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Søndag 19. august ble Eivor Andresen innsatt som sokneprest i Skiptvet. 
Full kirke under gudstjenesten og fullt misjonshus til kirkekaffen 

tok i mot den nye presten med storm. 

Foruten mange bygdefolk kom det en delegasjon fra Eivors forrige 
tjenestested, Flesberg. Også venner fra Moss og selvfølgelig prost i Vestre

Borgesyssel prosti, Trond Tveit Selvig var til stede

Hele Skiptvet ønsker Eivor velkommen og lykke til i tjenesten.

INNSETTELSE AV NY SOKNEPREST
Sokneprest Eivor Andresen og Leder av
Skiptvet menighetsråd Olav Pedersen
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Det utkommer 5 ganger pr. år og sendes
gratis til alle husstander i Skiptvet kommu-
ne. Bladet inneholder også informasjon om
kommunal virksomhet. Meninghetsbladet
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Redaksjon:
Terje Stenholt (redaktør)

Tone-Anita Heier
Einar Tjelle  

Yngvar Nilsen
Evy Ruud Eng

(representant for kommunen)

Bladets økonomi
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Østfold Trykkeri AS, Askim
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SKIPTVET MENIGHET
Menighetskontor og prestekontor:

Besøksadresse: Storveien 26
Post: Postboks 34, 1806 Skiptvet

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

e-mail: post@skiptvet.kirken.no
Sokneprest 

Eivor Andresen
e-mail: sokneprest@skiptvet.kirken.no

tlf : 456 37 207 (mobil)
Leder av menighetsrådet  

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

Kirkeverge / Administrativ leder 
Terje Stenholt

kirkeverge@skiptvet.kirken.no
tlf.: 456 37 208 (mobil)

Organist Valeri Rubacha
kantor@skiptvet.kirken.no

tlf.: 456 37 188 (mobil)
Menighetspedagog

Wenche Pedersen Dahl
menighetspedagog@skiptvet.kirken.no

tlf : 400 34 584 (mobil)
Kirketjener 

Gunnar Karlsen
tlf.: 456 37 186 (mobil)

KONTORTIDER
Menighetskontoret, tirsdag, onsdag og 

fredag kl. 10.00 - 15.00.

Prestens hjørne

Hei Skiptvet!
Nå er jeg godt på plass som sok-
neprest i Skiptvet, og gleder meg
til å bli kjent med bygda og alle
som bor her.
Det er hyggelig om dere tar kon-
takt. Døra til prestekontoret i
kommunehuset er åpen. Om det er
for å hilse på, noe dere vil spørre
meg om eller for en god lang prat,
så er dere hjertelig velkomne.
Fra vinduene på kontoret mitt har
jeg utsikt til den grønne velstelte
gressplenen og dammen på byg-
detunet. Busstoppet hvor skole-
ungene tar bussen ser jeg også.
Og alle som haster forbi til og fra
sitt daglige virke her i bygda.

Da får jeg lyst til å dele et vers fra
en sang som ble skrevet av Mads
Nielsen i 1918
men er like aktuell i dag.:

Hver dag er
en sjelden gave
En skinnende mulighet
Hver dag er på ny en nåde
Som stiger fra himlen ned.

Når vi haster igjennom dagen
med våre ulike gjøremål er det
viktig å minne hverandre på at
hver dag er en gave, med nye
muligheter. 
Så oppfordringen er, stopp opp et
øyeblikk i din travelhet og takk
Gud for dagen i dag.

Hilsen Eivor prest
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Hun viser meg fornøyd fram i
en nyoppusset prestegård.
Jeg kikker litt nysgjerrig om
det står mange par sko i gang-
en. Det gjør det ikke. Men noe
av det jeg har hørt om den nye
presten er at hun kan mye om
sko, og har solgt sko i mange
år. Jeg beholder mine på og
tar en prat med Skiptvet
menighets nye sokneprest på
den solfylte verandaen. Eivor
Andresen er 62 år og begynte
i sin nye jobb i august. 

(Jeg kommer ikke på noe mer lurt å
starte med enn;) Hva føler du nå?
-Jeg synes det er godt å komme til-
bake til Østfold. Jeg er opprinnelig
fra Moss og har bodd der nesten
hele mitt liv.  Skiptvet er også ideelt
for oss, med alle tre barna og de fire
barnebarna i en radius på en halvti-
me herfra. Så gleder jeg meg til å
bli kjent og ta fatt på jobben her i
bygda.

Du har vært i Skiptvet før?
-Ja noen vil nok huske meg fra en
kortere periode i 1999. Da hadde
jeg menighetspraksis med min for-
gjenger Berit Øksnes som veileder.
Jeg lærte utrolig mye og ble godt
tatt i mot. Da som nå. Folk er veldig
hyggelige her!

Hvem er Eivor Andresen? Hun
nøler litt, og lurer kanskje på hvor-
dan hun skal svare på et så stort
spørsmål:
-Jeg er vokst opp i et vanlig hjem.
Hjemme hos oss gikk vi ikke i kir-
ken om ikke det var et «viktig
ærend». Men jeg har alltid hatt tro-
en med meg, en tro som jeg fikk i
barndommen. Barna våre ble derfor
døpt, og de ble tidlig sendt på søn-
dagsskolen. I mange år jobbet jeg i
butikker. 12 år i skobutikk. Minst
like lenge var jeg hjemmearbei-
dende. Og som du skjønner, har jeg
omskolert meg til prest i senere år.
Før jeg kom hit var jeg sogneprest
Flesberg i Numedal. 

Hvorfor ble du prest?
-Da eldste sønnen vår gikk til kon-
firmantundervisning, kjørte jeg ham
en god del til kirken, og fikk i grunn
mye med meg selv. Det skjedde en
del på trosplanet det året.  Jeg ble
etter hvert aktiv i Jeløy menighet.
Seinere fikk jeg nok det vi med kir-
kespråket kaller «kall».  Jeg skjønte
etterhvert at jeg skulle bli prest i
Den norske kirke. Dessuten tålte
ikke armene lenger de tunge løftene
i skobutikken. Jeg begynte å studere
teologi. Det å lese og studere var
godt for helsa… og utrolig spen-
nende.

Hva blir viktig for deg framover?
-Først og fremst å bli kjent med folk
og menighet. Spesielt gleder jeg
meg til å jobbe med konfirmanter.
Jeg liker godt å jobbe med barn og
unge.  Håper å bli en prest som folk
tør å ta kontakt med. Jeg ønsker å
være til stede i livet som leves her i
bygda. Det gode samarbeidet
mellom kirke og misjonshus er
kjempefint. Der håper jeg på et fort-
satt godt samarbeid, sier hun, og
kikker enda en gang ned på skoa
mine. 
-Fra jeg var her i 99, tenkte jeg at
Indre Østfold er et bra sted å være
prest.  Når så stillingen ble lyst
ledig, tenkte jeg; JA der skal jeg
søke! Og her er jeg. Jeg gleder meg
over å være her.

Er du noen områder kirka særlig
bør engasjere seg på? 
-Fremtiden vår er barn og unge, og
de er også en viktig del av kirken.
Det er også viktig å ta godt vare på
de mange frivillige ressursene som
er her i menigheten.  Jeg er opptatt
av at gudstjenestene ikke blir noe
statisk, men noe vi gjør sammen.
Den nye gudstjenestereformen leg-
ger opp til dette, med mer delta-
kelse og mer fleksibilitet.  Jeg synes
også at det er flott at Skiptvet
menighet er en «grønn menighet».
Det er viktig at kirken er bevisst på
å ta vare på skaperverk og miljøet.

Hva gjør vår nye prest når hun skal
slappe av? 
-Tja.. Jeg liker å lese, eller ta avisa
og kaffekoppen med ut på veranda-
en. Jeg er glad i å gå tur.
Campingvogna har vi på Blefjell.
Jeg er glad i naturen og fjellet, og
den roen det gir. På Blefjell er det
flotte skiløyper om vinteren. Jeg
gleder meg også til å teste ut løy-
pene her i Skiptvet, fin lysløpe har
jeg hørt.  Ellers har vi jo familien
og mange venner i nærheten. Jeg
liker å reise og oppleve litt. I som-
mer tok vi for eksempel en båttur
med dampbåten Turisten i
Haldenvassdraget. Det var flott.
Trenger ikke å reise langt… 

Vi får ikke se deg med slitne jogges-
ko under prestekjolen spør jeg?
-Å nei, jeg er nok litt kresen på
akkurat det med sko. Jeg legger fort
merke til skoa til folk, avslører hun.
(Jeg var glad jeg hadde på de kule i
dag, og ikke de gamle treskoa)

Eivor Andresen virker fornøyd og
motivert for arbeidet hun skal inn i.
Med gode østfoldantenner, god
kjennskap til det alminnelige liv. Og
med også mange år som sogneprest
fra Buskerud, virker hun godt skodd
for mange gode år i Skiptvet. Vi
ønsker henne hjertelig velkommen!

I samtale med einar tjelle

Godt skodd som ny prest Prost Trond 
Tveit Selvik og
Eivor prest



21. mai i år ble det gjort endringer i Norges grunnlov
som innebærer at Norge ikke lenger har en statsreligion. 
Hva betyr det i praksis for Skiptvet menighet som har
nesten 3000 medlemmer?
Det enkelte kirkemedlem vil merke veldig lite, eller ing-
enting av denne endringen.
For kirken nasjonalt er en av de viktigste endringene at
kirken selv får ansette sine proster og biskoper. 

Dette har tidligere vært gjort av regjeringen. 
Finansieringen av lokalkirken skal fortsatt kanaliseres
gjennom kommunen og egne inntekter som kirken selv
kan skaffe. Prestene er fortsatt statstjenestemenn og
finansieres av staten.
Du kan lese mer om temaet på 
www.kirken.no/kirkeordning

Amnesty International er tildelt årets TV-aksjon.
Amnestys arbeid handler om å skape mer rettferdighet
over hele verden, og tittelen på årets TV-aksjon er nettopp
Rettferdighet.
Arbeidsområdene for midlene fra TV-aksjonen 2012 vil
være:
• Rettferdighet for de som straffes for å bruke 

ytringsfriheten
• Rettferdighet for diskriminerte kvinner og minoriteter
• Rettferdighet for ofre etter selskapers brudd på 

menneskerettigheter
• Rettferdighet for ofre etter væpnede konflikter
• Rettferdige rettssystemer i Tunisia, Egypt og stater i

Midtøsten

Informasjon fra lokalkomiteen for 
TV-aksjonen i Skiptvet
Vil du være bøssebærer?
Ta kontakt med Jorunn Lilleng, tlf 905 43 851 eller
Torgunn Skjelle Sollid tlf 951 51 887
Opptelling av penger
Askim Sparebanks filial i Skiptvet stiller opp på aksjons-
søndagen og er med å telle opp det som blir samlet inn i
bygda. Komiteen retter en stor takk til den lokale banken.
Skolene og barnehagene gjør en kjempeinnsats
På skolene og i barnehagene gjøres det en formidabel
innsats for å samle inn penger til TV-aksjonen hvert år.
Dette gjøres gjennom aksjonsdager med tombola, kafete-
ria, loppemarked

Menighetskontoret har flytta
Nå finner du oss i Skiptvet 
herredshus

Gamle banken, trygdekontoret og
lensmannskontoret. 
Alt etter hvilken generasjon du tilhø-
rer, er det her du finner Skiptvet menighetskontor nå.

Inngangen til venstre i Herredshuset. Her er det tilgjeng-
elighet for alle. Automatisk døråpner og trivelige folk på
innsiden døra. Velkommen innom.
Åpningstider:
Tirsdag, onsdag og fredag kl 10-15. 

NYTT FRA MENIGHETSRÅDET
P-plassen ved kirken 
Etter en vår med gravearbeider på og dårlig dekke fram-
står plassen nå som meget bra. Gravearbeidene skyldtes
arkeologiske utgravninger i forbindelse med kirkegårds-
utvidelse. Det ble gjort funn av treverk/kull foran kirke-
stallens garasje. Funnene er fra før kirken ble bygget
(mellom 1000 og 1200 tallet). Plassen kan brukes som
normalt, men området vil bli dokumentert i kart og det
vil ikke bli gitt tillatelse til annet dekke eller graving i det
«freda» område.

Ved gis bort
Det er hugget noen store trær ved kirken. Dersom noen
vil ha dette til ved gis det bort mot henting og bortkjø-
ring/fresing av kvist.

Minnelund på Skiptvet «nye» kirkegård
Arbeidet med kirkegårdsutvidelse pågår. Rådet har fått
henvendelser fra personer som ønsker både navnet og
unavnet minnelund i Skiptvet. Dette tar rådet på alvor og
legger det inn i planarbeidet. 

Støtte til ledertrening
Det er gitt støtte til å sende ungdomsledere på kurs denne
sommeren. Se reportasje og takk fra ungdommene på
side 6 i bladet.

Trosopplæring
Wenche Pedersen Dahl er ansatt i 30% midlertidig stil-
ling ut 2013 for å jobbe med planarbeid og tiltak innen-
for trosopplæring. Overskudd fra 2011 brukes til å finan-
siere stillingen. Planen er å gjøre stillingen fast når peng-
er fra staten kommer til formålet.

Diakoniplan
Det er vedtatt en diakoniplan for Skiptvet menighet.
Planen omfatter tiltak som allerede er i gang og tiltak
man ønsker å sette i gang. Planen er oversendt prost og
biskop for godkjenning.
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STATSKIRKEN ER HISTORIE – FOLKEKIRKEN LEVER!

TV-AKSJONEN 21. OKTOBER – RETTFERDIGHET
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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

SERVICEKONTORET INFORMERER

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 arbeids-
livet
Registreringsskjema med giroblankett fås
på Servicekontoret.
For å få utstedt treningskort må du ta med
deg kvittering på betalt avgift 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 infor-
masjon 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.
SERVICEKONTORET 
minner om mange fine forestillinger i
Askim Kulturhus. Billetter kjøpes og hen-
tes ved Servicekontoret – betaling med
kort. For programoversikt: www.askim-
kulturhus.no 

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

FOLKEBADET
Folkebadet åpner for sesongen 
søndag 2. september 2012
Åpningstider i perioden 01.09-30.04:
Torsdager kl. 17.00-21.00 Damer
Fredager   kl. 17.00-21.00 Herrer
Etter kl. 19.00 – barn ifølge med voksne
Søndager  kl. 12.00-13.00 Pensjonister
Søndager  kl. 13.00-16.00. Familier
Søndager ekstra oppvarmet vann.
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,-

BIBLIOTEKETS INFORMERER

ÅPNINGSTIDER
Mandag kl. 15 – 20
Tirsdag kl. 15 – 20
Onsdag kl. 11 – 15
Torsdag kl. 15 – 20
Lørdag kl. 11 – 15 (i tiden 1.9.-30.4.)  

SENIORSURFDAG
Onsdag 26. september inviteres seniorer
fra ca 55 år til biblioteket for gratis veiled-
ning i bruk av data og internett.
Oppmøte når som helst i åpningstiden 
kl. 11 – 15.
De som har egen, bærbar pc, kan gjerne ta
med det. Enkel servering av kaffe/te og
kake/kjeks.
Samarbeid med Frivilligsentralen.  

BARNEFORESTILLING
Lørdag 13. oktober kl. 15.30 spilles
«Skråkk, sa min høne» i Skiptvet biblio-
tek. Forestillingen har lokal tilknytning
idet den tar for seg dyresanger fra Østfold!
Passer for barn i alderen 3-6 år. Inngang
kr. 25,-. Det blir mulig å kjøpe et sang-
hefte for kr. 100,- under forestillingen, 
for den som vil fortsette å synge hjemme.  

LOKALHISTORIEUKER
I ukene 39-41 (24.9.-14.10.) har
Østfoldbibliotekene en «høstkampanje»
der vi markerer lokalhistorie og 
slektsforskning i form av utstillinger og
aktiviteter både i bibliotekene og på nett. 

SPILLDAG
Lørdag 10. november arrangeres nasjonal
spilldag i Skiptvet bibliotek. Premier og
mye moro! Mer info senere. 

SKUMRINGSTIME
Mandag 12. november kl. 18.30 tennes
stearinlysene i Skiptvet bibliotek og vi
leser høyt fra Klatremus av Thorbjørn
Egner. 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 «Mangfold
i Norden». Denne uka vil biblioteket bl.a.
ha Thorbjørn Egner-utstilling for å mar-
kere at det er 100 år siden han ble født.  

SISTE HELG MED TEATER PÅ NES LENSE
Forestillingen: Den som ikke er ropt opp,
kan gå hjem? av Kristin Lyhmann, har
lagt handlingen til slutten av 1940-årene.
Vi følger to av dem som ikke ble ropt opp.
Den ene blir sint og sloss for å få seg jobb,
mens den andre prøver å livnære seg utra-
disjonelt utenfor lensa. I sorg og glede,
arbeid og lek treffer vi også kvinner og
barn med tilknytning til lensemiljøet.
Både sangere og steppere er med på å gi
liv til en spennende og rik arbeidsepoke
for bygda. Karikaturtegneren Odd
Einarson- som bodde i Skiptvet noen år-
er også på scenen som et symbol for for-
soning.
Skuespillerne er fra bygda i en alder fra
åtte til over åtti.
Fra halv fem er det utstillinger, matsalg og
kafé, musikk og aktiviteter Ælvelangs.
Søndag halv tre går Roy Sletner fottur
rundt Nes.
SISTE SJANSE: fredag 7., lørdag 8. 
og søndag 9.september kl 18.30

DAGSENTERET OG RINGEN
HOLDER TIL I UNDERETASJEN PÅ 
SOLLIA BO – OG SERVICESENTER
INNGANG 6
Vi har åpent hver dag
09.00 til 15.00

Vi har mange 
flotte gaveartikler 
VELKOMMEN 
INNOM!!!!

S K I P T V E T       KO M M U N E
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JULEGAVEN julekonsert med 
Trine Rein og Soul Children

Viken 2012
Skrevet av: Siri Wirkola Berg

Deltagere fra Skiptvet : Maren Johanne, Karen, Hilde & Siri

I fjor startet et spennende og fruktbart samarbeid mellom Trine Rein
og Skiptvet Soul Children og Soul Teens, noe som blant annet resul-
terte i to fullsatte julekonserter i Skiptvet kirke. Opplevelsene
omkring dette samarbeidet var så positiv at Trine bestemte seg for å
gjenta suksessen. I år skal Trine Rein turnere i mange av landets stør-
ste byer, men samtidig er den lokale forankringen viktig for henne.
Dermed er det duket for ny julekonsert med Soul Children/Teens i
Skiptvet kirke onsdag 5. desember kl. 18:00. Kun en konsert i
Skiptvet

Musikken du får høre er en blanding av kjent og kjær, norsk julemu-
sikk og svingende sørstatsgospel. Trine Rein formidler et klart bud-
skap i kirkene hun besøker, og tar juleevangeliet på alvor. Her er det
bare å slippe seg løs i høy stemning, masse sang og juleglede!

Gratis inngang for barn under 5 år.
Dørene åpnes kl.17:30
Ingen rabatt for ledsager
Konsertbilletter bestilles på billettservice.no
Grupper over 10; ring Billettservice 81533321
For de med Smarttelefoner. QR-kode: 

Det vil også bli anledning til å kjøpe billetter ved inngangen 
så sant konserten ikke er utsolgt på forhånd.

Mandag 6. august dro Maren
Johanne Borgen, Karen Larsen,
Hilde U Frorud, og Jeg (Siri
Wirkola Berg) til Gjøvik for å til-
bringe 1 uke på Gjøvik
Folkehøgskole. Vi skulle lære mer
om dirigering, og dans. Hilde og jeg
var på dirigeringskurs, mens Maren
& Karen var på dans.  Hele uka var
fantastisk. Vi fikk mange nye ven-
ner, samtidig som vi lærte utrolig
mye om dirigering, dans, og om oss
selv. På dirigering lærte vi teknikk,
bevegelser, hvordan man skal få all
energien ut av koret, og hvordan
man skal finne masse sanger, og
mye om hvordan du skal velge
sangene.  Det første vi lærte var
faktisk at dirigenten er korets speil.

De gjør det samme som deg. Gir du
glede til dem, så får du glede tilba-
ke. Så hvis man skal være dirigent
må man være glad, og ha mye ener-
gi. Vi fikk også sjansen til å prøve å
innstudere en sang, for så å få
tilbakemeldinger, og tips. Det var
veldig lærerikt. Jeg har skrevet
minst 10 sider, helt fulle om tek-
nikk, tips, og sangvalg. Da husker
jeg det, og kanskje jeg kan lære det
bort til noen andre senere. På dan-
singen vet jeg ikke så mye om hva
som skjedde, men etter hva jeg fikk
med meg var det vanskelig, og fullt
av utfordringer. De var ikke så
mange dansere, men dansen vi fikk
se var knallbra. Dere skulle bare ha
sett det.  Resten av uka var fylt med

hovedfordypningstimer, bibeltimer,
samtalegrupper, samspill/kor, en
konsert med Marianne Engebretsen,
åpen scene, samspillskonsert, og
den fineste lovsangkvelden jeg
noensinne har vært med på.  Men
det hadde ikke blitt det samme å
være der uten alle de fantastiske
lederne som stilte opp hele tiden, og
passet på at alle hadde det bra. Hvis
vi trengte noe, var litt deppa, eller
ville at de skulle be for oss, så var
de der med en gang. Hvis noen spør
om jeg vil tilbake neste år så er sva-
ret ganske enkelt, selvfølgelig vill
jeg det. 

Tusen takk for en herlig sommer
Skiptvet Menighet : )





Vepsebolet inviterer til en elektrisk aften med

Arnfinn Baar fra 

Norske Talenter
Kvelden starter som vanlig for 

Vepsebolere kl 19.

Kl 20.15 blir det eksklusivt 

show for ALLE.
Vepse
bolet

     
   

  

 
    

  
  

   

  
  

 
   

Vepse-
bolet

     
   

  

 
    

  
  

   

  
  

 
 

  

 
 
 

     

    

  
 
 

  
 

     
   

  

 
    

  
  

   

  
  

 
 

  

 
 
 

     

    

  
 
 

  
 

  

 
 
 

     

    

  
 
 

  
 







Vepsebolet slutter som vanlig kl. 20.30

SIDE 7

SKIPTVET MENIGHETSBLAD

MØTEPLASSEN 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:
6.sept kl.19.30 Husmøte hos Åse og Bjørn Magne Johnsen
11.sept kl.18.00 Barnegospel
13.sept kl.11.00 Formiddagssamling
14.sept kl.17.30 Soul Children

Kl.19.00 Vepsebolet
15.sept kl.19.30 Hva skjer’a?
21.sept kl.17.30 Fredagssamling
25.sept kl.18.00 Barnegospel
27.sept kl.19.00 Misjonssamling
28.sept kl.17.30 Soul Children

Kl.19.00 Teens
Kl.19.00 Vepsebolet

Oktober:
9.okt kl.18.00 Barnegospel
11.okt kl.11.00 Formiddagssamling
12.okt kl.17.30 Soul Children

Kl.19.00 Vepsebolet
13.okt kl.11.00 Bibelseminar

Kl.19.30 Hva skjer’a?
19.okt kl.17.30 Fredagssamling
23.okt kl.18.00 Barnegospel
25.okt kl.19.00 Misjonssamling
26.okt kl.17.30 Soul Children

Kl.19.00 Teens
Kl.19.00 Vepsebolet

November:
3.nov kl.17.00 Basar
6.nov kl.18.00 Barnegospel
9.nov kl.17,30 Soul Children

Kl.19.00 Vepsebolet
10.nov kl.11.00 Formiddagssamling

Kl.19.30 Hva skjer’a?
16.nov kl.17.30 Fredagssamling
17.nov kl.11.00 Bibelseminar
20.nov kl.18.00 Barnegospel
22.nov kl.19.00 Misjonssamling
23.nov kl.17.30 Soul Children

Kl.19.00 Teens
Kl.19.00 Vepsebolet

Kl.18.00-19.30
17.sept
15.okt
29.okt
12.nov
26.nov

Klubben på stalloftet:

Skiptvet Misjonshus

Vidnes Bedehus
5.sept kl.19.00.
Bedehusmøte. 
Andakt ved Knut Solberg
16. sept kl.19.00.
Møte i fellesforeningen. 
Andakt ved Thor Skår.
25.sept kl.19.00. 
Møte i fellesforeningen. 
Andakt ved Eivor Andresen.
12.okt kl.19.00. 
Basar
14.okt kl.19.00. 
Møte i fellesforeningen. 
Andakt ved Bo Jo Hermansen.
24.okt kl.19.00. 
Møte i fellesforeningen. 
Andakt og lysbilder fra Nepal
ved Berit Kristoffersen.
7.nov kl.19.00.
Bedehusmøte
18.nov kl.19.00. 
Møte i fellesforeningen. 
Andakt ved Harald Frorud.
Sang av Jorun og Nils Gunnar
Haraldseid.
28.nov kl.19.00. 
Møte i fellesforeningen. 
Andakt ved Tore Bjørnstad.



9.september
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved sokneprest Eivor Andresen.
Søndagsskole.

16 september 
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved prostiprest Ingvild Osberg.

23.september
Skiptvet kirke kl.11.00. Sprell
levende-høsttakkegudstjeneste ved
sokneprest Eivor Andresen. 

30.september
Lund grendehus kl.11.00.
Gudstjeneste ved sokneprest 
Eivor Andresen.

2.oktober
Skiptvet kirke kl.08.30.
Morgenbønn.

7.oktober
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved sokneprest Eivor Andresen

14.oktober
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved sokneprest Eivor Andresen.
Søndagsskole.

21.oktober
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved Pål Wirkola Svendsen.

28.oktober
Skiptvet kirke kl.11.00. Sprell
levende-gudstjeneste ved sokneprest
Eivor Andresen.

4.november
Skiptvet kirke kl.18.00. Tomasmesse
ved sokneprest Eivor Andresen.

SLEKTERS GANG

Gudstjenester i Skiptvet

Døpte:
Mai:
Elsa Victoria Fengås Haga
Michelle Koffeld Iversen
Emil Johannes Syvderud Lystvet
Liam Leander Kvisler-Tovengen

Juni:
Engel Sofie Isa Eliassen
Amalie Fredriksen Holene
Mina Linnea Bakken Johannessen

Juli:
Albert Madland-Authen

Vigde:
Juni:
Wenche Evenstad og 
Kenneth Bjørn Pettersen
Cathrine Næss og 
Krister Wold
Camilla Axelsen og 
Lars Ivar Wold

Juli:
Elina Kjosavik Søby og 
Fredrik Anstensrud

August:
Trine Lise Skipperud og 
Morten Malvang

Døde:
Mai:
Julianne Karin Veslum 
født 1949
Jorann Marie Aasheim 
født 1935
Thor Fjell født 1925 – seremoni i
Lørenskog
Kjell Arne Finstad født 1951

Juni:
Asbjørn Brastad født 1934
Ruth Sturtzel født 1956 – seremoni i
Grefsen

August:
Synøve Koppang født 1927
Ivar Asbjørn Sydengen født 1932

SIDE 8

6.november
Skiptvet kirke kl.08.30.
Morgenbønn.
11.november
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved sokneprest  Eivor Andresen.
Søndagsskole.
18.november
Haugen krets hos familien Foss
kl.11.00.  Gudstjeneste ved sokne-
prest Eivor Andresen.
25.november
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved sokneprest Eivor Andresen.
2.desember
Skiptvet kirke kl.11.00. LysVåken
gudstjeneste ved sokneprest Eivor
Andresen.

I Skiptvet menighet
ønsker vi å

invitere barna til
gudstjeneste og søn-

dagsskole.
Disse søndagene har vi et
spesielt tilbud til barn og 

barnefamilier:
9.september - Søndagsskole

23.september – Sprell levende
Høsttakkegudstjeneste

14.oktober – Søndagsskole
28.oktober – Sprell levende-

gudstjeneste
11.november – Søndagsskole

Sprell levende er en gudstjeneste 
for hele familien.

Søndagsskolen møter i kirken og går
sammen ut til egen samling på

Stalloftet.
VELKOMMEN!!


