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Jeg er veldig glad i velsignelsen som alltid lyder i våre gudstjenester og andre 
samlinger i kirken: «Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse 
over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.»

I  2. Mosebok 33,18-21 står det: 
«La meg da få se din herlighet!» sa Moses. Han svarte: «Jeg vil la all min godhet gå 
forbi deg og rope ut for deg navnet Herren. For jeg er nådig mot den jeg viser nåde, 
og barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over. Du kan ikke få se ansiktet mitt», 
sa han, «for et menneske kan ikke se meg og leve.» Herren sa: «Se, her er et sted 
tett ved meg; still deg der på klippen! Når så min herlighet går forbi, vil jeg la deg 
stå i klippekløften, og jeg vil dekke deg med håndflaten til jeg er kommet forbi. Så 
vil jeg ta hånden bort; da kan du se meg bakfra, men ansiktet mitt kan ingen se.» 

2. Mosebok bærer også navnet Exodus, som betyr utgang. Her beskrives Israelsfol-
kets utgang fra Egypt, og deres vei mot det lovede land. Kapitlene rundt vår tekst 
handler om pakten Gud opprettet mellom seg og folket, og om lovgivningen på Sinai.
For selv om folket hadde vært både ulydige og vantro da de laget seg en avgud, så 
ville Gud holde sitt løfte, og føre dem hjem til det lovede land. Men hvem skulle 
lede dem?

Moses minner Gud om utvelgelsen og løftene. Han ber om å få et tegn på hvem 
Gud er, og på at Gud selv ville lede dem. 
Moses ber om intet mindre enn å få se Guds herlighet!
Men Gud vil verne Moses mot å se hans ansikt. Det er ennå et skille mellom Gud, 
som er hellig, og menneskene som er urene på grunn av sine synder.
Det betyr ikke at Gud ikke er nær, han går forbi Moses – men Moses får bare se 
ham bakfra.
Moses har også fått lære Guds navn å kjenne: JAHVE, som betyr «Jeg er». Navnet 
forteller at Gud har vært og fortsatt vil være virksom i folkets historie. Handlingene 
Gud – JAHVE – gjør for sitt folk viser hvem han er. – En nådig og barmhjertig Gud…

Det er ikke så lenge siden vi feiret jul, der sentrum for vår feiring er et lite barn i 
hvem Gud har kommet oss helt nær. Og i Jesus Kristus gir Gud seg til kjenne i en 
menneskekropp og med et ansikt. Gud blir en av oss, for at vi skal få være hans!
I Jesus viser Gud oss sitt sanne ansikt – og han er i sannhet en nådig og barm-
hjertig Gud!

Moses ba om å få se Guds herlighet, men han fikk ikke 
se Guds ansikt.
I Jesus har Gud gitt sitt ansikt til kjenne, og 
Jesus har vist oss Guds herlighet.
I ham har vi også fått et håp, om en himmel 
der Gud vil bo sammen med oss – ansikt til 
ansikt. Og fram til vi kommer dit skal vi 
få leve under hans velsignelse…

Dette er tanker jeg bærer med meg inn i et 
nytt år. Guds ansikt lyser over oss. Guds 
blikk følger meg. Hans omsorg omfavner 
meg - og deg – hver dag. Han møter oss med 
velsignelse, nåde og fred.

Godt nytt år!

Ingrid prest

Herren la sitt ansikt
lyse over deg
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Ebba Mikkelsen 100 år
Da menighetsrådet hadde sitt tradisjonelle adventsbesøk på Vartun 
tirsdag 6. desember, ble det også gjort stas på Ebba Mikkelsen som fylte 
100 år 21. desember. 
Ebba og hennes nå avdøde mann Arne Mikkelsen, var sentrale i opp-
byggingen av Hafslundsøy kirke som stod ferdig i 1996. Og vi benyttet 
anledningen til å gratulere henne med åremålsdagen og takke for den 
fantastiske innsatsen og det store engasjementet gjennom mange år.

100-års jubilanten Ebba Mikkelsen sammen med soknepreest Ingrid D. Levinsen og 
menighetsrådets leder Kjell Lunde. (Foto: Ketil Strebel)

Sokneprest Ingrid D. Levinsen gratulerte Ebba Mikkelsen med 100-årsdagen.

Prøveperiode 
for ny 
liturgi

Vi er, som mange har 
fått med seg, i gang med 
ny liturgi i våre menig-
heter. Vi har frist fram 
til høsten med å fast-
legge akkurat hvordan 
vi vil ha det, ut i fra de 
valgmuligheter kirken 
sentralt har lagt, og i lø-
pet av våren vil vi prøve 
ut noen ulike modeller. 
Vi vil også få ny liturgisk musikk. Og 
til sammen oppleves dette av mange 
som mye nytt på en gang, og kanskje 
litt i meste laget. Vi vil gjerne ha 
tilbakemeldinger på hvordan dere 
opplever gudstjenestene. Det settes 
ut responskasser i begge kirkene 
der dere kan skrive hva dere tenker 
– positivt og negativt. Det er ikke et 
alternativ at alt skal bli som det var. 
Det nye er kommet for å bli, men vi 
vil jobbe for at det skal bli bra, sam-
tidig som vi har forståelse for at det 
er litt krevende før vi er blitt kjent 
med det nye og har funnet vår form.

Les menighetsbladet
på internett:

www.varteig.menighetsblad.net
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Før og nå
Fra småbruk til planteskole
I 1869 kjøpte Arne Eriksen rundt 25 mål jord som ble utskilt fra Nordby gård på Hafslundsøy. 
Den nye plassen fi kk navnet Vestby. Lite ante nok Arne at dette småbruket skulle utvikle seg 
til å bli en av de større planteskolene i Østfold, og sysselsette sju personer. 

De fl este gårdene på Hafslundsøy har sisteledd –by, som betyr gård eller bosted. Sammensatte 
by-navn stammer fra tiden 800 til 1350 e.Kr. 
Førsteleddet i Vestby angir himmelretningen, på linje med nabogården som het Østby og det 
opprinnelige hovedbølet med navnet Nordby.
I 1947 ble for øvrig Østby kjøpt inntil Vestby, og elleve år senere ble også Nordbyberget til-
leggsjord til samme gården. Derfor er Vestby i dag på rundt 100 mål jord og skog.

Lærte Tune-folk om hagebruk
Nå skal man kanskje ikke undres over at senere generasjoner på Vestby har satset stort på 
produksjon av hagevekster. Arne Eriksens mormor og morfar var Ann Georgesdatter Potter 
og John Alexander Robertson, skotter som i 1797 kjøpte Store Tune.
Det sies om Ann og John at de oppdro innbyggerne i Tune til hagebruk. Da er det ikke mer enn 
naturlig at denne interessen også gikk i arv i egen slekt.
Selv var Arne Eriksen født på Hasle i 1837, med foreldre Nancy Agnes Johnsdatter og Erik 
Arnesen Jelsnes. Arne var for øvrig yngst av tolv søsken.
I 1863 selger de Hasle, og fl ytter inn i ei stue under Skjeggeby. Seks år senere får Arne så kjøpt 
25 mål av Nordby, og etablerer seg i ny bygningsmasse på Vestby. Småbruket ga grunnlag for 
hest og et par kuer.

Store barnefl okker
Arne Eriksen var gift med Oline Andersdatter Bråtenes, født i 1834. Ti barn fi kk sin oppvekst 
på Vestby. Arne døde på Vestby i 1906, Oline fem år senere. Sønnen Ove overtok Vestby i 
1906. Han var født 07.08.1868, og var gift med Emma Pedersdatter fra Tarris, født 17.10.1871.
Også i dette slektsleddet ble det en tallrik barnefl okk på Vestby – Arthur Peder født 23.09.1890, 
Ole Edvart 15.10.1892, Ingeborg Otilie 09.03.1895, Inger Anette 21.10.1897, Valborg 24.02.1899, 
Einar Alfred 24.12.1905, Andreas 12.11.1908, Erling 21.11.1910, Ragnhild 28.06.1913 og Ella 
Oddborg 18.09.1914. Emma døde i 1951, Ove i 1954.

Grønnsaker og blomster
Gartnerivirksomhet ble det først da sønnen Andreas overtok i 1937. Fire år tidligere hadde han 
giftet seg med Margit Elise Lunde, født 08.08.1909. Den spede begynnelse var et lite drivhus 
i sørenden på lagården, samt blomster og grønnsaker på friland.
Etter hvert utviklet virksomheten seg, og to dager i uka – onsdager og lørdager – sto familien 
på torget med gårdens produkter. Dessuten hadde Andreas fast salgsrute på Øya hver fredag.
Margit og Andreas fi kk barna Gerd Elisabeth, Finn Egil og Rannveig.
Andreas døde 18.02.1989, Margit 07.07.2004.

Planteskole
Sønnen Finn var nyutdannet fra Gjennestad Planteskole i 1960, og startet da utviklingen 
av Vestby Planteskole. Med basis i det som familien allerede hadde etablert, kom det første, 
store drivhuset i 1963. Nå består anlegget av tre veksthus og to kjølelager, samt et uteareal 
på rundt 20 mål.
Finn og kona Grete f. Hafsten overtok Vestby i 1976. Selv om de nå har overlatt roret til søn-
nen Carl Ove, er de fortsatt fulltids sysselsatt i virksomheten. Carl Ove er gift med Marianne 
f. Larsen, og har barna Anette og Anders.
Gartneridrift er arbeidsintensiv næring, og i sesongen kan det gjerne bli både ti og tolv timers 
arbeidsdag. Fem personer er fast sysselsatt på Vestby Planteskole, i tillegg til to sommerhjelpere.
Grønnsaksproduksjonen er borte, men til gjengjeld er det satset stort på blant annet roser, 
stauder og frukttrær. I en tid hvor kjedene dominerer i mange bransjer, kan familiebedriften 
på Hafslundsøy glede seg over en markedsdekning som rekker også utenfor Østfolds grenser.

Tekst: Øistein Bøe
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Flyfoto av Vestby (2096/9) fra 1952. Gårdsbebyggelsen med bolig, lagård og bryggerhus ble reist av Ove 
og Emma Vestby tidlig på 1900-tallet. Det er for øvrig samme bebyggelsen som fortsatt står på gården, 
om enn restaurert i flere omganger.
Bildets eiere: Grete og Finn Vestby.

Flyfoto 56 år senere dokumenterer til fulle utviklingen av Vestby Planteskole – men også den boligreisingen 
som har skjedd i området siden midten av forrige århundre.
Foto: Asker Flyfoto. Bildets eiere: Marianne og Carl Ove Vestby.

Før og nå
Menighetsbladet startet i julenummeret en serie «Før og nå». Tanken er å presentere 
ett eldre bilde i hvert nummer av Menighetsbladet, samt litt historisk fakta omkring 
motivet, koblet opp mot et bilde slik det ser ut i dag.
Varteig Historielag har tatt på seg ansvaret for artikkelserien. Presentasjonen i julenum-
meret tok for seg Snoppestad gård.
Har du kommentarer eller synspunkter på serien, send mail til 
varteighistorielag@gmail.com
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Av Ketil Strebel

Størrelsen på årskullene i Varteig sokn 
ligger på rundt 50-60 barn og ungdom 
(som er medlem av Den norske Kirke). 
Trosopplæringsplanen skal sørge for et 
tilbud til alle døpte i årsklassene fra 0 til 
18 år, det vil si opp mot omkring 1000 
barn og ungdommer!

Størst av alt…
Tilbud til nær 1000 barn og 
unge i Varteig menighet

Globusagentene… Lys våken… Konfirmantundervisning… Småbarnssang… 
Tårnagentene… Minilederkurs… Aktiviteter du kanskje har hørt om i Varteig og 
Hafslundsøy menigheter. Det er noen av de utallige tilbudene som inngår i trosopp-
læringsplanen for Varteig menighet. Og mange barn og ungdommer har allerede 
stiftet bekjentskap med et eller fl ere av arrangementene.

Fra «Lys Våken» i Hafslundsøy kirke. 
(Foto: Leif Levinsen)

«Globusagentene». (Foto: Åslaug Gabestad.)

Kristendomsundervisningen som vi som 
er litt eldre husker fra skolen, med bi-
belfortellinger og salmevers er historie, 
Kirken har overtatt ansvaret for å lære 
opp sine medlemmer i den kristne tro.
Arbeidet er godt i gang i Varteig sokn. 
Trosopplæringsplanen begynner å bli 
komplett, svært mange av tilbudene er 
allerede godt i gang. Noen har vært i 
gang i fl ere år. Menighetspedagog Kir-

sten Brandt har fått utvidet sin stilling 
til en full stilling med trosopplærings-
midler. I midten av april skal Kirke-
lig fellesråd behandle og godkjenne 
trosopplæringsplanene for samtlige 
menigheter i Sarpsborg kommune.
- Opp til femte-sjette klasse har vi tilbud 
her lokalt i Varteig og på Hafslundsøy. 
En del av det som er for de som er eldre 
samarbeider vi med andre menigheter 
i kommunen om, forteller Kirsten.  
- Tilbudene skal være breddetiltak, noe 
som passer for alle. Alle døpte skal få 
tilbud om å være med, tilbudene skal 
tilrettelegges for alle etter deres behov.
Eksisterende tilbud som barneklubber, 
gospelkor og barnemisjon inngår ikke 
i trosopplæringsarbeidet, selv om det 
selvfølgelig er mye godt trosopplærings-
arbeid også i de tilbudene.
- En del av tilbudene er ting som skjer 
en gang i året, slik som «Tårnagentene» 
eller «Lys Våken». Noen synes det 
kanskje er litt rart og litt synd. Men, 
julaften feirer vi en gang i året også… 
Og det skjer jo mye annet i menigheten 
vår i løpet av året som alle kan være 
med på, sier Kirsten.

Tilbud fra 
første leveår
Det er tilbud fra første leveår i Varteig 
sokn: Det begynner med babysang, som 
for så vidt er et tilbud som menigheten 



Varteig menighetsblad 7

En del av tilbudene er slik at barna 
blir invitert til dem to år på rad. Det 
gjelder blant annet «Tårnagentene», 
når ungene går på oppdagelsesferd i 

kirken. Dette blir de invitert til både det 
året de går i andre klasse og det året de 
går i tredje. «Tårnagentene» blir alltid 
arrangert i Varteig kirke, for der er det 
tårn å utforske…Det skjer i april.
På samme måte er «Globusagentene» et 
tilbud til de som går i tredje og i fjerde 
klasse og noe Varteig sokn samarbei-
der med Skjeberg om. Det handler om 
misjon og internasjonalt arbeid. «Lys 
våken» er et tilbud til de som går i femte 
og sjette klasse. De overnatter i kir-
ken, og dette arrangementet er lagt til 
Hafslundsøy kirke, der det passer bedre.

Et tilbud som først kommer fra neste 
år er «Kode B» et bibelkurs. Det er også 
for de som går i femte og sjetteklasse. 
Et annet tilbud som ikke er kommet i 
gang ennå er «Helt grønn», et tilbud for 
femte til sjuende-klassingene.
For 12-14 åringene, fram mot kon-
firmasjonsalder finnes et tilbud som 
heter «Friends». Dette er noe alle me-
nighetene i Sarpsborg samarbeider om. 
«Friends» er en stor «happening» som 
foregår i gymnastikksalen på Greåker 
videregående skole en fredagskveld nå 
i februar.

Fra «Lys Våken» med  overnatting i Hafslundsøy kirke. (Foto: Leif Levinsen)

har hatt en årrekke. Og det fortsetter 
med småbarnssang for de som er ett til 
tre år. Det sendes ut invitasjoner i pos-
ten til de som har barn i aktuell alder, 
og disse tilbudene er også annonsert på 
side 12 i dette bladet.
Fireåringene får tilbud om «Min Kir-
kebok», femåringene blir invitert til 
«Kirkerottene», en hel kveld i kirken der 
de ser film, spiser middag og avslutter 
med aftenbønn.
Kirken markerer skolestart for 6-årin-
gene, de får også en bok. Og første og 
andre-klassingene blir spesielt invitert 
til karnevalsgudstjenesten som arran-
geres på fastelavnssøndag. 

«Globusagentene». (Foto: Åslaug Gabestad.)
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92 prosent 
konfirmeres
Konfirmasjonsundervisningen inngår 
også i trosopplæringsplanen. Det er 60 
timer til sammen.
- I Varteig ble 92 prosent av de døpte 
i årskullet konfirmert i fjor, det er en 
oppslutning vi er meget godt fornøyd 
med, forteller Kirsten.
Nå får ungdommene også et tilbud et-
ter konfirmasjonen. Allerede i august 
inviteres de til en reunion i form av en 
Göteborgtur med besøk på Liseberg og 
på den norske kirken (Norsk kirke i 
utlandet, tidligere Sjømannskirken) i 
Göteborg.
Og deretter blir de invitert med på 
«MILK» - minilederkurs. Etter kurs blir 
de bedt om å være med som miniledere 
på ulike arrangementer for de yngre: 
«Lys Våken», «Tårnagentene» osv.
Det neste tilbudet er selvfølgelig «Milk-
shake», en samling for miniledere i hele 
Sarpsborg, der shakes de sammen… Det 
er en overnattingstur.
- Vi har fått veldig mange flinke ledere 
på den måten, sier Kirsten.
Ungdommene inviteres også til å bli 
med i arbeidet til Changemaker, ung-
domsarbeidet til Kirkens Nødhjelp.
Det siste tilbudet er en tur til Taizè-
klosteret i syd-Frankrike, med et opp-
hold på klosteret der. Dette er et tilbud 

Trosopplæringsutvalget i Varteig sokn. Fra venstre Lisbeth Johansen, Kirsten Brandt,  Reidun Bøe Hansen, Bjørn Langerød og 
Leif Levinsen. (Foto: Ketil Strebel)

som nok ikke alle har mulighet til å bli 
med på, men de som har deltatt på disse 
turene er svært begeistret over det de 
har fått oppleve. De som er med på slik 
tur, bidrar med å arrangere Taizèguds-
tjeneste i Sarpsborg kirke etterpå.
Til høsten vil det også bli forsøkt å ar-
rangere noe som heter «Camp 18». Det 
er et fantastisk fellesarrangement som 
vi håper å få mange med på i september, 
en type leir for 17-18 åringer, de som går 
siste året på videregående, en skikkelig 
camp med mange utfordrende og spen-
nende aktiviteter. Noe som passer når 
det er en overgang fra umyndig ungdom 
til myndig og voksen.

Trosopplæringsplanen skal omfatte 
tilbud på samlet 360 timer fordelt over 
de 18 årene fra dåp til myndighetsalder. 
- Vi har nå på plass tilbud som omfatter 
ca 250 timer her i Varteig, resten kom-
mer i løpet av året og neste år, opplyser 
Kirsten.
Som nevnt er trosopplæringsplanen og 
de tilbudene som ligger i den en del av 
arbeidsoppgavene til menighetspedagog 
Kirsten Brandt. Hun har et eget utvalg, 
trosopplæringsutvalget oppnevnt av 
Varteig menighetsråd å samarbeide 
med. Utvalget består av Reidun Bøe 
Hansen, Lisbeth Johansen, Bjørn Lan-
gerød, Leif Levinsen og Kirsten.

«Globusagentene». (Foto: Åslaug Gabestad.)
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Storsamlingene er lagt opp for hele familien. 
Undervisningskveldene er først og fremst beregnet på voksne. 

Vil du ha en påminnelse på SMS når et møte nærmer seg? 
Gi beskjed til Knut Holmen, mob 909 77 805 

eller på e-post: koholm@online.no.

Se også www.vi.normisjon.no

- normisjon
- tør tjene sammen i tro

PROGRAM FOR  JANUAR - MARS 2012:
25.01 kl:19-21: Con Dios i Hasle Menighetssenter for ungdom 
over 13 år 
29.01 kl 17:00: Storsamling, Hasle Menighetssenter
Tema: ”Å være en disippel – jeg?”  Taler: Elisabeth Bjor Åsbø 
12.02 kl 11:00: Søndagsskole i Betania på Ise 
16.02 kl 19:00: Undervisningskveld i Hasle Menighetssenter
Tema: Tro og gudsbilder i en mangfoldig verden
Taler: Arild Romarheim
21.02 kl 11:00: Formiddagstreff i Betania på Ise. Andakt av Bo 
Johannes Hermansen. Sang, opplesning og bevertning.
26.02 kl 11:00: Søndagsskole i Betania på Ise
26.02 kl 17:00: Storsamling i Hasle Menighetssenter. Kine 
Bergerud holder kveldens andakt over temaet: ”Å være en 
disippel. Om Peter”
29.02 kl:19-21: Con Dios i Hasle Menighetssenter for ungdom 
over 13 år 
11.03 kl 11:00: Søndagsskole i Betania på Ise 
15.03 kl 19:00: Undervisningskveld i Hasle Menighetssenter
Tema: Tro og trosforskjeller i møte med kirker når vi er turister 
utenfor vårt eget land. Taler: Leif Levinsen
20.03 kl 11:00: Formiddagstreff i Betania på Ise. Leif Paus er 
dagens taler. Sang, opplesning og bevertning.
21.03 kl:19-21: Con Dios i Hasle Menighetssenter for ungdom 
over 13 år 
25.03 kl 11:00: Søndagsskole i Betania på Ise 
25.03 kl 17:00: Storsamling i Hasle Menighetssenter. 
Tema: ”Å være en disippel.” Sang og delekveld.
Denne kvelden er DU en viktig bidragsyter.

Hafslundsøy
barnegospel

Koret har øvelse hver 
tirsdag kl. 17.00 

i Hafslundsøy kirke. 

Er du 6 år eller større, 
er du veldig velkommen! 

Det er mange med i koret, 
og det er plass til flere!

Program for
Varteig

Bygdekvinnelag

20. mars kl.19.00:  
Vi viser bilder fra de to siste års 
arrangementer, konkurranser og 
underholdning. 
På Bygdehallen i Varteig.
                                                                  
17. april kl.19.00: 
Mannekengoppvisning med klær fra 
Stene R på Stopp,Tune. 
På Bygdehallen i Varteig.

8. mai kl. 17.00:
Medlemsmøte etter oppsatt plan. 
Steking av lefser.
Vi inviterer med oss interesserte i 
år også.
På Vestvold

Storsamlingene er lagt opp for hele familien. 
Undervisningskveldene er først og fremst beregnet på voksne. 

Vil du ha en påminnelse på SMS når et møte nærmer seg? 
Gi beskjed til Knut Holmen, mob 909 77 805 

eller på e-post: koholm@online.no.

Se også www.vi.normisjon.no

- normisjon
- tør tjene sammen i tro

PROGRAM FOR  JANUAR - MARS 2012:
25.01 kl:19-21: Con Dios i Hasle Menighetssenter for ungdom 
over 13 år 
29.01 kl 17:00: Storsamling, Hasle Menighetssenter
Tema: ”Å være en disippel – jeg?”  Taler: Elisabeth Bjor Åsbø 
12.02 kl 11:00: Søndagsskole i Betania på Ise 
16.02 kl 19:00: Undervisningskveld i Hasle Menighetssenter
Tema: Tro og gudsbilder i en mangfoldig verden
Taler: Arild Romarheim
21.02 kl 11:00: Formiddagstreff i Betania på Ise. Andakt av Bo 
Johannes Hermansen. Sang, opplesning og bevertning.
26.02 kl 11:00: Søndagsskole i Betania på Ise
26.02 kl 17:00: Storsamling i Hasle Menighetssenter. Kine 
Bergerud holder kveldens andakt over temaet: ”Å være en 
disippel. Om Peter”
29.02 kl:19-21: Con Dios i Hasle Menighetssenter for ungdom 
over 13 år 
11.03 kl 11:00: Søndagsskole i Betania på Ise 
15.03 kl 19:00: Undervisningskveld i Hasle Menighetssenter
Tema: Tro og trosforskjeller i møte med kirker når vi er turister 
utenfor vårt eget land. Taler: Leif Levinsen
20.03 kl 11:00: Formiddagstreff i Betania på Ise. Leif Paus er 
dagens taler. Sang, opplesning og bevertning.
21.03 kl:19-21: Con Dios i Hasle Menighetssenter for ungdom 
over 13 år 
25.03 kl 11:00: Søndagsskole i Betania på Ise 
25.03 kl 17:00: Storsamling i Hasle Menighetssenter. 
Tema: ”Å være en disippel.” Sang og delekveld.
Denne kvelden er DU en viktig bidragsyter.
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 Solveig Skaar Eliassen(17år) og Anders Sjøgreen 
Faale(17år) underholdt med sang og musikk. 
(Fotos: Heidi Eliassen)
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Juletrefest i 
Hafslundsøy kirke

Fotos: Heidi Eliassen
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       for barn 1-3 år,  onsdager kl. 17.30 - 18.30
                   i Hasle menighetssenter:

30. mars, 6. april og 13. april

Kontaktperson for barnesang 
 Kirsten Brandt, tlf 936 37 578
  eller Ragnhild Brenne, tlf. 69 13 11 47. 

for barn 0 - 1år, 
 avsluttet for vårhalvåret

Barnekor med barn 3-6 år,
annenhver onsdag kl 17.30
 i Hasle menighetssenter:  
  
 30. mars       13. april
  

0 – 1 år, tirsdager kl. 11.00 - 13.00, 
   Hasle Menighetssenter
24. januar      7. februar
31. januar   14. februar

1 – 3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30, 
   Hasle Menighetssenter
29. februar  21. mars
  7. mars   28. februar
14. mars   11. april

(3 – 6 år) onsdager kl. 17.30 – 18.30, 
    Hasle Menighetssenter 
    1. februar  14. mars
 15. februar  28. mars
29. februar  11. april
   

Andre arrangementer der barnesangen synger/deltar:
Tirsdag 20. mars, Varteig kirke: Hverdagsgudstjeneste.
Onsdag 11. april, Hasle Menighetssenter: Felles avslutning for sanggruppene.
    Vi ønsker oss smågevinster til utlodning

 Kontakt: Kirsten Brandt, tlf. 936 37 578
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Døpte: 
Varteig kirke:
Andreas Sandvik
Hallgrim Thon

Døde: 
Arne Dan Bakkenget
Berit Synnøve Haugen

Varteig preste- og menighetskontor
Ingaveien 33, 1735 Varteig

   Telefon: ................. 69 12 35 97

-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

Telefax: ................. 69 12 36 13

Epost:
varteig.prestegjeld@sarpsborg.
com

Kontortid (f.o.m 22. sept.):
Daglig leder
Torsdag: ..............  09.00 - 13.00
Fredag:  ................ 09.00 - 13.00
Sokneprest treffes sikrest
Onsdag: ................. 10.00 - 12.00

Sokneprest Ingrid D. Levinsen:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 95
Telefon mobil: ......... 452 65 229
E-post: ingrid-dorthea.levinsen 
@sarpsborg.com 
Soknepresten kan nås på mobil-
telefon når hun ikke er på 
kontoret.

Daglig leder (vikar)
Unni Christin Klemsdal:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 97
E-post: 
unni-christin.klemsdal@sarps-
borg.com 

Prostiprest Leif Levinsen:
Telefon kontor: ...... 69 15 18 18
Mobiltelefon: ........... 414 40 947
E-post:
le-levin@online.no 

Menighetspedagog 
Kirsten Brandt:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 81
Mobiltelefon: ........... 936 37 578
E-post:
kirsten.brandt@sarpsborg.com 

Organist i Varteig kirke
Knut Bøe:
Telefon privat: ........ 69 13 11 73
E-post: k-boe2@online.no

Vik. kirketjener i Varteig kirke
Bjarne Arntsen:  
Telefon mobil: .......... 413 01 166
E-post: 69131403@tele2.no

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

Menighetsrådsleder 
Kjell Lunde:
Telefon privat: ......... 69 13 13 03
Epost: kjelll@c2i.net

Varteig Menighetsblad:
Adresse: 
Apolloveien 39
1734 Hafslundsøy

Epost:
varteig@menighetsblad.net

Trenger du koselige lokaler til
Minnesamvær
Konfirmasjon

Jubileer
Selskaper

Da har vi det for utleie 
med godt utstyrt kjøkken.

For bestilling 
kontakt Kristine Bøe

tlf. 69 15 77 25 / 958 64 128.

Høgheim 
Furuholmveien 12

Slekters
gang

Din totalleverandør 
av byggevarer

Vi trenger
hjelp!

Er det noen som har lyst 
og anledning til å gjøre 
en innsats for kirkekaffe i 
Hafslundsøy kirke? 
Det har vært en tradisjon så lenge 
kirken har eksistert at det er en enkel 
kirkekaffe etter gudstjenesten de aller 
fleste søndager hvor det er gudstjeneste 
på Hafslundsøy (ca. annenhver søndag).
Nå har flere av de som har stått for dette 
takket av etter mange års innsats, og vi 
trenger nye som kan gå inn i oppgavene, 
om vi skal kunne opprettholde dette 
hyggelige tilbudet. 
Det er ikke mye jobb. Serveringen er 
oftest bare kjeks, kaffe og te. Men det 
må gjøres i stand og ryddes etterpå. 
Vi vil gjerne ha så mange at det blir en 
turnus for tjenesten, der den enkelte 
bare får ansvar for en søndag i ny og ne. 
Ta kontakt med sokneprest Ingrid D. 
Levinsen (45265229) eller Varteig me-
nighetskontor!
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Avd.
1. Hafslundsøy Bakeri 69 133460
3. Halden Storsenter 69 187895
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 80 år har vi  bakt  brød og kaker!  
Vi  baker fortsatt på den «gammeldagse» må-
ten, 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!

oyabakern@baker-skoglund.no

HASLE
MENIGHETSSENTER

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, krisiti3@online.no eller
Menighetskontoret, telefon 69 12 35 97.

Ønsker du 
besøk?

Kjenner du noen som trenger 
besøk,

eller vil du bli besøker?

Kontakt 
 Varteig menighetskontor,

tlf 69 12 35 97.

Ønsker du å annonsere i 
Varteig Menighetsblad?

Informasjon om priser etc.
får du ved henvendelse til 

menighetskontoret,
telefon  69 12 95 37
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Med forbehold om endringer.

GUDSTJENESTER  
Søndag er gudstjenestedag

Telefonnummer 
for kirkeskyss:

95 09 63 29

Ønsker du skyss til kirken?
Ring 95 09 63 29

Hafslundsøy kirke.

Søndag 29. januar
4. søndag i åpenbaringstiden
Joh 9,1-7.35b-38
Luk 18,35-43
2 Mos 3,10-12; 4,10-16 og  Rom 9,20-24
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Le-
vinsen. Offer til menighetens trosopp-
læringsarbeid.

Søndag 5. februar
Såmannssøndag
Mark 4,26-34
Luk 8, 4-15
Jer 20,7-9 og Rom 10,13-17
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest In-
grid D. Levinsen og menighetspedagog 
Kirsten Brandt. Utdeling av 4-årsboka. 
Offer til Det norske Bibelselskap. Et-
ter gudstjenesten blir det saft, kaffe 
og boller.

Søndag 12. februar
Kristi Forklarelsesdag
Joh 12,20-33 
Markus 8,27-38
Jes 53,1-5  og 1 Kor 1,18-25 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Nattverd. Offer til speiderne 
i Varteig.

Varteig kirke

Søndag 11. mars
3. søndag i fastetiden
Mark 9,17-29 
1 Mos 45,1-15;50,14-21 
Job 2,1-10 og Ef 6,10-18
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Nattverd. Offer til menig-
hetsarbeidet.

Søndag 18. mars
4. søndag i fastetiden
Joh 3,11-16 
2 Mos 12,1-28
4 Mos 21,4-9 og 2 Kor 5,18-21 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Nattverd. Offer til Kirkens 
Nødhjelp, fasteaksjonen.

Søndag 19. februar
Fastelavnssøndag
Joh 12,20-33 
1 Mos 45,1-15;50,14-21 
Ef 6,10-18 og Mark 9,17-29
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Karnevalsgudstjeneste ved sokneprest 
Ingrid D. Levinsen og menighetspeda-
gog Kirsten Brandt. Offer til Hafslunds-
øy Barnegospelkor. 

Søndag 26. februar
1. søndag i fastetiden
Matt 16,21-23 
1 Mos 37,1-36
1 Mos 4,1-7 og 1 Kor 10,10-13
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Le-
vinsen. Nattverd. Offer til menighets-
arbeidet.

Søndag 4. mars
2. søndag i fastetiden
Luk 7,36-50 
1 Mos 39,1-23 
1 Mos 3,8-15 og Rom 5,17-19 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Nattverd. Offer til Norges 
Kristelige Student og Skoleungdomslag.

Søndag 25. mars
Maria budskapsdag
Luk 1,46-55 
Luk 1,26-38 
Jer 33,14-17 og Ef 1,3-6 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levin-
sen. Nattverd. Offer til Kirkens ressurs-
senter mot vold og seksuelle overgrep.

Søndag 1. april
Palmesøndag
Matt 26,6-13 
Matt 21,1-17
Jes 56,6-8 og Rom 3,21-26 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest  Ingrid D. 
Levinsen. Offer til Misjon uten grenser.



Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad,
Apolloveien 39,
1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 6.mars.

Varteig Historielag
Fredag 10. februar: 
Varteig Historielag feirer 30-års-
jubileum i Ingasalen i Bygdehallen. 
Innbydelse ble sendt medlemmene 
straks over nyttår. 

Mandag 27. februar kl. 19.00:
Årsmøte i Peisestua i Bygdehallen. 
Etter  årsmøtesakene bl ir  det 
orientering om historielagets kultur-
minneregistrering ved Øistein Bøe.

Mandag 19. mars kl. 19.00:
Møte i Peisestua i Bygdehallen. 
Forfatter Torill Stokkan kåserer 
over «eventyrlige Østfold», om tro og 
overtro. 

Mandag 23. april kl. 19.00:
Møte i Peisestua i Bygdehallen. 
Kirkeverge Jan Erik Sundby foredrar 
blant annet om middelalderkirke-
gårder, deriblant den i Varteig.
OBS: Foredragsholderne for 19. mars 
og 23. april har byttet plass. 

Lørdag 2. juni:
Histor ie laget  arrangerer  tur 
til Elingård herregård og Tomb 
videregående skole for guiding på 
utstillinger av blant annet husgeråd 
og jordbruksredskap.

Søndag 19. juni:
Bygdedagen.

I tillegg samles historielagets 
slektsforskergruppe på Bygdehallen 
første torsdag i hver måned kl. 19.00. 
Unntaket er april, da samlingen er 
12. april.

For dem som eventuelt ikke har 
fått anskaffet seg historielagets 
kalender for 2012, er det fortsatt 
et lite restopplag for salg (kr. 70). 
Vi minner også om at historielaget 
har Inga-hefter for salg (70 kr for 
2011-utgaven, moderert pris for eldre 
utgaver), og likeså de tre DVD’ene 
med skolefilmen fra 1959/bygdefilmen 
fra 1961 (kr. 160), kommunefilmen 
fra 1984 (kr. 160) og fløterfilm/1861-
skuespill (kr. 170). Bestilling kan skje 
til historielagets tillitsvalgte, eller på 
varteighistorielag@gmail.com

For mer informasjon – se:
www.varteig-historielag.no

Alle er hjertelig velkommen til 
våre arrangementer!

Breidablikks venner
har arrangementer følgende fredager kl. 18.00:
 

 17. februar: Årsmøte
 16. mars
 20. april
 18. mai: Allsangkveld
 15. juni
 

Alle hjertelig velkommen!


