
Godt nyttår!

Nr 1 - 2018       Januar - mars 2018     46. årgang
www.varteig.menighetsblad.net



2 Varteig Menighetsblad

Organ for Den norske Kirke, 
Varteig sokn. 

Utgitt av Varteig menighetsråd.

Redigert av
Ketil Strebel

Adresse:
Varteig menighetsblad
Apolloveien 39
1734 Hafslundsøy

E-post:
varteig@menighetsblad.net

Menighetsbladet på internett:
www.varteig.menighetsblad.net
Der kan du lese den siste og 
samtlige tidligere utgaver av me-
nighetsbladet i PDF-format

Kommende utgivelser:
(Med forbehold om endringer.)

Neste nummer av Varteig menig-
hetsblad, 2-2018 er planlagt i uke 
10, i begynnelsen av mars. Frist 
for å levere stoff blir 27. februar.

Nr. 3-2018 er planlagt i uke 21, i 
slutten av mai. Frist for å levere 
stoff blir 8. mai.

Nr. 4-2018 er planlagt i uke 34, i 
slutten av august. Frist for å levere 
stoff blir 7. august.

Nr. 5-2018 er planlagt i uke 40, i 
begynnelsen av oktober. Frist for 
å levere stoff blir 18. september.

Nr. 6-2018 er planlagt i uke 47, i 
slutten av november. Frist for å 
levere stoff blir 6. november.

Trykk:
Møklegaards Trykkeri AS,

Fredrikstad.

Postgiro: 1020.29.91624

Les menighetsbladet
på internett:

www.varteig.menighetsblad.net

Breidablikks 
venner

Årsmøte på Breidablikk fredag 16. februar kl. 19.00:
Årsmøtesaker, andakt, sang, kollekt og kveldsmat.
Fredag 16. mars kl. 19.00:
Allsangkveld. Program senere.

Alle er velkommen!

Jule-
evangeliet

  

14.01 kl 11:00:  Søndagsskole, Betania på Ise 

14.01 kl 17:00:  Storsamling, Hasle Menighetssenter. 
 Tema: Komfortkristen” v Knut Holmen

16.01 kl 11.00:  Formiddagstreff, Betania, Ise
 Gunnar Navestad taler

18.01 kl 19:00:  Undervisningskveld, Hasle Men.senter. 
 Tema: Hans Nielsen Hauge v S. Høyden

28.01 kl 11:00:  Søndagsskole, Betania på Ise 

11.02 kl 11:00:  Søndagsskole, Betania på Ise 

11.02 kl 15:00:  Årsmøte og Storsamling, Hasle  
Menighetssenter. Bibelquiz 

15.02 kl 19:00: Undervisningskveld, Hasle Men.senter. 
 Tema: Matteusevangeliet,

20.02 kl 11.00: Formiddagstreff, Betania, Ise
 Torgeir Flateby taler og synger
04.03 kl 11.00:  Søndagsskole, Betania på Ise

11.03 kl 17:00: Storsamling, Hasle Menighetssenter. 

15.03 kl. 19:00:  Undervisningskveld, Hasle Men.senter. 
 Markusevangeliet v Elisabeth B. Aasbø

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 og på Facebook
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Sofakroken er min, jeg er hjemme der, kjennes trygt og ufor-
styrret. Men likevel ikke. Dette bildet forstyrrer, klarer ikke å 
se bort. Det tar meg om hjerteroten og klemmer. Det gjør vondt. 
Det er så mange, mange, mange….som ikke kan sitte trygt og 
velfødd i en sofakrok og kjenne på at en har alt, at en egentlig 
ikke trenger noe mer og klager over at klementinene blir dårlige 
så fort og sånne banaliteter. Hva har jeg å klage over??
Men dette bildet! Hjertet brister! Verden må ikke få lov til å se 
slik ut!
Kanskje det nye året, 2018, kan vise et nytt bilde, at disse to er 
blitt hånd om, at verden prioriterer de svakeste - barna.
Etter en jul med feiring av BARNET blir tankene i sofakroken 
utfordret. Fremdeles lever barn like fattig som Jesus var da han 
ble født, uten noe sted å bo, overlatt til seg selv, mange uten for-
eldre, i umenneskelig nød.  Idyllen med barnet i krybben er plutselig byttet ut med virkeligheten, 
med stinkende lukter i fl yktningeleirer og gråtende barn.
Dette har jeg godt av. Julens budskap er jo nettopp sånn! Realistisk fattigdom og nød. Det var 
faktisk slik Gud valgte å komme menneskene til unnsetning, ved å bli som en av oss, ikke med 
sølvskje i munnen, men uten noen ting, for å solidarisere seg med menneskenes liv, og særlig de 
nødlidende. 
Da kan ikke troen leve i en åndelig sfære, troen må ha bakkekontakt, troen må følge Jesus, følge 
Han til dem Han selv ser best, de som trenger en hånd, som trenger hjelp, som trenger verdighet 
og oppreisning, rettferdighet og likeverd. Kristendom blir umulig uten denne uroen for min neste.
..det dere har gjort mot en av mine minste, har dere gjort mot meg..

Jeg må tåle å bli forstyrret av dette i sofakroken. Det er noen der ute 
som trenger meg. Jeg kan bidra, for jeg er rik, kan gi mer. Jeg 

må forstyrres i husfreden min, ikke bare for deres skyld, som 
roper med sin nød, men også for min egen skyld. Fordi det 

gir mening til livet å åpne for Guds mening med livet. 
Guds mening? Ja, at kjærligheten må få overta verden! 
For Himmelens godhet har kommet til verden, og den 
er for alle. 
Det var Guds kjærlighet som kom Julenatt og viste veien 
til enhver mørk krok, til ethvert forlatt barn, til enhver 
som sliter. Julenatt lyste stjernen opp og viste vei. Jesus 
er stjernen, som alltid vil vise vei. Derfor har julens 
budskap en fortsettelse. Kjærlighet snakker alltid 
med hjertet. Fra hjertet utgår livet, sier Ordspråkene. 
Hvilket liv blir det så i 2018? 
De to barna som holder rundt hverandre i angst er 
det ikke mulig å snu seg bort fra. Da snur jeg meg 
bort fra Gud.
Måtte vi i det nye året, 2018, se ledestjernen tydelig og 
klart, og følge den. Så får vi be for hverandre og for 

våre politiske ledere, lokalt og internasjonalt, at det 
lyset Gud tente på jorden kan lyse opp manges hjerter 
så det gjør en forskjell og blir til forandring for noen, for 
mange. Og jeg må opp av sofakroken…

Leif Levinsen

Tanker fra sofakroken
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Dagens Furulund var skole i 91 år, hvorav 66 
år Neaskogs. Dette bildet er trolig tatt i 1957, 
med elever fra de tre eldste klassetrinnene på 
Strømnesskolen. 
Foran fra venstre ser vi Gunvor Gressløs, 
Lene Ingolfstad, Astrid Kristiansen, Anne Lise 
Hansen (litt bak) og Bjørg Akselsen. 
Av elever bakover i bildet nevner vi Liv 
Larsen-Småberg, Steinar Bråthen, Gunnar 
Kultorp, Eva Lunde, Kjell Lunde, Arild Smaa-
berg, Arild Lunde, Anne Bråthen, Anne Lise 
Sælid, Solfrid Sundås, Solbjørg Westgård og 
Kari Bøe. 
(Varteig Historielags Fotosamling.)

Gamle glimt fra Varteig og Hafslundsøy

Historien om en kretsskole 
Forsamlingslokalet Furulund på Strømnesåsen kan i år feire 150-års 
jubileum. Huset ble nemlig reist som skolebygg i 1868. Bygningen 
tjente som skole i 91 år, mens den de siste 59 årene har hatt funksjon 
som bedehus. 
På 1860-tallet var det en total omlegging av skolevesenet i Varteig, idet man gikk fra omgangsskole til 
faste kretsskoler. Gryte skolekrets ble en av seks skolekretser i Varteig, og på tomt fra Søndre Furu-
holmen ble det reist nytt skolebygg på det som fortsatt går under navnet Skolesletta.
I nr. 5/2016 av Menighetsbladet presenterte vi Betel på Ise. Kjernen i dette bygget var også et skole-
bygg, reist ved Skofteby som skolestue for Galteryggen skolekrets. Mens denne bygningen senere er 
totalt omgjort og vesentlig påbygd, står den tidligere skolestua fra Gryte skolekrets omtrent som den 
ble bygd for 150 år siden. 

Flyttet til Strømnesåsen 
Etter 25 år som undervisningssted for Gryte skolekrets, ble det i 1893 enda en omstrukturering av 
skolen i Varteig. Da ble antallet skolekretser redusert fra seks til tre. Ovaskogs ble Kokkimskolen 
reist (se Menighetsbladet 5/2017), og Gryte skolehus ble fl yttet til Strømnesåsen ettersom Brunsby og 
Hasle skolekretser ble slått sammen. Skolestua ble plassert på Søndre Småbergs eiendom, i krysset 
Strømnesveien/Småbergveien.
Østaskogs ble Stubberud og Skofteby skolekretser slått sammen (se Menighetsbladet 5/2016), og 
Stubberud-skolen fl yttet til Klemsdal. 

Med storskolen på Strømnesåsen og småskolen på Byg-
dehallen (kommunelokalet), fortsatte undervisningen på 
Strømnes-skolen fram til sentralskolen sto ferdig i 1959.

Kristelig forsamlingslokale
Da sentralskolen ble tatt i bruk, valgte kommunen å 
selge både Kokkimskolen og Strømnesskolen. Foreningen 
Samhold kjøpte det som senere ble hetende Høgheim, 
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mens «en sammenslutning av kvinner og menn» dannet Furulund Fellesforening 
for å overta skolebygget på Strømnesåsen.
I et kommunestyremøte 16. oktober 1959 ble det vedtatt å overdra Strømnesåsen 
skole til fellesforeningen for 2.500 kroner. To måneder tidligere var det oppnevnt 
en komité som skulle forhandle med kommunen. 
Klemsdal-skolen var for øvrig bygd etter de samme tegningene som skolehuset på 
Strømnesåsen, men med en annen løsning på inngangspartiet.
Skolehuset på Strømnesåsen fi kk navnet Furulund Kristelige Forsamlingslokale. 
Mange prektige furutrær rundt bygningen ga et naturlig navnevalg. 

I serien «Før og nå» er tanken å presentere en artikkel i hvert nummer av Menighetsbladet. Varteig Historielag har tatt på seg an-
svaret 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, 1/2014 bensinstasjoner, 2/2014 Nordkroken, 
3/2014 Bygdehallen, 4/2014 Rødgårdene, 5/2014 Oluf Davidsen Ulvetangen, 6/2014 lottbrukeren på Helgeby og Skjeggeby, 1/2015 
vielse på tysk i Varteig, 2/15 Huken, 3/15 butikken på Tangen, 5/15 Helgeby nordre og 6/15 bedehuset på Øya, 1/16 Varteig skole og 
2/16 «Leif i kiosken», 3/16 Breidablikk, 4/16 slakter Rune Karlsen, 5/16 Bethel, 6/16 oppvekstminner på Øya, 1/17 Betania, 2/17 Karl 
Kingsrød, 3/17 bygdedagen 100 år, 4/17 jenteliv på Øya, 5/17 Høgheim og 6/17 juleminner på Øya.
Har du kommentarer eller synspunkter på serien, send mail til varteighistorielag@gmail.com

Bred aktivitet
Første formannen i fellesforeningen ble Johannes Larsen Bøe. Med seg i styret hadde han Aslaug Bråthen, Olav Westgård, Nils 
Opstadmo, Ole Larsen Småberg, Kjell Bergli og Andrine Sulusnes, med Einar Bergerud, Ingrid Westgård og Thorleif Strømnes som 
varamedlemmer.
Styret i dag består av leder Ole Bergerud, nestleder Annar Hasle, kasserer Grethe Brenne, sekretær Gerd Bergerud og styremed-
lemmer Knut Holmen og Solveig Eidstuen, med Dagfi nn Hansen som varamedlem.
Det var bred aktivitet på Furulund fra overtakelsen i 1959. Flere lokale foreninger brukte huset, i tillegg til blant andre indremi-
sjonen, Misjonssambandet, kvinneforeningen, barnemisjonen Våren, barneavholdslaget Påskeliljen og søndagsskolen. Det var også 
egne grendemøter og temamøter.

Et tegn fra Gud
Utover på 1980- og tidlig 1990-tall sank bruken av Furulund, og i 1994 og 1995 var det ingen virksomhet der. Det ble alvorlig drøftet 
å avvikle fellesforeningen og fi nne en annen løsning med huset.
I foreningens 50-års beretningen fra 2009 står det å lese: «Det ble valgt en komité på tre medlemmer som skulle arbeide for å få et 
nytt styre, og ta det som et tegn fra Gud dersom det lyktes. Innen en uke ordnet dette seg og foreningen har fortsatt videre og hatt 
mange fi ne samvær.»
Leder gjennom mer enn 20 år er Ole Bergerud. Han understreker betydningen som Furulund har for åndelig fellesskap i et venne-
samfunn. Møtene er i hovedsak i fellesforeningens egen regi, og det avholdes seks faste møter i året. Disse er lagt til fjerde fredagen 
annenhver måned, med årsmøte som start i februar. Møtene kan samle opptil 20-25 mennesker.

Glimt fra møtesalen på Furulund. Salen har sit-
teplass til 35 personer.

Med utedo
I tillegg til møtesalen, inneholdt den gamle skolebygningen et 
lager som er gjort om til kjøkken.
Furulund er nok ett av få forsamlingslokaler som fortsatt har 
utedo. Den ligger på andre siden av fylkesveien, som en del av 
en uthusbygning. Ole Bergerud humrer og forteller at spesielt 
tilreisende synes det er litt nostalgi i det å gå på utedoen.
Lederen på Furulund tør ikke være bombastisk om framtiden. 
– Vi blir eldre, og vi skulle gjerne sett en rekruttering, sier han. 
Forsamlingslokalet holdes imidlertid godt vedlike.
I tillegg til å samle inn midler til drift og vedlikehold, har også 
foreningen tre fadderbarn i et misjonsprosjekt i Calcutta, India, 
i regi av stiftelsen Global Aid Norway. Det gis også gaver til 
særskilte formål.

Øistein Bøe

Ole Bergerud har vært leder i Furulund Fellesforening i mer enn 
20 år. Forsamlingslokalet ble opprinnelig reiste som skolebygg for 
150 år siden. (Foto: Øistein Bøe).

Kingsrød, 3/17 bygdedagen 100 år, 4/17 jenteliv på Øya, 5/17 Høgheim og 6/17 juleminner på Øya.
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Klubben er i Hafslundsøy kirke 
dissedagene:
 onsdag 17. januar
 onsdag 14. februar
 onsdag 28. februar
 onsdag 21. mars
 onsdag 4. april
   (med ungdommens 
   påskegudstjeneste) 
 onsdag 25. april

Vi møtes klokken 18-21. Klubben er 
beregnet for ungdomsskoleelever. Det 
blir god tid til div. spill, henge med 
venner, spise og slappe av. 

Kvelden avsluttes 
med lystenning 
og kveldsbønn.

Gave til Hafslundsøy kirke
Dette bildet ble i november gitt til 
Hafslundsøy kirke. Giveren ønsker å 
være anonym. Bildet heter «Kristis 
med tornekronen» og er malt av Eivind 
Lund. Takk for gaven!

HEI ALLE DERE 
SOM FYLLER 
4 ÅR I 2018
Her kommer en invitasjon til 
å få kirkeboka for 4-åringer! 

Søndag 21.januar kl.11.00 er du vel-
kommen til familiegudstjeneste i 
Hafslundsøy kirke. Da kan du få din 
egen kirkebok! Du og familien og fad-
derne dine er spesielt velkommen til 
denne merkedagen.
Gudstjenesten blir fylt med sang og 
glede, og vi håper du vil være med! 
Ps. Denne søndagen har dere som bor på Hafslundsøy fått en spesiell invitasjon 
i posten, mens dere som bor i Varteig, får invitasjon til høsten. Men selvfølgelig 
er alle som vil, velkommen! Ta kontakt, om dere lurer på noe. 

Hilsen
Varteig og Hafslundsøy menighet.
Kontaktperson: menighetspedagog 

Kirsten Brandt, tlf. 69116811/ 93637578

Vil du være med?
Norges Kristelige Legeforening (NKLF) er en forening for leger og tannleger 
som har som mål å

●  støtte hverandre i et fellesskap og hjelpe hverandre til å bevare og bruke vår 
tro både i hverdagen og i jobben som helsearbeidere

●  å bidra i helsemisjonsarbeidet, både hjemme og ute

●  å være en viktig stemme i samfunnsdebatten om medisinsk etikk og verne 
om livet fra unnfangelsen til en naturlig død

● å skape et nettverk blant kristne medisinstudenter og tannlegestudenter slik 
at de skal bevare troen og blir utrustet til å møte utfordringer i skjæringspunktet 
mellom fag og tro

Vi tror det er mange leger og tannleger i menighetene rundt om i landet som 
ikke kjenner oss.  Vi ønsker å invitere dere til å bli medlemmer hos oss.  Vi 
ønsker et sterkt NKLF som kan bidra til en positiv utvikling i norsk helsevesen 
spesielt og i samfunnet generelt.

Du trenger ikke være lege eller tannlege for å bli medlem hos oss, vi ønsker 
også alle andre velkomne som støttemedlemmer.

Du kan melde deg inn på vår hjemmeside www.nklf.no der du også kan bli mer 
kjent med oss, eller om du har spørsmål er du velkommen til å ringe meg på 
952 48 733 eller på mail:  magnar@vivilja.no.

Magnar Kleiven,
Generalsekretær,

Norges Kristelige Legeforening  (NKLF).
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– Vann er selve livet, sier 
Innocent Nigindu. Han 
fl yktet med familien fra en 
blodig konfl ikt i Kongo. Nå 
er han en stor ressurs for 
Kirkens Nødhjelps arbeid 
i fl yktningleiren der han 
endte opp.
– Uten vann fi nnes ikke noe. Vi trenger 
det til å vaske oss, lage mat og drikke, 
så den jobben jeg gjør her er jeg virkelig 
stolt over, smiler Innocent.
Navnet hans betyr «uskyldig», men det 
er ingen uskyld å fi nne i fl ukthistorien 
hans. Først måtte han fl ykte da soldater 
kom til byen der han jobbet. 85 prosent 
av de som var i byen ble drept, hevder 
Innocent. 
Han fl yktet mot byen der han og fa-
milien bodde, men etter to dager kom 
soldatene også dit. Det skulle vise seg at 
den beste løsningen var å fl ykte til na-
bolandet Angola, litt lengre sør i Afrika.

Koordinator i 
fl yktningleiren
Til slutt havnet han og familien i fl ykt-
ningleiren Kakanda der Innocent etter 
hvert fi kk seg jobb som koordinator for 
Kirkens Nødhjelp. Nå passer han på at 
vannet alltid er rent, at søppelet blir 
tømt og at toalettene blir vasket.
– Jeg får brukt evnene og erfaringen 
min til å hjelpe, og det er fl ott å kunne 
støtte Kirkens Nødhjelp. Jeg er kristen, 
og for meg er det viktig å kunne hjelpe 
andre med de evnene og midlene jeg har 
for hånden, sier Innocent. 
Han får en liten lønn for jobben han 
gjør, men mye av drivkraften er lysten 
på å gjøre noe godt for andre. Han vet 
bedre enn de fl este hvor viktig rent vann 
er, for under fl ukten var det ofte at han 
ikke kunne drikke. Og som mange an-
dre i leiren har han vært syk fordi han 
har drukket urent vann.

Innocent er en av mange som hver dag 
jobber for Kirkens Nødhjelp. I landsby-
er, byer, fl yktningleirer og kriseområder 
i en rekke land rundt om i verden jobber 
Kirkens Nødhjelp for å sikre tilgang til 
rent vann, trygge toaletter, energi og 
mye annet. For at maskineriet skal fun-
gere trenger man helter som Innocent.

Avhengig av 
hjelp for å hjelpe
Men for at maskineriet skal fungere 
trengs det også hjelp fra norske frivil-
lige. Folk som ikke er på fl ukt, men 
som i likhet med Innocent har et en-
gasjement og kompetanse til å gjøre en 
forskjell. Hvert år er tusenvis av slike 
frivillige med på å samle inn penger 
til Kirkens Nødhjelps arbeid gjennom 
Fasteaksjonen.
Og det er nettopp disse pengene som 
gjorde det mulig å starte opp arbeidet 
i Nord-Angola, raskt og effektivt. For 
Innocent og over tusen andre fl yktnin-
ger i leiren har det vært livsviktig hjelp.
Også i år skal frivillige over hele Norge 

Flyktningen som ble hjelpearbeider

Stort smil: Innocent Nigindu elsker jobben sin i fl yktningleiren i Dundo i Angola. Han 
er selv fl yktning fra Kongo, og setter pris på å kunne jobbe for Kirkens Nødhjelp med 
å hjelpe andre som har fl yktet fra samme konfl ikt.

Fast rutine: I en krok i fl yktningleiren står 
teltet der Innocent Nigindu sover. Han av-
slutter alltid dagen med å lese 15 minutter 
i Bibelen, og be en bønn til Gud. Troa ble 
sterkere etter fl ukten, forteller Innocent, 
fordi Gud hjalp han og familien bort fra 
krigen i live.

være med på å samle inn penger til 
brønnboring, latrinebygging og andre 
tiltak som redder liv rundt om i verden. 
Også du kan bidra når Varteig menighet 
skal gjennomføre årets aksjon, enten 
ved å være bøssebærer eller å støtte 
aksjonen.

Fasteaksjonen 2018
arrangeres den 20. mars. Da skal konfi rmantene i Varteig og på Hafsundsøy gå fra 
dør til dør og samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid med å skaffe 
vann og sanitær i utsatte områder omkring i verden.
Har du lyst og anledning til å delta, enten som bøssebærer, sjåfør 
eller med annet praktisk arbeid, ta kontakt med menighetskon-
toret, telefon 69 11 68 11 eller varteig.prestegjeld@sarpsborg.com.

dør til dør og samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid med å skaffe 

Har du lyst og anledning til å delta, enten som bøssebærer, sjåfør 
eller med annet praktisk arbeid, ta kontakt med menighetskon-
toret, telefon 69 11 68 11 eller varteig.prestegjeld@sarpsborg.com.
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Innholdsrik
førjulstid

Fra Lys-våken-gudstjenesten i Hafslundsøy kirke.

Engleverksted har vi også hatt, alle me-
nighetens 5 åringer ble invitert til Brei-
dablikk på engleverksted sammen med 
barnemisjon. Stor stas! Det ble en fl ott 
kveld, med mange aktive englemakere!  
I forbindelse med julemarked i Kulås, 
var vi med og hadde åpen Sarpsborg 
kirke. Der var det også engleverksted, 
så det var nok mange engler rundt om-
kring i hjemmene denne jula.
Lys Våken er et populært trosopplæ-
ringstiltak. Vi var som tradisjonen 
tro, i Hafslundsøy kirke. Mange del-
takere, ungdomsledere og miniledere 

Førjulstiden i Varteig menighet er aktiv og fl ott å få 
være med på. Klubbene har hatt sine fester. Kode B 
feiret med taco, julequiz og andre aktiviteter. Bibelfor-
tellingen har en sentral plass i alt vi gjør. KLUBBEN 
hadde sin julefest, og på bildene kan vi se to av lederne:  
Robin som julenisse og Amalie som juletre. Selvsagt var 
det julemat, julequiz og juletregang på festen.

overnattet i kirken. Vi hadde også der 
engleverksted og annen formingsak-
tivitet, lek, refl eksløype, bål , og det 
var  forberedelse til 1. søndag i advent-
gudstjeneste. Lys Våken- barna deltok 
med lesing, drama, lystenning og alt 
som er en gudstjeneste. Dramaet var 
Papa Panovs juledag. Det ble en fl ott 
inngang til advent og nytt kirkeår.
Julegrantenningen i Varteig kirke er en 
fl ott tradisjon. Kirken fylles av små og 
store. Korpset spiller og Minsten og alle 
som kommer fra barnesanggruppene er 
med, med sang og drama. Der er Josef 
og Maria, bestemor til Jesus har  med 

Engleverksted hører med i førjulstiden.



Varteig Menighetsblad 9strikketøyet sitt, engler gjetere, sauer 
og vismenn med gaver er på vei. Alle 
forbereder seg og vil  til Betlehem der 
Jesus  skal bli født.  Vi synger julesanger  
og har en fin hverdagsgudstjeneste. Det 
serveres gløgg og pepperkaker før vi går 
ut og er med på at lysene på juletreet 
tennes.  Det ble mange ringer rundt 
treet da vi sang Nå tennes tusen julelys.
Nikolasfeiring på skolen er også en del 
av forberedelsene til jul. I år var vi på 
Hafslundsøy skole, der 2. trinn har for-
beredt  samlingen med drama og sang. 
Alle elevene fra 1. – 4. klasse er med på 
denne samlingen. 
Kirkene våre ble også fylt opp av menig-
hetens barnehager og skoler før jul. Der 
tar vi ikke bilder, men vi kan fortelle at 
skolegudstjenestene, 4 i alt, var særde-
les godt forberedt av elever og lærere. 
Det virker som de aller fleste elevene 
var i kirken. Så også med barnehagene, 
der vi har julespill med de eldste barna. 
Alle er med, fra de minste til de største, 
når julefortellingen fortelles og vises på 
denne måten. Og gjett om de har øvd 
på sangene! 
Mange hundre barn har vært i kirkene 
før jul, noen en gang og noen flere gan-
ger. Når jeg spør barna hva Jesus øn-
sker seg til jul, så kommer noen forslag, 
før jeg forteller hva jeg tror han ønsker 
seg. Han ønsker seg PLASS. Plass i jula 
vår og i liva våre. 
Nå kan vi ønske hverandre Godt nytt 
år. Vi starter opp igjen med klubber, 
konfirmanter, skolesamarbeid og alle 
de andre samlingene våre. 
Gudstjeneste har vi hver søndag, der 
kan vi  feire på nytt og på nytt at Jesus 
kom. Adressen hans er her hos oss, ikke 
bare høyt i himmelrik, som vi synger i 
en av julesangene.

Kirsten
Robin som julenisse og Amalie som 
juletre.Fra Lys-våken-gudstjenesten i Hafslunds-

øy kirke.
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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. 11-13 
   på Hasle menighetssenter 
 
16. januar    6. februar
23. januar  13. februar
30. januar  

1 – 3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30, 
   Hasle Menighetssenter

  7. mars      14. mars    
21. mars: hverdagsgudstejenste   4. april
11. april      18. april

3 – 6 år,  tirsdager kl. 18.00 – 19.00, 
   Hasle Menighetssenter 

23. januar  20. mars
  6. februar    3. april
  6. mars   17. april
  
  
   Andre arrangementer der barnesangen synger/deltar:

 Onsdag 21. mars kl. 17.30: Hverdagsgudstjeneste i Varteig kirke
 Onsdag 18. april kl. 17.30: Vårfest på Hasle menighetssenter
   Velkommen til sang og glede!

Kontakt: Kirsten Brandt, tlf. 936 37 578
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Finn 5 feil

Vitser

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

Tegninger: Trevor Keen

Tegning: Trevor Keen

Kjell møtte Are 
som hadde en apekatt på 

skulderen.
– Hvor fikk du tak i den? 

spurte Kjell.
– Jeg vant ham på tivoli, 

svarte apekatten.

– Doktor, jeg har 
svelget en kulepenn!

– Jeg kommer med én gang.
– Hva skal jeg gjøre i 

mellomtiden?
– Bruk blyant.

Jesus besøkte søstrene Marta 
og Maria. Marta stresset og 

kavet, mens Maria satte seg ned og lyttet til Jesus. 
Jesus sa: «Maria har valgt den gode del.»

Finn veien gjennom bikuben!Fargelegg!

side 9

Gi barnebladet 
BARNAS til et barn 

du er glad i!

Disse oppgavene 
er hentet 
fra bladet.

Bestill
abonnement

 på sondagsskolen.no 
eller 22 08 71 00

Kan du hjelpe bien å finne veien gjennom bikuben?
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Vi møtes på torsdager i Hafslundsøy Kirke fra klokken 17.30 til 20.00.
Her har vi det kjempegøy med spill, god mat, konkurranser, lystenning og 
kveldsbønn.
Vi møtes på torsdagene: 
   18. januar, 1. februar, 15. februar, 1. mars, 12. april og 26.april
Håper du kommer :)
Har du spørsmål eller vil bli med?
Ta kontakt med 
Kirsten Brandt på tlf. 936 37 578 
eller e-post: kirsten.brandt@sarpsborg.com

Varteig 
Bygde-
kvinnelagkvinnelag
16. januar på Vestvoll: 
Ingrid Prest forteller om H.C 
Andersen og den grimme ællling.

Februar: Vinterferie.

20. mars på Bygdehallen: 
Torill Klemsdal forteller litt 
om det å være beredskapshjem/ 
fosterhjem.

17. april på bygdehallen:
Torill Lindemark forteller om 
kommunen, fra liten til stor.
Anne Løchen og Anne K. Berge-
rud har et lite kurs om smootier 
og juicing.

Tårnagenthelg
i Varteig kirke
lørdag 10. og søndag 11. mars

Er du 8 eller 9 år i år, bli med, 
bli med!
Tårnagenthelgen starter lørdag 
kl. 11.00 og vi drar hjem kl.16.00.
 Vi løser mystiske oppdrag, ut-
forsker kirkerommet, sjekker 
klokketårnet, spiser agentmat 
og øver inn tårnagentsangen og 
dansen. 
På søndagen forbereder vi guds-
tjeneste fra kl 10.00 og feirer den 
kl.11.00 sammen med alle som 
kommer. 

Påmelding og /eller spørsmål til kirsten.brandt@sarpsborg.com Husk 
å melde fra om allergier, eller om det er behov for tilrettelegging. 

Hilsen Varteig og Hafslundsøy menighet.
Kirsten Brandt 

menighetspedagog

VELKOMMEN TIL
KARNEVALS-
GUDSTJENESTE
I Varteig kirke søndag 11. februar kl. 11.00.
Det er moro om mange, både barn og voksne kler seg ut,
men det er også lov å komme som man er... 

Liker du å ha det gøy med 
venner, spille spill, eller 
konkurranser? 
Da er KodeB noe for deg! 
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Døpte:
Hafslundsøy kirke: 
  
Lykke Sophia 
   Halvorsen-Myhre

Døde:
 

Elsa Marit Tomta
Sverre Minge
Else Emilie Stenberg

Slekters
gang

Varteig preste- 
og menighetskontor

Epost: varteig.prestegjeld@sarpsborg.com
www.sarpsborg.kirken.no

Postadresse:
Varteig menighet, Postboks 237, 1702 Sarpsborg

 Besøksadresse:
Varteig menighet, Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg

Sokneprest Ingrid D. Levinsen:
Telefon kontor: ...... 69 11 68 22
Telefon mobil: ......... 452 65 229
E-post: ingrid-dorthea.levinsen 
@sarpsborg.com 
Soknepresten kan nås på mobil-
telefon når hun ikke er på 
kontoret.

Menighetspedagog 
Kirsten Brandt:
Telefon kontor: ...... 69 11 68 11
Mobiltelefon: ........... 936 37 578
E-post:
kirsten.brandt@sarpsborg.com 

Organist Tom Rønningsveen:
E-post: 
tom.roenningsveen@sarpsborg.
com

Kirketjener i Varteig kirke
Ivar Aronsen 
Telefon mobil: .......... 908 28 586
E-post: ivar.aronsen@sarpsborg.
com

Kirketjener i Hafslundsøy kirke
Ove Brand:
Telefon mobil:. ......... 482 12 389
E-post: ove.brandt@sarpsborg.com

Menighetsrådsleder 
Kjell Lunde:
Telefon mobil: ........... 932 44 011
Epost: kjell.lunde44@gmail.com

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

Benjamin Nordling Svein Åge Johansen

Hans K. Helgesen Birgit Groth

Sarpsborg og omegn 
begravelsesbyrå

Vakttelefon 69 130 130 (24t)
Kirkegata 29

www.jolstad.no        Lokaleid Begravelsesbyrå

Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

Telefon 03024  -  fonus.no



Varteig Menighetsblad14

Avd.
1. Hafslundsøy Bakeri 69 133460
3. Halden Storsenter 69 187895
7. Iseveien senter  69 877014
8. Stortorget Rakkestad 69 221518
 
Fax kontor  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 Er bakt med surdeig.
Prøv ett da vel!

post@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 11 68.11

Ønsker du å annonsere i 
Varteig Menighetsblad?

Informasjon om priser etc.
får du ved henvendelse til 

varteig@menighetsblad.net

Vivo bokhandel 
(tidl. Bok&Media) 

– din spesialbokhandel i Østfold
tlf: 69 15 14 69

epost: torp@vivobokhandel.no
Velkommen til handel med mening!

Din totalleverandør 
av byggevarer

Borgenhaugen - Fredrikstad øst - 
Fredrikstad vest - Moss  - Spydeberg

Nå kan du gi 
takkoffer med Vipps
Det er nå mulig å bruke VIPPS 
i gudstjenestene våre for å gi 
menig-hetens takkoffer. 
Nummeret er 116320 
(Varteig sokn). Dere må gjerne 
merke meldingen med offerformål, 
men det er ikke avgjørende, for det 
kan vi se på datoen.
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Med forbehold om endringer.

GUDSTJENESTER  
Søndag er gudstjenestedag

Søndag 14. januar
2. søndag i åpenbaringstiden 
Mark 1,3–11 
2 Mos 1,22–2,10 og Ef 1,7–12
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Lino Lu-
biana. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 21. januar
3. søndag i åpenbaringstiden 
Joh 4,4–26
Jes 55,1–3 og Åp 22,16–17
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest 
Ingrid D. Levinsen. Utdeling av 4-års-
boka. Offer til menighetens trosopp-
læringsarbeid. 

Søndag 28. januar 
Såmannssøndag 
Mark 4,26–34 
Jer 20,7–9 og Rom 10,13–17
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen.Offer til speiderne i Varteig.

Søndag 4. februar
Kristi forklarelsesdag 
Mark 9,2–13 
2 Mos 3,1–6 og 2 Pet 1,16–18
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til menighetsar-
beidet.

Hafslundsøy kirke.

Varteig kirke.

Søndag 11. februar 
Fastelavnssøndag 
Joh 12,20–33 
Jes 53,1–5 og 1 Kor 1,18–25
Varteig kirke kl. 11.00:
Karnevalsgudstjeneste ved sokneprest 
Ingrid D. Levinsen og menighetspeda-
gog Kirsten Brandt. Offer til menig-
hetens trosopplæringsarbeid.

Søndag 18. februar 
1. søndag i fastetiden 
Matt 16,21–23 
1 Mos 4,1–7 og 1 Kor 10,10–13
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid 
D. Levinsen. Offer til kulturutvalget i 
Varteig sokn. 

Søndag 25. februar
2. søndag i fastetiden 
1 Mos 3,8–15 
Luk 7,36–50 og Rom 5,17–19 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.
 

Søndag 4. mars 
3. søndag i fastetiden 
Mark 9,17–29 
Job 2,1–10 og Ef 6,10–18
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Lino 
Lubiana. Offer til menighetens konfir-
mantarbeid. 

Søndag 11. mars 
4. søndag i fastetiden 
Joh 3,11–16 
4 Mos 21,4–9 og 2 Kor 5,18–21 
Varteig kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest In-
grid D. Levinsen og menighetspedagog 
Kirsten Brandt. Tårnagenter. Offer til 
menighetsarbeidet. 

Søndag 18. mars 
Maria budskapsdag 
Luk 1,46–55 
Jer 33,14–17 og Ef 1,3–6  
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til menighetens konfir-
mantarbeid.

Onsdag 21 mars
Varteig kirke kl. 17.30:
Hverdagsgudstjeneste ved sokneprest 
Ingrid D. Levinsen og menighetspeda-
gog Kirsten Brandt. Offer til menighe-
tens trosopplæringsarbeid.

Søndag 25. mars
Palmesøndag 
Matt 26,6–13
Jes 56,6–8 og Rom 3,21–26 
Hafslundsøy kirke kl. 1100:
Familiegudstjeneste ved sokneprest In-
grid D. Levinsen og menighetspedagog 
Kirsten Brandt. Offer til menighetens 
konfirmantarbeid. 



Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad, Apolloveien 39, 1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 27. februar.

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy

Varteig Historielag
Vi ønsker riktig godt nytt år, og 
inviterer til et forhåpentlig aktivt 
og fl ott virkeår for historielaget.
   
Mandag 5. februar kl. 19.00:
Årsmøte i Bygdehallen. Film fra Varteig.
Mandag 5. mars kl. 19.00:
Møte i Bygdehallen. Besøk fra Interkom-
munalt Arkiv (IKA) Østfold. En slekts-
historie hentet fra arkivmaterialet fra 
Varteig: «Et år på Gabrielhytta».
Mandag 9. april kl. 19.00:
Møte i Bygdehallen. Tema ikke bestemt.
Sist i mai:
Tur til Dalslands kanal.
Søndag 17. juni:
Bygdedagen.
Ellers blir det vandring i samarbeid med 
Turistforeningens seniorgruppe på og 
rundt Østtorp i slutten av august. Mø-
tene for høstsemesteret er berammet til 
mandagene 8. oktober, 5. november og 3. 
desember.
Varteig Historielag hadde sin kalender for 
2018 ferdig i god tid før jul. Har du ikke fått 
sjansen til å skaffe deg kalenderen med 
gamle Varteig-bilder, kan du henvende 
deg til et av lagets tillitsvalgte. Prisen er 
100 kroner.
Det samme kan du gjøre hvis du vil ha 
historielagets årstidsskrift Inga for 2017. 
Utgaven er på hele 96 sider, og spekket 
med lokalhistorie. Prisen er som de siste 
årene, 100 kroner.
God lokalhistorie er det også i CD’en med 
komplett tekst-hefte med lokale ord og ut-
trykk som ble laget i 2014. «Sånn prekæ 
døm i Varte før i tiæ» inneholder rundt 
700 dialektiske ord med forklaring, en 
lengre dialog, stedsnavn med lokal uttale 
og mange artige uttrykk. Prisen for CD 
med hefte er 150 kroner.
Vi minner også om at historielaget har 
fl ere eldre 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 til-
litsvalgte, eller på 
  varteighistorielag@gmail.com.
Inga-hefter, kalendere, DVD’er og dialekt-
CD vil også bli solgt på bygdedagen.

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

Alle er hjertelig velkommen til våre arran-
gementer, og ta gjerne med deg en bekjent! 
Det er bevertning og loddsalg på alle møter.

Styret

Formiddagstreff i Hafslundsøy kirke

Undervisnings-
kvelder 

 Undervisingskveldene som er på 
Hasle menighetssenter en gang i 

måneden, er et samarbeid mellom 
Varteig menighet og VI-Normisjon:

Torsdag 18. januar kl 19.00:
Svein Høiden forteller om Hans Nielsen Hauge
Torsdag 15. februar kl. 19.00: 
«Matteusevangeliet» ved Leif Levinsen
Torsdag 15. mars kl. 19.00: 
«Markusevangeliet» ved Elisabeth Bjor Aasbø
Torsdag 19. april kl.19.00: 
«Lukasevangeliet» ved Ingrid D. Levinsen
Torsdag 24. mai kl. 19.00:
«Johannesevangeliet» ved Kari M. Alvsvåg

    Årsmøte.
    Fredag 17. mars kl. 19.00. Allsangkveld.
    
Utlodning og bevertning.
ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!

Velkommen til Formiddagstreff i Hafslundsøy kirke hver 
4. tirsdag i måneden!

Tirsdag 23. januar kl. 11.00.
Tirsdag 27. februar kl. 11.00.
Tirsdag 27. mars kl. 11.00.
Tirsdag 24. april kl. 11.00
Tirsdag 22. mai kl. 11.00.

Hver gang har vi et hyggelig fellesskap, bevertning, utlodning og andakt.

Hafslundsøy barnegospel er et kor
der alle sangglade skolebarn er 
hjertelig velkommen!
Vi øver annenhver tirsdag kl 18 -19 i Hafslundsøy kirke, 
første gang etter jul den 16. januar. Og vi har plass til flere. 
Lurer du på noe kan du ta kontakt med Åslaug Sødal Gabestad 

Hilsen 
Tom Rønningsveen og 

Åslaug Sødal Gabestad, tlf. 93201451 

VELKOMMEN TIL 
HAFSLUNDSØY 
BARNEGOSPEL!

Lurer du på noe kan du ta kontakt med Åslaug Sødal Gabestad 

Åslaug Sødal Gabestad, tlf. 93201451


