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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
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Barnet og Betlehem
Bussen bringer oss opp langs en gråskitten, ti meter høy mur med
piggtråd, videre gjennom grenseposten, forbi bevæpnede israelske
soldater og inn i Betlehem der Frelseren ble født.
Noen hundre meter fra muren har noen malt en to meter høy due med
et olivenblad i munnen. En snikskytter med laser sikter på duens hjerte.
Heldigvis har tegneren utstyrt duen med skuddsikkervest. Et moderne
symbol på liv, håp og sårbar fred slik vi tolker det.
Bildet av søndagskolens glitrende
stjerne og julaftens fortelling om
hvite engler slår sprekker.
Tegningen av hyrder med søte små
lam som kneler ved det lille barnet
i krybben blir blekt og uklart.
Hvordan var nå fortellingen?
Romersk okkupasjon, soldater,
grenseposter, et esel på en støvete
vei, en kommende far og en ung mor
som ventet barn og som ikke viste
hvor hun skulle føde. Og
fortsettelsen? Stall, flukt og Rama
- skrik over tapte barn.
Kanskje var ikke bildet så annerledes den dagen Gud kom til oss og
ble menneske?
Så har vel juleidyllen fått sprekker, men håpet om fred med Gud og
mennesker fortsetter vi å dele med Josef og Maria - og gleden over
barnet - Guds gave til oss alle!
Jeg ønsker dere en god jul og et godt nytt år!
Vennlig hilsen
Helga Haugland Byfuglien
biskop
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Hverdagsgudstjeneste

Om noen lurer på hva vi gjør i Varteig en mørk høstkveld mens regnet pisker fra alle
kanter? Drar til kirken, naturligvis! I hvertfall når det er hverdagsgudstjeneste!
Onsdag 29. oktober var kirken fylt av myldrende og sangglade barn fra barnesanggruppene i menigheten vår. Det var masse glede, kjempeflott sang, det var lystenning
og bønn og bibelfortelling om Bartimeus!
Ikke nok med det, vi fikk masse boller, kaker, saft og kaffe. Vi ble varme og glade alle
sammen! Slik er det med Tilhørighet Tro og Trivsel i Varteig menighet!

Neaskog og
Filadelfia
søndagsskole
Søndagsskole følgende søndager:
30. november,adventsfrokost
7. desember
11. januar
18. januar
25. januar
1. februar
8. februar
15. februar: vinterferie
Lørdag 27. desember, 17.30:
Juletrefest.

Av vårt eget
gir vi deg tilbake
Hver søndag har vi ofring i kirken - «Menighetens
takkoffer» kaller vi det - og det er en helt naturlig del
av gudstjenesten at vi også deler av våre penger.
Samtidig har vi forståelse for at noen kan
reagere negativt på at en vesentlig del av
ofrene går til menighetens eget arbeid.
Derfor har vi behov for å si noe om det: I
Varteig og Hafslundsøy menigheter
drives det et omfattende kirkelig arbeid
i alle aldersgrupper. Dette er vi glade for,
og ønsker å føre videre. Men i større grad
enn tidligere må vi selv finansiere alt det
som skjer.

Giro i bladet
I denne utgaven av Varteig Menighetsblad finner du en innbetalingsblankett.
Den kan benyttes til å gi gave til driften
av menighetsbladet vårt.
Bladet sendes gratis ut til alle husstander i Varteig og på Hafslundsøy,
samlet ca 2000. For å få dette til er vi
avhengige av noen inntekter. Vi har
trofaste annonsører som støtter oss år

etter år. Annonseinntektene har, sammen med gavene som kommer inn
vært nok til å dekke våre utgifter.
Vi takker for gavene som kommer inn,
for støtten fra annonsørene og også for
de mange som gjør en dugnadsinnsats
som bladbud eller på annen måte
sørger for at vi kan sende ut bladet vårt.

Penger vi får fra kommunen og lignende
er øremerket helt spesielle ting som
kontorrekvisita, dåpslys, fire-årsbøker og
slike ting. Derfor er vi helt avhengig av
de pengene vi samler inn i gudstjenester
for å kunne drifte det arbeidet vi driver
og som vi ønsker å fortsette.
I året som ligger foran oss blir det også
en del ekstra satsning i forbindelse med
jubileumsfeiringen som koster penger.
Vi tror det arbeidet vi driver er Gud til
ære og mange mennesker til velsignelse,
og har slik sett god samvittighet for å
bruke en del av de pengene vi samler inn
til eget arbeid.
Men vi skal også passe på at vi gir noe
videre til andre organisasjoner og
sammenhenger som også trenger det.
Gi oss gjerne tilbakemelding om dere har
tanker om dette temaet, og hvis du har
ideer til alternative måter å få inn
penger på til det arbeidet vi driver.
Ingrid prest
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Fra drøm til virkelighet - Fasteaksjonen 2008

40 av de frivillige medarbeiderne i menigheten takket ja til invitasjon til fest. (Foto: Kirsten Brandt)

Fin fest for
frivillige medarbeidere
Fredag 7. november var det duket til fest på Hasle
menighetssenter. God servering, sang, smil og glede,
var ingridiensene til denne vellykkede og hyggelige
festen for våre frivillige medarbeidere.
Fokus var å gi alle som står på med flott
frivillig innsats, en stor takk!
Så til alle 40 som kunne komme denne
kvelden, og til alle som ikke kunne
komme:

Dere gjør en stor og viktig tjeneste,
og vi er glade og takknemlige for å stå
sammen i arbeidet i menigheten.

Forsangere
i Varteig
kirke
Er det noen som kan
tenke seg å hjelpe til som
forsangere ved noen
gudstjenester i Varteig
kirke?
Det er til stor hjelp for menigheten å
ha noen personer som kan lede sangen
fra galleriet, særlig ved bruk av noe
ukjente og nye salmer.
Som kjent er en ny salmebok på
trappene, og vi har også mye fint
ubrukt stoff i våre nåværende
salmebøker, så vi håper å kunne slå et
slag for salmesangen framover!
Interesserte kan ta kontakt med
organisten.
Det vil ikke bli snakk om mer enn
omtrent. en gang i måneden. Vi tenker
da at vi kan gå gjennom dagens salmer
før gudstjenestens begynnelse.
Knut Bøe

God servering og hyggelig samvær var viktige elementer.

Varteig menighetsblad

6

Ny gangvei
ved Varteig
kirke
Det skjer stadig ting ved
Varteig kirke fram mot det
store jubileet neste år.

Midt i november ble dugnadsarbeidet
med gangveien fra porten opp til
kirkedøren fullført.
Og som bildene klart viser: det er et
vakkert arbeid som er utført, og
resultatet er blitt virkelig flott!

Kom, bli med i koret...
Kom bli med i koret!
Det er plass til mange her,
Kom bli med i koret,
du kan komme som du er!
Slik synger vi i Medium, og det er sant,
det er plass til flere barn fra første klasse
og oppover. Vi møtes annenhver tirsdag
kl 18.00 på Hasle menighetssenter og vi
har det kjempehyggelig!
Selvfølgelig synger vi mye, og så har vi
utlodning og vi har alltid tid til litt saft
og noe godt å bite i. Kvelden avsluttes
med aftenbønn før vi går hjem kl 19.30.
Og så skal det sies at vi har et kult band,
de er helt råe på å spille!
Bli med da vel!
Sett av datoene allerede nå, så ses vi til
sang og mye moro! Datoer for vårsemesteret er: 13. og 27. januar, 10. og
24. februar, 10. og 24. mars og 21. april.
Mer detaljert program kommer senere.
Se også side 12.
Hilsen Kirsten

Barnekoret «Medium» inviterer flere tilå bli med.

Varteig menighetsblad

.
.
.
n
e
m
m
a
s
e
r
o
t
s
g
o
Små
ge
Det har vært en flott høst med man
og
gode opplevelser sammen med små
!
dsøy
slun
store i Varteig og Haf
teNoe nytt i år, var at vi hadde førs
på
barn
s
asse
tekl
førs
for
fest
ses
klas
teførs
te
flot
Haf slun dsø y. Alle de
kirke
klassingene kom til Hafslundsøy
ber.
okto
15.
ag
onsd
og
På forh ånd had de alle klip pet
vi
som
r,
jerte
apsh
nsk
dekorert fine ven
øvd
var
ger
San
en.
kirk
i
med
pyntet
glede!
inn, og alle sang av full hals og stor
er og
rans
kur
kon
t
Kirsten hadde lage
a var
and
Mir
og
nrad
e-Ko
dukkene Kår
ap.
nsk
ven
om
ke
snak
å
for
med
asses
Vi tente lys for alle de førstekl
alle
at
for
rne,
lære
og
e
førsteklassingen
eår
skol
fint
et
ha
og
er
venn
e
vær
te
måt
og trygg skolevei.

fikk
Alle spiste matpakka si i kirken og
pekjem
en
var
Det
ert.
is til dess
!
dag
g
geli
hyg
rne
Takk til alle 1.klassingene og lære
llig
frivi
helt
også
var
De
a!
Anita og Gyd
laget
og
a
Gyd
en.
elek
klyp
på
med
er
hennes vant, hun fikk over 100 klyp
?
96
de
had
ta
i håret, mens Ani
Nes te møt epu nkt blir Nik olas
sHaf
i
se
opptrinn for 1. og 2. klas
r. Da
lundsøy kirke, fredag 5. desembe
med
e
vær
ene
sing
klas
2.
av
vil noen
om
gen
ellin
fort
i
e
ller
espi
sku
som
sin
en
omm
rikd
st.Nikolas som delte
skje
kan
Og
ige.
fatt
var
med de som
på
kom mer selv este Nik olas selv
besøk?
Vi venter i spenning og gleder oss!
Hilsen Kirsten

7

Varteig menighetsblad

8

Varteig kirke 1859 - 2009

Som skrevet står

Varteig kirke.

Programmet for
jubileumsåret

Programmet for kirkejubileet i Varteig i 2009
er klart, og ser slik ut:
Søndag 25. januar kl. 18.00:
Konsert med Svein Tindberg og Julie
Valleraune (fløyte). Billettpris kr.
150,00.
Søndag 22. februar kl. 11.00:
Karnevalsgudstjeneste med TorGustav Hovland og menighetens
egne krefter.
Onsdag 18. mars kl. 19.00:
Konsert med Sarpsborg Kammerkor,
Carl-Andreas Næss, Grethe og Dag
Skottene.
Søndag 19. april kl. 17.00:
Konsert med VocApella og Cato
Johannessen (trompet).
Onsdag 27. mai kl. 19.30:
Korps- og korkonsert med Rakkestad
skolekorps og Varteig menighetskor.
Søndag 21. juni kl. 11.00:
Bygdedag med historisk gudstjeneste. Domprost, tidligere
sokneprest i Varteig Egil Elseth
deltar.
Søndag 30. august kl. 11.00:
Friluftsgudstjeneste og idrettsarrangement på Varteigbanen med
Varteig Idrettslag og Varteig
Orienteringslag.
Søndag 19. september kl. 17.00:
Konsert med Lisa og Sofie Børud
med foreldre.
Fredag 16. oktober:
Undomskonsert med «Rejoice», samarbeid med Rufus.
Søndag 29. november:
Jubileumsgudstjeneste,
festarrangement.

Svein Tindberg kommer til Varteig kirke søndag 25. januar. (Foto: Terje Skåre)

Jubileumsåret innledes med en konsert med Svein
Tindberg i Varteig kirke 25. januar.
Tittelen på konserten er «Som skrevet
står». Svein Tindberg leser, forteller og
leker med tekster fra Bibelen, blant
annet fra Markus-evangeliet og fra
Apostlenes gjeringer. Han blir ledsaget
av fløytemusikk, fremført av Julie
Valleraune.
Det blir en kveld der Tindberg i tillegg
til å presentere tekstene, også forteller
om sin og teaterets tilnærming til
tekstene. Han tar også med publikum
«bak kulissene».

- Jeg lover en kveld med fine tekster, men
også med mye latter, forteller Tindberg.
Svein Tindberg er ansatt som skuespiller
ved Det Norske Teateret i Oslo.
Billettene til dette arrangementet koster
kr. 150,00. Det er forhåndssalg ved
menighetskontoret tirsdag 20. og onsdag
21. januar kl 12.00-14.00 og torsdag 22.
og fredag 23. januar kl. 10.00-12.00, i
tillegg til at det er billettsalg ved inngangen.
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Varteig kirke 1859 - 2009

Alt klart for
kirke-jubileum

I 2009 er det 150 år siden Varteig kirke ble innviet.
Jubileumsåret blir markert på gudstjenesten i Varteig
kirke 1. nyttårsdag. Det er lagt opp et innholdsrikt
program med arrangementer hele året.
Det første store arrangementet blir en
konsert med skuespilleren Svein Tindberg i Varteig kirke søndag 25. januar.
Det vil skje ett eller annet i anledning
jubileet nær sagt hver eneste måned, året
gjennom.
Vi kan nevne at på bygdedagen 21. juni
blir det historisk gudstjeneste, og da
kommer tidligere sokneprest, nå domprost i Bergen Ørnulf Elseth tilbake til
Varteig.
Det store kirkejubileet finner sted første
søndag i advent neste år, den 29.
november. Da kommer biskop Helga
Haugland Byfuglien.
Det arbeides også med en jubileumsberetning. Den skal etter planen sendes
ut sammen med påskenummeret av
menighetsbladet i gamle Varteig.

Karnevalsgudstjeneste

Støtt kirke-jubileet:

Det blir salg
av jubileumsprodukter

I forbindelse med Varteig kirkes 150års jubileum i 2009 får vi laget to
flotte produkter for salg til inntekt
for jubileet og til et hyggelig minne
for kjøperne.
Det ene er et serigrafi eller silketrykk av Varteig kirke, laget av Sarpsborg-kunstneren Helge Skånlund.
Dette trykkes i et begrenset antall
eksemplarer, og vil selges for kr.
1000,-.
Det andre er en gaveeske med lys og
lysestake fra Lannem i Rakkestad.
Dette vil bli solgt for kr. 250,-.
På undersiden av lysestaken er det
gravert inn: «Varteig kirke 18592009».
Produktene er klare for salg på nyåret
og vi kommer tilbake med bilder og
informasjon om hvordan man får
kjøpt tingene i neste nummer av
bladet.

Jubileets logo

I forbindelse med kirkejubileet skal vi for første
gang i Varteig kirkes
historie feire karnevalsgudstjeneste!
Karnevalet har, selv om mange ikke er
seg det så bevisst, egentlig en kirkelig
tilknytning. Carne vale er latin og betyr
farvel til kjøttet. Og karneval feires da i
forkant av fastetiden.
Vi vil nå ta karnevalet med oss inn i
gudstjenesten. Fastelavnssøndag, søndag
22. februar, kl. 11.00 håper vi Varteig
kirke fylles med utkledde barn - og gjerne
voksne. Det vil bli mye sang og musikk.
Vi får besøk av en ekte klovn, presentert
av Tor Gustav Hovland. Vi skal ha mye
moro og samtidig feire gudstjeneste på
en verdig måte!
Velkommen!

Varteig kirkes 150-års
jubileum har fått en
egen logo. Den er tegnet
av Kjell Lunde.

Tor Gustav Hovland. (Foto: Ketil Strebel)

Motivet er døpefonten i Varteig kirke,
en døpefont som er langt eldre enn
vår 150 år gamle kirke. Kongsmoren
Inga fra Varteig skal etter sigende
være døpt i denne døpefonten.
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Blind eller svaksynt?
- Kjenner du noen som er
blind eller svaksynt? Da
kan det være lurt å ta
kontakt med KABB. Vi
tror at flere kan ha nytte
og glede av tilbudene våre,
sier
generalsekretær
Ingvar Nevland i KABB
(Kristent Arbeid Blant
Blinde og svaksynte).
Organisasjonen, som er lokalisert i
Askim, lager lydutgaver av mye av
den kristne litteraturen som utgis i
Norge. KABBs lydbibliotek har i dag
nærmere 2800 titler å velge mellom.
Alle blinde og svaksynte kan benytte
seg av en gratis utlånsordning.
KABB har gitt ut flere lydutgaver av
Bibelen og har også sang- og
salmebøker i blindeskrift og stor
skrift. KABB leser inn menighets- og
organisasjonsblader og tilrettelegger
dåps- og konfirmasjonsmateriell.
- Vi inviterer også til leirer og
arrangement for ulike aldersgrupper.
Noe av KABBs idé er at
synshemmede kan komme sammen
for å dele sin tro og sine erfaringer
og gi hverandre støtte og hjelp, sier
generalsekretær Nevland.
- Men det er en utfordring for oss å
nå fram med informasjon om våre

- Ta kontakt med oss, inviterer KABBs generalsekretær, Ingvar Nevland.

tilbud til dem som har bruk for oss.
Det er derfor nødvendig med et
samarbeid med familie, prester,
diakoner og andre som kan fortelle
om KABB til blinde og svaksynte som
de har kontakt med.

Ta kontakt med KABB,
telefon: 69 81 69 81
eller e-post: kabb@kabb.no

VINTERWEEKEND
PÅ
ILDJARNTUNET I HEDALEN
Tema

13.-15. FEBRUAR 2009

Enkel vandring gjennom Bibelen

v/ Kirsten Brandt

Bindende påmelding innen 15.desember til
Varteig menighetskontor Tlf.69 12 35 97
Eller e.mail; varteig.prestegjeld@sarpsborg.com

Brosjyrer med program og priser blir lagt
ut i kirkene, menighetskontoret og
menighetssenteret.

Arrangør av weekend er:
Varteig menighetsråd
VI-NorMisjon
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Julegrantenning ved
Varteig kirke
Tirsdag 2. desember
kl 18.00
tennes julegranen
ved Varteig kirke
Korsang og
gang rundt juletreet
Fra julegrantenningen i fjor.

Juletrefest

Det er juletrefest
for barnesangen i
Varteig menighet
søndag
28. desember
kl 17.30 på
Hasle
menighetssenter
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Julegrantenning tirsdag 2. desember kl 18.00
ved Varteig kirke.
Juletrefest 28. desember kl. 17.30
på Hasle menighetssenter.

for barn 0-1 år,
tirsdager kl. 11.00 i Hasle menighetssenter:
6. januar
13. januar
20. januar

27. januar
3. februar
10. februar

for barn 1-3 år,
onsdager kl. 17.30 i Hasle menighetssenter:
25. februar
4. mars

11. mars
18. mars

Barnekor med barn 3-6 år,
annenhver onsdag kl 17.30 i Hasle menighetssenter:
14. januar
28. januar

11. februar
25. februar

- er et kor for barn over 6 år
- øver i Hasle Menighetssenter annenhver tirsdag kl.18.00 - 19.30
Øvelser:
13. januar
10. februar
27. januar
24. februar
Kontakt: Kirsten Brandt, tlf. 936 37 578
Ragnhild Brenne, tlf. 69 13 11 47

Varteig Menighetsblad.

Varteig menighetsblad

Slekters
gang
Døpte:
Hafslundsøy kirke:
Erling Andre Halvorsen
Didrik Strand Arnesen
Varteig kirke:
Runa Mathilde Engvoldsen

Vigde:
Birthe Lundestad
og Lars-Erik Høier

Døde:

Kai Olaf Larsen
Torstein Gressum

Trenger du noen
å snakke med?
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Varteig preste- og menighetskontor
Ingaveien 33, 1735 Varteig

Telefon: ................. 69 12 35 97
Telefax: ................. 69 12 36 13
Epost:
varteig.prestegjeld@sarpsborg.com

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

Sokneprest Ingrid D. Levinsen:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 95
Telefon mobil: ......... 452 65 229
E-post: ingrid-dorthea.levinsen
@sarpsborg.com

Organist i Hafslundsøy kirke
Britt M. Sørli:
Telefon privat: ........ 69 16 84 83
E-post: britt.sorli@tele2.no

Daglig leder Sidsel Mathisen:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 97
Telefon privat: ....... 69 16 82 49
Mobiltelefon: ........... 906 82 744
E-post:
sidsel.mathisen@sarpsborg.com
Prostiprest Leif Levinsen:
Telefon kontor: ...... 69 15 18 18
Mobiltelefon: ........... 414 40 947
E-post:
leif.levinsen@sarpsborg.com
Menighetspedagog
Kirsten Brandt:
Mobiltelefon: ........... 936 37 578
E-post:
kirsten.brandt@sarpsborg.com
Organist i Varteig kirke
Knut Bøe:
Telefon privat: ........ 69 13 11 73
E-post: k-boe2@online.no

Høgheim
Furuholmveien 12

Kirkens SOS
Telefon 815 33 300
www.kirkens-sos.no

Vik. kirketjener i Varteig kirke
Bjarne Arntsen:
Telefon mobil: .......... 413 01 166
E-post: 69131403@tele2.no
Klokker i Hafslundsøy kirke
May Lisbeth Johansen:
Telefon privat:. ....... 69 14 94 75
E-post: may-lisbeth.johansen
@sarpsborg.com
Menighetsrådsleder
Thorleif Thalberg:
Telefon privat: ......... 900 41 347
Epost: thorle-t@online.no
Varteig Menighetsblad:
Adresse:
Apolloveien 39
1734 Hafslundsøy
Epost:
varteig@menighetsblad.net

Trenger du koselige lokaler til
Minnesamvær
Konfirmasjon
Jubileer
Selskaper
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

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:
- 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
5. Hafslundsøy Senter
6. Storbyen Sarpsborg
8. Stortorget Rakkestad
Kontor:
Nordbyv.87 1734 Hafslundsøy
Fax

69
69
69
69
69

133460
187895
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

Varteig menighetsblad
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GUDSTJENESTER
Søndag er gudstjenestedag
Søndag 30. november

1. søndag i advent
Jes 62,10-12
Rom 13,11-14 og Matt 21,1-9
Varteig kirke kl. 18.00:
Lysmesse / familiegudstjeneste ved
sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til
menighetens barne- og ungdomsarbeid.

Søndag 7. desember

2. søndag i advent
Luk 21,25-33
Mal 3,17-4,2a og Rom 15,4-7
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familigudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog
Kirsten Brandt. Hafslundsøy barnegospel
deltar. Offer til barnegospelkoret. Kirkekaffe.

Torsdag 25. desember

1. juledag
Joh 1,1-14
Jes 9,2-3.6-7 og Hebr 1,1-5a
Varteig kirke kl. 12.00:
Høytidsgudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen. Offer til Den Norske
Misjonsselskap.

Varteig kirke.

Torsdag 1. januar

Nyttårsdag (Jesu navnedag)
Luk 2,21
Jes 43,1-3a og Apg 4,8-12
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen.
Feiringen av 150-års
jubileet for Varteig kirke
innledes. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 4. januar

Kristi åpenbaringsdag
Matt 2,1-12
Jes 60,1-6 og Ef 3,1-6
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til menighetens trosopplæring.

Ønsker du skyss til kirken?
Ring 95 09 63 29

Søndag 18. januar

Søndag 25. januar

Søndag 21. desember

Onsdag 24. desember

Hafslundsøy kirke.
2. søndag etter Kristi åpenbaringsdag
Joh 2,1-11
2 Mos 33,18-23 og Tit 2,11-14
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 14. desember

Julaften
Luk 2,1-14
Mi 5,1-4a
Varteig kirke kl. 14.30:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til Kirkens Nødhjelp.
Hafslundsøy kirke kl. 15.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif
Levinsen. Offer til Kirkens Nødhjelp.
Varteig kirke kl. 16.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til Kirkens Nødhjelp.

Søndag 11. januar

1. søndag etter Kristi åpenbaringsdag
Matt 3,13-17
Jes 42,1-4 og Kol 1,15-20
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen. Nattverd. Offer til Varmestua.

Søndag 28. desember

Søndag etter jul
Gal 4,4-7
Jes 63,7-9 og Luk 2,25-38
Hafslundsøy kirke kl.11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif
Levinsen. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.

3. søndag i advent
Matt 11,2-10
Jes 35,3-10 og 1 Kor 4,1-5
Varteig kirke kl. 16.00:
Julekonsert. Sokneprest Ingrid D. Levinsen deltar. Offer til dekning av arrangementet.

4. søndag i advent
Joh 1,19-27
Jes 52,7-10 og Fil 4,4-7
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen. Nattverd. Offer til konfirmantarbeidet.

Telefonnummer
for kirkeskyss:
95 09 63 29

Med forbehold om endringer.

3. søndag etter Kristi åpenbaringsdag
Matt 8,5-13
2 Kong 5,1-5.9-15og Rom 1,16-17
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til diakoniarbeidet.

Søndag 1. februar

Vingårdssøndagen
Matt 20,1-16
Jer 9,23-24 og 1 Kor 9,24-27
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 8. februar

Såmannssøndagen
Luk 8,4-15
Jes 55,10-11 og 1 Kor 1,20-25
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen. Nattverd. Offer til Bibelselskapet.

Søndag 15. februar

Kristi forklarelsesdag
Matt 17,1-9
2 Mos 34,27-35 og Åp 1,9-18
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til konfirmantarbeidet.

Juletrefest i
Hafslundsøy
kirke
Tradisjonen tro blir
det juletrefest med et
litt voksent preg,
i Hafslundsøy kirke
søndag 4. januar
kl. 17.00.
Det blir variert program,
bevertning
og juletregang.
Alle er
hjertelig
velkommen!
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