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KONTORTIDER
Menighetskontoret, tirsdag, onsdag og 

fredag kl. 10.00 - 15.00.

Prestens hjørne

Fastetid!
All Julematen er spist og feiringa
over. Nå i begynnelsen av februar
står bare fastelavnsbollene igjen.
Fastelavnssøndag er den siste fest-
dagen før fastetiden setter inn, med
askeonsdag. Dagen da man i tidli-
gere tider ble tegnet med et aske-
kors i pannen som tegn på at faste-
tiden startet.                                                     
Førti dager er fastetiden i kirkeåret
og varer fram til påskeaften.
Søndagene regnes ikke med, de er
fortsatt festdager til minne om Jesu
oppstandelse.                                    
At fastetiden varer i førti dager er
ingen tilfeldighet. Det regnet i førti
dager og førti netter fra den dagen
Noa gikk inn i arken til regnet gav
seg. Moses ventet i førti dager på
de ti bud på Sinai fjellet, og israels-
folket vandret i ørkenen i førti
dager og førti netter. Og Jesus fas-
tet i ødemarken i førti dager. Den
gamle kirkefader Augustin (år 354-
430) sa at tallet førti, var et symbol
på ventingen og vandringen på jor-
da, og var tallet for prøvelser.
Hvordan tenker vi om faste? 
Tenker vi på fasten som en slanke-
kur. De fleste gjør nok det. Men
ikke så dumt det, hvis man samti-
dig sparer pengene for maten man
slipper å kjøpe og gir dem til noen
som trenger litt ekstra, enten det er
i nærmiljøet eller noen litt lenger
unna. Kan fastetiden utfordre oss til
å leve litt enklere i noen uker?
Noen av oss har sikkert ikke vondt
av det. Kanskje det går an å avstå
fra noe som vi «bare må ha»!                                                                                                                              
Eller kan fasttiden være en tid hvor
man stanser opp og tenker gjennom
hvordan vi lever, hvordan vi har det
og hvordan andre har det? Er det
noen i ditt nærmiljø som trenger en
hjelpende hånd i disse dager? Du
vet kanskje om noen som trenger
en ekstra oppmuntring. Hvorfor
ikke gjøre noe med det og ikke bare
tenke på det, slik mange av oss har
så lett for å gjøre. 

Uansett hvor vi bor i verden har de
fleste mennesker en drøm, en drøm
om å bli sett og elsket. Også drøm-
men om at det finnes noen utenfor
oss selv som vet om oss, ser oss og
alltid er sammen med oss. At det
finnes en Gud som bryr seg. Går
det an å tro at Gud er nær når man
ser lidelsene mange utsettes for?
Går det an å tro at Gud er der, hos
hver enkelt, midt i alt? Er hos den
som er fattig, den som sulter, den
som gråter og den som er utstøtt.
”Salige er disse for Guds rike er
deres,” sier Jesus i Bergprekenen
(Matt 6,20). Disse ordene forteller
oss at Gud er midt i det et mennes-
ke opplever. At han er der når men-
neskeliv krenkes, når liv ødelegges.
Ikke som iakttaker, men som med-
lider. Vi utfordres også til å kjenne
på smerten og la ubehaget røre ved
oss. Vi utfordres til å være der for
hverandre. Fordi Jesus er der.
”Sannelig, jeg sier dere: Det dere
gjorde mot én av disse mine minste
søsken, har dere gjort mot meg.”
sier han (Matt 25,40).
Kan dette ha vårt fokus i fastetiden
fram mot påske? Da er jeg sikker
på at Skiptvet og verden ellers kan
bli enda bedre å bo i for enda flere.
Ha en meningsfull fastetid!

Hilsen Eivor prest

I desember var jeg observatør ved
FNs klimatoppmøte COP18 i Qatar.
Ikke bare er det et langt sprang fra
minusgradene i Skiptvet til ørkenen i
Persiabukten, det er også en sterk
påminnelse om alvoret med et klima
i rask endring. Og et meget vanskelig
gobalt samarbeid. FNs
Klimakonvensjon, United Nations
Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC), har som over-
ordnet mål å hindre alvorlige men-
neskeskapte klimaendringer, og gjøre
beslutninger om hvordan man kan
redusere utslippene og tilpasse seg
klimaendringene som allerede ram-
mer kloden. Hvert år møtes de 193
medlemslandene i
Klimakonvensjonen for å diskutere
innføringen av avtalen, denne gang-
en i Doha, Qatar. Mellomkirkelig råd
for Den norske kirke har lenge hatt
fokus på miljø- og klima. Et funda-
ment for kirkens arbeid med dette
har vært Kirkemøtet (KM) i 1996
som satte et tydelig fokus på Forbruk
og Rettferd. Og KM 2007 med inn-
føringen av tiåret Skaperverk og
Bærekraft, i samarbeid med Norges
Kristne Råd og Kirkens Nødhjelp.

Like før COP18 begynte ble det
offentliggjort rapporter fra både
Verdensbanken, Det internasjonale
energibyrået og vår egen CICERO
som alle peker på at ting går for sak-
te. Og verdenssamfunnet styrer mot
en gjennomsnittsøkning på minst 4
grader i 2100, dersom ikke kraftige
tiltak snart settes inn.  Mot denne

bakgrunn er COP-forhandlingene en
møysommelig, svært sammensatt og
kompleks prosess. Dette skaper frus-
trasjon, særlig hos de landene som
allerede nå er rammet og er utålmo-
dige etter å se endringer.  Jeg traff
Salomon fra Mekane Yesu kirken i
Etiopia, som er dypt bekymret for
tørken som stadig oftere rammer
Øst-Afrika. Katolske representanter
fra Fillipinene måtte forhandle med
tårer i øynene mens enda en tyfon
herjet landet, og svært mange ble
drept eller skadet av ekstremværet.
Når disse lider, lider vi med. 

Som observatør var jeg ikke del av
selve forhandlingene, men hadde
sammen med andre norske «sivil-
samfunns»-representanter, regelmes-
sige møter med den norske forhand-
lingsledelsen, og gode muligheter for
å påvirke.  Gjennom Kirkens
Nødhjelps internasjonale ACT
Alliance, er vi også med å påvirke
internasjonalt gjennom et stort øku-
menisk nettverk under konferansen.

Hva kom så ut av møtet? Målet om å
ikke overstige to grader oppvarming,

som ble vedtatt under COP15 i
København, blir  vanskeligere for
hvert år. Utslippene burde nå sitt
høyeste nivå i 2015, men det punktet
vil trolig ikke bli nådd på mange år,
med alt for lave ambisjoner.  Det er
kritisk. Det var også skuffende at
ikke det lokale presidentskapet
Qatar, og Gulfstatene kom med noen
tydelige løfter om reduksjon av

utslipp. På den positive siden, var det
viktig at en ny forpliktelsesperiode
for Kyotoprotokollen (som er den
eneste bindende avtalen vi har) fram
til 2020 ble vedtatt.  Dette var et
hovedkrav, ikke minst for mange
utviklingsland. Det er også viktig å
legge merke til at utformingen av en
ny avtale under UNFCCC som skal
erstatte Kyotoprotokollen og inne-
holde klimaforpliktelser for alle ver-
dens land, har kommet noe lenger.
Det var generelt en konstruktiv hold-
ning til dette i Doha, og noen viktige
stabbesteiner ble lagt.  Løpet fram til
ferdigstillelse av denne i 2015, er
meget viktig. Ikke minst fordi alle,
også de store utslippsstatene som
USA og Kina, er med på dette.
Klimaendringene utgjør en meget
komplisert og global utfordring som
gjør internasjonal samhandling abso-
lutt nødvendig. 

For kirkene er det meget viktig å
både uttrykke utålmodighet og «etisk
alvor». Men samtidig være konstruk-
tive og la ordet håp få farge våre vei-
valg framover. Ikke minst fram mot
en rettferdig, ambisiøs og juridisk
forpliktende klimaavtale for alle sta-
ter.

Einar Tjelle, leder i Grønt Utvalg i
Skiptvet menighet. 

Assisterende generalsekretær i
Mellomkirkelig råd for Den norske
kirke

Om klimaendringer og internasjonale forhandlinger
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er best kjent for portretter og
motiver fra den amerikanske bor-
gerkrigen 1861-1864, men han
malte også noen få religiøse moti-
ver. Tre altertavler er kjent, en av
dem er ”vår”, de andre
(Korsfestelsen og Himmelfarten)
befinner seg i Amerika. Han illus-
trerte en utgave av John Bunyan´s
bok ”Pilgrims vandring” og en
amerikansk utgave av Bibelen,
”The Cottage Bible” i 1867.

Balling ble født i Christiania
1823, og døde i Kristiania 1906,
men ble begravet i Horten. Hans
kjødelige far het Johan Frederik
Hansen. Han døde i 1831, og
moren, Karen Poulsdatter giftet
seg to år senere med Jørgen
Balling. Etter noen år, i 1848, tok
så Ole Peter i bruk både Hansen
og Balling som slektsnavn. 

O P H Balling emigrerte til
Amerika i 1856, og deltok som

frivillig på Nordstatenes side i
den amerikanske borgerkrigen
1861-1863. Han kom i kontakt
med general Grant (senere presi-
dent) og mange av hans generaler,
og malte etter krigen et av
Amerikas mest berømte bilder:
”The Heroes of the Republic”.
Bildet er nå amerikansk nasjonal-
eiendom og henger i Det Hvite
Hus. I 1874 returnerte han til
Norge. Etter 5 år dro han til
Amerika igjen, for så å bosette
seg hos datteren i Mexico (1881-
1890) før han flyttet hjem til
Norge for godt. 

Balling var i samtiden ”et stort
navn”, og den utflyttede vidne-
singen John Pedersen Widenæs så
muligheten til å gi Skiptvet kirke
en gave av format, i dobbel for-
stand. Han hadde tidligere gitt
kirken 50 stoler, og kirkens første
orgel, men i 1898 sørget han for
et nytt alterbilde som ledd i den
restaureringen som hadde pågått
gjennom 1890-tallet. Heldigvis
ble det gamle bildet, med motiv
innstiftelsen av nattverden, malt
av Albert Lobech i 1768, depo-
nert på Norsk Folkemuseum. Det
nye alterbildet har som motiv
”Jesus velsigner de små barna”,
og vi finner elementer i bildet
både fra norsk landskap og plan-
telivet i Mexico. 

Når en betrakter bildet, og
sammenlikner med portretter
Balling har malt tidligere, blir en
slått av hvor mye mer naturalistis-
ke portrettene er. Alterbildet føl-
ger heller oppskriften ”en manns-
person, tre barn”, og for underteg-
nede blir skikkelsene typer, ikke
levende mennesker. Vi vet ingen
ting om tilblivelsen av bildet, om
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Maleren Ole Peter Hansen Balling (1823-1906)

Han malte Abraham Lincoln i hans arbeidsværelse i Det hvite hus, kong Oscar 2. på Slottet i
Christiania, han portretterte flere av nord-statenes generaler fra den amerikanske borgerkrigen –
og signerte en altertavle til Skiptvet kirke! 

Kirkens alterbilde 1898-1937.
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det er bestilt til Skiptvet kirke
eller om det er et av flere alterbil-
der han hadde malt tidligere i
Amerika. Er det bestilt til vår kir-
ke har Balling malt det midt på
1890-tallet, i en alder av mer enn
70 år.

Ved den store restaureringen i
1937 ønsket menighetsrådet at
den gamle altertavlen skulle hen-
tes tilbake fra Folkemuseet, og
det skjedde. Ballings bilde ble
plassert i kjelleren under kapellet,
og har ligget der siden. Det er så
stort at det må ligge på siden, og
billedflaten er vendt inn mot veg-
gen for å unngå skader. Da bildet

ble løftet ut for fotografering i
2005 viste det seg at det hadde
tålt de 68 år forbløffende godt,
noe fotoet også vitner om.
Hva nå? Alterbildet er en del av
Skiptvet kirkes historie, og kunst-
neren er ingen hvem som helst.
Men det blir ikke enkelt å finne et
egnet sted hvor allmenheten kan
se maleriet. Formatet er stort:
Med ramme er bildet ca 270 cm
høyt, og 185 cm bredt. Selv om
kapellkjelleren er tørr, er den like-
vel ikke et egnet sted for maler-
kunst. Har leserne forslag til
veien videre?

YN

Nytt fra menighetsrådet
Leder og nestleder
Olav Pedersen tok gjenvalg som leder og som ny nestleder ble valgt Gunfrid Søby. Disse vervene 
velges for et år. Evy Ruud Eng takkes for innsatsen som nestleder i 2012.
Økonomi
Skiptvet kommune kuttet bevilgninger til drift  i Skiptvet menighetsråd med 15% (kr 400.000) for
inneværende år. Dette er et stort kutt som får konsekvenser for bemanningen, tjenestetilbudet og 
kraftig økning på kirkelige avgifter og gebyrer.
Gudstjenestereformen
Akkurat i disse dager sender Skiptvet menighetsråds vedtak til grunnordning for gudstjenesten i
Skiptvet til Borg Biskop for godkjenning. Gudstjenesteutvalg, stab og menighetsråd har jobbet med
dette lenge nå. 20. januar var det menighetsmøte der alle medlemmer i kirken kunne uttale seg om 
forslaget til ny liturgi. 

Skiptvet- Karen De Wald`s legat
Legatets renter deles ut til personer som hører til i bygda og som enten er psykisk funksjons-
hemmet eller har cerebral parese. Søknad sendes soknepresten i Skiptvet 
innen fredag 1. mars. 
En ber om at søknaden inneholder opplysninger om de behov det søkes støtte til.

Soknepresten

Et av Ballings militærportretter: 
Cordt Holtermann Valeur, 1804-1875
Utlånt av Horten Marinemuseum

Kvitteringsliste blad nr 1 - 2013
Solveig Marit Holm 200,S.ogA.Krogstad 200, Karin Holm Johansen 200, N.N.150, Asbjørn Stafseng 200, Reidun Pedersen 200, Bjørg og Øyvind
Frorud 400, Berit og Øyvind Ladim 300, Kari Marie H.Heia 250, Olga Karoline Koffeld 200, Sissel Johanne Lunder 200, N.N.200, Sally-Marie
Woll 200, S.ogR.Hansen 150, Olga Arntzen 150, E.og K.Lystvet 250, Doris Hassel Lauritzen 200, Asbjørn Eriksen 200, Karl Wilhelm Johansen
200, Anne Lise og Hans Kr.Foss 250, Liv Torhild Borgen 150, Inger Lise Bakkerud 200, Arnt Svartedal 200, N.N.100, Liv Holt 100, Solveig
Skaar 200, Edel Borgen 150, Ivar Skaug 150, Hans Petter Hagen 200,

Hjertelig takk! Skiptvet 18.januar 2013
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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 per-
soner mellom 18 og 67 år som står helt eller
delvis utenfor arbeidslivet. Hensikten med til-
taket er å forebygge sykdommer og dårlig
helse, motvirke ensomhet og bidra til at men-
nesker 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. 400,- / 800,- for sykmeldte (for hele
2013), et bilde, utfylt registrerings-skjema og
bekreftelse på at du mottar trygd eller mel-
ding 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 hjemmesi-
der: www.skiptvet.kommune.no 
eller pr. e-post: 
postmottak@skiptvet.kommune.no.

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

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

PROGRAM FOR VINTERFERIEAK-
TIVITETER
Lørdag kl. 11 – 15

SPILLE PÅ BIBLIOTEKET?
På torsdagene fra kl. 15 setter vi gjerne opp
Xbox med eller uten Kinect hvis noen har lyst
til å spille, enten alene eller sammen med
andre – vi har mange morsomme spill! 

JURISTVAKT
Privatpersoner gis mulighet til inntil 30 min
gratis juridisk rådgivning følgende tirsdager
kl. 16-18:22. januar, 12. februar, 5. mars, 16.
april og 7. mai 2013.
Ingen timebestilling – bare å møte opp på
biblioteket og få kølapp. 

BIBLIOTEKET PÅ MOBIL
Det er lett å fornye lån og søke/bestille i
bibliotekets samlinger via smarttelefon! Gå til
www.skiptvet.folkebibl.no/cgi-bin/m og lagre
som snarvei og den vil fungere som en app.
For å logge på trengs lånenummer og en pin-
kode som du får på biblioteket hvis du ikke
har fra før.

BARNEFORESTILLING
«Lille Blå og spilledåsen» vises i Skiptvet
bibliotek lørdag 9. februar kl. 15.30. Passer
for barn ca 2,5-6 år. Varighet ca. 30 min.
Inngang kr. 25,-. Billettreservering ønskes til
tlf. 69806280 innen 7.2. pga. plass. for barn
og unge i Skiptvet er nå klart og kan hentes
på våre hjemmesider. Barn i barnehage og
skoler får programmet utdelt. 

SØKNAD OM SPREDT BOLIG-
BYGGING I SKIPTVET
Innenfor LNF-1 området i kommuneplanens
arealdel kan det fradeles og bygges spredt
inntil 10 % av kommunens boligbygging. I
kommuneplanen er det satt 12 forutsetninger
for at spredt boligbygging er tillatt.
Behandling av fradelingssøknader om spredt
boligbygging skjer nå én gang årlig etter en
felles søknadsomgang. For 2013 er søknads-
fristen 1. mars. Nærmere opplysninger gis
ved henvendelse til Servicekontoret.

FEIERTJENESTENN STARTER OPP
MED TILSYN I SENTRUM UKE 10 
Det vil bli lagt ut varsellapp med tidspunkt
for tilsynet fra feier.

KOMMUNALE KULTURMIDLER
2013  
Skiptvet kommune skal fordele kulturstøtte
for 2013 og dette gjelder alle lag og forening-
er med kultur som hovedmålsetting. For mer
informasjon og elektronisk søknadsskjema, se
våre hjemmesider. Søknadsfrist: 15. mars.

SØKNAD TIL KULTURSTIPEND
Kulturstipendet kan gis til enkeltpersoner
eller grupper, fortrinnsvis ungdom som
ønsker å videreutvikle/perfeksjonere seg
innen en kunstgren eller et kultur-område.
Beløpet fastsettes hvert år i budsjettet, men
bør ikke være under kr. 5.000,-. Søknad frem-
settes pr. brev til: Skiptvet kommune,
Postboks 115, 1806 Skiptvet. 

HOVEDOPPTAK TIL 
BARNEHAGENE
Søknadsfristen er 15. mars for å søke om bar-
nehageplass. For elektronisk søknad, se våre
hjemmesider.

TILSKUDD TIL VEDLIKEHOLD 
AV PRIVATE VEIER 
Skiptvet kommune har til disposisjon et
begrenset beløp til vedlikehold av private veier
2013.
Generelt 1 søknad fra hovedvei (riks-, fylkes-
eller kom.vei) til innerste fast bebodde plass.
Minsteavstand 300 m. Tilskuddet blir gitt i
form av subbus. Transport ordnes og betales av
mottaker. Søknadsskjema ligger ute på våre
hjemmesider eller fås ved henvendelse til
Servicekontoret tlf. 69 80 60 00 eller pr. e-post:
postmottak@skiptvet.kommune.no. 
Søknad sendes Skiptvet kommune, Postboks
115, 1806 Skiptvet. 
Søknadsfrist 15. mars 2013.

INNMELDING AV BARN FØDT
2007 TIL GRUNNSKOLEN I
SKIPTVET
Innmelding til grunnskolens 1.trinn (barn født
2007), skjer ved å benytta vårt elektronisk skje-
ma som ligger på kommunene hjemmesider:
www.skiptvet.kommune.no
Innmeldingsfrist er 1.mars 2013.
For mer informasjon ta kontakt med Vestgård
skole tlf.69 80 60 00.

UNGDOMMENS 
KULTURMØNSTRING
-FREDAG 1. MARS 2013 kl 18.00
Mønstring for ungdom mellom 10 og 20 år.
Det kan være kunst, band, sang, dans osv.

Påmeldingsfrist er 18. februar. 
Mer informasjon og påmelding
finner du på  www.ukm.no.

BIBLIOTEKET INFORMERER
BIBLIOTEKETS ÅPNINGSTIDER
Mandag kl. 15 – 20
Tirsdag kl. 15 – 20
Onsdag kl. 11 – 15
Torsdag kl. 15 – 20

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

✁

Februar:
5.feb kl.19.00 Årsmøte i Misjonshusets fellesforening
8.feb kl.17.30 Soul Children

Kl.19.00 Vepsebolet
9.feb kl.19.30 Hva skjer’a - Teens
10.feb kl.11.00 Søndagsskole – stalloftet
11.feb kl.19.00 SR 
12.feb kl.18.00 Barnegospelen
14.feb kl.11.00 Formiddagssamling
15.feb kl.17.30 Fredagssamling. Andakt ved Øyvind Garsjø
22.feb kl.19.00 Hva skjer’a - Teens
23.feb kl.17.00 Kaos
26.feb kl.18.00 Barnegospelen
28.feb kl.19.00 Misjonssamling
Mars:
1.-3.mars – SKIWEEKEND
2.mars kl.11.00 Bibelseminar
4.mars kl.19.00 SR
9.mars kl.11.00 Soul Children – 

Musikkverksted
9.mars kl.19.30 Hva skjer’a – Teens
10.mars kl.11.00 Søndagsskole - stalloftet
12.mars kl.18.00 Barnegospelen
14.mars kl.11.00 Formiddagssamling
15.mars kl.17.30 Fredagssamling. Andakt 

ved Mona Unnerud og sang av 
Skiptvet Soul Children.

16.mars kl.17.00 Kaos

Kl.18.00-19.30
4.februar18.februar – ingen samling – vinterferie

4.mars - 18.mars

Klubben på stalloftet:

Skiptvet Misjonshus

Vidnes Bedehus
6. febuar  kl.19.00. 
Årsmøte i Bedehuset.
17. februar  kl.19.00. 
Møte i fellesforeningen. 
Andakt ved Gunnar Kinn.
27. februar  kl.19.00. 
Møte i fellesforeningen. 
Andakt ved Rolf Kr. Skaar
6. mars  kl.19.00. 
Møte i bedehusforeningen.
9. mars  kl.11.00 – 14.00 
– bibelseminar – Misjonshuset
– se under.
17. mars  kl.19.00. 
Møte i fellesforeningen. 
Andakt ved Petter Aas.

BIBELSAMLING
2.mars kl.11.00 – 14.00: Eivor Andresen og Anders Leknes

Tema: «I møte med Det Hellige»
Alle er velkommen!

Skiweekend for ungdom
Skiptvet menighet arrangerer skiweekend for
ungdom fra 8. klasse og oppover 1. til 3. mars.
Sjekk www.skiptvet.kirken.no for informasjon
og påmelding.



3.februar
Lions hytta kl.12.00!! Merk tiden!
Sportsandakt ved sokneprest Eivor
Andresen.
5.februar
Skiptvet kirke kl.08.30.
Morgenbønn.
10.februar
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved sokneprest Eivor Andresen.
Søndagsskole. Kirkekaffe.
17.februar
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved Svein Kasin. 
24.februar
Langli bedehus kl.11.00.
Gudstjeneste ved sokneprest Eivor
Andresen. Kirkekaffe.
3.mars
Skiptvet kirke kl.11.00. Sprell
levende – Tårnagentgudstjeneste ved
sokneprest Eivor Andresen.
10.mars
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved sokneprest Eivor Andresen.
Kirkekaffe. Søndagsskole.

SLEKTERS GANG

Gudstjenester i Skiptvet

Døpte:
November:
Karine Tangen Wennersgaard
Emil Størseth Bakkerud
Daniel Evanger Ottesen Frorud

Desember:
Teodor Solberg

Januar:
Aksel Fossen

Vigde:
Januar:
Katrine Johanne Solberg 
og Lars-Christian Hol

Døde:
November:
Kjell Andresen født 1928
Erna Mary Grøndahl født 1920

Desember:
Kåre Frorud født 1933
Rolf Andersen født 1927
Thor Oddmund Eklund født 1939

Januar:
Gerd Eng 
født 1925
Erling Robert Beck 
født 1934

Tårnagentgudstjenesten
arrangeres i år 3.mars.
Alle 8-åringer 

vil få 
invitasjon i 
posten!!

«BARNAS SØNDAG»

I Skiptvet menighet
ønsker vi å invitere

barna til gudstje-
neste og søndags-

skole.
Disse søndagene har

vi et spesielt tilbud til
barn og barnefamilier:

10.februar  - Søndagsskole
3.mars – Sprell levende
Tårnagentgudstjeneste

10.mars  – Søndagsskole
24.mars  – Sprell levende-gudstje-

neste
14.april  – Søndagsskole

Sprell levende er en gudstjeneste for
hele familien.

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

Stalloftet.

VELKOMMEN!!

SIDE 8

17.mars
Skiptvet kirke kl.11.00. Gudstjeneste
ved sokneprest Eivor Andresen.

KIRKEKAFFE
Vi ønsker å tilby kirkekaffe etter noen
gudstjenester for å gi muligheten til å
snakke sammen før vi går hver til vårt.
Denne våren planlegges det kirkekaffe
oftere enn vi har hatt det tidligere, og for
å kunne gjennomføre det trenger vi flere
som tar ansvar for en søndag.
Det skal være overkommelig å ta ansvar
for kirkekaffen, så det legges opp til enkel
servering. Det er alltid kjeks, saft og kaffe
innkjøpt av menighetskontoret. 

I tillegg serveres det gjerne en langpanne-
kake, boller eller noe annet forholdsvis
enkelt, men man kan velge å kun servere
kjeks.
Dersom du kan tenke deg å ta ansvar for
en kirkekaffe, ta kontakt med Solfrid
Lima Frorud på tlf. 415 65 471 eller 
limasolfrid@hotmail.com. 
Datoene det er planlagt kirkekaffe er:
10. februar
10. mars

24.mars
7. april

28.april
9.mai

19.mai
9.juni


