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Kunsten å leve
Kjære medmenneske!
Ingen andre kan leve ditt liv
Ingen andre vet hvordan du bør leve
Livet er ikke et problem du skal løse
Livet er et mysterium du skal leve
Å leve er å gjøre deg selv sårbar
Alle mennesker er verdifulle
Gud lager ikke søppel.

Slik åpner Jan Vincent Johannessen sin bok: Kunsten å leve.

Det kunne stått i Bibelen: «Gud lager ikke søppel», men det er altså formulert av en kunstner. Kunstverket derimot er Guds.
Hvert menneske på jorden og alt som lever og gror i skaperverket er Guds fantastiske kunst. «Når jeg ser din himmel, et verk av
dine fingrer, månen og stjernene, som du har satt der, hva er da et menneske, siden du tar deg av det? Du gjorde ham lite ringere
enn Gud og kronet ham til herre over dine henders verk.» Så store ord leser vi i Salmenes Bok 8,4f.

Mennesket er skapt i Guds bilde, leser vi i Skapelsesfortellingen, vi ligner på Gud. Det enkelte menneskes verdi er å være «lite
ringere enn Gud»! Det er en utrolig flott melding til alle som strever med selvbildet sitt.
På denne bakgrunn reduseres ukebladenes og reklamens tyranniske press på hva som godkjennes som vellykket og hva som
defineres som mislykket.
Denne bibelske tanke om hva et menneske er verdt, gir en utrolig flott start på det nye året. Jeg skal få løfte hodet og gå det
ukjente i møte med frimodighet og takk til Gud for at jeg finns og at Gud er stolt av den han har skapt og gitt livets skapermuligheter.
For kunsten å leve er jo å virkeliggjøre mine egne evner til å skape noe og utfolde meg med det som er meg.

Se på deg selv, kjære medmenneske, du er mer verdt enn alle penger og statusroller og moteriktig livsstil. Du er dyrebar for Gud,
han ga sin Sønn for deg og meg. Ditt liv er en gave fra Skaperen og Frelseren. Slipp den gaven fri. Da blir livet spennende å leve.
Ikke alle blir kunstnere, men alle kan lære seg kunsten å leve. Hverdagen blir rik når mennesker gir av seg selv og gleder andre
med det.
Kunsten å leve handler derfor om friheten til å la livet slippe til.

Da Gud skapte alt i den første tid, så han på det med tilfredshet og sa: «Det er godt». Skaperverket er godt. Du er «godt», kjære
medmenneske. Fra Guds hånd er alt godt. Det er vi mennesker, gjennom tidene, som har gjort at det ikke er godt lenger, at
skaperverket lider, at mennesker lider, at døden ha fått overtak på livet.
Men også det har Gud gjort godt igjen. Påskemorgen er den nye skapelsesdagen da døden døde og livet vant på nytt. Pinsedagen
blåste Gud det nye livets vind inn i de troendes hjerter, «så de ikke kunne la være å tale om det de hadde sett og hørt».
2008 er over 2000 år siden dette skjedde, men kraften blåser fremdeles. Gjennom dåpen og ved troen skjer det noe radikalt nytt:
DHÅ tar tak i oss og driver oss ut og opp og frem i livet og med Livet.

Jeg gleder meg til sommeren og fargeprakten. Når jeg ser for meg naturens vrimmel av
planter i alle slags former og farger, da ser jeg den store kunstneren, Gud. Han strør
ødselig ut av sin palett, farger og former til glede for seg selv. Det er ikke bare
nyttehensynet som har styrt hans skaperglede i alt mangfoldet. Hvilken nytte har den
fantastiske ordideen, for eksempel, annet enn å bare være vakker i alle sine fantasifulle
variasjoner. Gud skapte orkideen for å gi glede. Og kun det!

Hvor mye mer verdt er ikke et menneske? Hvor vakker er ikke Guds store hage av
forskjellige farger og former og utgaver av menneskene! Vi skal få lov å legge bort all
tanke på nyttverdi og bruksverdi og annen omsetningsverdi av oss selv og vår innsats
i livet. I dette perspektivet er det viktigere å ta inn over seg at det er nok «å være».
Min verdi ligger ikke i å «gjøre» noe. Når jeg likevel gjør noe og planlegger også det
nye året, så skal jeg få lov å være min egen kunstner med mitt eget liv og takke Gud
for at han skapte meg akkurat slik jeg er.

Så vil noen i 2008 smile når de tenker på deg og takke Gud for deg, for at du var der og
ga av deg selv.
Lykke til med kunsten å leve. Godt nytt år.

Leif Levinsen
prostiprest
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Fra drøm
til virkelighet

Krig og terror stjeler
menneskers drømmer.
Sammen kan vi ta
drømmene tilbake. Bli
med på fasteaksjonen
11. mars 2008.

Fra drøm til virkelighet  - Fasteaksjonen 2008

Over hele verden lever mennesker i
skyggen av krig og terror. I denne
skyggen er hverdagen preget av
usikkerhet om hva slags
voldshandlinger dagen vil bringe.
Bevegelsesfrihet for skolebarn,
bønder og handelsfolk er begrenset.
Noen må forlate hjem og eiendom,
og bo i leirer eller hos slektninger.
Muligheten til å arbeide seg ut av
fattigdom blir vanskelig, og kamp
om knappe ressurser kan føre til nye
konflikter.
Mennesker i skyggen av krig og
terror drømmer drømmer vi kan
kjenne igjen. De drømmer om å leve
i sikkerhet, fred og harmoni, at
barna skal få gå på skole, at
helsetilbudet er der når sykdom
rammer og om mulighet til å dyrke
jorda og selge varer på markedet.
For de fleste av oss i Norge er disse
drømmene blitt virkelighet. Også
for menneskene i krigens og
terrorens skygge kan drømmene bli
virkelighet. I årets fasteaksjon
utfordrer vi barn, ungdom og voksne
i alle norske lokalsamfunn til å være
med og gjøre noen drømmer til
virkelighet. Vi gjør det ved å løfte
noen ut av skyggen og fortelle
historiene deres. Slik kan vi være
med dem i deres kamp for å
virkeliggjøre drømmer.
11. mars kan du være med å gjøre
drømmer til virkelighet.
Er du med?

Atle Sommerfeldt

I 2008 setter Kirkens Nødhjelps faste-
aksjon fokus på mennesker som lever i
skyggen av krig og terror. 35.000 bøsse-
bærere viser tirsdag 11. mars sitt
engasjement. Varteig menighet deltar i
aksjonen.
I områder som er rammet av konflikt
legges det store begrensninger på sam-
funnsutviklingen. I Tedros� landsby
Zalanbessa er dette en ubestridelig
sannhet. Innbyggerne her lever et skjørt
liv mellom to fronter. Fronter som voktes
dag og natt av to av Afrikas mest for-
bitrede fiender.
Landsbyen, som ligger rett ved den
omstridte grensen til Eritrea, har vært
vitne til mange og voldsomme konflikter.
Både under borgerkrigen som endte i
frigjøring fra det autoritære Mengistu-
diktaturet i 1991, og under krigen mot
Eritrea fra 1998 til 2000, har landsbyen
måttet lide for sin geografiske plassering.
Zalanbessa har vært utbombet,
gjennomkjempet og overkjørt. I dag, sju
år etter at det siste skuddet lød, ligger
landsbyen fremdeles i ruiner.
Tedros Akililu er bare glad for at han har
kunnet flytte tilbake til landsbyen der
han vokste opp. Den siste gangen krigen
rammet området, flyktet Tedros og søkte
ly i en hule der han ble boende i to år.

Gutten som
sikter mot stjernene
- Krigen tok alt da den kom den natten. I kaoset løp vi så
fort vi kunne. Vi løp fra fortiden, fra familie og hjem, venner
og skole. Vi måtte gi avkall på alt vi hadde for å overleve.
Vi gjemte oss i en hule og ventet. Det var fryktelig, sier
Tedros Akililu.

-  Jeg husker de uhyggelige lydene av krig:
Kanoner og geværskudd dundret dag og
natt. Vi var livredde for å bli funnet, sier
Tedros.
Krigen stjal alt fra Tedros, til og med hans
egen far. Huset og skolen ble til ruiner.
Alt håp var ute. Men den unge mannen
med glimt i øyet lot seg ikke knekke.
Takket være Kirkens Nødhjelp har
Tedros funnet tilbake til drømmene sine.
Han sikter mot stjernene.
- Da skolen ble ødelagt, visste jeg at mine
sjanser for å få en utdanning var borte.
Familien min lever på nødhjelp. Vi har
ikke penger til å sende meg på skolen i
en annen by. Og uten utdanning er det
ikke mulig å finne arbeid her. Håpet om
å tjene penger og hjelpe familien forsvant.
Men nå er situasjonen en annen, sier
Tedros og smiler.
I januar 2007 åpnet Zalanbessa skole
igjen. Den ble gjenoppbygd av Kirkens
Nødhjelp i samarbeid med de ulike
religiøse gruppene i området. Å samle
de Lutherske, katolske og ortodokse
kristne sammen med det lokale mus-
limske rådet for å fullføre prosjektet var
en viktig symbolsk handling. Den viste
at hele samfunnet står sammen mot
konflikt � og for ungdommens fremtid.
Nå drømmer Tedros om å bli pilot.
- Jeg vet at det betyr mye hardt arbeid,
sier Tedros. Men gjenoppbyggingen av
skolen har gitt meg en sjanse til en
fremtid, og du kan tro jeg tar imot den
med begge hender. Jeg vil jobbe så hardt
jeg kan. Jeg skal bli pilot � bare vent,
fortsetter han med et smil.
Han legger lista høyt. Om han oppnår
målet sitt gjenstår å se. Kirkens Nødhjelp
har åpnet en dør ved å gjenoppbygge
skolen. Men veien mot målet er lang og
vanskelig, og den må Tedros gå alene.
Likevel viser han en beinsterk vilje til å
stå på og virkeliggjøre drømmen sin. For
sin familie, for sin landsby, men mest av
alt for seg selv.
Gjennom å støtte Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon, kan du hjelpe mennesker
som Tedros med å ta drømmene tilbake
� enten det gjelder drømmen om
skolegang, drømmen om ikke å være
redd, eller drømmen om å kunne forme
sin egen fremtid. 11. mars håper vi at
hele Varteig menighet blir med på å gjøre
drømmer til virkelighet!

Teodros Akililu.
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Fra drøm til virkelighet  - Fasteaksjonen 2008

Krigen i Irak har stjålet mange
menneskers drømmer. På et
aktivitetshus som Kirkens Nødhjelp
støtter i Bagdad, kan Karrar og andre
unge få hjelp til å ta vare på håpet om at
drømmene deres en dag kan bli virkelige.
Karrar går ikke på skolen, og han kan
verken lese eller skrive. I stedet må han
jobbe for å forsørge mor og søsken. Men
på ettermiddagene, etter en slitsom
arbeidsdag, drar Karrar til aktivitets-
huset. Huset er et pusterom fra hver-
dagen i Bagdad. Der kan Karrar spille
fotball og få nye venner.
- På aktivitetshuset kan vi få
undervisning, men vi kan også bare
slappe av. Og du blir ikke kastet ut, selv
om du er analfabet, forteller han.
Kirkens Nødhjelp støtter fem
aktivitetshus i Irak. Her kan barna få
drive med drama, sport og håndverk,
men også få undervisning i engelsk og
data. Rundt senteret er det høye gjerder,
og det sjekkes jevnlig i området for
sprengstoff slik at ungdommene kan føle
seg trygge. Flere av husene tilbyr også
psykososiale tjenester.
Iraks sivilbefolkning opplever daglig krig
og terror. Særlig barn og unge preges av
en konstant frykt for angrep, men også
for kidnapping, overgrep, eller at

Drømmen om Irak

Karrar (16) jobber som gatefeier i Iraks hovedstad,
Bagdad. Under stadig trussel fra bomber og miner er
det en livsfarlig jobb, og Karrar ønsker seg bort. Han
vil gjerne bli snekker eller profesjonell fotballkeeper,
men mest av alt drømmer han om en trygg framtid.

foreldrene skal rives bort fra dem.
Foreldre på sin side frykter for barna sine.
Det er ikke lett for Karras mor, Zahrah
Iaftah, å ha en sønn som arbeider i
Bagdads gater.
� Hver gang en av ungene mine går ut
døren, stopper hjertet mitt, og det
begynner ikke å slå igjen før de kommer
trygt tilbake, forteller hun.
Zahrah drømmer om at Karrar skal vokse
opp til å bli en mann hun kan være stolt
av. Hvordan framtiden blir, vet de ikke,
men Karrar drømmer om et fredlig Irak.
- Jeg drømmer om at Irak skal bli slik
det var før. At folk flytter tilbake til
hjemmene og familiene sine, og finner
seg jobber. At det ikke er bomber som
faller ned i gatene, og at det er trygt og
rolig overalt, sier Karrar.
Gjennom å støtte Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon kan du hjelpe mennesker som
Karrar med å ta drømmene tilbake �
enten det gjelder drømmen om
skolegang, drømmen om ikke å være
redd, eller drømmen om å kunne leve i
et fritt land. 11. mars håper vi at hele
Varteig menighet blir med på å gjøre
drømmer til virkelighet!

Tekst og foto: Kjersti Rogde Næss
og Bergit Sønstebø Svendseid

Krig og terror stjeler
menneskers drømmer.
Sammen kan vi ta drøm-
mene tilbake. Du har
muligheten gjennom
Kirkens Nødhjelps faste-
aksjon 2008!
� Hver gang en av ungene mine går ut
døren, stopper hjertet mitt av redsel. Og
det begynner ikke å slå igjen før de er
trygt hjemme igjen, forteller Zahrah
Iaftah, mor og bosatt i Bagdad i Irak.
Hun har allerede mistet en sønn i krigen.
Han kom i veien for en skuddveksling da
han gikk på gata. En annen av hennes
sønner, Karrar, har ikke mulighet til å gå
på skolen, men er med og forsørger
familien som gatefeier. Kanskje en av de
farligste jobbene i en av verdens farligste
byer.
Zahrah er bare en blant millioner
mennesker som lever i skyggen av krig
og terror verden over. Mennesker som
drømmer om å kunne være trygge.
Mennesker som håper det en gang kan
bli fred, så de kan få tilgang til helt
ordinære rettigheter som skolegang,
helsetilbud og sikkerhet.
Krig og konflikt fører til fattigdom og
hindrer utviklingen av et samfunn. Kamp
om ressurser kan skape grobunn for nye
konflikter. Dersom vi vil skape varig fred
og trygghet, må fattigdommen
bekjempes.
Derfor vil Kirkens Nødhjelp gjennom
fasteaksjonen i 2008 rette fokus mot
mennesker i skyggen av krig og terror.
Gjennom en felles dugnad skal
menigheter, lokalsamfunn, unge og
voksne over hele Norge være med å gjøre
drømmer til virkelighet.
Kirkens Nødhjelp jobber både for å skape
fred og med å bedre levekårene til dem
som bor i områder rammet av krig, terror
og konflikt. Ditt bidrag til fasteaksjonen
er derfor viktig og vesentlig.
Jesus lærte oss hvordan vi skal ta vare på
hverandre som gode medmennesker. La
Jesu egne ord om nestekjærlighet gi
inspirasjon og motivasjon til å arbeide
for en mer rettferdig verden!

Er du med?
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Varteig kirke vil få en
ansiktsløftning til 150-års
jubileet neste år. Menig-
hetsrådet håper at midler
og innsats fra kirkelig
fellesråd vil dekke det
meste, men lokal dugnads-
innsats vil være nød-
vendig for å gjøre arbeidet
så komplett som ønskelig.

Varteig kirke runder snart 150 år og som
kjent planlegger menighetsrådet i
samarbeid med fellesrådet å pusse opp
kirken slik at jubilanten kan ta seg godt
ut  både i jubileumsåret og forhåpent-
ligvis i en rekke år framover. Jubilanten
er i ganske god stand fra før. Taket er
tett, grunnmuren er stabil og det er
ingen større råteskader, men interiøret
er ganske nedslitt etter de 50 årene som
har passert og det trengs skraping og
maling utvendig.

Innvendige arbeider
Planlegging av tiltakene har tatt ganske
lang tid. Dette skyldes blant annet at
kirken er listeført hos Riksantikvaren.
Dette betyr at kirken  på grunn av sin
egenart ikke skal endres uten at
Riksantikvaren er rådspurt, men det er
imidlertid biskopen som fatter endelig
vedtak om hva som kan utføres.
For å bedre akustikken i kirken og
samtidig utbedre innvendige tak og
veggflater, har vi foreslått å fjerne gammel
papirbelagt strie og  erstatte dette med
gips. For å avveie Riksantikvarens ønsker
om å bevare de innvendige flatene slik
de er, har biskopen bestemt at veggene
ikke skal endres men vi kan legge om
taket. Vi vil imidlertid forsøke å rette
opp bølger og rift på veggflatene så godt
som mulig og gi også veggflatene et nytt
malingsstrøk.
Biskopen har også gitt anledning til å
senke gulvnivået i sideskipene og fjerne
brystningene som skiller disse fra
sideskipene. Dette vil gi menigheten helt
nye og mer fleksible muligheter til å
utnytte arealet i sideskipet sammen med
hovedskipet.
Det legges også opp til oppussing og
maling av annet interiør som
brystpaneler, søyler, krakker og gulv.
Fargene vil i størst mulig grad videreføres
slik de er i dag. Menighetsrådet vurderer

også innkjøp av nye tepper og anskaffelse
av ny belysning i kirken. Den store
lysekrona som i dag henger midt i kirken
vil imidlertid bli bevart. Mye av
snekkerarbeidet ble utført i 2007 og
arbeidet fortsetter for fullt i 2008.

Utvendig maling
Mange har lagt merke til at kirken er
relativt grå å stygg utvendig selv om det
ikke er mange år siden den ble malt. Den
ble da etter Riksantikvarens
anbefalinger malt med tradisjonell
linoljemaling. Det har imidlertid vist seg
at moderne fargestoffer og generelt
forbud mot tilsetting av sterke giftstoffer
i malingen, fører til at sværtesoppene
trives svært godt på ytterveggene. Det
er en mager trøst at dette problemet
deler Varteig kirke med en svært lang
rekke kirker på Østlandet hvor samme
oppskriften er benyttet. Det ser også ut
til å være et problem at malingen flasser

Ansiktsløfting for

Av kirkeverge Jan-Erik Sundby

Varteig kirke er 150 år neste år, og får nå en omfattende ansiktsløfting.
(Foto: Ketil Strebel)

av relativt raskt. Dette kan skyldes de
mange forskjellige former for maling og
behandling som er benyttet gjennom
årene. Eksperter på området har ikke
annet råd å gi enn å fjerne all maling og
deretter påføre maling på bart treverk.
Uansett hvilke metoder som velges så
vil dette være en relativt kostbar
prosess. I Varteig er det også nødvendig
med en lignende behandling av kapellet.

Rom for dugnad
Kirkelig fellesråd har de siste årene
mottatt en del midler fra kommunen til
spesielt vedlikehold av kirkene. Kirkelig
fellesråd fordeler disse midlene til de
ulike kirkebyggene, og det er hittil
avsatt 650.000 kroner til Varteig. Vi
håper at fellesrådet har mulighet til å
prioritere noe midler også innenfor
budsjettet for 2008. Uansett vil det være
så mange aktuelle oppgaver at
økonomien vil være en minimumsfaktor.
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Konfirmasjon 2007
Varteig menighetsblad

27. januar: Storsamling.
  7. februar: Torsdagsmøte.
15.-17.februar: Vinterweekend.
24. februar: Storsamling.
13. mars: Torsdagsmøte.

Varteig kirke

Alle møter (utenom vinterweekenden)Alle møter (utenom vinterweekenden)Alle møter (utenom vinterweekenden)Alle møter (utenom vinterweekenden)Alle møter (utenom vinterweekenden)
holdes i Hasle Menighetssenter.holdes i Hasle Menighetssenter.holdes i Hasle Menighetssenter.holdes i Hasle Menighetssenter.holdes i Hasle Menighetssenter.
Storsamlingene er for hele familienStorsamlingene er for hele familienStorsamlingene er for hele familienStorsamlingene er for hele familienStorsamlingene er for hele familien
på søndager fra kl.17.30. Kveldsmat.på søndager fra kl.17.30. Kveldsmat.på søndager fra kl.17.30. Kveldsmat.på søndager fra kl.17.30. Kveldsmat.på søndager fra kl.17.30. Kveldsmat.
Torsdagsmøtene er først og fremstTorsdagsmøtene er først og fremstTorsdagsmøtene er først og fremstTorsdagsmøtene er først og fremstTorsdagsmøtene er først og fremst
beregnet på voksne og begynner kl 19.00.beregnet på voksne og begynner kl 19.00.beregnet på voksne og begynner kl 19.00.beregnet på voksne og begynner kl 19.00.beregnet på voksne og begynner kl 19.00.

Menighetsrådets komité håper derfor at
det er mulig å gjennomføre en del
oppgaver på dugnad. Komiteen er derfor
svært interessert i komme i kontakt med
personer som kan tenke seg å yte en
innsats for kirken slik at den kan framstå
i best mulig stand til jubileumsåret.

Gudstjenestene
er flyttet

Mens Varteig kirke pusses opp, blir
gudstjenestene som skulle vært
avholdt i kirken lagt til Hasle menig-
hetssenter.
Det er noe usikkert hvor lang tid det
vil ta før kirken er ferdig pusset opp.
På side 11 i Menighetsbladet står
oversikten over gudstjenester, men
vær oppmerksom på at det kan bli
endringer i hvor gudstjenesten
arrangeres.

Varteig kirke pusses opp. Slik så det ut før jul: benkene var borte, prekestolen var pakket inn i plast og kirken var fylt med
stillaser.

(Foto: Ketil Strebel)
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for barn 1-3 år:
              Onsdager kl. 17.30 - 18.30 i Hasle menighetssenter:

26. mars (første gang) 16. april
  2. april 23. april
  9. april 30. april: Felles avslutning, utedag

Barnekor med barn 3-6 år.
               Annenhver onsdag i Hasle menighetssenter, kl.17.30:

- er et kor for barn over 6 år
- øver i Hasle Menighetssenter annenhver tirsdag  kl.18.00 - 19.30
- øver ikke i skoleferiene
- har noen sangoppdrag utenom øvelsene
- har flere aktiviteter for de eldste i koret

Kontaktperson: Kirsten Holmen, tlf 69 13 13 86 / 413 03 871

30. januar 26. mars
13. februar   9. april
27. februar 23. april
12. mars 30. april: Felles avslutning, utedag

for barn 0-1 år:
              Tirsdager kl. 11.0 i Hasle menighetssenter:

29. januar 12. februar
  5. februar

30. april: Felles avslutning, utedag, med «Småbarn» og «Minsten»
på Hasle Menighetssenter kl. 17.30.
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Varteig preste- og
menighetskontor
Ingaveien 33, 1735 Varteig

Telefon: ................. 69 12 35 97
Telefax: ................. 69 12 36 13

Kontortid:
Tirsdag: ............... 12.00 - 14.00
Onsdag: ...............  09.00 - 14.00
Fredag: ................ 09.00 - 11.00

Sokneprest Ingrid D. Levinsen:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 95
Telefon mobil: ......... 452 65 229

Daglig leder Sidsel Mathisen:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 97
Telefon privat: ....... 69 16 82 49
Mobiltelefon: ........... 906 82 744

Prostiprest Leif Levinsen:
Telefon kontor: ...... 69 15 18 18
Mobiltelefon: ........... 414 40 947

Menighetspedagog
Kirsten Brandt:
Mobiltelefon: ........... 936 37 578

Organist i Varteig kirke
Knut Bøe:
Telefon privat: ........ 69 13 11 73

Organist i Hafslundsøy kirke
Britt M. Sørli:
Telefon privat: ........ 69 16 84 83

Vik. kirketjener i Varteig kirke
Bjarne Arntsen:
Telefon mobil: .......... 413 01 166

Klokker i Hafslundsøy kirke
May Lisbeth Johansen:
Telefon privat:. ....... 69 14 94 75

Menighetsrådsleder
Thorleif Thalberg:
Telefon privat: ......... 900 41 347

Din totalleverandør av byggevarer

-spiller på ditt lag

org.nr. 969 674 882

post@brattset.no, Brenneveien 85, 1735 VARTEIG
Tlf: 69 13 28 40 - 907 53 371  Fax 69 15 37 68

Trenger du koselige lokaler til
Minnesamvær
Konfirmasjon

Jubileer
Selskaper

Da har vi det for utleie
med godt utstyrt kjøkken.

Vi har det du trenger

For bestilling
tlf. 69 13 28 66 eller 69 13 28 13

Høgheim
Furuholmveien 12

Syng med oss
fra den gamle skolesang-
boka av Mads Berg m.m.

Vi samles i peisestua  på
Varteig gamle kommune-
lokale
onsdag 27. februar kl 19.00.

Dette er ingen forening, vi
bare liker vanlig allsang.

Ågot Borgen spiller piano.

Kaffepause med god tid til
småprat.

19. februar kl. 19.00:
Førstehjelp, ved sykepleier/lærer Kirsten Rønning.
Møtested: Kommunelokalet.

15. april kl.19.00:
Program: Mannekengoppvisning fra Stene R, Stopp.
Møtested: Kommunelokalet.

6. mai, kl. 18.00:
Kaffe, kaker, utlodning.
Kl. 19.00: Staudesalg.
Møtested: Vestvoll kultursenter.

Varteig bygdekvinnelag
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HASLE
MENIGHETSSENTER

passer utmerket til private selskaper.
  Du kan leie til feiring/festligheter som:

- jubileer
- bursdagsfeiring
- konfirmasjoner
- minnesamvær

Senteret har et velutstyrt kjøkken med
kjølerom og servise m.v.
Ring i god tid for bestilling:
Anne Elisabeth Lunde, telefon 69 12 07 68,
mobil 950 60 638 eller
Menighetskontoret, telefon 69 12 35 97.

Tlf. 69 13 01 30
www.jolstad.no

Ønsker du
besøk?

Kjenner du noen som trenger
besøk,

eller vil du bli besøker?

Kontakt Ulla Britt Langerød,
telefon 69 13 21 49

eller Varteig menighetskontor,
tlf 69 12 35 97.

Avd.
1. Hafslundsøy Bakeri   69 133460
3. Halden Storsenter   69 187895
4. Halden Syd   69 197804
5. Hafslundsøy Senter   69 149299
6. Storbyen Sarpsborg   69 156268
8. Stortorget Rakkestad   69 221518
Kontor:
Nordbyv. 87 1734 Hafslundsøy  69 133465
Fax   69 133470

I over 75 år har vi  bakt  brød og kaker!
Vi  baker fortsatt på den «gammeldagse»
måten, og  bruker råvarer av beste kvalitet.

Dette gjør at våre varer har en  utmerket
smak, holdbarhet og aroma!

En  av våre mange spesialiteter er:
GRISLA BRØD. Prøv ett da vel!

TELEFON 69 13 12 28
Mobiltlf. 97 69 03 08

Gunnar Aarum

MAXI TAXI
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GUDSTJENESTER
Søndag er gudstjenestedag

Telefonnummer
for kirkeskyss:

95 09 63 29

Ønsker du skyss til kirken?
Ring 95 09 63 29Med forbehold om endringer.

Søndag 27. januar
Kristi forklarelsesdag
Joh 17,1-8
2 Mos 3,1-6 og 2 Pet 1,16-18
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen Offer til Kirkens SOS.

Søndag 3. februar
Søndag før faste (Fastelavnssøndag)
Joh 12,24-33
4 Mos 21,4-9 og 1 Tim 2,4-6
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til speider-
arbeidet i Varteig.

Søndag. 10. februar
1. søndag i faste
Matt 16,21-23
1 Mos 4,3-7 og Jak 1,12-15
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til Nor-
misjonen.

Søndag 17. februar
2. søndag i faste
Luk 7,36-50
1 Kong 18,21-26.36-39 og Jak 5,13-20
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 24. februar
3. søndag i faste
2 Kor 12,7-10
2 Sam 22,1-7 og Luk 4,31-37
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til Haugetun folkehøy-
skole.

Trenger du noen å snakke med?

Kirkens SOS
Telefon 815 33 300

www.kirkens-sos.no

Hafslundsøy kirke.

Søndag 2. mars
4. søndag i faste
Joh 6,24-36
2 Mos 16,11-18 og 1 Kor 10,1-6
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Fasteaksjonsgudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen. Nattverd. Offer til
fasteaksjonen, Kirkens Nødhjelp.

Søndag 9. mars
Maria Budskapsdag
Luk 1,46-55
Jer 33,14-17 og Ef 1,3-6
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levin-
sen og menighetspedagog Kirsten
Brandt. Konfirmantenes gudstjeneste-
prosjekt. Nattverd Offer til konfirmant-
arbeidet.

Søndag 16. mars
Palmesøndag
Joh 12,12-24
2 Mos 12,21-28 og Hebr 2,14-18
Varteig kirke eller
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til menighets-
arbeidet.

Hasle menighetssenter.

Torsdag 20. mars
Skjærtorsdag
Joh 13,1-15
Jes 53,1-5 og 1 Kor 11,23-29
Varteig kirke eller
Hasle menighetssenter kl. 18.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til søndags-
skolen i Varteig.

Fredag 21. mars
Langfredag
Joh 18,1-19,30
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen.

Søndag 23. mars
1. påskedag
Joh 20,1-10
Jes 25,8-9 og Rom 6,9-11
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen. Offer til Kirkens
ressurssenter mot vold og seksuelle over-
grep.

Søndag 30. mars
1. søndag etter påske
Joh 21,1-14
Sal 116,1-9 og 1 Kor 15,12-21
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen. Offer til Varteig
Menighetsblad. Etter gudstjenesten blir
det «Jakten på Varteigtrollet».
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Søndag 16. desember var vi samlet til
en spesiell gudstjeneste i Varteig
kapell.
Prost Dag Mysen, Sokneprest Ingrid
D. Levinsen, ungdomsprest Thomas
Kristensen og organist Knut Bøe, samt
konfirmantministranter deltok inne.
Og i forlengelsen av gudstjenesten gikk
vi alle ut på den nye kirkegården der
prosten ledet en vigslingsseremoni av
den nye kirkegården som er blitt så
vakker, og kirkeverge Jan Erik Sundby,
fellesrådets leder Vidar Krogstad, og
formann i Varteig menighetsråd
Thorleif Thalberg bidro med
tekstlesninger.
Det var en høytidelig stund og mange
av de tilstedeværende ga uttrykk for
at det var fint å være til stede.

Endringer
i staben

Ungdomsprest Thomas
Kristensen avslutter sitt
vikariat i Varteig menig-
het 1. februar. Fra samme
dato er Leif Levinsen
tilbake som prostiprest.

1.februar avslutter
ungdomsprest Thomas
Kristensen sitt vikariat
i Varteig. Den blide
dansken reiser videre
nordover, for å tiltre som
sokneprest i Vadsø, og vi
ønsker ham lykke til
videre. Thomas

Kristensen

Leif Levinsen

Fra samme dato er
prostiprest Leif
Levinsen tilbake i
tjeneste i Sarpsborg
prosti. Han har
arbeidet som prosti-
prest i Follo prosti
det siste året, men
blir nå altså å se
blant annet i Varteig

og Hafslundsøy
kirker igjen. Som tidligere skal han
bruke halvparten av sin arbeidstid i
Varteig menighet.

Kirsten Brandt er ansatt
som menighetspedagog
i Varteig menighet, en
funksjon som erstatter
den gamle kateketen i
menigheten. Brant får
blant annet ansvar for
konfirmantundervis-
ningen i Varteig og
Hafslundøy. Det er usik-

Kirsten Brandt

kert hvor for Kirsten tiltrer stillingen.

Den nye kirkegården vigslet

Prost Dag Mysen.
Foto: Bjarne Artnsen

Gospelkonsert i «gymsalen»
Fredag 8. februar blir det
gospelkonsert i Gym-
nastikksalen på Varteig
skole. Det er den kristne
gruppa «Rejoice» som
kommer til Varteig. Kon-
serten arrangeres i sam-
arbeid med Rufus, og
konfirmanter og ungdom
fra Rufus kommer gratis
inn.
Rejoice består av sju sangere og ni
musikere. Gruppa spiller gospel fra
artister som blant annet: Curt and carr
singers og Kirk Franklin.
- Velkommen til en konsert med skikke-
lig trøkk, lover Pål Øyvind Nordengen i
«Rejoice». Nordengen kommer
opprinnelig fra Varteig, og gleder seg til
å holde konsert i hjembygda.
Konserten begynner kl. 20.30, og billet-
tene koster 100 kroner (med unntak for
konfirmantene og ungdom fra Rufus,
som slipper gratis inn.

Musikerne i bandet Rejoice. Bakerst fra
venstre: Jostein Olsen(piano/synth),
Thomas Gjesdal(sax), Kristoffer Ris-
holm(bass), Thomas Kjøniksen(gitar),
Pål Øyvind Nordengen(trommer) og
Magnus Ravneng(piano/synth).


