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Takrenne - fred!
og med glede!
Jeg har akkurat vært sammen med det nye menighetsrådet på kurs
med folk fra bispedømmekontoret, og der sa tidligere sokneprest
heromkring, Ørnulf Elseth, det slik: «Lev som en takrenne!» Han
igjen siterte Einar Lundby.
Lev som en takrenne! - Åpen oppover - samle opp - og led det videre...
Skal vi bevare troen og gløden og gleden må vi ha det nødvendige
påfyll ovenfra, fra Gud, vår skaper og Far.
Dette får vi i gudstjenesten, i kristent fellesskap i nattverden og i
bønn. Men for at troen skal leve trenger den og et avløp og et utløp.
Vi trenger å dele videre av det vi får - spre det ut. Det kan handle
om oppgaver i kirke og menighet, det kan handle om å være et
troende medmenneske for andre.
Ved å dele av det vi får med andre og hverandre, får troen liv og
menigheten vekst...
Ved starten av et nytt år er det mange som jobber med nyttårsforsetter.
Og mitt forsett i år tror jeg skal være å leve som en takrenne... Og
får vi mange takrenner i våre menigheter har jeg tro på at det vil gi
synlige resultater. Har du lyst på en oppgave i kirken er jeg helt
sikker på at vi har bruk for akkurat deg og det du kan bidra med!
«Gå i fred! Tjen Herren med glede!» sa biskopen til avslutning på
det samme kurset. Slik slutter vi og alle våre gudstjenester i kirken:
Med ordene Gå i fred! Tjen Herren med glede!...
Guds Fred er en tilstand vi kan få leve i uavhengig av hvordan vi
kjenner det i oss og rundt oss. Guds Fred kan vi leve i og hvile i og
hente styrke i i alle livets forhold!
Og lever vi i og med denne Fred har vi alt
som trengs for å kunne gi videre...
Tjene Herren - kanskje til og med
med glede?...
Så dette er min oppfordring for
det nye året - både til meg selv og
til dere som leser dette:
Vær en takrenne!
Gå i fred!
Tjen Herren med glede!
«For av nåde er dere frelst, ved
tro. Det er ikke deres eget verk,
men Guds gave. Det hviler ikke
på gjerninger, for at ingen skal
skryte av seg selv. For vi er hans
verk, skapt i Kristus Jesus til
gode gjerninger, som Gud på
forhånd har lagt ferdige for
at vi skulle vandre i dem.»
Ef 2, 8-10.
Ingrid prest
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Gang rundt juletreet i Hafslundsøy kirke. (Fotos: Thorleif Thalberg)

Julefest i Hafslundsøy kirke
Søndag 3.januar hadde menigheten den
tradisjonelle julefesten i Hafslundsøy
kirke.
Det var et variert program med sang av
julesanger og gang rundt juletreet.
Ragnhild Brenne leste stykker av
Prøysen og Aagot Borgen et spilte
potpourri av Prøysenmelodier.
Harald Bøe og Øystein Skaar sang og
spilte trekkspill.
Som andaktsholder hadde vi besøk av
Thore Johnsen som var prest på
Hafslundsøy for tretti år siden.
Bevertningen besto av snitter og kaker
og det var mange som hadde bidratt her.
Det praktiske arbeidet ble styrt med
støe hender av Ruth Kristiansen og Åse
Olsen.

Harald Bøe og Øystein Skaar sang og
spilte trekkspill.

Ragnhild Brenne leste stykker av Alf Prøysen, Aagot Borgen spilte Prøysen-melodier.

Det var mange som stod på for å lage julefest i Hafslundsøy kirke.
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Kirkevalget 2009
Sarpsborg Øst Frivilligsentral
er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker
i lokalmiljøet. Vi dekker Varteig, Hafslundsøy og gamle
Skjeberg kommune.
Vår Hobby-kafè fortsetter hver tirsdag kl 1100-1300 i kantina i Skjeberg administrasjonsbygg. Kafeen er et sosialt arrangement
for de med ledige formiddagstimer, har lyst å treffe andre, spørre nytt og å hygge seg med hobbyen sin. Åpent for alle. Enkelte
tirsdager vil det være program. Se vår nettside eller kontakt oss for program.
Vi har leseombud på Haugvoll sykehjem. Sentralen har frivillige som besøker Haugvoll sykehjem for å lese/prate med beboere en
gang i uka. Vi trenger flere som ønsker å bruke litt tid på andre.
Vi trenger flere besøksvenner: Vi har fått henvendelser fra folk som ønsker seg besøksvenn - men vi mangler frivillige.
Har Du lyst å bli frivillig? Kontakt oss for en hyggelig samtale.
Sarpsborg Øst Frivilligsentral, Skjeberghallen, Postboks 8, 1740 Borgenhaugen, Tlf. 69 16 70 00
Mail: post@sarpsorgost.frivilligsentral.no
Nettside: sarpsborgost.frivilligsentral.no

Neaskog og
Filadelfia
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
Søndag 7. mars:
Søndagsskole kl. 10.30
Søndag 14. mars:
Søndagsskole kl. 10.30
Søndag 21. mars:
Søndagsskole kl. 10.30
Søndag 28. mars:
Påskeferie
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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Varteig kirke 1859 - 2009

Storslått avslutningsfest

Jubileumsåret i Varteig
ble avsluttet første søndag
i advent med en storslått
fest. Det var jubileumsgudstjeneste i Varteig
kirke der biskop Helga
Haugland Byfyglien talte.
Deretter var det stor
kirkekaffe i skolens gymnastikksal med rikelig.

Ordfører Jan Olaf Engsmyr fremførte sin
hilsen under gudstjenesten i Varteig
kirke. Han kunne fortelle at han har sett
en tro kopi av Varteig kirke på en reise
til Midt-Vesten. Ordføreren har merket
seg at menigheten har deltatt meget
aktivt, både i opp-pussing av kirken og
ved de mange arrangementene i
anledning Varteig kirkes 150-års
jubileum.

Kirkekaffe i gymnastikksalen. Fra venstre biskop Helga Haugland Byfuglien, prost
Dag Mysen, sokneprest Ingrid D. Levinsen, prostiprest Leif Levinsen og med ryggen
til menighetsrådsleder Kjell Lunde.
I skolens gymnastikksal var det en
kirkekaffe og jubileumsutstilling.

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. Kjøper du begge deler nå, får
du det til prisen for bildet...

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,Som et spesielt tilbud nå, selges bildet
og lysestaken samlet for kr. 1000,00.

Ragnhild Brenne hadde skrevet prolog
for anledningen, og den fremførte hun i
gymnastikksalen.
Biskop Helga Haugland Bygfuglien lurte
på hvordan en bergenser skal uttale
«Varteig»... Hun fortalte at hun har hørt
mye om kirken før hun nå fikk se den for
første gang. Og hun konstaterte at det
var en flott kirke.
President Bjørn Kristiansen i Varteig
Lions overrakte an gave på 10.000 kroner
fra Lions. Videre var det blant annet
hilsener fra kirkeverge Jan Erik Sundby,
og tidligere sokneprest i Varteig Lars
Godmann.
Bygdekvinnelaget i Varteig hadde sørget
for en meget stor del av kakene som ble
servert under kirkekaffen.
I forbindelse med kirkekaffen ble også
de ulike komiteene som har vært i aksjon
i forbindelse med jubileet takket for sin
innsats.

Medlemmer av komiteen som har sørget
for opp-pussingen av kirken blir takket
for innsatsen. Fra venstre Leif Brenne,
Ragnhild Brenne, Reidar Handelsby,
Egil Nordengen og sokneprest Ingrid D.
Levinsen.
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Bispevisitas i Varteig sokn
Den
første
uken
i
desember var biskop
Helga Haugland Byfuglien på visitas i Varteig
sokn. Og det ble et
bispevisitas litt utover det
vanlige, fra søndag til
søndag - ettersom det hele
begynte med jubileumsgudstjeneste i Varteig
kirke første søndag i
advent. - Jeg sitter igjen
med mange gode inntrykk
fra en menighet som har
mye å glede seg over og
samtidig
har
noen
spennende utfordringer
fremover, sa biskopen i
sitt visitasforedrag.
Selv om jubileumsgudstjenesten den
første søndagen i advent ikke var en del
av selve bispevisitasen, fikk biskopen
tross alt en drøy uke sammen med
menigheten i Varteig og på Hafslundsøy.
Biskopen kunne konstatere at det er lagt
ned et betydelig arbeid for å ruste opp
kirken, med et gledelig resultat.
Arbeidet har skjedd med rause bidrag
fra Sarpsborg kommune gjennom
Kirkelig fellesråd, men biskopen har
også merket seg at det er lagt ned mye
dugnadsinnsats i tillegg.

Utfordringer på Øya
85 prosent av ungdomskullene i Varteig
sokn blir konfirmert. Biskopen kunne
opplyse at det er blant de høyeste
andelene i hele bispedømmet, og hun
mener det vitner om at kirken står
sterkt lokalt.
- Samtidig har det vært løftet fram under
visitasen at det er en utfordring å
engasjere og videreutvikle menighetsarbeidet her på Hafslundsøy, sa biskop
Byfuglien i sitt visitasforedrag. - Flere
av de som stod sentralt da kirken ble
reist, begynner nå å bli godt voksne. Det
vil være viktig å arbeide målbevisst med
både rekruttering og menighetsutvikling
i denne delen av soknet i tiden fremover.

Godt samarbeid
Biskopen har inntrykk av at menigheten
har gode relasjoner til kommunen, til
skoler og barnehager og til den frivillige
organisasjonslivet.

Fra visitasgudstjenesten iHafslundsøy kirke den første søndagen i desember.
- Kirke-skole-samarbeidet har vært oppe
som et tema ved flere anledninger under
visitasen. Det er mye godt samarbeid,
særlig ved jul og påske. I et terreng som
stadig er i endring, er det samtidig viktig
å trekke opp gode linjer for å videreutvikle
den gode relasjonen, slo biskopen fast.
Byfuglien møtte skoleledere og lærere
ved en møte tirsdag i visitasuken. Og
hennes inntrykk er at det ligger godt til
rette for en videre dialog om å finne den
gode veien fremover. Hun kunne også
fortelle om et fint møte med elever i 9.
klasse på ungdomsskolen.
Torsdag morgen fikk hun møte en herlig
gjeng med barn i Hasle menighetsbarnehage.
Etter møtet med kommunens ledelse
fikk biskopen et inntrykk av et åpent og
godt forhold mellom kirken og
kommunen.
- I ellers stramme tider skal kommunen
berømmes for å gi kirken ved fellesrådet
forutsigbare rammer. Det er viktig for
fellesrådet som har ansvar for både
ansatte, bygningsmasse og materiell, slo
biskopen fast.

Frivillighet
- Frivillighet er det vi kan kalle en
bærebjelke i alt kirkelig arbeid. Onsdag
kveld var det frivillighetsfest på Halse
menighetssenter, og det var flott å se
representanter for alt det gode arbeid
som drives i utvalg, komiteer, med
menighetsblad og annet. Det er grunn
til å takke alle dere som står på, også
med en flott fest, sa Byfuglien.
Biskopen konstaterte at Varteig har en
utfordring som vi deler med mange andre
menigheter: rekruttering av nye
frivillige.
- Det er mange som er ute etter folks tid,
og mange har travle dager fra før. Vi har
over tid sett ansatser til en endret
frivilllighet. Mens noen tidligere viet et
helt liv til et konkret arbeid, er
frivilligheten i dag mer fragmentert:
Noen forplikter seg naturligvis fortsatt
over lang tid, og det er svært verdifullt.
Men vi ser nå tegn på en mer kortsiktig
eller punktuell frivillighet. Det vil si at
noen kanskje har lettere for å si ja til
enkeltoppdrag eller prosjekter enn å
stille opp fast over lang tid, sa hun.
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Biskop Helga Haugland Byfuglien har
merket seg det gode samarbeidet mellom
Varteig menighet og organisasjonene i
lokalmiljøet. Hun oppmuntrer menigheten til å videreutvikle det gode
samarbeidet som finnes, slik at menighet
og organisasjoner også i fremtiden kan
være til gjensidig berikelse for hverandre.

Godt arbeidslag
I løpet av visitasen traff biskopen alle de
ansatte i menigheten. Hun fikk inntrykk
av at de utgjør et godt arbeidslag som
evner å finne gode løsninger og trekke i
samme retning. Varteig har en stab som
representerer både betydelig kontinuitet
og samtidig fornyelse.
- Noe av det flotteste for meg på visitas
er å se medarbeidere i aksjon på hjemmebane, og det har vært fint å observere
denne uken, enten vi har vært på besøk
på aldershjemmet, på skolen, eller
hverdagsgudstjenesten etter julegrantenningen. Det ble en stund i kirken
der det virkelig myldret av både små og
store, sa biskopen.
Hun møtte også Sarpsborg bondelag, og
fikk viktige og tankevekkende innspill
som utfordrer kirkens miljøengasjement.

Mange gode inntrykk
- Jeg sitter igjen med mange gode
inntrykk fra en menighet som har mye å
glede seg over og samtidig noen
spennende utfordringer fremover. Selv
om man ikke har alle svarende, er det
viktig å sette seg noen mål. «Vi må tenke
stort om målene, selv om vi kanskje bare
kommer dit med små skritt», står det i
visitasrapporten, og det er godt sagt sa
Byfuglien.

Biskop Helga Haugland Byfuglien under jubileumsfesten i Varteig søndagen før
visitasuken.
Avslutningsvis oppfordret hun menigheten blant annet til å ha et åpent blikk
for hvordan menighetsarbeidet på
Hafslundsøy kan styrkes, til å arbeide
langsiktig med å styrke det frivillige
engasjementet i menigheten og se etter
nye måter å rekruttere og engasjere
medarbeidere på og å fortsette den gode
dialogen med skolens ledelse om skolekirke-samarbeidet.

Velkommen til
morgenbønn i
Varteig kirke
I forbindelse med bispevisitasen i
desember hadde vi en kort morgensamling i Varteig kirke med nattverd,
der staben og noen andre var til stede.
Dette var en god opplevelse som vi og
har fått gode tilbakemeldinger på, og
vi i staben har derfor bestemt oss for
at vi vil starte et stabsmøte i måneden
i Varteig kirke med en slik nattverdsamling som er åpen for alle som
har lyst til å komme!
Dette blir første onsdag hver måned,
kl. 8.30. vi har en kort liturgi med
andakt og nattverd og kaller disse
samlingene Morgenbønn.
Velkommen til kirken på følgende
datoer:
3. februar
3. mars
7. april
5. mai og
2. juni.
Alle samlingene starter kl. 08.30, og
varer i en liten halvtime.
Ingrid prest

Under festen for frivillige dukket Santa Claus opp. i Ove Brandt skikkelse. Han ble
intervjuet av Kirsten Brandt.
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Julefeiring
i Varteig og
Hafslundsøy
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tirsdager kl. 11.00 i Hasle menighetssenter:
26. januar
2. februar

9. februar
16. februar

for barn 1-3 år,
onsdager kl. 17.30 i Hasle menighetssenter:
7. april
14. april
21. april

28. april
5. mai
12. mai

Barnekor med barn 3-6 år,
annenhver onsdag kl 17.30 i Hasle menighetssenter:
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:
2. februar
16. mars
16. februar
6. april
2. mars
20. april
Kontakt: Kirsten Brandt, tlf. 936 37 578
Ragnhild Brenne, tlf. 69 13 11 47

Varteig Menighetsblad.
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Møter

Misjonssambandet, VVarteig
arteig

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

1. halvår 2010
Søndag
Fredag
Søndag
Søndag
Søndag
Fr
edag
Fredag

110.
0. januar kl. 18.00 på Høgheim
12. februar kl. 19.00 på Breidablikk
14. mars kl. 18.00 på Høgheim
111.
1. april kl. 18.00 på Br
eidablikk
Breidablikk
9. mai kl. 18.00 på Høgheim
111.
1. juni kl. 19.00 på Br
eidablikk
Breidablikk
Du er hjertelig velkommen!

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

Breidablikks
venner
Breidablikks venner minner om
årsmøtet
fredag 19. februar kl. 18.00.
Årsmøtesaker. Styret vil legge fram
planer for oppussing av storesalen.
Alle interesserte er hjertelig
velkommen!

Verden for Kristus
NLM

Fredag 5. februar:
Årsmøte.
Andakt ved Kirsten Brandt.
Kveldsmat og kollekt.
Lørdag 13. mars:
Teatertur: «Fanny og Alexander» på Nationalteateret.
Påmelding til Bjørn Kristiansen.
Fredag 16. april:
Torill Skjeggestad forteller om «enkearving» i Kongo.
Kveldsmat og kollekt.
Fredag 28. mai:
Avslutning på Lilledal.
Grillen er varm kl. 18.00.

Mer informasjon
om møter og
aktiviteter
på siste side

Samlingene er på
Hasle Menighetssenter
og begynner kl. 19.30
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Slekters
gang
Døpte:
Varteig kirke:
Oda Nordal Hansen
Elisabeth Synnøve Aasberg
Magnus Sandvik
Oskar Spydevold

Døde:
Kjell Brenne
Finn Anders Øby
Wenche S. Sletner
Kjell Andreassen
Kurt Erling Johansen

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

Vik. kirketjener i Varteig kirke
Bjarne Arntsen:
Telefon mobil: .......... 413 01 166
E-post: 69131403@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:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 81
Mobiltelefon: ........... 936 37 578
E-post:
kirsten.brandt@sarpsborg.com

Trenger du noen
å snakke med?
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Klokker i Hafslundsøy kirke
May Lisbeth Johansen:
Telefon privat:. ....... 69 14 94 75
E-post: may-lisbeth.johansen
@sarpsborg.com
Menighetsrådsleder
Kjell Lunde:
Telefon privat: ......... 69 13 13 03
Epost: kjelll@c2i.net
Varteig Menighetsblad:
Adresse:
Apolloveien 39
1734 Hafslundsøy
Epost:
varteig@menighetsblad.net

Organist i Varteig kirke
Knut Bøe:
Telefon privat: ........ 69 13 11 73
E-post: k-boe2@online.no

Høgheim
Furuholmveien 12

Trenger du koselige lokaler til
Minnesamvær
Konfirmasjon
Jubileer
Selskaper
Da har vi det for utleie
med godt utstyrt kjøkken.

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

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 09
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
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GUDSTJENESTER
Søndag er gudstjenestedag

Hasle menighetssenter.

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 Levinsen og menighetspedagog Kirsten
Brandt. Offer til Bibelselskapet.

Telefonnummer
for kirkeskyss:
95 09 63 29

Søndag 28. februar

Søndag 21. mars

2. søndag i faste
Luk 7,36-50
1 Kong 18,21-26.36-39 og Jak 5,13-20
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Maria budskapsdag
Sal 113
Ef 1,3-6 og Luk 1,46-55
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved vikar. Offer til menighetsarbeidet.

Tirsdag 2. mars
Hafslundsøy kirke kl. 17.30
Hverdagsgudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog
Kirsten Brandt. Offer til menighetens
misjonsprosjekt.

Hafslundsøy kirke.

Søndag 28. mars
Palmesøndag
Joh 12,12-24
2 Mos 12,21-28 og Hebr 2,14-18
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen. Offer til menighetens trosopplæringsarbeid.

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 14. februar
Søndag før faste (fastelavnssøndag)
Joh 12,24-33
4 Mos 21,4-9 og 1 Tim 2,4-6
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen. Utdeling av 4-årsboka. Offer til menighetsarbeidet.

Onsdag 17. februar
Askeonsdag
Matt 6,16-18
Jes 58,5-9a og 1 Joh 3,4-10
Varteig kike kl. 19.00:
Forbønnsgudstjeneste. Konfirmantene,
sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kirsten Brandt deltar.
Nattverd. Offer til Kirkens Nødhjelp.

Søndag 21. februar
1. søndag i faste
Job 2,1-10
Jak 1,12-15 og Matt 16,21-23
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til Kirkens
ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.
Med forbehold om endringer.

Varteig kirke.

Søndag 7. mars
3. søndag i faste
Luk 4,31-37
2 Sam 22,1-7 og 2 Kor 12,7-10
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til Kirkens SOS.

Søndag 14. mars
4. søndag i faste (midtfaste)
Joh 6,24-36
2 Mos 16,11-18 og 1 Kor 10,1-6
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen. Nattverd. Offer til konfirmantarbeidet.
Menighetens årsmøte arrangeres
etter gudstjenesten.

Ønsker du skyss til kirken?
Ring 95 09 63 29

Trenger du noen
å snakke med?

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

Varteig
Historielag
Mandag 8. februar kl. 19.00:
Årsmøte i Peisestua på det
tidligere kommunelokalet. Jim
Johansen foredrar om «Gamle
Øya», Hafslundsøy før boligutbyggingen.
Mandag 15. mars kl. 19.00:
Møte i Peisestua på det tidligere
kommunelokalet. Harald Hultengreen kåserer om gamle hus, under
overskriften «Sarpsborg som
forsvant».
Mandag 19. april kl. 19.00:
Møte hos Gunvor og Hans Erik
Groven på Thoreby. Det blir
omvisning på gårdstunet, og
foredrag om gårdens historie ved
Hans Erik Groven. Ta med niste.
Lørdag 29. mai:
Tur- og arrangementskomiteen
med vårtur. Reisemål settes opp
senere.
Søndag 20. juni:
Bygdedagen.
Ellers blir det fellestur til svenske
Gammelvala («det levende museet i
Brunskog»). Gammelvala arrangeres
i dagene 24.-31. juli.
Det blir også tur med utgangspunkt
på Thoreby lørdag 4. september.
For høsten er det plottet medlemsmøter mandagene 27. september, 1.
november og 6. desember.
Vi minner også om at historielaget
selger Inga-heftet, 2010-kalenderen
og DVD med skolefilmen fra 1959 og
bygdefilmen fra 1961.

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

Alle interesserte er
velkommen til møtene!

Mer informasjon
om møter og
aktiviteter
på side 12

Varteig bygdekvinnelag
Program våren 2010
16. februar 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.

