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Neste nummer av Varteig Menig
hetsblad,  22022 er planlagt i uke 
12, i slutten av mars. Frist for å 
levere stoff blir 8. mars.

Nr. 32022 er planlagt i uke 21, i 
slutten av mai. Frist for å levere 
stoff blir 10. mai.

Nr. 42022 er planlagt i uke 34, i 
slutten av august. Frist for å levere 
stoff blir 9. august.

Nr. 52022 er planlagt i uke 42, 
i midten av oktober. Frist for å 
levere stoff blir 4. oktober.

Nr. 62022 er planlagt i uke 47, i 
slutten av november. Frist for å 
levere stoff blir 8. november.

Opplag: 2.200

Trykk:
Møklegaards Trykkeri AS,

Fredrikstad.

Postgiro: 1020.29.91624

Storsamling:
30. januar kl. 17.00: 
Storsamling på Hasle menighetssenter.
Andakt ved Torild Nordberg.
6. mars kl. 17.00:
Storsamling på Hasle menighetssenter.

Undervisningskveld:
3. februar kl. 19.00: 
Undervisningskveld på Hasle menighetssenter.
Tema: Nattverden. Ved Knut Holmen.
17. mars kl. 19.00: 
Undervisningskveld på Hasle menighetssenter. 
Tema: Pilegrim i verden. Perspektiver for livet 
og troen. Ved Helene Selvik. Sang og musikk ved 
Marianne Sandvik og Fred Iwan Jørgensen. 

Følg med på VI-Normisjon på Facebook for 
mer info.

Herren er nådig, vi går ikke 
til grunne. Hans barm
hjertighet tar ikke slutt, 
den er ny hver morgen. 
Din trofasthet er stor. 

Klagesangene 3, 22-23.
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Jeg er mester i å bekymre meg! Det er jo slett ikke sikkert det kommer til å gå bra! Selv om jeg har 
erfart at mye går bedre enn jeg frykter, ser det ikke ut til å hjelpe. Jeg håper ofte på det beste, men 
tviler gjerne på at det slår til. Mye kan jo gå galt…
Derfor er jeg heller ikke så begeistret for årsskifter. Ett helt nytt år fylt med dager jeg ikke kjenner og 
frykt for hva de bringer med seg overdøver forventningen jeg like gjerne kunne kjent, og som mange 
andre er flinkere til å fokusere på. For tenk på alt som kan gå bra. Tenk på alt jeg kommer til å glede 
meg over i 2022. Tenk på alle de hyggelige opplevelsene som venter. Alle de gode øyeblikkene!
Jeg vet jo veldig godt at livet er begge deler: Gleder og sorger, latter og gråt, gode dager og vonde  dager, 
og en masse dager midt imellom. Derfor må jeg stadig utfordre meg selv til å lete etter lyspunkter 
mellom skyggene. Og de finnes i massevis!
En som var god til å finne lyspunkter og glimt av lykke var Erik Bye. Jeg tenker særlig på sangen «Vår 
beste dag». Denne skrev han opprinnelig til Hjemmet for Døve (nå Signo) sitt hundreårsjubileum, og 
den ble første gang fremført med et orkester bestående av døve musikanter. Teksten er et kunstverk; 
den er full av naturskildringer med lydbilder som alle er lydløse, og som derfor «høres» like godt av 
døve som av hørende:

 «Kom og lytt til lyset når det gryr av dag! Solen løfter sin trompet mot munnen.
 Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag: Denne dag kan bli vår beste dag.
 Stien som vi gikk i går er like ny, hemmelig som ved vårt første morgengry.
 Mangt skal vi møte og mangt skal vi mestre! Dagen i dag den kan bli vår beste dag.

 Kom og lytt til dypet når vi ror mot land! Hør maneten stemmer sine strenger.
 Løfterik er tonen i et fiskevak: Denne dag kan bli vår beste dag.
 Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank!
 Mangt skal vi møte og mangt skal vi mestre! Dagen i dag - den kan bli vår beste dag.

 Kjære lytt til mørket når vår dag er gått. Natten nynner over fjærne åser.
 Mangt har dagen skjenket oss i stort og smått, mer, kan hende, enn vi har forstått.
 Månen over tun og tak er like ny, men tier stille om vårt neste morgengry!
 Mangt skal vi møte og mangt skal vi mestre! Dagen i morgen skal bli vår beste dag!»

Det handler om dagen i dag! Og denne sangen minner meg om alt jeg kan se og 
høre og glede meg over midt i hverdagen – hvis jeg bare tar meg tid, bruker 

sansene og får det med meg.
 «Gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal 

bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.» 
står det i Matteus 6. Jeg vet veldig godt at dette er lettere sagt enn 
gjort. Men likevel trenger jeg å minne meg selv om at det er kloke 
ord. For, som det også står: «hvem av dere kan vel med all sin 
bekymring legge en eneste alen til sin livslengde?» Bekymringene 
er rett og slett ikke godt for noe…
Så kanskje skal jeg prøve å fokusere mer på hverdagsgledene 
i dette nye året. Som lyset og solen og menneskene jeg møter og 
smilene jeg får, og alle de små og store tingene som bidrar til at 

enhver dag kan bli en av de beste – eller i alle fall ganske så bra - i 
møte med alt som skal møtes og mestres?

Og uansett hvordan dagene viser seg å bli, finner jeg midt i alt en 
slags hvile i løftet Jesus ga da han sa: 

«Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» 
Vi er to om å møte det som kommer.  Godt år!                                         

Ingrid prest

Hvite sommer-
fuglers vingeslag
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Frivillig arbeid er veldig mye forskjellig 
på veldig mange ulike sektorer. Mye 
av arbeidet som gjøres i kirken og de 
kristne organisasjonene ivaretas av 
folk som ikke får betalt for innsatsen i 
kroner og øre.

Noen er søndagsskoleleder i 40 år, 
 andre stiller opp med minibuss til og 
fra konfirmasjonsleir det året ens eget 
barn er med. Det fins et vell av små 
og store oppgaver som løses av folk på 
frivillig basis og som gjør folkekirken og 
det store mangfoldet av organisasjoner 
til brede, folkelige bevegelser.

Norges viktigste 
lagarbeid
Frivillighetens år 2022 år er forankret 
i Frivillighetsmeldingen fra 2018 og tar 
mål av seg til å «feire Norges viktigste 
lagarbeid». Det som skjer i kirken og 
i organisasjonene utgjør en viktig del 
av dette.

I Den norske kirke er det om lag ti 
ganger så mange frivillige som ansatte 
(ikke i antall årsverk, men i antall invol
verte personer). En kirke uten frivillig
het er utenkelig. Det er en kirke med 
lavt engasjement.

Forholdet mellom ansatte og frivillige 
baserer seg ikke på over og under
ordning, men på gjensidighet og sam
arbeid. En kirke uten frivillighet er en 
kirke der det allmenne prestedømme er 
plassert på sidelinjen.

Stort potensial
Frivillighetens år 2022 er en fin anled
ning for kirken til å rette et ekstra 
søkelys på den store arbeidsinnsats 
som utføres av frivillige medarbeidere. 
Den seneste årsrapporten for Den nor
ske kirke forteller riktignok at antall 
frivillige falt fra 95.000 i 2019 til 75.000 
i 2020, mye på grunn av koronapande
mien.

Kirke + frivillige = sant. (Foto: Sara Angelica Spilling/Pudder Agency/Frivillighet Norge)

Frivillighetens år er 
også folkekirkens år

Kirken og organisasjonene er blant de beste på frivillighet. La oss bruke Frivillig-
hetens år 2022 på å synliggjøre dette og få mange flere med på å gjøre en innsats 
for andre.

Oppslutningen sier likevel mye om hvor 
sterkt frivillig arbeid står i kirken og 
hvor viktig de frivillige er for at kirken 
skal kunne løse sitt oppdrag. Vi håper 
at 2022 blir året der mange finner til
bake til tidligere frivillig tjeneste også 
i kirkelig regi, og også at mange flere 
kan oppdage Den norske kirke som en 
naturlig arena for eget sosialt og kirke
lig engasjement.

Med mer enn 3,6 millioner medlemmer, 
har Den norske kirke som folkekirke et 
stort potensial til å kunne utgjøre en 
forskjell i alle landets lokalsamfunn.

Kristin Gunleiksrud Raaum, 
leder i Kirkerådet i Den norske kirke

Marit Halvorsen Hougsnæs, 
adm.dir., KA Arbeidsgiverorganisasjon 

for kirkelige virksomheter
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NATUR + MILJØ + KIRKE = GRØNN MENIGHET

  Varteig Menighet er Grønn Menighet!

Har du fryser?
Har du noen nyttårsforsett? 
Mitt er å komme til bunns i fryseren. 
Målet er i løpet av året å få spist opp 
alt som ligger i fryseren. 
Den siste tiden har det vært fokus på 
matsvinn. Vi nordmenn kaster alt for 
mye mat. Vi kaster gjennomsnittlig 
43 kg mat hver enkelt av oss. Du leste 
riktig. 43 kg! Det hjelper ikke å ta vare 
på middagsrestene hvis de bare blir lig
gende i kjøleskapet eller fryseren. Det 
må spises opp! 
For oss fungerer det slik at minimum 
to dager i uka så skal det tas noe fra 
fryseren. Kvelden før det skal brukes 
må det tas opp. Da er det tint før neste 
dags middag. 
Å tømme fryseren handler om å 
forvalte den maten vi har på en god 
måte. Å spise opp restene gjør at vi ikke 
trenger å kjøpe så mye fersk mat. Det 
er bra både for lommeboka, men også 
for jorda vår. 
I ett av FNs bærekrafts mål handler 
det om å redusere matsvinn. Matsvinn 
er når spiselig mat kastes eller brukes 
til noe annet enn menneskemat. En 
tredjedel av mat som produseres i ver
den blir aldri spist fordi at maten blir 
ødelagt eller kastet. 

Skal vi tømme frysern?  

Det første steget er å ikke kjøpe mer 
enn du trenger. Deretter går du på jakt 
i fryseren! 
Trenger du ikke alt selv? Da spør du for 
eksempel familien lenger borte i gata 
om de vil ha den steka du ikke trenger. 
Og har du laget alt for mye mat? Inviter 
inn naboen på en helt vanlig hverdags
middag. 
Er det ikke nok rester til ett helt måltid? 
Ta en skikkelig restemiddag da. Det gjør 
jo ikke noe om det serveres flere ulike 
retter på en gang. Går du på resturant 
kalles det buffé! 
I dag vil vi utfordre hverandre til å  sjekke 
i fryseren før du skriver handlelista. 

Lykke til! 
 

Hilsen Mona 
Leder i grønt utvalg

Kan det være et nyttårsforsett å få oversikt over hva vi har i fryseren, og sørge for at 
maten blir brukt og ikke kastet?
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Kjære Thailand-støttespillere
Tusen takk for at dere er med og bekjemper urettferdighet, utrydder fattigdom og deler troen på Jesus 
her i Thailand.

Her gleder vi oss over at de er godt i gang med vaksineringen, og at koronasmitten er på vei nedover. 
Portforbudet på kveldene/nettene, som varte i mange måneder, gjelder ikke lenger. Skolene har begynt 
å åpne igjen, vi kan delta på gudstjenester og vi kan på nytt samles for å dele et måltid på en restaurant. 
Utenlandske turister er atter en gang velkomne til «Smilets land», selv om det er en del papirer som må 
fylles ut og godkjennes først. Thailandske strender og naturen her er vakrere enn noen gang, etter en 
lang periode uten turister . Da familien min i vår besøkte turistøya Koh Tao i Sør-Thailand, var det som å 
svømme i et akvarium. Korallrevet var vakkert og levende, med tusenvis av fargerike fisker. Men Thaiene 
er fortsatt bekymret, og de er redde for å bli smittet av korona. Munnbind, alkoholspray og 
febermålingsapparater på skoler, i butikker og i offentlige bygninger vil nok være vanlig i lang tid 
framover.

En rapport fra Unicef forteller at koronapandemien har hatt stor, negativ påvirkning på økonomien og 
folks liv. Mange har mistet jobb og inntekt – noe som dessverre har ført til økt fattigdom.

Her på Lovsangshjemmet gleder de ansatte seg til å åpne barnehagen igjen. Under nedstengningen 
har barnehagen blitt pusset opp, og mye er gjort for å imøtekomme smittevernstiltakene fra 
myndighetene. I skrivende stund er ikke åpningsdatoen bestemt.

Lærerne våre har gjort det de kan for å følge opp barna og familiene, både gjennom telefonsamtaler og 
meldinger. De har også lånt ut leker og undervisningsmateriell, og delt ut mat og annet nødvendig 
utstyr til familier som har hatt det ekstra vanskelig. I sommer gjennomførte Diakoniavdelingen og 
Lovsangshjemmet, i samarbeid med områdelederen, en stor matutlevering. Da delte vi ut pakker med 
tørrmat, matolje, egg og vann til alle de cirka 300 husstandene i Lovsangshjemmets nabolag.

Nå i desember planlegger vi i Diakoniavdelingen en stor, ny matutlevering i samarbeid med kirker i 
ELCT (Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand). Nesten 800 pakker med tørrmat og andre nødvendige 
matvarer vil bli delt ut. Dette kan vi gjøre fordi NMS har gitt oss tillatelse til å bruke ubrukte midler fra 
Lørdagsklubb-prosjektet, som dessverre har måttet holde stengt i år. Det samme gjelder 
lekmannsopplæringen i Ubon og i Chiang Rai, hvor ubrukte midler brukes på matutdeling til 
mennesker som har det ekstra vanskelig i menigheten sin og i nabolaget sitt.

Jeg vil ønske dere alle en god jul og et riktig godt nytt år.

Anne Storstein Haug

THAILAND
Nyhetsbrev 3/21

Lang tid med koronapandemi har ikke tatt smilet bort fra «Smilets land». Men mange har fått det tøffere de siste to 
årene. Du som støtter vårt arbeid i Thailand er med og forandrer verden for mennesker.
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Hva gjør vi i Thailand?

Sammen med Den evangeliske-lutherske kirken i Thailand er vi med på å gi barn og 
unge fra fattige kår en bedre start på livet, og mulighet til å gå på skole. I tillegg bidrar vi 
med økonomisk støtte til opplæring og kursing for kirken medarbeidere og 
medlemmer. 
Vi er også engasjert i klimasmart jordbruk og landsbyutvikling i avsidesliggende 
landsbyer nord i Thailand. 

Les mer om Thailand og 
arbeidet på: 

nms.no/finndinmenighet

• Avdeling er ansvarlig for det sosiale 
arbeidet i Den evangeliske-lutherske 
kirke i Thailand. 

• Målet er å dele Guds kjærlighet med 
mennesker i nød. Hjelpen blir gitt 
gjennom lokale menigheter og 
avdelinger i kirken. 

• LDD har også egne prosjekt som 
drives i nært samarbeid med lokale 
menigheter . 

• Diakoniavdelingen gir støtte, 
uavhengig av religion, sivilstatus og 
rolle i samfunnet.

Diakoniavdelingen Lutheran
Diakonia Department (LDD)

VISSTE DU AT
NMS produserer mye videoinnhold, både om arbeidet vårt i Thailand og andre land,

som fritt kan lastes ned og brukes i menigheten, foreninger, småfellesskap og lignende?

Sjekk ut vimeo.com/misjonsselskap



Varteig

Trillepiker. Unni, storesøster May-Brit og nabojente Ingrid Hansen. Foran 
står Vinjar Fønnebø, som bodde i 1. etasje i samme hus som Unni og 
May-Brit.

Gamle glimt fra Varteig og Hafslundsøy

I Menighetsbladet 5/2021 skrev Kai Olsen om minner fra «Snippen», historier fra tiden han vokste opp 
på Hafslundsøya på 1950-tallet. Kai bodde i Hagastuveien. I nabohuset mot Nordbyveien bodde Unni 
Trinborg som her har sine historier fra samme tidsepoke, men denne gang med jenteperspektiv. Unni 
har vært lærer i Trysil hele sitt yrkesaktive liv, men er fremdeles veldig østfolding med bindinger til sitt 
barndoms paradis ved at hun i 1990 overtok foreldrenes hjem som hun stadig besøker.

Den var flott…. 
     barndommen på Øya
1950-tallet var tiåret med Elvis, Hjallis og Gerhardsen. Det var Rock`Roll, brylkrem 
og hestehale og hunden Laika i Sputnik 2. I dette tiåret vokste jeg opp. Uten heste-
hale, men med fletteband i det kruskrøllete håret. Født i 1947, med barndomshjem 
i Nordbyveien 40 på Hafslundsøy, med mamma Åse Fredrikke, pappa Jens August 
og storesøster May-Brit. Det var den gang unga hadde samme etternavn som begge 
foreldrene. Vårt er Trinborg. Barndommen på Øya, iallfall det jeg husker av den,
kan sies med tre ord: Den var flott.
Pappa var skiftarbeider i Papir 2 på Borregaard, og mamma var hjemmeværende husmor. Vi bodde på
to rom og kjøkken i 2. etasje. Utslagsvask og KPSkomfyr på kjøkkenet, gråblå sofagruppe, høye, svarte
etasjeovner, to kott i gangen oppe og utsikt mot Hafslundjordene og Borregaard. Det var utedo og 
vedskjul, der en familie nede hadde ei høne som husdyr. Det var syrinbusker som omkranset et lysthus, 
der vi satt ved det store bordet med fargebøkene våre, og med piggsvin i raslende løv om høsten. Vi leide 
hos Adventistforeningen, som eide huset, der pastorfamiliene bodde to år om gangen i 1. etasje, og de 

slo som regel plen bare rundt huset. Resten av hagen var en 
oase for oss og nabounga: Gjømsel i høyt gress, humler som 
summet og lukta av sommer.
En gang på 50-tallet fikk vi WC inne. Jeg kjenner fremdeles 
lukta av ny huntonitt, som pappa kledde rommet med og 
laget ei dør da han omgjorde det ene kottet til WC. Uten 
vask. I dag har nye boliger ofte «walk in closet», dvs. et 
garderoberom du går inn i. Det hadde sannelig vi også, men 
vi kalte det enkelt og greit for kott. Vi slo ikke om oss med 



før og nå
engelske gloser; Sunlightsåpa het sønlisåpe og sjølveste frøken Detektiv, Nancy Drew, 
het Drev. Vi gikk inn i kottet, klærne hang på ei stang, og på golvet sto to kofferter. Men 
de brukte vi ikke ofte. For barndommen klarte seg godt med Øya, og Horneskilen, der vi 
hadde hytte, som pappa satte opp, ofte med planker, fraktet på sykkelen fra Øya. Hytta 
var sommerparadiset vårt. I hele barndommen. 

På langtur til Sverige
En koffert i kottet ble brukt på lengre reiser. Den var med helt til Sverige, der mammas 
søster bodde. Mamma, jeg og to tanter tok tog fra Sarpsborg stasjon. Jeg var bare tre-fire 
år, men det er blitt meg fortalt. På toget var det ei dame som hadde spurt hva jeg het. 
Og jeg neide og svarte Snehvit, for MayBrit og pappa skulle på kino og se Snehvit mens 
vi var på tur. Verre var det kanskje da damen skrøt av mammas pene kåpe. Mamma 
hadde nok ikke syntes at kåpa ho hadde var bra nok til ei utenlandsreise, så ho hadde 
lånt kåpe av ei venninne. Jeg svarte jo ærlig, før mamma fikk sukk for seg og sa at det 
var ikke mammas kåpe, men kåpa hennes Signe. Men mamma så nok humoren i det, 
sosial og utadvendt som ho var. Men ellers tror jeg at jeg var snill. Når vi var på besøk 
hos folk, satt alltid MayBrit og jeg pent i sofaen, og vi kastet oss ikke over kakefatet. 
Men når onkler og tanter spurte om jeg ville synge, ja, da spratt jeg opp og stilte meg 
opp i døråpningen og sang. For jeg visste at da fikk jeg penger. Noen barneår senere, var 
jeg med på potetopptaking hos gårdbruker Klein for å jobbe inn noen penger. Jeg mener 
å huske at vi fikk 75 øre for å fylle ei tønne, eller var det 25? Husker ikke størrelsen på 
tønna. Vi kunne kaste på stikka med 5-øringer, og 10-øringen var fin å oppbevare i det 
lille hullet oppå Aurlandskoen.
Vi brukte neppe koffert da vi dro på dagstur til Oslo med tog  en gang. Der bodde pappas 
tante og onkel; Aksel Trinborg, født på Trinborg på Øya og kona Anette. Vi hadde visst 
slekt i Askim, også, og en dag leidde farmor noen til å kjøre seg dit og tok med MayBrit og 
meg på tur. Jeg husker godt at farmor satt med en kasserolle full med påsmurte brødskiver 
på fanget. En skulle ikke komme tomhendt på besøk.

Dokketeater
Det var mye glede i 2. etasje i Nordbyveien 40. Mamma og pappa var med i Hafslundsøy 
sangkor, og jeg husker heftet: Humoristiske sketsjer, som det skulle øves fra til sosiale 
sammenkomster. Og May-Brit og jeg hadde dokketeater, takket være figurer, som pappa 
skar ut av finer og malte. Det var gjestfrihet, prat, latter og sanger og musikk på 78-plater 
spilt på sveivegrammofonen. Den hørte med i min barndom.
Vi hadde ikke kjøpesentre. Vi hadde forresten ingen bil, heller. Men vi hadde Kjeller
butikken, Manufaktur`n til Else Haug, Slaktærn og Fiskærn. Alle med adresse Nordby
veien. Jeg spurte mor Gudrun hos Fiskærn om jeg kunne få være trillepike til deres lille 
datter, noe som var populært blant jentene den gang. Det fikk jeg, bare 7 år gammel. 
Gudrun fortalte meg senere at ho hadde nok vært i tvil, men det var ikke dagens trafikk 
den gang.

 Unni Trinborg Nordli i 6-7-årsalderen. 

Søstrene May-Brit og Unni med hver 
sin dokke.

Kaffekos i solveggen. Unni og mor Åse til høyre. Til venstre Mina Andreassen (Åses søster
og Unnis tante) og Dagny Andreassen som var Minas svigerinne. Damen i midten er ukjent.
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Skolen tok sine timer av døgnet, men 
fritida bød på mange aktiviteter, uten 
foreldre eller annen organisert lek. 
Leke klarte vi sjøl. Vi hoppet paradis, 
slo ball, hoppet tau og fakket ball, dvs. 
ballveggspill. Vi hadde sangleker og 
byttet glansbilder. De med glitter var 
gjevest. Inne spilte vi ludo, og vi koste 
oss med bøker og tegneserier. Noen 
gutter hadde Vill Vesthefter med pene 
kaptein Miki. Og doktor Salasso og 
Windy, som drakk rom. De var egentlig 
litt tabu for oss småjentene, men du 
verden så spennende. 
Barnetimen for de minste ble sendt 
på formiddagen, der Kirsten Langbo 
imiterte trombonetoner med munnen. 
Og så lyttet vi til Prøysen, Egner og 
Anne Cath Vestly. I lørdagsbarnetimen 
med «Onkel Lauritz» - Johnson til 
etternavn  satt vi med øra nesten inn i 
radioen og hørte på hørespillet. Radioen 
ga oss musikk, og synge klarte vi sjøl. 
Kulturskole fantes ikke, og Gutte
musikken på Øya var bare for gutter. 
Mamma fikk tak i et brukt, gammelt 
svart piano, som vi strevsomt bar opp 
trappa. Jeg fikk en Levin-gitar av 
farmor da jeg var 11 år. Ei kjempestor 
gave. Jeg lærte meg først «Hang down 
your head Tom Dooley» på en streng. 
En gang slo jeg et lite hakk på kanten 
av gitaren og ble ille lei meg.
Om våren gikk vi på stien mellom 
Hafslundjordene for å plukke lilje
konvall på Huken. Når Hafslund hadde 
slått kornet på jordene, samlet vi unga 
sammen halm i digre såter, hoppet og 
gjømte oss. Ungene på bondegårder 
hoppet i høyet; vi hoppet i halmen.

På skøyter på elva
Og når isen la seg på elva, da var det 
skøytetid. Mange unger og mye moro. Vi 
klarte oss sjøl, men fikk innprentet at 
ved Tindlageret var det farlig. Der var 
det alltid åpent vann. Husker en gang 
jeg skled overende på Glommaisen og 
forstuet armen. Doktor? Neida, doktor 
ble ikke tilkalt i utrengsmål. Og det gikk 
over. Vi hadde også Hafslundbanen, der 
idrettslaget sprøytet gressmatta. Vi fikk 
sitte inne i et garderobehus og ta på oss 
skøytene. Jeg hadde skruskøyter og 
var nok misunnelig på MayBrits hvite 
danseskøyter. Vi var ute i timesvis. 
Ingen dro hjem fra lek og moro uten 
videre. Men vi visste at det alltid 
var noen hjemme, hvis vi måtte dit. 
- Stakkars unger, tenkte jeg da vi fikk 
høre at i Sovjet var mange unger borte 
fra hjemmet sitt hele dagen. Nå heter 
det barnehage.
Jeg hadde ski. Det var skiløype fra 
Rødsøyveien over isen til Lerkerød
skauen. Der var Lerkerødbakken, den 
fryktinngytende, der bare de tøffeste 
våget seg ned. Ikke jeg, iallfall ikke fra 

toppen. I voksen alder så jeg bakken 
igjen. Da var den bare liten. Jeg likte 
ikke skigåing. Husker en gang vi 
hadde skirenn på skolen, der folk sto 
og heiet på oss rundt skoleområdet. Jeg 
mistrivdes.
Vi hadde en organisert aktivitet på Øya 
som også passet for oss jenter: Søndags
skole på Furuheim. Det var sosialt 
og ga stjerner i boka. Jeg fikk mange 
stjerner. En gang var jeg på bedehuset 
i gamleveien, som vi sa om Edvard 
Strands vei, og så «Onkel Toms hytte» 
på film. Den filmen gjorde et voldsomt 
inntrykk. Det samme gjorde det da en 
gutt var blitt funnet druknet i elva. 
Jeg var på gårdsplassen hos farmor og 
så da de kom med ham på ei båre. Det 
minnet har brent seg fast. Men ellers 
var dagene lyse og fulle av opplevelser. 

Bursdager et 
høydepunkt
Bursdager var alltid et høydepunkt. 
Da kom bestemødrene og tre tanter. 
Dagen ble alltid feiret på riktig dato. 
Aldri utsatt til en annen mer passende 
dag, slik det kan gjøres nå. Da var det 
bløtkake, og vi blandet brus og vørterøl. 
Gaver kunne være bøker, slik som 
Bobseybarna. Glansbilder og dueringer 
var også populære gaver. Dueringene 
tredde vi i hverandre og laget hals
kjeder. En annen inneaktivitet var å 
dryppe stearin fra brennende lys for å 
overføre bilder fra et blad.
Vi gikk mye. Når vi skulle til slekta 
på Vesten, gikk vi til Hafslund og tok 
bussen fra Sarpsborg derfra. I all slags 
vær. 1. maifeiringa var nesten like stor 
som 17. mai, for da fikk vi gå i tog i byen, 
og knestrømpene kom fram fra sommer
esken. 17. maitoget startet på Øya og 

sluttet seg til det store toget i by`n, og så 
gate opp og gate ned. Ingen klaget, for 
det var jo toget som var 17. mai.
Varteigbussen med han Ivar Gressløs 
hadde busstopp like ved huset vårt. En 
gang i året tok vi bussen til Varteig, for 
å sanke bær. Vi gikk av ved kirken, gikk 
opp i skogen, sanket bær, spiste nista 
vår og dro tilbake til Øya.
Jula var årets høydepunkt, og jula i 
Nordbyveien 40 var slik ei ekte jul 
skulle være, med surkållukt fra den 
store brune bollen uti den kalde gangen, 
lukta av pappas sigar den ene gangen 
i året, hvetekake med sylteflesk og 
sennep på – og dokkevogna mi, som 
jeg pyntet med glitter og norske flagg 
hver jul.
Da jeg sluttet å leke med dokker, 
hengte pappa vogna oppunder taket i 
vedskjulet. Men neste jul tryglet jeg om 
å få den inn igjen. Ingen jul uten pyntet 
dokkevogn. Og oppi satt sovedokka 
Anne, som jeg kalte Grete. Den var 
gave fra pappas tante Klara, som var 
oppvokst på Trinborg, men som flyttet 
til inni by`n.
Det er lenge siden barndommens Øya og 
to kofferter i et kott. Nå skapes minner 
hos nye generasjoner.
Jeg og min Trysilfamilie eier huset/hytta 
i barndommens hage i Nordbyveien 40, 
nå Gjøaveien 1. Pappa og mamma fikk 
kjøpe en del av adventistenes tomt og 
bygde sitt hus der. Adventistforeningen
solgte huset i nr. 40, som senere brant 
ned. Nytt hus ble bygd, og de gamle 
syrinbuskene i lysthuset står fremdeles 
i grensehekken. Barndommen på Øya 
var flott. Det samme er voksenlivet på
«Øyahytta», som vi har sammen med 
neste generasjon, som også er sterkt 
knyttet til denne øya i Sarpsborg.

Unni Trinborg Nordli

Utenfor hytta i Horneskilen. Klara Trinborg, tante til Unnis far står mellom storesøster 
May-Brit (til venstre) og Unni. Til høyre Unnis mor, Åse. Klara ga blant annet jentene 
hver sin dokke. Det var storveis i de dager.
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  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

BARNAS

Gud kaller 

på Samuel

Salme 37,5: Legg din vei i Herrens 

hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Jeg er viktig for Gud!

1
2022

Side 12: 
Den syke ved Betesda

Supersetning

Bibelskatt

BARNAS

Samuel salver David

Ordspråkene 4,23: Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.Gud kjenner meg.

2
2022

Side 12: 
David og Goliat

Supersetning

BibelskattSakkeus

Matteus 6,33: Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.
Jesus er vennen min

3
2022

Side 12: 
Påsken innstiftes

Supersetning
Bibelskatt

BARNASJesus vasker 

disiplenes føtter

Matteus 6,33: For så høyt har Gud elsket 

verden at han ga sin Sønn, den enbårne, 

for at hver den som tror på ham, ikke 

skal gå fortapt, men ha evig liv.

Jesus elsker meg

4
2022

Side 12: Jesus viser seg 
for disiplene

SupersetningBibelskatt

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

Prikk til prikk

1

2

3

4

7
8

9

10 11
12

13

14
15

16

1718
19

2921

22

2324

25

26

27

28

29

30
5 6

Finn fem feil!
De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene 
på bildet under? Tegning: Kari Sortland

– Jeg vil 
kjøpe en hatt.

– Vet du hvilken 
størrelse du bruker?
– Nei, men jeg tok 

med hodet for 
sikkerhets 

skyld.

En mann kom 
inn på en bensinstasjon 

og spurte dama bak disken:
– Har du en sånn bustete 
og morsom liten figur som 
jeg kan henge på speilet 

inni bilen?
Dama ropte til mannen sin 

inne på verkstedet:
– Lars, det er noen her 

som vil kjøpe 
deg!

Vitser
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Håper at vi kan møtes til hyggelige 
samlinger hvor vi kan lære om Gud og Jesus. 

Alle er hjertelig velkommen
             

Jorunn, Karin, Olaug, Åge, 
Annar, Trude og Torill

Trenger dere å snakke med oss, eller bli 
hentet, treffes vi på følgende nummer:
  Jorunn mobil : 47 90 81 92         
  Torill  mobil : 40 03 76 80
  Karin mobil:  91 36 77 47 
 Jenny mobil:  41 23 32 82

Søndagsskolen vinteren - våren 2022

Samlingene starter kl 10.30 og varer 
en time.
 V i samarbeider med Varteig kirke, men 
har våre samlinger, som er tilpasset to 
aldersgrupper, på Filadelfia Varteig. 
Her følger en oversikt for vinterens 
aktiviteter:

Følg oss på vår  Facebookside: 
Søndagsskolen Neaskog og Filadelfia Varteig   

23. januar:
  Søndagsskole.
30. januar:
  Søndagsskole.
  6. februar:
  Søndagsskole.
13. februar:
  Søndagsskole.
20. februar:
  Vinterferie.
27. februar:
  Vinterferie / Karnevalsgudstjeneste.
  6. mars:
  Søndagsskole.
13. mars:
  Søndagsskole.
20. mars:
  Søndagsskole.
27. mars:
  Søndagsskole.
  3. april:
  Påskefrokost.  
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ALTERTAVLE
BENK
BIBEL
DØPEFONT
GALLERI

Blant bokstavene ovenfor er det gjemt 20 ord. De står vannrett, loddrett og på skrå, forover og bakover. Kan du finne dem?

GLASSMALERI
KIRKEKLOKKE
KLOKKETÅRN
LESEPULT
LYSGLOBE

MENIGHET
MIDTGANG
OBLAT
ORGEL
PREKESTOL

PREST
SAKRESTI
SALMEBOK
STOLA
VÅPENHUS

BOKSTAV-
ROT
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 Varteig preste- og menighetskontor
Epost: varteig.menighet@sarpsborg.com

www.sarpsborg.kirken.no
Postadresse:

Varteig menighet, Postboks 237, 1702 Sarpsborg
 Besøksadresse:

Varteig menighet, Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg

Telefon: 40 70 17 00

Sokneprest Ingrid D. Levinsen
Telefon mobil: ......... 452 65 229
E-post: il588@kirken.no

Daglig leder 
Trine Synnøve Rønning  
Telefon mobil: ......... 938 72 970
E-post: tr595@kirken.no

Organist Tom Rønningsveen
E-post: TR983@kirken.no 

Menighetspedagog  
Julie Karense Karstensen 
Telefon mobil: ......... 916 33 352
E-post: jk834@kirken.no

Kirketjener Kawa 
Telefon mobil: .......... 465 24 189 
E-post: kg439@kirken.no

Kirketjener Heine Kristiansen
Telefon mobil: .......... 990 39 472 
E-post: tassen66@hotmail.com

Menighetsrådsleder 
Åslaug Sødal Gabestad
Telefon mobil: ........... 932 01 451
E-post: aaslaugs@hotmail.com

Varteig Menighetsblad

Postadresse: 
Apolloveien 39
1734 Hafslundsøy

E-post:
varteig@menighetsblad.net

Døpte:
Hafslundsøy kirke: 
Kelian Nordell Karlsson
Leander GrønbechEdvardsen

Varteig kirke: 
Håkon Gressum Mysen

Døde:
 
Tor Harald Gjerløw
Ragnhild Mathisen
Mimmi Kornelia Grythe
Claude Birkeland
Bjørn Ringsrød

Slekters
gang

Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

Telefon 03024  -  fonus.no

Benjamin Nordling

Svein Åge JohansenHeidi Løkke Sletner Birgit Groth Hans Kristian Helgesen Einar Nilsen

Et lokaleid begravelsesbyrå

Vaktelefon 69 130 130 (24t)

Kirkegata 9, 1727 Sarpsborg

SARPSBORG
begravelsesbyrå

HØGHEIM
Furuholmveien 12

Forsamlings-
lokale

til utleie
Trivelige lokaler
Kan deles i to mindre saler 
+ lekerom / oppholdsrom

Fin beliggenhet 
og uteområde
Stor parkeringsplass

Fullt utstyrt til 90 personer
Gode kjøkkenfasiliteter

Interessert? Ta kontakt:
Wenche og Per Brattset, Tlf 926 84 849 / 907 53 371
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Avd.
1. Hafslundsøy Bakeri 69 133460
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» 
måten, og  bruker råvarer av beste kvalitet.

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

En  av våre mange spesialiteter er:
GRISLA BRØD Er bakt med surdeig.
Prøv ett da vel!

post@baker-skoglund.no

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

Din totalleverandør 
av byggevarer

Borgenhaugen - Fredrikstad øst - 
Fredrikstad vest - Moss  - Spydeberg

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.

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.

Bokmiljø
-en annerledes bokhandel

Sulfatveien 4, Torp
tlf 69 15 14 69

torp@bokmiljo.no
Velkommen til handel med mening!

VI TRENGER FRIVILLIGE. 
Har du tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg?  

Årlig besvarer vi omkring 200 000 henvendelser på telefon  
og internett, likevel er det en av tre som ikke får svar.

Les mer og meld din interesse på  
kirkens-sos.no 

Å snakke med folk om livet gir mening.
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Med forbehold om endringer.

GUDSTJENESTER  
Søndag er gudstjenestedag

Søndag 23. januar 
4. søndag i åpenbaringstiden 
Luk 13,10–17 
Ordsp 14,21–22.25.31 og Fil 1,20 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til speiderne på Hasle.

Søndag 30. januar 
5. søndag i åpenbaringstiden
Joh 5,1–15
Salme 103,1–6 og Jak 5,13–16 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste  ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen og menighetspedagog Julie 
Karense Karstensen. Offer til konfir
mantarbeidet i Varteig sokn.

Søndag 6. februar 
6. søndag i åpenbaringstiden 
Mark 13,21–27
Ordsp 4,18–27 og Åp 22,12–17 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til menighets
arbeidet.

Søndag 13. februar 
Såmannssøndag 
Matt 13,24–30 
5 Mos 6,1–9 og 2 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til Bibelselskapet.

Søndag 20. februar
Kristi forklarelsesdag 
2 Mos 34,27–35
Luk 9,28–36 og 2 Kor 3,12–18
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid 
D. Levinsen. Offer til menighetens 
misjonsprosjekt (se også side 67).

Søndag 27. februar
Fastelavnssøndag 
Luk 18,31–34
Jes 52,13–15 og 1 Tim 2,1–6a
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste  for små og store ved 
sokneprest Ingrid D. Levinsen og menig
hetspedagog Julie Karense Karstensen. 
Karneval. Offer til menighetens barne 
og ungdomsarbeid.

Søndag 6. mars
1. søndag i fastetiden 
Matt 26,36–45 
2 Sam 12,1–10 og Hebr 5,7–9
Varteig kirke kl. 1100:
Gudstjeneste. Offer til menighets
arbeidet.

NB: I skrivende stund er samfun-
net gradvis åpnet, og vi kan ha 
guds tjenester med et begren-
set antall personer. Vi bruker 
munnbind inn og ut av kirken 
og holder avstand til andre enn 
familiemedlemmer.
Følg med i avisens kirkeannon-
ser og på hjemmesiden og face-
booksiden til Den norske kirke 
i Sarpborg for mer informasjon.

Varteig kirke.

Søndag 27. mars
Maria budskapsdag 
Luk 1,39–45 
1 Sam 1,21–28 og Apg 16,12–15
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til Dialogforum.

Søndag 3. april
4. søndag i fastetiden 
Joh 6,24–36
5 Mos 8,2–3 og 1 Kor 10,16–17
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til konfirmant
arbeidet i Varteig sokn.

Hafslundsøy kirke.

Søndag 13. mars
2. søndag i fastetiden 
Luk 13,22–30 
Jes 55,1–7 og 2 Kor 6,1–10
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til konfirmantarbeidet 
i Varteig sokn.

Søndag 20. mars
3. søndag i fastetiden 
Luk 22,28–34 
Sak 3,1–5 og 2 Kor 12,7–10
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til menighetens barne 
og ungdomsabeid.

Søndag 10. april
Palmesøndag 
Joh 12,1–13 
Sak 9,9–10 og Fil 2,5–11
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste for små og store ved 
sokneprest Ingrid D. Levinsen og 
menighetspedagog Julie Karense 
Karstensen. Offer til menighetens 
barne og ungdomsarbeid.



Varteig 
Historielag

Det er i år 40 år siden Varteig 
Historie lag ble stiftet. Vi vil 
markere det etter årsmøtet i mars 
med snitter og underholdning. 
P.g.a. den pågående pandemien har 
vi valgt å vente med årsmøtet til ut 
i mars. Håper da på mer «normale» 
tilstander i Varteig/Sarpsborg.

Her er møteprogrammet så langt for 2022:

7. mars: Årsmøte i Bygdehallen. Rett 
etter årsmøtet blir det en jubileums
markering med underholdning og 
snitter. Påmelding til styret innen 28. 
februar.

4. april: Historielagsmøte i Bygdehallen 
kl. 19.00: Velkommen til alle som er 
glade i lokalhistorie. Øyvind Rogndalen 
vil komme og fortelle om idretten i 
Varteig fra ca. 1960 og framover.  
Utlodning og bevertning.

Styret

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

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy

Breidablikks venner 
har årsmøte på Breidablikk fredag 18. februar kl. 19.00.
Vanlige årsmøtesaker. Bevertning, kollekt.
Vi må ta forbehold om eventuelle koronarestriksjoner.

(Neste samling er planlagt 18. mars kl 19.00.)

 Alle er hjertelig velkommen!

Breidablikks 
venner

Formiddagstreff i Hafslundsøy kirke
Denne våren inviterer vi til for -
middagstreff følgende tirsdager 
(hvis smittevernet tillater det):

25. januar.
22. februar.
22. mars: «Menneskeverd og tomannsrom». Besøk av Berit Øksnes 
som forteller om oppveksten på et psykiatrisk sykehjem. Om diakoni, 
psykiatri og idealisme.
26. april.
24. mai.

Alle samlingene begynner kl. 11.00. Det blir variert program, 
hyggelig samvær, sang, bevertning, utlodning og andakt. 

Velkommen!

Varteig 
Bygde-
kvinnelag
Tirsdag 15. februar på Bygdehallen kl. 
19:00: Dagens og morgendagens bank
tjenester. Finansrådgiver Ellen Birgitte 
Haga i DNB informerer.

Tirsdag 15. mars på Bygdehallen 
kl. 18:00. Våren kommer: Vi lager 
vår dekorasjoner og vi spiser kveldsmat 
sammen. Liv ordner alt.

Lørdag 23. april kl 12:0014:00. Vi 
besøker Toreby gård. Familien Groven 
redegjør om drifta. Vi søker ly på 
 stabburet. Pølseservering.

Søndag 19. juni: Bygdedagen i Varteig. 
Vi har kafé i peisestua.

Undervisnings-
kvelder 

 Undervisingskveldene som er på 
Hasle menighetssenter en gang i 

måneden, er et samarbeid mellom 
Varteig menighet og VINormisjon:

3. februar kl. 19.00: 
Nattverden. Ved Knut Olav Holmen

17. mars kl. 19.00: 
Pilegrim i verden. Perspektiver for livet og troen. Ved Helene 
Selvik. 
Sang og musikk ved Marianne Sandvik og Fred Iwan Jørgensen.


