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Godt år
- i Jesu navn
Jeg synes det er spennende med kirkeåret.
Ettersom jeg har blitt kjent med det har det blitt viktig for troen min og mitt
åndelige liv.
Etter kirkeårskalenderen begynner det nye året 1. søndag i advent. Adventstiden
handler om å vente og om å komme. Jesus kom som et barn, han kommer til oss hver
dag, og ved verdens ende skal han komme igjen og gi oss en ny himmel og en ny jord.
Det venter vi på!
Så kommer juletiden, hvor vi feirer Jesu komme som et lite barn i en krybbe. Og så
begynner det nye kalenderåret, og juletiden avsluttes med Kristi åpenbaringsdag, og
deretter følger Åpenbaringstiden som gjør oss bedre kjent med hvem Jesus er, hvem
han var og hva han gjorde da han gikk på jorden, og hvem han er og hva han betyr for
oss i dag.
Så kommer fastetiden, hvor vi forbereder oss til påske, og slår følge med Jesus på
hans vei til Jerusalem, lidelse, død og oppstandelse. Fastetiden varer helt til
påskeaften, og første påskedag er det fest - kirkens største fest - hvor vi feirer
oppstandelsen, og Livet Jesus gir oss!
Påsketiden varer i 50 dager fram til pinse. 40 dager etter Jesu oppstandelse fór han
til himmelen. Derfor feirer vi Kristi himmelfartsdag 40 dager etter påske. Ti dager
var disiplene i Jerusalem etter himmelfarten og ventet på Den Hellige Ånd. Det er
det vi feirer når det er pinse. At Den Hellige Ånd ble gitt til alt Guds folk, og ikke
bare til noen få utvalgte, slik det hadde vært fram til da.
I pinsen ble også Den kristne kirke stiftet, og det ble viktig for Jesu disipler å spre
evangeliet om Jesus og bygge kirke over hele verden. Det handler tiden etter pinse
om. Den vi kaller Treenighetstiden. Dette er den lengste fasen i kirkeåret, og den
varer da fra etter pinse og fram til advent. Nå handler det om troens liv. Om livet som
kristen. Om håpet vi har fått. Siste søndag i kirkeåret handler om dommen som også
skal avslutte denne verden. De siste søndagene i trennighetstiden handler det mye
om håpet, om det som skal komme, etter døden, og etter denne verdens ende... Og så
er det advent igjen...
Og innenfor kirkeårstidene har hver søndag sitt navn og sine fastsatte tekster og
tema.
Denne syklusen vi har i kirken fra søndag til søndag er oppbyggelig, rett og slett...
Og noen ganger er det tilfeldigheter som gjør det ekstra
oppbyggelig.
Åtte dager etter Jesus var født fikk han navnet Jesus,
leser vi i Lukas 2,21. Åtte dager etter vi ferier Jesu
fødsel er det første nyttårsdag. Slik blir det alltid
sammenfall mellom Jesu navnedag og den første
dagen i kalenderåret. Dette sammenfallet er altså
tilfeldig, men fantastisk flott!
I Jesu navn får vi begynne et nytt år. I Jesu navn
skal vi få gå inn i ukjente dager. I Jesu navn skal vi
få leve våre liv med alt det de rommer på godt og
vondt.
Og det finnes ikke noe annet navn vi kan bli frelst
ved!
Godt nytt år!
Ingrid prest
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Jul i
kirkene våre
I desember er det mye som
skjer i kirkene våre. Her et par
bilder fra skolegudstjenesten
i Hafslundsøy kirke for elever
fra Hafslundsøy skole. Elevene hadde øvd inn både
julespill og sang, det var laget
flotte kostymer.

I Varteig hadde elevene med 8. klasse i
spissen, forberedt julegudstjenestene for
Varteig skole, og det var veldig bra jobba.
Varteig kirke ble også i år pyntet til jul
med mange og fine engler som elevene
hadde laget. En stor takk til dem for flott
innsats!
Det var en flott opplevelse å få være med
på disse gudstjenestene.
Den 5. desember var 1. og 2. trinn på
Hafslundsøy i kirken, der noen av elevene
fra 2. trinn hadde øvd inn Nikolasopptrinn. De var kjempeflinke og det var
en god og spennende opplevelse å få med
seg inn i juleforberedelsene.
Barnehagene hadde samlinger på Hasle
menighetssenter, i Hafslundsøy og
Varteig kirke, der det var julespill og
julesang! Veldig hyggelig!
Con-dios har hatt grøtfest i desember,
som juleavslutning. Det var en flott fest!
Takk til kjempegode ledere, som legger
ned et godt arbeid for og med
konfirmantene og andre unge i
menigheten.
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Juletrefesten

Det var en alle tiders
juletrefest på Hasle menighetssenter den 28. desember. Her var alle ingredienser som skal til på en
juletrefest: Glade barn,
pyntet i sin fineste stas,
travle og flotte forelder og
besteforeldre, ja jamen tror
jeg det var en og annen
oldeforelder der også.
Vi hadde stort juletre – helt til taket og
det var unge musikanter som spilte
kjempeflott for oss! Så vi koste oss, både
store og små, 75 i alt, med juletregang
og masse kaker, boller, vafler og en
kjempestor sjokoladekake med ti lys på!
Ja, for det var mer enn juletrefest denne
gangen, det var også en flott markering
av at det var 10 år siden Ragnhild
Brenne fikk ideen om å starte babysang
i Varteig. Hun fikk med seg Solbjørg og
Knut Bøe og etterhvert flere ledere, så
babysangen i Varteig har vokst seg stor
og sterk, og resultatet er at nå har vi
også småbarnsang og barnekorene
Minsten og Medium.
Takk til alle som har stått på og dere
som fremdeles gjør en stor innsats i
menighetens baby – og barnesang!
Og takk for en god juletrefest, som ble
avsluttet med utdeling av godteposer!
Dette var virkelig den store
juletrefesten!
Hilsen Kirsten
( og Ove som tok bilder)

Barnemisjonen
Det var en helt spesiell opplevelse å få være med på barnemisjon i Varteig! På
Furulund, i den gamle skolestua, er det samling tre mandager i semesteret. Å få
komme å være med der, var bare helt fantastisk. Om dere lurer på hva som er
så spesielt og flott? Bli med! Ta med barna, eller følg dem, så får dere oppleve
varmen og gleden sammen med Reidun og de andre store og små på
barnemisjon!
Hilsen Kirsten
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Fra drøm til virkelighet - Fasteaksjonen 2008

Konfirmantene er i farta!
Vi har kommet godt i gang
med
konfirmantsamlingene og gleder oss over
å være sammen med disse
flotte ungdommene! Vi har
hatt gode samlinger i
kirkehus og på klubb - og
ikke minst på pilegrimsvandring.

To lørdager, en gruppe hver gang, har fått
gå på tur i skogen rundt Grinerød gård i
Skjebergdalen. Hilde Martha Langsbakken har lagt alt til rette for at vi
skulle få denne opplevelsen. Temaet for
vandringen var salme 23 i Bibelen -

Herren er min hyrde. Så vi gikk av gårde
i samlet flokk(les: saueflokk.) Underveis

var det noen stopp med forskjellige
oppgaver. Å lede hverandre, var en av
dem. Og det var morsomt og ganske
spennende i ulendt terreng, når den som
skulle ledes hadde skjerf foran øynene.
Vi kom også til dekket bord, eller rettere
sagt skogbunn, med epler og sjokolade,
og vi fant forskjellige ting som Gud gir
oss på vår vei mot målet. Som for
eksempel Bibel, kjærlighet(er),vin og
brød...og velsignelsen. En velsignelse var
det også å komme til gårds igjen etter to
timer i skogen. Bålet var tent og vi kunne
takke Gud og grille pølser!
Takk også til flotte konfirmanter,
foreldre, Hilde Martha og godt
lederfellesskap. Og takk til Ove, den
glade fotograf.
Vi gleder oss til fortsettelsen!
Kirsten
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Varteig kirke 1859 - 2009

Jubileet innledet med
festgudstjeneste
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.
(Se omtale i forrige nummer av
menighetsbladet.)
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.

Varteig menighetskor. (Foto: Ove Brandt)

Jubileumsåret for Varteig kirke startet med festgudstjeneste den 1. januar. Sokneprest Ingrid D. Levinsen,
sammen med Varteig menighetskor og en gruppe
messingblåsere, gjorde at denne gudstjenesten ble en
sterk og god inngang til det nye året.
Til dette jubileet har Torstein Wågsås
skrevet en egen salme og Carl-Andreas
Næss har komponert melodi til. Denne
salmen ble brukt for første gang på
festgudstjenesten.
For første gang ble også kirkens nye
messehakel tatt i bruk. En minnegave
etter kirkeverge Einar Bergerud, har
gjort det mulig å anskaffe en vakker
messehakel.
Vakkert og gledelig på denne festdagen,
var det også at menighetskoret, ledet av
organist Knut Bøe, var med og løftet
gudstjenesten.
Musikk har mye å si for opplevelsen av
gudstjenesten, og denne gangen var det
også en stor glede å få høre messing-

blåserne Camilla, Charlotte og Ole
Kristian Winsvold. De spilte sammen
med organisten til salmene, og særlig må
det nevnes postludiet, Cæsar Franks
Panis Angelicus, som ble respondert med
stor applaus.
Nå gleder vi oss til nye gudstjenester og
andre arrangementer i året som ligger
foran. Det er en glede å ønske Varteig
kirke, med alle små og store som hører
til der: Hjertelig til lykke med 150-års
jubileet. Og til alle andre: Hjertelig
velkommen til vakre Varteig kirke og til
alle gudstjenester og andre arrangementer!
Kirsten

Camilla, Charlotte og Ole Kristian Winsvold. (Foto: Ove Brandt)
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Varteig kirke 1859 - 2009

Jubileumssalmen

Karneval i
Varteig kirke!

Søndag 22. februar kl.
11.00 skal vi ha karnevalsgudstjenste i Varteig kirke! Dette er en
del
av
jubileumsfeiringen vår, og vi
håper kirken vil fylles av
utkledde barn, og gjerne
utkledde voksne, denne
søndagen.

Fra
julegrantenningen
i fjor.til, og
Karnevalet
hører fastelavn

1 Før tiden som vi har her nå
var du, vår Gud og Far.
I kjøtt og blod deg ingen så,
du guddomsordet var.

3 I bildet ditt, med dine trekk,
fikk mennesket din ånd
og likevel seg vender vekk
med forbudt frukt i hånd.

2 Fra Evigheten kom du med
en Jord du skapte selv,
og kaos til en kosmos ble
med hav og himmelhvelv

4 Som bror og venn du steg her ned
midt i vår armods nød.
Men Gledesropet endte med
et skrik om kors og død.

5 Tilbake er du om en stund,
og Dagen ukjent er.
Får jeg da høre av din munn:
Du en av mine er?

En egen salem er skrevet
til Varteig kirkes 150-års
jubileum.

Teksten er skrevet av Torstein Wågsås,
melodien er det kantor i Sarpsborg CarlAndreas Næss som har skrevet.
Under gudstjenesten i Varteig kirke
første nyttåsdag ble salmen fremført for
første gang.

Jubileumssalmen er skrevet av Torstein
Wågsås. Sokneprest Ingrid D. Levinsen
med den nye messehagelen.

fastelavn handler om fest før
fastetiden begynner. Derfor mener
vi at karnevalet også kan ha sin plass
i kirken.
Dette er først og fremst barnas
gudstjenste, men de voksne er også
velkommen!
Vi får besøk av en ekte klovn,
barnekorene våre skal synge der, det
blir flott musikk, og vi tror dette
blir en gudstjenste som er veldig
annerledes enn gudstjenester flest,
og vel verdt å få med seg! Etter
gudstjensten blir det kirkekaffe og
kanskje til og med orgelbrus...
Bli med å fyll opp kirken denne
dagen!
Kom som du er eller kle deg ut som
du vil! Vi gleder oss!
Hilsen
Kirsten og Ingrid

Konsert med
Sarpsborg
kammerkor

Onsdag 18. mars kl. 19.00 inviterer
vi til en flott konsert i Varteig kirke.
Også dette er en del av jubileumsprogrammet vårt.
Da kommer Sarpsborg kammerkor,
med kantor Carl-Andreas Næss i
spissen. Dag og Grethe Skottene vil
også delta!
Biletter selges ved inngangen.
(Kr. 100,-/50,-)
Sett av kvelden!
Alle er hjertelig velkommen!

Varteig menighetsblad
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for barn 0-1 år,
tirsdager kl. 11.00 i Hasle menighetssenter:
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
25. mars
1. april

Barnekor med barn 3-6 år,
annenhver onsdag kl 17.30 i Hasle menighetssenter:
11. februar
25. februar

11. mars
25. mars

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

Varteig Menighetsblad.
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Slekters
gang
Døpte:
Hafslundsøy kirke:
Håvard Stangeland Løvås
Varteig kirke:
Amelia Kolbjørnsvik Bøe
Oliver Dahle Johansen
Noah Mathias Holen

Døde:

Frank Gjerløw
Eileen Bergsland
Handeland
Aslaug Linnea
Vatsend Ringsrud

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

Telefonnummer
for kirkeskyss:
95 09 63 29

Søndag 25. januar

3. søndag etter Kristi åpenbaringsdag
Matt 8,5-13
2 Kong 5,1-5.9-15 og 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.

Hafslundsøy kirke.

Søndag 1. mars

1. søndag i faste
Matt 4,1-11
1 Mos 2,8-9 og 3,1-19 og Hebr 4,14-16
Varteig kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.

Tirsdag 3. mars

Søndag 22. mars

Maria Budskapsdag
Luk 1,26-38
Jes 7,10-14 og Rom 8,1-4
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.
Menighetens årsmøte arrangeres
etter gudstjenesten.

Varteig kirke kl. 17.30:
Hverdagsgudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog
Kirsten Brandt. Offer til menighetens
trosopplæring.

Søndag 8. mars

2. søndag i faste
Matt 15,21-28
1 Mos 32,24-30 og 2 Kor 6,1-10
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til Kirkens
SOS.

Søndag 15. mars

Varteig kirke.

Søndag 22. februar

Søndag før faste, fastelavnssøndag
1 Kor 13,1-13
Jes 52,13-15 og Luk 18,31-43
Varteig kirke kl. 11.00:
Karnevalsgudstjeneste i forbindelse med
Varteig kirkes 150 års jubileum. Ved Tor
Gustav Hovland, sokneprest Ingrid D.
Levinsen og menighetspedagog Kirsten
Brandt.

3. søndag i faste
Luk 11,14-23[-28]
Sak 12,10 og Ef 5,1-2.8-11
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Hasle menighetssenter.

Søndag 29. mars

5. søndag i faste
1 Mos 22,1-13
Hebr 9,11-15 og Joh 11,45-53
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Fasteaksjonsgudstjeneste ved prostiprest
Leif Levinsen. Offer til Kirkens Nødhjelp.

Søndag 5. april

Palmesøndag
Joh 12,1-13
Sak 9,9-10 og Fil 2,5-11
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til konfirmantarbeidet.

Ønsker du skyss til kirken?
Ring 95 09 63 29

Med forbehold om endringer.

Varteig bygdekvinnelag
Program våren 2009

17. februar kl. 19.00:
Møtested: Vestvoll.
17. mars kl.19.00:
Møtested: Kommunelokalet.
Program:
Tapas, ved kokkene Runar og Rune,
Cateringmesteren Sarpsborg.
21. april kl.19.00:
Møtested: Vestvoll
Program:
Vi får besøk av Grethe Moreus Stray.

5.mai kl. 18.00:
Møtested: Vestvoll.
Program:
Steking av lefser til åpen gård Kalnes?
9. mai:
Åpen gård, Kalnes.
9. juni kl. 18.00:
Sommeravslutning.
Børtevann Cafe med Rømmegrøt og
spekemat.
21. juni: Bygdedagen i Varteig.
Denne dagen markeres i forbindelse
med 150 års jubileet til kirken.

Syng med oss
fra den gamle skolesangboka av Mads Berg m.m.
Vi samles i peisestua på
Varteig gamle kommunelokale onsdag
25. februar kl 19.00.
Dette er ingen forening, vi
bare liker vanlig allsang.

Menighetens årsmøte 2009

avholdes umiddelbart etter gudstjenesten
i Hafslundsøy kirke søndag 22. mars.

Neaskog og
Filadelfia
søndagsskole
Søndagsskole følgende søndager:
25. januar
1. februar
8. februar
15. februar: vinterferie
22. februar: vinterferie
1. mars
8. mars
15. mars
22. mars
29. mars
5. april: Påskefrokost

Ågot Borgen spiller piano.
Kaffepause med god tid til
småprat.

