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I en av julehøytidens bibeltekster
heter det om Jesus at ”han er
utstrålingen av Guds herlighet”
(Hebr 1,3). Jesus har utstråling. 

Det hender vi sier det om mennes-
ker, at hun eller han har utstråling.
Vi sier det om personer som betar
oss, fascinerer oss.

Jeg forestiller meg at gjeterne og
vismennene ble betatt av den
nyfødte som lå der i krybben. Det
var noe fascinerende ved ham.
Jesubarnet hadde utstråling. 

Mennesker som møtte den voksne
Jesus, ble også betatt av ham. Det
var noe med hans væremåte, hans
vesen, det han sa og gjorde, som
fascinerte. Evangeliene forteller at
han løftet de nedslåtte opp, tilga
synder, spiste med de utstøtte, ga
dem liv og verdighet på nytt. Slik
utstrålte han noe som fikk men-
nesker til å flokke seg rundt ham. 

Også fra Jesu kors stråler det. Det
er vanskeligere å forestille seg.
Men Jesus gikk veien fra krybben
til korset. For å minne oss om
veien han måtte gå, maler ikon-
kunstnerne ofte Jesubarnets svøp
slik at det likner linkledet døde
ble iført.

Hva var det Jesus utstrålte, på sin
vei fra krybben til korset? Guds
herlighet, sier bibelordet. 

Guds herlighet er hans storhet,
dybdene i ham, hans skinnende
lysglans.  Men det fascinerende
ved Gud er at han ikke beholder
sin herlighet for seg selv. Guds
herlighet forblir ikke i det høye, 
men tar bolig i det lave. For Gud
er en menneskekjærlig Gud.
Hemmeligheten om hans herlig-
het er at han er ute etter å elske
oss tilbake til seg. Det var derfor
Jesus kom til oss.  

I et uthus, hvor husdyra pleier å
holde til, stråler det herlighet fra
den nyfødtes ansikt. Det samme
lyset skinner for dem som møter
ham og kommer til tro på ham. Ja,
selv fra Jesu forpinte ansikt på
korset, skinner Guds herlighet.
For i Jesus blir jord og hverdag og
alt som er såret og knust,
gjennomlyst og løftet til Gud.

Han er utstrålingen av Guds her-
lighet! Det er juleevangeliets dype
hemmelighet.

Knut Erling Johansen
fungerende biskop i Borg
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Biskopens julehilsen
Utstråling

Forsidebildet:
Gerd Krohn Hansen har også i år tegnet forsidebildet til Skiptvet menig-
hetsblads julenummer. Redaksjonen takker så meget. Om bildet sier
Gerd; Jeg vil minne om Guds store, gode gave også til Skiptvet menighet.
Det vesle barnet som Maria bar fram og fødte julaften til englenes store
jubelsang. Juleblomsten julerosen kan minne oss om "Den yndigste rose
er funnen", eller "Det hev ei rosa sprunge"

Varme julehilsener fra Gerd Krohn-Hansen
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Skiptvet Barnegospel 20 år!!

TEATER
Har du lyst til å være med å dramatisere Lukas 2??
Vi inviterer barn fra 2.klasse og oppover, til å være
med å lage teaterforestilling på Skiptvet Misjonshus
fredag 16.desember.
Høres dette spennende ut?? 
Møt opp på Misjonshuset lørdag 10.desember
kl.10.00 – 15.00.
Noe du lurer på?? – 
Ta kontakt med Lars Roald Schie mob: 900 53 069

Ballonger må til for å feire bursdag!

Denne høsten er det 20 år siden Skiptvet Barnegospel
startet opp, og dette måtte jo feires. Først ut var 
bursdagsfest med ca 30 barn, ballonger, pølser, 
sjokoladekake, fiskedam og ikke minst en stor burs-
dagsgave!! Og gaven det var en tur til Østfold
badet!!! Stor stas!! 12.november fikk de be med seg
familien og venner dit, vi var rundt 100 personer der.
En toppers kveld for små og store! 

Har du og lyst til å synge i barnegospelen? 
Vi øver annenhver tirsdag på Skiptvet Misjonshus fra
kl.18.00 – 19.00. Alder: fra 4 år, til og med 4.klasse.
Alle er velkommen! Har du spørsmål? 
Ta kontakt med Lill mob 917 05 152

Natt til 1.søndag i advent, arrangerte vi  også i år 
Lys Våken i Skiptvet kirke.
Dette er en flott måte å feire kirkens nyttår som starter
1.søndag i advent.
11 åringene overnattet i kirken og avsluttet det hele med
en flott familiegudstjeneste med 11 åringene som 
deltakere.

Godt nytt kirkeår!
SIDE 3



Mange av Skiptvets innbyggere er innflyttere, og
menighetsbladets utsendte medarbeider er selv
en av disse. Derfor vil ”den utsendte” i år ta
leserne med til en småby som i skjetvingens
øyne ligger på den gale sida av Oslofjorden –
Larvik.

Før jul var det et fast innslag i byens underholdningsliv å
se på juleutstillingene. Den offisielle åpningen fant sted
en av de siste adventsøndagene, og «hele byen» var på
beina den dagen. Vi som var små hentet ideer til ønskelis-
tene, de unge svermet. Vi var ikke bortskjemte med finur-
lige utstillinger den gang. Det mest spektakulære jeg så
var en nisse som bukket og bukket og bukket til oss, han
ble aldri trøtt! Foran vinduet hos musikkhandleren var det
alltid mange skuelystne, for der ble det vist film!
Skippern og Donald samlet store skarer, så alle ble skik-
kelig orientert om hvor musikkforretningen holdt til!

Den uunngåelige vaskesjauen hørte også med; alle bilder
ned av veggene, tak og vegger vaskes, mattene ut i snøen,
grønnsåpelukt. Det var dager under mottoet: «Riste, børst
og bank». Det var ei utrivelig tid! Jeg fikk skurefilla i
handa nesten før jeg var kommet helt inn etter skoledagen
- og administrasjonssjefen, mor, hadde instruksene klare.
Og det ble jo fint til slutt! Når «julebildet» så ble festet til
kjøkkenveggen med tegnestifter var det like før kosen
brøt løs for alvor. Julebildet var et avlangt trykk som viste
hester og slede i full fart over isen. Kitch - men tradisjon! 

En av de siste dagene før julaften kom så julehuset på
plass, et lite, romantisk rødmalt hus med en islagt dam (et
speil) med mye vattsnø og mange nisser, laget av krepp-
papir. 

Vi bodde i et hus med egen hage, så ordet grisehus var
velkjent også for meg som bygutt. Griseslaktingen var en
dramatisk historie med hyl og skrik. Blodet ble tappet i
en stor bøtte for videre behandling i husholdningen, og så
hang slaktet i bryggerhuset i stivnet stillhet en tid før
oppdelingen. Det var ikke så enkelt for en liten guttunge
å løpe i kjelleren i slike tider.

Juletreet ble kjøpt inn på torget, og den gang var trærne
tydeligvis hugget i skogen, ikke i et plantefelt. Ofte måtte
far felle inn grener for å bøte på de verste skavankene.
Vårt tre var høyt i mine øyne – men rakk nok aldri til
taket. Pyntingen skjedde ”i full offentlighet” – så forvent-
ningen før barna slipper inn til det pyntede treet var ikke
min erfaring. 

Julaftensgudstjenesten
var en tradisjon, og jeg
husker at det gjorde et
sterkt inntrykk da far og
jeg et år måtte snu i kir-
kedøra, fordi kirken var
overfylt. Å gå hjem uten
å ha vært i gudstjenesten
var tomt og rart!
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Småby-jul i 1940-årene
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I småbarnsalderen var vi seks til bords på julaften.
Middagen var svinestek og surkål, med hermetiske plom-
mer eller pærer fra egen hage som dessert. Drikkevarene,
som skulle holde jula ut, var ”12 brus og 12 vørter” – og
flaskene var ikke store!

Julenissen så jeg aldri. Men han hadde nok vært i nærhe-
ten, for det sto gjerne en liten sekk ute i svalgangen litt
utpå julekvelden. Det var spennende å få gaver – men
sannelig var det morsomt å kjøpe gaver også!
Økonomien var aldri sterk i hjemmet vårt – så det gikk
gjerne på nyttige ting. Som 7-8 åring vet jeg at jeg hadde
et par kroner å handle for, og kjøpte piperensere til far,
hårnåler til mor, ei glass-skål til søster som samlet utstyr
for å gifte seg, og en bitte liten lekebil til en onkel som
mentalt var i en alder som fant glede i en slik gave. Hva
brødrene mine fikk husker jeg ikke, kanskje et julekort
med et pent bilde på? 

På 4. juledag hadde søndagsskolen juletrefest. Bedehuset
var alltid fullt, og “min” søndagsskolelærer var den selv-
sagte leder av festen. Han hadde en mektig røst, og det
var nyttig, for det var ingen mikrofon og høyttaleranlegg
i bedehuset den gang. Han kunne alle vers på alle jule-
sanger - og de skulle synges! Når vi så kom fram til «Så
rekker jeg deg nå med glede min hånd, kom skynd deg å
gi meg den andre» - så drønnet det gjennom rommet:
«Ett skritt fram!» Vi skulle jo legge armene i kryss, så
når alle tok dette steget inn mot juletreet var det lettere å
få tak i hverandres hender. - 

Det var forresten en tid jeg ikke likte å gå på juletrefest.
Risikoen var jo stor for at jeg måtte gå mellom to jenter
rundt juletreet --!  Men jeg kom jo over den alderen, og
stort sett er juletrefestene knyttet til gode minner. Med
tanke på rasjoneringen under og etter krigen kan en
undres på hvordan de greide å skaffe kakao til så mange,
og kaffe til de voksne. Bevertningen for barna var alltid
kakao og julekake, pakket inn i en serviett snurret sam-
men i toppen. Til slutt kom posen med godt i. Den var
gratis for dem som gikk
på søndagsskolen, og
beviset var ei rød sløyfe
vi fikk utdelt ved inn-
gangen, etter kontroll i
frammøteboka. Men jeg
vet også at det gikk an å
kjøpe sløyfe, til søsken
f.eks. 

Etter 60–70 år er mange
detaljer borte, men hel-
hetsinntrykket sitter igjen;
forventningen, gleden, varmen. For meg er juleminnene
en arv til å glede seg over, og takke for!

Yngvar Nilsen

O jul med din glede og barnlige lyst
vi ønsker deg alle velkommen;
Vi hilser deg alle med jublende røst
titusende ganger velkommen!
Ref
Vi klapper i hendene,
vi synger og vi ler,
så glad er vi, så glad er vi.
Vi svinger oss i kretsen og neier, og bukker.

I Østerlands vise, I tre stjernemenn,,
vi vet jo hvorhen I skal drage; 
Og vi ville jo også så gjerne derhen
og Eder på reisen ledsage. 

Så rekker jeg deg nå med glede min hånd,
kom skynd deg å gi meg den andre,
Så knytter vi kjærlighets hellige bånd
og lover å elske hverandre. 



Når dette leses er jeg i Sør-Afrika. Nærmere bestemt i
Durban, hvor FNs klimatoppmøte COP 17 avholdes.
Verdens ledere møtes her for å forhandle om ulike lands
forpliktelser til å kutte klimagassutslipp og betale for til-
pasning og utslippskutt i fattige land. Ved siden av de
formelle forhandlingene er det en rekke ”side-events”,
seminarer og kampanjer. Sammen med noen flere fra
Den norske kirke, og representanter fra andre tros og
livssynssamfunn, deltar vi på den aller største kampan-
jen: ”We have faith – Act now for climate justice”.
Under denne parolen er det samlet inn hundretusener av
underskrifter fra hele verden, men særlige fra ulike tros-
og livssynsretninger i Afrika. Kirkens Nødhjelp er en
viktig tilrettelegger for påvirkningsarbeidet i Sør-Afrika.
1. søndag i advent, dagen før toppmøtet begynte, var det
samlet mange titusener på en kjempesvær fotballstadion i
Durban. Ungdommer fra Ten Sing Norway, og den ver-
densberømte Youssou N`Dour har stått på scenen.
Fredsprisvinner Desmond Tutu overleverte underskrif-
tene og utfordret med kraft forhandlingslederne: Vi vil ha
en rettferdig og bindende klimaavtale nå! 2. søndag i
advent bes det bønner i kirker, synagoger, templer og
moskeer over hele verden, for skaperverket, forhandling-
ene, rett og slett for framtida! Jeg håper også sjetvingene
blir med på dette.
Den norske kirke har særlig siden 90-tallet hatt et tyde-

lig engasjement på miljø, klimaspørsmål og global rett-
ferdighet. Fra Den norske kirke støttes den norske vari-
anten av underskrifts-kampanjen med krav til norske
myndigheter om å ”kutte mer i sine klimagassutslipp
hjemme, og kjempe for en ny klimaavtale som er rettfer-

dig for verdens fattige”. Skiptvet menighet har blitt mer-
ket ”Grønn menighet” og mange fra vår kommune har
også skrevet under. Biskopene i Den norske kirke har på
sitt høstmøte nylig vedtatt en egen klima-uttalelse som
særlig utfordrer våre myndigheter, på mangel på kutt
hjemme og å bidra til en rettferdig klimaavtale i Durban.
"Rike land som Norge må gjøre betydelige kutt hjemme
og reise en debatt om nye fossile funn", skriver
Bispemøtet i sin uttalelse. 
Sammen med noen flere fra miljøbevegelsen, samt kir-

kelige og humanitære organisasjoner, er jeg er akkredi-
tert gjennom ForUM for å kunne påvirke i den offisielle
norske delegasjonen og være med på plenumsmøtene
under toppmøtet. I Skrivende stund er det vanskelig å
vite utfallet av forhandlingene. Men tre viktige ting nå, er
at forpliktelsesperioden for Kyotoavtalen fortsetter. At
mandatet for en ny og forbedret klimaavtale kan komme
på plass. Og å få på plass et ”grønt klimafond”, slik at
fattige stater kan få til nødvendige klimatilpasninger. De
norske myndigheter må i tillegg utfordres til å ta langt
mer av utslippene hjemme, og slik være et eksempel for
andre.

Den norske kirke utfordres i mange land som allerede er
direkte berørt av klimaendringene. Dette gjelder mange
av våre søsterkirker. Det lutherske verdensforbund er en
av verdens viktigste aktører når det gjelder økte flykt-
ningstrømmer som følge av tørke og klimaendringene,
og er for tiden ansvarlig for Dadaab, verdens største
flyktningeleir med somaliske flyktninger i grenseområdet
mellom Kenya og Somalia.  Den norske kirke er også
involvert gjennom ikke minst Kirkens Nødhjelp og ACT
Alliance som arbeider med klimatilpasning, vanntilgang,
alternativ energi og politisk påvirkning. Men her trengs
det et krafttak i årene som kommer. Det er inspirerende å
se hvordan kirker og trossamfunn mobiliserer i Afrika!
Vi trenger også et sterkt fokus på dette i Skiptvet fram-
over. Dette er en kamp som bør forene oss på tvers av
tros- og partigrenser. Kampen for klodens fremtid må vi
vinne sammen!

Einar Tjelle
Er medlem av Grønt utvalg under 

Skiptvet menighetsråd, og jobber til vanlig i
Mellomkirkelig råd for Den norske kirke.
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- Afrikas Horn er rammet av den verste tørken
på 60 år. Det er flom i Pakistan og Thailand.
Været blir mer og mer ekstremt og drepende.

- De fattigste landene og de fattigste mennes-
kene med minst skyld i utslippene, blir har-
dest rammet.

- Tusener av kjente og ukjente dyr og planter
vil forsvinne

- Dess lenger tid det tar før verdenssamfunnet
tar grep, dess mer kostbart blir det.

- For å hindre at klimaendringene ødelegger
den verden vi har arvet, må utslippene våre
kuttes med 80 prosent de neste ti-årene. Men
både i Norge og verden for øvrig øker utslip-
pene…

- Er det noen sak som er viktigere i vår tid?
- Det må ikke gå en eneste søndag uten at det
snakkes om COP 17 i kirkene, sier Mautji
Pataki, lederen av det sørafrikanske kirkerå-
det. 

Grønn menighet
Kirkefolk vil ha en rettferdig
klima-avtale til jul!
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Denne høsten er 
det kommet en
flunkende ny 
bibeloversettelse.
Det er et omfat-
tende arbeid som
har tatt mange år.
Vi spør generalse-
kretæren i
Bibelselskapet,
Stein Mydske fra
Fredrikstad. 
Hvorfor trenger vi
ny bibeloversettelse?

- Når Bibelselskapet nå investerer i en ny bibelo-
versettelse, er det ikke minst for å gi nye genera-
sjoner nærhet til Guds ord. De skal få
oppleve at Gud snakker deres språk, sier Mydske.

– Vi håper også at vi gjennom en ny oversettelse
kan nå ut til mange nye lesere. Derfor blir bibel-
teksten også lansert i andre medier, og ikke bare
som bok. Vi vet at ungdom bruker mer tid på
mobiltelefon, iPad, lesebrett og PC enn på vanli-
ge bøker. Der skal de også finne vår nye bibel.

– Norsk språk forandrer seg raskt, og det er der-
for en spesiell utfordring å lage et nytt bibelspråk
som både kommuniserer godt med
ungdom og som ikke blir for hverdagslig og
uhøytidelig. Dette var en hovedgrunn til at arbei-
det med å revidere 1978-oversettelsen ble satt i
gang. Det er ikke mer enn 107 år siden den første
hele Bibelen kom på riksmål (1904)

– Bibel 2011 har fått et mer moderne norsk språk
både på nynorsk og bokmål. Ord som ikke lenger
er i vanlig bruk og som for mange er
uforståelige, er erstattet. Bibel 2011 har fått et
norsk bibelspråk som ligger tettere opp til den
opprinnelige teksten, slik vi kjenner den. Det
gjelder særlig i bruken av ordbilder og metaforer,
noe som blir tydelig i både fortellende og poetis-
ke tekster, forteller generalsekretær i
Bibelselskapet, Stein Mydske.

– Vi har fått ny kunnskap om bibelteksten fra
Dødehavsrullene siden den forrige oversettelsen
som kom i 1978. Men først og fremst har det nor-
ske språket forandret seg mye på disse 30 årene.
Teologer, språkforskere og forfattere har samar-
beidet om denne
oversettelsen. Blant de forfatterne som er brukt
som konsulenter, finner vi Jon Fosse, Oskar Stein
Bjørlykke, Hanne Ørstavik, Karl Ove
Knausgård og Paal-Helge Haugen. Knausgård
har uttalt at etter den innsikt han har fått gjennom
dette arbeidet, ville han ikke lenger
kunnet skrive romanen “En tid for alt” slik den
er. Dette er boka som han i 2005 ble nominert til
Nordisk Råds litteraturpris for.

I den nye oversettelsen blir ikke jomfru Maria
lenger kalt jomfru i Det gamle testamentet, men
‘ung jente’, uten at hun blir mindre jomfru av den
grunn. I Det nye testamentet er hun fortsatt jom-
fru. Det mer kjønnsinkluderende ‘søsken’ brukes
når Jesus omtaler oss som sine ‘brødre’. Og i
nattverden mottar vi ikke lenger Jesu ‘legeme’,
men hans ‘kropp’.

I juleevangeliet er vi vant til å høre at det ikke var
plass til Josef og Maria “i herberget”. Men nyere
forskning har vist at det neppe var noe herberge i
Betlehem. Men det var altså så mange tilreisende
til denne småbyen at det ikke var husrom noe
sted. Derfor måtte de ty til en stall (som kanskje
var i forlengelsen av boligen, slik som det var på
norske setre). Så, om julens store begivenhet
heter det nå: “Og hun fødte sitt barn, den første-
fødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For det
var ikke husrom til dem.”

Kanskje den nye oversettelsen bør ligge under
treet i år?  Du får den hos bygdas bokhandel.

Skrevet av Einar Tjelle



Vi kjenner
myten om
julenissen
som en god
snill «beste-
far» med
tykk mage,

hvitt hår, skjegg og rød
drakt. Han holder til på
Nordpolen hele året med
sine hjelpere og reinsdyr.
Julekvelden kommer han
ridende på reinsdyra
over hustakene og slipper
gaver ned i pipa til alle
barn som har vært snille
det siste året. 

Den julenissen de fleste barn i
Norge blir kjent med, er gjerne en
snill onkel eller en nabo som har
kledd seg ut som nisse og som
banker på døra etter julemidda-
gen. 
Noen synes nissen tar litt mye av
oppmerksomheten fra det egentli-
ge julebudskapet, feiringen av
Jesu fødsel. Kanskje kan denne
artikkelen få oss til å skjønne noe
mer av denne «salige» miksen av
Jesus og julenissen nå som jula
nærmer seg. 

Menighetsbladet har kommet i
kontakt med Henriette Koolen
som bor i Skiptvet. Hun er 15 år
og opprinnelig fra Nederland.
Henriette har laget et skolepro-
sjekt på engelsk om Sinterklas. Vi
har oversatt og brukt noe av hen-
nes materiale i denne artikkelen. 
Hun forteller om en nederlandsk
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En forventningsfull Henreitte Koolen (for en del år siden) har satt fram
skoen sin foran ovnen med frukt til hesten og hjelperne til Sinterkals

På bildet ser vi Sinterklas og 2 av hans hjelpere. De kristne symbolene
på «pavehatten» og boka der han skriver opp navn på snille barn er
tydelige.

JULENISSEN, SINTERKLAAS, SANTA CLAUS…...
Tekst: Henriette Koolen og Terje Stenholt. Bilder: Henriette Koolen
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tradisjon som ligner mye på vår
julenissetradisjon, men som har
mer religiøs forankring og som
feires lenge før jul.
Sinterklaasfeiringen.

Henriette for-
teller at neder-
lendere feirer
Sinterkalas 5.
desember. I
Nederland er
ikke julefei-
ringen på langt
nær så stor
som i Norge.

Da er det ikke gaver.
Kvelden den 5. desember der-
imot, feires stort. Da kommer
Sinterklaas med sine hjelpere
som deler ut gaver. Hun forteller
videre at Sinterklaas ikke er
akkurat det samme som Santa
Claus som vi kjenner fra USA.
Men at nederlandske imigranter
hadde med seg sinterklaastradi-
sjonen til USA, og det ble inspi-
rasjonen til Santa Claus.
Sinterklaas kommer av biskop
Sant Nicolas sitt navn. Han levde
på 300 tallet. Det var mange fatti-
ge på den tiden og biskopen gav
de fattige gaver. Slik oppsto tradi-
sjonen i Nederland i middelalde-
ren.

I slutten av november kommer
Sinterklaas med sine hjelpere og
en hvit hest i en dampbåt. Denne
tradisjonen er opprettholdt og
mange mennesker står på brygga
og tar han i mot. I dagene fram
mot 5. desember setter barna
fram en sko ved ovnen før de leg-
ger seg om kvelden. Der legger
de en gulrot til hesten og kanskje
en appelsin til hjelperne. Neste
morgen kan de være heldige å ha
fått en overraskelse i skoen sin.
Da har hesten til Sinterklaas hop-
pet fra tak til tak med hjelpene
sine. Hjelperne har klatret ned i
pipa og tatt med seg gulrot/appel-
sin og lagt igjen godteri.

Hjelperne kalles svartepiet`er.
Det er fordi de blir fulle av sot i
ansiktet når de klatrer ned i
pipene. De legger igjen bare litt
godteri. For det er ikke før på sel-
ve sinterklaasfeiringen 5. desem-
ber at de store gavene kommer.
Da gjelder det å følge med om
noen banker på døra. For da er
det sannsynligvis en av hjelperne
som er på døra med en sekk full
av gaver. Hverken Sinterklaas
eller hjelperne er synlige denne
kvelden. De er alltid på vei til
neste hus. Det synges mye. Både
Sinterklaas og hjelperne er veldig
glad i sang. 

Sinterklaas er en vis mann. I sin
store bok har han navn på alle
barn som har vært snille det siste
året. Navn på snille barn, er det
hjelperne som innhenter. De er
rundt deg helt uten at du merker

det. Så bare pass deg, advarer
Henriette.

Menighetsbladet takker Henriette
for at vi fikk gjengi en del av
hennes historie. Fortsatt feirer
hun Sinterklaas, selv om hun har
flytta til Skiptvet. Da samles noen
av de nederlandske familiene i
Skiptvet. Vi spiser mat som hører
til, og synger sinterklaas-sanger
helt til svartepiet kommer med
gaver, sier Henriette.

   
        



En viktig endring når det gjelder ny
liturgi, er involvering. Det handler
om at det er flere enn presten som
er med på å lage gudstjenesten. 
Dette gjelder f.eks tekstlesning,
forbønn, lystenning, kunngjøringer
etc.

Et annet kjerneord i reformen er
stedegengjøring. Det handler altså
om å utforme en liturgi som er til-
passet den enkelte menighet. Dette
betyr at liturgien kan være forskjel-
lig fra kirke til kirke. 
Gudstjenesten skal bygges opp
over et felles grunnlag. Det er visse
ledd som hovedgudstjenesten må
inneholde. Så kan man bygge på
med flere ledd og varianter av dis-
se.
Gudstjenesteboka blir nå ikke en
innbundet bok, men en ringperm
der man setter inn det man skal ha
med i liturgien. Dette plukker vi fra
en liturgiperm der alle alternativer
er samlet.

Det kommende kirkeåret skal altså
brukes til å utarbeide vår nye
hovedgudstjeneste.
De aller fleste har vel fått med seg
at det nå i oktober ble lansert en
helt ny bibeloversettelse.
Dette er en totalt ny oversettelse 
av hele Bibelen.
Dette har resultert i at vi nå har fått

en ny tekstbok med alle tekster
som skal brukes i våre gudstjenes-
ter. Det er nå tre tekstrekker i stedet
for to og alle tekstene er hentet fra
den nye bibeloversettelsen.
Vi tar i bruk den nye tekstboka fra
og med 1. søndag i advent. 

Det gjelder da å bruke kirkeåret
som ligger foran godt til å utarbei-
de en ny liturgi for hele menighe-
ten.
Når adventstiden begynner, ja da
vet vi at det ikke er lenge igjen til
jul.
Det er viktig at vi i alt det som
skjer ikke glemmer hva jula egent-
lig dreier seg om. 
Han som kom som et menneske til
denne jorda for å frelse oss men-
nesker. 

Snart skal vi pynte med lys både
ute og inne. Det skal minne oss om
stjerna som skinte over stallen i
Betlehem.

Vi har så altfor lett for å stresse
med alt som skal være klart til jul,
slik at vi fort glemmer hva som er
det sentrale i jula. 

Visst skal vi kose oss med god mat,
julepynt og julegaver, men uten
Jesus i sentrum faller hele poenget
med julefeiringen bort.
Jesus kom til oss mennesker for at
vi skulle bli frelst. Vi skulle slippe
å streve for å oppfylle budene. Gud
visste at vi ikke kunne greie dette
på egen hånd. Derfor sendte han
sin sønn til oss. For at han skulle ta
all skyld på seg slik at vi kunne gå
fri. 

La oss huske ordene i Jesaja 9,6:
For et barn er oss født,
en sønn er oss gitt.
Herreveldet er lagt på hans
skulder.
Han har fått navnet
Underfull rådgiver, Veldig Gud,
Evig far, Fredsfyrste.

Dette minner oss om den aller 
største julegaven.
La oss hygge oss og glede oss i 
jula , men la oss ikke glemme å 
sette Jesus i sentrum.
En velsignet julehøytid og et godt
og fredfullt nytt år ønsker jeg dere
alle.

Svein Mentzen
Vikarprest
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Prestens hjørne 
Ny liturgi i Skiptvet kirke
Nytt år og nye muligheter. Vi i kirken er litt tidlig ute
og feirer nyttår allerede første søndag i advent. 
Da tar vi fatt på et nytt kirkeår. 
Det nye kirkeåret vil bli preget av gudstjenestere-
formen som nå er vedtatt. Fra 1. Søndag i advent
skal vi begynne med å utarbeide en ny liturgi for 
kirken her i Skiptvet. Her skal både menighetsråd og
menighetsmøte være med på å bestemme. Den liturgi
som blir utarbeidet skal så godkjennes av biskopen.
Den skal senest tas i bruk 1. Søndag i advent 2012.



Nytt menighetsråd
Det ble valgt nytt menighetsråd
i Skiptvet denne høsten.  Rådet
er valgt for 4 år. De nye med-
lemmene er, Gunfrid Søby, Tor
Anders Smith Hoen, Olav
Pedersen, Kjersti Tjelle, Evy
Ruud Eng, Lars Roald Schie,
Olav Koppang (1. vara) og
Turid Karlsrudengen (2. vara).
Takk til alle som stemte til kir-
kevalget. Det nye rådet ønskes
lykke til med sine oppgaver.

Skiptvet Helselag 100 år
Menighetsrådsleder, Olav
Pedersen deltok på 100 års jubi-
leet til helselaget i september.
Det ble overrakt en gave fra
Skiptvet menighet.

Freding av gravminner
Skiptvet menighetsråd har ved-
tatt å frede en del spesielle grav-
minner ved Skiptvet kirkegård.
Festere av de fredede gravmin-
nene vil bli tilskrevet i løpet av
våren 2012.

Gudstjeneste 2. juledag
Tradisjonen med gudstjeneste i
Langli bedehus 2. juledag og 2.
påskedag opphører. I Langli blir
det i stedet «delk» som har
gudstjenester disse dagene.

Henrik Syse kommer til
menighetens årsfest 2012
Sett av kvelden torsdag 12.
april. Da kommer filosof og
ikke minst søndagskolelærer
Henrik Syse til Skiptvet. 
Han er verdt å høre på!
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Kvitteringsliste
blad nr 5 -2011 
Fam Kristoffersen 600, Arild Enersen 200, Arnt
Svartedal 200, Marit H Karterud 200, Kjell
Eng 500, Marie P Larsen 200, Grethe og Roar
Sandaker 200, Thorbjørn Haugen 500, Jon Erik
Dramstad 250, Solveig Brandt Kirkengen 300,
Odd Myhrer 200, Berit Pedersen Berg 200,
Gunn B Myhrer 200, Aagot og Hans Klausen
200, Solveig Marit Holm 200, Ragnar Unnestad
200, Helge Eik 100, Ingerid Østreng 200,
Johanne Tveter 200, Ruth Jakobsen 100,
Ingerid og Leif Bogen 200, Bjørg og Gunnar
Hoel 200, Kolbjørn Ingvar Solli 200, Hans Olaf
Aamodt 500, Øistein Svae 200, Ole Sveen 350,
E.P.Jansen 200, Aase Widnes 200, Olga
Karoline Koffeld 200, N.N 500, N.N 200, Liv
Holt 100, Sten Harald Kristiansen 200,
Nordrum 200, Jens Vestreng 150, N.N 200,
L.Holm 300, Inger-Lise Borger 200, Thor
Oddmund Eklund 200, Kåre Kjelkenes 500, Gro
Pedersen 100, Ann-Karin Pettersen 150, Knut
Erland Lund 200, Karin Olga Kvisler 100, Lise
Lund 200, Elsa og Arne Johansen 200, Å og R
Kvisler 200, Anne Marit Unnerud 200, Reidun
S Karlsrudengen 200, Kjell Bjørnstad 500,
Øyvind Holm Dillerud 200, Ole Gunerius
Solberg 300, Julie Berger 300, Thor Anders
Smith Hoen 200, Kirsten Myhrer 150, Inger M
og Asbjørn Ruud 150, N.N 200, N.N 300, N.N
200, Terje Holm 250, Bjørg Synnøve Kile 200,
Ragnhild Jorunn G Nilsen 150, N.N 200,
Solveig Foss 150, Kari og Sven Rune Carlson
200, Åsmund Ødegård 200, Eva Synnøve
Ødegaard 200, Thor P Neverlund 200, Solveig
Støten 150, Eva Sørlie 150, Marianne Bro
Alfredsen 300, Knut Bråtveit Holm 200, Kåre
Frorud 200, Ole Kassem 150, Leif O Hopland
200, Arnt Christian Aslaksen 200, Torhild
Annlaug Svendsen 200, Johannes Hilmar
Wilskog 200, Per Olaf Kristiansen 500, Ivar
Wold 200, Jostein Frorud 200, Marion Aamodt
300, Kjell Tjernsbekk 200, Solveig Skaar 200,
Ingerid Øiestad 200, Lis Anthony 200, Olav
Pedersen 200, Roy Cato Hoel 200, Lene M
Tangen 150, Edith og Vidar Lier 200, Aud
Ragnhild Myhrer 200, K og J Røed 200, Solveig
Ovidie Espenes 150, Lars Gunnar Larsen 300,
Aage Bothner 200, Dagfinn Kirkengen 200,
Reidar Asbjørn Hansen 200, Svein Veslum 200,
Hans Kr. Foss 200, Edel Borgen 150, Jorunn
Lilleng 200, Asbjørn Kristiansen 150, Karen
Karlshusbund 300, N.N 200, Karin Lene
Borgen 250, Gunnar Støten 200, Aagot Borgen
100, Anna Elinore Støten 200, Per Olav
Krogstad 200, Bente Imerslund 200, Olga
Arntzen 100, Ruth Kvisler 200, Birgit og
Torstein Skipperud 100, Ruth Førrisdahl 200, B
og K Hansen 200, Inger Torskenes 150, Siv
Strømseng 200, Ruth Synnøve Lunder 200,
Asbjørn Eriksen 200, Gudrun og Gottfred
Tveter 200, Kirsten Marie Nygaard 200, Jorunn
Berger 200, Sigmund Jørgen Heer 200, Sylvi
Holmen 100, Tove Lill Ødemark 200, Inger
Nina Foss 400, Bente Elisabeth Børud 100,
Kari Skaug Forr 200 

Hjertelig takk! 
Skiptvet 16.november 2011 Terje Stenholt

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

Besøksadresse: Storveien 28 • 1816 Skiptvet
Postadresse: Postboks 115 • 1806 Skiptvet
Telefon 69806000 • Mobil: 40404920

ÅPNINGSTIDER 
JULEN 2011: 

Lørdag 17.12. kl. 11 – 15
Man 19., tirs 20. og tors 22.12. 

kl. 15 – 20
Ons 21.12. kl. 11 – 15

Stengt 23.-26.12.
Tirs 27., ons 28., tors 29.12 

kl. 11 – 15
Stengt 30.12.11-1.1.12

ORDINÆRE
ÅPNINGSTIDER 

Mandag kl. 15 – 20
Tirsdag kl. 15 – 20
Onsdag kl. 11 – 15
Torsdag kl. 15 – 20
Lørdag kl. 11 - 15

JUL JUL JUL!
Du kan låne julefilmer, julemusikk,
juleevangeliet, juledikt, julesanger,

julehistorier, bøker om juletradisjoner,
julemat, julepynt, julegaver og masse

mer på biblioteket!

BARNETEATER
Lørdag 21.januar kl. 15.30 vises

”Geitekillingen som kunne telle til ti” i
Skiptvet bibliotek. Passer for barn 3-6
år. Varighet ca. 30 min. Inngang kr.

25.Forhåndsreservering av billetter på
tlf.69806280 innen 20.1.

SKIPTVET FOLKEBAD
Stenger i julen – siste åpningstid er
18. desember og åpner igjen 
5. januar.

SKOLENE 
Har siste skoledag før juleferien
den 22. desember. Elevene starter
opp igjen 5. januar 

JULEGAVETIPS 
Servicekontoret har for salg:
• Skiptvet Historielags 

kalender for 2012
•  DVD`n ”Spor i vann”
•  Bygdebøkene I, II og III
•  Bygdefilmen ”Fra liv og arbeid i 1950 åra”
•  Arne Lystads historiske skriv om Skiptvet
•  Billetter og gavekort til Askim kulturhus

SERVICEKONTORET OG NAV
har følgende åpningstider:
Mandag – Fredag fra 
kl. 07.45 – 16.00
Mellom jul og nyttår holder vi åpent fra 
kl. 09.00 – 14.00. 
Jul og nyttårsaften er det stengt.

BLI MED PÅ 
”AKTIV PÅ DAGTID”!
Aktiv på Dagtid er et aktivi-
tetstilbud for personer
mellom 18 og 67 år som står helt eller del-
vis utenfor arbeidslivet. Hensikten med til-
taket 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 på kr. 200,- /
500,- for sykmeldte (for hele 2012), 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.skipt-
vet.kommune.no eller pr. e-post: postmot-
tak@skiptvet.kommune.no.

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

GÅR DU MED BYGGEPLANER?
Vi har flotte boligtomter ved
Finlandskogen boligområde til salgs.
Be om prospekt ved Servicekontoret.

BRUKTE FRIMERKER OG 
TELEKORT
Kan leveres ved Servicekontoret som
innsamlingskasse fra TUBFRIM.
Overskuddet går til funksjonshemme-
de barn og ungdom i Norge.

KIRKELUND SKOLE
Husk å besvare foreldreundersøkelsen.
Påloggingsinformasjon er delt ut av kon-
taktlærerne.
Pålogging direkte på:
http://80.239.56.101/ei/Login.aspx eller
fra skolens hjemmeside (skiptvet.pedit.no
à Kirkelund)
Undersøkelsen stenges
16. desember.

NESTE 
UTGAVE AV 
Skiptvet-Guiden i regi
av Lions Club Skiptvet
er snart klar for utgi-
velse.
Innhold vil være som
tidligere utgaver med
kommunalt stoff, 
historisk tema og telefonliste for bygda
samt oversikt over lag og foreninger.
Vi trenger hjelp av dere i bygda med:
•  Riktige data for lag og foreninger, rettes

opp på kommunalt register.
•  Riktig navn, adresse og telefonnummer,

kun privat.
•  Melding for eventuelle som ikke vil

være i registeret.
•  Tips om historisk tema:

”Produksjonsbedrifter i bygda gjennom
tidene.”

Sendes til: Lions Club Skiptvet 
v/Roar Eng, Pb. 110, 1806 Skiptvet
E.post: reng@online.no 
Frist 10.desember.
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LENSEHAKER – 
ETTERLYSNING!
Er det noen som vil låne bort 
lensehaka si? Med eller uten stang.

Det var langt mellom lensehakene på
scenen under Spor i vann.
Det er Nes Lenseteater som skal spille
et nytt stykke ved elva: Den som ikke
er ropt opp kan gå hjem. Og vi skulle
så gjerne ha noen flere skuespillere
med lensehaker enn vi hadde i Spor i
vann! Bare se på bildet hvor glissent
det var mellom hakene forrige gang!
Om du har en hake å låne bort, så si
fra til Olav Pedersen. Merk haka godt!
Teatret trenger den bare i til prøver og
forestillinger i august og september
2012. Men det er kjekt å vite på for-
hånd hvor mange vi kan regne med!

FØRJULSFORTELLING I
KOMMUNESTYRESALEN - 
FOR VOKSNE 
Søndag 4. desember kl 13.00 kommer
Nuria Moe til Skiptvet. Hun har hatt
arrangementer på “Solnes” tidligere, så
noen har hørt hennes eventyrlige fortel-
linger fra oppveksten I Barcelona.
Denne gangen skal hun fortelle om barn-
dommens julefeiring I Barcelona. Om
tiden før, under og etter jul. Hun har med
seg den spanske varianten av en juleka-
lender: Et stort bord med et landskap der
de tre vise menn forflytter seg hver dag
fra 6. des til 6. januar - som i et dukkete-
ater.
Nuria kobler nåtid med fortid, barndom
med voksent liv – og hun forteller om
håpet og kjærligheten som kan vokse av
smerte og hardt kjøpte erfaringer.
Sett av en søndag formiddag i julestria til
en helt spesiell jule-opplevelse! 
Inngangspenger kr. 30.-
Arr: Frivilligsentralen/Den gyldne 
spaserstokken /Kulturkontoret

STEPPEKURS I SKIPTVET
Etter jul arrangerer AOF et steppekurs
i Skiptvet. Kurset vil gå 16 søndag
ettermiddager fra og med søndag 8.
januar,
kl 17.00 – 19.00. Kurskveldene følger
skoleåret gjennom hele vårsemestret.
Grunnen til at vi får steppekurs i byg-
da, er at det skal være stepping i Nes
Lenseteaters neste forestilling: Den
som ikke er ropt opp kan gå hjem.
Stykket skal spilles i perioden 31.
august til 9. september på Nes
Lensemuseum.
De som er med på kurset kan også
være med i stykket, hvis de vil. Men
kurset er åpent for alle, og obs: det er
ikke noe krav om å være med på tea-
tret!
Steppelærer: Ella Gyri Groven. Hun er
medlem av Oslo Steppdanskompani.
Kompaniet har laget show på Chat
Noir i 2010 og på Dizzie i 2011, og
opptrer på oppdrag. Ellers underviser
hun i steppdans på Ballettskolen i Ski.
Se: http://at-tickletoes.com/ og
http://at-tickletoes.com /ella.gyri.gro-
ven.html
Kurssted: Skiptvet herredshus
Kursarrangør: AOF.
Kurspris er ikke satt ennå. De som
melder seg allerede nå, får beskjed på
mail. 
Følg ellers med i AOFs katalog, på
kommunens hjemmeside og i
Smaalenenes avis.
Foreløpig påmelding til Kristin
Lyhmann, Tlf 90 60 17 84 eller 
kristin.lyhmann@gmail.com

STORE OG SMÅ AV ALLE KJØNN,

VELKOMMEN!

HILSEN FRA ORDFØRER
Snart er 2011 til ende. Som ordfører
vil jeg ønske alle en god jul og et godt
nytt år.

2011 ble et spesielt år. 22.juli vil for
alltid stå som en mørk dato i vårt lands
historie. Det var dagen da terroren
kom til Norge.

Samtidig vil dagen og tiden etter stå
som et symbol på et folk som gjennom
sin reaksjon viste sitt beste. Budskapet
om mer åpenhet, mer demokrati og
mer kjærlighet til hverandre var et
svar som en hel verden har mottatt
med respekt.

La oss alle hver på vår plass huske
akkurat dette når vi går inn i julefei-
ring og et nytt år. 

God jul og godt nytt år!
Svein Olav Agnalt

IKON DAG
Lørdag 4.februar 
Sted: Solheim, kommunehus 2.etasje.

Kl.13.00 
Visning av ortodokse kirkeikoner, 
private samlinger

Kl.13.30 
Ikonmaler 
Sergey Poljakov forteller…… 

Klart vi kan! Kvalitet – Engasjement – Samspill
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Konfirmantleir 16.-18. sept på Sjøglimt
Vi var 42 spente konfirmanter som
møtte opp ved kirken på fredag. Vi
hadde alle våre forventninger.
Når vi kom fram fant vi romma
våre, senere var det bli-kjent-kveld.
Vi sang, lekte og hadde det gøy.
Utover kvelden når det var mørkt
ble vi delt i grupper og sendt ut på
en kveldsvandring. Det var mange
forskjellige poster vi skulle igjen-
nom. Deriblant at noen fikk føttene
sine vasket, skrive noe vi angret på
som vi senere brant, og leste bibel-
vers. Kvelden ble avsluttet med
pølser og allsang i lavvoen.
Morgenen etter ble vi vekket med
blokkfløyte og kjelelokk. Litt
senere skrev vi oss opp på grupper;
dans, drama, fix it, sang og media.
Halvparten gikk til undervisning
mens den andre halvparten gikk på
gruppene sine. Senere byttet vi.
Etter ca tre timer gikk vi ut, klare
for å bli kalde, våte og møkkete.
Her var det nemlig aktiviteter som
å krype i gjørme, bruskasseklat-
ring, transportering av vann med
klær og mye mer. 3-4timer senere
var alle ferdige. Fulle av leire og
kaldt vann! Alle synes det var gøy
og tok gjerne en ekstra runde i
gjørma. 

Det som ikke var bra, var at
dusjene bare så vidt virka…
Heldigvis fikk alle dusja etter en
stund. 
Så var det kveld og taco til middag.
Litt tid til å slappe av og sånt fikk
vi også før vi hadde morokveld. 
Vi hadde gjettekonkurranser og
fremførte kampropet vårt fra tidli-
gere på dagen. Og vår egen versjon
av Fader Vår. Disse fremføringene 
gav oss ekstra poeng fra 
uteaktiviteten tidligere på dagen.
Vinnerne ble lag 6: Johann, Karl
Jørgen, Henrik og Marie.

Det neste på programmet var
kveldsmesse. Da hadde vi nattverd
og sanggruppa sang. Senere på
kvelden kunne vi spille bordtennis,
leke, se på film ellers bare suse
rundt. Det ble seint på de fleste!
Søndag morgen ble vi vekket av
noe mye bedre; Justin Bieber sang-
er. Vi dro oss opp og spiste frokost
før det var morgengym med Olav
og Merete (i helsetrøye og stram
shorts, ikke pent) Det var ute i regn
men gøy for det. Så var det å slap-
pe av og kose seg før vi hadde
gudstjeneste. 

Vi sang salmer, dramagruppa viste
det de hadde lært og dansegruppa
viste sitt.
Da var det bare det verste som var
igjen, vasking og rydding. Det ble
heldigvis litt tid til å kose seg før vi
spiste middag og dro hjem.
Vi har hatt en fantastisk helg her på
Sjøglimt, og har fått oppleve ting vi
sent vil glemme. Vi hadde supre
lederer som hele tiden hadde godt
humør. Helgen hadde nok ikke
vært den samme uten. Så vi takker
for god mat, mange morsomme
opplevelser og et supert opphold!

Skrevet av Marie Borger og
William Bjørnsen 

Kjære konfirmanter!
Tusen takk for en kjempefin leir!
Det er flott å være på tur med
dere!! Ser fram til å bli enda mer
kjent med dere!

Og en stor takk til alle frivillige
ledere som var med å gjorde 
denne helgen utrolig bra!

Hilsen Svein og Wenche
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SIDE 15

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

✁

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. Fremføring av Lukas 2. 

Se side 3 for mer informasjon.
28.des kl.18.00. Juletrefest. Sang av Skiptvet Barnegospel. Andakt. 

Ta med mat til felles bord.

Januar
10.jan kl.18.00 Barnegospel

kl.19.30 Voksen øvelse Kaos
12.jan kl.11.00 Formiddagssamling
13.jan kl.17.30 Soul Children

kl.19.00 Vepsebolet
20.jan kl.17.30 Fredagssamling
21.jan kl.17.00 Kaos
24.jan kl.18.00 Barnegospel
26.jan kl.19.00 Misjonssamling
27.jan kl.17.30 Soul Children

kl.19.00 Vepsebolet

Februar:
2.feb kl.19.30 Bibelsamling
7.feb kl.18.00 Barnegospel

kl.19.30 Årsmøte Misjonshusets Fellesforening
9.feb kl.11.00 Formiddagssamling
10.feb kl.17.30 Soul Children

kl.19.00 Vepsebolet

BIBELSEMINAR m/ prost Berit Øksnes 
Tema: Menigheten som ett legeme 1.Kor 12
Lørdag 14. januar kl 11-15 på Misjonshuset.
Lunsj serveres.  Påmelding innen 11.1 til 
Grethe Dahl Borgen tlf 41404121.
Velkommen!
Arr: Vidnes fellesforening, 
Menighetsrådet og Misjonshusets fellesforening

Vidnes Bedehus
7.des kl.19.00 Bedehusmøte
14.des kl.19.00 Førjulsmøte
18.des kl.11.00 Adventsgudstjeneste
8.jan kl.16.00 Familiejuletrefest.
15.jan kl.19.00 Årsmøte i fellesforeningen
25.jan kl.19.00 Møte i fellesforeningen
1.feb kl.19.00 Årsmøte i bedehusforeningen
8.feb kl.19.00 Møte i fellesforeningen

Skiptvet Misjonshus

MØTEPLASSEN

Kl.18.00-19.30
16.januar
30.januar
13.februar

Klubben 
på stalloftet:



4.desember 2.søndag i advent.
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved Ingvild Osberg. 
Presentasjon av nytt menighetsråd.

6.desember
Skiptvet kirke kl.08.30.
Morgenbønn.

11.desember 3.søndag i advent.
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved fung sokneprest Svein Mentzen.

11.desember
Julekonsert kl.17.00.

18.desember 4.søndag i advent
Vidnes bedehus kl.11.00.
Familiegudstjeneste ved fung sokne-
prest Svein Mentzen.

18.desember
Julekonsert kl.19.00.

24.desember Julaften
Skiptvet kirke kl.14.30 og 16.00.
Høytidsgudstjeneste ved Yngvar
Nilsen.

25.desember 1.juledag
Skiptvet kirke kl.11.00.
Høytidsgudstjeneste ved Yngvar
Nilsen.

26.desember 2.juledag
Gudstjeneste avlyst!

31.desember Nyttårsaften
Skiptvet kirke kl.23.15.
Midnattsmesse ved fung sokneprest
Svein Mentzen. Orgelmusikk fra
kl.23.00.

1.januar Nyttårsdag
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved fung sokneprest Svein Mentzen.
Vi minnes dem som har gått bort i
2011. 

3.januar
Skiptvet kirke kl.08.30.
Morgenbønn.

8.januar Kristi åpenbaringsdag
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved fung sokneprest Svein Mentzen

15.januar 1.søndag etter Kristi
åpenbaringsdag.
Skiptvet kirke kl.11.00.
Familiegudstjeneste ved fung sokne-
prest Svein Mentzen.

22.januar 2.søndag etter Kristi
åpenbaringsdag.
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved fung sokneprest Svein Mentzen.

29.januar Vingårdssøndag
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved fung sokneprest Svein Mentzen.

5.februar Såmannssøndag
Lions hytta kl.12.00!! Merk tiden!
Sportsandakt ved fung sokneprest
Svein Mentzen.

7.februar
Skiptvet kirke kl.08.30.
Morgenbønn.

12.februar Kristi forklarelsesdag
Skiptvet kirke kl.11.00.
Familiegudstjeneste ved fung sokne-
prest Svein Mentzen. Sang av
Skiptvet Barnegospel.

SLEKTERS GANG

Gudstjenester i Skiptvet

Døpte:

September:
Luka Bausovac Østerdahl
Solveig Tangstad Evju
Tuva Heggen Engum
Pia Victoria Karlsrud
Surasak Busaba

Oktober:
Tobias Andrè Helmersen
Adrian Skykkelstad Skoglund
Eirik Brudal Skakkebakke
November:
Christoffer Andreassen
Rikke Glomvik
Lars Hjalmar Gjerstad Aase

November:
Christoffer Andreassen
Rikke Glomvik
Lars Hjalmar Gjerstad Aase

Vigde:

August:
Karianne Bjørnstad og 
Magnus Brandsrud
September:
Helene Koppang og 
Stein Ove Hunsbedt 

September:
Helene Koppang og Stein Ove Hunsbedt 

Døde:

August:
Thor Roald Andreassen 
født 1944 
seremoni holdt i Askim

September:
Ole Finstad født 1921
Oddvar Johannes Heier født 1919 
seremoni holdt i Sarpsborg
Ingrid Helene Karlsrudengen født 1916 

Oktober:
Martin Wittingsrud født 1971

SIDE 16

Julekonserter i
Skiptvet kirke
Søndag 11.desember kl.17.00

Skolemusikken, Barnegospelen og
Soul Children deltar

Søndag 18.desember kl.19.00
Skiptvet Sangkor, Musikkorpset og

Valeri Rubacha deltar.


