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Så er vi allerede kommet godt i
gang med året 2012. Ja, før vi vet
ordet av det er det allerede febru-
ar. Ikke før er vi ferdige med jul
og nyttår, før vi er i gang med å
planlegge våren.
Da er det mange ting som skal
skje. Kirkens Nødhjelps faste-
aksjon er noe som engasjerer k
onfirmanter og foresatte, og ikke
minst kirkelig ansatte og frivilli-
ge.
Kirkens nødhjelp avholder sin
landsomfattende aksjon i uka før
påske
Det handler om en rettferdig 
verden. En verden der alle kan
spise seg mette og ha det de
trenger for å leve et verdig liv.
I følge FN lever fortsatt mer enn 
1 milliard mennesker i ekstrem
fattigdom.
Det er ikke rettferdig at en liten
del av verdens befolkning skal ha
kontroll over mesteparten av 
jordas ressurser. 
Midlene som samles inn under
årets fasteaksjon, er ikke øre-
merket, men vil bli brukt der
behovet er størst. Fordelen ved at
midlene ikke er øremerket, gjør
det mulig å sette inn tiltak på
meget kort varsel der behovet er
størst.
Kirkens Nødhjelp arbeider for å
sikre en rettferdig fordeling av
jordens ressurser.
Fasteaksjonen har som mål å 
samle inn penger til dem som
trenger det mest.
Dette er en stor dugnadsaksjon
der omtrent 40000 bøssebærere er
i aksjon.

Mange steder er det konfirmanter
som har jobben med å gå rundt
med bøssene. Slik er det også hos
oss. Konfirmantene og en foresatt
til hver av dem gjør den store inn-
samlingsjobben.
Her kan vi altså alle få være med
på å hjelpe dem som ikke har nok
til det daglige livsopphold.
Når bøssebærerne kommer på
døra, ta godt i mot dem og benytt
denne anledningen til å støtte
arbeidet for en mer rettferdig 
verden.
I 2 Kor 9,7 står det: ” Enhver skal
gi det han har bestemt seg for i
sitt hjerte, ikke med ulyst eller av
tvang. For Gud elsker en glad
giver”.
Jeg husker fra min barndom at vi
hadde det vi kalte en misjons-
bøsse. En firkantet pappboks som
var til å legge penger på og som
ble samlet inn en gang i året. 
På siden av den sto ordene: 
”Gud elsker en glad giver.”

Så kan altså vi få muligheten til å
faste gjennom å gi vår gave til de
som trenger det ved å gi til faste-
aksjonen

Svein Mentzen
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Søndag 15. januar hadde vi Sprell levende-gudstje-
neste i kirken vår. Vi har gode erfaringer fra Sprell
levende i Søndagsskolen, og nå er det også blitt
Sprell levende-gudstjenester. Navnet Sprell levende
betyr på en måte fire ting. At Jesus lever, at det som
står i bibelen er Guds levende ord, at vi er sprell
levende barn og voksne og at gudstjenesten skal
være et levende, livgivende og livlig sted. Vi ønsker
at disse gudstjenestene skal være et sted hvor alle
generasjoner kan være sammen som Guds barn, hen-
te næring til troen og dele den med hverandre. 

På vår første Sprell levende gudstjeneste hadde vi
mange medhjelpere. Barn og voksne. De bidro med
lystenning, bønn, sang, dans, bibelformidling og
drama. Dansere fra ”Angels” danset til sangen Grip
Dagen. Og så hadde vi flott sang av Maiken Emilie
B Johnsen og Mathilde Svae. De formidlet sangene
så fint med sang og bevegelser. Det som var litt
spennende denne dagen, var at det lå en pakke i kir-
ken. Da vi åpnet den lå det et speil oppi. I løpet av
gudstjenesten forstod vi hvorfor. 

Etter gudstjenesten inviterte vi til hjertelig kirkekaf-
fe. Barna hadde tegnet hjerter på koppene som stod i
stil med dagens tema. Sjokoladehjerter og sjokolade-
kake med hjerter ble også servert. De som lurte på
hvem Jesus elsket, kunne ta en titt i speilet som lå i
pakken. Det ble en levende og annerledes gudstje-
neste. Vi ønsker store og små velkommen til neste
sprell levende-gudstjeneste som er søndag 12. febru-
ar kl.11.00 Da er
det Skiptvet
Barnegospel
som deltar med
sang og nye
sprell. 

Velkommen!
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Her kommer en hilsen fra meg som er i byen Yatta, sør
på Vestbredden. Her bor jeg sammen med tre andre fra
hhv Sverige, Skottland og Sveits. 
Jeg er «ledsager» i regi av Kirkenes Verdensråd. Sendt ut
for 3 måneder av Kirkens Nødhjelp.
Palestinske kirkeledere ba i 2002 den verdensvide kirke
om beskyttende tilstedeværelse i de okkuperte palestin-
ske områdene. Kirkene sa ja, vi vil bidra. I år er det 10
års jubileum for ledsagerprogrammet i Palestina og
Israel. Over 1000 ledsagere fra mange land har gjort tje-
neste på syv forskjellige steder her på Vestbredden.
Hva gjør jeg her?
Beskyttende tilstedeværelse her på vestbredden betyr å
være sammen med palestinere som er truet av ekstreme
israelske bosettere.  De har bosatt seg bare noen hundre
meter unna de palestinske landsbyene. De israelske
bosetterne – og dermed militæret («sikkerhetsgrunner»)
har plassert seg i de palestinske områdene og nært opp til
landsbyene der palestinerne bor.
Det å være sammen med en bonde som pløyer med sitt
esel i et slikt område, blir meningsfylt, fordi han sier;
«Her hadde jeg blitt jaget av israelske soldater eller tra-
kassert av israelske bosettere om du ikke var til stede».

Jeg er også til stede på en kontrollpost på grensen
mellom vestbredden og Israel to ganger i uken. Mellom
3- og 4000 palestinske menn må gjennom metalldetektor,
kroppskanner og fingeravtrykkskanner på dette «check-
pointet» hver dag. 
Et par dager i uken følger jeg barn over en annen kon-
trollpost som ligger inne på Vestbredden. Barna bor på
den ene siden og går på skole på andre siden av kontroll-
posten. Hver dag må de vise sine passeringssedler til
tungt bevæpnede israelske soldater for å komme til og fra
skolen. 

Hvorfor er jeg her?
Jeg håper å kunne utgjøre en forskjell for mennesker som
har en vanskelig hverdag. Vanskeligheter som er ikke-
eksisterende for meg. Pløye sin egen mark, få mat, vann
og dyrefòr fram til sin landsby, få leve i fred med sin
familie og la sine barn få komme trygt til og fra skolen.
Dette er dessverre ikke en selvfølge her.

Vil du vite mer om hva som skjer fra dag til dag her, 
følg meg på blogg; www.oyenvitne.blogspot.com

Hilsen Terje Stenholt
Kirkeverge i Skiptvet

i permisjon til 23.2.2012
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«Her hadde jeg blitt jaget av israelske soldater
eller trakassert av israelske bosettere om du
ikke var til stede», sier bonden Naim til meg
mens jeg er sammen med han en hel lørdag på
hans jordlapper tett opp mot en militærpost på
den sørlige Vestbredden.

Kjære menighet

Bonden Naim pløyer sine små jordlapper
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Denneplantegningen av kirken er kanskje ukjent for
mange. Den er hentet fra Sigrid og Håkon Christies
store verk om våre gamle kirker, og jeg har inntrykk
av at det ikke er så mange som har studert disse
bøkene. Tegningen er interessant. Vinkler og mål er
ikke av beste kvalitet, og viser kanskje at det ikke var
en av de store kirkebyggere som ledet byggearbeidet.
Vi vet imidlertid ikke hvordan terrenget var på kirke-
høyden. Det vi kjenner til av det opprinnelige terreng,
viser at kirken ble bygd på en sterkt kupert åstopp. Et
kart fra 1794 viser oppstikkende fjell på kirkeplassen,
hvor det selv etter senere oppfylling fremdeles er syn-
lig fjell. I noen graver får man full gravdybde uten å
støte på fjell, i andre er funnet fjell, og deler av kirke-
gården er fylt opp for å få nok dybde til gravlegging.
Det viser at det også på kirkegården er kupert under-
grunn. 
Det kan ha vært noen dype kløfter hvor murene skulle
plasseres, kanskje så dype at man valgte å «vri litt» på
vinklene, for å få fundamentene på fjell. Uansett så
betyr ikke de skjeve vinkler og ulike mål noe for utse-
ende og bruken. Vi ser ikke at kirken er skjev, og det
er mulig at byggelederen visste at noe avvik ikke ville
bli registrert. Vi vet imidlertid ikke noe om dette, det
eneste vi kan gjøre er å gjette.   
Kirken ble bygd pluss-minus år 1200 av grovt hugde
natursteiner. Det er lansert en del teorier om hvor
veggsteinene er hentet, blant annet er det foreslått i
sydligere deler av fylket, hvor det tidlig var steinhug-
gere. Frakten av steinene skal så ha foregått opp
Glomma, til for eksempel Dær’n i Vidnes, kanskje til
Lystadtangen eller Espenes, hvorfra steinen er kjørt
med hest og slede.
Jeg har alltid vært skeptisk til denne ideen. Det måtte
være brukelig råstofftilgang nærmere byggeplassen,
spesielt når det ikke var større krav til steinenes kva-
litet enn det kirkeveggene viser. Jeg fikk min skepsis
bekreftet for noen år siden. En lokalhistoriker i Hobøl
ringte meg og spurte om jeg ville bli med til Skiptvet
kirke for en befaring og orientering. Under samtalen
kom det fram at han var pensjonert «steinmann». Han
hadde hele sitt yrkesaktive liv arbeidet med stein, med

fjellsprengning og uttak av stein i brudd, og jeg spurte
ham hvor han trodde veggsteinene var tatt ut.
Sikkert i nærheten, sa han, og foreslo at vi skulle ta en
runde i åssidene under kirken. Det ga resultater jeg
ventet. Han påviste at det var tatt ut stein flere steder i
åssiden, og konkluderte med at steinene i veggen var
av samme type som åssiden. Når det ikke var større
krav til kvaliteten på veggsteinene enn den man fant i
fjellet under kirken, fant han det usannsynlig at stein
av samme kvalitet var hentet syd i fylket, og med mye
slit fraktet den lange veien.
Skiptvet Kirke ble en gang betegnet som den vakreste
i amtet. Jeg mener at den fremdeles er vakrest, og fikk
det for noen år siden bekreftet av et ektepar jeg traff
ved kirken. Deres hobby var å bese kirker i Østfold og
Värmland, og Skiptvet kirke og dens beliggenhet var
det peneste de hadde sett, fortalte de.
Prestefruen Marie Tormodsæter var enig. «Jeg husker
den vakre sommerdagen vi kom bilende til Skiptvet
som prestefolk», skrev hun i Øvres julenummer i
1943. «Vi hadde ikke besett oss på forhånd, så det
gjorde et overveldende inntrykk da vi plutselig fra
meieriet så kirken og prestegården rett fram for oss,
liksom en kuppel for seg selv». Hun skrev også at en
prestekone hadde sagt henne at Prestegården i
Skiptvet har den peneste beliggenhet av prestegårder i
Østfold. Marie Tormodsæter mente det samme: «Jeg
har ikke sett noen som gjør den rangen stridig», skrev
hun.
Riksantikvaren synes å være enig: «Nærheten mellom
disse to anlegg vurderes av stor betydning», og om
presteboligen skriver han: «Hovedbygningen er et
usedvanlig staselig og høyreist toetasjes laftet tøm-
merhus. Bygningen er preget av store arkitektoniske
kvaliteter og fremstår som representativ geistlig
embetsgård.»
I denne artikkelen har Arne Lystad fortalt om kirken

og prestegården sett fra kirkebakken. 
I et senere nummer av menighetsbladet vil vi gå inn i

kirken og se på detaljene der.



Ny prost
Prost Trond Selvik (62) ble i som-
mer utnevnt i statsråd til prost i
Vestre Borgesyssel prosti i Borg
bispedømme, og tok i høst fatt på
prostejobben i det som er prostiet
vårt. Det strekker seg fra Moss i
Sør til Spydeberg og Hobøl i Nord.
Trond Tveit Selvik kom fra Hamar
hvor han var sogneprest siden
2003. Han har blant annet vært dra-
bantbyprest i Kirkens Bymisjon,
opplæringskonsulent i TBK, perso-
nalsjef ved Universitetet i Oslo,
vikariat som avdelingsdirektør i
Kirke, utdannings- og forsknings-
departementet. Vi treffer ham etter
at han har hatt gudstjeneste en
januar-dag i Skiptvet.

Hva synes du om kirka vår?
Det er et fantastisk kirkerom! Jeg
føler virkelig at jeg er i et hellig
rom. Og jeg synes det var en god
atmosfære i dag. Men, det hadde
ikke gjort noe med litt kalk på veg-
gene…

Hvem er den nye prosten? 
Tja…  Jeg er en livsglad herre-
mann! Samtidig er jeg forholdsvis
reflektert. Jeg liker å være sammen
med folk. Jeg er opptatt av folke-
kirken, at den skal være folkets kir-
ke. Og at vi ikke lager falske barri-
erer. 

Hva er det viktigste en prost gjør? 
En prost er en mellomleder i kir-
ken. Jeg skal forsøke å lede prosti-
ets prester og legge gode rammer
for dem, sammen med lokalmenig-
hetene. Men først og sist er jeg
også prest. Jeg har allerede hatt et
par begravelser her. En prest må ha
et alter for å være prest! 

Og en prost har også en sjef:

Ny biskop
Den 29. januar ble Atle
Sommerfeldt vigslet til biskop i
Borg bispedømme med represen-
tanter fra Skiptvet menighet … og
kongen til stede. 

En biskop er på en måte prest for
prestene og de øvrige kirkelige

ansatte i bispedømme, og er den
øverste kirkelige lederen i Borg. 

Atle Sommerfeldt har siden 1994
vært generalsekretær i Kirkens
Nødhjelp. Han ble ordinert til pres-
tetjeneste i 1982 og har tidligere
vært vikarprest i Oslo bispedømme
og konsulent og generalsekretær i
Mellomkirkelig Råd for Den nor-
ske kirke. Fra 1989 til 1993 var han
assisterende generalsekretær i
Botswana Christian Council.

- Borg bispedømme får en biskop
med bred og spennende ledererfa-
ring fra både norsk og internasjo-
nalt kirkeliv, sier statsråd Rigmor
Aasrud.

Sommerfeldt kom på tredjeplass i
den kirkelige avstemningen om
hvem som burde utnevnes til bis-
kop i Borg, men var førstevalget
blant biskopene.

Atle Sommerfeldt tar over som bis-
kop etter Helga Haugland
Byfuglien som tiltrådte nytt embete
som preses i Bispemøtet 1. august
2011.

Vil løfte de fattige
Den nye biskopen takker for tilliten
og sier at det er en stor ære å bli
utnevnt til biskop i Borg.

- Det er lenge siden en biskop har
hatt så lang diakonal erfaring som
meg, og jeg vil gjerne løfte frem
den gamle profilen på en biskop;
jeg vil se på hvordan de utstøtte og
fattige blir tatt hånd av kirken og
myndighetene. De fattige vil alltid
være hos oss, og det er en særlig
oppgave å sørge for at de får 
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Ikke bare får vi omsider ny fast prest i Skiptvet 
(søknadsfristen går ut i det menighetsbladet går i trykken). 
Mer om dette i senere nummer… 
Vi har nylig fått ny prost og biskop også! 

Nye kirkesjefer
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Vinterferieaktiviteter i 
Skiptvet kommune 2012

FREDAG 17. FEBRUAR:
Gjøkeredet Fritidsklubb har åpent
18.30-23.00. 
Nattåpent fra 23.00-08.00, det blir ser-
vert mat og drikke. Frokost om morge-
nen.
Alder fra 8. klasse og opp til 18 år.
LØRDAG 18. FEBRUAR
Biblioteket har åpent fra kl. 11.00 –
15.00.
SØNDAG 19. FEBRUAR
Folkebadet har åpent fra kl. 12.00 –
13.00 for pensjonister og fra kl. 13.00 –
16.00 for familier.
Søndager er det ekstra oppvarmet vann.
Barn gratis inngang.
MANDAG 20. FEBRUAR
BYGDEKINO kl 12.00 vises Alvin og
gjengen 3 i Aulaen på Kirkelund skole
spesielt for barnehagebarn og skolebarn
fra 1.-4. klasse. Gratis inngang !
Biblioteket har åpent fra kl. 13.00 –
20.00.
TIRSDAG 21. FEBRUAR
Spilledag på biblioteket
Fra kl. 11.00 og fram til kl. 15.00 kan
alle 3.-7. klassinger komme og spille uli-
ke spill på biblioteket. Kom når du vil
mellom kl. 11 og 15!
Velkommen til å rafte, bowle m.m. på
XBox, Kinect, brettspill, dataspill,
Twister, terningspill og kortspill.
Kl.13.00 blir det bilspill-turnering på
XBox med premier. Salg av toast til de
som blir sultne. Drikke serveres gratis.
Biblioteket har også åpent fra kl. 15.00
– 20.00
Gjøkeredet Fritidsklubb har åpent fra
kl. 18.00 – 21.30. 
Alder fra 8. klasse og opp til 18 år.
ONSDAG 22. FEBRUAR
Biblioteket har åpent fra kl. 11.00 –
15.00
TORSDAG 23. FEBRUAR
Badetur til Østfoldbadet i Askim.
Avreise:Med ordinær buss fra
Herredshuset kl 10.27. 
De som vil gå på bussen ved andre 

holdeplasser, kan gjøre det.
Hjemreise:Med ordinær buss fra
Jernbanestasjonen kl 15.45.
De som blir med betaler vanlig bussbil-
lett. 
To voksenpersoner følger barna med
bussen frem og tilbake.
Det er ønskelig at alle barna blir med
bussen hjem igjen, hvis ikke må foresatte
gi beskjed når barna blir meldt på til
Servicekontoret.
Påmelding til Servicekontoret på tlf. 69
80 60 00 innen onsdag 22. februar.
Oppgi barnets navn og telefonnummer til
foresatte ved påmelding.
Alder fra 5. klasse og til og med 10.
klasse.
Gratis inngang til Østfoldbadet !
Biblioteket har åpent fra kl. 15.00 –
20.00
Folkebadet har åpent fra kl. 17.00 –
21.00 for damer, etter kl. 19.00 barn bare
iflg. med voksne. Barn gratis inngang.
FREDAG 24. FEBRUAR
Gjøkeredet Fritidsklubb arrangerer
”FREDAGS QUIZ”,  starter  kl. 19.00.
Alder fra 8. klasse og opp til 18 år.
Flotte premier. Velkommen. Åpent fra
18.30-23.00
Folkebadet har åpent fra kl. 17.00 –
21.00 for herrer, etter kl. 19.00 barn bare
iflg. med voksne. Barn gratis inngang.
LØRDAG 25. FEBRUAR
Biblioteket har åpent fra kl. 11.00 –
15.00
.Gjøkeredet fritidsklubb har åpent fra
kl. 20.00 – 24.00
SØNDAG 26. FEBRUAR
Folkebadet har åpent fra kl. 12.00 –
13.00 for pensjonister og fra kl. 13.00 –
16.00 for familier.
Søndager er det ekstra oppvarmet vann.
Barn gratis inngang.
Skøyteaktiviteter
Meieridammen er brøytet og vannet for
skøyteaktiviter.

Skiptvet kommune ønsker alle barn og
unge en god vinterferie !

oppleve rikdommen i Guds gaver.
Den norske kirke er en mangfoldig
organisasjon med sprikende opp-
fatninger, men jeg ser på ulikhe-
tene som en styrke og ikke en trus-
sel, sier Sommerfeldt til kirken.no.
En som vil og får til
Kirkerådets direktør, Jens-Petter
Johnsen, beskriver Sommerfeldt
som en biskop med stor kompetan-
se, en kirken vil få stor glede av.

- Atle Sommerfeldt har stor kom-
petanse på internasjonal diakoni,
på økumenikk, internasjonal poli-
tikk og ikke minst menneskerettig-
heter. Han er også en dyktig teolog
som vil kunne være en ny og viktig
stemme inn i Bispemøtet.
Sommerfeldt har vist seg som en
strategisk leder som har vært med
på å skape en stor vekst i sin orga-
nisasjon. Han ser nye utfordringer,
tar grep og omstiller der det er
nødvendig. Jeg kjenner Atle som
en mann som vil noe og som får til
noe, og ønsker han velkommen inn
i vårt arbeidsfellesskap i Den nor-
ske kirke, sier Johnsen.

Skiptvet menighet ønsker prost og
biskop velkommen, og ønsker

dem alt godt i tjenesten. 
etj 
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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 
Mandag kl. 15 – 20
Tirsdag kl. 15 – 20
Onsdag kl. 11 – 15
Torsdag kl. 15 – 20
Lørdag kl. 11 – 15  

SPILLDAG
Tirsdag 21. februar (i vinterferien) vil
det være spilldag på biblioteket kl. 11-
15. 3.-7.-klassinger ønskes velkom-
men til å rafte, bowle m.m. på XBox
Kinect, spille brettspill, dataspill,
Twister, terningspill og kortspill. Kl.
13 blir det bilspill-turnering på XBox
med premier. Salg av toast til de som
blir sultne. Drikke serveres gratis.      

BARNETEATER
Lørdag 10. mars kl. 15.30 vises

”Askeladden og de gode hjelperne” i
Skiptvet bibliotek. Passer for barn fra
ca. 3 år med familie! Varighet ca. 40

min. Inngang kr. 25,-
Forhåndsreservering av billetter til tlf.

69806280 eller
bibliotek@skiptvet.kommune.no

innen 9.3. 

FOLKEBADET
Nye billettpriser fra 01.01.12:

Barn GRATIS
Pensjonister/trygdede/
handikappede kr. 30,-
Voksne(over 10. klasse) kr. 60,-
Gymnastikkpartier kr. 35
(pr. person) 
Klippekort pensj./trygdede kr. 220,-
Klippekort voksne kr. 440,-

De nye prisene er vedtatt av 
kommunestyret 13.12.11 

SERVICEKONTORET OG NAV
Har følgende åpningstider:
Mandag – Fredag fra kl. 07.45 – 16.00

BLI MED PÅ 
”AKTIV PÅ DAGTID”!
Aktiv på Dagtid er et aktivi-
tetstilbud 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. Registrerings-skjema
med giroblankett fås på Servicekontoret.
For å få utstedt treningskort må du ta med
deg kvittering på betalt avgift på kr. 375,- /
700,- for sykmeldte (for hele 2012), et bilde,
utfylt registrerings-skjema 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 eller chat på våre hjemme-
sider: 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.

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

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

INNMELDING AV BARN FØDT
2006 TIL GRUNNSKOLEN I
SKIPTVET
Innmelding til grunnskolens 1.trinn (barn
født 2006), skjer ved å benytta vårt elek-
tronisk skjema som ligger på kommunene
hjemmesider:
www.skiptvet.kommune.no
Innmeldingsfrist er 1.mars 2012.
For mer informasjon, ta kontakt med
Vestgård skole tlf.69 80 60 00.
UNGDOMMENS KULTUR-
MØNSTRING
-LØRDAG 3. MARS 2012
Mønstring for ungdom mellom 10 og 20
år. Det kan være kunst, band, sang, dans
osv. Påmeldingsfrist er 13.februar
kl.23.55. Mer informasjon og påmelding
finner du på www.ukm.no. 

HAR DU ET BILDE SOM ODD
EINARSON HAR TEGNET?
Karikaturtegneren Odd Einarson bodde i
Skiptvet noen år fra 1947. Her hjalp frisør
Fossum ham med å bygge seg en bo-bil
som også kunne tjene som atelier. Med
den bilen kunne Einarson reise Norge på
kryss og tvers om somrene for å tegne
portretter. Bilen hadde et lite atelier på
baksiden.

I 38 år fortsatte Einarson reisen fra sted til
sted og tegnet folk. Han slet ut tre biler.
Det sies at han har etterlatt seg en halv
million portretter.

I Nes Lenseteaters neste stykke skal
Einarson være en av rollefigurene. 
Vi i teatret vil gjerne se så mange
Einarson-portretter som mulig. 
Hvis du har en tegning, eller kjenner en
som har en tegning, er det da mulig at vi
kan få se den og evt ta et bilde av
tegningen - til bruk i stykket?

Henv. Gunhild Johnsen: 
Mail: gunhi-j@online.no, 
T. 92228824 eller
kristin.lyhmann@gmail.com, 
T. 90 60 17 84
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Nytt fra Menighetsrådet
Stillingen som ny sokneprest er utlyst
Skiptvet har fra sommeren 2010 og fram til i dag, vært uten fast tilsatt sokneprest.
Hovedårsaken til at det har tatt litt tid, er en nødvendig oppgradering av presteboli-
gen før utlysningen kunne iverksettes. Prestegården er en del av et fredet anlegg
hvor den høyreiste hovedbygningen og stabburet er i OVFs eie (Opplysnings-
vesenets fond). OVF har ikke hatt økonomiske midler til å iverksette arbeidet før i
2012. Imidlertid er prosessen nå startet. Boligen vil være under oppussing utover
våren og forsommeren, slik at den skal stå ferdig nyoppusset ved innflytting av ny
sokneprest. 
Tempoplan
Allerede 11. januar kunne aktuelle søkere se utlysningen på NAV og Borg bispe-
dømmeråds hjemmesider. Søknadsfristen er 3. februar, og intervjuer vil etter planen
foregå 14. februar. 
Søkerlisten blir behandlet av menighetsrådet i Skiptvet og oversendes innstillingsrå-
det for uttalelse i begynnelsen av mars. Hvis alt går etter planen er det forventet til-
setting i Bispedømmerådet allerede 26. mars. Det tas sikte på at den nye soknepres-
ten er på plass 1. august 2012. Menighetsrådet gleder seg til å være med i denne
spennende og viktige prosessen. 
Kirken i nytt lys
Mange har sikkert allerede lagt merke til den nye belysningen på kirken vår. Når
kveldsmørket kommer, er den godt synlig både for vegfarende og dem som bor i
området. De nye lampene gir et sterkere lys – og et varmere lys med litt ”gultone”.
Litt justering på retningen kan det kanskje bli behov for etter hvert. Den gamle
belysningen har gjort ”en lang og god jobb” i mer enn 30 år, men tiden var nå inne
for utbytting. 
Ta gjerne en titt opp mot kirken neste gang du kjører forbi på kveldstid.

Tusen takk for juletre til 
kirken!
Menighetsrådet takker 
Hans Olaf Aamodt for juletre til kirken
også julen 2011.

Kvitteringsliste
blad nr 1-2012 
Gunnstein Løndal 200, N.N. 150, Skiptvet
Helselag 500, Odd Lund 500, Sigrid
Skipperud 100, Bergljot Schie 250, Thorleif
Walter Bjerkli 200, Anne-Lise Mørk 150,
Bjørn Harald Dahl 200, Oddveig og Ivar
200, Ole Christian Eng 200, Marit H.
Karterud 200, Arve H. Vang 200, Reidun og
Hans Granberg 200, G. Wold 200, Karen
Helene Andersen 200, Norunn Aslaksen
200.

Hjertelig takk! 
Skiptvet, 19. januar 2012.
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BIBELSEMINAR 

Jubileumskonsert

Lørdag 3. mars kl 11-15 på Misjonshuset.
”Om å lese bibeltekster sammen og nedenfra….”
Einar Tjelle innleder om en spennende bibellesemetode 
som brukes i Sør-Afrika. Sammen jobber vi med en
bibeltekst utfra denne metoden. Lunsj serveres. 
Påmelding innen 29.2. til Ina Afdal på tlf 994 21 435 eller til menig-
hetskontoret  på tlf 69 80 80 75 eller mail post@skiptvet.kirken.no  
Velkommen! 
Arr. Vidnes Fellesforening, Menighetsrådet og 
Misjonshusets fellesforening.

Familiekoret Kaos og Skiptvet
Soul Children har ti-årsjubileum i
år. Dette skal feires med felles kon-
sert i aulaen på Kirkelund 25.mars.
På konserten blir det mye fin sang,
dans, tilbakeblikk og fellesnummer
med begge korene. Vi kan love en
flott kveld med mye energi og
sangglede. Alle dere som har vært
tidligere kormedlemmer og ledere
er spesielt velkommen til denne
sangfesten. 
Og alle andre er hjertelig 
velkommen! 
Så hold av dagen! 25.mars kl.17.00

Du kan stå på alle typer ski eller brett. Masse aktivitet og moro både
ute og inne. Hvaskjer`a Gud, After ski og god mat og snacks.

Pris: kun kr. 600,- for reise, overnatting og mat. 
ALL INCLUSIVE!!! 

Også mat og drikke på bussen.
I tillegg kommer heiskort: under15 år kr.  230/410 (1 dag/2 dager)

Heiskort voksen kr. 310/560 (1 dag/2 dager)
For mer info om bakken  www.aalski.no

All påmelding skjer til 
e-post: menighetspedagog@
skiptvet.kirken.no
Følgende opplysninger sendes
ved påmelding: 
Navn, adresse, F.dato og år, 
telefonnr. foresatte, ditt telefonnr. 
E-post som info skal sendes til!
Har du spørsmål, 
Send en e-post eller sms/ring 
400 34 584 (Wenche P Dahl)
Påmeldingsfrist: 20. februar.

DETTE BLIR POPULÆRT –
VÆR RASK!!

Mer informasjon sendes 
påmeldte!
Arrangør: Skiptvet menighet.
BLI MED DA VEL!!!!
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Skiweekend for ungdom 
(fra 8. kl) 2. til 4. mars 2012
Veslestølen, Ål i Hallingdal

Veggteppe i 
Vidnes bedehus
12. februar kl. 16.00 blir
det innvielse av et nytt
veggteppe i Vidnes bede-
hus. Det er laget av
Ranveig Graff. Teppet er i
fire deler, over temaet
«Gud hører bønner i dag
som før». Kunstneren vil
være tilstede og fortelle om
teppet. Det blir andakt,
sang og musikk ved Arne
Svartedal og Knut Lande.
Det blir eget musikkinnslag
ved avdukingen.
Bevertning. 
Alle velkommen.
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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

✁

Februar
7.feb kl.18.00 Barnegospel

kl.19.30 Årsmøte – Misjonhusets fellesforening
9.feb kl.11.00 Formiddagssamling. Andakt og sang 

ved Åge Philip Eriksen
10.feb kl.17.30 Soul Children

kl.19.00 Vepsebolet
12.feb kl.11.00 Sprell levende-gudstjeneste i kirken
13.feb kl.19.00 SR
17.feb kl.17.30 Fredagssamling. Andakt ved Hans Guthus
18.feb kl.19.30 Hva skjer’a
23.feb kl.19.00 Misjonssamling. Andakt ved Magne Grønlien

Mars
2.-4.mars Skiweekend for ungdom fra 8 klasse.
3.mars kl.11.00 – 15.00. Bibelseminar 

ved Einar Tjelle
5.mars kl.19.00 SR
6.mars kl.18.00 Barnegospel
8.mars kl.11.00 Formiddagssamling. 

Andakt ved Rolf Kristian Skaar. 
Sang ved Liv Marit Holt

9.mars kl.17.30 Soul Children 
kl.19.00 Vepsebolet

17.mars kl.17.00 Kaos
20.mars kl.18.00 Barnegospel
22.mars kl.19.00 Misjonssamling. 

Andakt ved Arne Jan Olsen. 
Sang ved Reidar Andreassen.

23.mars kl.17.30 Fredagssamling. 
Besøk av ungdom fra Bibelskolen i Grimstad

23.mars kl.20.00 Soul Children
25.mars kl.17.00 Jubileumskonsert med SSC og Kaos – se annonse
26.mars kl.19.00 SR

Vidnes Bedehus
12.februar kl.16.00 Innvielse av veggteppe. Se annonse
29.februar kl.19.00 Møte i Fellesforeningen. Andakt ved Aslak Hjelleset
7.mars kl.19.00 Årsmøte i Bedehusforeningen
14.mars kl.19.00 Møte i Fellesforeningen
25.mars kl.19.00 Møte i Fellesforeningen. Andakt ved Jan Holene.

Skiptvet Misjonshus

MØTEPLASSEN

13.februar
27.februar
12.mars
26.mars

Klubben 
på stalloftet:



12.februar Kristi forklarelsesdag
Skiptvet kirke kl.11.00. Sprell
levende familiegudstjeneste ved
fung sokneprest Svein Mentzen.
Sang av Skiptvet Barnegospel.

19.februar søndag før faste
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved Yngvar Nilsen.

26.februar 1.søndag i faste
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved fung sokneprest Svein Mentzen.

4.mars 2. søndag i faste
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved vikar.

SLEKTERS GANG

Gudstjenester i Skiptvet

Døpte:

November:
Signe Ødegaard
Haakon Kristiansen Skaar

Desember:
Solan Haavaldsen

Januar:
Tuva Aurora Grindvold

Døde:

November:
Terje Kvisler født 1944
Arne Sigmund Guldhaugen født 1937
Else Marie Solli født 1920
Kjell Øivind Sørlie født 1969

Desember:
Henry Rudolf Fredriks Biman født 1919
Anne-Lise Mørk født 1930
Knut Agnalt født 1921
Ingebjørg Margrethe Pauline
Kristoffersen født 1923 

Januar:
Gjermund Grønnerud født 1953
Alma Othilie Berger født 1922
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Menighetens 
årsfest 
er torsdag 12.april. 
Da kommer filosof og
ikke minst søndags-
skolelærer Henrik
Syse til Skiptvet. 

Han er verdt å høre på! Tidspunkt
kommer i neste blad. 
Alle er velkommen!
set og Valeri Rubacha deltar.

6.mars
Skiptvet kirke kl.08.30.
Morgenbønn.

11.mars 3. søndag i faste
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved fung sokneprest Svein Mentzen.

18.mars 4. søndag i faste
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved fung sokneprest Svein Mentzen.

25.mars Maria Budskapsdag
Skiptvet kirke kl.11.00.
Misjonsgudstjeneste ved Magne
Grønlien.

1.april Palmesøndag
Skiptvet kirke kl.11.00. Sprell
levende familiegudstjeneste ved
fung sokneprest Svein Mentzen.

Tårnagentgudstjenesten 
arrangeres i år 29.april. 
Alle 8-åringer vil få invitasjon 
i posten!!


