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Torsdag 15. nov kl 19:00: Undervisningskveld i Hasle 
Menighetssenter.Tema: Moses. Taler: Leif Levinsen
Søndag 18. nov kl 11:00 Søndagsskole i Betania, Ise.
Tirsdag 20. nov kl 11:00: Formiddagstreff i Betania 
på Ise. Jan Holene m lysbilder og misjonsinformasjon. 
Opplesning og bevertning.

Søndag 25. nov kl 17:00: Storsamling i Hasle Menig-
hetssenter. Misjonskveld
Tema: Hvem får? Hvem gir? Taler: Mona Bøe

Søndag 02. des kl 11:00: Søndagsskole i Betania, Ise
LØRDAG 08. des kl 14:00: Juleverksted, Betania 

Torsdag 13. des kl 19:00: Undervisningskveld i Hasle 
Menighetssenter. Tema: David. Taler: Runo Lilleaasen

Søndag 16. des kl 11:00: Søndagsskole i Betania på Ise

Tirsdag 18. des kl 11:00: Formiddagstreff i Betania på 
Ise. Tale av Finn Olav Myhre. Vi synger julen inn.
Opplesning og bevertning.

28. desember kl 17:00: Søndagsskolens juletrefest i 
Betania på Ise 

Tirsdag 15. jan kl 11:00: Formiddagstreff i Betania.

Torsdag 17. jan kl 19:00: Undervisningskveld  i Hasle 
Menighetssenter. Kari Mangerud Alvsvåg: Høysangen. 

Søndag 27. jan kl 17:00: Storsamling  i Hasle Menig-
hetssenter. ”Glede” - Bønnevandring for store og små

Torsdag 31. januar er det årsmøte for medlemmene 
våre i Hasle menighetssenter. 

Torsdag 14. feb kl 19:00: Undervisningskveld  i Hasle 
Menighetssenter. Jobs bok. Taler: Runo Lilleaasen

- normisjon
- tør tjene sammen i tro

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.

Mer om oss på www.vi.normisjon.no

Forsidebildet
Forsidebildet i dette nummeret er 
hentet fra et av glassmaleriene i 
Varteig kirke, fra vinduet på nord-
siden i koret. Det har tittel «Jesu 
fødsel» og er malt av Borgar Hauglid 
i 1930.
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ling fra keiser Augustus om at hele verden 
skulle innskrives i manntall. Denne første 
innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var 
landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for 
å la seg innskrive, hver til sin by.
     Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea 
opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden 
han var av Davids hus og ætt,  for å la seg 
innskrive sammen med Maria, som var lovet 
bort til ham, og som ventet barn. Og mens de 
var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun 
fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte 
ham og la ham i en krybbe, for det var ikke 
husrom for dem.
     Det var noen gjetere der i nærheten som 
var ute på marken og holdt nattevakt over 
fl okken sin. Med ett sto en Herrens engel 
foran dem, og Herrens herlighet lyste om 
dem. De ble overveldet av redsel. Men enge-
len sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner 
dere en stor glede, en glede for hele folket: 
I dag er det født dere en frelser i Davids by; 
han er Messias, Herren. Og dette skal dere 
ha til tegn: Dere skal fi nne et barn som er 
svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var 
engelen omgitt av en himmelsk hærskare, 
som lovpriste Gud og sang:
   «Ære være Gud i det høyeste,
          og fred på jorden
          blant mennesker Gud har glede i!»
Da englene hadde forlatt dem og vendt til-
bake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: 
«La oss gå inn til Betlehem for å se dette som 
har hendt, og som Herren har kunngjort for 
oss.» Og de skyndte seg av sted og fant Maria 
og Josef og det lille barnet som lå i krybben. 
Da de fi kk se ham, fortalte de alt som var blitt 
sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, 
undret seg over det gjeterne fortalte. Men 
Maria tok vare på alt som ble sagt, og grun-
net på det i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake. 
De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt 
og sett; alt var slik som det var sagt dem.

Luk 2.1-20
 

Biskop Atle Sommerfeldt:

Himmelen tar 
jorden i favn

En julebetraktning julen 2012

Mennesket har så lenge vi har eksistert forsøkt å komme 
i kontakt med den makten som gjør at vi fi nnes. I kamp 
med naturens makt og ondskap, har menneskene gjennom 
ritualer i musikk, dans og malerier uttrykt sin lengsel etter 
opplevelser av det som er annerledes enn hverdagen, og som 
gir livet mening og beskytter mot alt det onde i tilværelsen. 
Denne drivkraften for å komme nærmere vår tilværelses 
urgrunn, er å søke etter det hellige. Det hellige som er an-
nerledes enn oss, som gir livene våre mening, og som viser 
menneskets storhet i forhold til alle andre skapninger.
Verdens eldste urbefolkning lever i Khalahari ørkenen 
i Botswana. Sanfolket uttrykte sin lengsel etter kontakt 
med det hellige i dans og hulemalerier. Noen hevder å ha 
sett spor etter disse ritualene, som er 70.000 år gamle. I 
Botswanas høyeste fjell, Tsodilo Hills, fi nnes mer enn 4000 
hulemalerier, som i alle fall er 25.000 år gamle, og som ut-
trykker denne tilbedelsen av det hellige. 
De aller fl este kirkene har kirketårn med spir som uttrykker 
den samme lengselen etter det hellige. Spirene peker mot 
himmelen og uttrykker den samme, urmenneskelige streben 
etter kontakt med det hellige som Sanfolket uttrykte for 

25.000 år siden.
I Betlehem for 2000 år siden begynner en ny 

historie. Himmelen tok jorden i favn. Det 
hellige kommer til oss som et menneske, 
født av en ung kvinne i en bestemt by i 
et kjent land. Og byen ligger der fortsatt 
som et synlig uttrykk for at det hellige slo 
seg ned blant menneskene. Det hellige ble 

den hellige. 
Det er julens ufattelige mysterium at den 
hellige, tilværelsens opphav og dypeste 

mening, kom til oss og delte våre liv.  Vi 
slipper å streve og strebe mot himme-

len. Himmelen kom til oss.
Den hellige kommer til oss med 
ordene om kjærlighetens til-
stedeværelse og kraft. Derfor 
får Maria og gjeterne høre de 
ordene som gir dem livsmot og 
livskraft: vær ikke redde! Den 
hellige er kjærlighet som over-
vinner ondskap og død, og som 
favner oss alle i et himmelsk 
favntak. 
Det all grunn til å feire Jesu 
fødsel. Det er å feire at Gud, 
Den hellige tar oss i favn. 
Noen større grunn til å feire 
fi nnes ikke.
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Den hellige kommer til oss med 
ordene om kjærlighetens til-
stedeværelse og kraft. Derfor 
får Maria og gjeterne høre de 
ordene som gir dem livsmot og 
livskraft: vær ikke redde! Den 
hellige er kjærlighet som over-
vinner ondskap og død, og som 
favner oss alle i et himmelsk 
favntak. 
Det all grunn til å feire Jesu 

Foto: Margrete Kvalbein
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Da Øya-skolen ble lagt i ruiner
Natt til 13. mai i 1948 ble barneskolen på Hafslundsøy totalt ødelagt i 
brann. Hadde Øya hatt en brokete skolehistorie før brannen, ble den 
ikke stort bedre de neste tre-fi re årene.
Jim Johansen på Helgeby kan sin Øya-historie, og for to år siden kåserte han om Hafslundsøy i et møte 
i Varteig Historielag. Der fortalte han også om den mangslungne skolehistorien.
Mens Varteig ennå var under Tune, lå Øya til Kirkefjerdingen skolekrets i Varteig. I 1861 ble imidlertid 
Varteig skilt fra Tune, og Hafslundsøy ble egen skolekrets. De 22 skoleelevene som den gang var på 
Hafslundsøy måtte heretter dele lærer med andre skolekretser i kommunen.

«Kunde spare 130 kroner»
De første årene etter 1861 ble skolen holdt i private hus, blant annet hos Lars Olsen på Skjeggeby. Det 
ble imidlertid dyrt å opprettholde skolen på Hafslundsøy, og i 1886 inngikk Tune kommune en avtale 
med Borregaard om at Øya-ungene skulle få gå på Borregaards bruksskole mot en årlig godtgjørelse til 
bedriften på 100 kroner.
Skolekommisjonen grep med begge hender denne ordningen, «som ikke alene ga Øens børn en bedre 
skole, men hvorved man ogsaa kunde spare 130 kroner om aaret».
Bedre skole ble det nok ved at elevene fra Hafslundsøy nå fi kk to skoledager i 40 uker i seksdelt skole. 
Tidligere hadde det vært tolv ukers udelt skole.

Farlig skolevei
Mange foreldre var imidlertid alt annet enn glade, ikke minst på grunn av den lange og farlige skoleveien 
over Sarpsbrua. Alle framstøt mot kommunen ble imidlertid kategorisk avvist av skolekommisjonen.

Kretsen reiste derfor i 1893 selv et skolebygg – det som 
på folkemunne het «Smaaskolen paa Hougen». Huset 
har senere tjent både som bedehus og musikkhus, og er 
nå lokale for en mc-klubb.
Elevtallet på Hafslundsøy var imidlertid i sterk vekst, 
og i 1905 bygde kommunen ny skole ikke langt fra der 
Furuheim ligger i dag. Dette skjedde imidlertid først 

Hafslundsøy skole sto ferdig i 1905, ble påbygd i 1919 – og ble totalskadet i brann i 1948. Bildet er 
hentet fra boka «Tune 1800-1930» (utgitt i 1983).
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Før og nå
Menighetsbladet startet i julenummeret i fjor 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. 
I nr. 6/2011 ble Snoppestad gård presentert, i 1/2012 Vestby gård/planteskole, 2/2012 AT-leiren i Varteig, 3/2012 kirkestallene 
i Varteig, 4/2012 Helgeby søndre og 5/2012 Ise stasjon.
Har du kommentarer eller synspunkter på serien, send mail til varteighistorielag@gmail.com

før og nå
etter sterkt og gjentagende press fra Øya-befolkningen. Saken ble klaget inn for skoledirektøren før det ble fattet vedtak i Tune 
om ny skole som ga rom for tredeling.
Skolen måtte for øvrig påbygges allerede i 1919, slik at bygget besto av fi re klasserom i første etasje, tre lærerboliger og skole-
kjøkken i andre etasje. Sløyd og bryggerhus var i kjelleren. Like ved skolen lå en to mål stor skolehage.

«Bli bare liggende»
Jim Johansen forteller om brann-natta, eller kanskje snarere påfølgende morgen. Han gikk i tredje klasse da skolen ble lagt 
i en brannruin. – Mor kom på morgenkvisten og fortalte at skolen hadde brent, og at jeg bare kunne bli liggende under dyna, 
husker han.
Selv om det kanskje kunne være godt for en guttunge å få skolefri, rystet selvsagt brannen hele lokalsamfunnet. 
Man trøstet seg imidlertid med at materielle tap kan erstattes, og fokuset kom umiddelbart på arbeidet med å skaffe erstat-
ningsskole for elevene på Øya.

Dyrt med skolebuss
Jim gikk altså siste året i småskolen da skolebygningen brant, og undervisningen for første til tredje klasse ble fl yttet til bedehuset. 
– Fjerde klasse gikk jeg på Hannestad skole. Kommunepolitikerne fant imidlertid at det ble kostbart med busstransport til 
Hannestad, og femte og sjette klasse ble derfor gått på Hafslund. Dit måtte vi fra Øya ta oss fram selv. Undervisning i sløyd 
foregikk på Lande skole, og dit syklet vi, forteller Jim Johansen.
Stor var naturlig nok gleden da han kunne begynne sjuende og siste skoleåret på en fl unkende ny skole i Hagastuveien. 
– Det ble en noe omfl akkende skolegang, men det ble jo folk av oss også, ler Jim Johansen.

Tekst: Øistein Bøe

Den gamle skoletomta inn for Furuheimveien er nå fullstendig tilgrodd. 
For 65 år siden lå det skole med to mål skolehage her. (Foto: Øistein Bøe).

Til høyre: Jim Johansen gikk i tredje klasse da Øya-skolen brant. Her 
har han entret lokket på skolebrønnen. (Foto: Øistein Bøe).
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Søndag 9. desember
kl. 18.00, Breidablikk:
Taler: 
Ole Kr. Wastvedt

May Lisbeth Johansen ble takket for 
mangeårig innsats av menighetsrådets 
leder Kjell Lunde.

Skifte av 
kirketjener i
Hafslundsøy kirke
Siden Hafslundsøy kirke 
stod ferdig for 16 år si-
den har May Lisbeth Jo-
hansen vært kirketjener 
i kirken. Nå har hun blitt 
uførepensjonist, og Ove 
Brandt har overtatt.
Under gudstjenesten i kirken søndag 
14. oktober ble Johansen takket for 
sin mangeårige innsats, og ble over-
rakt en gave fra menighetsrådets 
leder Kjell Lunde.
Samtidig ble kirkens nye kirketjener, 
Ove Brandt ønsket velkommen og 
overrakt sitt tjenestebrev. Ove er gift 
med menighetspedagogen i Varteig 
sokn, Kirsten Brandt.
Torsdag 25. oktober var det en sam-
menkomst for staben i Varteig sokn, 
der Johansen ble takket av, sammen 
med organist Knut Bøe (se side 8-9).

Ove Brandt får sitt tjenestebrev av me-
nighetsrådets leder Kjell Lunde.

Adventstiden

Kirkeåret starter nå!
Advent betyr ankomst og er en forberedelsestid for å ta i mot Je-
sus. Bibeltekstene i adventstiden fokuserer på to ankomster. Den 
første er da Jesus kom som et lite barn, den andre er da Jesus skal 
komme igjen for å skape en ny jord. Julens bibeltekster peker på 
hva det vil si at Gud ble menneske gjennom sin Sønn, Jesus Kristus. 
Juleevangeliet forteller oss at Han kom som et menneske. Gud ble 
som en av oss, født som et barn.
Lysene tiltar i styrke
Adventstiden markerer vi med å tenne 
ett nytt lys på hver av de fire søndagene. 
Det er en gammel og fin skikk. Lyset 
tiltar i styrke jo mørkere det blir ute og 
jo nærmere vi kommer det store lyset: 
Kristus som blir født i en stall.
Viktigere enn gavene
I adventstiden er den liturgiske fargen 
fiolett, – kirkeårets botsfarge. Derfor 
pynter vi med fiolette lys og duker. 
Fiolett er også fastens farge. Mange 
markerer adventstiden som fastetid. 
De ønsker å bruke denne tiden til å 
leve et enklere liv, og å være sammen 
med andre mennesker. Å gi hverandre 
tid, er viktig.
Første søndag i adventstiden
er kirkens «nyttårsdag». Da begynner 
et nytt kirkeår. Denne dagen er det 
den voksne Jesus som står i sentrum. 
Prekenteksten forteller oss at han er 
oppfyllelsen av Det gamle testamentets 
profetier om Messias. Det er han det 
handler om, når profeten Sakarja for-
teller om kongen som kommer ridende 
på et esel.
Andre søndag i adventstiden
handler om at det skal komme falske 
profeter som urettmessig kaller seg 
Messias. Men først når evangeliet er 
forkynt for alle folkeslag, skal enden 
komme, det vil si tiden da Jesus kom-
mer synlig tilbake til jorda.
Tredje søndag i adventstiden
er vi tilbake til spørsmålet om den 
voksne Jesus fra Nasaret virkelig er den 
Messias som folk har ventet på. Jesus 
svarer med å peke på hva som hender 
der han er: Blinde ser og lamme går, 
spedalske renses og døve hører.
Fjerde søndag i adventstiden
lar kirken døperen Johannes komme 
til orde. Han sier noe om at han selv 
er uviktig, og at Jesus er den det hele 
dreier seg om. Han er så enestående, 
sier Johannes, at jeg er ikke engang er 
verdig til å løse sandalremmen hans.
Hva kan hjemmene gjøre i adventsti-
den?
Mange kjøper adventskalendre med 
sjokolade eller gaver for hver dag. Fokus 
kan da lett bli hva hver enkelt skal få, 
ikke hva hun eller han kan gi. Forvent-
ningene til jul kan da også bli borte.

Her er noen forslag til alternative ad-
ventskalendre:
• Trapp. Lag en liten trapp med et ek-
stra stort trinn for hvert 8. trinn. Dette 
store trinnet gjør du fire ganger slik at 
det til sammen blir 24 trinn. La et lys 
eller et bilde av en engel følge trinn for 
trinn. Når du kommer til de store av-
satsene, som legges til søndagene, setter 
du ett lys på første, to lys på neste, og så 
videre. Til slutt er du kommet fram til 
det 24. trinnet: det er julaften!
• Fest 24 poser på en snor hvor du kan 
legge noe oppe i, for eksempel en eller 
flere brikker til et puslespill, og på jul-
aften har du et helt bilde.
• En lapp for hver dag hvor du skriver 
ned en aktivitet som du kan gjøre alene 
eller sammen med andre
• En lapp hvor det står skrevet hvem 
du kan gi gaver til, en som trenger noe. 
Enten kan du lage noe eller finne noe 
som du har hjemme.
• En lapp hvor det står noe fra en jule-
sang, så er det konkurranse om å finne 
ut hvilken sang strofen er hentet fra. 
Syng sangen.
Hyggestund
Ha en hyggelig samlingsstund hver et-
termiddag eller kveld.
Tenn et adventslys, spis litt god mat 
eller frukt
• Les et stykke fra en adventsbok, dikt 
eller bibelfortelling
• Lær nye advents- og julesanger, eller 
hent noen fram fra glemselen
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Klar for
ny sesong
med Lego

Lego er Varteig menighets barne-
klubb, som samles på Betel på Ise. 
På programmet står aktiviteter ute 
og/eller inne, andakt i en eller annen 
form, utlodning og mat.
I høst har ca 20 unger møtt på hver 
samling. og det er en fi n fl okk å jobbe 
med både ute og inne. Siste samling i 
2012 er mandag 19. november.
Datoer for vårhalvåret (fortsatt an-
nenhver mandag kl 18-19.30):
 14. januar
 28. januar
 11. februar
 25. februar
 11. mars
Lederne og medhjelpere  ønsker  
«gamle» og nye medlemmer velkom-
men til klubbkveld i Betel på Ise i 
2013!

Klar forKlar for
Lystenning under andakt.

Vi lagde grønnsaksuppe.
Den smakte helt nydelig!

Karnevalskledde foreningsmedlemmer

Frukt og grønt smaker enda bedre med dip. Test av instrumenter på en samling
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Pensjonist etter 51 år på orgelkrakken
Palmesøndag 1961 spilte Knut Bøe for første gang som 
organist i Varteig kirke. Søndag 28. oktober i år, 51½ 
år etter, hadde han sin siste gudstjeneste som fast an-
satt. Tjenestebrevet Knut  Bøe fikk da han begynte var 
undertegnet Johannes Smemo - biskop i Oslo.
For 11 år siden fikk Knut Bøe H.M. 
Kongens fortjenestmedalje for trofast 
tjeneste gjennom mange år. Det skulle 
gå 11 år til før han trappet ned innsat-
sen. Og selv om Bøe gikk av med pensjon 
ved siste månedsskifte, blir han fortsatt 
å finne i kirken som dirigent for menig-
hetskoret - og sikkert også som vikar på 
orgelkrakken.
- Det er en spesiell dag i Varteig kirke, 
slo sokneprest Ingrid D. Levinsen fast 
da hun ønsket velkommen til en nær 
fullsatt Varteig kirke denne siste søn-
dagen i oktober.
Ordfører Sindre Martinsen Evje var på 
plass i kirken. Han sa at han knapt har 
hørt om at noen har vært 51 år i samme 
tjeneste slik. Ordføreren trakk også 
fram Knut Bøes imponerende frivillige 
innsats i menigheten, ikke minst på 
70-tallet da Bøe stod meget sentralt i 
arbeidet med å få realisert Hasle me-
nighetssenter.
- Uten den frivillige innsatsen stopper 

Øverst: Menighetsrådsleder Kjell Lunde takker Knut Bøe i kirken. Til venstre: Den 
nybakte pensjonisten sørget selv for å sikre seg minner fra den spesielle dagen. Un-
der: Knut Bøe på orgelkrakken som har vært hans arbeidsplass gjennom 51 år. (Alle 
fotos: Ketil Strebel)

samfunnet, slo ordføreren fast. Han 
viste også til Bøes innsats gjennom 40 
år  med menighetskoret i kirken.

Ni biskoper og 
ti sokneprester
Menighetsrådsleder Kjell Lunde hadde 
også en hilsen til den nybakte pensjo-
nisten under gudstjenesten. Han viste 
fram tjenestebrevet Knut Bøe fikk, un-
dertegnet av biskop Johannes Smemo i 
Oslo bispedømme...
- Jeg har telt opp at du har tjenestegjort 
under to biskoper i Oslo bispedømme 
og sju her i Borg. Og det har vært til-
sammen ti forskjellige sokneprester her. 
Kongens fortjenestmedalje fikk du for 
11-år siden, sa Lunde i sin hilsen til Bøe.
Både ordføreren og menighetsrådslede-
ren overrakte gaver til den avtroppende 
organisten. 
Etter gudstjenesten var det kirkekaffe 
i Ingasalen på kommunehuset. Og der 
ble det virkelig trangt om plassen. I til-

8
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Pensjonist etter 51 år på orgelkrakken
legg til mange av menighetens trofaste 
medlemmer var tidligere og nåværene 
kolleger i Varteig invitert, Knut Bøes 
familie, organistkolleger med flere.

Engasjement
Kirkeverge Jan-Erik Sundby viste til 
Bøes store engasjement, ikke bare når 
det gjelder sang og musikk, men også til 
praktisk dugnadsarbeid: som senest ved 
kirkejubileet da kirken ble pusset opp.
Ove Brandt avslørte at han var en stor 
beundrer av organisten i Varteig, og 
leste dikt av André Bjerke.
Tidligere sokneprest Lars Godmann 
fortalte at det er mange som er glad i 
Knut Bøe.
- 51 år i samme tjeneste forteller noe om 
kvaliteten, sa han.
Kirketjener Bjarne Arntsen konstaterte 
at Knut Bøe rakk å bli pensjonert før 
ham, og takket for godt samarbeid.
- Knut er en institusjon alene, slo Bjarne 
fast.
To av Knut Bøes organistkolleger i 
Sarpsborg, Carl-Andreas Næss i Sarps-
borg og Willem Wilschut i Greåker var 
på plass. De hadde en musikalsk hilsen, 
i det de underholdt forsamlingen med å 

Øverst: Kirkeverge Jan-Erik Sundby hilser Knut Bøe. Under dette: Kollegene Willem 
Wilschut og Carl-Andreas Næss hadde en musikalsk hilsen, de fremførte musikk av 
Grieg under kirkekaffen i Ingasalen. Til høyre: Ingrid D. og Leif Levinsen holdt tale 
med en rød tråd. Under: Ordfører Sindre Martinsen Evju hedret Knut Bøe under guds-
tjenesten i Varteig kirke.

spille et par av Edvard Griegs danser.
Egil Nordengen delte gode minner fra-
oppveksten og «Spell» i Varteig.
Sokneprest Ingrid D. Levinsen holdt en 
artig tale, godt assistert av prostiprest 
Leif Levinsen. En tale som bokstavelig 
talt hadde en rødt tråd og svært mye 
godt i seg...
Til sist fikk Solbjørg Bøe fortelle om 
hvordan det har vært å være gift med 
Varteigs organist gjennom 51 år. Sol-
bjørg ble for øvrig også trukket frem 
flere ganger for sin utrettelige innsats 
i menigheten på en rekke felt, både i 
kirken og under samlingen i Ingasalen.
I 39 år var Knut Bøe også lærer ved 
Varteig skole - i full stilling.
Fra 1. november er Tom Rønningsveen 
ansatt som organist i Varteig sokn. Men 
Knut Bøe har lovet å fortsette sitt arbeid 
med menighetskoret i Varteig. Og han 
blir nok også å se på orgelkrakken som 
vikar innemellom.
Torsdag 25. oktober var det en sammen-
komst med staben i Varteig menighet, 
både for Knut Bøe og Lisbeth Johansen. 
Der underholdt også organistkollegene, 
med egne sanger diktet til begge to. 
Der var det takk fra daglig leder, kake 
og gaver.

9
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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

15. januar    5. februar
22. januar  12. februar
29. januar  26. februar 

1 – 3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30, 
   Hasle Menighetssenter
13. mars   10. april
20. mars   17. april
  3. april   24. april

(3 – 6 år) onsdager kl. 17.30 – 18.30, 
    Hasle Menighetssenter 
16. januar  13. mars
30. januar    3. april
13. februar  17. april
27. februar

Andre arrangementer der barnesangen synger/deltar:
Tirsdag 4. desember kl. 17.30, Varteig kirke:
 Julegrantenning
Mandag 24. desember kl. 14.30, Varteig kirke:
 Familiegudstjeneste
Lørdag 29. desember kl.. 17.30, Hasle Menighetssenter:
 Juletrefest.
Onsdag 20. mars kl. 17.30, Hasle Menighetssenter:
 Hverdagsgudstjeneste.
Onsdag 24. april kl. 17.30, Hasle Menighetssenter:
 Felles avslutning for sanggruppene.
 Kontakt: Kirsten Brandt, tlf. 936 37 578
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Fargelegg

Finn 
fem 
feil

Bestill på 
barnas@sondagsskole.no 
eller på telefon 22 08 71 00

(privatabonnement 
  hjem i posten)

Gruppeabonnement 
 kun 179,- pr barn

nr.13

nr.14
ParadisbuktaSide 2

reisen Nåde

lliver

barnas@sondagsskole.no 

 e

Gulliver

01 PLASS FOR ALLE
Maren Flotve Birkeland 

og Håvard GrytingT/M: Ole Bjørn Reinertsen
Fra CD-en Alle mann på dekk

   og © Lynor 200503 MARIAS LOVSANG
Anita Nymoen Gjerlaug og 

Merete Føyen Arnevåg
T/M: Merete Føyen Arnevåg 

(etter Lukas 1,46–49)
Arr: Thorbjørn Kvamme

   og © Søndagsskolen 200805 GRØNNE ENGER
4U

Solist: Keziah Killmer
T: Britt-Venke Oldebråten

M: Melinda E. LøverFra CD-en Bedre sammen
   og © Willow Creek Norge & Seven 

Song Productions
07 PETERS FISKEFANGST

Christa Marie F. Berntzen og 

Vegar HoholmT/M: Vegar Hoholm 
Arr: Kenneth Eriksen, 

Unlimited Productions
   og © Søndagsskolen 2008

09 BEAUTIFUL/JESUS ER 

TROEN MINMarie FøyenT/M: YMCA/Anon, Madagaskar, 

O: Merete Føyen Arnevåg 
Arr: Kristian Kvalvaag

   og © Søndagsskolen 201011 DEN GYLNE REGEL
Synnøve, Margrete og 

Kristine KogstadOg barn fra Levende Lys, 
under ledelse av Eli 

Kristine og Geir Bjørnar Smebye

T: Vidar Kristensen, M: Jon Kleveland

Fra CD-en SPRELL LEVENDE
   og © Søndagsskolen 200613 DU SER MEGteamBÅT

Vokal: Marie LouiseT/M: Anne-Linn Malia Vatnedalen Vik

Fra CD-en På lag   og © teamBÅT 200915 HUSET PÅ FJELL
Vegar og Zacharias Hoholm

T/M: Vegar Hoholm 
Arr: Kenneth Eriksen, 

Unlimited Productions
   og © Søndagsskolen 2010

17 MÅ GUD VELSIGNE DEG

Marie FøyenT/M: Bjørg Marit Notland
Arr: Kristian Kvalvaag

   og © Søndagsskolen 2010
SkuespillerePhilip Torp Nilssen (Gulliver), Rebecca 

Stangeland Kaufman (Gullet), Merete 

Føyen Arnevåg (mamma), Odd Ketil 

Sæbø (Herr Blekksprut)Tekniker Vegard Schow, 
Make Music ASIllustratør Asbjørn Tønnesen

Grafisk design Camilla Hoholm
CD trykk DicentiaCo-produsent Runar Bang

Manus og produksjon 
Odd Ketil Sæbø

    og © Søndagsskolen 2011
Adr.: Postboks 6552 Etterstad, 

0606 OSLOE-post BARNAS: barnas@sondagsskole.noBli kjent med Gulliver og vennene hans i og på 

og reisen til Nåde

Gulliver

www.sondagsskole.no

SPRELL
nett

.no

(privatabonnement (privatabonnement (privatabonnement 

14 blader + DVD + CD 
= kun 359,- SPRELLSSnett

Søndagsskolens 

nettside for barn!

.no

– Musikkvideoer
– Tegnefilmer
– BARNAS-konkurranser tarnagentene.no

Tårnagentenes 
      eget nettsted!

SIDE
Tegning: Rikke Fjeld Jansen
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Tegn en strek fra 
1 til 2 og så videre. 
Hva skjuler seg her?

De to bildene er nesten like. 
Finner du de fem feilene på 
bildet til høyre?
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Søndagsskolen
Neaskogs og Filadelfia

  Jul på søndagsskolen
25/11:  Bakedag
  2/12: Deltar på «lys våken»-
            gudstjeneste i Varteig kirke
27/12:  Juletrefest kl.17.30
 Søndagsskolebarna underholder. 
 Alle hjertelig velkomne.
Vi takker for samarbeid og gaver vi har mot-

tatt dette året og ønsker dere alle 
    En riktig god jul og et fredlig godt nytt år.

Oppstart på nyåret blir 
     søndag 13. januar kl. 10.30
Gamle og nye barn er varmt velkomne.

Sted: 
Filadelfi a, Varteig.

Kontaktpersoner:
Jorunn Hasle
mobil   4790 8192         
Torill  Wold
mobil  9001 8436
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Forklaring: Fyll ut med tallene fra 1 til 9. Hvert tall 
skal bare brukes én gang i hvert kvadrat, én gang 
i hver vannrett linje og én gang i hver loddrett linje.

Tall-puslespill
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Program for Hasle KFUK/KFUM 
Søndag 20. januar: 
Vi deltar på Gudstjenesten i Varteig kirke. 
Etterpå drar vi på besøk til «Inspiria» på Grålum.

Fredag 1. mars kl. 1930, Hasle menighetssenter :
Årsmøte
Andakt v/ Ingunn R. Larsen
Kveldsmat og kollekt
        Vel møtt til arrangementene !                                                                                 
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Døpte: 
Varteig kirke:
Thea Henriksen
Liam Storkås Bergsland
Lucas Berg

Døde: 
Linnea Lyngmo
Ragnar Wilhelmsen
Roy Asbjørn Wilhelmsen
Eva Bodil Holst
Alf Jakobsen

Varteig preste- og menighetskontor
Ingaveien 33, 1735 Varteig

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

Epost: varteig.prestegjeld@
sarpsborg.com

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.
Fung. daglig leder
Anne-Mari S. Meier:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 97
E-post: 
amm@sarpsborg.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
Tom Rønningsveen:
E-post: tom.ronningsveen@
gmail.com

Vik. kirketjener i Varteig kirke
Bjarne Arntsen:  
Telefon mobil: .......... 413 01 166
E-post: bjarnearntsen@hotmail.com

Klokker i Hafslundsøy kirke
Ove Brand:
Telefon mobil:. ......... 412 65 320
E-post: ove.brandt@sarpsborg.com

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

Varteig Menighetsblad
Adresse: 
Apolloveien 39
1734 Hafslundsøy
Epost:
varteig@menighetsblad.net

Slekters
gang

Din totalleverandør 
av byggevarer

Kontortid:
Daglig leder
Onsdag: ................  10.00 - 13.00
Torsdag:  ............... 10.00 - 13.00
Sokneprest treffes sikrest
Onsdag: ................. 10.00 - 12.00

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!
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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 35 97
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Med forbehold om endringer.

GUDSTJENESTER  
Søndag er gudstjenestedag

Varteig kirke

Søndag 2. desember
1. søndag i adventstiden
Matt 21,10-17 
Jes 12,1-6 og Åp 3,19-22
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid 
D.Levinsen, prostiprest Leif Levinsen 
og menighetspedagog Kirsten Brandt. 
«Lys våken». Offer til menighetens 
misjonsprosjekt.

Tirsdag 4. desember
Varteig kirke kl. 17.30:
Julegrantenning. Sokneprest Ingrid D. 
Levinsen og menighetspedagog Kirsten 
Brandt deltar.
 

Søndag 9. desember
2. søndag i adventstiden
Joh 16,21-24 
Jes 2,1-5  og Heb 10,35-39 
Hafslundsøy kirke kl 18.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levin-
sen. Offer til Menighetsbladet.
 

Søndag 16. desember
3. søndag i adventstiden
Joh 5,31-36
Mal 4,4-6 og 2 Pet 1,19-21 
Varteig kirke kl. 16.00:
Julekonsert. Sokneprest Ingrid D. 
Levinsen deltar. Offer til dekning av 
utgiftene ved arrangementet.

Mandag 24. desember
Julaften
Luk 2,1-20 
Jes 9,1a.2.6-7 og 1 Joh 1,1-4
Hafslundsøy kirke kl 15.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Le-
vinsen. Offer til Kirkens Nødhjelp.
Varteig kirke kl. 14.30:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid 
D. Levinsen. Offer til Kirkens Nød-
hjelp. 
Varteig kirke kl. 16.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid 
D. Levinsen. Offer til Kirkens Nød-
hjelp. 

Tirsdag 25. desember
Juledag
Joh 1,1-14 
Ordsp 8,1-2.22-31 og Hebr 1,1-6
Varteig kirke kl. 12.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Nattverd. Offer til Det norske 
Misjonsselskap.

Søndag 30. desember
Romjulssøndag
Luk 2,25-35 
Jes 66,10-13 og Rom 11,33-36 
Varteig kirke kl. 18.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif 
Levinsen. Nattverd. Offer til Kirkens 
Bymisjon i Sarpsborg.

Tirsdag 1. januar 
Nyttårsdag / Jesu navnedag 
Matt  18,19-20 
Salme 72,17-19 og Rom 10,8b-13
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Nattverd. Offer til Norges 
KFUK-KFUM.

Søndag 6. januar
Kristi åpenbaringsdag 
Joh 12,42-47 
Jes 51,4-8 og 2 Kor 4,1-6
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Nattverd.

Søndag 13. januar
2. søndag i åpenbaringstiden
Joh 1,29-34 
Jes 53,6-9 og Kol 1,15-20  
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Le-
vinsen. Nattverd.
  

Søndag 20. januar
3. søndag i åpenbaringstiden
Joh 1,15-18 
2 Mos 3,13-15 og 1 Kor 8,5-6
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Nattverd.

Søndag 27. januar
Såmannssøndag 
Matt 13,24-30 
5 Mos 6,1-9 og 2 Tim 1,1-5;3,14-17 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest 
Ingrid D. Levinsen. Utdeling av 4-års-
boka.

Søndag 3. februar
Kristi forklarelsesdag 
Luk 9,28-36 
2 Mos 34,27-35 og 2 Kor 3,12-18
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Le-
vinsen. Nattverd.

Søndag 10. februar
Fastelavnssøndag
Luk 18,31-34 
Jes 52,13-15 og 1 Tim 2,1-6a 
Varteig kirke kl. 11.00:
Karnevalsgudstjeneste ved sokneprest 
Ingrid D. Levinsen og menighetspeda-
gog Kirsten Brandt.



Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad,
Apolloveien 39,
1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 8. januar.

Varteig Historielag
Varteig Historielag opplever en gledelig 
stor oppslutning om møtene, og håper 
dette fortsetter. Programmet videre er 
som følger:

Mandag 3. desember kl. 19.00:
Julemøte i Ingasalen i Bygdehallen. 
Egil Brenne kåserer om barne- og 
ungdomstiden hjemme på Vestgård. 
Ragnhild Brenne byr på en julefortelling, 
og Ågot Borgen tar oss med gjennom et 
julepotpurri på piano. Allsang. Tur- og 
arrangementskomiteen frister med både 
julegrøt, julekaker og kaffe. Her blir det 
mulighet for å senke skuldrene en smule 
i en ellers hektisk førjulstid.

Mandag 11. februar kl. 19.00:
Årsmøte i Peisestua i Bygdehallen. 
Etter årsmøtesakene forteller Hans 
Erik Groven fra et spennende yrkesliv i 
politiet – som blant annet gjorde ham til 
sikkerhetsansvarlig under Lillehammer-
OL.

Mandag 18. mars kl. 19.00:
Rikard Sundås kåserer fra et innholdsrikt 
og variert liv.

Lørdag 20. april:
Tur til Ragnar Johnsens gård Tånge i 
Strømstad.
Det er også møter mandagene 29. 
april og 3. juni. Vårturen går til Norsk 
Skogmuseum/Glomdalsmuseet lørdag 
25. mai. Vårsesongen avsluttes med 
bygdedagen søndag 16. juni.

Slektsforskergruppa møtes i Bygdehallen 
første torsdagen i hver måned klokka 
19.00. Her er du velkommen innom, enten 
for selv å delta i gransking av slekt eller få 
hjelp til å forsøke å spore forfedre.

Vi minner også om at historielaget i disse 
dager har sin tradisjonsrike kalender 
med historiske bilder klar for 2013. Våre 
medlemmer vil selge kalenderen på 
døra i Varteig, og vil da også ha med seg 
årets Inga-hefte og DVD’er. Inga-heftet 
for 2012 koster 80 kroner, mens det er 
moderert pris for eldre utgaver. Det er 
også et restopplag av de tre DVD’ene som 
er produsert. 
Det dreier seg om skolefilmen fra 1959/
bygdefilmen fra 1961, kommunefilmen fra 
1984 og fløterfilm/1861-skuespill – prisen 
er 170 kroner pr. stk. 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!

Styret

Program for
Varteig Bygdekvinnelag

 27. november kl.19.00, Bygdehallen i Varteig:
       Julemøte med festkommiteen som ansvarlig                                             
15. januar kl.19.00, Bygdehallen i Varteig: 
       Tema: Rotgrønnsaker ved Britt Kåsin                                                
19. februar kl.19.00, Vestvold, Ise:
  Tema: Rock`n roll og førstehjelp 

Breidablikks venner
Breidablikks venner har 

juletrefest
fredag 11. januar kl. 18.00.

Varteig menighetskor deltar, med flere. 
Bevertning. Kollekt. Gang rundt juletreet.

ALLE HJERTELIG VELKOMMEN!

Formiddagstreff i Hafslundsøy kirke
Det er formiddagstreff i Hafslundsøy kirke 
følgende tirsdager (4. tirsdag i måneden):
 27. november
 22. januar
 26. februar
Alle samlingene begynner kl. 11.00. Variert 
program. Hyggelig fellesskap. Bevertning. Sang. 
Utlodning og andakt.

Du er hjertelig velkommen!


