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Neaskog og Filadelfia
søndagsskole

Søndag 6. desember kl 10.30: Siste søndagsskole før jul

Søndag 27. desember kl. 17.30: Juletrefest

Søndag 17. januar kl. 10.30: Søndagsskole
Søndag 24. januar kl. 10.30: Søndagsskole
Søndag 31. januar kl. 10.30: Søndagsskole
Søndag   7. februar kl. 10.30: Søndagsskole
Søndag 14. februar kl. 10.30: Søndagsskole
Søndag 21. februar: vinterferie
Søndag 28. februar: vinterferie

Søndagsskolesamlingene er på Filadelfia. De varer ca en time. Alle barna samles
til en fellessamling først, hvor vi synger sammen og har litt undervisning.
Etterpå kan barna velge mellom fire grupper: fotballgruppe, dansegruppe, tegne/
fargegruppe eller lekegruppe.
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Søndag 25. oktober feiret
Barneforeningen Våren
100-års bursdagsfest på
Breidablikk i Varteig.
Foreningen samler  fort-
satt  15-20 barn til møter
på Furulund 3 ganger i
semesteret, men denne
kvelden var det duket til
fest.

Barneforeningen Våren 100 år

Som seg hør og bør når det er bursdag,
hadde vi servering med pølser og stor
bursdagskake. Lokalet var pyntet med
ballonger, noen av dem hadde sanger i
seg, så når vi sprakk dem fant vi ut hvilke
sanger vi skulle synge. Det var smekk fult
av voksne og barn som går eller har gått
eller vært med som leder i barnemisjon.
Ingrid Levinsen ledet festkvelden. Det
var andakt ved Ann-Kristin Johansen fra
NMS som samlet barna rundt seg. Det

var også hilsener og gaveoverrekkelser.
Og det var lek og moro. En flott feiring
for en sprek hundreåring!

Giro i bladet
Med dette bladet følger en giro-
blankett. Varteig Menighetsblad distri-
bueres gratis til alle husstander i
Varteig og på Hafslundsøy, men for at vi
skal klare det er vi avhengige av noen
gaver. Vi takker for alle bidrag til drift
av bladet!
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Kirkevalget 2009

«Bønn for Den norske
kirke» er et fellesskap av
mennesker som vil ta et
spesielt bønneansvar for
Den norske kirke. Vi er et
bønnenettverk som
ønsker å be for de kirkelige
valg, om at valgene blir
etter Guds vilje. Vi ønsker
å be for Biskopene og
Bispemøtene. Vi ønsker å
be for Kirkemøtet, Kirke-
rådet, Mellomkirkelig råd
og Samisk Kirkeråd. Fra
våren 2010 planlegger vi å
be for bispedømmerådene
regionalt.
De kirkelige valg til høsten vil bety mye
for Den norske kirkes fremtid, både med
henblikk på hvem som blir valgt og med
tanke på at kirken fra 2012 skal få en
mer fri rolle i forhold til staten, slik at
den bla kan utnevne sine egne biskoper.
Derfor er det viktig å be om at Den norske
kirke i fremtiden må være en kirke som
har Den treenige Gud som sin faktiske
Herre. «Bønn for Den norske kirke»
ønsker å se en kirke, som følger Jesus,
vår Herre og frelser frimodig, slik det står
på vår hjemmeside www.kirken.be. På
denne hjemmesiden kan du også enkelt
melde deg inn i bønnenettverket. Vi
sender ut informasjon og bønneemner i
forbindelse med kirkens nominasjoner
og valg, Bispemøtene, Kirkemøtet, og
møtene i Kirkerådet, Mellomkirkelig råd
og Samisk Kirkeråd. Dette blir sendt på
e-post. Til dem som ikke har e-post vil vi
også sende ut noe på sms. Vi ønsker også
å sende ut bønnebrev i posten, selv om
dette koster en del. Ønsker du dette og
ikke har tilgang til internett kan du
melde deg inn i nettverket med å sende
navn, adresse, postnr, poststed, menighet
og bispedømme til Bønn for Den norske
kirke, Hortensvn. 60, 3157 Barkåker
eller på sms til tlf 924 08238.
«Bønn for Den norske kirke» ønsker å
skaffe minst to-tre bønnekontakter i
hver av landets 1280 menigheter i Den
norske kirke. Vi vet at det er mange som
ber og at det alltid er noen som ser på
dette som sin tjeneste i det stille. Disse
ønsker vi å komme i kontakt med, slik at
vi kan stå sammen i bønn for Den norske
kirke.

«Bønn for Den norske kirke»
ønsker å samle alle som ber

Ingjerd og Jo Hedberg, som har tatt
initiativet til «Bønn for Den norske
kirke» har de to siste Kirkemøtene vært
på Øyer og hatt bønnevakt for
Kirkemøtet. I 2007 ble det sagt at
stemningen på Kirkemøtet var bedre enn
tidligere Kirkemøter, tross de vanskelige
sakene som var oppe da. Vi fikk TV2 på
døren, der journalistene nevnte dette og
oppsøkte oss siden de trodde det måtte
komme av bønn. Dette sendte de som
åpningssak i TV2 nyhetene.
Vi har til nå støttet oss til flere av de
frikirkelige bønnenettverkene i Norge.
Nå mener vi at det er viktig å etablere
en egen bønnetjeneste i Den norske
kirke, og rundt kirkens ledere, valg av
disse og deres møter. Noe vi ellers lett
kan glemme i våre bønner.
«Bønn for Den norske kirke» er en
registrert forening i Frivillighets-
registeret i Brønnøysund ledes av et styre
som består av:
Randi Anne Skårdal, mangeårig kateket
i Re, tidligere kateket og diakon på
Finnsnes.
Lars Godman, rådgiver Personalhuset,
tidligere kallskapellan i Løten, sokne-
prest Beiarn og Varteig.

Øystein Åsen, daglig leder i Asia Link,
tidligere kateket i Froland.
Harald Kaasa Hammer, forfatter og
tidligere kallskapellan i Drangedal og
sokneprest i Teie, amanuensis ved
Høgskolen i Finnmark og skolelagsprest.
Ingjerd Breian Hedberg, diakon/
sivilagronom, medlem i Tønsberg
kirkelige fellesråd og nestleder i Sem
menighetsråd.
Jo Hedberg, cand. theol., tidligere
kateket i Sem menighet.
Dersom vi lykkes, vil denne bønne-
tjenesten utgjøre et stort frivillig enga-
sjement i kirken. Dette er noe alle kan
være med på, selv om det kan være
vanskelig å komme til kirke. Meld deg
derfor inn i vårt bønnenettverk i dag! Vi
oppfordrer også menighetene til å ta med
bønnemnene på sine bønnemøter.
Bispemøtets preses, biskop Olav Skjeves-
land og kirkerådsdirektør Jens- Petter
Johnsen sier at de støtter og er glad for
initiativet vårt.
Vi håper flest mulig vil være med oss,
ved å melde seg inni vårt bønnenettverk
for å be for kirken vår, slik at vi sammen
kan glede oss over de gode gaver som Gud
vil gi oss som svar på våre felles bønner.

VIL  DU GJØRE  EN JOBB?
Vi trenger noen voksne ildsjeler som kan ta på seg å være med i vårt renholdsteam
på Hasle menighetssenter. Alt er på dugnad, men oppgaven er viktig for det
arbeidet som drives blant barn, ungdom og voksne på Hasle. Har du litt tid til
overs, ring Anne Elisabeth Lunde, tlf. 950 60638.

JULEKONSERT
   i Varteig kirke søndag 13. desember kl. 16.00

   Medvirkende:
     Varteig skoles musikkorps,  Camilla Beck Arntsen  og  Varteig Menighetskor
                                   Andakt ved sokneprest Ingrid Sæverås

                                           Kollekt
                                     ALLE  HJERTELIG  VELKOMMEN
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1-6 desember besøker biskop Helga Haugland Byfuglien Varteig sokn. Det gleder vi oss til, og
her er det av visitasprogrammet som er åpent for alle:

Tirsdag 1. desember
Kl. 09.00-09.45: Nattverdgudstjeneste i Varteig kirke for ansatte og andre.
(Etter gudstjenesten skal biskopen ha et møte med staben, i kirken)
Kl. 17.30-19.00 Julegrantenning ved Varteig kirke med påfølgende Hverdags-
gudstjeneste med Barnesangen i kirken. Kirkekaffe med gløgg og pepperkaker.

Onsdag 2. desember
Kl. 19.00 Fest for frivillige medarbeidere på Hasle menighetssenter (påmelding
til menighetskontoret)

Torsdag 3. desember:
Kl. 15.00-16.00 Besøk og andakt på Vartun bo-og servicesenter.
Kl. 18.00 Møte i Hafslundsøy kirke med Bondelaget i Sarpsborg.

Søndag 6. desember:
Kl 11.00 Vistiasgudstjeneste i Hafslundsøy kirke, med påfølgende
kirkekaffe og visitasforedrag ved biskopen.

I tillegg skal biskopen møte en skoleklasse i Varteig, lærere og
administrasjon ved Hafslundsøy og Varteig skoler, ha lunsj med
kommuneledelsen, besøke Hasle menighetsbarnehage og ha samtaler
med noen av de ansatte, i tillegg til at hun skal møte gammelt og nytt
menighetsråd.

(Dette bladet skal etter planen komme ut i løpet av visitasuken. Det
betyr at noen sikkert ikke får bladet før hele eller deler av programmet
er avviklet. Red.anm.)

Bispevisitas i Varteig sokn

Jubileumsbilde av kirken
og lysestake til salgs

I forbindelse med Varteig kirke 150-års-jubileum selger
vi både et vakkert bilde av Varteig kirke og en lysestake
med lys i gavepakning.

Bildet er malt av Helge B. Skånlund og
er en serigrafi som er trykket i 100
nummererte eksemplarer.
Det selges for kr. 1000,- uten ramme, og
måler 50x40 cm.
Lysestaken er laget på Lannem, og har
innskripsjonen Varteig kirke 1859-2009.

Den er, sammen med et lys, pakket i en
vakker gaveeske, og det følger også med
en informasjonsfolder om Varteig kirke.
Alt dette koster kr. 250,-
Overskuddet av salget går til dekning av
de ulike arrangementene i forbindelsen
med 150-års feiringen dette året.

Juletrefest
på

Breidablikk
onsdag 13. januar

kl. 18.00.
Andakt ved

menighetspedagog
Kirsten Brandt.
Sang av Varteig
Menighetskor.

Bevertning, utlodning.

Alle hjertelig
velkommen!

Breidablikks
venner
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Jule-
evangeliet
Det skjedde i de dager at det
gikk ut befaling fra keier
Augustus om at hele verden
skulle innskrives i mann-
tall. Denne første innskri-
ving 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 Nasa-
ret i Galilea opp til Judea,
til Davids by Betlehem, si-
den han var av Davids hus
og ætt, for å la seg innskrive
sammen med Maria, sin tro-
lovede, som ventet barn. Og
mens de var der, kom tiden
da hun skulle føde, og hun
fødte sin sønn, den første-
fødte, 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 Her-
rens 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 fol-
ket: 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

Juleandakt
Hva er det mennesker innerst inne søker? Mon tro om det ikke er
å bli elsket. Uten vilkår.  For den jeg er og ikke for det jeg får til.
Vår lengsel er etter kjærlighet som holder og bærer og kommer
oss i møte forfra. Og som aldri vender seg bort.
Denne kjærligheten kom til oss første julenatt da engelen
proklamerte:

Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket.
I dag er det født dere en Frelser.

Kjærligheten viser sitt ansikt den første julenatt. I strimen fra
stjernen julenatt skjer underet. Broen ble til mellom himmel og
jord.
Det sanne lys var i ferd med å
komme til verden.
Gud er kjærlighet. Han er ikke
tilbaketrukket og fjern og venter
på at vi skal finne han. Han lot
ikke tiden bare gå, men han kom
selv inn i verden. Fra kosmos,
fra å være usynlig, trer Gud
mennesker helt nær. Inn i
verdens mørke - ned til menne-
skers kaos - kom han for å skape
fred og bringe lys.

Lyset skinner ennå.

Han oppsøker og kommer oss i
møte for å gi oss det vi ønsker
oss aller mest: Kjærlighet som
holder og som bærer og som møter oss forfra. Jesus bringer lys i
mørket og varme i kulden.
I ham kommer Gud nær, slik verden var den gang, og slik verden
er nå:
Skaperverket er truet og har feber.
Mennesker sulter. Det er ufred og uforsonlighet på jorden. Håp
avløses av fortvilelse.

Likevel synger vi om fred på jorden. For vi kan ikke la være å tro
at fred og rettferdighet er mulig. Vi kjemper for en bedre verden.
Gud ble som en av oss for å bære sammen med oss og fri oss fra
mørket.
Evighetens Gud kom som et barn som heter Jesus - Herren frelser.
Han kommer oss i møte for å vinne våre hjerter. Med kjærlighet
som gir oss glede, håp og fred.

Velsignet julehøytid!

Helga Byfuglien
biskop i Borg
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Mange fant veien til friluftsgudstjenesten ved idrettsbanen i Varteig.

I dypet av en brønn ligger drømmer som
venter på å gå i oppfyllelse. Salimatou
Abdoulaye har en stor drøm for sin lille
datter.
Livet er blitt en kamp mot upålitelige
naturkrefter for befolkningen i Sahel,
beltet som skiller det sub-
tropiske Afrika fra Sahara. De
siste årene har vært preget av
økte temperaturer, uregelmessig
regn og kortere regntid. Det gjør
at avlinger slår feil, vannstanden
i elvene synker og håndgravde
brønner tørker ut.
I Doye er det de yngste
kvinnenes oppgave å hente vann.
Før brønnen ble bygget midt i
landsbyen var det ofte en
heldagsjobb:
-Vi kunne bruke hele morgenen
på å lete etter vann og likevel gå
tomhendt hjem, sier 20 år gamle
Salimatou Abdoulaye. De gikk
opp til tre kilometer til et
vannsted, bare for å komme fram
tørste og slitne og finne en tørr
brønn eller et vann gjenblåst av
sand.

-Det var en stor påkjenning,
særlig for de som i tillegg til vann
bar barn på ryggen. Det hendte
at noen ble så syke av utmattelse
at de ble sendt til sykehus. Jeg
husker at jeg noen ganger
kollapset da jeg kom hjem og
orket verken å spise eller drikke,
sier hun.

Kamp mot tid og
temperatur

arbeider sammen med våre partnere for
å finne bedre alternativ:
-Når du setter en 20 liters vanntank på
hodet, kjennes det ut som om du setter
den rett på hjernen, sier Salimatou.

Ønskebrønn
denne landsbyen. De hadde fått en ny
brønn.
Brønnen er et samarbeid mellom
landsbyens egne innbyggere, partner-
organisasjonen GRAIP og Kirkens
Nødhjelp. GRAIP har flere prosjekt i

området for at
lokalbefolkningen kan få
mulighet til å tilpasse seg de
uventede endringene i naturen.
Kort tid etter at brønnen stod
ferdig ble Salimatou Abdoulaye
gravid med sitt første barn:
-Nå har vi nok vann, ikke bare
til drikke og matlaging, men også
til å vaske oss. Det betyr at vi
kan ha bedre hygiene både for
barna våre og oss selv. Vi slipper
å bli så ofte syke, sier hun.
Vannet i brønnen er også mye
sunnere å drikke enn det de før
fant i elva og håndgravde
brønner.

Drømmer for
datteren
Bare hodet til fire måneder
gamle Belquisa stikker opp over
tørklet som knytter henne til
morens rygg. Hun har øynene
halvlukket og dysses i søvn til
morens rolige, rutinerte
bevegelser. Belquisa er på ryggen
hele tiden. Når det hentes vann,
lages frokost, vaskes klær, flettes
kurver og vifter og hentes mer
vann.
-Min drøm er at Belquisa skal
utdanne seg til å bli lege, sier
Salimatou som selv aldri har gått
på annet enn koranskole. Jeg vet

Midt på dagen kan gradestokken
krype opp mot femti grader på
det varmeste i områdene rundt
Bagnadi. En gjennomsnittlig
person trenger da 15 liter

Før gikk mesteparten av dagen til Salimatou Abdoulaye
bort til å lete etter og hente vann. Brønnen ble starten på et
nytt liv. Et roligere liv. Mer tid til å ta seg av barn, hjem og
tjene til livets opphold.  Foto: Greg Rødland Buick

drikkevann per dag. Letingen etter vann
tok fullstendig overhånd for mange av
de unge kvinnene.
- Mange hadde ikke tid til å ta vare på
barna sine, vi var helt besatt av å finne
vann, minnes Salimatou. Det hendte
oftere og oftere at de ble nødt til å gå
hjem for å lage lunsj før de fikk hentet
vann. Det hardeste arbeidet startet
likevel når de fant vann. De færreste kan
gå tre kilometer med 20 liter på hodet
uten å få hodepine. Kvinner over hele
Afrika er plaget av hodepine og nakke-
og ryggsmerter som resultat av et liv med
tung bør på hodet. Kirkens Nødhjelp

Nytt liv
Datoen 05.07.08 er sirlig innskrevet i
sement på brønnen. Det ble en dag som
fullstendig endret livet til kvinnene i

ikke om klarer det, men man må
tørre å drømme de store
drømmene. Som enhver mor
ønsker jeg det beste for barnet

mitt sier Salimatou Abdoulaye. Hun
mener at ingenting er umulig så lenge
man tenker positivt. I Mali kan vann fra
en brønn gi håp og kanskje føre til at
drømmer går i oppfyllelse.

EN GUDSTJENESTE JULAFTEN
Dette året har prestene i Varteig fått innvilget juleferie for å gjøre en reise. Bispedømmerådet
har ikke midler til vikarer, og derfor blir gudstjenestetilbudet denne julen noe redusert i
Varteig og på Hafslundsøy.

Den viktigste forandringen fra det vanlige er: Det blir bare en julaftensgudstjeneste i Varteig
kirke, og denne blir kl. 15.00.
Det blir også (som vanlig) julaftensgudstjeneste i Hafslundsøy kirke kl. 15.00.
Følg ellers med i annonsering eller se baksiden av dette menighetsbladet.

Velkommen til julefeiring i kirken!
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Varteig Menighetsblad.

  7. april 28. april
14. april   5. mai
21. april  12. mai

       for barn 1-3 år,
              onsdager kl. 17.30 i Hasle menighetssenter:

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

20. januar 17. mars
  3. februar   7. april
17. februar 21. april
  3. mars   5. mai

- er et kor for barn over 6 år
- øver i Hasle Menighetssenter annenhver tirsdag  kl.18.00 - 19.30
Øvelser:

19. januar 16. mars
  2. fabruar   6. april
16. februar 20. april
  2. mars

Kontakt: Kirsten Brandt, tlf. 936 37 578
Ragnhild Brenne, tlf. 69 13 11 47

12. januar   2. februar
19. januar   9. februar
26. januar 16. februar

             tirsdager kl. 10.00 i Hasle menighetssenter:

       Juletrefest mandag 28. desember kl. 17.30
på Hasle menighetssenter
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Varteig preste- og menighetskontor
Ingaveien 33, 1735 Varteig

-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

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

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:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 81
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

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.

For bestilling
tlf. 69 13 28 66 eller 95 77 31 32

Høgheim
Furuholmveien 12

Slekters
gang

Din totalleverandør
av byggevarer

Døpte:
Hafslundsøy kirke:
Emil Nikolay Kerler
Benjamin Matheo Skoglund

Varteig kirke:
Mina Elvira Wikestad Valleraune
Mia Margrethe Foss Hansen
Henriette Aarum
Eirik René Aronsen Gangestad
Sara Eline Frigga Andersen

Døde:
John Askersby
Sigmund Jelsnes
Judith Birgitte
   Strømberg

Trenger du noen
å snakke med?

Kirkens SOS
Telefon 815 33 300

www.kirkens-sos.no
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TELEFON 69 13 12 28
Mobiltlf. 97 69 03 09

Gunnar Aarum

MAXI TAXI

Avd.
1. Hafslundsøy Bakeri 69 133460
3. Halden Storsenter 69 187895
5. Hafslundsøy Senter 69 149299
6. Storbyen Sarpsborg 69 156268
8. Stortorget Rakkestad 69 221518
Kontor:
Nordbyv.87 1734 Hafslundsøy 69 133465
Fax 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

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.
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Ønsker du skyss til kirken?
Ring 95 09 63 29

Med forbehold om endringer.

GUDSTJENESTER
Søndag er gudstjenestedag

Telefonnummer
for kirkeskyss:

95 09 63 29

Trenger du noen
å snakke med?

Kirkens SOS
Telefon 815 33 300

www.kirkens-sos.no

Søndag 6. desember
2. søndag i advent
Luk 12,35-40
Joel 3,3-5 og Hebr 10,35-39
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Visitasgudstjeneste ved biskop Helga
Byfuglien, prost Dag Mysen, sokeprest
Ingrid D. Levinsen og prostiprest Leif
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 13. desember
3. søndag i advent
Matt 11,11-19
Jes 40,1-8 og2 Pet 1,19-21
Varteig kirke kl. 16.00:
Julekonsert med Luciamarkering. Sokne-
prest Ingrid D. Levinsen. Offer til
dekning av utgiftene ved arrangementet.

Varteig kirke.

Hafslundsøy kirke.

Fredag 1. januar
Nyttårsdag (Jesu navnedag)
Matt 1,20b-21
Sal 103,13-18 og Hebr 13,5b-8
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prost Dag Mysen.
Nattverd. Offer til Norsk Luthersk
Misjonssamband.

Søndag 3. januar
Kristi åpenbaringsdag
Luk 2,41-52
Sal 72,8-17 og 1 Tim 3,14-16
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prost Dag Mysen. Offer
til Varmestua.

Søndag 10. januar
1. søndag etter Kristi åpenbaringsdag
Joh 1,29-34
Jes 12,1-6 og Ef 1,7-12
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til menighets-
arbeidet.

Søndag 31. januar
Såmannssøndagen
Mark 4,26-32
Jer 20,7-9 og Hebr 4,12-13
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levin-
sen og menighetspedagog Kirsten
Brandt. Offer til Bibelselskapet.

Søndag 7. februar
Kristi forklarelsesdag
Joh 17,1-8
2 Mos 3,1-6 og 2 Pet 1,16-18
Varteig kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen. Speiderne i Varteig
deltar. Offer til speiderarbeidet i Varteig.

Søndag 20. desember
4. søndag i advent
Joh 3,26-30
Jes 40,9-11 og 1 Pet 1,10-13
Hafslundsøy kirke kl. 18.00:
Gudstjeneste ved prost Dag Mysen, Offer
til menighetens trosopplæring.

Torsdag 24. desember
Julaften
Luk 2,1-14
Mi 5,1-4a
Hafslundsøy kirke kl. 15.00:
Gudstjeneste ved prost Dag Mysen.
Hafslundsøy Barnegospel synger. Offer til
Kirkens Nødhjelp.
Varteig kirke kl. 15.00:
Gudstjeneste ved menighetspedagog
Kirsten Brandt. Medium Synger. Offer
til Kirkens Nødhjelp.

Fredag 25. desember
1. juledag
Joh 1,1-14
Jes 9,2-3.6-7 og Hebr 1,1-5a
Hafslundsøy kirke kl. 12.00:
Gudstjeneste ved prost Dag Mysen. Offer
til Det Norske Misjonsselskap.

Hasle menighetssenter.

Søndag 17. januar
2. søndag etter Kristi åpenbaringsdag
Joh 4,5-26
Jer 17,12-14 og Åp 22,16b-17
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til Normisjon.

Søndag 24. januar
Vingårdssøndagen
Luk 17,7-10
5 Mos 8,7.11-18 og 1 Kor 3,4-11
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til diakoniarbeidet i
menigheten.



Varteig
Historielag
Mandag 7. desember:
Medlemsmøte i Ingasalen på det
gamle kommunelokalet, hvor
kulturhistoriker Siri Eriksen Gjems
forteller om gamle juletradisjoner i
Østfold. «Skaaræne» medvirker, og
det serveres julegrøt.

Mandag 8. februar:
Årsmøte i Peisestua på kommune-
lokalet. Jim Johansen kåserer om
«det gamle Øya» - Hafslundsøy før
boligutbyggingen.

Mandag 15. mars:
Medlemsmøte i Peisestua på kom-
munelokalet. Lillian Nyborg, fag-
konsulent ved Kystmuseet på Hvaler,
kåserer over «de glemte kirker» i
Østfold - deriblant kirken som lå ved
Bøe.

Mandag 19. april:
Medlemsmøte hos Gunvor og Hans
Erik Groven på Thoreby.

Lørdag 29. mai:
Tur- og arrangementskomiteen med
vårtur. Reisemål bestemmes senere.

Komiteen planlegger dessuten
fellestur til svenske Gammelvala
(«det levende museet i Brunskog») i
juli.

For mer informasjon - se:
www.varteig-historielag.no

Velkommen!

Samlingene er på
Hasle  Menighetssenter
og begynner kl. 19.30

Fredag 4. desember:
Adventsmøte. Solveig Rød kommer og forteller
og viser film om Varteig skole og om Varteig ca
1960.
Grøt, pepperkaker og utlodning til Varmestua.

Varteig bygdekvinnelag
Program våren 2010

19. januar kl. 19.00:
Møtested Vestvoll.
Program: Ernæring/kosthold ved ernæringsfysiolog.

16. febrruar kl. 19.00:
Møtested  Kommunelokalet.
Program: En  politi�s hverdag.

16. mars 19.00:
Møtested Vestvoll.
Program: Hvor henvender vi oss når behovet for hjelpemidler oppstår?

20. april kl.19.00:
Møtested Betel, Ise
Mannekengoppvisning fra Stene R. Stopp.

4.mai kl. 18.00:
Medlemsmøte Vestvoll.
Steking av lefser til åpen gård Kalnes

8. mai kl.19.00:
Åpen gård, Kalnes.

11. mai kl. 18.00:
Steking  av lefser til Bygdedagen.

Mai / juni:
Smaalensmarken. Steking av vafler søndag.

8. juni:
Sommeravslutning Fredriksten festning, Halden.
Omvisning og bespisning.

20. juni
Bygdedagen i Varteig.
VBK har hovedansvaret for hele arrangementet.


