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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. 
Søndag 10. feb kl 11:00: Søndagsskole i Betania.

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

Tirsdag 19. feb kl 11:00: Formiddagstreff i Betania. 
Andakt v Leif Sjølie. Sangvennene synger.
Søndag 24. feb kl 11:00: Søndagsskole i Betania.
Søndag 3. mars kl 17:00: Storsamling i Hasle Menig-
hetssenter. Tema: Å Tjene. Taler: Kirsten Brandt.
Søndag 10. mars kl 11:00: Søndagsskole i Betania.

Torsdag 14. mars kl 19:00: Undervisningskveld  i Hasle 
Menighetssenter. Tema: Forkynneren. Taler: Ingrid 
Dorthea Levinsen.

Tirsdag 19. mars kl 11:00: Formiddagstreff i Betania. 
Andakt v Finn Olav Myhre.
Mandag 1. april (2. Påskedag) kl 12:00: Friluftsguds- 
tjeneste på Grinderød i Skjebergdalen.
Søndag 7. april kl 11:00: Søndagsskole i Betania.
Søndag 7. april kl 17:00: Storsamling i Hasle Menighets-
senter.

- 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

Program for VI-normisjon 
november 2013 - februar 2014

 
Søndag 23.mars kl.11.00: Søndagsskoletime på Betania

Søndag 6.april kl.11.00: Søndagsskoletime på Betania

Søndag 6.april kl. 17.00: Storsamling på Hasle menighetssenter 
   Bønnevandring

Torsdag 17. april kl. 18.00: Påskemåltid på Hasle menighetssenter 
   Mer info kommer.

Søndag 27.april kl.11.00: Søndagsskoletime på Betania

Søndag 4.mai kl. 11.00: Søndagsskoletime på Betania

Søndag 4. mai kl. 17.00: Storsamling på Hasle menighetssenter
   Tema: Peters løfte, taler: Endre Fyllingsen 

Tirsdag 20.5 kl. 11.00:  Formiddagstreff på Betania 
  Berit Kristoffersen med ferske Nepal-glimt 

Torsdag 22.mai kl. 19.00: Undervisningskveld på 
  Hasle menighetssenter
  Tema: Flagger og loven,  taler: Astrid Ørebekk

Søndag 25.mai kl. 17.00 Storsamling på Hasle menighetssenter
  Tema: Misjon,  taler: Mona Bøe

Torsdag 29.mai: Familiefestival på Sjøglimt 

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 Kine Bergerud, mob 977 95 376

eller på e-post: 
kinember@broadpark.no.

Mer om oss på 
www.vi.normisjon.no

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. 
Søndag 10. feb kl 11:00: Søndagsskole i Betania.

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

Tirsdag 19. feb kl 11:00: Formiddagstreff i Betania. 
Andakt v Leif Sjølie. Sangvennene synger.
Søndag 24. feb kl 11:00: Søndagsskole i Betania.
Søndag 3. mars kl 17:00: Storsamling i Hasle Menig-
hetssenter. Tema: Å Tjene. Taler: Kirsten Brandt.
Søndag 10. mars kl 11:00: Søndagsskole i Betania.

Torsdag 14. mars kl 19:00: Undervisningskveld  i Hasle 
Menighetssenter. Tema: Forkynneren. Taler: Ingrid 
Dorthea Levinsen.

Tirsdag 19. mars kl 11:00: Formiddagstreff i Betania. 
Andakt v Finn Olav Myhre.
Mandag 1. april (2. Påskedag) kl 12:00: Friluftsguds- 
tjeneste på Grinderød i Skjebergdalen.
Søndag 7. april kl 11:00: Søndagsskole i Betania.
Søndag 7. april kl 17:00: Storsamling i Hasle Menighets-
senter.

- 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

Våren barneforening
Møter på Breidablikk 

 
Tirsdag 1. april kl. 18.00-19.30

Tirsdag 29. april kl. 18.00-19.30

Alle er hjertlig velkommen☺
Spørsmål kan rettes til Kine Bergerud tlf. 97795376
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Det er jubileumsår. 200 år for Grunnloven. Og det 
er 100 år siden Alf Prøyssen ble født. Det første 
får veldig stor oppmerksomhet. Det andre kan-
skje ikke i like stor grad. Men han Alf fortjener 
oppmerksomhet. Han har betydd mye for en hel 
nasjon og fl ere generasjoner med sine tekster, 
fortellinger og sanger.
Det er ei vise som passer til en påskebetraktning. 
Det er visa om Bakvendtland. 

«I Bakvendtland der øst er vest og fem og to er ni 
Er alle barna sjelegla' når feri'n er forbi 
De tropper opp på skolen for å ta et skippertak 
Med skolesekk på magen sin og lueskugga bak 
Ja i Bakvendtland der kan alt gå an 
Der er de like tøysete og rare alle mann»

Påskebudskapet om Jesu død og oppstandelse er 
nokså bakvendt det også. Det er ikke lett å begripe 
at Gud seirer over det onde når Jesus må dø fryk-
telig på et kors. Det er ikke lett å fatte at det er 
Guds kjærlighet som stråler gjennom lidelsen og 
døden på korset. Det er ikke lett å forstå at veien 
til livet må gå gjennom døden.
Men i bakvendtland kan alt gå an, synger Alf 
Prøyssen. I Guds tanke går dette an. I Guds verden 
er det større og mye mer alvorlige saker å løse enn 
mine og våre saker og det vi kan forstå oss på. 
Gud har sett ondskapen bre seg ut over verden og 
sett hvordan menneskene velger andre veier å gå 
enn Guds veier. Han har sett at det er veier til nød 
og undergang. Gjennom historien har han hørt 
menneskers bitre gråt og sett ufattelige lidelser. 
Guds kjærlighet driver han til å berge og redde 

menneskeheten. Da har Gud 
andre måter enn de vi 

forstår og større opp-
gaver å løse enn 

de vi overhode 
kan begripe. 
Kanskje kan 
vi være med 
litt på Guds 
tanker når vi 
tenker at det 
handler om 
«den nye be-
gynnelsen». 
Et  ny født 
barn er en 
ny begynnel-
se. Når ting 

blir helt feil 
og det er bare å 

begynne på nytt 
med blanke ark, 

så må vi krølle 

det gamle arket og fi nne fram et nytt, og rive det 
falleferdige huset og ikke reparere, men starte på 
nytt, bygge fra grunnen av. Den nye begynnelsen 
er Guds kjærlighets plan. Det gamle og ubruke-
lige må skrotes på en måte. Det må dø. Det kan 
ikke repareres. Det må dø. Det er det nye som er 
håpet og framtida.
Vi ser hemmeligheten i Guds kjærlighetsplan når 
vi døper barn. «I dåpen frir du oss fra syndens 

og dødens lov, og 
forener oss med 
deg i din sier du 
vant ved din død 
og oppstandel-
se». Presten sier 
videre: «Gud be-
vare din utgang 
og din inngang 
fra nå og til evig 
tid». Barnet re-
presenterer jo 
inngangen til li-
vet, men presten 
sier: «din utgang 
og din inngang». 
Utgang først ! 
Det handler om 
påsken, om Guds 
kjærlighetsplan. 
Det handler om 

utgangen fra alt det onde, som fi nnes i verden, 
som barnet ganske snart må gjøre erfaringer 
med. Det handler om utgangen fra maktsfæren 
til Guds motstander, djevelen, og inngangen til 
det nye livet, som er oppstandelseslivet med Jesus. 
Det nye er altså mer enn en vanlig fødsel, det er 
den nye fødselen i dåpen, gjenfødelsen. Det nye, 
hellige livet er Jesu oppstandelses liv, som barnet 
blir født inn i. Det er annerledes.
Men grunnlaget måtte legges en gang. Da er vi 
tilbake i påskens drama. Bare den reneste, hel-
ligste, den aller mest uskyldige kunne ta på seg 
all verdens nød, lidelse og skyld og dø for det. Men 
døden fi kk ikke beholde ham. Jesus sto opp og 
seiret – og vi skal seire med han. Gjennom dåpen 
og troen bor vi i det nye livet og har arveretten til 
det evige liv, det fullkomne, der alt er kjærlighet.
Dåpslivet sier nei til noe og ja til noe: Vi sier i kir-
ken: «jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger. 
Jeg tror på Gud Fader…osv.» Påskebudskapet er 
det glade budskapet om at den nye begynnelsen 
er en ny begynnelse for meg også, og for alle som 
tror og tar imot.
Så får Alf  Prøyssen rett med sin vise: Ja, i Bak-
vendtland der kan alt gå an.

GOD PÅSKE TIL ALLE
Leif Levinsen

andre måter enn de vi 
forstår og større opp-

gaver å løse enn 
de vi overhode 

kan begripe. 
Kanskje kan 
vi være med 
litt på Guds 
tanker når vi 
tenker at det 
handler om 
«den nye be-
gynnelsen». 
Et  ny født 
barn er en 
ny begynnel-
se. Når ting 

blir helt feil 
og det er bare å 

begynne på nytt 
med blanke ark, 

så må vi krølle 

I Bakvendtland...

Glassmaleri i Varteig kirke.
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Her var det en gang 
et yrende liv
Blir du med på en liten tidsreise? Vi kan dra tre kvart århundre tilbake, og 
lande i Nordkroken. Vi ser velstelte plasser og hører barnelatter på gårds-
tunet. Borti havna rauter det ei ku.

Tar du samme veien i dag, ser du i beste fall en bygningsruin her og der, kanskje bare undermuren etter 
husene som en gang sto der. Latteren har forstummet, folkene har for lengst fl yttet og skogen er i ferd 
med å ta tilbake det som noen en gang brøt opp og fi kk til dyrkbar jord.
Vi er i Nordre Varteig, på strekningen mellom Kokkimbråten og Stenkleven. Der lå boplassene på rekke 
og rad langs veien, med Berger, en liten avstikker inn til Myrås, en ny avstikker ned til Bjørnlena, og så 
veien videre nordover mot Morthaugbråten og Øvre Morthaugen.
Ved grensereguleringen i 1992 gikk for øvrig de to sistnevnte eiendommene inn i det området som ble 
lagt til Rakkestad.

Bjørnlena lå vakkert til. Dette bildet er tatt i 1971 eller 1972, og da sto fortsatt bygnings-
massen. Vi ser hønsehus, bolig (bak) og låve. Hansine og Johannes Bjørnlena var de 
siste fastboende, og fl yttet herfra rundt 1960. Bjørnlena var størst av de plassene som nå 
er borte, med tre kuer og hest. (Foto: Gunnar Kullerud)

Berger ble lagt øde da alle bygningene på 
gården brant i begynnelsen av 1970-tallet. 
Siste beboeren her var Uno Johansen.
(Foto: Gunnar Kullerud)
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Før og nå
I serien «Før og nå» er tanken å presentere en artikkel i hvert nummer av Menighetsbladet, bygd på et gammelt og et nytt 
bilde fra samme sted.
Varteig Historielag har tatt på seg ansvaret for artikkelserien. 
I nr. 6/2011 ble Snoppestad gård presentert, 1/2012 Vestby gård/planteskole, 2/2012 AT-leiren i Varteig, 3/2012 kirkestallene i 
Varteig, 4/2012 Helgeby søndre, 5/2012 Ise stasjon, 6/2012 Øya-skolen som brant, 1/2013 Rud/Køya, 2/2013 Varteig Meieri, 3/2013 
Nipebrua, 4/2013 Harehytta, 5/2013 prestegården i Varteig, 6/2013 Ragnar Berg Kolonial på Øya og 1/2014 bensinstasjoner.
Har du kommentarer eller synspunkter på serien, send mail til varteighistorielag@gmail.com

før og nå

Øvre Morthaugen var den plassen hvor det var bosetting lengst. 
Bildet er tatt i 1971-1972. Da hadde huset fortsatt ark, men den ble 
fjernet få år senere. Einar Johansen flyttet herfra tidlig på 1990-tallet, 
men da var boligen allerede i sterkt forfall. (Foto: Gunnar Kullerud)

Store barnefamilier
I grendeskolenes tid var Ovaskogs den desidert største skole-
kretsen i Varteig. Bosettingen på plassene i Nordkroken bidro 
godt til dette, for her var det gjerne store barnefamilier. 
Småbruket ga rom for ei ku eller to på fjøset, og som regel også 
hest. Livsgrunnlaget ble styrket ved at det var godt om jobb i 
lensa på sommeren.
Disse småbrukene ble imidlertid innhentet av utviklingen. Belig-
genheten var usentral og veistandarden dårlig. Nye generasjoner 
så seg ikke i stand til å opprettholde bosettingen på plassene. 
De små gårdene ble lagt øde da «de gamle» døde, og stundom ga 
selv «de gamle» opp og flyttet til mer sentrale strøk.

Vel verd en tur
For å dokumentere det som en gang var, bruker vi i denne ar-
tikkelen bilder tatt i første halvdel av 1970-tallet. Da var det 
fortsatt mulig å dokumenterer bosettingen med fotoapparatet. 
Nå er de gamle gårdstunene i ferd med å gro igjen.
Selv om man kan bli stemt i moll over å tenke på det som skjedde 
med deler av Nordkroken, anbefaler vi likevel varmt en vårtur 
forbi disse plassene. Stillheten råder, og naturen vil gi deg mange 
fine opplevelser. Og så kan man jo skjenke en tanke til dem som 
en gang virket og slet for den daglige føden her.

Øistein Bøe

Myrås var bebodd til rundt 1970, bildet er tatt omkring 1975. 
Bolighuset sto lengst, mens tidens tann hadde tatt både låve, 
skjul og jordkjeller da dette bildet ble sikret. Einar Johansen var 
siste oppsitteren. (Foto: Gunnar Kullerud)

Morthaugbråten med bolig og uthus. Lagården brant tidlig på 
1970-tallet, mens den øvrige bygningsmasse ga etter for elde. 
Bildet er tatt rundt 1975. Anders Morthaugbråten og datteren 
Marie flyttet herfra på 1950-tallet. (Foto: Gunnar Kullerud)
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KARNEVAL
i Hafslundsøy kirke søndag 2. mars

Alle fotos: Pål Bergerud
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Tirsdag 8.april er menighetens 
konfi rmanter, foreldre og andre 
med på fasteaksjonen i regi av 
Kirkens Nødhjelp. Vi møtes i kir-
kene kl 17 00 og avslutter kl 20.00. 
Vi er med på en av årets viktigste 
turer!  Denne kvelden er det inn-
samlingsaksjon i hele lendet. Først 
og fremst konfi rmantene som går, 
men vi er også avhengig av mange 
voksne. Det å stille med bil og være 
sjåfør, er også helt nødvendig for 
å komme rundt mange steder. Så 
meld deg gjerne som sjåfør og som 
bøssebærer denne kvelden! 
Mer om Kirkens Nødhjelpsarbeid 
og om fasteaksjonen kan dere lese 
i egen artikkel.
Ta godt i mot bøssebærerne, og 
husk å ta ut penger til bøssene! 

Hilsen Kirsten

Støtt aksjonen direkte ved å:

•Benytte kontonummer 
 1594 22 87493

•Sende GAVE på sms til 2468 
 (200 kroner)

•Ringe givertelefon 820 44 088 
 (200 kroner)

Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon i Varteig 

og på Hafslundsøy

Ta godt imot
konfi rmantene
Ta godt imot

konfi rmantene
Vi er der i katastrofen 
– og vi trenger deg! 
Borgerkrigen i Syria er vår tids største katastrofe. Kir-
kens Nødhjelp arbeider i Syria og andre katastrofeom-
råder for at fl est mulig mennesker skal få en sjanse til 
å overleve. Fasteaksjonen bidrar til dette og til at folk 
reiser seg og får nye muligheter.
I perioden 6. - 8. april 2014 kommer igjen over 40 000 bøssebærere fra alle landets 
menigheter til å gå dør til dør for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. 
Dette formidable engasjementet over hele landet gjør aksjonen til Norges nest 
største dør-til-dør-aksjon.
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon har som mål å samle inn penger til de som trenger 
det mest, og å forandre årsaker til nød gjennom beslutningspåvirkning. Aksjonen 
har vært arrangert siden 1967. Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps 
arbeid over hele verden. Mange mennesker i verden kjenner nøden på kroppen. 
Men heldigvis er vi mange som står sammen for å skape forandring både i våre 
prosjekter ute og her hjemme i Norge.
Vi trenger deg som bøssebærer. Vi trenger at du gir tid, penger og bruker din 

stemme mot urettferdighet. Takk for at du er med på Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon 6.-8. april.

Eksempler på hva din støtte er verdt:

For 100 kroner kan du sikre 50 nød-
hjelpsrasjoner til katastroferam-
mede.
For 200 kroner kan du gi ett menneske 
sikker tilgang til rent vann.
For 1000 kroner kan du sørge for at én 
landsby får en vannpumpe.
Med mange underskrifter kan vi fl ytte 
de store investeringene til fattige land.

Men heldigvis er vi mange som står sammen for å skape forandring både i våre 
prosjekter ute og her hjemme i Norge.
Vi trenger deg som bøssebærer. Vi trenger at du gir tid, penger og bruker din 

stemme mot urettferdighet. Takk for at du er med på Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon 6.-8. april.

Eksempler på hva din støtte er verdt:

For 100 kroner kan du sikre 50 nød-
hjelpsrasjoner til katastroferam-
mede.
For 200 kroner kan du gi ett menneske 
sikker tilgang til rent vann.
For 1000 kroner kan du sørge for at én 
landsby får en vannpumpe.
Med mange underskrifter kan vi fl ytte 
de store investeringene til fattige land.
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Velkommen til 
påskemåltid på 
skjærtorsdag!

I år inviterer vi igjen til 
påskemåltid på Hasle me-
nighetssenter skjærtors-
dag 17. april fra klokken 
18.00 til ca. klokken 21.00. 
Dette er et samarbeid med 
VI Normisjon, og  i stedet 
for ordinær gudstjeneste.
Skjærtorsdag var dagen Jesus spis-
te påskemåltidet med sine disipler. 
Vi vil feire et måltid som ligger tett 
opp til dette, etter et opplegg utar-
beidet av biskop Ole Chr. Kvarme. 
Samlingen varer i ca tre timer, men 
inkludert i denne tiden er også et 
varmt måltid, med sosialt fellesskap 
rundt bordet.
Det blir også lesning av tekster og 
sang, og mye symbolbruk som vi 
vil kjenne igjen fra Bibelens på-
skefortelling. Alt skjer ved bordet. 
Også nattverd. Hele familien er 
velkommen!
For å ha en liten peiling på hvor 
mange vi skal lage mat til ber vi 
om en uforpliktende påmelding pr. 
telefon til
Menighetskontoret tlf. 69 12 35 97, 
SMS til 45 26 52 29, eller mail til 
ids@sarpsborg.com  innen torsdag 
10. april.
(NB: du er velkommen også om du 
ikke melder deg på, og du kan la 
være å komme selv om du har sendt 
en påmelding).
Det er helt gratis å komme, men vi 
vil ta opp en kollekt til dekning av 
arrangementet.
Inviter gjerne med deg noen!
Vi gjorde dette også for tre år siden, 
og mange husker det som en stor 
påskeopplevelse!

Ingrid prest

Påskebilde, laget av konfirmantene 
på årets konfirmantleir i mars.

Lørdag 1.mars var 35 små og store fra VI-normisjon 
samlet til Familiedag i gymsalen på Varteig skole. Det 
ble en fin dag med masse aktivitet og masse latter :)

Familiedag i gymsalen
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Fin økning i
kirkesøkingen
5419 deltok på de 63 or-
dinære gudstjenestene i 
Varteig i fjor. Det er en 
fi n økning fra 2012, da 
antallet var 4685.
Det stod å lese i menighetens års-
rapport som ble lagt fram under 
menighetens årsmøte i Varteig 
kirke søndag 9. mars. 
Årsrapporten forteller for øvrig at 
de mange aktivitetene i menigheten 
blir videreført. Rapporten forteller 
om en menighet med et mangesi-
dig menighetsliv: Kor for barn og 
voksne, kulturaktiviteter, gudstje-
nesteutvalg og diakoni. Trosopp-
læringsarbeidet i menigheten er i 
god gjenge.
Regnskapet ble også lagt fram for 
årsmøtet. Det viser et greit over-
skudd, og at det er forholdsvis små 
avvik fra budsjettene. Det ble gitt 
samlet 160.838 kroner ved ofringer 
i kirkene i fjor.

Ja til ny
salmebok

Menighetsmøtet i Varteig kirke 9. 
mars vedtok med 25 mot to stemmer 
at den nye salmeboken skal tas i 
bruk i kirkene våre. Menighetsrådet 
mener at det nødvendig med minst 
150 bøker i kirkene. 132 av disse 
blir betalt av Kirkelig fellesråd, 
og fi nansieringen av de siste 18 er 
ordnet med gaver.

LEGO
Vi holder fortsatt på, ungene kommer 
trofast annenhver mandag (5-6 sam-
linger vår og høst). 15-20 barn kommer 
hver gang.
Hvert møte starter med en andakt. 
Da sitter alle foran på scena mens 
andaktsholderen står eller sitter foran 
dem - nedenfor plattformen. De er utro-
lig fl inke til å sitte stille og følge med!!
Hver gang er det en eller annen aktivi-
tet i tillegg til Legobygging. 
Det er utlodning der alle vinner og - 
selvfølgelig - MAT!
Noen ganger lager ungene maten selv: 
De har f.eks lagd grønnsakssuppe og 
egne små pizzaer.
Vi koser oss sammen.
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Liv og glede i 
Hafslundsøy kirke

Et bilde fra utdelingen av kirkebok til fire-åringer under familiegudstjenesten i januar.

Biljardbord er på plass i kjelleren på 
Hafslundsøy kirke.

Vi hadde kirkekino med Kirkerotter i 
Hafslundsøy kirke. Her er to gode hjel-
pere, Alexander og Ove.

For de voksne og praktisk anlagte, er 
det nå etablert en huskomitè. De har 
rydda og fiksa, reparert og holdt på i 
huset, slik at det holder seg i god stand 
og tåler trøkk fra mange aktiviteter og 
mye bruk! Som dette som jeg nå vil dele 
med dere:
Denne vinteren har vi hatt gudstjeneste 
med utdeling av kirkebok til 4-åringene. 
Det var så flott at mange kom! Minsten 
sang og vi hadde tema om misjon. En 
fin gudstjeneste for alle som var med! 

Det er hyggelig å kunne fortelle at det er 
mye liv og glede i Hafslundsøy kirke! Det 
er mange som samles der i løpet av må-
neden. Vi har gudstjenester, formiddags-

treff, kirkering og andre samlinger, og 
ikke minst Speidere, Barnegospel, Kode 
B og ungdomskveld med filosofikafè. 

Vi har også hatt kirkekino med Kir-
kerottene. Da samlet vi ca 50 små og 
store til pølser og film i kirken. Veldig 
moro. Vi hadde også et par egne, lokale 
kirkerotter som hjalp til denne kvelden. 
På bildet kan dere se Alexander og Ove. 
Men også flere var med for å få det hele 
til å bli så bra! 
Fastelavensøndag var det karnevals-
gudstjeneste med masse fargerikt ut-
kledte barn og voksne.  På forhånd var 
det maling av masker, det var ansikts-
maling og forberedelse til gudstjenes-
ten. En liten gutt ble døpt, Barnegospel 
sang prekenen, og vi var alle med i sang 
og glede. Stor kirkekaffe var det også, 
og det var morsomt å slå «katta ut av 
sekken!» (Se bilder på side 6!)
Ellers litt av det som skjer:
Speiderne er godt etablert og det myl-
drer i kjelleren! Mange barn og flotte 
ledere. De fortjener en egen reportasje! 
Det gjør også Hafslundsøy barnegos-
pel, som er i full vigør og arbeider med 
syngespillet «Den bortkomne sønnen.» 
Bibelhistorien er kjent for mange, og 
det er Ivar Skippervold som har laget 

syngespillet. Vi som var på Karnevals-
gudstjenesten, fikk en liten smakebit, 
og vi gleder oss til å fremføre hele syn-
gespillet på sommerfesten! Øvelse for 
Barnegospel er annenhver tirsdag, for 
tiden ledet av Kirsten og Tom.

Torsdagskvelder i 
Øyakirken
Hva er så disse torsdagskveldene? 
Kode B er samlinger en gang i måneden 
for 5-6. klassinger. Og vi er nå i gang 
med 3. semester. Tema er Bibelen. Med 
film, dans, konkurranser og lek, blir 
vi bedre kjent med noen av de store 
bibelfortellingene og lærer litt mer om 
Bibelen og hvordan i finner fram i 
boka. Selvfølgelig er det tid til mat og 
prat også! 
I år har vi startet samarbeid med 
Hafslund og Skjebergdalen menigheter. 
Menighetspedagog Gunn Elisabeth 
Edvardsen fra Skjeberg, blir da med 
som leder på samlingene. Veldig moro! 
Ellers er det Kirsten og Ove som har 
ansvar for kode B – 
Og for Ungdomskveldene som også er en 
torsdag i måneden. Det har ikke vært så 
mange frammøtte på disse kveldene, 7-8 
ungdommer, men det har vært veldig 
hyggelig! 
Vi har mat og prat, det vil si, vi filosofe-
rer litt og prater sammen om et tema. Så 

er det spill i kjelleren. Kvelden avsluttes 
med fortelling eller et ord fra Bibelen og 
lystenning på globen. 
 Vi er så utrolig heldige å ha fått både 
bordtennis og biljardbord! Det er 
innkjøpt på trosopplæringspenger fra 
Fellesrådet. Daglig leder Anne-Mari 
S. Meier, sto på og fikk ordnet med 
innkjøp. Tusen takk! Kirketjener Ove 
Brandt jobba hardt for å få ordnet plass 
når alt skulle monteres! Takk og takk!
Replikk fra ungdommene: Har dere 
gjort dette for oss! Tusen takk! Tenk at 
dere har ordna så fint! 
Om noen har lyst til å være med, servere 
mat, hjelpe til med praktiske ting, så 
si ifra! Vi trenger flere medarbeidere. 
Kanskje kan vi utvide torsdagskveldene 
med en samling for 7- 8. klassinger? 

Hilsen Kirsten
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Prikk til 
prikk

(privatabonnement 
  hjem i posten)

 Gruppeabonnement 
  kun 199,- pr barn Dagens ord:

Sammen med Gud 
selv om vi ikke ser ham

Jakten på den 

stille stemmen

Den godeJakten på den 
stille stemmen

02 Himmel over livet
Ålesund Soul Children
Solister : Astrid Myren og Kristian 

WalderhaugT/M: Runar BangMusikkproduksjon/arr./miks: Dag 

Henning Kalvøy, 1/0 Studios, Oslo

Vokalproduksjon: Runar Bang
Trommer: Børre Flyen
   SØNDAGSSKOLEN NORGE 2011

04 Herren er min hyrde
Vetle Kleveland og Hanna Muren

T: Asle Bjorvatn (Salme 23)
M: PhatBackFra CD-en Propell   Sanden Media 201106 Kom til megJentegruppa Seven

Solist: Mathea Celine Løver
T: Britt-Venke Oldebråten
M: Melinda E. LøverFra CD-en Det er gull

   Seven Song Productions 201108 SkatteskrinTore ThomassenT/M: Tore Thomassen
Fra CD-en Skatteskrin
   Lynor as 2005

10 God tidAnita N. Gjerlaug, Rebecca 

Stangeland Kaufman, Mathias 

Fjalsett, Karin K. Manvik
T: Karin K. Manvik og Merete F. Arnevåg

M: Karin K. ManvikO: Hildegunn Garnes Reigstad
Gitarer, produksjon og arr. av komp: 

Kristian Kvalvaag, Basement Studio

Bratsj: Tarjei NystedMiks: Espen Gjelstad Gundersen, 

Audiopol StudioTekniker (vokal): Vegard Schow, 

Make Music AS   SØNDAGSSKOLEN NORGE 2012
12 Aria (utdrag)Liv-Benedicte Bjørneboe

Fiolin: Hallvard Bjørneboe Sæbø

M: Liv-Benedicte Bjørneboe
fra CD-en Aria   Liv-Benedicte Bjørneboe 200914 Tomas sangElias Songe og barn fra Tromøya

T/M: Hans Inge Fagervik
Programmering/tekniker : 
Rasmus SolemBass/keyboard: Rasmus Solem

Gitar : Hans Inge Fagervik
   SØNDAGSSKOLEN NORGE 2012

Tekniker voice: Håvard Gressum 

Antonsen, Studio Staffeldts
Postproduksjon/ferdigstilling: 

Vegard Schow, Make Music AS

Illustratør: Kanako & Yuzuru

Grafisk design: Camilla Hoholm

CD trykk: Dicentia
Produsent: Odd Ketil Sæbø© og    SØNDAGSSKOLEN 

NORGE 2012www.sondagsskolen.no

Bli en ekte tårnagent på 
www.tarnagentene.no
Få agentbevis og hemmelige oppdrag!

Manus: Odd Ketil Sæbø   Forteller: Harald Stoltenberg

En                         -CD 
Bestill barnebladet BARNAS 

med tårnagentenes klubbavis 

på www.sondagsskolen.no

Jakten på den 
stille stemmen

e

gjeteren

Den gode

gjeteren

En             
       -DVD

20 tegnefilmfortellinger 

fra Jesu liv.

Forteller: 

Harald Stoltenberg

Tegnere: 

Asbjørn Tønnesen,

Chris Murphy,

Vera Tataro,

Rikke Fjeld Jansen,

Raymond Gaustadnes,

Erik Ødegaard

Animasjon: 

Christoffer Alve, CirkA Film

Produsent innlesing: 

Merete Føyen Arnevåg

DVD-trykking: 

Dicentia

Tegneseriemanus/produsent:  

Runar Bang

    og © Norsk Søndagsskoleforbund 2011

PB 6552 Etterstad, 0606 OSLO

Bestilling av DVD: 

butikk@sondagsskole.no En
-DVD fra

Bli abonnent på

        Søndagsskolens barneblad

14 blader + DVD + bok rett hjem i posten.

Bestill på barnas@sondagsskole.no

14 blader + DVD + CD 
= kun 365,- 

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

  hjem i posten)

 Gruppeabonnement  Gruppeabonnement 
  kun 199,- pr barn

Bestill på Bestill på 

SPRELLSSnett

Søndagsskolens 

nettside for barn!

.no

– Musikkvideoer
– Tegnefilmer
– BARNAS-konkurranser tarnagentene.no

Tårnagentenes 
      eget nettsted!

SIDE

Finn fem feil

Tegn en strek fra 
1 til 2 og så videre. 
Hva skjuler seg her?

De to bildene nesten 
like. Finner du de fem 
feilene på bildet til 
høyre?

125 år  12 år
1889  2014

 Lek. Fortelling. Tro.

Tegninger: Faye Simms

Fargelegg Jesus og 
disiplene på vei til 
Emmaus!

Fargelegg Jesus og 

Fargelegg
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Program for 
Hasle KFUK/KFUM 

Fredag 28. mars, Hasle Menighetssenter kl 19.30:
   Filmkveld m/pizza.  Kollekt.

Lørdag  5. april 
   Dugnad på Tjellholmen

Søndag 25. mai:
   Tur til Larsens hytte på Lilledal

        Vel møtt til arrangementene !                                                                                 

for barn 0-1år, 
avsluttet for vårhalvåret.
Se kommende menighetsblad 
for høstsemesterets program.

1 – 3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30, 
     Hasle Menighetssenter
           26. mars      2. april      9. april    

3 – 6 år,  onsdager kl. 17.30 – 18.30, 
   Hasle Menighetssenter 

  2. april 
Andre arrangementer der 
barnesangen deltar:
9. april, kl 17.30, Hasle menighetssenter: 
    Felles avslutning for barnesangen
Kontakt: Kirsten Brandt, tlf. 936 37 578
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Døpte: 
Hafslundsøy kirke:
Victor Kullerud Belsby
Mikkel Tangen Asakskogen

Varteig kirke:
Storm Ranheim Pedersen
Christian Huke Gauksrud
Christopher Huke Gauksrud
Celine Iseline Jørnstad Frydenlund
Leo Sebastian Halovrsen-Myhre

Døde: 
Gerd Elly Kristoffersen
Martin Bergerud
Gunvor Elfrida Grønli
Konrad Georg Iversen
Edith Johnsen

Varteig preste- og menighetskontor
Ingaveien 33, 1735 Varteig

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

Epost: varteig.prestegjeld@
sarpsborg.com

www.sarpsborg.kirken.no

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.roenningsveen@sarpsborg.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

Sorggruppe?
«Sorg og Omsorg» i Sarps-
borg har som målsetting å 
hjelpe og støtte mennesker 
som er i sorg, og å spre 
informasjon og kunnskap 
omkring sorg og sorgar-
beid.

Vi satser denne våren på 
å starte opp grupper for 
pårørende etter dødsfall.

Har du behov for å være 
med i en sorggruppe, ring 
Liv-Gunhild på  Sarpsborg 
Frivilligsentral, tlf 982 95 
781 eller leder i Sorg og 
Omsorg i Sarpsborg Berit 
Movik Lo på tlf. 69 11 68 27.
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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, 
eller epost: bjkr47@gmail.com.

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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Fredag 18. april
Langfredag 
Joh 18,1–19,42 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. 

Søndag 20. april
Påskedag 
Luk 24,1–9 
Salme 118,14–24 og 1 Kor 15,1–11 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Nattverd. Menighetskoret 
synger. Offer til Normisjon, region 
Østfold.

Med forbehold om endringer.

GUDSTJENESTER  
Søndag er gudstjenestedag

Søndag 23. mars
Maria budskapsdag
Luk 1,26–38
Jes 7,10–14 og Gal 4,4–7  
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved stiftdirektør Per Johan 
Bjerkeli.   Nattverd.  Menighetskoret 
synger. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 30. mars
3. søndag i fastetiden 
Luk 11,14–28 
1 Sam 18,6–14 og Ef 5,1–2.8–11
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Nattverd. Offer til Blåkors.

Søndag 6. april
4. søndag i fastetiden 
Joh 11,45–53 
1 Mos 22,1–14 og  Hebr 4,14–16
Hafslundsøy kirke kl. 18.00:
Fastegudstjeneste ved prostiprest Leif 
Levinsen. Preken ved Leif Arne Sæ-
verås fra Kirkens Nødhjelp. Nattverd. 
Offer til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.

Søndag 13. april
Palmesøndag 
Joh 12,12–24 
2 Mos 12,21–28 og Ef 2,12–18 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Nattverd. Offer til menighets-
arbeidet. 

Torsdag 17. april
Skjærtorsdag
Matt 26,17–30
2 Mos 12,1.3–8.11–14 og 1 Kor 5,6b–8
Hasle menighetssenter kl. 18.00:
Påskemåltid ved Ingrid D. Levinsen. 
Nattverd. Offer til Åpne dører.
    

Hasle menighetssenter.

Hafslundsøy kirke.

Varteig kirke.

Søndag 11. mai 
4. søndag i påsketiden 
Joh 16,16–22 
Jes 54,7–10  og Fil 3,12–14
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid 
D. Levinsen, prostiprest Leif Levinsen 
og menighetspedagog Kirsten Brandt. 
Konfirmantenes prosjektgudstjeneste. 
Nattverd. Offer til Misjon uten grenser.

Lørdag 17. mai 
17. mai 
Luk 1,50–53
Salme 127,1–3 og Apg 17,22–25 
Varteig kirke kl. 12.00:
Familiegudsteneste ved sokneprest 
Ingrid D. Levinsen. Menighetskoret 
synger. Offer til Kirkens Bymisjon i 
Sarpsborg.

Søndag 18.mai
5. søndag i påsketiden 
Joh 15,1–8 
Hos 14,5–9  og  Rom 11,13–20  
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Nattverd. Offer til menig-
hetsarbeidet.

Søndag 25. mai
6. søndag i påsketiden 
Luk 18,1–8 
Jer 29,10–14  og 1 Joh 5,13–15 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjenste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Nattverd. Offer til menighe-
tens trosopplæringsarbeid. 

Søndag 27. april
2. søndag i påsketiden 
Joh 21,1–14 
Jes 43,10–13 og1 Kor 15,12–21  
Hasle menighetssenter kl. 10.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest In-
grid D. Levinsen. Offer til menighetens 
rosopplæringsarbeid. Etter gudstjenes-
ten er det «Jakten på Varteigtrollet», 
se side 12.

Søndag 4. mai
3. søndag i påsketiden 
Joh 10,11–18 
Esek 34,11–16 og 1 Pet 2,20–25  
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Nattverd. Offer til Norges 
Kristelige Student- og skoleungdoms-
lag.

Torsdag 29. mai 
Kristi himmelfartsdag 
Mark 16,19–20 
Salme 110,1–3  og Ef 4,7–10
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Le-
vinsen. Nattverd. Offer til menighetens 
misjonsprosjekt.



Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad, Apolloveien 39, 1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 12. mai.

Varteig Historielag
Vi har allerede hatt årets første to 
møter, og fortsetter friskt ut over 
våren og forsommeren. Blant annet 
skal grunnlovsjubileet markeres med 
både møte og tur. 

Mandag 31. mars kl. 19.00:
Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i 
Peisestua i Bygdehallen.  

Mandag 7. april kl. 19.00:
Møte i Peisestua i Bygdehallen. Fylkes-
historiker Sven G. Eliassen kåserer om 
1814, sett fra Smålenene.

Lørdag 24. mai:
Varteig Historielag arrangerer tur med buss 
til den nyrestaurerte Eidsvollsbygningen. 
Felles bespisning, der vi frister med en 
1814-meny i form av en koldt-tallerken. 
Det blir også omvisning ved Eidsvoll 
Bygdetun. Deltakeravgiften er 450 kroner. 
Nærmere opplysninger og påmelding skjer 
til Kari S. Lunde innen 10. mai, på tlf. 69 
14 90 62 eller 482 29 088.

Mandag 2. juni kl. 19.00:
Møte i Peisestua i Bygdehallen. Kåseri 
ved Jon Thoresen, som i 2012 ga ut boka 
«Arvegods – sitater og anekdoter fra 
Østfold».

Søndag 15. juni:
Bygdedagen.

Slektsforskergruppa møtes i Bygdehallen 
første torsdagen i hver måned klokka 
18.00. Her er du velkommen innom, enten 
for selv å delta i gransking av slekt eller 
få hjelp til å forsøke å spore forfedre. Siste 
samling før ferien er torsdag 5. juni.
Høstsemesteret starter med lokalhistorisk 
høstvandring i Furuholmen/Tangen-
området lørdag 23. august.  Møtedatoene 
blir mandagene 1. september, 6. oktober, 
3. november og 1. desember.

For dem som eventuelt ikke har fått 
anskaffet seg historielagets kalender for 
2014, er det fortsatt et lite restopplag 
for salg (kr. 80). Vi minner også om 
at historielaget har flere Inga-utgaver 
for salg, og likeså de tre DVD’ene med 
skolefi lmen fra 1959/bygdefi lmen fra 1961, 
kommunefi lmen fra 1984 og fl øterfi lm/1861-
skuespill (stykkpris 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, og ta gjerne med deg en 
bekjent! Det er bevertning og loddsalg på 
alle møter.

Styret

Program for
Varteig Bygdekvinnelag
                                     
6. og 13. mai kl.17.00, Vestvold: 
 Medlemsmøte etter oppsatt plan. Steking av lefser.
 Vi inviterer med oss interesserte.

27. mai kl.18.00:
 Besøke en av bygda`s unge kvinnelige gryndere:
 Ingerid Sikkeland Lunde m/ «Gøy på landet»                              

1. juni kl.13.00:
 Sommeravslutning med tur til Operaen i Oslo for
 å se «Svanesjøen». 
 Vi spiser lunsj/middag på operaen?         

15.juni, Bygdehallen:
  Bygdedagen i Varteig. Steking av lefser og kinning 
av smør som vanlig.    

Formiddagstreff i Hafslundsøy kirke
Det er formiddagstreff i Hafslundsøy kirke følgende tirsdager 
(4. tirsdag i måneden):

 Tirsdag 25. mars
 Tirsdag 22. april
 Tirsdag 27. mai

Alle samlingene begynner kl. 11.00. 
Variert program. Hyggelig fellesskap. 
Bevertning. Sang. Utlodning og andakt.

Du er hjertelig velkommen!

Vi øver annenhver tirsdag kl. 17.30 -19.00 i 
Hafslundsøy kirke. 
Datoer er: 
25. mars, 8. april,  22. april, 6.mai, 20. mai og 3. juni. 

BLI MED, BLI MED, BLI MED! 

Hilsen Tom Rønningsveen og Kirsten Brandt.

Hafslundsøy 
barnegospel 
– et kor for deg i skolealder! 

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy


