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Alle som passerer Varteig kirke langs fylkesveien mot
Ise, vil kunne legge merke til at kirkegården er
betydelig utvidet mot øst. Noe arbeid med gråsteinsmuren mot veien gjenstår fordi det har vært noen uklarheter om delet mellom veien og kirkegården. Dette er
nå rettet opp og muren vil bli fullført med det første.
Vi ser dermed enden på en prosess som startet opp med
konkret planleggingsarbeid i 2002 mens behovet for
utvidelse var påpekt langt tidligere.
Av kirkeverge Jan Erik Sundby
Vårt inntrykk er at de aller fleste synes
utbyggingen er vellykket ved at den tar
seg pent ut og henger naturlig sammen
med eksisterende kirkegård. Vi håper
også at strøm til utelysene kobles på før
jul.
Kirkegården har fått et eget urnefelt i
det området hvor det er relativt grunt
til fjell, men det aller meste av arealene
er satt av til kistegraver, til sammen litt
over 300 gravplasser. Dette vil sammen
med annen gravkapasitet på kirkegården, gi Varteig en tilfredstillende
gravreserve i en rekke år framover.
Utvidelsen har kostet om lag 3,5 mill kr,
og dette er i samsvar med det opprinnelige budsjettet.

Kort fredningstid
Fredningstiden for kistegraver i Varteig
er satt til 60 år. Dette er begrunnet i høyt
leirinnhold og til dels manglende
drenering. 60 år er derfor nødvendig for
å oppnå god omdanning.
På de nye gravarealene er imidlertid
benyttet tilførte masser av sand og grus
som er selvdrenerende og har lavt
leirinnhold. Vi legger derfor opp til at
fredningstiden for disse gravarealene
settes til lovens minimum som er 20 år.
Dette er vanlig fredningstid blant annet
på kirkegårdene langs raet i Østfold. Når
fredningstiden utløper, kan gravstedet
benyttes til ny gravlegging. Vi regner
imidlertid med at de aller fleste graver
vil bli festet. I og med at det er festeren
som råder over gravstedet, vil
vedkommende også avgjøre om og når
gravstedet kan gjenbrukes. Maksimal
festetid er i følge gravferdsloven 60 år
etter siste gravlegging. Kirkelig fellesråd
kan imidlertid forlenge festetiden på
grunnlag av søknad for 5 år om gangen.
Med en kort fredningstid, regner vi med
at de aller fleste gravsteder vil bli brukt

på nytt innen 60 år og at slike
forlengelser vil bli lite aktuelt på den
nye delen av kirkegården.

Vigsling
Kirkelig fellesråd vedtok på sitt møte 1.
november at utvidelsen er gjennomført i
samsvar med gjeldende planer og
Sarpsborg kommune har gitt
brukstillatelse. Den er riktignok
midlertidig i påvente av at muren
fullføres. Vi har oversendt melding til
bispedømmerådet om disse lokale
vedtakene. Bispedømmerådet gir så på
grunnlag av dette brukstillatelse. Denne
skal være på plass før arealene tas i bruk.
Prosten planlegger vigsling av
kirkegårdsutvidelsen i samarbeid med
sogneprest og menighetsrådet. Dato for
denne handlingen er satt til 16.
desember. Selv om vigsling ikke er en
forutsetning for å ta arealene i bruk, vil
vi vente lengst mulig med å ta de nye
arealene i bruk blant annet for å oppnå
bedre setning i grunnen.

Middelalderkirkegård
I forbindelse med reguleringsarbeidet er
grensene og bestemmelsene for
middelalderkirkegården tatt inn i
planen. Denne ligger på kirketomta og
strekker seg ut til steingjerdene på tre
kanter og halvveis over mot gravkapellet.
Middelalderkirkegården er omgitt av en
sikringssone på 5 meter som dermed går
utenfor gjerdene. Hensikten med dette
er blant annet å beskytte eventuelle
gravlegginger som har skjedd utenfor
kirkegården fordi den døde ikke har fått
tilgang på vigslet jord. Om så har skjedd
i Varteig er ukjent så langt vi kjenner til.
Videre gir Riksantikvaren betydelige
restriksjoner på bruk av middelalderkirkegården slik at denne skal beskyttes
mot graving som kan skade fortidsminner. Dette umuliggjør blant annet
drenering av disse kirkegårdsarealene.
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Varteig kirkegård.
Lovgivningen setter krav til drenering
av kistegravplasser som det dermed er
umulig å oppfylle. Denne delen av
kirkegården er dermed stengt for
kistegravlegging, men nedsetting av urne
vil være mulig i de aller fleste tilfelle.

Bevaring av
gravminner
Erfaringen med middelalderkirkegårder
som det finnes mange av i Østfold ellers
også, er at gravminnene forsvinner etter
hvert som festeforholdene opphører.
Dette er igjen en følge av at
kistegravlegging ikke er mulig. Det
finnes imidlertid flere gode grunner til å
bremse denne utviklingen. Vi ønsker
derfor å komme i gang med å lage en
bevaringsplan for gravminner på
middelalderkirkegården. Det kan være
flere grunner til dette:
Vi ønsker at kirken omgis av en
kirkegårdsmiljø hvor gravminner er et
vesentlig element.
Noen gravminner er av spesiell kvalitet
og bør av den grunn bevares.
Noen gravminner kan fortelle om
spesielle personer som lokalmiljøet
ønsker å ta vare på.

Ved utvikling av en slik plan, er vi
avhengig av lokalehistoriske interesser
som kan være med på å foreta
nødvendige vurderinger og prioriteringer
og kanskje også bidra til å komplettere
våre data og registreringer. Vi håper å

kunne komme tilbake med mer
informasjon om dette i menighetsbladet
og vi vil tilskrive den enkelte fester
dersom det er grunnlag for å gå ut med
informasjon til festerne spesielt.

Kan velge mellom
Tune og Varteig
Kirkelig fellesråd har tidligere vedtatt en egen gravsoneinndeling i Sarpsborg. Denne gjelder fortsatt
og tilsier at Hafslundsøy ligger til Tune gravsone.
Imidlertid praktiserer vi fritt valg av
gravsted dersom det ikke er spesielle
hindringer for dette som for eksempel
liten kapasitet ved den aktuelle
kirkegården. Hafslund har for tiden
en kritisk liten kapasitet og kan derfor
ikke velges fritt dersom ansvarlig for
gravferden ikke disponere et festet
gravsted som kan anvendes.

Slik situasjonen er i dag med en god
gravkapasitet ved Varteig kirkegård,
kan innbyggere på Hafslundsøy be
om å få tildelt gravsted ved Varteig
kirkegård til sine avdøde.
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Sytøy og annet håndarbeid er framme når «Øya-jentenes lappeklubb» samles i sine lokaler på kjelleren i Hafslundsøy kirke.

Syklubben i kirken
Annenhver tirsdag samles et dusin
damer i underetasjen på Hafslundsøy
kirke. Der tar de fram sytøy, strikketøy
og annet håndarbeid. «Øya-jentenes

lappeklubb» har holdt på siden 1994, og
har holdt hus i kirken siden den ble
innviet for tolv år siden.
Av Ketil Strebel
Lappeklubben betaler husleie for å bruke
rommet i kjelleretasjen. Og medlemmene av klubben er meget godt
fornøyd med denne ordningen: da kan
de ha tingene sine der, de slipper å rydde
bort symaskiner og annet utstyr fra gang
til gang.
- Vi har et rom for oss selv, sier Lise Skaug.
Men lappeklubbens medlemmer yter en
del tilbake til kirken. Nylig fikk
Hafslundsøy kirke overrakt et
billedteppe, sydd av Lise Skaug, det
andre hun har sydd til kirken. Og Lise
har sammen med Ingebjørg Due sydd de
tre messehaglene i Hafslundsøy kirke, en
hvit, en grønn og en lilla.
- Nå har vi fått bestilling på messehagler
til Varteig kirke også, forteller Ingebjørg.
– Meningen er at det skal være tre
messehagler ferdige til kirkejubileet i
Varteig i 2009.

Mer enn lappeklubb
Som navnet lyder, Øya-jentenes
lappeklubb har drevet og driver mye med
lappeteknikk, eller quilting eller

Elsa Skauge, Ingeborg Kristiansen og
Else Arnesen finner fram stoff de skal
bruke.
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Lise Skaug (t.v) og Ingebjørg Due har sydd tre messehagler til Hafslundsøy kirke.
Her er bilde fra innvielsen av den hvite messehagelen i 2004, da sokneprest Aage
J. Syvertsen tok den i bruk.Nå er damene bedt om å sy messehagler til Varteig kirke
også.
patchwork. Små stoffbiter med ulike
farger og mønstre blir sydd sammen til
vakre tepper eller veggbilder, puter eller
andre dekorative ting. Det er
tålmodighetsarbeid som krever
syteknikk. Men resultatene av arbeidene
i kirkens kjeller er imponerende.

Men om lappeteknikken har gitt navn
til klubben, er det absolutt rom for andre
aktiviteter også. Det er absolutt lov å ta
med annet sytøy, strikketøy eller
hekletøy på samlingene i kirken.
Fortsetter på neste side.

Symaskinen brukes flittig. Her er Aase
Grønmyr i arbeid.

Flittige damer i «Øya-jentenes lappeklubb». Fra venstre: Kari Ramslo, Aase Grønmyr, Else Arnesen, Anita Aasen. Elsa
Wilhelmsen, Lise Skaug, Ingeborg Kristiansen, Hilborg Grytøyr, Elsa Skauge og Ingebjørg Due. Bildet på veggen i bakgrunnen
har alle jentene laget i fellesskap. (Foto: Ketil Strebel)
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Quiliting er et puslearbeid. Her er det Ingeborg Kristiansen som er i gang.

Kaffekos
Det sosiale er selvfølgelig viktig i en slik
syklubb, kaffe og litt godt å bite i hører
med. Jentene i «Øya-jentenes
lappeklubb» tar seg tid til en liten pause
på hvert møte. Vertskapet går på omgang
blant de som er med.
Slike syklubber som dette er jo ikke
enestående, men de aller fleste av dem
har samlinger i private hjem. Det at
klubben samles i andre lokaler slik kan
gjøre sitt til at terskelen for å ta kontakt
kan være mindre for nye medlemmer.
- Vi er her i kirkens underetasje
annenhver tirsdag vi. Dersom noen har
lyst til å være sammen med oss disse
tirsdagene, er de velkommen til å stikke
innom, sier Lise Skaug.
Og noen kommer innom for å se om de
kan finne noe å kjøpe, enten som en gave
ved en anledning eller til å pynte opp
hjemme.
Tidligere år har jentene hatt egen
julemesse i kjelleren, men det blir det
dessverre ingenting av i år.

Vakre tekstilarbeider trylles fram i kjelleren på Hafslundsøy kirke. Ingeborg Due (t.v.)
beundrer arbeidet til Kari Ramslo.

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

Varteig menighetsblad
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Julen 2007

FOLKEFRELSAR TIL OSS KOM!
Det nærmer seg advent og jul, med julegrantenning, adventssamling, lysmesse, skolegudstjeneste og
juletrefest. Det er vel ingen annen tid på året vi har så mange fellessamlinger med store og små som
nettopp nå. Vi synger, vi hører, vi ser, vi leser, vi gleder oss – over folkefrelseren som kommer til oss.
Folkefrelsar, til oss kom,
fødd av møy i armodsdom!
Heile verdi undrast på
kvi du såleis koma må.
NoS 1:1
Dette er det første verset i den første salmen i salmeboka vår. Det er også en av de eldste salmene vi har.
Den forteller om frelseren som kommer for å være nær sitt folk. Det er nok mange som undrer seg over
denne folke-frelseren, at han fortsatt betyr så mye, og at han kom så liten. «Heile verdi undrast på kvi
du såleis koma må.»
Det er underlig å tenke på at Gud engang valgte å være liten, at Gud valgte å vokse opp som et lite barn
for senere å oppleve både smerte, sorg og fortvilelse. Det er underlig å tenke på at Gud kommer til oss
liten og sårbar om og om igjen, hver eneste dag, og er sammen med oss når vi møter våre medmennesker.
Det er underlig å tenke på at vi har en Gud som ønsker å være nær oss alle våre dager, både de lyse og
de mørke.
Herrens under her me ser,
ved Guds Ande dette skjer.
Livsens ord frå himmerik
Vert i kjøt og blod oss lik.
Julen minner oss om livets største under, det at Gud kommer til oss som et nyfødt barn. Dette barnet er
en gave som legges i våre hender. Barnet kommer til oss med lengsel etter å bli tatt imot og bringer med
seg Guds frelse til alle. I den mørkeste natt ble himmelen full av lys og sang, for Frelseren kom til sitt
folk, og lyset kom til mørket.
Julens budskap er et viktig budskap i vår tid, og det er flott å tenke på det i vårt land
er tradisjon for å arrangere gudstjenester konserter og samlinger der
budskapet om Jesusbarnet står i fokus. Vi pynter og tenner lys, og ser
hvordan de skinner og blir sterkere for hver kveld.. La oss lytte
til budskapet om at Gud kommer til oss med lys og håp for å
være oss nær og vise oss veien til livet.
Utan synd han boren er
som all synd for verdi ber.
Han er både Gud og mann,
alle folk han frelsa kan.
NoS 1:2-3
MED ØNSKE OM EN VELSIGNET JUL
Fra Helga Haugland Byfuglien
Biskop i Borg
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Hysj.......
Kan du høre stillheten blant all julestøyen....?
Dette er den julen da vi tar roen tilbake.
For de fleste av oss handler julen mer om nærhet enn om presanger,
mer om varme enn om glitter, og mer om fellesskap enn om julebord.
Vi trenger et pusterom.
Denne julen gir vi vårt bidrag til dette - i form av kjente og kjære fortellinger
og sanger.
Sett deg ned, senk skuldrene, lytt – og hent tilbake perspektivet i et ellers så
voldsomt «julemaraton».
Velkommen til en litt annerledes julekonsert – la oss sammen bringe nærhet,
varme og fellesskap tilbake til julen igjen.

«ITTE NO’ KNUSSEL»
- julens rause budskap
en konsert med:
Jon Thoresen - forteller
Henriette Marie Eliassen - sanger
Leif Bråten - musiker
Overskuddet av konsertene går i sin
helhet til kirkens bymisjon.

«Stille konsert» i
Hafslundsøy kirke
Tirsdag 11. desember inviteres vi til en
stille stund i Hafslundsøy kirke i en
hektisk førjulstid. Det er Øya-jenta
Henriette Marie Eliassen, som sammen
med Jon Thoresen og Leif Bråten
inviterer til konsert.
- Hensikten med disse arrangementene
er å gjøre en rolig og fredfull konsert der
publikum kan sette seg ned og slappe av
og nyte det vi mener at julen faktisk
dreier seg om – det å ta inn over seg
verdier som nærhet, varme og fellesskap,
forteller de tre.
Jon Thoresen leser fortellinger,
Henriette Marie Eliassen synger og Leif
Bråten spiller piano. Julekonsertene
innebærer en kombinasjon av både sang
og små fortellinger. Det vil i hovedsak
dreie seg rundt juletemaer, men også noe
utenom dette. Vi kan nevne eksempler
som klassiske fortellinger av H.C.
Andersen og Barbra Ring, og en vakker
sang- og salmeskatt med blant annet
«Mjelle» og «Det lyser i stille grender».
For å nevne noe.
- Det vi med sikkerhet kan si, er at julen
har blitt et kappløp der vi alle slåss med
tiden for å rekke alle gjøremål. Vi ønsker
å belyse det opprinnelige budskapet i
denne tiden gjennom nære og kjære
fortellinger og sanger, sier de.

Konserter:
11. desember: Hafslundsøy kirke
19. desember: Siggerud kirke, Ski
20. desember: Kirkens bymisjon, Fredrikstad

Fra venstre Jon Thoresen,
Henriette Marie Eliassen
og Leif Bråten.
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Juletrefest
4. dag jul, 28. desember kl. 17.30 inviterer
«Barnesangen i Varteig menighet» til
juletrefest på Hasle menighetssenter.
Der skal vi synge mye, bli sunget for og lytte til vakker musikk.
Barna underholder, og det blir en kort andakt.
Vi skal gå rundt juletreet og synge kjente, kjære julesanger.
Selvsagt blir det bevertning, med boller, «gøttekællar» og
sjokoladeboller.
Alle barn får poser, det hører med.
Hjertelig velkommen til små og STORE.

Sagt om julen
Julen er en vidunderlig tid. Det er den
eneste tid på året hvor vi er helt
normale: Levende opptatt av hva
andre ønsker seg og vi prøver å sette
oss inn i deres sted.
Alex Johnson
Englene sang den, først for markens
hyrder;
skjønt fra sjel til sjel det lød:
Fred over jorden! Menneske fryde deg!
Oss er en evig Frelser født!
B.S.Ingemann
Julefesten er alles eie, små og store
har sitt juletre. Søk fra livets mange
tunge veie under grenene et stille le –
ti det vokser i ditt eget hjerte.
Johan Bøgh
Og notti vart so lang og so svart, men
so fekk me solkverv innunder jol. Og
joli, ho kom med aukande sol.
Per Sivle
Du stjerne over Betlehem,
Send dine stråler ned,
Og minn oss om at julens bud
Er kjærlighet og fred.
Lars Søraas
Julen er et forstørrelsesglass: De som
har det godt, har det enda bedre i
julen. De som har det vondt, har det
vondere enn vanlig når julehøytiden
ringes inn.
Per Anders Nordengen
Det folk som vandrer i mørket får se
et stort lys; over dem som bor i
skyggelandet stråler lyset fram. Du lar
dem juble høyt og gjør gleden stor. De
gleder seg for ditt åsyn som en gleder
seg i kornhøsten, som en jubler når
hærfang skiftes.
Jes. 9. 2-3

Sangerhilsen fra lederne i «Barnesangen»

Julegrantenning
ved Varteig kirke
tirsdag 4. desember kl. 18.00.

Julebønn
Hellige Far!
Hjelp oss at ikke gavene
skjuler for GAVEN,
at ikke barna
skjuler for BARNET,
at ikke lysene
skjuler for LYSET,
at ikke stjernene
skjuler for STJERNEN,
at ikke budbærerne
skjuler for BUDSKAPET,
at ikke ordene
skjuler for ORDET,
ORDET om at
«et barn er oss født»
ORDET om at
«en sønn er oss gitt».
Hør meg i Faderens, Sønnens og Den Hellige
Ånds navn.

Varteig menighetsblad

11

6. desember: Juleverksted.
13. desember kl 19.00: Torsdagsmøte:
«Lys i mørke», Kirkens SOS ved Harald Mella
10.
24.
27.

januar:
januar:
januar:

Torsdagsmøte.
Årsmøte.
Storsamling.

7. februar: Torsdagsmøte.
15.-17. februar: Vinterweekend.
24. februar: Storsamling.
13. mars: Torsdagsmøte.
Alle møter (utenom vinterweekenden) holdes i
Hasle Menighetssenter.
Storsamlingene er for hele familien
på søndager fra kl.17.30. Kveldsmat.
Torsdagsmøtene er først og fremst
beregnet på voksne og begynner kl 19.00.

Vil du lese gamle
menighetsblader?
På Varteig Menighetsblads sider
på internett kan du lese alle
utgaver av bladet fra 1973 fram
til nå.
Adressen er:
www.varteig.menighetsblad.net

Du kan også få kjøpt en CD-rom med
alle utgavene fra 1973 til 2006, kontakt oss: varteig@menighetsblad.net
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for barn 0-1 år:
Tirsdager kl. 11.00 i Hasle menighetssenter:
8. januar (1.gang)
15. januar

22. januar
29. januar
5. februar

for barn 1-3 år:
Onsdager kl. 17.30 - 18.30 i Hasle menighetssenter:
1. gang blir onsdag 26. mars, deretter ukentlig i april.
Detaljert program i neste utgave av bladet

Barnekor med barn 3-6 år.
Annenhver onsdag i Hasle menighetssenter, kl.17.30:
16. januar
30. januar
13. februar

- er et kor for barn over 6 år
- øver i Hasle Menighetssenter på tirsdager i like uker kl.18.00 - 19.30
- har første øvelse på nyåret tirsdag 8. januar
- øver ikke i skoleferiene
- har noen sangoppdrag utenom øvelsene
- har flere aktiviteter for de eldste i koret
Kontaktperson: Kirsten Holmen, tlf 69 13 13 86 / 413 03 871

Varteig menighetsblad

Høgheim
Furuholmveien 12

Slekters
gang
Varteig kirke:
Magnus Krosby Gunheim
Elias Råkil Eriksen
Dovre Theodor Lundestad Høier

Da har vi det for utleie
med godt utstyrt kjøkken.
Vi har det du trenger
For bestilling
tlf. 69 13 28 66 eller 95 77 31 32

Hafslundsøy kirke:
Leo Alexander Berg

Kirkens SOS
Telefon 815 33 300

Ingaveien 33, 1735 Varteig

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 mobil: ......... 452 65 229

Døde:
Oddvar Grotterød
Ole Johannes Bergerud
Egil L. Syversen
Laila Økland
Gunnar Johansen
Helge Oddvar Hansen
Per Aslak Øby
Randi Karstensen

Varteig
bygdekvinnelag
Trenger du
noen å snakke med?

Varteig preste- og
menighetskontor
Telefon: ................. 69 12 35 97
Telefax: ................. 69 12 36 13

Døpte:

Trenger du koselige lokaler til
Minnesamvær
Konfirmasjon
Jubileer
Selskaper
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15. januar kl. 19.00,
Vestvoll:
«Reisen går til
Guatemala»
19. februar kl. 19.00,
Kommunelokalet:
Førstehjelp
ved sykepleier/lærer
Kirsten Rønning

Daglig leder Sidsel Mathisen:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 97
Telefon privat: ....... 69 16 82 49
Mobiltelefon: .......... 906 82 744
Ungdomsprest
Thomas Kristensen:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 81
Mobiltelefon: .......... 907 16 835
Organist i Varteig kirke
Knut Bøe:
Telefon privat: ....... 69 13 11 73
Organist i Hafslundsøy kirke
Britt M. Sørli:
Telefon privat: ....... 69 16 84 83
Vik. kirketjener i Varteig kirke
Bjarne Arntsen:
Telefon mobil: ......... 413 01 166
Klokker i Hafslundsøy kirke
May Lisbeth Johansen:
Telefon privat:. ...... 69 14 94 75
Menighetsrådsleder
Thorleif Thalberg:
Telefon privat: ........ 900 41 347

www.kirkens-sos.no

Din totalleverandør av byggevarer

-spiller på ditt lag
org.nr. 969 674 882

post@brattset.no, Brenneveien 85, 1735 VARTEIG
Tlf: 69 13 28 40 - 907 53 371 Fax 69 15 37 68

Varteig menighetsblad
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HASLE
MENIGHETSSENTER

passer utmerket til private selskaper.
Du kan leie til feiring/festligheter som:
- jubileer
- bursdagsfeiring
- konfirmasjoner
- minnesamvær
Senteret har et velutstyrt kjøkken med
kjølerom og servise m.v.
Ring i god tid for bestilling:
Anne Elisabeth Lunde, telefon 69 12 07 68,
mobil 950 60 638 eller
Menighetskontoret, telefon 69 12 35 97.

Ønsker du
besøk?
Kjenner du noen som trenger
besøk,
eller vil du bli besøker?
Kontakt Ulla Britt Langerød,
telefon 69 13 21 49
eller Varteig menighetskontor,
tlf 69 12 35 97.

TELEFON 69 13 12 28
Mobiltlf. 97 69 03 08
Gunnar Aarum
MAXI TAXI

Avd.
1. Hafslundsøy Bakeri
3. Halden Storsenter
4. Halden Syd
5. Hafslundsøy Senter
6. Storbyen Sarpsborg
8. Stortorget Rakkestad
Kontor:
Nordbyv. 87 1734 Hafslundsøy
Fax

69
69
69
69
69
69

133460
187895
197804
149299
156268
221518

69 133465
69 133470

I over 75 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. Prøv ett da vel!

oyabakern@baker-skoglund.no

Tlf. 69 13 01 30
www.jolstad.no

Varteig menighetsblad
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GUDSTJENESTER
Søndag er gudstjenestedag
Søndag 2. desember

Mandag 24. desember

1. søndag i advent
Luk 4,16-22a;
Sal 24 og Åp 5,1-5 [6-10]
Hasle menighetssenter kl. 18.00:
Lysmesse ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Medium deltar. Offer til
søndagsskolen i Varteig.

julaften
Luk 2,1-14
Mi 5,1-4a
Hafslundsøy kirke kl. 15.00:
Gudstjeneste ved ungdomsprest Thomas
Kristensen. Hafslundsøy barnegospel
synger. Offer til Kirkens Nødhjelp.
Hasle menighetssenter kl. 14.30:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Offer til Kirkens Nødhjelp.
Hasle menighetssenter kl. 16.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Offer til Kirkens Nødhjelp.

Søndag 9. desember
2. søndag i advent
Luk 12,35-40
Joel 3,3-5 og Hebr 10,35-39
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved ungdomsprest Thomas
Kristensen. Utdeling av bibler til
6.klassingene. Offer til menighetens
barne- og ungdomsarbeid.

Søndag 16. desember
3. søndag i advent
Jes 40,1-8
2 Pet 1,19-21 og Matt 11,11-19
Varteig kapell kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prost Dag Mysen og
sokneprest Ingrid D. Sæverås. Vigsling
av den nye delen av kirkegården.

Søndag 23. desember
4. søndag i advent
Jes 40,9-11
1 Pet 1,10-13 og Joh 3,26-30
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved ungdomsprest Thomas
Kristensen. Nattverd. Offer til Østfold
Søndagsskolekrets.

Søndag etter jul
Joh 1,16-18
Jes 2,2-5 og Kol 2,8-10
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid. D.
Sæverås. Offer til Dikakoniarbeidet.

Tirsdag 1. januar
Nyttårsdag (Jesu navnedag)
Matt 1,20b-21
Sal 103,13-18 og Hebr 13,5b-8
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste.

Søndag 6. januar:
Kristi åpenbaringsdag
Joh 8,12
Sal 72,8-17 og 1 Tim 3,14-16
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste.

Varteig kirke pusses opp
Som en forberedelse til 150-års
jubileet i 2009, blir Varteig kirke nå
pusset opp.
Gudstjenestene som skulle vært holdt
i Varteig kirke er flyttet til Hasle
menighetssenter.

Søndag 20. januar
Såmannssøndagen
Rom 10,13-17
Jer 20,7-9 og Mark 4,26-32
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste.

Tirsdag 25. desember
1. juledag
Joh 1,1-5 9-14
Jes 9,2-3.6-7 og Hebr 1,1-5a
Hafslundsøy kirke kl. 12.00:
Høytidsgudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Sæverås. Offer til Det Norske
Misjonsselskap.

Søndag 30. desember
Hasle menighetssenter.

Søndag 13. januar
Vingårdssøndagen
Luk 17,7-10
5 Mos 8,7.11-18 og 1 Kor 3,4-11
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste.

Begravelser blir arrangert i gravkapellet som vanlig, men eventuelle
større begravelser vil måtte bli flyttet
til andre kirker i distriktet.
Det er usikkert hvor lang tid arbeidet
vil ta, så annonseringen i bladet er
gjort med forbehold om endringer.

Hafslundsøy kirke.

Søndag 27. januar
Kristi forklarelsesdag
Joh 17,1-8
2 Mos 3,1-6 og 2 Pet 1,16-18
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste.

Søndag 3. februar
Søndag før faste (Fastelavnssøndag)
Joh 12,24-33
4 Mos 21,4-9 og 1 Tim 2,4-6
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste

Med forbehold om endringer.

Varteig menighetsblad
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Vigsling av den
nye kirkegården

Nytt bilde i Hafslundsøy kirke

16. desember er det
gudstjeneste i Varteig kapell ved prost
Dag Mysen. Da vil
den nye delen av
Varteig kirkegård (se
omtale på side 2-3)
bli vigslet.

Har du bilder av
Varteig kirke?

Et nytt, vakkert tekstilbilde er hengt opp i salongen i Hafslundsøy kirke. Det er laget
av Lise Skaug, som er aktiv i lappeklubben som holder til i kirkens underetasje.

Varteig kirke.

Asfalt ved kirken

I 2009 skal Varteig kirkes 150års jubileum markeres. Arbeidet
med å forberede jubileet er i god
gang, både med hensyn til opppussing av kirken og programmet for jubileet. Nå er en komité
bestående av Øistein Bøe, Knut
Bøe, Torstein Waagsaas, sokneprest Ingrid D. Sæverås og Ketil
Strebel i gang med å forberede
et jubileumsskrift.
I den anledning vil komitéen gjerne
bli kontaktet av de som måtte ha
fotografier eller også historier knyttet
til Varteig kirke. Det er tatt mange
bilder i forbindelse med små og store
begivenheter i kirken, inne og ute.
Disse bildene viser nok ofte
menneskene som var med på
begivenhetene, men kanskje også
kirken.
Menighetsbladets adresse kan
benyttes av de som har noe å bidra
med.

Oppkjørselen til og plassen for Hafslundsøy kirke er blitt asfaltert i høst. Dermed
er den temmelig humpete veien opp gjort jevn og fin.

