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Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy

Et nytt sokn...

1. januar endres soknegrensene på østsiden av Glomma i Sarpsborg:
Hafslundsøy blir en del av Varteig sokn - og Hafslundsøy kirke blir
en av to kirker i Varteig. 1. nyttårsdag er det sammenslåingsguds-
tjeneste i Hafslundsøy kirke. Vi presenterer det nye menighetsrådet,
de ansatte i soknet og en del av aktivitetene i menighetene i dette
nummeret av menighetsbladet.

Et nytt sokn...

God jul!
«Juleglede i undring» er tittel-
en på julehilsenen fra vår ny-
utnevnte biskop Helga Haug-
land Byfuglien til menig-
hetene i Borg.
I menighetsbladet kan du også
lese juleevangeliet.

Se side 2 og side 3.

Bli med på
vinter-weekend
Varteig menighet inviterer til
vinterweeken på Ildjarntunet
i Hedalen i midten av februar.
Tema for helgen er «Undring
og begeistring over skaper-
verket».

Se siste side.

www. varteig.menighetsblad.net
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Noe historisk har skjedd. Varteig kirkesogn har gjennomgått en omfattende forandring.
Etter at de bestemmende myndigheter og  instanser har besluttet at det gamle sognet
får seg tillagt Hafslundsøy, er geografien betydelig utvidet og innbyggertallet mer enn
doblet. Det er gledelig å registrere at det er tilfredshet hos begge parter med det som
har skjedd.
En øyaboer  sa det ganske treffende her forleden:  Dette burde ha vært ordnet for
lenge siden…
Starten på året 2006 blir på flere måter inngangen til en «ny» Varteig menighet. Vi får
nå to kirker i sognet, Varteig kirke og Hafslundsøy kirke. I det gamle sognet  har vi
hatt en prestestilling. Nå får vi  to, sogneprest i hel stilling og en prest i 50-prosent
stilling.
Dette gir muligheter til større kontaktflate med folk flest og en bedre fleksibilitet i
prestetjenesten og menighetsarbeidet. Et lykkelig sammentreff er det at denne
sogneutvidelsen kommer i flukt med et nytt menighetsrådsvalg. Et større geografisk
område og flere mennesker blir en utfordring for nye tillitsvalgte til å bygge et
menighetsfellesskap der mange kan oppleve tilhørighet og trivsel.
Allerede fra starten i et nytt sogn bør vi gjennomtenke språkbruken vår – ikke minst vi
fra det tidligere Varteig sogn: Det  heter ikke lenger  døm på Øya og vi i Varte… I så
fall har sogneutvidelsen hatt lite for seg.
Å drive en menighet krever ressurser, både penger og personell. Men det trenger også
offervilje og varme hjerter. Det siste er kanskje det vanskeligste å skaffe tilveie fordi
vi mennesker trekkes i så mange retninger. Dessuten har vi så lett for å bli oppgitt over
dårlige rammebetingelser og offentlig støtteordninger. Da kan mismotet overmanne
enhver.  Derfor er det befriende å huske på at Menigheten ikke er en virksomhet, men
en  organisme, Jesu Kristi legeme. Og ut fra denne selvforståelse kan vi med frimodighet
anstrenge oss for at evangeliet om Kristus og hans forsoning med verden blir forkynt
klart i vår menighet. Vi ønsker hverandre lykke til med det nye sognet.
Må Gud velsigne arbeidet.

Torstein Wågsås
avtroppende menighetsrådsleder

LEDEREN  skriver

Varteig menighetsblad

Julen 2006

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keier Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskriving ble
holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle drog av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.

Josef drog da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var
av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet
barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte,
svøpte ham og la ham i en krybbe. For det var ikke plass til dem i herberget.
Det var noen gjetere der i nærheten som var ute og holdt nattevakt over sauene sine. Med ett
stod en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble meget forferdet.
Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en
glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og
dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.»  Med
ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
   «Ære være Gud i det høyeste
   og fred på jorden
   blant mennesker
   som har Guds velbehag!»

Luk. 2.1-14

Juleevangeliet
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Mens året er på sitt mørkeste, feirer vi Kristus,
verdens lys. Julehøytiden åpner for barnlig
forventing og glede, og gir rom for ettertanke
og omtanke. Gaver og hilsener forteller at vi
setter pris på hverandre og bryr oss om
hverandre. Vi er rausere med hverandre ved
juletider enn i travle hverdager. Gode
tradisjoner er viktig verdiformildling i en
omskiftelig tid. Alt dette er verdifulle
ringvirkninger av julens midtpunkt –  Jesus
Kristus, Guds gave til verden.
Julen forstørrer gleden ved å høre til hos noen.
Men ikke alle har gode forventninger til jul.
Flere enn vi aner, gruer seg for julen, fordi
den forstørrer opplevelsen av å være ensom
og kjenne savn. Mange kjenner sterkere enn
ellers at de er i sin egen verden, der ingen når
dem eller skjønner hvordan de har det, under
overflaten. Kontrastene til andres glede kan
bli en ekstra byrde for dem som skal feire jul
alene, for første gang etter samlivsbrudd eller
dødsfall. Vi vet også at mange barn gruer seg,
fordi voksne drikker for mye. Ikke få kjenner
også andres forventninger til alt de skal
forberede og rekke som et prestasjonskrav som
overstiger det de har krefter og økonomi til.
Også i denne tiden utfordres vi til å se våre
medmennesker – vi kan være med og forstørre
julegleden for andre.
For det er en glede som strekker seg mot
ethvert menneske, uansett hvordan vi opplever
vårt liv, akkurat nå.

Juleglede i undring
Julen 2006

Julenatt kom Gud selv, i sin ensomhet, til
jorden. Hans lengsel etter å vinne våre hjerter
gjorde at han ble født som et menneske – på
tvers av det som var  forventet. For all tid vevet
han sitt liv sammen med våre liv. Han tok
sjansen på å vise oss sitt ansikt, han gjorde
seg sårbar og ubeskyttet. Født som et
menneskebarn ble han lagt i en krybbe.
Maria, Josef og hyrdene i stallen kunne se han
og berøre han. De kjente en underlig glede,
de holdt selve himmelen i sin favn og tok vare
på ordene om Guds fred.
Vi som lever to tusen år senere, skal få høre
historien om hva som skjedde da han ble født
enda en gang. Det gir også oss en underlig
glede, vi kan favne Gud og han favne oss, midt
i vår verden av støy og smerte. Og vi kan leve
i ordene om Guds fred.
Vi griper og blir grepet av den egentlige
julegleden når vi nærmer oss han, som alltid
venter på oss. I tillit til at Gud ser oss og
kjenner livet, siden han ble som en av oss,
feirer vi Jesu fødsel. Han har bekreftet at vi
har uendelig stor verdi. Han er glad i oss slik
vi er.
Frelsen, med nåde og fred, kommer til den
som åpner opp og tar imot Frelseren som ble
født.
Hvordan underet kunne skje? Det er et stort
mysterium. Derfor er det så rikt å undre ved
hjelp av tekster og toner som går utover våre
grenser.  Velkommen til kirken!

Med ønske om en jul fylt av glede, og et
velsignet 2006,

Helga Haugland Byfuglien

For to tusen år siden var det en Maria som var
flyktning. Nå like før jul kan det være nyttig å
minne oss om at det er ikke bare var Jesus
som var flyktning.
Flere millioner mennesker i dag lever som
flyktninger, og spørsmålet er like aktuelt som
på Jesu tid. Kirkens Nødhjelps medarbeider
Hege Opseth møtte kvinnen i rødt - Mary i
Sudan.
Det var ansiktet jeg festet meg først ved,
ansiktet, de rene trekkene og den stolte
holdningen. Hun var på Kirkens Nødhjelps
ernæringssenter i Bilel, en leir for omkring
20 000 internt fordrevne i Darfur.
Dette er Kirkens Nødhjelps medarbeider Hege
Opseth møte med en av de over 1,6 millioner
flyktningene i Darfur.
Alt ved denne fremmede kvinnen, kledt i en
sterk rød farge, utstrålte verdighet og stolthet.
Og det vekket nysgjerrigheten.
- Mary, hilste hun.

Maven struttet stor og stolt. Minstemann sov
på skulderen hennes og hun balanserte
matrasjonen på hodet. Trekkene avslørte at
hun er fra Sør-Sudan, en region herjet av en
nesten 30 år lang borgerkrig. Hun flyktet til
trygghet i Darfur, så eskalerte konflikten også
her. Over to millioner er drevet på flukt, og
titusenvis av mennesker er blitt drept. For
Mary var det andre gang hun endte som
flyktning i eget land.
- Et hjem er ikke bare der du bor, spiser og
sover. Et ordentlig hjem er et sted du kan leve
uten frykt, sier Mary.
Hun har født minstemann siden vi møttes
første gang. Joseph har hun kalt den lille
gutten. – Det er vanskelig å være mor, å ta
vare på barna når du lever i en leir som dette,
sier hun.
Kvinnen i rødt, jeg kaller henne fremdeles det,
vet ikke hvor lenge hun blir boende i Bilel
leir for internt fordrevne. Hva som vil skje i
Darfur er usikkert. Mary får hjelp av Kirkens

Nødhjelp, hun overlever og klarer tross alt å
ta vare på barna.
- Så lenge jeg har trygghet, kan jeg skape et
hjem hvor som helst, sier kvinnen i rødt, og
legger til: - Men jeg vil hjem, hjem til Sør-
Sudan til slutt.
Kirkens Nødhjelp arbeider for å hjelpe
flyktningene i Darfur i Sudan i det som er blitt
vår største nødhjelpsoperasjon i moderne tid.
I alle overskrifter om storpolitikk, tall og
statistikker må vi ikke glemme at det er
mennesker som deg og meg dette gjelder.

Mary i Sudan

Mary, fotografert av Hege Opseth i Kir-
kens Nødhjelp.



Varteig menighetsblad4

Velkommen til det nye Varteig sokn!

Det nye
menighets-
rådet

Det nye menighetsrådet i Varteig. Øverst fra venstre: Kjell Arne Skagemo, Anne May
Aronsen og Thorleif Thalberg. Andre rekke fra venstre: Solbjørg Bøe, Pål Andreas
Bergerud og Sonja Sletner Klemsdal. Nederst fra venstre: Lisbeth Sikkeland, Leif
Brenne og sokneprest Ingrid Sæverås.

Disse ni skal lede det spennende
arbeidet med å gjøre «det gamle
Varteig sokn» og Hafslundsøy til
et nytt sokn. Valget på nytt
menighetsråd i Varteig ble gjen-
nomført søndag 9. oktober i
begge kirker.

Av Ketil Strebel

Det ble avgitt til sammen 88 stemmer, og det
gir en valgdeltagelse på 2,74 prosent. Det ble
avgitt 16 stemmer etter gudstjenesten i Hafs-
lundsøy kirke, 53 stemmer i forbindelse med
gudstjenesten i Varteig, i tillegg til at det var
avgitt ni forhåndsstemmer.
Disse fikk fast plass i menighetsrådet:
Thorleif Thalberg, Hafslundsøy, 105 st.
Kjell Arne Skagemo, Hafslundsøy, 102 st.
Sonja Sletner Klemsdal, Ise, 97 st.
Pål Andreas Bergerud, Varteig, 91 st.
Anne May Aronsen, Varteig, 87 st.
Solbjørg Bøe, Varteig, 86 st.
Leif Brenne, Varteig, 81 st.
Lisbeth Sikkeland, Varteig, 80 st.
I tillegg møter sokneprest Ingrid Sæverås som
fast medlem av menighetsrådet med tale-,
forslags- og stemmrett.
Varamenn:
1. Odd Arne Saltbones, Varteig, 74 st.
2. Åse Olsen, Hafslundsøy, 70 st.
3. Ruth Kristiansen, Hafslundsøy, 68 st.
Det nye menighetsrådet trer i funksjon fra
nyttår, men har hatt sitt konstiuerende møte
når dette bladet er trykket. Der ble det valgt
leder, nestleder og representant til Sarpsborg
kirkelig fellesråd.
Det nye menighetsrådet vil forholdsvis fort ta
stilling til hva som skal opprettes av under-
utvalg, som eksempelvis diakoniutvalg, tros-
opplæringsutvalg, gudstjenesteutvalg etc., og
finne medlemmer til disse utvalgene.

Fra opptellingen av stemmene i Hafs-
lundsøy kirke. Fra venstre Ragnhild
Brenne, Inger Louise Bergerud, Sidsel
Mathisen, Ketil Strebel, Anne-Lise
Thøgersen, Torstein Wågsås, Odd-Arne
Saltbones og Lisbeth Sikkeland. (Foto:
May Lisbeth Johansen)
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Velkommen til det nye Varteig sokn!

Ansatte i det nye soknet

Fire av staben ved Varteig prestekontor samlet på et brett. Fra venstre kateket Mona
Bøe, sokneprest Ingrid Sæverås, daglig leder Sidsen Mathisen og vikarierende
kirketjener Bjarne Arntsen.

Organist i Hafslundsøy kirke Øystein
Lindberg.

Organist i Varteig kirke Knut Bøe. Klokker i Hafslundsøy kirke Lisbeth
Johansen.

Prostikapellan Leif Levinsen kommer til
å bruke omtrent 50 prosent av sin stilling
i det nye Varteig sokn.

Det er mange ulike arbeids-
oppgaver som blir løst i et sokn.
Når Varteig sokn nå smelter
sammen med Hafslundsøy, blir
det nye soknet betjent av mange
dyktige medarbeidere.

Av Ketil Strebel

Varteig sokn vil bli betjent av i hovedsak to
prester. Det er sokneprest Ingrid Sæverås, som
jo kom til Varteig i september, og som vi
presenterte i forrige nummer av menighets-
bladet.
I tillegg vil vi stifte bekjentskap med prosti-
kapellan Leif Levinsen. Han har egentlig hele
Sarpsborg prosti (Sarpsborg og Halden kom-
muner) som sitt arbeidsfelt, men prost Dag
Mysen har bestemt at Levinsen skal være
knyttet til Varteig sokn i halvparten av sin
stilling. Med andre ord har det nye Varteig
sokn halvannen prestestilling.
Sidsel Mathisen er daglig leder i Varteig sokn.
Hun har en 50 prosent stilling i Varteig, og
arbeider også ved prestekontoret i Skjeberg.
Mathisen har som daglig leder ansvar for den
delen av staben som ikke er prester, og hun
arbeider også med å føre kirkebøkene, gjøre
avtaler om dåp, vigsler, begravelser etc.
Mona Bøe er kateket eller menighetsarbeider
i det nye soknet. Hun har, sammen med
prestene, ansvar for konfirmantene. Hun
arbeider også med annet barne- og ungdoms-
arbeid i menighetene.
Linda Bjerkevold Lassen er kirketjener i
Varteig kirke. I hennes stilling vikarierer
imidlertid akkurat nå Bjarne Arntsen.
Klokker i Hafslundsøy kirke er May Lisbeth
Johansen.

Det er en organist knyttet til hver av kirkene.
I Varteig kirke er det Knut Bøe som spiller
orgelet, hans kollega i Hafslundsøy kirke heter
Østein Lindberg.
Varteig menighetskontor holder til i Varteig
rådhus, i det lave bygget. Adressen er Inga-
veien 33, 1735 Varteig.
Kontoret har åpningstid tirsdag mellom 12.00
og 14.00, onsdag mellom 9.00 og 14.00 og
fredag mellom 9.00 og 11.00.
Oversikt over telefonnummere til kontoret
samt telefonnummer til ansatte i soknet på
kontor og eller hjemme finner du på nest siste
side i hvert nummer av dette menghetsbladet.
Sammenslåingen av Varteig og Hafslundsøy
betyr mange nye bekjentskaper for noen og
enhver av oss. Vi går hyggelige og spennende
tider i møte.
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Hafslundsøy kirke.

Dette skjer i
Hafslundsøy kirke:
Hver mandag kl. 18.00
Barnelosjen Øens blomst.
Kontaktperson:
Ingard Skoglund, telefon 69 14 90 14

Hver tirsdag kl. 17.00-18.30:
Øvelse i Hafslundsøy barnegospelkor
Kontaktperson:
Lin-Katrin Spetaas Mørken, tlf. 957 76 595

Den 4.tirsdagen i hver måned kl. 11.00:
Formiddagstreff.
Kontaktperson:
Lisbeth Johansen, tlf. 69 14 94 75

Hver onsdag kl. 18.00:
Hafslundsøy speidergruppe.
Kontaktperson:
Raymond Bergerud, tlf. 69 14 65 41

Den 3.onsdagen hver måned kl. 19.00:
Kirkeringen har møte
Kontaktperson:
Lisbeth Johansen, tlf. 69 14 94 75

Hver torsdag kl. 19.00:
Øvelse i Øyakirkens kor.
Kontaktperson:
Maje Vadtvedt, tlf. 69 14 90 77.

Annenhver torsdag kl. 17.00:
Barnemisjonen «Spiren»
Kontaktperson:
Lisbeth Johansen, tlf. 69 14 94 75.

Samlingene varer fra kl. 10.30 til 11.30. Det
går buss fra Borgen over Hafslundsøya, den
kjører om Småberg og kirken. Barna kan stå

Neaskog/Filadelfia søndagsskole
langs denne strekningen, og de blir plukket
opp og tatt med til søndagsskolen. Bussen
returnerer umiddelbarn etter timens slutt.

Program for januar-februar-mars:

15. januar: søndagsskole kl. 10.30
22. januar: søndagsskole kl. 10.30
29. januar: søndagsskole kl. 10.30
 5. februar: søndagsskole kl. 10.30
12. februar: søndagsskole kl. 10.30
19. februar: ikke søndagsskole - vinterferie

26. februar: ikke søndagsskole - vinterferie
5. mars: søndagsskole kl. 10.30
12. mars: søndagsskole kl. 10.30
19. mars: søndagsskole kl. 10.30
26. mars: søndagsskole kl. 10.30

Etterlysning:
Hjelp! Vi trenger flere ledere i søndagsskolen!
Er det noen som kunne ha lyst til å hjelpe til i
søndagsskolen? Vi har mistet to ledere dette
året, og trenger derfor flere medarbeidere. Vi
deler i tre grupper og har undervisning på tre
nivåer. Det er også behov for en som kan ha
en lekegruppe med de aller minste barna.

Er dette noe for deg, så ta kontakt med en av
oss. Kanskje u også kan spille piano?

Karin, telefon 69 14 91 96
Torill, telefon 69 13 11 20

Jorunn, telefon 69 13 11 18
Kristin

Tove, telefon 69 13 11 80

Vi synger julen inn
i Varteig kirke søndag 18. desember kl. 16.00

Medvirkende: Varteig skoles musikkorps
Varteig menighetskor
Blåsere fra Musikkskolen i Sarpsborg
Sang: Solveig Godman Holmen
Orgel: Knut Bøe

Andakt ved sokneprest Ingrid Sæverås
Kollekt.

ALLE  HJERTELIG  VELKOMMEN !

Julaften
Det nærmer seg jul, og nytt av året er det at
vi har to gudstjenester i Varteig kirke på
julaften!
Den første begynner kl. 14.30.
Den andre begynner kl. 16.00.
Begge gudstjenestene varer ca. en time.
Vi vil på denne måten få ønske dere hjertelig
velkommen til julefeiring i kirken, og vi vil
også få understreke at barna er velkommen
i kirken denne dagen (som de alltid er det!).

Vi har plass og rom for alle!

Se ellers gudstjenestelisten på side 11 for
julens og nyttårshelgens gudstjenester.

Ingrid prest

Førjulskveld
Hasle KFUK / KFUM inviterer til førjuls-
kveld på

Hasle menighetssenter
9. desember kl. 19.30.

Ragnhild Brenne og Ågot Borgen deltar
med fortellinger og sanger av Alf Prøysen.
Grøt, kaffe og pepperkaker.
Kollekt til Varmestua.

Misjonshuset
Betel på Ise

Onsdag 7. desember kl. 11.00:
Formiddagsmøte med andakt ved Nils P.
Eriksen og sang ved Ellen og Gerd.
Lørdag 17. desember kl. 17.00:
Førjulsfest med sang av Marie L. Ringstad
og Eilif Skaar.

Søndagsskolen / Tussilago:
11. desember: Juleverksted
29. desemer kl. 17.00: Juletrefest

En gave til bladet
Vedlagt denne utgaven av Varteig menig-
hetsblad følger det en giroblankett. Varteig
menighetsblad er et viktig bindeledd mellom
Kirken og de rundt 2000 husstandene i det
nye soknet. Vi takker for alle gaver til driften
av bladet. Samtidig retter vi en takk til alle de
som bidrar med dugnadsinnsats som bladbud
eller som på andre måter hjelper oss i arbeidet
med bladet!

Red.



Varteig menighetsblad 7

Barnesang
i Varteig

Juletrefest
Så er jula i full gang, og takk for det!
Tirsdag 28.desember 2005
(4. dag jul), kl.17.30-19.30,
blir det juletrefest, på Breidablikk.
«Babysang/Småbarn/Minsten» inviterer
familie og venner til juletrefest.
Nå skal vi gå rundt juletreet (inne denne
gang), synge, ha det moro sammen og få
boller og saft/kaffe.
Det blir utlodning.
Og til slutt – POSER!

VEL MØTT!

Babysang
For barn fra 0 - 1 år:
Tirsdager kl. 11.00 på Kommunelokalet,
det lave bygget, Varteig rådhus:
  Tirsdag 10. januar
  Tirsdag 17. januar
  Tirsdag 24. januar
  Tirsdag 31 januar
  Tirsdag 7. februar
  Tirsdag 14. februar

Småbarnsang
For barn 1-3 år:
Onsdager kl. 17.30 - 18.30, Varteig rådhus:
 Onsdag 1. mars
 Onsdag 8. mars
 Onsdag 15. mars
 Onsdag 22. mars
 Onsdag 29. mars
 Onsdag 5. april

Barnmekoret «Minsten»
For barn 3-6 år:
Annenhver onsdag, kl. 17.30-18.30,
Varteig rådhus:
 Onsdag 18. januar
 Onsdag 1. februar
 Onsdag 15. februar
 Onsdag 1. mars
 Onsdag 15. mars
 Onsdag 29. mars
 Onsdag 5. april.

Utedag
for babysangen, Småbarnssangen og
Minsten på Vestgård. Kjøretur med hest,
bål og moro:
 Onsdag 5. april kl. 17.30

Barneforeningen Våren
har møter på Furulund annenhver tirsdag (ulik uke) kl. 18.00-19.30.

Andakt, hobby, mat og underholdning.
Aldersgrense: 4 år når barnet er i følge med en voksen

Kontaktpersoner:
Kirsten Holmen, telefon 69 13 13 86

Reidun Bøe Hansen, telefon 69 13 11 45

Julegrantenning
tirsdag 6. desember 2005, kl.18.00

tenner vi Julegrana utenfor Varteig kirke. Snart er det jul!
Skolekorpset kommer i «fakkeltog», og spiller også for oss utenfor kirken.
Så tenner vi Julegrana! Vi går rundt julegrana – ute!
Etterpå går vi inn i kirken, hvor vi får «gløgg og pepperkaker».
«Minsten og småbarn» «pynter» seg med stjerner og lys. De går fram til presten som ønsker
oss velkommen og vil fortelle for oss.
Mye sang – av barna - og selvsagt alle voksne.

VEL MØTT!

1. januar blir det derfor en spesiell guds-
tjeneste i Hafslundsøy kirke, der begge menig-
hetens prester og prost Dag Mysen deltar. Det
blir sang av kirkekorene, og vi vil lage en
markering av at vi nå går inn i noe nytt!
Vi håper mange vil komme, selv om vi har
vært lenge oppe kvelden før.
Vi har bevisst ikke lagt opp til noen kirkekaffe,
så dere rekker både nyttårskonserten,
hopprennet og middagshvil når dere kommer
hjem. Vi gleder oss til denne dagen og til nytt
samarbeid og nytt sokn.

Sammenslåings-gudstjeneste
1. januar 2006

Og vi håper å se mange av dere denne viktige
dagen!
Velkommen!

Ingrid prest

1. januar begynner noe helt nytt!
Og da tenker jeg faktisk ikke på det nye året.
Men fra 1. januar 2006 blir Varteig og Hafslundsøy ett sokn, og det
vil vi markere allerede første dagen!
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Slekters gang
Døpte:

Varteig
Tiril Irèn Olsen
Nanna Dorthea Øby
Anniken Marlene Holst
Emma Sofie Martinsen,
Malene Hansen Tangen
Maren Hansen Tangen
Andreas Tangen
Markus Aleksander Flåt
Knut Oliver Bergerud
Tobias Normann Holmen
Ole Sivert Bergsland

Hafslundsøy:
Aurora Sundås
Gina Brevik Kristiansen
Sana Leona Johansen
Frida Maria Sørli
Julian Waler Navestad

Vigde:

Varteig:
Camilla K.Arvesen og Jan Henrik Frogner
Hege Pehrsen og Anders Ø. Lunde
Anne-Beth Ulriksen
og Jostein Andrè Olsen
Monica Heer Nilsen og Yngve Mariussen
Elin Prangerød og Jens Ole Løkkeberg
Trine Brønn Bergerud og Arild Bratthaug

Døde:

Varteig:
Einar Brusevold
Martha Dalen
Thor Johnsen
Kristen S. Mathiesen
Knut Åge Paulsen
Synnøve Hasle
Reidar Storm Karlsen

Hafslundsøy:
Bjarne Olav Grytøyr
Knur Torolf Andersen
Thorbjørn Grønmyr

KNATTERUDFJELLET TRELAST AS
1730 ISE    Tlf. 69 16 18 20

Reguleringsplanen har blitt noe forsinket i
påvente av Riksantikvarens uttalelse om
håndtering av funnet som ble gjort i for-
bindelse med de arkeologiske for-
undersøkelsene. I tillegg gir også Riks-
antikvaren føringer for håndtering av
middelalderkirkegården som omgir kirken.
Fellesrådet har inngått kontrakt om
opparbeiding av dette første byggetrinnet med
firmaet Sarpsborg Park og Anlegg, som kom
best ut i anbudsrunden. Det ligger også en
byggemelding i kommunen som bli behandlet
når reguleringsplanen er klar. Vi håper at den
videre framdriften går uten særlige for-
sinkelser også i forhold til å inngå avtale med
grunneier.

Det er tre forhold som i dag begrenser
gjenbruk av graver på den eksisterende
kirkegården:
A.
Den generelle fredningstiden er i Varteig satt
til 60 år. Dette er en meget lang fredningstid ,
men nødvendig når leirinnholdet er så høyt
som her. De erfaringene vi har med gjenbruk
av graver i dag bekrefter også dette.
B
Riksantikvaren har registrert et areal omkring
kirken som middelalderkirkegård. Dette
arealer er vernet sammen med en fem meter
brei sikringssone omkring arealet. I dette
arealet er det ikke tillatt å grave uten
riksantikvarens tillatelse. Det er unntak for
graverfelter som har vært i bruk etter 1945.

Kirkegården i Varteig
Arbeidet med utvidelse av Varteig kirkegård går sin gang. Sarps-
borg kommune tar sikte på å vedta reguleringsplan for området i
løpet av vinteren. Denne planen vil være avgjørende for hvilke
arealer som velges til framtidig kirkegård. Begge alternativer som
det er redgjort for tidligere, omfatter et mindre arealer mot øst som
vi planlegger å bygge ut som trinn 1 nå og som vil dekke behovet
for graver i om lag femten år fram i tid.

Av kirkeverge Jan-Erik Sundby C.
Manglende drenering har gjort store deler av
arealene omkring kirkegården uskikket til
kistegravlegging. Gravferdsloven setter klare
begrensninger for bruk av slike areal. Fred-
ningsbestemmelsene for middelalderarealene
gjør det vanskelig å foreta drenering. Faren
for setninger i grunnen omkring kirken tilsier
også at drenering bør unngås.

Når reguleringsplanen for kirkegården er
vedtatt, tar vi sikte på å gå ut med informasjon
til hver enkelt gravfester om disse forholdene
og konsekvensene for framtidig bruk av
arealene. Det er imidlertid viktig å understreke
at nedsetting av urne vil være fullt mulig på
de aller fleste gravsteder i Varteig.

Kirkeverge Jan-Erik Sundby.
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2. søndag i advent, 4. desember:
Luk 12,35-40;
Joel 3,3-5
Hebr 10,35-39

3. søndag i advent, 11. desember:
Matt 11,11-19
Jes 40,1-8
2 Pet 1,19-21

4. søndag i advent, 18. desember:
Joh 3,26-30
Jes 40,9-11
1 Pet 1,10-13

Julaften, 24. desember:
Luk 2,1-14
Mi 5,1-4a

Juledag,  25. desember:
Joh 1,1-5[6-8]9-14
Jes 9,2-3.6-7
Hebr 1,1-5a

2. juledag (Stefanusdagen),
26. desember:
Matt 10,32-39
Jes 50,4-7
Apg 7,52-60

Nyttårsaften, 31. desember:
Joh 14,27
Klag 3,22-26
2 Pet 3,13-15a.17-18

Nyttårsdag (Jesu navnedag), 1. januar:
4. Mos 6,22-27
Hebr 13,5b-8
Matt 1,20b-21

Prekentekstene
Kristi åpenbaringsdag,  8. januar:
Joh 8,12
Sal 72,8-17
1 Tim 3,14-16

1. søndag etter Kr. åpenb.dag, 15. januar:
Joh 1,29-34
Jes 12,1-6
Ef 1,7-12

2. søndag etter Kr. åpenb.dag, 22. januar:
2 Mos 17,1-6
Åp 22,16b-17
Joh 4,5-26

3. søndag etter Kr. åpenb.dag, 29. januar:
Joh 4,27-42
Jes 49,1-6
Gal 2,19-20

Vingårdssøndagen,  5. februar:
Luk 17,7-10
5 Mos 8,7.11-18
1 Kor 3,4-11

Såmannssøndagen, 12. februar:
Mark 4,26-32
Jer 20,7-9
Hebr 4,12-13

Kristi forklarelsesdag, 19. februar:
Joh 17,1-8
2 Mos 3,1-6
2 Pet 1,16-18

Søndag før faste (Fastelavnssøndag),
26. februar:
Joh 12,24-33
4 Mos 21,4-9
1 Tim 2,4-6

HASLE HANDEL

Hasle - Tlf.: 69 13 12 12

ALT I DAGLIGVARER

TELEFON 69 13 12 28
Mobiltlf. 97 69 03 08

Gunnar Aarum

MAXI TAXI

Tlf. 69 13 01 30

www.jolstad.no

ARF-AUTORISERT  REGNSKAPSFØRER

BRATTSET REGNSKAP

REGNSKAPSTJENESTER - FAKTURERING
LØNN- ØKONOMISK VEILEDNING

BRENNEVEIEN 85, 1735 VARTEIG
TLF. 69 13 28 40 / 907 53 371

Fax 69 15 37 68
E-POST: PRATTSE@ONLINE.NO
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Varteig preste- og
menighetskontor
Ingaveien 33, 1735 Varteig

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

Kontortid:
Tirsdag: ............................ 12.00 - 14.00
Onsdag: ............................ 09.00 - 14.00
Fredag: ............................. 09.00 - 11.00

Sokneprest Ingrid Sæverås
Telefon kontor: ................... 69 12 35 95
Telefon privat: .................... 69 22 14 21

Prostikapellan Leif Levinsen
Telefon hjemmekontor ....... 69 18 66 50
Mobiltelefon: ....................... 414 40 947

Daglig leder Sidsel Mathisen
Telefon kontor: ................... 69 12 35 97
Telefon privat: .................... 69 16 82 49
Mobiltelefon: ....................... 906 82 744

Kateket Mona Bøe:
Telefon kontor: ................... 69 12 35 81
Telefon privat: .................... 69 13 28 34
Mobiltelefon: ....................... 413 06 974

Organist i Varteig kirke Knut Bøe:
Telefon kontor: ................... 69 13 11 73

Organist i Hafslundsøy kirke
Øystein Lindberg:
Telefon privat:. ................... 69 14 19 00

Kirketjener i Varteig kirke
Linda Bjerkevold Lassen:
Telefon kontor: ................... 69 15 31 84

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

Menighetsrådsleder Torstein Wågsås:
Telefon privat: ................... 69 13 28 26

Hafslundsøy kirke: ............ 69 12 59 58

Tune menighetskontor
For Hafslundsøy fram til 31. desember.
Kontortid:
Tirsdag - fredag: .............  10.00 - 14.00

Telefon: ............................... 69 11 68 00
Telefax: ............................... 69 11 67 33

Sokneprest Aage J. Syvertsen:
Telefon kontor: ................... 69 11 67 08

Kapellan Finn-Ove Brandvold:
Telefon kontor: ................... 69 11 67 13

Daglig leder Arne Svartedal:
Telefon kontor: ................... 69 11 67 16

GUDSTJENESTER
Søndag er gudstjenestedag

4. desember,
2. søndag i advent:
Hasle menighetssenter kl  11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid Sæverås.
Kirkekaffe. Offer til Norsk misjon i Øst.

11. desember,
3. sønsdag i advent:
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid  Sæverås.
Offer til menighetens misjonsprosjekt.
Hafskundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostikappelan Leif
Levinsen. Offer til Menighetsfakultetet.
Skyss: tlf. 69 14 97 68.

18. desember,
4. søndag i advent:
Varteig kirke kl. 16.00:
 Julekonsert. Offer til menighetsarbeidet.

24. desember,
julaften:
Varteig kirke kl. 14.30:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid Sæverås.
Offer til Kirkenn Nødhjelp.
Varteig kirke kl. 16.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid Sæverås.
Offer til Kirkenn Nødhjelp.
Hafslundsøy kirke kl. 16.00:
Familiegudstjeneste ved kapllean Finn-Ove
Brandvold. Barnekoret synger. Offer til
Kirkens Nødhjelp.

25. desember,
1 juledag:
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest
Aage J. Syvertsen. Offer til menighetsarbeidet.
Skyss: tlf. 69 14 97 68.
Varteig kirke kl. 12.00:
Høytidsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid
Sæverås. Offer til menighetsarbeidet.

31. desember,
nyttårsaften:
Varteig kirke kl. 23.15:
Midnattsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid
Sæverås.

1. januar,
nyttårsdag:
Hafslundsøy kirke kl. 1100:
Gudstjeneste ved prost Dag Mysen, sokne-
prest Ingrid Sæverås og prostikapellan Leif
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

8. januar,
Kristi Åpenbaringsdag:
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid Sæverås.
Offer til Klubben.

15. januar,
1. søndag etter Kristi Åpenbaringsdag:
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid Sæverås.
Offer til Varmestua.

22. januar,
2. søndag etter Kristi Åpenbaringsdag:
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid Sæverås.
Offer til konfirmantarbeidet.

29. januar,
3. søndag etter Kristi Åpenbaringsdag:
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostikapellan Leif Levinsen
og kateket Mona Bøe. Offer til Søndagsskole-
kretsen.
Hasle menighetssenter kl. 18.00:
Gudstjeneste ved prostikapellan Leif Levinsen
og kateket Mona Bøe. Offer til
menighetsarbeidet.

5. februar,
Vingårdssøndagen,
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid Sæverås.
Offer til søndagsskolen i Varteig.

12. februar,
Såmannssøndagen,
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid Sæverås.
Offer til Bibelselskapet.

19. februar,
Kristi forklarelsesdag:
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid Sæverås
og kateket Mona Bøe. Offer til misjons-
prosjektet.
Hafslundsøy kirke kl. 18.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid Sæverås
og kateket Mona Bøe. Offer til Normisjonen.

26. februar,
søndag før faste:
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostikapellan Leif Levin-
sen. Offer til Røde kors på Hafslundsøy.

Gudstjenestelisten fra 1. januar er satt opp med forbehold om biskopens godkjennelse om
endret gudstjenstefrekvens i kirkene.
Opplysninger om offer fra 1. januar er satt opp med forbehold om menighetsrådets godkjen-
ning av offerlisten for 2006.
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Takk til Varteig
bygdekvinnelag
Gudstjenesten i Varteig kirke søndag 11.
september ble en spesiell feststund for
menigheten.
Både høsttakkefest og innsettelse av den nye
soknepresten, Ingrid Sæverås, hadde fått
mange til å ta plass i kirken denne dagen. Og
Bygdekvinnelaget var med og skapte en fin
og verdig ramme rundt høytideligheten. Vakre
blomster og høstens grøde levendegjorde
skaperverkets mangfold. Takk for fin pynting!
Det var vakkert og stemningsfullt og
understreket dessuten budskapet i søndagens
bibeltekster.
En stor takk til bygdekvinnene – dere er ønsket
tilbake!

TW

Tema: Undring og begeistring
over skaperverket, ved Åsta Ledaal

10.-12. FEBRUAR 2006

Dette er en helg for alle mellom 0 og 100
år. Det blir god tid til å være ute i naturen,
samtidig som vi skal fokusere på temaet
«Undring og begeistring over skaper-
verket.»
Her er det ingen skitvang, men du skal få
benytte tiden slik som du selv ønsker.
Kanskje innebærer det en tur på ski eller
noen turer med akebrettet...
Det blir eget opplegg for barna på lørdag
formiddag.

Ildjarntunet ligger i Hedalen, ca 3 ½ times
kjøring fra Sarpsborg.

Arrangør av weekend er: Varteig menig-
hetsråd, Fellesskap@Varteig,  og Nor-
misjon Ise og Varteig.

Priser:
Voksne .................................... kr 1300
Barn 12-15 ............................. kr   700
Barn   5-12 ............................. kr   500
Barn   0-5 ....... kr   150 i ekstraseng
Barn   0-5 ....... gratis i medbrakt seng

Bindende påmelding innen 15.desember til
Varteig menighetskontor Tlf.69 12 35 97
Eller e.mail; mibo@sarpsborg.com
For mer informasjon og/eller brosjyre, ring
Jan T. Engen, tlf.  99 54 27 52 eller Mona
Bøe, tlf. 41 30 69 74.

VINTERWEEKEND
PÅ  ILDJARNTUNET

HEDALEN

KIRKESKYSS
Er det noen som kan tenke seg å kjøre
kirkeskyss, en gang iblant, fra nyttår?
Vi trenger noen frivillige som kan være
tilgjengelige for å kjøre kirkeskyss mel-
lomVartun og Varteig og Hafslundsøy kirke
når det er gudstjeneste. Dere blir i så fall
satt opp i en turnus, hvor dere har ansvar
for enkelte søndager.
Ta kontakt om dette kunne være en tjeneste
for deg!

Ingrid prest.
69 12 35 95

Diakoni-
hva er det?

Ordet «diakoni» betyr tjeneste. Gjennom den
diakonale tjeneste synliggjør Guds omsorg for
og Guds kjærlighet til mennesker. Vi er skapt
til å tjene hverandre, til å dra omsorg for
hverandre.

Besøkstjenesten
er en del av menighetens diakonale tilbud.
Denne er avhengig av at noen mennesker er
villige til å gi av sin tid og omsorg. Å stille
seg villig til besøkstjeneste vil periodevis
legge belsag på ca. 2 timer av din fritid en
gang i måneden.
Vi trenger flere å kunne henvende oss til når
et ønske om besøk kommer til oss. Det er
vitkig å finne «en som passer» i hvert enkelt
tilfelle.
Diakoniutvalget i Varteig administrerer denne
tjenesten.

Kan DU stå som en av dem fi kan forespørre?
Kontakt Varteig menighetskontor, telefon
69 12 25 97 (telefax 69 12 36 13).

For diakoniutvalget
Inger Louise Bergerud

leder

Presteinnsettelse

Søndag 11. september ble sokneprest Ingrid
Sæverås innsatt som sokneprest i Varteig.
Koret «Medium» sang under gudstjenesten,
og hvert av kormedlemmene ga bygdas nye
prest en blomst hver.
Etter gudstjenesten var det kirkekaffe på
Breidablikk, det Ingrid fikk velkomsthilsener
både fra menigheten, fra familie og venner.


