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Hafslundsøy barnegospel
inviterer til

julekonsert i Hafslundsøy kirke
tirsdag 7. desember kl 18.00.

Organ for Den norske Kirke,
Varteig sokn.
Utgitt av Varteig menighetsråd.

Servering av kaffe og kringle etter konserten.

Redigert av
Ketil Strebel
Adresse:
Varteig menighetsblad
Apolloveien 39
1734 Hafslundsøy
E-post:
varteig@menighetsblad.net
Menighetsbladet på internett:
www.varteig.menighetsblad.net
Der kan du lese det siste og samtlige tidligere utgaver av menighetsbladet i PDF-format
Kommende utgivelser:
(Med forbehold om endringer.)
Neste nummer av Varteig menighetsblad, nr. 1-2011 er planlagt i
uke 5, i begynnelsen av februar. Frist
for å levere stoff blir 18. januar.

Varteig
Bygdekvinnelag
Program for vår-halvåret 2011

Nr. 2-2011 er planlagt i uke 13, i
slutten av mars. Frist for å levere
stoff blir 15. mars.

18. januar kl. 19.00:
Møtested: Bygdehallen Varteig (tidl. Kommunelokalet)
Program: Hvordan ta vare på smykker og sølvtøy?
Foredragsholder: Grethe Øvstegård Bodal

Nr. 3-2011 er planlagt i uke 21, i
slutten av mai. Frist for å levere stoff
blir 10. mai.

15. februar kl. 19.00:
Møtested: Vestvold kultursenter, Ise
Program: «Inn på tunet» ved Nina Glomsrud Saxrud

Nr. 4-2011 er planlagt i uke 35, i
slutten av august. Frist for å levere
stoff blir 16. august.

15. mars kl.19.00:
Møtested: Bygdehallen Varteig (tidl. Kommunelokalet)
Program: Representant fra NAV snakker om nye regler, rutiner og arbeidsoppgaver.

Nr. 5-2011 er planlagt i uke 41, i
midten av oktober. Frist for å levere
stoff blir 27. september.

3. mai kl. 18.00:
Medlemsmøte Vestvold kultursenter, Ise
Steking av lefser til bygdedagen

Nr. 6-2011 er planlagt i uke 47, i
slutten av november. Frist for å
levere stoff blir 8.november.
Trykk:
Østfold Trykkeri, Askim
Postgiro:
1503.17.17954

10. mai kl. 18.00:
Medlemsmøte Vestvold kultursenter, Ise
Steking av lefser til bygdedagen
7. juni kl 18.00:
Sommeravslutning
19. juni kl. 10.00 (?)
Bygdedagen i Varteig.
Bygdehallen Varteig (tidl. Kommunelokalet)
VBK har hovedansvaret for arrangementet.
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KABB intensiverer lydboksalget
Vil utvide salget til seende
- Lydboka på veien ble til
mye mer glede enn jeg
kunne forestille meg, sier
Heidi Stomberg, som oppdaget at lydbokas glede
for henne etter sjøl å jobbe
med den i mange år. Nå vil
KABB, Kristent Arbeid
Blant Blinde og svaksynte,
at flere skal oppdage samme mulighet.
- Jeg hadde hørt det mange ganger, men
tok det ikke særlig alvorlig da en kollega
fortalte hvilken glede hun hadde av å
lytte til lydbøker mens hun kjørte til og
fra arbeid. Når jeg endelig startet, ble
jeg fullstendig hekta, forteller Heidi.
Heidi liker mange slags typer bøker,
bortsett fra tunge faktabøker. - Ofte ser
jeg etter andaktsbøker med korte
stykker. De får jeg mye ut av, sier Heidi,
som også liker romaner og spenning.
- Bøker med spenning er helt topp sier
Heidi Stomberg, som til daglig jobber
som kontorsekretær ved KABB.

Startet med blinde
KABB har et offentlig godkjent bibliotek
som først og fremst har ansvaret for å
låne ut kristen litteratur til blinde og
svaksynte. I dag er i underkant av 3000
titler tilgjengelig for utlån. Det siste året
har KABB lånt ut ca 10 000 bøker.
Utlånsordningen finansieres delvis av
kulturdepartementet.

Vil også selge til seende
Samtidig har KABB en avdeling som
selger lydbøker til seende. - Foreløpig har
vi ca 100 titler og vi arbeider med å

Baby- og
småbarnssang
Er du interessert i å lære mer om
baby- og småbarnssang eller kunne
du tenke deg å være med å lede babyog småbarnssang på Hasle?
Da er det en mulighet til å lære mer
i januar 2011. Frelsesarmeen
arrangerer kurs i Oslo. Dette blir et
kurs med aktive timer hvor du får
masse tips i å lede babyer og barn
med deres foreldre!
Ta kontakt med menighetskontoret
for nærmere informasjon.

Heidi Stomberg blar i lydboklageret for å finne en pendlerbok til bilen.
utvide antall titler for salg, sier nestleder
Inger Slang. For å få oversikt over
tilgjengelige lydbøker, kan du enten
ringe oss eller gå inn på KABBs nettsider
www.kabb.no eller www.lydbokhandel.no.

Komfortabelt med lydbok
Lydboka kan du lese (det er det heter)
mens du gjør andre ting. Det er

komfortabelt og lettvint at noen leser for
deg. Er de i tillegg gode lesere, blir blir
det en forsterkende faktor for
leseopplevelsen. Lydboka kan gi
lesetrøtte fornyet forhold til bøker og
lesning. Så hvorfor ikke forsøke å gi bort
en lydbok istedet for en visuell bok?

Oppsummerte fordeler og ulemper med lydbok
+ enkel å frakte, last den gjerne inn på telefonen
+ komfortabelt og lettvint, du kan lese mens du kjører eller gjør andre ting
+ kan gi lesetrøtte et fornyet forhold til bøker
+ en lydbok oppleves enda som en overaskelse, men beholder bokas seriøsitet
+ du støtter KABB, Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte
- litt dyrere enn en vanlig bok

Juletrefest
Barnesangen i Varteig har
juletrefest på
Hasle menighetssenter
tirsdag 28. desember kl. 17.30.

Varteig menighetsblad

4

Formiddagstreff
Det arrangeres formiddagstreff
i Hafslundsøy kirke også denne
høsten.
Tirsdag 30. november blir det samling
med adventspreg. Aagot Borgen og
Ragnhild Brenne presenterer «Jul med
Prøysen».
Samlingen er kl 11.00 i Hafslundsøy
kirke, og det er også utlodning,
bevertning, sang og hyggelig samvær.
Velkommen!

Ny daglig
leder

Det er 15 år siden Hafslundsøy kirke ble innviet.

Hafslundsøy kirke 15 år
Søndag 5. desember blir det markert at det er 15 år
siden Hafslundsøy kirke ble vigslet av biskop Even
Fougner. Hafslundsøy kirke har fått en meget sentral
funksjon på Hafslundsøy, det er aktivitet i kirkebygget de fleste dager i uken.
Det arrangeres konsertgudstjeneste i
Hafslundsøy kirke denne søndagen:
«Fest i Guds hus» heter den, og Varteig
Menighetskor deltar.
Etter gudstjenesten blir det kaffe og
kake i menighetssalen. Der vil det bli
mulig å høre mer om kirkens spennende historie: Hvordan kirkeforeningen samlet inn penger år etter år,
om dugnadsgjengen som bestemte seg
for at nå må kirken bygges, og hvordan
et gjeldsfritt kirkebygg kunne vigsles
første søndag i advent 1995.
Med kirken har Hafslundsøy fått en
storstue som leies ut til selskap ved
barnedåp, bryllup og runde år, men som

Sommeren 1994 så byggeprosjektet
slik ut.
også rommer aktiviteten til stedets
speidergruppe, barnelosjen, lappeklubben, kor og mye annet

Marianne Raastad Halvorsen er ansatt som daglig
leder i 40 prosent stilling
i Varteig sokn.
Hun arbeider også ved kirkekontoret for
Sarpsborg vest i Tune Rådhus.
Sodsel Mathisen fortsetter i 10 prosent
stilling i Varteig.

Møter i
Betel Ise
Onsdag 1. desember kl. 11.00:
Formiddagstreff
Sangvennene og Rolf Kr. Skår

I kjelleretasjen på Hafslundsøy kirke kan du finne en rekke bilder som forteller
kirkens historie.
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Hafslundsøy barnegospel
koret er
er eldre
eldre enn
enn kirken...
kirken...
-- koret
I desember er det 15 år
siden Hafslundsøy kirke
ble innviet. Men kirkens
barnekor, Hafslundsøy
barnegospel, er eldre:
Koret ble startet på bedehuset for 17 år siden.
Av Ketil Strebel, tekst og foto
Hver tirsdag mellom klokken 17.00 og
18.30 er det korøvelse i Hafslundsøy
kirke. Det går alltid litt opp og ned med
barnekor. Nå er det gjerne mellom 15 og

20 som er med. Det har vært flere, og det
har vært færre opp gjennom årene.
Medlemmene er fra seks år og opp i ungdomsskolealder. Før sommeren var det
en del av de eldste som sluttet.
- Det var Stig Olav Ramstad Nilsen som
startet koret i 1993, da han var barne- og
ungdomsarbeider i Tune menighet,
forteller Lin Katrin Spetaas Mørken.
Hun passerte 13 år som korets dirigent
ved påsketider. Like lenge har Øystein
Lindberg vært korets faste pianist. Han
var organist i Hafslundsøy kirke tidligere. Han sluttet som organist, men ville
gjerne fortsette med barnegospelkoret.

Veronica Pettersen spiller bassgitar for
koret, det har hun gjort i 11 år i strekk.
Stabile lederkrefter, med andre ord.
Hafslundsøy barnegospel synger, selvfølgelig, mest i Hafslundsøy kirke. Du ser
dem ofte på familiegudstjenster i kirken.
- Nå øver vi fram mot årets julekonsert.
Den arrangeres her i kirken tirsdag 7.
desember kl. 18.00. Etter konserten blir
det kaffe og kringle. Vi håper at veldig
mange finner veien til kirken denne
tirsdagen, sier Lin Katrin.
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Bestemors drøm

De har mistet noen de var
glade i, men de har i det
minste hverandre. Bestemor Fineli håper barnebarna arver troen på at
det er mulig å investere i
en bedre fremtid.
Tekst: Cathrine Haugeli Halvorsen
Foto: Greg Rødland Buick

Hun har noe sorgtungt og sårbart over
seg, Fineli Mwinuka. Men så har hun også
kjent på mye smerte i livet sitt. Hun har
født åtte barn til verden, og sørget over
tapet av tre. – Det er vondt å miste et
barn, men det er noe man bare må
akseptere. Døden er der for alle, sier
Fineli med rolig stemme. Selv ble hun
foreldreløs og flyttet sammen med sin
bestemor da hun var elleve. Nå er målet
å gi barnebarna den tryggheten hun selv
var så avhengig av da hun ble igjen alene
i verden. Magdalene er glad hun har
bestemor:
- Hun er veldig snill, svarer den sjenerte
elleveåringen. Det blir en liten pause,
men Magdalene har noe mer på hjertet:
– Jeg er glad i henne, hvisker hun frem.

Fra hånd til munn
Fineli, mannen og barnebarna bor i en
leirhytte med blikktak i Sekondari
street, Ilula town, to timers rask gange
hver vei fra åkerlappen hvor hun fra
tidlig morgen til sen kveld dyrker frem
mais, ris og ulike kornslag. Mannen
Michael Sanga tar ansvar for
grønnsakshagen hvor de hovedsakelig
dyrker grønnsaker til bruk i eget kjøkken.
Når familien trenger penger, prøver de å
selge en sekk med ris, eller de slakter en
gris. Slik lever de, og slik har de levd i
generasjoner. Fra hånd til munn. Stadig
Gi en julegave til Kirkens Nødhjelp
og vårt arbeid for at Fineli og andre
kvinner i Tanzania skal få
muligheten til å investere i sin egen
fremtid:
- Gi en gave på kontonummer 1594
22 87248
- Ring givertelefonen på
820 44 004 (200,-)
- Eller kjøp en sparegris eller geit
til noen du er glad i på
www.gaversomforandrerverden.no

Bestemor Fineli med sine 4 barnebarn Anold (14), Mariam (11) , Magdalene (11) og
Sturida (7) i arbeid på familiens jordlapp.
hyppigere tørkeperioder skaper
sårbarhet og Fineli er usikker på
fremtiden.
- Jeg takker Gud for hver dag vi har mat
på bordet. Det er ikke alltid det er like
god kvalitet på maten jeg lager, men
foreløpig slipper vi å gå sultne til sengs,
sier hun.

Kostnadene til utdanning er en byrde. Vi får stadig beskjed om å betale;
kursavgift, skoleuniform, bord og stol. Vi
tar én regning av gangen, men noen
ganger er kostnadene i høyeste laget. Hun
takker VICOBA-gruppen for at de
kommer seg over kneikene slik at barna
kan holdes i skolen.

Kirkens Nødhjelp gir spare- og
lånemuligheter
En stor andel av befolkningen i Tanzania
lever under fattigdomsgrensen, slik som
Fineli og familien. Tilgang på små lån
kan være en vei ut av fattigdommen.
Kirkens Nødhjelp har siden 2006
arbeidet med lokale spare- og
lånegrupper, såkalte VICOBA-grupper.
Gjennom deltakelse i en VICOBA-gruppe
har Fineli fått mulighet til å investere i
en grønnsakshage og en grisebinge.
Investeringene skaper inntekt og gir
familien mat på bordet – og bidrar til å
holde den desperate fattigdommen på en
armlengdes avstand.

Tanker om jul

Utdanning er viktig
Bestemor gjør alt hun kan for å sikre
barnebarnas utdannelse.
– Jeg ønsker at de skal studere og få et
godt liv, sier Fineli. Hun tror utdanning
er en vei ut av fattigdommen.
Tvillingjentene har planene klare:
Mariam vil bli lærer, og Magdalene vil
bli lege. – Jeg ønsker å hjelpe de syke slik
at de blir friske igjen, forklarer
Magdalene.

- Jeg prøver å putte litt til side til
julefeiringen slik at jeg kan gjøre litt
ekstra ut av måltidene. Hvis vi har
penger til noe mer, kjøper vi noe til barna,
forteller bestemoren.
- Hvis det hadde vært slik at du kunne
ønske deg noe til jul, hva ville du ønsket
deg da?
- Mitt høyeste ønske er at ingen blir syke,
at vi alle holder oss friske så lenge som
mulig. Dernest ønsker jeg meg mer tid
sammen med familien. Jeg kjenner meg
lykkelig når hele familien har tid til å
sitte ned og spise et måltid sammen.
Men hvis jeg kunne drømme om noe
virkelig stort … så måtte det være
elektrisitet som kan gi lys, slik at barna
kan gjøre hjemmelekser om kvelden,
svarer Fineli forsiktig.
Tanken på å ønske seg noe til jul var litt
fremmed for bestemor Fineli. Drømmen
om elektrisitet er fremmed for oss. Det
tar vi som en selvfølge. Men ønsket om å
ha familien rundt seg i jula og å ha god
tid sammen, det deler vi.
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Da de så stjernen….

Å leve er å være underveis, både i bokstavelig og overført betydning.
Ved Gardermoen er det plassert en vakker stjerne som er blitt et kjent landemerke. Stjernen som lyser opp på
vinterhimmelen, skinner både for de som er på vei ut og for de som er på veien hjem.
I julens fortelling har stjernen over Betlehem en viktig plass, og vi synger om denne
stjernen i flere av våre kjære julesanger.
Den store stjernen som var spesielt synlig julenatt for mer enn 2000 år siden, ble en
ledestjerne som viste veien til stallen der Frelseren var født. Den førte de kloke fra øst til
Jesus.
«Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede.»
Matt. 2:10
Det er mye som drar i oss. Der er sterke krefter som forsøker å lokke oss i ulike retninger.
Rundt juletider kan det være vel verdt å tenke gjennom hva vi trekkes mot og hvilke
stjerner vi vil følge. I julefortellingen var det ikke stjernen i seg selv som var det viktige,
men hvem stjernen ledet til. Jesus kom til jorden som verdens lys. Han ville gi mennesker
frelse, håp og nytt liv.
Jesus som verdens lys er et vakkert og meningsfylt bilde inn i julefeiringen.
Julen er en lysfest. Vi tenner også lys ved livets ytterpunkter. Når små barn bæres til dåp, tenner vi dåpslys. Når
døden rammer, trøstes og varmes vi med levende lys. Når en av våre kjære har blitt fulgt til graven, tenner vi lys på
kirkegården. Disse lysene minner oss om han som kom som et lys til verden og som omslutter oss alle våre dager.
Han gir oss håp også i mørket.
Vi er stadig underveis gjennom livet, noen ganger på vei ut, andre ganger på vei hjem. De tre vise fra fremmed land
ble fylt med jublende glede da de så stjernen, for da visste de at de hadde funnet frem. Nå er det vi som er på vei.
Jesus som er verdens lys, er til å stole på under vandringen. Det er trygt å følge han. Han leder oss så vi kommer
frem, til den store gleden.
God jul!
Helga Haugland Byfuglien

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser 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!»
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for barn 0 - 1år, tirsdager kl. 11.00-13-00
i Hasle menighetssenter:
11. januar
18. januar
25. januar

1. februar
8. februar
15. februar

for barn 1-3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30
i Hasle menighetssenter:
9. mars
16. mars
23. mars

30. mars
6. april
13. april

Barnekor med barn 3-6 år,
annenhver onsdag kl 17.30 i Hasle menighetssenter:
12. januar
16. mars
26. januar
30. mars
9. fenruar
13. april
2. mars

- øver i Hasle Menighetssenter på tirsdager i ulike
uker kl 18.00-19.30.
Kontaktperson for medium:
Marianne Gabestad Tangen, mob 480 42 254
for barnesang ellers Kirsten Brandt, tlf 936 37 578
eller Ragnhild Brenne, tlf. 69 13 11 47.
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Slekters
gang
Døpte:
Hafslundsøy kirke:
Frida Nordhavn Lund
Marius Smaaberg Lunde
Jesper Pajesø
Liam Kristoffersen
Varteigkirke:
Marielle Bjerke Karlsen
Leona Githmark-Joneid

Døde:
Steinar Erling Skoglund
Petronella Noorda Hansen
Lothard Kristian Dahle
Bjørn Carsten Hansen
Arvid Olsen Rønning
Solveig Bredholt
Anne-Grethe Sundås
Gullborg Bergli
Martha Bergerud
Inger-Marie Rognstad
Arne Gunnar Berggren

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
Sokneprest Ingrid D. Levinsen:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 95
Telefon mobil: ......... 452 65 229
E-post: ingrid-dorthea.levinsen
@sarpsborg.com
Daglig leder
Marianne Raastad Halvorsen:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 97
Mobiltelefon: ........... 907 44 088
E-post:
marianne-raastad.halvorsen
@sarpsborg.com
Prostiprest Leif Levinsen:
Telefon kontor: ...... 69 15 18 18
Mobiltelefon: ........... 414 40 947
E-post:
le-levin@online.no
Menighetspedagog
Kirsten Brandt:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 81
Mobiltelefon: ........... 936 37 578
E-post:
kirsten.brandt@sarpsborg.com

Kontortid:
Daglig leder
Onsdag: ............... 09.00 - 13.00
Fredag: ................ 09.00 - 13.00
Sokneprest treffes sikrest
Torsdag: ............... 10.00 - 12.00
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
Kjell Lunde:
Telefon privat: ......... 69 13 13 03
Epost: kjelll@c2i.net
Varteig Menighetsblad:
Adresse:
Apolloveien 39
1734 Hafslundsøy
Epost:
varteig@menighetsblad.net

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
kontakt Kristine Bøe
tlf. 69 15 77 25 / 958 64 128.

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
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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:
Bjørn Kristiansen, telefon 69 13 13 51,
mobil 916 64 166, krisiti3@online.no eller
Menighetskontoret, telefon 69 12 35 97.

Ønsker du
besøk?
Kjenner du noen som trenger
besøk,
eller vil du bli besøker?
Kontakt
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
Søndag 28. november

Fredag 24. desember

1. søndag i advent
Matt 21,1-9
Jes 62,10-12 og Rom 13,11-14
Varteig kirke kl. 11.00:
Lysmesse med misjonspreg, ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. «Lys våken».
Offer til menighetens misjonsprosjekt.

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

Søndag 5. desember
2. søndag i advent
Luk 21,25-33
Mal 3,17-4,2a og Rom 15,4-7
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Konsertgudstjeneste ved prostiprest Leif
Levinsen: «Fest i Guds hus». Vi markerer
at Hafslundsøy kirke er 15 år. Varteig
Menighetskor deltar. Nattverd. Offer til
konfirmantarbeidet.

Lørdag 25 desember
Juledag
Joh 1,1-59-14
Jes 9,2-3.6-7 og Hebr 1,1-5a
Varteig kirke kl. 12.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til Det Norske Misjonsselskap.

Telefonnummer
for kirkeskyss:
95 09 63 29

Søndag 2. januar
Kristi åpenbaringsdag
Matt 2,1-12
Jes 60,1-6 og Ef 3,1-6
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen.

Søndag 9. 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 sokneprest Ingrid D.
Levinsen.

Søndag 16. januar
2. søndag etter Kristi åpenbaringsdag
Joh 2,1-11
2. Mos33,18-23 og Tit 2,11-14
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd.

Søndag 23. januar
3. søndag etter Kristi åpenbaringsdag
Joh 4,46-54
2. Kong 5,1-5.9-15 og Rom 1,16-17
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen.

Søndag 30. januar

Søndag 5. desember markeres det at Hafslundsøy kirke er 15 år.

Søndag 12. desember
3. søndag i advent
Jes 35,3-10
1 Kor 4,1-5 og Matt 11,2-10
Varteig kirke kl. 16.00:
Julekonsert. Medvirkende: Varteig
skoles/Sandbakken skoles musikkorps.
Sang: Eirik Grøtvedt og Martin Lande.
Varteig Menighetskor. Andakt ved prostiprest Leif Levinsen. Offer til dekning av
arrangementet.

Søndag 19. desember
4. søndag i advent
Joh 1,19-27
Jes 52,7-10 og Fil 4,4-7
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 26. desember
Andre juledag (Stefanusdagen)
Matt 10,17-22
Jer 1,17-19 og Apg 6,8-15
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til Den
evangelisk Lutherske kirke i Jordan og
Det hellige land.

Lørdag 1. januar
Nyttårsdag (Jesu navnedag)
Luk 2,21
Jes 43,1-3a og Apg 4,8-12
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til Norsk Luthersk
Misjonssamband.

4. søndag etter Kristi åpenbaringsdag
Matt 8,23-27
Jes 40,27-31 og 2. Kor. 1,8-11
Varteig kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved prostiprest Leif
Levinsen og menighetspedagog Kirsten
Brandt. Offer til Tårnagentene.

Søndag 6. februar
5. søndag etter Kristi åpenbaringsdag
Matt 13,24-30
Sal 37,1-7 og Kol 3,12-17
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd.

Søndag 13. februar
Vingårdssøndagen
Matt 20,1-16
Jer 9,23-24 og 1 Kor 9,24-27
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved menighetspedagog
Kirsten Brandt.
Med forbehold om endringer.

Varteig
Historielag
Mandag 6. desember kl. 19.00:
Julemøte i Ingasalen i Bygdehallen
(tidligere kommunelokalet). Ågot
Borgen og Ragnhild Brenne om Alf
Prøysens liv og diktning.
Styret har også berammet møtene for
vårsemesteret neste år – med møter
7. februar (inneholder også årsmøtet)
der Wigdis Bergby orienterer om
historielagets bildearkiv, 21. mars
der Tom Schmidt kåserer om den nye
boka som har kommet om stedsnavn
i Varteig, og 2. mai hvor Birgit
Holmen holder foredrag om
kvinnerollen gjennom 100 år.
I tillegg kommer tur- og arrangementskomiteens turer 28. mai (ut av
bygda) og 3. september 2011 (innombygds). Bygdedagen neste år er søndag
19. juni.
Vi minner også om at historielaget
snart har 2011-kalenderen for salg.
Den vil bli tilbudt på dørene i
Varteig. Prisen blir 50 kroner.
Dessuten selges Inga-heftet (70 kr
for årets utgave, moderert pris for
eldre utgaver) og de to DVD’ene med
skolefilmen fra 1959/bygdefilmen
fra 1961 og kommunefilmen fra
1984 (160 kr pr. stk.).
For mer informasjon - se:
www.varteig-historielag.no

Alle interesserte er
velkommen til møtene!

Fredag 3. desember kl. 19.30:

Førjulssamling på Hasle menighetssenter
Besøk av Knut Holmen som forteller om arbeidet til Kirkens Bymisjon.
Utlodning til inntekt for Varmestua
Grøt og pepperkaker
Alle er velkommen!

Julegrantenning
tirsdag 7. desember kl. 17.30
i Varteig kirke
Sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kirsten Brandt deltar.
Kollekt til menighetens trosopplæringsarbeid.

Julekonsert
i Varteig kirke
Søndag 12. desember kl. 16.00
Medvirkende:
Varteig skoles / Sandbakken skoles musikkorps.
Sang: Eirik Grøtvedt og Martin Lande.
Varteig Menighetskor
Andakt ved prostiprest Leif Levinsen
Kollekt

Juletrefest på
Breidablikk
fredag 7. januar kl. 18.00.

Breidablikks
venner

Andakt ved Berit Trandem.
Sang av Varteig Menighetskor.
Gang rundt juletreet.
Bevertning, utlodning.

Alle hjertelig velkommen!

Alle hjertelig
velkommen!

Meldinger om
arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad,
Apolloveien 39,
1734 Hafslundsøy
eller
varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste
utgave er 18. januar.

