt kl.19.30 Bibelsamling.
11.okt kl.18.00 Barnegospel
13.okt kl.19.00 Misjonssamling
14.okt kl.17.30 Soul Children kl.19.00 Vepsebolet
15.okt kl.17.00 Kaos
15.okt kl.19.30 Hva skjer’a
21.okt kl.17.30 Soul Children
25.okt kl.18.00 Barnegospel
28.okt kl.19.00 Vepsebolet
29.okt kl.19.30 Hva skjer’a

November:
5.nov kl.17.00 Basar
8.nov kl.18.00 Barnegospel
10.nov kl.17.00 Julemesse
11.nov kl.17.30 Soul Children kl.19.00 Vepsebolet
12.nov kl.19.30 Hva skjer’a
18.nov kl.17.30 Fredagssamling
22.nov kl.18.00 Barnegospel
24.nov kl.19.00 Misjonssamling. Andakt ved Karsten Rasmussen
25.nov kl.17.30 Soul Children kl.19.00 Vepsebolet
26.nov kl.19.30 Hva skjer’a
28.nov kl.16.30 Soul Children

Desember:
3.des kl.17.00 Kaos
6.des kl.18.00 Barnegospel
8.des kl.11.00 Formiddagssamling. Andakt ved Gunnar Kinn
16.des kl.17.30 Fredagssamling

Vidnes Bedehus
18.september kl.19.00. Fellesforeningen. Andakt ved Arne Bøe
28.september kl.19.00. Fellesforeningen. Andakt ved Petter Aas
7.oktober kl.19.00 Bedehusbasar.
16.oktober kl.19.00 Fellesforeningen. Tore E Nilsen synger.
2.november kl.19.00. Bedehusmøte
13.november kl.19.00 Fellesforeningen. Andakt Finn Olav Myhre
30.november kl.19.00 Fellesforeningen. Andakt ved Torbjørn Greipsland

Skiptvet Misjonshus

MØTEPLASSEN

Kl.18.00-19.30
5.september
19.september
17.oktober
31.oktober

14.november
28.november

Klubben
på stalloftet:



6.september
Skiptvet kirke kl.08.30.
Morgenbønn.

11.september
13.søndag etter pinse
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved fung sokneprest Svein Mentzen.

18.september
14.søndag etter pinse.
Lund grendehus kl.11.00.
Gudstjeneste ved vikar. Kirkekaffe.

25.september
15.søndag etter pinse
Skiptvet kirke kl.18.00.
Høsttakkegudstjeneste ved Einar
Tjelle. Kirkekaffe ved bygdekvinne-
laget.

2.oktober
16.søndag etter pinse
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved fung sokneprest Svein Mentzen.

4.oktober
Skiptvet kirke kl.08.30.
Morgenbønn.

9.oktober
17.søndag etter pinse
I Haugen krets, hos Arnhild og Olav
Koppang. Gudstjeneste kl.11.00 ved
fung sokneprest Svein Mentzen.

16.oktober
18.søndag etter pinse
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved fung sokneprest Svein Mentzen.

23.oktober
19.søndag etter pinse
Skiptvet kirke kl.11.00.
Familiegudstjeneste ved fung sokne-
prest Svein Mentzen.

30. oktober
Bots og bededag
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved vikar.

1.november
Skiptvet kirke kl.08.30.
Morgenbønn.

6.november
Allehelgenssøndag
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved fung sokneprest Svein Mentzen.

13.november
22.søndag etter pinse.
Skiptvet kirke kl.19.00. Tomasmesse
ved fung sokneprest Svein Mentzen.
Konfirmantene deltar.

20.november
siste søndag i kirkeåret
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved vikar.

27.november
1.søndag i advent.
Skiptvet kirke kl.11.00.
Familiegudstjeneste ved fung sokne-
prest Svein Mentzen. LysVåken del-
tar. Kirkekaffe.

4.desember
2.søndag i advent.
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved fung sokneprest Svein Mentzen.

6.desember
Skiptvet kirke kl.08.30.
Morgenbønn.

SLEKTERS GANG

Gudstjenester i Skiptvet

Døpte:

Juni:
Julian Alfredsen

Juli:
Celine Trippestad Tunby
døpt i Heli kirke
Vilde Marie Grav
Theo Alexander Woldmo-Frantzen
Sean Benjamin Høyendal Stiansen

August:
Mie Hansen Myhrer
Herman Røed Johansen

Vigde:

Juni:
Liv-Monica Stabell og
Bjørn Harald Bakkelund
Siri Skjelle Sollid og
Ørjan Robstad

Juli:
Ida Kristine Wettre Nielsen og
Espen Høgbakk
Elisabeth Agnalt og
Trygve Barlaup

August:
Linda Skår og Frode Stensby
Solfrid Pedersen og Reidar Eggehagen

Døde:

Juni:
Olaf Holmerud
født 1929
Bjarne Viktor Suserud
født 1926

Juli:
Ruth Ingeborg Heiestad født 1914
Ingrid Otilie Berg født 1927
Ivar Arvid Jakobsen født 1929
Ole-Jørgen Eng født 1953
Konrad Sigmund Kile født 1938

August:
Brit Rønnaug Hagelund født 1948
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23.oktober er det stor
korkonsert kl.19.00
i Skiptvet kirke.

Se lokalavis for mer info.


