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Ferien er over for de fleste. Alle
ting starter opp igjen. Skolen er i
gang, førtito ungdommer har
begynt på sin konfirmanttid, med
undervisning, leir og gudstjenester.
Møter og andre gjøremål som har
”ligget nede” i sommer er tatt opp
igjen.
Selv om det er godt med sommer
og ferie er det også godt at livet
kommer i vante former igjen.

Valgkamp og miljø er i fokus denne
høsten. Her i Skiptvet har vi feiret
Skaperverkets dag med gudstjenes-
te og paneldebatt. Har vi lært noe
av det? Kan vi si at etter den dagen
vil vi ta mer hensyn til miljøet
rundt oss? Det er ikke så lett
bestandig, dagene blir fort litt for
travle. Men noe kan alle gjøre for å
ta bedre vare på Guds skaperverk.
Hvis vi gjør litt hver, vil det hjelpe
mye tilsammen.

Eivind Skeie har skrevet en salme
som begynner slik:
Sommerens Gud, du evige lys, ha
takk for alt som er over. 
Det visker i skog og nynner langs
strand, sommeren ligger og sover.

E. Skeie 2004

Selv om sommerens lys er over for
denne gang, er Guds lys evig. Det
kan lyse for oss og vise vei i måne-
dene som kommer. 

Jeg vil gjøre deg vis og lære deg
den veien du skal gå,
jeg vil la mitt øye hvile på deg
og gi deg råd.

Slik står det i Salme 32 i Bibelen.
Gud kan gjøre oss vise og lære oss.
Kanskje vi skulle lytte litt mer til
hva han har å si oss om hvordan vi
skal ta vare på skaperverket og
hverandre.

Da ønsker vi hverandre en god
høst!

Hilsen Eivor Andresen 
prest
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Ferien er over 
for de fleste

LYSVÅKEN 2013
Vi inviterer alle 6.klassinger til Lysvåken i Skiptvet Kirke 16-17.nov.
Vi skal overnatte i kirken og gjøre mye morsomt sammen.
LysVåken handler også om å være lys våkne for det som skjer rundt oss. 
Vi skal være lys våkne for hverandre, for Gud og for oss
selv. 
Dere får invitasjon i posten
når det nærmer seg. 

Alle er velkommen på
Lysvåken gudstjeneste 
på søndag. 

Nå starter vi Alpha-kurs i Skiptvet 
– bli med du også!

Trine Rein besøker
Skiptvet kirke 
med julekonserten 
JULEGAVEN
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NY KIRKEVERGE
Vår nye kirkeverge, Asgeir
Rønningen, er nå på plass på
kontoret. Søndag 22.september
vil han bli presentert i gudstje-
nesten, og i neste blad vil bli
mer kjent med han.
Velkommen!!
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I høst starter vi Alpha-kurs, i regi av
Vidnes og Misjonshusets fellesforening
og Skiptvet menighet.
Kurset strekker seg over 12 kurskvelder –
i hovedsak torsdager, men vi vil også bru-
ke noen lørdags formiddager. Vi møtes på
Misjonshuset, og hver samling varer ca. 3
timer. I tillegg vil det bli en  weekend-
samling i januar. Det vil være en liten
kursavgift som skal dekke utgifter til mat
og undervisningsmateriell.

Første kurskveld er torsdag 31. oktober,
og kurset avsluttes i april!
Høres ikke dette interessant ut?? Dersom
du vil vite mer, er du velkommen til å
kontakte 
Anne-Grethe Larsen på tlf. 995 60630
eller Rune Johansen på tlf. 917 87650!
Meld deg på til menighetskontoret på
mail post@skiptvet.kirken.no eller telefon
69808075 innen 1. oktober!
Velkommen til Alpha-kurs!

Tradisjonen tro reiser Trine
Rein rundt i førjulstiden for å
dele glede, sang, musikk, og
julens gave i kirkene hun
besøker. I år kommer hun til
Skiptvet kirke 7.desember
16.00 og 19.00 i samarbeid
med Skiptvet Soul Children,
og sammen skal de sørge for å
sikre en gladkveld med mange
inntrykk og gode musikkopp-
levelser. Trine har et tydelig
budskap hvor hun formidler
hvorfor vi feirer jul i kirken,
og hun deler også sin egen
opplevelse i møte med troen.
Musikken er inspirert av ekte

sørstatsgospel og tradisjons-
rik, norsk julemusikk. Her blir
det høyt under taket, og god
stemning, så det er bare å for-
berede seg på en innholdsrik
konsert med ekte juleglede i
høysetet!
Vel møtt!
Et samarbeid med:

www.trinerein.com
For billetter, kontakt
Billettservice - www.billettservice.no



Hva er egentlig demens?
Demens er en fellesbetegnelse på en
rekke sykelige tilstander i hjernen.
Kjennetegnet for demens er ervervet
intellektuell svikt (evne til oppmerk-
somhet), svikt av emosjonell kontroll
(kontroll over følelser) og sviktende
evne til å utføre dagliglivets funksjo-
ner. Mer enn 70.000 mennesker har
en type demens i Norge. Det er stort
sett eldre som utvikler sykdommen,
men sjeldne former kan opptre aller-
ede ved 50 års-alderen. Vaskulær
demens, pannelappdemens,
Parkinsons sykdom med demens,
Lewy legeme sykdom med demens
og demens knyttet til alkohol er de
vanligste demenssykdommene nest
etter Alzheimers sykdom.

Hva gjør dere i demensteamet?
-Foruten oss to, jobber vi nettopp i
team med flere. Her er de pårørende
svært viktige, samt fastlegen og
andre samarbeids personer. For oss
er det viktig å komme tidlig inn. Vi
bidrar med kartlegging, råd og vei-
ledning. 

Hvordan foregår det mer konkret?
- Mye avhenger av at de som har
demens eller mistanke om dette i sin
nærhet, sier fra. Vi ønsker at det skal
være lav terskel for kontakt.  Vi fore-
tar en demensutredning for å uteluk-
ke andre sykdommer og sikre rett
behandling. Samtale med pasient og
pårørende er da viktig. Vi bruker
også et eget  spørreskjema for å kart-

legge hukommelsen og henviser til
fastlegen som blant annet  tar blod-
prøver.  Det er viktig med en tillits-
full og  god samtale. Og å sette i
gang rett tiltak i rett tid.

Finnes det muligheter for de som vil
lære mer?
- Ja vi har noe som heter pårørende-
skole i samarbeid med nabokommu-
ner. Med gode foredragsholdere som
blant annet leger, spesialister og
pårørende som har opplevd demens i
familien. Og ikke minst gir dette
muligheter for pårørende i samme
situasjon til å møtes. Det er et nytt
slik kurs i høst. Vi skal også ha et
åpent møte her i Skiptvet 24.9 (se
annonse i menighetsbladet!)
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Nytt demensteam i Skiptvet:

Bruk
oss!

Årets TV-aksjon setter et stort fokus på demens-saken. En syk-
dom som berører svært mange familier før eller siden. Men som
det hersker mye usikkerhet og nok også tabuer rundt. I anled-
ning årets TV-aksjon har menighetsbladet tatt en prat med to
sykepleiere på Sollia som jobber særlig med demens:   Reidun
Flesjø er spesialsykepleier i geriatri ved Demensavdelinga på
Sollia og Mailin Dahl  som er  sykepleier i  Hjemmesykepleien i
kommunen. De to utgjør til sammen Skiptvets demensteam.

Foto: Einar Tjelle
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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 aksjons-
dager med tombola, kafeteria,

loppemarked

HVA ER DEMENS ?
Noen svar kan du få ved  å møte på Skiptvet Herredshus
Tirsdag 24. september kl. 18.00.
Det blir foredrag av geriatrisk sykepleier Heidi  Jørgensen,
demenspårørende Anne Kirsti Pedersen, og i tillegg deltar
det lokale demensteamet.
Sang og musikk av vertskapet ved Skansehytta.
Alle velkommen – enkel  bevertning.

Arr. Nasjonalforeningen Skiptvet Helselag, Røde Kors og 
komunekomiteen for TV aksjon.

Noe av poenget med TV-aksjonen i
år er jo å informere mer om demens
og kanskje bryte noen tabuer?
-Ja, vi trenger å nå ut med informa-
sjon og opplysning om dette. Også
fordi det blir stadig flere som berø-
res. Dette handler om at levealderen
øker, det blir flere eldre i kommunen.
Det er nok tabubelagt å få en demens
sykdom. Det vi er oppmerksom på,
er at man da lett isolerer seg.  Vi
ønsker at dette kan være et lavter-
skeltilbud og at slike tabuer nettopp
må brytes.

Gjør dere dette på fulltid?
-Vi er i en oppstartsfase, og vi kunne
gjerne tenkt oss at dette gis høyere
prioritert. Slik som det er nå, blir det
litt på toppen av også andre oppga-
ver vi har. Demensarbeid som dette
skal være lovpålagt innen 2015, det
bør derfor følge tilstrekkelig  ressur-
ser med. På sikt ønsker vi at dette

skal bli en større del av jobben vår.
Samtidig vil vi understreke at dette
er en pasientgruppe som vi virkelig
ønsker å gjøre noe for. Per dags dato
har vi 15% stilling til sammen. Ikke
vær redd for å ta kontakt. 

Er faste ritualer og tradisjoner 
viktige?
-Ja, mange som har utviklet demens
finner en trygghet i tradisjoner og
rutiner. For eksempel kan salmesang
som man lærte utenat som ung, være
noe av det siste som forsvinner.
Besøk i kirken kan også skape en
slik trygghet for mange. Eller gode
faste rutiner som pårørende er bevis-
ste på å holde på. 

Så folk kan ta kontakt med dere to?
-Ja for all del!  Vi er her: Ta gjerne
kontakt!  Dette er et lavterskeltilbud.
Og det kan være lurt med en tidlig
kontakt for å vurdere hvordan veien

går. Tidlige tiltak i hjemmet kan for
eksempel gjøre at personer kan klare
seg lengst mulig i hjemmet. En kon-
takt over tid kan også skape trygghet
når de etter hvert kommer til syke-
hjemmet. Dere finner oss på Sollia,
eller på telefon 69806100 og epost:
demensteam@skiptvet.kommune.no
Vi ønsker demensteamet lykke til og
håper at tv-aksjonen kan være med å
sette mer fokus på dette området.

I samtale med Einar Tjelle
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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 aktivitets-
tilbud for personer mellom 18 og 67 år
som står helt eller delvis utenfor arbeidsli-
vet. Hensikten med tiltaket er å forebygge
sykdommer og dårlig helse, motvirke
ensomhet og bidra til at mennesker kom-
mer tilbake i arbeidslivet
Registreringsskjema med giroblankett fås
på Servicekontoret.
For å få utstedt treningskort må du ta med
deg kvittering på betalt avgift, et bilde,
utfylt registreringsskjema og bekreftelse
på at du mottar trygd eller melding fra
lege.
BOSTØTTE
Har du lave inntekter og høye boutgifter?.
Da kan du søke om bostøtte!
Søknadsfristen er den 14. i hver måned.
Ta kontakt med Servicekontoret for infor-
masjon eller hjelp.

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

SERVICEKONTORET 
HAR FOR SALG:
• Bind I, II og III av Skiptvet 

Gårds og Slektshistorie
• Arne Lystads historiske 

skriv om Skiptvet
• Historielagets kalender 

«Gamle Skiptvet 2013»
• Skiptvet Bygdefilm

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

ASKIM KULTURHUS
Det er mange fine forestillinger i Askim
Kulturhus i vår. Billetter kan kjøpes og
hentes ved Servicekontoret – betaling med
kort. For programoversikt: www.askim-
kulturhus.no 

BIBLIOTEKETS ÅPNINGSTIDER
Mandag kl. 15 – 20
Tirsdag kl. 15 – 20
Onsdag kl. 11 – 15
Torsdag kl. 15 – 20
Lørdag kl. 11 – 15 (fra 1.9.)

SENIORSURFDAG
Onsdag 9. oktober 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. Ta
gjerne med bærbar pc hvis du har!

BARNEFORESTILLING
Lørdag 12. oktober kl. 15.30 vises danse-
teaterforestillingen «Marcos reise» i
Skiptvet bibliotek. Passer for barn 3-6 år.
Inngang kr. 25,-.

SPILLDAG
Lørdag 16. november arrangeres nordisk
spilldag i Skiptvet bibliotek. Premier og
mye moro! Mer info senere.

STRIKKEDILLA??
Vi i Brekkeåsen barnehage ønsker oss vel-
dig nye dukkeklær!
Hvis du har lyst til å hjelpe oss med å
strikke, har vi garn.
Vi har dukker i ulike størrelser, og trenger
du oppskrifter kan vi skaffe det også.

Ta gjerne kontakt på tlf 69 80 98 51 eller
på mail Tone.frorud@skiptvet.kommune.no

NÆRING OG TEKNIKK
Tømming av septiktanker, tette tanker,
slamavskillere og minirenseanlegg
vil bli foretatt av vår nye leverandør Slam-
og spyleservice Indre Østfold as.
Grunneiere må påse at tankene ligger lett
tilgjengelige og synlig  i bakkenivå.

Tømming av anlegg i Spydebergveien og
Langliveien med siderveier ble foretatt i
juli/august.
Tømming av anlegg i Askimveien og
Svinndalveien med sideveier vil bli fore-
tatt i september/oktober.

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

OPPVEKSTKONFERANSE
KIRKELUND SKOLE 
16.SEPTEMBER KL.18.15.
Skiptvet kommune ønsker å sette skole
og oppvekstvilkår på dagsorden.
Konferansen er for alle og den er gratis.

Forelesere: 
Håvard Tjora
Håvard Tjora: lærer
Kjent gjennom tv-serien Blanke Ark
som gikk på TVNorge.
Vil snakke om:
Metoder og tanker rundt læring. 
Motivasjon og positivitet rundt skole. 
Viktigheten av samarbeid mellom hjem
og skole.

Christian Bjerke
Christian Bjerke: Høgskolelektor,
Høgskolen i Østfold,
Jobber på barnehagelærerutdanning.
Vil snakke om:
Språkutvikling og begrepsutvikling i
hjemmet.

Erik Bråthen
Erik Bråthen: rektor, 
Askim videregående skole
Vil snakke om:
Overgangen fra grunnskole til 
videregående skole
Les mer om konferansen på Skiptvet
kommune sin hjemmeside.
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MØTEPLASSEN OVERSIKT OVER LAG OG
FORENINGER I SKIPTVET
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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
Søndagsskolen

En søndag i måneden på
Stalloftet  kl.11. 
Barn i alle aldre.
Søndagsringen

Hver tredje mandag kl.19.00-
20.30 på Misjonshuset.

Fra 5.klasse og opp til 8.klasse
Hva skjer’a?

Annenhver lørdag/fredag
kl.19.00  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:
10.sept kl.18.00 Barnegospel
12.sept kl.11.00 Formiddagssamling
13.sept kl.17.30 Soul Children

Kl.19.00 Vepsebolet
Kl.19.00 Hva skjer’a/Teens

20.sept kl.17.30 Fredagssamling
23.sept kl.19.00 SR
24.sept kl.18.00 Barnegospelen
26.sept kl.19.00 Misjonssamling
27.-29. sept – Soul Children festival
27.sept kl.19.00 Vepsebolet
28.sept kl.19.00 Hva skjer’a/Teens

Oktober:
6.okt kl.11.00 Søndagsskole
8.okt kl.18.00 Barnegospel
10.okt kl.11.00 Formiddagssamling
11.okt kl.17.30 Soul Children

Kl.19.00 Vepsebolet
Kl.19.00 Hva skjer’a/Teens

12.okt kl.17.00 Kaos
14.okt kl.19.00 SR
18.okt kl17.30 Fredagssamling
22.okt kl.18.00 Barnegospelen
24.okt kl.19.00 Misjonssamling
25.okt kl.17.30 Soul Children

Kl.19.00 Vepsebolet
26.okt kl.19.00 Hva skjer’a/Teens
31.okt kl.18.45 – 21.50 Alpha kurs

November:
2.nov kl.17.00 Basar
4.nov kl.19.00 SR
5.nov kl.18.00 Barnegospelen
7.nov kl.18.45-21.50 Alpha kurs
8.nov kl.17.30 Soul Children

Kl.19.00 Vepsebolet
Kl.19.00 Hva skjer’a/Teens

10.nov kl.11.00 Søndagsskole
14.nov kl.19.00 Misjonssamling
16.nov kl.11.00-14.00 Alpha kurs
19.nov kl.18.00 Barnegospelen
22.nov kl.17.30 Fredagssamling
23.nov kl.11.00-14.00 Alpha kurs
25.nov kl.19.00 SR
28.nov kl.17.30 Soul Children
30.nov kl.17.00 Kaos

Møteuke 27.nov – 1.des
Taler: Per Tveten
27.nov kl.19.00 – Vidnes
Bedehus. Sang Tone-Anita og
Roy Heier
28.nov kl.19.00 – Misjonshuset.
Sang May Britt Borgen.
29.nov kl.18.00 – Misjonshuset.
Familiesamling
30.nov kl.11.00 – Misjonshuset.
Formiddagstreff
1.des kl.16.00 – Vidnes
Bedehus. Sang Åse B.Johnsen.
Arr: Misjonshusets Fellesforening
og Vidnes Fellesforening

Klatreklubben 
på Skiptvet misjonshus
Vi har åpen klatrekveld 
18.september
Kl.18.00 – 20.30
Barn og ungdom i alle aldre er
velkommen!
Til våren er vi i gang med flere
klatrekvelder.

Kl.18.00-19.30
16.september
14.oktober
28.oktober
11.november
25.november

Klubben på stalloftet:

Skiptvet Misjonshus

Vidnes Bedehus
15.sept kl.19.00 møte. 
Andakt ved Harald Frorud
25.sept kl.19.00 møte.
Andakt ved Jul-Lars
Kvernhusengen.
11.okt kl.19.00 Basar. 
Andakt ved Gerd Støten.
16.okt kl.19.00 møte.
Andakt ved Tore Bjørnstad.
23.okt kl.19.00 møte.
Andakt ved Astrid Ørebekk.
17.nov kl.19.00 møte. 
Andakt ved Sverre Fjeldberg
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15.september
Skiptvet kirke kl.11.00. 
Gudstjeneste ved Yngvar Nilsen.

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

29.september
Skiptvet kirke kl.11.00. 
Gudstjeneste ved Yngvar Nilsen.

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

13.oktober
Skiptvet kirke kl.19.00 
– MERK TIDEN! Gudstjeneste med
presentasjon av årets konfirmanter
ved sokneprest Eivor Andresen.

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

27.oktober
Haugen krets hos familien Foss
kl.11.00. Gudstjeneste ved 
sokneprest Eivor Andresen.

3.november
Skiptvet kirke kl.19.00 
– MERK TIDEN! Tomasmesse ved
sokneprest Eivor Andresen.

10.november
Skiptvet kirke kl.11.00. 
Gudstjeneste ved 
Anne Borckrevinch.
Søndagsskole

SLEKTERS GANG

Gudstjenester i Skiptvet

Døpte:
August 2012:
Morten Hansen Tegner

Mai:
Julie Fredrikke Tveter Askerød

Juni:
Mathilde Celine Ilebakke
Ellinor Pedersen Eggehagen
Saga Simone Aaslie
Henrik Grav

Juli:
Patrick Veras Lund

August:
Ann-Sofie Ringstad
Tobias Foss Wattum
Vilde Sofie Foss-Fløan

Vigde:
Juni: 
Ann Helen Johannessen og 
Roger Korsane Langeby

August:
Trine Margrete Torp og Jan Erik Vestby
Gunn Engebretsen og Bjørn Vidar
Garseg

Døde:
April:
Ingrid Lovise Hoel født 1919
Aage Schie født 1925
Rønnaug Signy Storøy 
født 1938
Julie Mathilde Berger 
født 1923

Juni:
Odd Harry Skakkebakke født 1929

Juli:
Astrid Fernanda Lystad født 1914
Erling Olaf Strand født 1924

SIDE 8

17.november
Skiptvet kirke kl.11.00. 
LysVåken gudstjeneste ved sokne-
prest Eivor Andresen.

24.november
Skiptvet kirke kl.11.00. 
Gudstjeneste ved Einar Tjelle.

1.desember
Skiptvet kirke kl.11.00.
Adventsgudstjeneste ved sokneprest
Eivor Andresen.

Tomas messe en 
annerledes gudstjeneste!

Vel møtt til Tomas messe i Skiptvet
kirke på Allehelgensdag 
3. november kl. 19.00
Tomas messe er en annerledes guds-
tjeneste som gir god mulighet for
lystenning, ettertanke og bønn.
Kirken er vakkert pyntet, og under
bønn kan man vandre i kirkerommet,
skrive bønnelapper, meditere ved et
av sidealtrene eller tenne lys. 
Det er åpent for å komme med 
vitnesbyrd. Messen er også preget av
mye sang og musikk, og avsluttes
med nattverd. 
Ta med deg en bekjent og kom til
Tomas messe! 


