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Formiddagstreff:
17. januar kl. 11.00:
Formiddagstreff i Betania på Ise.
21. februar kl. 11.00:
Formiddagstreff i Betania på Ise.
21. mars kl. 11.00:
Formiddagstreff i Betania på Ise.

Storsamling:
29. januar kl. 17.00:
Storsamling på Hasle menighetssenter.
Andakt ved Kristian Lunde.
5. mars kl. 17.00:
Storsamling på Hasle menighetssenter.
Andakt ved Torill Bredegg.
Det blir årsmøte i forkant av denne storsamlingen.

Undervisningskveld:
9. februar kl. 19.00:
Undervisningskveld på Hasle menighetssenter.
Tema: «Kirke på den nye måten» ved Einar Tjelle.
9. mars kl. 19.00:
Undervisningskveld på Hasle menighetssenter.
Tema: «Bønn» ved Ellen Lindheim Slettevold.
			
			

Følg med på VI-Normisjon på
Facebook for mer info.
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Betraktninger rundt et nytt år
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Fortsatt godt nytt år. Når dette leses, så er vi godt i gang med året 2023 etter Kristi
fødsel.
La oss minne hverandre om at tidsregningen vår tar sitt utgangspunkt i Kristi f ødsel.
Det kan gi trygghet i hverdagen.
Og trygghet i hverdagen trenger vi. Hvem drømte om for et år siden at 24. februar
2022 skulle bli en uhyggelig merkedag i Europeisk historie? Da gikk russiske styrker
inn i Ukraina.
Og hvem drømte om at Norge skulle få skyhøye strømpriser? Og hvilke tanker gjør
vi oss når vi ser at temperaturen i verden bare stiger? Er vi egentlige villige til å
gjøre noe med det?
Nå stiger også bankrentene. Det siste er vel ganske normalt.
Jeg husker ar da vi på 80 tallet samla inn penger til kirke på Hafslundsøy, da satte
vi pengene i banken, og vi fikk over 15 prosent renter på innskuddet vårt. Og enda
dyrere var det å ha lån.
Det ser ut til at vi går litt tøffere tider i møte. Kanskje litt mer normale tider. Vi som
vokste opp på 50 tallet og før, er vel vant til det. Vi hadde det bra da også.
Og sammenligner vi oss med resten av verden, f.eks. dem som prøver å nå Europa
over Middelhavet, da må vi innrømme at vi har det veldig bra. Kanskje skulle vi
dele litt mer?
Jeg husker en samtale jeg hadde med en gassisk prestekollega den tida jeg bodde
på Madagaskar. Det er omtrent 40 år siden nå. Denne gassiske presten hadde fått et
års opphold i Norge. Og jeg spurte han da han kom tilbake: «Hva syns du om leve
standarden i Norge?» Han så lenge på meg før han svarte. Og så sa han et gassisk
ord som de også bruker når det er oversvømmelser i elvene og vannet ødelegger alle
rismarker: «tafahoatra». Det betyr grenseløs overskridelse. Det var for 40 år siden.
Og siden det har det bare steget og steget.
Jeg skjønner at jeg har blitt en gammel mann. Jeg har lett for å se meg tilbake. Men
ting var jo ikke bedre før. Allikevel kan vi dra lærdom av historien, og prøve å gjøre
framtida litt bedre. Jeg lærte et motto av Baden Powell, speiderbevegelsens grunn
legger: «Prøv å forlate denne verden litt bedre enn du fant den.» Det er i grunnen
svært viktig å ta inn over seg. Prøv å ha som mål å overlevere en verden til neste
generasjon litt bedre enn det den var da du ble født!
Det er et fint motto å ha med seg inn i et nytt år. Vi kan hvis vi vil. Men det krever
av oss at vi prioriterer litt annerledes enn det vi er vant til.
Jeg begynte med å si at vi lever i tiden etter Kristi fødsel.
Jesus Kristus har kommet, og han har lovet: «Å se, jeg er
med dere alle dager inntil verdens ende.»
Jeg låner noen ord av Eivind Skeie for å si hva jeg mener:
Jeg flykter ikke fra verden. Den jord som engang falt,
er båret av de hender som skal fornye alt.
Jeg vet at Jesus lever! Jeg tror at Herren Krist,
når alle håp er ute, skal stige frem til sist.
Fortsatt godt nytt år.
Vennlig hilsen Aage J. Syvertsen
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NATUR + MILJØ + KIRKE = GRØNN MENIGHET

Varteig Menighet er Grønn Menighet!

Det grønne skiftet og gode vaner
Å være Grønn Menighet er å ta vare
på jorden og forvalte godt det som
er her.
Å være Grønn Menighet er huske
på det ansvaret vi har for jorda vår.
Ikke bare naturen, men også for
menneskene som bor her.
Det grønne skiftet
De siste åra har vi snakket om «det
grønne skiftet». Det finnes ingen
konkret definisjon på ordet, men ett
annet ord er grønn omstilling.
Vet du egentlig hva det betyr? Og
hvordan skal vi bidra?
Enkelt sagt betyr det grønne skiftet en
endring i en mer miljøvennlig retning.
Målet er bærekraftige samfunn som
gir varige trygge og omgivelser for
våre etterkommere. Vi skal øke verdi
skapningen og samtidig gjøre det på en
mer miljøvennlig måte.
Selvsagt blir det størst resultater etter
de største tiltaka som gjennomføres.
Det som bestemmes fra for eksempel
Regjering eller Storting har vi ingen
påvirkning på. Men hva vi gjør hjemme
hos oss, ja der er det vi som må gjøre
endringer.
Har du lagt en plan?
Hjemme hos oss har vi mange gode
intensjoner. Vi vil, og vi prøver å endre
på noen inngrodde vaner som følger oss.
I en travel hverdag blir ofte viljen større
enn gjennomføringskraften.
I jula har vi fulgt Olsenbanden på tv.
Det som alltid skjer før de skal utføre
ett brekk – er at de planlegger godt! De
starter ikke før de har en plan.
Jeg har lagt en plan eller funnet meg
noen rutiner - for hva vi gjør med kles
vasken. Kanskje dette er noe for dere
også? La oss tenke litt på klærne våre:
Gode rutiner for klesvasken
sparer vann, tid, miljø og penger
I mange hjem er klær, oppbevaring av
klær og vasking av klær noe av det som
skaper mest rot og frustrasjon. Med fire
i familien ser jeg at håndtering av klær
skjer til tider kontinuerlig hver eneste
dag. Det er en oppgave som jeg til tider
syns at aldri tar slutt. Her er potensialet
for å frigjøre tid stort! På nettstedet

«Rydd bort rotet» har jeg funnet noen
grunnprinsipp som jeg tar med meg.
Kanskje det kan inspirere deg?
Klær er en av de desidert største årsakene
til rot og støv i hjemmene våre. Vi finner
de overalt, i nesten alle rom i huset
vårt. Skitne klær på soverom og bad,
lett brukte klær finner vi slengt over en
stol på kjøkkenet, stua, badet, gangen
og soverommene. Klær vi ikke vil kaste
fordi de skal brukes dersom vi får flere
barn, ligger i esker og bokser i en bod,
på loftet eller fortsatt innerst i skapet.
Klær som skal repareres når vi får tid
og lyst. De ligger på gjesterommet,
syrommet osv.
Klær er det vi kaller bevegelig rot.
Det starter som et nytt eller arvet
plagg som kommer inn i hjemmet vårt.
Noen ganger tar det strake vegen inn
i skapet. Andre ganger havner det
ved vaskemaskinen for en vask. Noen
ganger ligger det til og med en god stund
i en pose eller på en stol eller benk på
soverommet, før det finner sin plass. At
det er en del av det grønne skiftet å ha
mindre rot, det kan jeg ikke påstå. Men
det er ingen tvil om at rot er noe av det
som sluker min energi og overskudd
til å gjøre endringer. Behandling av
klær tar mye tid. Tid som kan brukes
til andre ting, og ikke minst til å være
mer tilstede i andres liv.
Hva kan vi gjøre?

1. Reduser mengden klær
Er du en av dem som har så mye klær
at du ikke finner fram i skapet, eller
rett og slett ikke har plass i skapet? I så
fall er det på tide å redusere mengden.
Klarer vi å redusere mengden klær til de
plaggene vi har bruk for og har lyst til å
bruke, da er vi kommet langt. Vi sparer
miljøet både for energien til produksjon
av klærne, og til stell av klærne. Ikke
minst sparer vi lommeboka vår. Hvis
vi i tillegg arver eller kjøper brukt,
da er vi på helt rett vei. Minner om
klescontainerne til Kirkens Bymisjon
som for eksempel er å finne ved Coop
Extra på Hafslundsøy.
2. Hvor steller du klærne før de
kommer på sin faste plass
Hjemmene våre er ulike. Noen har stort
vaskerom med plass til alle oppgavene
rundt klær. Andre har vaskemaskinen
på ett lite bad eller i en litt trist kjeller. .
Gjør det som passer dere best, men husk
at klær støver. Sammen med de rent
brennende vedovnene er klær det som
støver mest i huset vårt. Ta en runde i
huset. Sjekk ut om det er ett sted hvor
det kan stå hele tiden. Ett sted hvor det
kan henge til det er helt tørt. Da trenger
vi at det er plass, enkelt og praktisk. Vi
vil slutte å ha tørkestativ i stua, og tar
i bruk gjesterommet som sjeldent er i
bruk. Da blir det mindre støv på ett sted
som vi bruker mye, og vi kan redusere
bruken av støvsuger. Gjesterommet
trengs ikke å støvsuges så ofte. Kan vi
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henge ut klærne så gjør vi selvsagt det.
(Og ja – vi slipper å panikkrydde når det
kommer gjester og tørkestativet fortsatt
er i stua.) Tørketrommelen er kostbar i
bruk. I tillegg til å bråke så bruker den
mye strøm. Vi har minsket bruken til å
bare gjelde håndklær og kluter.
3. Steder for skittentøyet
Et fast sted hvor du kan sortere skitne
klær før vask gjør klesvasken både
enklere og raskere. I stedet for å sortere
hver gang du skal sette på en vask,
kan du ta en haug ferdigsorterte klær
og sette på raskt og effektivt. Når de
skitne klærne er sortert, har du i tillegg
oversikt over mengden klær slik at du
vet når du kan sette på en full maskin.
Vi har valgt skittentøykurver med flere
rom. Da er det enklere å se hvor mye
tøy det er for ulik vask. Kanskje kan vi
vente noen dager før vi tar olabuksene.
Det aller viktigste hos oss er at nå skal
vi prøve å ha faste vaskedager. Joda,
unntak vil skje. Men nå skal vi ha to
faste vaskedager hvor maskinen settes
på til tider hvor strømmen er billigst
(nei, vi skal ikke vaske om natta!)
Vi skal også være mer bevist på at vaske
maskinen er full, og ikke minst å ikke
vaske på flere grader enn det som trengs.
Vurder, hvor lang vask trenger jeg å bruke?
Dette vil spare oss både energi, tid og
økonomi. I tillegg vil vi få mindre av
følelsen om at «jeg vasker tøy hele tiden».

Er dette banalt? Kanskje… Eller nei.
Enkelte ting kan vi ikke gjøre noe med.
Det er bestemt av andre. Det er mange
valg jeg kan ta.
Bil eller tog til Oslo? Hvor lang og hvor
varm dusj? Hvor mange kjøttfrie dager
i uka? Mengde klær, nytt eller brukt?
Tørketrommel eller ikke... Denne
gangen satte vi fokus på noe så enkelt
og hverdagslig som behandling av
klærne våre.
Hva skal du gjøre hjemme for det grønne
skiftet? Ta en prat rundt middagsbordet
og lag en plan for ett nytt tiltak. Når den
nye rutinen har kommet inn så kan dere
finne ett nytt tiltak,
Å være Grønn Menighet er å ta vare på
seg selv og det som er rundt oss.
Dagens grønne tips er:
Kjøp svanemerket!
Svanemerket finnes for eksempel på
noen vaskemidler og på klær. Svane
merket stiller mange, konkrete og
strenge krav til hele produksjonen og
er viktig for blant annet produksjonen
av vaskemidler.
Ønsker dere alle ett godt nytt år. Ett
år med gode valg for både deg selv, ditt
nærmiljø og våre medmennesker!
Heier på dere!
Hilsen Mona
Leder i grønt utvalg

Dersom du er opptatt av gudstjenester,
musikk, misjon eller barne- og ungdomsarbeid,
still til menighetsrådsvalg.
Vil du ha et annet godt råd? Dersom
du er opptatt av miljø og rettferdighet,
jus eller økonomiforvaltning,
still til menighetsrådsvalg.
Uansett hva du mener er et godt
menighetsråd, bli med og bestem
hva som skal skje i kirken der du bor.
Still til valg.
kirkevalget.no
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På kulturkalenderen

Kulturutvalget i Varteig sokn
har tre arrangementer på planen
i første halvår.
Fredag 10. februar kl. 19.00 er det
duket for konsert med Skjeberg
mannsmusikk og Veterankorpset
i Varteig kirke. På dette arrange
mentet deltar også fung. sokneprest
Leif Levinsen og Knut Bøe. Dette
arrangementet er annonsert på siste
side i dette bladet.
Torsdag 23. mars får vi et gjensyn
med Per Anders Nordengen i Hafs
lundsøy kirke. Nordengen inspirerte
mange da han snakket om «Livs
glede» i samme kirke i november.
Når han kommer tilbake i mars er
tema «Vanskeligst av alt er kjær
ligheten».
Torsdag 27. april kommer Tron
S. Mathisen og Olav Solvang til
Hafslundsøy kirke. De forteller
om utviklingen av den kristne
«popm usikken» i Norge fra Aage
Samuelsen til i dag.
Mer informasjon om de to siste
arrangementene kommer i neste
utgave av menighetsbladet.

Varteig

Gamle glimt fra Varteig og Hafslundsøy

Faksimile: Sarpsborg Arbeiderblads oppslag 5. juli 1962.

Uken da idealistene befolket Øya
Stort innrykk av nasjonale og internasjonale krefter

Sommeren 1962 var jeg postbudvikar på Hafslundsøy. Ei uke ut i juli ble postveska plutselig
«tung å bære». Hver dag denne uka kom det mange brev fra hele landet, også fra utlandet.
For meg som samlet på frimerker den gangen var det mange spennende merker å se, helst
de utenlandske. Over 500 ungdommer var samlet til Norges Godteplarungdomsforbunds
(NGU) landsleir i Sarpsborg, og teltleiren lå på Furuheim på Hafslundsøy.
Det er vel mest riktig å si at avholdsbevegelsen sto sterkere i befolkningen for en del år siden. Allerede
i 1903 ble det startet barnelosje på Hafslundsøy. Det har vært en driftig forening med et kontinuerlig
arbeid i alle år siden. Mer om denne saken i en senere utgave av menighetsbladet.
NGU på Hafslundsøy ble stiftet i 1959, og påtok seg sitt første store arrangement allerede tre år etter.
Leirsjef var Inggard Skoglund. Steinar Skoglund var landsmøtesjef og Per Åge Karlsen var admini
strator. Det var tett i tett med telt på begge sider av veien inn til Furuheim. Sarpsborg Arbeiderblad
hadde flere artikler om denne leiren som vi har fått tilgang til for å skrive denne artikkelen.
Torsdag 5. juli 1962

500-600 ungdommer til Sarpsborg om en uke

Kjempearrangement i Kulås med bl .a. isshow under NGU-samlingen
- Bare godt og vel en uke til og så får Sarpsborg og Tune besøk av
en betydelig ungdomsskare, sier NGU’s reiseinstruktør, Oddvar
Berg. Jeg tror vi kan love et hyggelig landsmøte og en hyggelig
leiruke. Ikke bare for deltagerne, men også for byens og distriktets
befolkning, legger han til.
Som kjent skal Norges Godteplarungdomsforbund ha sitt landsmøte
i Sarpsborg i år. Leiren som finner sted parallelt med landsmøtet

før og nå

er lagt til Hafslundsøy med Godtemplarungdomslaget der, og «Heimen» i Sarpsborg
som arrangør. Berg er i Sarpsborg for å sjekke etter at alt er klappet og klart til det
store arrangementet.
- Showet som skal holdes i Kulåsparken onsdag 18. juli blir litt av en begivenhet, sier
Berg videre. I Sarpsborg og distriktet vil en nå finne plakater om isshow, og det er
faktisk sant. Den svenske skøytedronningen May Britt Rönningsberg kommer med et
ambulerende fryseanlegg og vil lage et alle tiders is-show foran amfiet i Kulås. Vi har
nylig sluttet kontrakt med henne. Kvelden vil ellers by på underholdning «over en lav
sko». Jeg kan nevne at Myhres orkester skal spille med Wenche Myhre som sangsolist,
at barnestjernen Åshild Helgevold fra Stavanger kommer, likeså trekkspillvirtuosen
Thoralf Tollefsen. Endelig blir det finale i den amatørkonkurranse vi har arrangert
tidligere. Erfaringsmessig er også dette førsteklasses saker. Det hele avsluttes med dans
til toner fra Myhres orkester og et lags-orkester fra Bergen. Jo, det blir en kveld av
de riktig store, sier Berg.
- Hvor mange påmeldinger?
- Til nå er det kommet 430, men vi regner med at det blir mellom 500 og 600 deltakere
i leiren og landsmøtet. Det kommer også en god del utenlandske gjester, bl.a. fra India,
Kenya, Mellom- Europa, Storbritannia og de øvrige nordiske land. I disse dager holdes
verdenskongressen for IOGT i Oslo. Der deltar det atskillige godtemplarsøsken fra
forskjellige land, bl.a. fra vin-landet Frankrike. Muligens vil også noen av disse besøke
vårt arrangement. I det hele er det trolig at mange av de som deltar i Verdenslosjemøtet
vil komme til Sarpsborg en eller flere av de dagene vi har vårt landsmøte og leiren,
slutter Oddvar Berg.

Norges Godtemplar
Ungdomsforbund,
forkortet NGU, var en uavhengig
ungdomsorganisasjon som arbeidet for
fred, solidaritet og edruskap.
Organisasjonen slo seg i 1992 sammen
med Det Norske Totalavholdsselskaps
Ungdomsforbund og dannet Juvente.
NGU var ungdomsorganisasjonen til
IOGT i Norge.
NGU ble stiftet helga 26. og 27.
juni 1909 i «Valhalla» i Fredrikstad.
Som motto tok NGU «Internasjonalt
rusdrikkforbud og brorskap». Mottoet
ble i 1935 endret til «Edruelighet Fred - Folkelykke». Da NGU holdt
sitt første landsmøte på Gjøvik i
1910 hadde organisasjonen ca. 1000
medlemmer.
Medlemsrekorden ble satt i 1945 da
organisasjonen hadde 7 714 medlemmer.
Fra starten av var hovedfokuset på
edruskapssaken men i 1915 ble freds
arbeidet likestilt med avholdsarbeidet.
Fredsengasjementet førte til at NGU i
1952 sto i fare for å miste statsstøtten,
og denne saken endte til slutt i Stor
tinget, der utfallet ble at organisasjonen
fikk beholde sine 6 200 kroner.

Fredag 13. juli 1962

Kjempeprogram NGUs landsmøte og leir
Onsdag blir den store festdagen i Sarpsborg

Alt synes nå klappet og klart til NGU’s landsmøte og landsleir i Sarpsborg og på Hafslundsøy. I morgen kan en regne med at de
første teltene begynner å reise seg, og så går det slag i slag med arrangementer en hel uke til ende.
I går kom landsmøteprogrammet og mye annet fint i form av et pent og forseggjort hefte. Her vil en finne velkomsthilsener fra fylkes
mannen, fra ordførerne i Sarpsborg og Tune, fra formannen i NGU og hovedkomiteens formann. Videre vil en finne programoversikt,
et veld av opplysninger om landsmøtet, leiren og arrangementene, og sist, men ikke minst noen av de sanger som vil tone under
besøket her. Flere av sangene er av lokal karakter og vil virke som utmerket reklame for byen og distriktet.
Om ettermiddagen søndag finner den offisielle åpning av arrangementene sted. Landsmøtedeltakere samles da i Folkets Hus. Senere
på dagen er det velkomstfest - også i Folkets Hus.
Mandag startes landsmøteforhandlingene i Festiviteten. Om kvelden er det teaterkveld i Folkets Hus.
Tirsdag er det foruten møteforhandliger og leirkveld på Hafslundsøy.
Også onsdag er det landsmøteforhandliger. Men om kvelden finner det store Kulås-programmet sted. Det blir innledet med oppmarsj
gjennom byen. Vi kan røpe at dette blir en fargerik oppmarsj. Ikke minst fordi ungdommene vil bære flagg fra de nasjoner som er
representert. Mange av GU-lagene møter også til leiren i egne, like lagsdrakter. Underholdningsshowet i Kulås vil tale for seg. Det
er ikke spart noe for å få hit de beste krefter og vi tror at de i distriktet som ikke er på ferie vil gå mann av huse for å overvære
arrangementet.
Torsdag håper vi endelig at NGU-erne får det beste sommervær som kan bys.
Da skal nemlig ungdommen ut på heldagstur med båter rundt Hvaler-øyene og
med rast på Skjærhalden bad.
Fredag avsluttes landsmøteforhandlingene i Festiviteten. Om ettermiddagen
blir det fotball- og håndballfinaler på Hafslund Idrettsplass.
Lørdag er avsatt til shopping i Sarpsborg - og avreise.

Mandag 16. juli 1962

De tre engelske pikene som er med på leiren: Fra
venstre: Jeanette Jones, Pamela Barber og Anita
Barber.
Faksimile: Sarpsborg Arbeiderblad

Godt og vel 500 NGU’ere fra hele landet er nå på plass i den store teltleiren ved
Furuheim på Hafslundsøy. De første teltliggerne kom allerede fredag kveld, men
hovedtyngden strømmet naturligvis til å løpet av lørdagen og søndagen. Og blir
bare været godt, skulle ungdommene få en fin uke i leiren.
I går virket det som om leirdeltakerne allerede hadde funnet seg vel til rette i
det hyggelige området. De satte sitt preg på byen også - de mange livlige lagsdraktene var morsomme innslag i et ellers feriestille bybilde.
I leiren holder de forskjellige distrikter sammen så godt det lar seg gjøre. Mange
av lagene kommer langveis fra - f.eks. Gjallarhorn fra Tromsø. Dette laget tar
forresten leiren som et ledd i en tre-ukers tur, og veien hit gikk faktisk om
Stockholm.
Fortsetter på neste side.
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Unge idealister
- velkommen

Det er en stor skare idealistiske
ungdommer som i helgen inntar
Sarpsborg. Allerede i går kom det
30—40. Det var svensker, dansker
og noen fra Nord-Trøndelag. De slo
leir på Hafslundsøy. Storinnrykket
kommer i løpet av dagen, men noen
innfinner seg først i morgen.
Arrangørene er optimistiske når
det gjelder arrangementene og
landsmøtet i Sarpsborg, og etter
hva det ser ut til skulle værgudene
også vise tegn til å vise seg fra en
mer velvillig side. Vi ønsker både
arrangører og gjester alt godt og
håper at alle vil få glede og utbygge
av disse dagene i byen og distriktet.
I en tid med klage over tidens
ungdom, med påstand om tørr
materialismen, og giddes- og inter
esseløshet, vil disse ungdommene
manifestere at idealene ikke er
døde.
Vi ønsker dem derfor velkommen
til hygge og utbytterikt samvær
og til god kontakt med distriktet
og dets ungdom.
SA - lørdag 14. juli 1962

Også utlendingene er med og setter sitt
preg på leiren. Tre unge engelske piker
fra Birmingham er på plass med telt,
danske og svensker mangler heller ikke.
I selve Furuheim er det Resturant,
der kokka, Mimmi Kristiansen, og
vertinne, Haldis Skoglund, sikkert
får travle dager framover. Den som
har overoppsynet i leiren og som har
hatt jobben med plassfordeling etc., er
leirsjef Inggard Skoglund, mens Anne
Lisbeth Tofteberg er innkvarterings
sjef på Hafslundsøy skole, der noen og
tredve NGU’ere har fått plass.
I det hele tatt får medlemmene i
Heimen og Hafslundsøy GU-lag nok
å henge fingrene i i de neste dagene

Unni og Inggard Skoglund har kjent hverandre siden barndommen og har begge vært
aktive hele livet i avholdslagsarbeidet. (Foto: Arild Bøe).
som kommer. De har forøvrig ikke
vært ledige dagene før leiråpningen
heller. De har satt opp vaskerom etc.
på dugnad slik at alt skulle stå klart
til innrykket.
I denne forbindelse skal det nevnes at
Tune kommune velvilligst har lånt ut

småbrakker, en av dem benyttes f.eks.
til strykerom.
Leirdeltakerne vil på kveldene samles
i Tjernsparken der det arrangeres
forskjellig underholdning. Lørdag var
det fin stemning der, og det er sikkert
mange hyggekvelder i vente.

Kilder: Sarpsborg Arbeiderblad (SA) og dokumenter fra Hafslundsøy GU-lag.
Foto: Faksimile fra Sarpsborg Arbeiderblad.

Legg din hånd i Herrens hånd
stol på Ham
så griper Han inn.
Salme 37.5
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Tøff fremtid for Tiya (14)
Drømmen om utdanning og lege
studier brast for fjorten år gamle
Tiyankhulenji Richard. Familien
hennes har ikke lenger råd til skole
bøker, uniform eller eksamens
avgift.
Av Anette Torjusen
Foto: Håvard Bjelland
Hun er ikke vanskelig å få øye på,
der hun går over jordene i landsbyen
Dama i Malawi. Høyreist og flott, med
moteriktige klær og rosa spenne i håret.
Smilet sitter løst, og hun har akkurat
hørt på musikk i skyggen av et tre
sammen med venninnene Justina og
Cathleen.
For kort tid siden var det lite som skilte
Tiyankhulenji Richard fra ungdommer
flest, men det har brått snudd.
Barneekteskap har økt
Tiyankhulenji Richard bor i en liten
landsby uten strøm eller rent vann. I et
land som er rangert som et av verdens
verste land når det kommer til ulikhet
mellom kjønn. Et land med høy andel
barneekteskap og skadelige skikker.
Under pandemien har antall barneekte
skap i Malawi økt fra mellom tolv til
femti prosent flere steder.
Når jenter dropper ut av skolen, blir de
ofte giftet bort fordi foreldrene ikke har
råd til å ha dem hjemme.
Tiya, som hun kalles blant venner, vil
aller helst gå på skolen.
– Jeg er så glad i å lese bøker på språket
mitt, chichewa, men når jeg ikke går på
skolen så er ikke det så lett. Familien
min har ikke råd til å sende meg til
skolen, og det synes jeg er utrolig trist.
Det er leit å se venninnene mine gå på
skolen mens jeg må være hjemme og
hjelpe til.
For å komme til Dama må vi kjøre
et langt stykke ut på landsbygda, på
humpete grusveier. Dama som Tiya
bor i ligger like ved en elv. Elven er
eneste vannkilde utenom en brønn de
har gravd frem til bruk etter regntiden.
Nå har det blitt ekstra mange turer hit,
nå som hun har fått ansvar for hushold
ningen etter at hun sluttet på skolen.
– Jeg går til elva eller brønnen fem
ganger hver eneste dag for å hente
vann. I stedet for å gjøre lekser, vasker
jeg huset, lager mat, henter vann,
vasker opp og vasker klær, sier hun
stille.

Tiyankhulenji Richard drømte om å bli lege.

Tiya er et av åtte barn, og familien har
det trangt økonomisk. Det de tjener
på mais er langt fra nok til å betale
ungdomsskolen.
Uhygienisk vann
Aller helst vil hun bare ha samme
muligheten som venninnene sine, være
og ung og bruke tiden på skolen og
skravling med venninner.
– Jeg er veldig opptatt av moter, jeg drar
på markedet så ofte jeg kan. Da kjøper
jeg meg nye klær, kremer og såper,
forteller hun.
Musikk og ballspill er også en viktig del
av livet hennes. Og det er ikke vanskelig
å se hvorfor hun trives på idrettsbanen.

Under en kamp mellom de yngste og
eldste jentene i landsbyen, scorer hun
flere ganger.
– Jeg elsker å spille nettball, det
blir jeg aldri lei. Samtidig som jeg
kan være sammen med venninnene
mine igjen etter at de har vært på
skolen.
Så fort de er ferdig med lekser og skole,
er de sammen.
– Vi snakker mye om jenteting, mer vil
jeg ikke si, fniser hun.
Kirkens Nødhjelp skal bygge en førskole
i Dama, da vil det også bli bygd en
brønn. Prosjektet er del av et større
samarbeid med Utviklingsfondet og
NMBU, finansiert av norske myndig
heter.
– Jeg liker ikke at vi må hente vann i
elva. Det er så lite hygienisk. Spesielt
når den tørker opp, avslutter Tiya.

Fasteaksjonen i Varteig sokn

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon arrangeres de siste to ukene før påske.
Mange steder går konfirmanter fra dør til dør med innsamlingsbøsser.
Det blir ikke dør til dør-innsamling med bøssebærere i Varteig sokn i år.
I stedet vil konfirmantene og menigheten for øvrig samle inn penger på
andre måter.
Søndag 26. mars kl 14.00 blir det et eget fasteaksjonsarrangement i
Hafslundsøy kirke, et «tivoli» med ulike aktiviteter der inntekten går til
fasteaksjonen. Takkofferet ved gudstjenesten i Varteig kirke denne søndagen
går også til fasteaksjonen.
I tillegg vil det bli etablert digitale innsamlingsbøsser.
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50 år med menighetsblad i Varteig

Det har gått 50 år siden den aller
første utgaven av Varteig Menig
hetsblad ble sendt ut til de da snaut
tusen husstandene i Varteig. I løpet
av disse årene har bladet hatt en
betydelig utvikling: Det har blitt
større og fyldigere, det distribueres
til mer enn dobbelt så mange, og
det trykkes i farger. Men formålet
med bladet er på mange måter
det samme: Å fortelle om Kirkens
virksomhet i nærmiljøet og å bidra
til å forkynne Budskapet.

Forsiden på det første nummeret av
Varteig Menighetsblad i 1973. Hele denne
utgaven kan du se på sidene 13-14.
I 1972 ble spørsmålet om et menig
hetsblad for Varteig diskutert, først
i menighetsrådet, så senere samme
år på et menighetsmøte. Det hadde
kommet ønsker om et slikt blad
fra ulike hold, og saken gikk greit
gjennom, både i menighetsrådet og
på menighetsmøtet. Julaften 1972
gikk takkofferet i kirken til nettopp
menighetsbladet, og det kom inn en
god del penger til startkapital.
Så da menighetsrådet møttes den 8.
januar 1973, ble det valgt en redaksjons
komité. Komitéen bestod av sokneprest
John Røstad, Knut Bøe, Olav West
gaard og Margit Myrås. Sistnevnte var
kasserer.
– Det var nok sokneprest Røstad som
tok initiativet til at vi skulle få vårt
eget menighetsblad. Nabomenighetene
hadde jo slike blad, og vi så jo nytten av
å gjøre kjent det vi drev med i de ulike
foreninger og lag.
Det sa Knut Bøe, en av de som altså
var med fra starten, da vi intervjuet

John Røstad var sokneprest i Varteig i 1972, og blant initiativtakerne til Varteig Menighetsblad. (Foto: Ukjent / Bildet er lånt fra Varteig Historielags Fotosamling.)
ham i forbindelse med 40-års jubileet
for ti år siden.
– Vi trenger å vite om hverandre og
vite hva som skjer – der og da, skrev
sokneprest John Røstad i den aller
første utgaven av Varteig Menighets
blad i februar 1973. – Bladet vil være
en apell til alle om å ta vare på, og stå
vakt om, de kristne verdier i hjem, skole
og kirke. Hvert nummer av bladet vil ha
en andakt med budskap fra søndagens
evangelium, skrev han.
Viktig informasjonskanal
Sokneprest Røstads tanker fra 1973
blir fortsatt videreført: I hvert nummer
av menighetsbladet har vi fortsatt en
andakt. Og omtale av det som skal skje
og det som har skjedd i menigheten vår
er stadig en vesentlig del av av stoffet

vi har i bladet. Bladet har vært og er en
viktig informasjonskanal når det gjelder
det kristne arbeidet.
– På midten av 70-tallet begynte vi
arbeidet med å samle inn penger, og
senere bygge, Hasle menighetssenter.
Gjennom bladet fikk vi sendt ut infor
masjon om hvordan arbeidet gikk,
vi fikk fortalt om loppemarkeder og
dugnader, fortalte Knut Bøe ved 40-års
jubileet.
Varteig Menighetsblad var ikke så stort
i omfang fra starten: Bladet kom ut i
A5-format (ca 21x15 cm), og det hadde
gjerne fire eller åtte sider. Men det kom
oftere en det gjør nå: De første årene ble
det sendt ut åtte til ti utgaver pr. år.
Fra 1987 og utover ble det færre årlige
utgivelser, men til gjengjeld ble bladet
mer fyldig.
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De første 15 årene var det i praksis
soknepresten som var redaktør for
bladet. I 1988 fikk menigheten opprettet
en stilling som menighetssekretær, og
Tor Ivar Juliussen ble ansatt i stil
lingen. Ansvaret for menighetsbladet
inngikk i stillingen. I 1990 ble Sidsel
Mathisen menighetssekretær. Hun ble
senere daglig leder i Varteig sokn, og
fortsatte som redaktør av menighets
bladet fram til 2005.
Dobbelt så stort, dobbelt så mange
I 2005 ble det bestemt at Hafslundsøy
skulle bli en del av Varteig sokn fra
årsskiftet 2005-2006. Ketil Strebel var da
redaktør for Tune og Greåker menighets
blad, men er bosatt på Hafslundsøy. Han
tilbød seg da å ta oppgaven med å lage
menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy.
Fra høsten 2005 ble Varteig Menighets
blad også distribuert på Hafslundsøy, for
at menigheten skulle bli kjent med det
nye soknet og også fordi medlemmene på
Hafslundsøy hadde stemmerett ved valget
av Varteig menighetsråd.
Med dette skiftet ble det en del endringer
av bladet: Størrelsen ble endret fra A5
til A4, og opplaget ble mer enn fordoblet.
Samtidig ble bladet lagt på internett,
slik at interesserte som bor utenfor
distriktet kan lese det digitalt.
I 2005 kom bladet bare ut med fire
utgaver. Året etter var det fem, men
fra 2007 har Varteig Menighetsblad
kommet med seks utgaver pr. år. Det
vil si, det har vært ett unntak: Da
nr. 4 i 2008 skulle trykkes opplevde
vi at trykkeriet avviklet driften. Vi
sendte inn bladet til trykking, men
fikk aldri noe tilbake. Da vi endelig
fikk beskjed om situasjonen var vi så
nær utgivelsen av neste utgave at det
ble et «dobbeltnummer», trykket på
et annet trykkeri. Nr. 4-2008 finnes
derfor bare digitalt på nettsiden, ikke
som noe papirblad.
I desember 2010 ble bladet for første
gang trykket i farger, og slik har det

Knut Bøe var med i redaksjonskomiéen i 1973. Her et bilde tatt i forbindelse med
40-årsjubileet i 2013. (Foto: Ketil Strebel)
vært siden. Siden sommeren 2011 har
bladet hatt 16 sider hver gang, med

Varteig Menighetsblad blir nå satt opp med dataprogrammet Adobe inDesign.

unntak av den første utgaven i 2013 da
vi markerte 40-års jubileet.
Det har skjedd en betydelig utvikling
når det gjelder produksjon av trykk
saker i løpet av de 50 årene som har gått
siden sokneprest John Røstad leverte
sitt manus til første utgave av Varteig
Menighetsblad på Centraltrykkeriet
i Sarpsborg. Da ble manus levert på
papir. Og fotos var også på papir.
Skulle det brukes bilder måtte det lages
klisjéer. Det var forholdsvis dyrt, og
bruken av bilder ble naturlig begrenset.
I dag kommer så godt som alt stoff og
alle bilder som skal brukes i bladet
som datafiler, stort sett på epost.
Redaktøren setter opp bladet ved hjelp
av et dataprofram som heter Adobe
inDesign. Når bladet er satt opp blir
det laget én datafil, som sendes over til
trykkeriets server via bredbånd. Mens
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bruk av bilder var et kostnadsspørsmål
tidligere, har det nå ingen betydning
for prisen på trykkingen hvor mange
bilder det er, og om de er i farger eller
svart-hvitt. De siste 15 årene har det
vi laget bladet på denne måten, uten
endringer av betydning.
I tillegg til den trykte utgaven, som
altså kommer seks ganger årlig, har
Varteig Menighetsblad en nettside
(www.varteig.menighetsblad.net). Der
kan den nyeste utgaven leses fra det
tidspunkt vi sender den til trykkeriet,
samtidig som samtlige 366 tidligere
utgaver av bladet er tilgjengelig i PDFformat. Hensikten med nettsiden er
primært å gjøre bladet tilgjengelig for de
som ikke bor i soknet, men som likevel
ønsker å lese menighetsbladet vårt. Vi
får en del tilbakemeldinger som viser at
mange setter pris på tilbudet.
Statistikken viser at hver måned blir
den nyeste utgaven av bladet lastet ned
200-300 ganger som PDF-fil. I tillegg
blir en del tidligere utgaver lastet ned,
gjerne opptil 15-20 ganger for enkelte
utgaver. Det er kanskje ikke så svim
lende tall, men med tanke på at bladet
trykkes i et opplag på 2350, viser jo
disse tallene at tilbudet har noe for seg.
Alt arbeid med produksjon og distri
busjon av Varteig Menighetsblad forgår
på dugnad. De eneste utgiftene vi har
er til trykking av bladet. Nå er det til
sammen 18 bud som sørger for å få
bladet ut til postkassene i Varteig og på
Hafslundsøy. Vi har utgifter på under
fire kroner pr. blad, ferdig distribuert.
Utg ivelsen av bladet er i stor grad
finansiert med gaver som kommer inn på
giroer som legges ved bladet et par ganger
årlig, i tillegg til noe annonseinntekter.
Varteig Menighetsblad i 2023 inne
holder fortsatt noe av det faste stoffet
fra den første tiden for 50 år siden: en
andakt, oversikt over gudstjenester,
oversikt over døpte, viede og døde. Nå
er det imidlertid langt mer bilder og
omtale, både av det som har skjedd og
det som skal skje i menigheten.
Vi finner også plass til annet stoff. Siden
slutten av 2011 har vi hatt et hyggelig
samarbeid med historielaget i Varteig.
I løpet av disse årene har historielaget
skaffet oss over 60 flotte lokalhistoriske
artikler med bilder. Vi får mange
positive tilbakemeldinger som tyder på
at leserne setter pris på å finne slikt i
et menighetsblad også.
Redaktører av Varteig Menighets
blad gjennom 50 år:
John Røstad		
1973
Torgeir Torset		
1973 – 1978
Ørnulf Elseth		
1978 – 1986
Ole H. Halstensen
1987 – 1988
Tor Ivar Juliussen
1988 – 1990
Sidsel Mathisen		
1990 – 2005
Ketil Strebel		
2005 –
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Headinger gjennom 50 år
Avishodet, headingen på forsiden av Varteig Menighetsblad har endret
seg litt gjennom 50 år. Headingen med fargebilder, slik det er i dag,
har vi hatt i ti år.

Da bladet kom ut første gang i 1973 stod det enkelt og greit «Varteig Menig
hetsblad», skrevet med en sans serif-font i kursiv på toppen av første side.
Det ser ut som det er det fonten Universe Next som er benyttet, men om det
er en betegnelse som ble brukt for 50 år siden skal være usagt.
Denne enkle headingen ble benyttet fram til og med nr. 2 i 1981, men også på
flere julenummer utover på 80-tallet, etter at bladet hadde fått en ny heading.
Fra nr. 3 i 1981 fikk bladet et nytt avis
hode. En strektegning av Varteig kirke
var på plass på venstre side. Bladets
navn var skrevet med fonten Celtic MN
på tre linjer. VARTEIG stod med store
bokstaver, Menighetsblad med stor M og
for øvrig små bokstaver og delt på to linjer.
Denne headingen ble grunnlaget for den
som brukes den dag i dag. Men som sagt,
flere julenummer på 80-tallet hadde den «gamle headingen» fra 1973, ja vi ser
det så seint som julen 1990.
Headingen med Varteig kirke og bladets
navn satt med fonten Celtic MN var ufor
andret i nær 25 år til og med nr. 2-2005.
Fra nr. 3-2005 ble bladet også distribuert
på Hafslundsøy. Det ble markert med at
en strektegning av Hafslundsøy kirke
fikk plass ved siden av tegningen av
Varteig kirke.
Fra julenummeret 2010 har bladet blitt
trykket i farger. Det førte i første omgang
til at headingen fikk en lys blå bunnfarge
og en mørkere blå ramme. Dette ble
brukt i to år fram til julenummeret 2012.
Dette og de to neste nummerne hadde
headinger tilnæmet likt det som ble
benyttet fra 2005, men uten bakgrunn,
en løsning som vi vel må innrømme
hadde dårlig lesbarhet.
Allerede ettter tre utgaver ble head
ingen endret igjen, til den vi har nå:
Med fotografier av kirkene i farger og
med lys blå bakgrunn. Bildet av Varteig
kirke er tatt av Kjell Lunde, bildet av Hafslundsøy kirke er tatt av Ketil
Strebel. Hovedtrekkene er de samme som på headingen fra 2005, navnet
på bladet er skrevet på samme måte og med samme font som på headingen
fra 1981. Headingen
som brukes nå er litt
gjennomsiktig, slik at
man kan ane bildet
bak. Denne løsningen
ble tatt i bruk fra nr.
3-2013 og har altså
vært i bruk fram til nå,
i nær 10 år.
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Til lykke!

Femti årsjubileer er riktige milepæler! Da har man kommet seg
g j e n n o m bar ne sykdo m mer o g
tenåringsopprør, og har hatt flere
tiår som voksen og stabil. Kanskje
har man blitt litt satt? Forhåpentligvis er man trygg og tilfreds, med
et sunt ønske om å henge med i
tiden.
Det hevdes iblant at menighetsblader på papir er en anakronisme,
og at det er unødvendig å bruke
tid og penger på papirutgivelser.
Det er digital kommunikasjon
som teller nå. Heldigvis har noen
tatt seg bryet med å undersøke det
skikkelig. Undersøkelsen viser at
menighetsblader på papir leses av
nærmere åtti prosent av alle som
mottar dem, og det er som regel de
aller fleste innbyggerne i lokalmiljøet. Det er et solid bevis på
at menighetsbladenes tid på
ingen måte er forbi. Tvert
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imot. Nå er menighetsbladene ofte
den eneste papirpublikasjonen som
skriver om lokal-lokalt stoff, og det
er en viktig oppgave! Det skaper
tilhørighet og gir stolthet over stedet
man bor.
Derfor vil jeg uttrykke et stort og
varmt takk til alle i Varteig som
har bidratt gjennom femti år til at
Varteig menighetsblad dumper ned
i postkassene med jevne mellomrom.
Bladet forteller om alt som skjer
i kirken og i lokalsamfunnet, og
fletter på den måten sammen hele
Varteig-bygda. I bladet finnes
stoff om himmel og jord og alt der
imellom, og bladet vitner om Guds
kjærlighet i Jesus Kristus, til trøst
og håp for alle.
Måtte Varteig menighetsblad leve
lenge!
Kari Mangrud Alvsvåg
Biskop i Borg

Menighetsbladet på internett
Siden januar 2006 har Varteig
Menighetsblad vært tilgjengelig på
internett. Vinteren 2007 fullførte
vi arbeidet med å digitalisere
samtlige tidligere utgaver, og de er
også tilgjengelig på nettsiden.
Varteig menighetsblad har en for
holdsvis enkel nettside, www.varteig.
menighetsblad.net (NB: .net, ikke .no).
Nettsidens formål er kort og godt å gjøre
bladet tilgjengelig også for de som ikke
bor i soknet og får det i postkassen.
Nettutgaven er på sett og vis et rent
biprodukt av papirutgaven vi lager.
På nettsiden vår finner du siste utgave
av bladet fra det tidspunkt bladet
blir sendt til trykkeriet. Der er den
tilgjengel ig, både som bildefiler og
JPG-format og som PDF-fil. Det vil si at
du kan lese bladet på nettsiden en uke
eller to før det kommer i postkassene
i Varteig og på Hafslundsøy. I tillegg
ligger samtlige, nå 366, tidligere utgaver
der, ordnet ti-år for ti-år. Disse filene er
kun tilgjengelige som PDF-filer.
På siden finner du også opplysninger
om når de neste tre til seks utgavene
er planlagt utgitt og når fristen for
å levere stoff til disse er. Vi har også
funnet plass til informasjon om kirkene
våre, og der kan du laste ned jubileums

Siden 2006 har Varteig Menighetsblad vært tilgjengelig på internett, og året etter ble
samtlige tidligere utgaver av bladet digitalisert og lagt ut.
skriftene som ble laget til Varteig kirkes
150-års jubileum i 2009 og Hafslundsøy
kirkes 25-års jubileum i 2020. Det er
også lenker til informasjon om Varteig
menighetskontor og Varteig menig
hetsråd.

Statistikken forteller oss at når vi
legger ut en ny utgave, blir den lastet
ned et par-tre hundre ganger i løpet
av tiden fram til det kommer en
ny utgave. Samtidig blir blader fra
arkivet stadig hentet ned.
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50 år med glimt fra menighetslivet

Opp gjennom årene har Varteig Menighetsblad
brakt små og store artikler om ulike hendelser i
menighetslivet i Varteig. Måten å rapportere på
har endret seg mye i løpet av disse femti årene, fra
forholdsvis beskjedne notiser i de første utgavene
Blant det som ofte blir omtalt i bladet
er jubileer, i foreninger, for bygg og
nå altså dette bladet. Vi har hatt
kirkejubileum (Varteig 150 år i 2009
og Hafslundsøy 25 år i 2020) og 30-års
jubileum for Hasle Menighetssenter
i fjor. Vi finner også en del stoff om
menighetsskolen som ble arrangert i
Varteig i en årrekke. Det samme gjelder
fellesmøtene som ble arrangert.
Her er noe av alt det menighetsbladet
har omtalt gjennom 50 år:

Allerede den første høsten, i september
1973 ble det markert at Bøe misjons
forening var 85 år og Grythe misjons
forening 70 år, samtidig som Neaskogs
søndagsskole kunne feire 90 år. I
februar 1974 skrev bladet om Varteig
Kristelige Ungdomsforening, som var
90 år den 5. februar.

I februar 1976 leser vi for første gang om
Hasle Menighetssenter. To år tidligere
hadde menighetsrådet oppnevnt en
komité. Planene for et menighets

til større reportasjer med mange fargebilder i
nyere tid. Uansett gir menighetsbladets arkiv,
som er tilgjengelig på nettsidene våre, et innblikk
i mye av det som har skjedd i menigheten i løpet
av disse årene.

senter ble tatt godt imot, både av
politiske myndigheter i Varteig og hos
grunneier på Hasle. Komitéen varslet
at det trengtes penger til innkjøp av
tomt, og en giroblankett var vedlagt
menighetsbladet.
I mai 1976 kunne leserne få med seg
at det skulle arrangeres kirketrim i
Varteig. Etter gudstjenesten den 30.
mai ble det arrangert felles trimtur
til Dalene, etter initiativ fra Varteig
Idrettslag og Varteig Trimlag.

I 1979 var det presteskifte i Varteig.
Torgeir Torset ble takket av og Ørnulf
Axel Elseth ble ønsket velkommet.

I mars 1980 skrev Varteig Menighets
blad om barnehagen på Hasle, som jo
var første byggetrinn for Hasle Menig
hetssenter. Barnehagen ble innviet
den 1. mars. Et år seinere ble Berit
Austad, styreren ved Hasle barnehage
intervjuet av menighetsbladet.
I mai 1981 var det bispevisitas i Varteig,
og hele programmet for visitasen ble
gjengitt i bladet.

I mars 1983 fortalte Menighetsbladet
om et nytt tilbud i menigheten: Det
ble gjort lydopptak av søndagens guds
tjeneste, slik at de som var forhindret
fra å gå i kirken kunne få låne kassetter
og høre gudstjenesten i etterkant.
Ti år etter at bladet fortalte om 90-års
jubileet til Neaskogs søndagsskole
kunne bladet omtale søndagsskolens
100-års jubileum som ble feiret med fest
i skolens gymnastikksal. Og 10 år etter
ungdomsforningens 90-års jubileum ble
denne foreningens 100-års jubileum
omtalt, i mars 1984.
I september 1984 skrev menighets
bladet om Ise Kristelige Ungdomskor
som denne sommeren hadde vært på
tur til nord-Norge. Korets medlemmer
hadde tilbakelagt 600 mil på 14 dager,
og deltok blant annet på sommermøtet
til Troms Indremisjon på Heimly
Folkehøyskole. Besøk på Nordkapp og
i Kautokeino ble det også tid til.
I november 1984 ble det markert at
Varteig kirke var 125 år. I det samme
bladet kunne vi for øvrig lese om
utdeling av «Min kirkebok», av de 37
som ble døpt i 1980 var 33 til stede i
kirken den 14. oktober det året for å ta
imot boken.
I april 1986 hadde bladet en reportasje
om Petter Skauen i Kirkens Nødhjelp.
Han fortalte om sitt arbeid som leder for
organisasjonens arbeid i Latin-Amerika.
I august 1986 meldes det at det skal
startes speiderarbeid i Varteig, med
møtelokaler på Hasle.
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I julenummeret 1986 var det avskjeds
intervju med sokneprest Ørnulf Axel
Elseth. Han hadde da vært sokneprest
i Varteig i åtte år Elseth gikk over til
stilling som stftskapellan, og ble boende
i bygda en stund videre.

I april 1988 skrev bladet om Ovaskogs
misjonsforening som markerte sitt
100-års jubileum.
I juni 1988 fortalte bladet at Tor Ivar
Juliussen var ansatt som menighetens
første menighetssekretær. Han fikk
blant annet ansvaret for å redigere
Varteig Menighetsblad, i tillegg til
å være sekretær for soknepresten,
forberede sakene for menighetsrådet og
arbeide med ulike prosjekter.
I oktober 1988 ble planene for neste
byggetrinn på Hasle Menighetssenter
presentert, og i mars året etter ble det
meldt at alt var klart for byggestart.
I april 1990 fortalte bladet om Varteigs
prekestol i Afrika: Det var samlet
inn penger til prekestol ved Misjons
aksjonen i bygda, og elever ved Varteig
skole hadde laget prekestolen. Den ble
innviet på menighetens årsfest, før
den ble sendt til kirken i Namalundu
i Zambia.
I juli 1990 meldte menighetsbladet
at Lars W. Godmann var ansatt som
sokneprest i Varteig. I samme utgave
kunne vi lese at Sidsel Mathisen var
ansatt som menighetssekretær og
klokker, etter at Tor Ivar Juliussen
sluttet etter to år i tjenesten.
Fra nr. 1 i 1991 fikk barna sin egen side
i menighetsbladet, og fra neste utgave
hadde bladet for første gang annonser
som innbrakte penger til driften av
bladet.
I nr. 7-1992 ble åpningen av Hasle
Menighetssenter annonsert.

I september 1993 kunne forsamlings
lokalet Breidablikk feire sitt 100-års
jubileum, ni år etter at ungdoms
foreningen som eide lokalet hadde
markert sitt jubileum. I den neste
utgaven kunne vi lese om en ny forening
på Hasle: Hasle KFUK-KFUM.
Høsten 1995 ble det arrangert rebusløp
med bil i Varteig, under tittelen «Vi
kjører for misjonens sak».
I nr. 2-1996 kunne vi lese at Elisabeth
Bjor Aasbø var ansatt som kateket i 25
prosent stilling.
I nr. 2-1999 blir babysangen i Varteig
annonsert for første gang. I sommer
nummeret samme år blir det invitert
til Alpha-kurs i Varteig.
I november 2003 kunne vi lese om et
nytt barnekor som ble etablert på Hasle
Menighetssenter. Det kom nesten 30
barn til den første øvelsen.
I desember 2004 tok menigheten
avskjed med Lars Godmann, som kom til
Varteig sommeren 1990. Så i nr. 3-2005
ble Varteigs nye sokneprest presentert:
Ingrid Sæverås (nå Levinsen).
I nr. 1-2006 ble det markert at Hafs
lundsøy nå var blitt en del av Varteig
sokn.
I nr. 5 i 2006 kunne vi lese om at Hafs
lundsøy kirke fikk nytt orgel.
Da Hafslundsøy kirke ble vigslet i 1995
hadde kirken allerede sitt eget kor,
men våren 2008 kunne vi lese at det
var slutt for Øya-kirkens kor. Dirigent
Maie Vatvedt fant ut at tiden var inne
for å trappe ned, og sangerne fortsatte
sin sang i Varteig Menighetskor.
Varteig kirke kunne markere 150-års
jubileum i 2009, noe som ble grundig
feiret. I nr. 3-2008 fortalte menighets
bladet om den omfattende oppussingen
som ble gjennomført i forkant av
jubileet.

Programmet for jubileumsåret ble
present ert i menighetsbladets jule
nummer i 2008. Hver måned hele 2009
skjedde det noe ekstra i forbindelse
med kirkejubileet, og de ulike arrange
mentene ble omtalt i menighetsbladet.
I oktober 2009 ble det feiret at barne
foreningen «Våren» var 100 år. Jubileet
ble feiret med pølsefest på Breidablikk.

Julenummeret 2010 var det første
utgaven av Varteig Menighetsblad som
ble trykket i farger. I dette bladet kunne
vi lese om Hafslundsøy barnegospel, et
kor som fantes før Hafslundsøy kirke
ble innviet.
Menighetsblad nr. 2 i 2011 hadde
reportasje med mange bilder fra menig
hetens vinterweekend på Iljarntunet,
en samling med ikke mindre enn 77
store og små deltagere.
Fortsetter på neste side.
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samler på julekrybber og som hver jul
dekorer hjemmet sitt med et hundre
talls krybber i ulike størrelser.
Høsten 2016 hadde bladet bilder av den
nye uteplassen som en dugnadsgjeng
hadde fått i stand ved Hafslundsøy
kirke.

I nr. 5-2011 presenterte bladet en ny
barneklubb på Ise. Den hadde fått
navnet «Lego». I det neste bladet kan
vi lese om Atle Sommerfeldt som var
utnevnt til ny biskop i Borg.
I nr. 1-2012 skrev menighetsbladet
om trosopplæringen i Varteig sokn, et
tilbud til nær 1000 barn og ungdommer.
I nr. 4-2012 kunne vi lese om Lin-Katrin
Spetaas Mørken, Veronica Pettersen og
Øystein Lindberg som ga seg etter å ha
drevet Hafslundsøy barnegospelkor i
en årrekke.
For ti år siden ble bladets første utgave
i 2013 preget av at det da var 40 år
siden den første utgaven av Varteig
Menighetsblad kom ut.
I januar 2014 ble det annonsert menig
hetsmøte. Saken som skulle diskuteres
var om den nye salmeboken skulle tas i
bruk i menigheten.

I julenummeret 2015 kunne vi fortelle
om sokneprest Ingrid D. Levinsen, som

I nr 1-2017 var det reportasje om Elsa
Bø. Hun ble med i koret til Varteig
Kristelige Ungdomsforening som 15
åring. 75 år etter, etter å ha rundet
90 år, ga hun seg som sanger i Varteig
Menighetskor. Da hadde hun vært
korsanger 75 år sammenhengende.
Sommeren 2017 ble det markert at
bygdedagen i Varteig var 100 år,
og dette ble også markert i Varteig
Menighetsblad.

«Samlet igjen etter åtte uker» stod
det på forsiden av nummer 3 i 2020.
Pandemien hadde satt en stans for
gudstjenestefeiring som vi aldri har
opplevd tidligere, og da menigheten
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endelig kunne samles til gudstjeneste
igjen måtte det markeres.
I nummer 5 i 2020 ble Hasle barnehages
40-års jubileum omtalt.
I desember 2020 var det 25 år siden
Hafslundsøy kirke ble vigslet. Det ble
omtalt i menighetsbladet, i tillegg til
at det ble utgitt et eget jubileumsskrift.

I nummer 4-2021 skrev vi om dugnads
gjengen som sørget for at gravkapellet i
Varteig fikk et svært nødvendig maling
strøk.
I nummer 2 ble Borgs nye biskop, Kari
Mangrud Alvsvåg, presentert.
I nummer 3-2022 ble Varteig Menighets
kor’s 50-års jubileumskonsert omtalt, for
øvrig den siste konserten før koret ble
lagt ned.
I nummer 5-2022 ble avskjeden med
sokneprest Ingrid D. Levinsen omtalt.
Hun sluttet i Varteig etter 17 år, for å
bli sokneprest i nabosoknet Skjeberg.

Og i tillegg til alt dette har det selv
følgelig jevnlig vært bilder og omtale
av karneval i kirken, fasteaksjoner,
årsrapporter, «Lys våken» og «Globus
agenter», menighetsrådsvalg, bispe
visitaser, menighetens misjonsprosjekt
i Thailand og andre faste innslag.
Samtlige utgaver av Varteig Menig
hetsblad er tilgjengelig på nettsiden
www.varteig.menighetsblad.net, der
kan alle bla seg gjennom menighetens
siste 50 år…
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Jesu

Finn fem feil!

Her er Jesus på besøk hos Sakkeus. De to bildene er nesten like.
Finner du de fem feilene på bildet til høyre? Tegning: Chiara Bertelli

Søndagsskolen – mer enn du tror

NAS
4

202

3

20

1-2023

Varteig Menighetsblad

M
A
S
O
R
E
K
Å
E
R
G

U
L
N
K
U
R
L
A
N
D
E

L
V
E
S
J
E
L
S
N
E
S

Å R G □ □ □ □ □
I M I □ □ □ □ □
P R E □ □ □ □ □
L O T □ □ □ □ □
T S R □ □ □ □ □
E L A □ □ □ □ □
S B V H J E M O
K J E B E R G D
E R G R O B S P
N A F O G Ø D A
T R I N Y Ø S L

□
□
□
□
□
□
N
A
R
T
R

T
R
I
E
N
U
T
L
A
S
A

Y Ø H L H
Ø O A A O
R P F D L
E S S E L
L T L G E
L A U N B
U D N I Y
E N D D Ø
S A T S E
N R Ø J B
K O T L Å

Blant bokstavene ovenfor er det gjemt 20 ord. De står vannrett, loddrett og på skrå, forover og bakover. Kan du finne dem?

BOKSTAVROT

ALVIM
BJØRNSTAD
GREÅKER
GRÅLUM
HAFSLUND

HAFSLUNDSØY
HASLE
HOLLEBY
INGEDAL
JELSNES

KARLSØY
KURLAND
LANDE
OPSTAD
SARPSBORG

SKJEBERG
SKJEBERGDALEN
TUNE
ULLERØY
VARTEIG

Søndagsskolen vinteren 2023
Samlingene starter kl 10.30

og varer en time.
Vi samarbeider med Varteig
kirke, men har våre samlinger,
som er tilpasset to aldersgrupper, på Filadelfia
Varteig.
Her følger en oversikt for vinterens a ktiviteter:.
22. januar:
Søndagsskole.
29. januar:
Søndagsskole.
5. februar:
Søndagsskole.

12. februar:
Søndagsskole.
19. februar:
Fri - vinterferie
26. februar:
Fri - vinterferie
5. mars:
Søndagsskole
12. mars:
Søndagsskole
19. mars:
Søndagsskole
26. mars kl. 10.00 (merk tiden):
Påskefrokost.

VI TRENGER FRIVILLIGE.
Har du tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg?
Årlig besvarer vi omkring 200 000 henvendelser på telefon
og internett, likevel er det en av tre som ikke får svar.
Les mer og meld din interesse på
kirkens-sos.no
Å snakke med folk om livet gir mening.

Vi treffes på Filadelfia Varteig kl. 10.30.
Vi gleder oss til å treffe dere alle
på søndagsskolen.
Trenger dere å snakke med oss, eller bli hentet,
treffes vi på følgende nummer:
Jorunn mobil :
47 90 81 92
90 01 84 36
Torill mobil :
Karin mobil:
91 36 77 47
Jenny mobil:
41 23 32 82
Følg oss på vår Facebookside:
Søndagsskolen Neaskog
og Filadelfia Varteig
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Slekters
gang
Døpte:
Varteig kirke:
Amalie Antonie Olsen
Aksel Bråten

Døde:
Anne-Britt Brevik
Egil Øystein Sørlie
Bjørg Synnøve Nilsen
Knut Andreas Saxegaard
Jacob Johannes Gundrosen
Alf Glenne
Henry Rauå

Trenger du noen
å snakke med?
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Varteig preste- og menighetskontor
Epost: varteig.menighet@kirken.no
www.sarpsborg.kirken.no
Postadresse:
Varteig menighet, Postboks 237, 1702 Sarpsborg
Besøksadresse:
Varteig menighet, Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg
Telefon: 40 70 17 00
Fung. sokneprest Leif Levinsen
Telefon mobil: ......... 414 40 947
E-post: leif.levinsen@icloud.com
Fung. daglig leder
Kjersti Feilberg-Jacobsen
Telefon mobil: ......... 951 13 725
E-post: kj665@kirken.no
Kirkeverge i Sarpsborg
Henrik Biørnstad
E-post: hb934@kirken.no
Menighetspedagog
Julie Karense Karstensen
Telefon mobil: ......... 916 33 352
E-post: jk834@kirken.no
Kirketjener Kawa
Telefon mobil: .......... 465 24 189
E-post: kg439@kirken.no

Kirketjener Heine Kristiansen
Telefon mobil: .......... 990 39 472
E-post: tassen66@hotmail.com
Menighetsrådsleder
Åslaug Sødal Gabestad
Telefon mobil: ........... 932 01 451
E-post: aaslaugs@hotmail.com
Varteig Menighetsblad
Postadresse:
Apolloveien 39
1734 Hafslundsøy
E-post:
varteig@menighetsblad.net
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HASLE MENIGHETSSENTER

Nå kan du gi
takkoffer med Vipps
Det er nå mulig å bruke VIPPS i gudstjenestene
våre for å gi menig-hetens takkoffer.

Nummeret er 116320

(Varteig sokn). Dere må gjerne merke meldingen med
offerformål, men det er ikke avgjørende, for det kan vi
se på datoen.

SARPSBORG
begravelsesbyrå

Benjamin Nordling

Et lokaleid begravelsesbyrå
Vaktelefon 69 130 130 (24t)
Kirkegata 9, 1727 Sarpsborg

passer utmerket til private selskaper:
- jubileer
- bursdagsfeiring
- konfirmasjoner
- minnesamvær
Senteret har et velutstyrt kjøkken med kjølerom og servise m.v.
Ring i god tid for bestilling:
Bjørn Kristiansen,
telefon 69 13 13 51, mobil 916 64 166,
eller epost: bjkr47@gmail.com.

HØGHEIM
Furuholmveien 12

Forsamlingslokale
til utleie

Trivelige lokaler
Kan deles i to mindre saler
+ lekerom / oppholdsrom
Fin beliggenhet
og uteområde
Stor parkeringsplass
Fullt utstyrt til 90 personer
Gode kjøkkenfasiliteter

Heidi Løkke Sletner

Svein Åge Johansen

Birgit Groth

Hans Kristian Helgesen

Einar Nilsen

Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

Telefon 03024 - fonus.no

Din totalleverandør
av byggevarer

Borgenhaugen - Fredrikstad øst Fredrikstad vest - Moss - Spydeberg

Interessert? Ta kontakt:
Wenche og Per Brattset, Tlf 926 84 849 / 907 53 371

1-2023
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GUDSTJENESTER
Søndag er gudstjenestedag

Søndag 19. mars
4. søndag i fastetiden
Joh 11,45–53
1 Mos 22,1–14 og Hebr 4,14–16
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved fung. sokneprest Leif
Levinsen og menighetspedagog Julie
Karense Karstensen. Lys Våken. Offer
til menighetens barne- og ungdoms
arbeid.

Søndag 26. mars

Hafslundsøy kirke.

Søndag 22. januar

Søndag 19. februar

3. søndag i åpenbaringstiden
Joh 2,1–11
1 Mos 1,26–31 og Åp 21,1–6
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved Aage J. Syversen. Offer
til menighetsarbeidet.

Fastelavnssøndag
Joh 17,20–26
Høys 8,6–7 og 1 Kor 13,1–7
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved fung. sokneprest Leif
Levinsen Offer til Stenbekk misjons
senter.

Søndag 29. januar
4. søndag i åpenbaringstiden
Luk 18,35–43
Salme 146,1–10 og Rom 16,25–27
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved fung. sokneprest Leif
Levinsen og menighetspedagog Julie
Karense Karstensen. Temagudstjeneste:
konfirmantenes prosjektgudstjeneste.
Offer til konfirmantarbeidet.

Søndag 5. februar
Såmannssøndag
Luk 8,4–15
Jes 55,8–13 og Hebr 4,12–13
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til Bibelselskapet.

Søndag 12. februar
Kristi forklarelsesdag
Matt 17,1–9
5 Mos 18,15–18 og Åp 1,9–18
Varteig kirke kl. 11.00:
Karnevalsgudstjeneste ved fung. sokne
prest Leif Levinsen og menighetspedagog
Julie Karense Karstensen. Offer til
menighetes barne- og ungdomsarbeid.

Maria budskapsdag
Luk 1,26–38
Jes 7,10–14 og Gal 4,4–7
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved fung. sokneprest Leif
Levinsen. Offer til Kirkens Nødhjelp
fasteaksjonen. Det blir også et eget
fasteaksjons-arrangement i Hafslundsøy
kirke kl. 14.00.

Søndag 26. februar
1. søndag i fastetiden
Matt 4,1–11
1 Mos 2,8–9; 3,1–8 og Jak 1,12–16
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved Aage J. Syvertsen. Offer
til menighetsarbeidet.

Søndag 5. mars
2. søndag i fastetiden
Matt 15,21–28
1 Mos 32,24–30 og Jak 1,2–8
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved fung. sokneprest Leif
Levinsen. Offer til Sjøglimt leirsted.

Søndag 12. mars
3. søndag i fastetiden
Luk 11,14–28
1 Sam 18,6–14 og Ef 5,1–2.8–11
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved Aage J. Syvertsen.
Speiderne deltar. Offer til speiderne på
Hasle.

Varteig kirke.

Søndag 2. april
Palmesøndag
Joh 12,12–24
2 Mos 12,21–28 og Ef 2,12–18
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste for små og store ved fung.
sokneprest Leif Levinsen og menighets
pedagog Julie Karense Karstensen. Offer
til menighetens barne- og ungdoms
arbeid.
Med forbehold om endringer.

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy

Konsert i Varteig kirke
fredag 10.02 kl 19.00

Skjeberg mannsmusikk
Leif Levinsen

Knut Bøe

Veterankorpset

Varteig
Historielag
23.januar kl. 19.00:
Møte i peisestua, Bygdehallen.
Finn fram gamle bilder fra Varteig og
din familie, og ta dem med. Historie
laget vil svært gjerne ha flere bilder som
vi kan få skanne og legge i samlinga
vår. Knut Øivind og Øistein viser også
fram og forteller om bildene som finnes
i arkivet fra før av.
6. februar kl. 19.00:
Årsmøte i Bygdehallen.
6. mars kl. 19.00:
Møte i Bygdehallen.
«Gardskjerringas arbeidsdag anno
1940-50.» En samtale mellom tre
søsken Brenne. Elsie Brenne leder
samtalen med spørsmål.
Styret

Kollekt til kulturutvalgets arbeid
Arr: Kulturutvalget i Varteig og Hafslundsøy sokn

Breidablikks
venner
Breidablikks venner har årsmøte
16. februar kl. 19.00 på Breidablikk.
Årsmøtesaker, sang av Varteig musikklag, andakt.
Kollekt og enkel kveldsmat.
Breidablikks venner har samling
16. mars kl. 19.00 på Breidablikk.
Vi får besøk av Ingrid Levinsen som forteller om sin tid
som prest i Varteig.
Bevertning, utlodning og andakt.
Alle er hjertelig velkommen!

Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad, Apolloveien 39, 1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 28. februar.

Varteig
Bygdekvinnelag
Medlemsmøte
21. mars: Påsken nærmer seg (nesten).
Vi øver oss på påskedekorasjoner. Liv,
som i fjor, fikser tilbehør. Enkel bevert
ning.
(21. februar: Vinterferie fra medlems
møte.)

Strikkekafè på Bygdehallen
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

10. januar: Kl. 18:00 - ca. 20:00
24. januar: Kl. 18:00 - ca. 20:00
7. februar: Kl. 18:00 - ca. 20:00
21. februar: Kl. 18:00 - ca. 20:00
14. mars: Kl. 18:00 - ca. 20:00
28. mars: Kl. 18:00 - ca. 20:00

