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Åpenbaringstiden
Tiden etter jul kalles «Åpenbaringstiden» i kirkeåret. Den varer til
Fastelavnssøndag, eller Søndag før faste, som den også kalles. Derfra begynner
fastetiden, som forberedelse til påske. Men altså: Åpenbaringstiden. Vi er der
nå og fargen er grønn, vekstens farge.
Hva er det som skal gro og vokse i denne tiden? Disse spørsmålene gir svaret på
det: Hvem var denne Jesus, som var Guds Sønn, men som ble født som
menneske, som var sann Gud og sannt menneske på samme tid, som var verdens
frelser, sendt fra Himmelen og samtidig sønn av snekker Josef, som lekte med
ungene i gata og var flink med hammer og sag.
Gudstjenestene i Åpenbaringstiden skal snu og vende på spørsmålene vi har
til dette største under av alle under: Det at Gud ble menneske.
Noen liker å gjøre Gud så åndelig som mulig, så diffus og svevende som mulig,
gjøre Gud til følelser og under og mange underlige ting. Det vrimler av
nyreligiøse tilbud på markedet som tilbyr englemakt og energier og samtaler
med døde og berøring av det guddommelige for å bli frisk eller få en opplevelse
eller kick eller hva vet jeg.
Så går altså Gud hen å gjør det motsatte.
Han gjør det åndelige konkret og
praktisk, blir selv menneske for å leve
som et menneske og går inn i det
menneskelig problemfylte livet, som
handler om sykdom, jobb, familieliv,
økonomi, forhold til andre og sier at alt
dette har med forholdet til Gud å gjøre.
Akkurat som det lille barnet i krybben
har med Gud å gjøre. Så fysisk og
menneskelig med alle de daglige
erfaringene av det å leve. Det vil Gud
være en del av. Det vil Gud hjelpe
mennesker med. Det vil Gud vise veien
igjennom og åpne den stengte veien like
til Guds Himmel.
Jesus er ikke terapeut for et behagelig
liv med gode vibrasjoner og energier.
Jesus er verdens frelser. Det er noe
ganske annet. Jesus kom fra Lyset i Gud
til verdens mørke for å frelse menneskene fra fordervelse, død og fortapelse, som mørkets gjerninger fører til.
Det skaper undring i meg når jeg ser Underet på den måten. Undring og
tilbedelse fyller meg.
Åpenbaring betyr å vise fram det som har vært skjult. Litt nå og litt da kan det
skje at vi oppdager mer av hvem Jesus virkelig var, for verden, for meg selv...
Det er alltid Guds eget ord som trekker teppet til side. Kanskje har vi hørt
Guds Ord forkynt et helt liv og likevel kan oppdage noe som griper oss og viser
mer av Guds herlighet, som Jesus er omgitt av.
Tenk denne tanken: Når Gud ble menneske og går omkring på jorden helt
anonymt, som en som ligner et hvilketsomhelst menneske, da kan jeg jo møte
på han hvorsomhelst og nårsomhelst!
- Det dere har gjort mot en av mine minste brødre, har dere gjort mot meg, sa
Jesus en gang. Han identifiserer seg altså med sine disipler, med mennesker.
Du møter altså Gud i ethvert menneske på en eller annen måte. Så nær er han
i vår daglige utfordring når vi lever våre liv. «Har Gud elsket oss så høyt, så
skylder også vi å elske hverandre».
Ha en fin åpenbaringstid med å oppdage stadig mer av Guds storhet og godhet
i livet ditt.
Glem ikke gudstjenestene. Glem heller ikke å se din neste. Gud vil vise deg
gode ting og store ting.
Leif Levinsen
prostiprest
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Giro i bladet
I denne utgaven av Varteig Menighetsblad har vi lagt ved en giro.
Bladet deles gratis ut til alle husstander i Varteig og på Hafslundsøy
seks ganger årlig. Takket være flott
dugnadsinnsats, blant annet fra våre
bladbud, har vi et forholdsvis lavt
utgiftsnivå. Trofaste annonsører bidrar
også til at vi kan få gitt ut bladet vårt.
Vi er likevel avhengig av noen gaveinntekter for å få endene til å møtes, og
håper at de som setter pris på å få
menighetsbladet vil være med på å
bidra med en gave til drift av bladet.

Syng med oss
fra den gamle skolesangboka av Mads Berg m.m.
Vi samles i peisestua på
Varteig gamle kommunelokale onsdag
23. februar kl 19.00.
Dette er ingen forening, vi
bare liker vanlig allsang.
Ågot Borgen spiller piano.
Kaffepause med god tid til
småprat.
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STORKIOSK & GATEKJØKKEN
PIZZA

Medium

Stor

1. MARGARETE
60,100,Tomatsaus og ost.
2. VESUVIO
70,120,Skinke.
3. HAWAII
70,125,Skinke og ananas.
4. CAPRICCIOSA
70,125,Skinke og champignon.
5. HASLE SPESIAL
75,140,Kjøttdeig, pepperoni og løk.
6. VARTEIG SPESIAL
75,140,Kjøttdeig, bacon og løk.
7. ROMA
75,
140,Biff, pepperoni, paprika og mais.
8. MEXICANA
80,150,Biff, kjøttdeig, løk, jalapenos og tacosaus.
9. HAFSLUND SPESIAL
80,150,Skinke, biff, kjøttdeig og pepperoni.
10. ØYA’S SPESIAL PIZZA
90,160,Skinke, bacon, biff, pepperoni og løk.
11. KYLLING PIZZA
80,150,Kyllingkjøtt, ananas, paprika og mais.
12. VEGETAR PIZZA
65,120,Champignon, løk, paprika, ananas og oliven.
13. AMIGO PIZZA
80,150,Kjøttdeig, løk, jalapenos, oliven og tacosaus.
14. KEBAB PIZZA
80,150,Kebabkjøtt, løk, champignon, salat og hvitløksaus.
15. NAPOLI
75,140,Pepperoni, ananas, paprika, oliven og mais.
16. VELG SELV
90,170,Lag din egen pizza med 6 typer av pizza varer.

INNBAKT
17. CALZONE
65,Skinke og ost.
18. LA MORE
75,Kjøttdeig og løk.
19. MAMMA MIA
75,Pepperoni og løk.
20. CIAO CIAO
80,Biff og løk (halvinnbakt)
21. VELG SELV
100,Lag din egen innbakt med 4 typer av innbakt varer.

Ekstra:
Tomatsaus:

10,-

Hvitløksaus:

10,-

Dobbelt bunn stor:

20,-

Dobbelt bunn liten:

10,-

KEBAB OG GRILL
22. BIFFSNADDER

100,Biff, løk, champignon, paprika, salat, chips og bearnaisesaus.
23. LØVSTEK
80,Løvstek,chips, salat og bearnaisesaus.
24, KEBAB I PITA
50,Kebabkjøtt, salat, tomat, agurk, mais og hvitløkssaus.
25. KEBABRULL
60,Kebabkjøtt, salat, tomat, agurk, mais og hvitløkssaus.
26. KEBABTALLERKEN
90,Kebabkjøtt, salat, tomat, agurk, mais, chips og hvitløkssaus.
27. KYLLINGKEBAB I PITA
60,Kyllingkjøtt, salat, tomat, agurk, mais og hvitløksaus.
28. KYLLINGKEBABRULL
70,Kyllingkjøtt, salat, tomat, agurk, mais og hvitløksaus.
29. KYLLINGKEBABTALLERKEN
100,Kyllingkjøtt, salat, tomat, agurk, mais, chips og hvitløksaus.

HAMBURGER

Brød

Tallerken

30. HAMBURGER 100 G

40,-

65,-

31. HAMBURGER 130 G

50,-

75,-

32. HAMBURGER 160 G

60,-

85,-

33. HAMBURGER 190 G

70,-

95,-

34. HAMBURGER 250 G

90,-

115,-

Tillegg for ost eller bacon 5,- kr.

SALATER
35. VEGETARISKSALAT

55,Salat, løk, tomat, agurk, mais, oliven og dressing.
36. SKINKESALAT
65,Skinke, ost, salat, tomat, agurk, mais og dressing.
37. KYLLINGSALAT
70,Kyllingkjøtt, salat, ost, tomat, agurk, mais og dressing.
38. GRESK SALAT
65,Feta ost, salat, tomat, agurk, mais, oliven og dressing.

PØLSER
39. PØLSE MED BRØD

25,-

40. WIENERPØLSE MED CHIPS

35,-

41. CHIPS

25,-

DRIKKE
42. BRUS 0,5 l

20,-

43. BRUS 1,5 l

30,-

Take Away

Nordbyveien
Nordbyveien 94
94 -- 1734
1734 Hafslundsøy
Hafslundsøy

69 122 600

Du
Du ringer
ringer -- Vi
Vi bringer
bringer

Åpningstider:
Åpningstider:
Kiosk:
Kiosk: Mandag-lørdag:
Mandag-lørdag: 10.00-22.00
10.00-22.00 Søndag:
Søndag: 12.00-22.00
12.00-22.00
Kjøkken:
13.00-22.00
Kjøkken: Alle
Alle dager:
dager:
13.00-22.00
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Nå begynner
forberedelsene til kirkevalget
11. og 12. september er det
kirkevalg igjen. Da skal
det velges nye menighetsråd og bispedømmeråd.
Valget er i år samtidig med
kommune- og fylkestingsvalget.
Av Ketil Strebel
Det er rett nok bare to år siden forrige
kirkevalg. Årsaken til at det blir valg så
hyppig nå er at kirkevalget for fremtiden
skal avholdes samtidig med kommunevalget og ikke samtidig med stortingsvalget, som det var tidligere.
I Varteig sokn skal det velges et menighetsråd med åtte medlemmer. Det betyr
at det må settes opp en valgliste med
minimum 13 navn, ettersom det også
skal velges fem varamedlemmer.
En nominasjonskomité er nå etablert, og
begynner nå sitt arbeid med å finne fram
til villige kandidater.
Det er å håpe at de som blir utfordret av
nominasjonskomitéens medlemmer
tenker grundig gjennom utfordringen.
Det ligger i kortene at menighetsmedlemmer som allerede er aktive i
menighetsarbeidet får en utfordring.
Mange tenker da at de har mer enn nok å
gjøre. Spørsmålet er bare: hvem er det
naturlig å utfordre til å være med å styre

Fra kirkevalget for to år siden: Thorleif Thalberg tar imot stemmene fra Anne-Grethe
og Kjell ingvar Pettersen på Hafslundsøy skole. (Foto: Ketil Strebel)
menigheten vår, om det ikke skulle være
de som viser engasjement?

For to år siden viste det seg forholdsvis
vanskelig å få menighetsmedlemmer på

Hafslundsøy til å stille til valg. Det ga
utslag, både på valglisten som ble presentert og på valgresultatet. Det menighetsrådet som ble valgt har ingen faste
medlemmer fra Hafslundsøy, bare varamedlemmer.
Dette kan jo være et tankekors for de på
Hafslundsøy som blir utfordret til å stille
til valg. På den annen side: fem-seks år
etter grensereguleringen som gjorde
Hafslundsøy til en del av Varteig sokn er
kanskje tiden moden for å tone ned
todelingen av soknet?
Fristen for å levere listeforslag til høstens
valg er 1. mai. Innen 8. mai skal listene
være godkjent. Fra 10. august fram til 9.
september åpnes det for å avgi
forhåndsstemmer, mens selve valget
altså finner sted 11. og 12. september.

Fra opptellingen i Hafslundsøy kirke på kvelden etter valget i 2009 . Rundt bordet fra
venstre Leif Levinsen, Ketil Strebel, Thorleif Thalberg, Ruth Kristiansen,Sidsel
Mathisen, Pål Bergerud. (Foto: Jan Erik Sundby)

Varteig menighetsblad

6

- Vi gikk aldri
tomme for penger
- Vi gikk aldri tomme for penger. Det fortalte Tor Egil
Brandsrød da han var tilbake i Hafslundsøy kirke den
første søndagen i desember. Tor Egil satt som leder i
kirkeforeningen da det historiske vedtaket om å bygge
kirke ble fattet i 1993. Og han var sentral i hele byggeprosessen fram til kirken ble vigslet første søndag i
advent 1995. Kort tid etter førte jobbsituasjonen til at
han flyttet til Oslo. Men i desember var han tilbake i
Hafslundsøy kirke, der han fortalte kirkens historie i
forbindelse med at 15-års jubileet ble markert.
Av Ketil Strebel, tekst og foto
Hafslundsøy kirkes historie begynner 13.
september 1966. Da ble avholdt et møte
på Hafslundsøy skole med tema kirkebygg på Hafslundsøy. Resultatet av møtet
var at det ble etablert en kirkeforening
som skulle arbeide for at det ble bygget
kirke. Per Jespersen ble valgt til leder.
I løpet av kort tid skjønte foreningen at
de måtte sørge for at det ble samlet inn
penger. I 1969 ble den første dør-til-dørinnsamlingen
gjennomført
på
Hafslundsøy. I 1970 kom til det inn 5.000
kroner til formålet.
I 1976 ble den første friluftsgudstjenesten gjennomført på kirke-tomta,
det ble en årlig tradisjon i årene fremover.
Kirke på Hafslundsøy var stadig et tema
for styre og stell i gamle Tune kommune.
Kirkebygget var nevnt i langtidsplaner,
men kom aldri inn på noe årsbudsjett…

1992. Det er vedtatt at Tune skal bli en
del av Sarpsborg storkommune. I
kommunal sammenheng skal ikke
kirkebygget lenger bare kjempe om
midler i konkurranse med mange andre
gode formål i Tune kommune, men i hele
Sarpsborg storkommune. Og det finnes
flere steder i distriktet det diskuteres
kirkebygg.

Formann som
nyvalgt styremedlem
I 1992 sa Tor Egil ja til å bli med i
kirkeforeningens styre. Og det er vel
ingen hemmelighet at gjennomsnittsalderen i styret var noe høyere…
- Det kom som en ganske stor overraskelse for meg da jeg ble oppfordret til
å ta formannsvervet på første møte,
fortalte Tor Egil da han mimret tilbake
i samtale med Thorleif Thalberg under

Tor Egil Brandsrød (t.h.) i samtale med Thorleif Thalberg om Hafslundsøy kirkes historie.

Det er 15 år siden Hafslundsøy kirke ble innviet.
15-årsmarkeringen i Hafslundsøy kirke.
Kirkeforeningen hadde ett klar mål: det
skulle bygges kirke på Hafslundsøy. Og
det ble klart at foreningen måtte ta
initiativ. Det stod nå 1,6 millioner kroner
på konto – nok penger til grunnarbeid og
et råbygg. Ni år tidligere hadde Tune
kommune fått utarbeidet et forprosjekt,
og bygget ble den gangen kostnadsberegnet til 8,5 millioner. Men foreningen gikk på med friskt mot.

Byggestart
Året etter, i 1993, ble det søkt om
byggetillatelse, og på sommeren begynte
det hele så smått med grunnarbeider på
kirketomta. Initiativet ga tydeligvis
Hafslundsøys innbyggere tro på at det
skulle bli kirke: kontoen økte til 2,2
millioner kroner.
22. november 1993 ble grunnsteinen
langt ned med biskop Even Fougner til
stede. Men: vinteren 1994 ble lang og
hard. Mens OL ble feiret på Lillehammer
skjedde det ikke så mye på kirketomta
på Hafslundsøy.
Vårløsningen ble desto hyggeligere:
Tømrerlinja ved Greåker videregående
skole svarte ja til å bruke kirkebygget
som del i sin undervisning og sørget for
et stort bidrag. Samtidig tok folket på
Hafslundsøy ansvar: det ble mobilisert
til et utrolig dugnadsarbeid.

Adventsfest
Første søndag i advent i 1995 var det fest
på Hafslundsøy kirke. Kirken befolkningen hadde drømt om, samlet inn
penger til, og vært med på å bygge stod
klar til innvielse. Et bygg til 3,5 millioner
stod klart. Biskop Even Fougner var
tilbake på Hafslundsøy og kunne vigsle
det vakre kirkebygget til hellig tjeneste.
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Jubileumsgudstjeneste i Hafslundsøy kirke, med kirkekor og konfirmanter.
- Vi gikk aldri tomme for penger, fortalte
Og mange små og store bidrag har
dåp, konfirmasjon og bryllup. Mange av
Tor Egil under 15-års jubileet. Det var
kommet i løpet av 15 år.
Hafslundsøys konfirmanter har gått rett
et gjeldfritt kirkebygg som ble vigslet!
Klokketårnet ved kirken kom på plass i
fra kirkebakken og inn i kirken til sitt
Det vil si: byggekomitéen støtte på én
1999, først med manuell tautrekking av
eget konfirmasjonsselskap.
økonomisk utfordring underveis:
klokkene, senere med en fjernstyrt
Kirkebygget kvalifiserte for et
motordrift.
Flere investeringer
arealtilskudd, og det var en treghet i
Høsten 2006 kom den største
Kirkeforeningen la ikke ned sitt arbeid
systemet for utbetaling av det. Det
investeringen etter innvielsen i 1995: Da
med en gang kirken stod ferdig, de
trengtes en mellomfinansiering, og det
fikk kirken et nytt, fullverdig kirkeorgel,
fortsatte å samle penger til kirken.
var ikke lett. Det var rett og slett ikke så
kjøpt brukt, og brakt til Hafslundsøy og
Samtidig ble «Kirkeringen» etablert, en
greit å låne penger med pant i et
montert på dugnad og ved hjelp av
gruppe damer som med jevnlige
kirkebygg – hvem skulle ha glede av et
sponsorer.
samlinger hadde som mål å samle inn
kirkebygg på Hafslundsøy andre enn de
penger og bidra til å utstyre kirken.
som hadde bygget det? Men det løste seg
2006: Det nye orgelet flyttes på plass i kirken, også dette ved hjelp av dugnadsinnsats.
selvfølgelig det også…

Hafslundsøys
storstue
Kirkebygget som ble vigslet for 15 år
siden er blitt et mye brukt hus. Der skjer
det noe de fleste dager i uken.
Kirken er bygget med en flott underetasje og to møterom på hver side av
kirkeskipet. I underetasjen er det masse
aktivitet: der holder den lokale speidergruppa til, der samles barnelosjen ukentlig, der har en lappe-klubb fått sine
lokaler, med mer.
Hafslundsøy barnegospel har ukentlige
øvelser i kirken, det arrangeres formiddagstreff og lokalene leies ut til andre
foreninger.
Møterommene ved siden av kirkeskipet
blir leid ut til selskaper i forbindelse med
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for barn 0 - 1år, tirsdager kl. 11.00-13-00
i Hasle menighetssenter:
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:
26. januar
16. mars
9. fenruar
30. mars
2. mars
13. april

- 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.

Varteig menighetsblad

Slekters
gang
Døpte:
Hafslundsøy kirke:
Vilde Weum Hagmann
(døpt i Hafslund kirke)
Varteig kirke:
Amilie Sofie Borge
Tuva Thomassen
Marcus Henriksen
Ida Marie Kokkim Helgesen

Vigde:
Karine Mørk og
Svein Tormod Gåserød

Døde:
Bjørg Belsby
Karen Dorthea Sundås
Jorun Andreassen
Aud Annlaug Kristiansen
Benjamin Dybedal
Peder Omar Gundersen

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 (vikar)

Torgunn Haugerud:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 97
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

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:
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

Telefonnummer
for kirkeskyss:
95 09 63 29

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. Speiderne i Varteig deltar.
Nattverd. Offer til Speiderne i Varteig.

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. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 20. februar
Såmannssøndagen
Luk 8,4-15
Jes 55,10-11
1 Kor 1,20-25
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen. Offer til Det norske bibelselskap.

Søndag 27. februar
Kristi forklarelsesdag
Matt 17,1-9
2 Mos 34,27-35
Åp 1,9-18
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen. Offer til Kirkens fengselsarbeid.

Søndag 6. mars
Søndag før faste (Fastelavnssøndag)
Luk 18,31-43
Jes 52,13-15
1 Kor 13,1-13
Varteig kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog
Kirsten Brandt. Karnevalsgudstjeneste.
Offer til Menighetens trosopplæringsarbeid.

Søndag 13. mars
1. søndag i faste
Matt 4,1-11
1. Mos 2,8-9 og 3,1-19
Hebr 4,14-16
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Menighetskoret synger.
Menighetens årsmøte arrangeres
etter gudstjenesten.
Med forbehold om endringer.

Varteig kirke (Foto: Kjell Lunde).

Søndag 20. mars

Søndag 3. april

2. søndag i faste
Matt 15,21-28
1. Mos 32,24-30
2. Kor 6,1-10
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Nattverd. Offer til Kirkens Bymisjon, Sarpsborg.

4. søndag i faste (Midtfaste)
Joh 6,1-15
5 Mos 8,1-3
1. Joh 5,11-15
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til menighetens konfirmantarbeid.

Tirsdag 22. mars
Hafslundsøy kirke kl. 17.30:
Hverdagsgudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog
Kirsten Brandt. Hafslundsøy Barnegospel og Medium synger. Offer til Hafslundsøy Barnegospel. Kirkekaffe.

Søndag 10. april
5. søndag i faste
Joh 11,45-53
3. Mos 4,13-20
Hebr 9,11-15
Hafslundsøy kirke kl. 18.00:
Gudstjeneste ved konfirmantene (etter
konfirmantweekenden), sokneprest
Ingrid D. Levinsen, prostiprest Leif
Levinsen og menighetspedagog Kirsten
Brandt. Offer til Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon.

Søndag 17. april
Hafslundsøy kirke.

Søndag 27. mars
Maria Budskapsdag
Luk 1,26-38
Jes 7,10-14
Rom 8,1-4
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til Kirkens ressurssenter
mot vold og seksuelle overgrep.

Palmesøndag
Joh 12,1-13
Sak 9,9-10
Fil 2,5-11
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif
Levinsen. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.

Ønsker du skyss til kirken?
Ring 95 09 63 29

Varteig
Historielag
Mandag 7. februar kl. 19.00:
Årsmøte i Peisestua i Bygdehallen
(tidligere kommunelokalet). Etter at
årsmøtesakene er behandlet,
orienterer Wigdis Bergby om Varteig
Historielags bildearkiv.
Mandag 21. mars kl. 19.00:
Møte i Peisestua i Bygdehallen
(tidligere kommunelokalet).
Professor Tom Schmidt ved Universitetet i Oslo kåserer om den nye
boka om stedsnavn i Varteig. Med
denne boka har han fullført et arbeid
som ble påbegynt på 1950-tallet av
professor Kåre Hoel.
Lørdag 9. april kl. 11.00:
2. etasje, Varteig skole (ungdomsskolefløyen): Har du gamle bilder
som kan ha interesse for Varteig
Historielag? Da bør du komme på
Varteig skole denne dagen, der vi tar
mål av oss til å stille både folk og
teknisk utstyr som gjør at vi kan
skanne bildene på stedet og du får
med deg originalfotografiene hjem
samme dagen. Enkel servering.
Ellers minner vi om møte med Birgit
Holmen 2. mai, tur til Drammensdistriktet 4. juni og bygdedagen 19.
juni. Lørdag 25. juni blir vi med på
gammeldags slåttonn på Vestgård.
Vi minner også om at historielaget
har 2011-kalenderen for salg. Prisen
er 50 kroner. Dessuten selges Ingaheftet (70 kr for 2010-utgaven,
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 11. februar kl. 19.30:

Årsmøte på Hasle menighetssenter
Kveldsmat og kollekt.

Lørdag 2. april:

Dugnad på Tjellholmen
Mulighet for overnatting fra fredag til lørdag.

Fredag 20. mai kl. 18.00:

Sommeravslutning på Lilledal
Ta med grillmat og drikke. «Sportslige aktiviteter».
Alle er velkommen!

Varteig
Bygdekvinnelag
Program for vår-halvåret 2011
15. februar kl. 19.00:
Møtested: Vestvold kultursenter, Ise
Program: «Inn på tunet» ved Nina Glomsrud Saxrud
15. mars kl.19.00:
Møtested: Bygdehallen Varteig (tidl. Kommunelokalet)
Program: Representant fra NAV snakker om nye regler, rutiner og arbeidsoppgaver.
3. mai kl. 18.00:
Medlemsmøte Vestvold kultursenter, Ise
Steking av lefser til bygdedagen
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.

Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad,
Apolloveien 39,
1734 Hafslundsøy
eller
varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 15. mars.

