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Storsamlingene er lagt opp for hele familien. 
Torsdagsmøtene er først og fremst beregnet på voksne. 

Vil du ha en påminnelse på SMS når 
et møte nærmer seg? 

Gi beskjed til Knut Holmen, mob 909 77 805 
eller på e-post: koholm@online.no.

Se også www.vi.normisjon.no

- normisjon
- tør tjene sammen i tro

PROGRAM FOR NOVEMBER - JANUAR:
15.11 kl 11:00: Formiddagstreff, Betania,Ise. Tale av Kjell 
Jensen. Sang av Filadelfia strengemusikk
20. november kl 17:00: Storsamling. Hasle Menighetssenter. 
Tema: Bønn - samtale med kapteinen v. Lin Katrin Mørken
27. 11 kl 11:00: Søndagsskole, Betania,Ise
30.11 kl 19-21: Con Dios, Hasle Menighetssenter. For ungdom 
over 13 år.

03.12 kl 14:00: OBS!! LØRDAG! Søndagsskolens juleverksted. 
Betania, Ise  
08.12 kl 19:00: Undervisningskveld, Hasle Menighetssenter
Tema: Frels oss fra det onde.  Taler: Ingrid Levinsen
11.12. kl 11:00: Søndagsskole, Betania,Ise
20.12. kl 11:00: kl 11:00: Formiddagstreff, Betania,Ise.  
Taler: Finn O. Myhre Sang av Sangvennene
28. 12 kl 17:00: Søndagsskolens juletrefest, Betania,Ise
19.01 kl 19:00: Undervisningskveld, Hasle Menighetssenter
Tema: Josefs tro. Taler: Ingrid D. Levinsen
17.01 kl 11.00: Formiddagstreff, Betania,Ise. 
29.01 kl 17:00: Storsamling, Hasle Menighetssenter
Tema: ”Å være en disippel – jeg?”  Taler: Elisabeth Bjor 
Åsbø 

16. og 30. januar
13. og 27. februar
12. og 26. mars

Har du spørsmål, ta kontakt med:
Ingrid Lunde tlf 902 09 594
Marianne Tangen tlf 480 42 254
Bente Spydevold tlf 916 04 060
Kirsten Holmen tlf 413 03 871

Lego våren 2012
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Kjell Lunde fortsetter som 
leder av menighetsrådet
Etter valget i september, 
ble Varteigs nye menig-
hetsråd konstituert den 
25. oktober. Kjell Lunde, 
som har vært leder for 
Varteig menighetsråd de 
to siste årene, fortsetter i 
dette vervet. Ketil Strebel 
er valgt til ny nestleder.
Varteig menighetsråd består av åtte 
valgte medlemmer i tillegg til sokne-
prest Ingrid D. Levinsen. De åtte er 
Kjell Øivind Lunde, Martin Hansen, 
Gunnar Larsen, Bjørn Langerød, Rei-
dun Bøe Hansen, Knut Bøe, Ann-Kristin 
Handelsby og Ketil Strebel.
Varamedlemmer til menighetsrådet 
er Randi Lisbeth Sikkeland, Åsta Iren 
Petterson Grøtvedt, Arild Tormod Bøe, 
Anette Bakkevik Johansson og May 
Lisbeth Johansen. Prostiprest Leif 
Levinsen er sokneprestens vara til 
menighetsrådet.

Under det konstituerende møtet den 
25. oktober ble en del oppgaver fordelt:

Varteig menighetsråd representant 
til Kirkelig fellesråd i Sarpsborg kom-
mune:
Representant: Kjell Øivind Lunde.
Vara:  Bjørn Langerød

Arbeidsutvalget i Varteig menighets-
råd:
Kjell Øivind Lunde (MRs leder)
Ketil Strebel (MRs nestleder)
Ingrid D. Levinsen (sokneprest)
Torgunn Haugerud (dagl. leder)

Menighetsrådets representant i menig-
hetens diakoniutvalg:
May Lisbeth Johansen

Medlemmer av trosopplæringsutvalget:
Reidun Bøe Hansen
Bjørn Langerød
Åsta Grøtvedt

Medlem av gudstjenesteutvalget:
Ann Kristin Handelsby

Medlemmer av kulturutvalget:
Gunnar Larsen
Arild Bøe

Varteig menighets representant på 
Kirkens SOSs representantskapsmøte:
Lisbeth Sikkeland
Vara: Knut Bøe

Varteig menighetsråds representant i 
styret for Hasle menighetssenter:
Martin Hansen.

Bildet viser det nye menighetsrådet 
med varamedlemmer:
Foran fra venstre: Lisbeth Johansen, 
sokneprest Ingrid D. Levinsen og 
Gunnar Larsen. I midten: Reidun Bøe 
Hansen og Ann-Kristin Handelsby. Bak 
fra venstre: Lisbeth Sikkeland, Martin 
Hansen, Arild Bøe, Torgunn Haugerud 
(dagl. leder), Kjell Lunde, Knut Bøe, 
Bjørn Langerød, Ketil Strebel.
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Før og nå
Det begynte som en husmannsplass
Snoppestad ble tidlig etablert som husmannsplass i Varteig, og lå da under Store Bøe. 
Hvor gammel plassen er, vet ingen – men det fi nnes i alle fall dokumentasjon for bosetting 
fra tidlig på 1700-tallet. Da var blant andre Anders Ingemundsen – en bror av bonden på 
Bøe -husmann på «Myrene».

Gården ble selveiende tidlig på 1800-tallet, og i 1850 ble den delt mellom brødrene Fredrik 
og Torstein Simensen. Snoppestad forble delt i rundt 25 år, før den igjen ble samlet til 
ett bruk.
I boka «Bustadnavn i Østfold» (Kåre Hoel/Tom Schmidt) blir gårdsnavnet gjenstand for 
omfattende vurdering. Siste ledd i navnet Snoppestad er «gård» eller «bosted». Første leddet 
er imidlertid uvisst, men trolig er det et klengenavn. Det vises til at verbet snope betyr å 
«sitte og henge» eller «sitte fl au og forlegen». Snope kan imidlertid også bety å «lure seg 
til», «snylte». Substantivet snop er synonymt med snok.

114 års slektsrekke
Dagens slekt kom til Snoppestad da Rikard Eriksen og kona Inger Marie fi kk skjøte på 
gården i 1897. De er tippoldeforeldrene til dagens eier.
Rikard var født på Kokkim 6. januar i 1863 som sønn av Pernille Marie Nielsdatter fra 
Skaen og Erik Paulsen fra Halvorsrød.
Kona Inger Marie kom til verden på Brenne 14. januar i 1857 med foreldre Anne Kristine 
Olsdatter fra Skofteby og Christen Christoffersen fra Brenne.
Rikard og Inger Marie giftet seg 8. mai i 1885. De får seks barn, Anna Kristine, Pauline 
Kristine, Kristian, Elise, Karoline og Torolf. 
Ved siden av gårdsdriften, var Rikard Eriksen også lensearbeider og skomaker.
Inger Marie dør på Snoppestad 22. august i 1917, Rikard 22. februar i 1942.

Bøhaugen som slektsnavn
Det blir eldstebarnet Anna og ektemannen Henrik som tar over på Snoppestad etter Inger 
Marie og Rikard. 
Anna født på Brenne 20.06.1886, Henrik født på Buskildsrudsplass i Eidsberg 6. mai i 
1879 med foreldre Karoline Nilsdatter og Anton Olsen.
Når Anna og Henrik gifter seg 3. februar i 1905, er Henrik bosatt på Lundeberget i Varteig. 
Som nygifte etablerer de seg hos Annas foreldre på Snoppestad. De kjøper Bøhaugen i 
1907, og bor og driver denne gården i ca. 20 år før de fl ytter til Snoppestad og overtar An-
nas foreldregård. Mens de bor på Bøhaugen, tar de også gårdens navn som familienavn.
Anna og Henrik får ti barn. Inga Karoline (født 31.07.1905) og Sigurd (01.01.1907) er født 
på Snoppestad. På Bøhaugen kommer de fem neste barna til verden – nemlig Gudrun 
20.09.1908, Arthur Ragnvald 06.08.1920, Alma Hedvig 01.10.1912, Kristian 16.09.1914 
og Borghild Marie 29.07.1916. Da Arne blir født 06.11.1924, har familien fl yttet til Snop-
pestad. Der kommer også Rikard (født 30. juni 1927) og Borghild Hedvig (18. februar i 
1933) til verden.
Henrik dør 26. januar 1968, Anna 2. mai i 1974.

Dagens eiere
Neste slektsleddet på gården blir en sønnesønn av Anna og Henrik. Nils Henrik Bøhaugen 
er nest yngst av Minda og Sigurd Bøhaugens åtte barn (hvor seks levde opp).
Han og kona Eva f. Halvorsen overtok Snoppestad i 1971. I 1990 kjøpte Eva og Nils Henrik 
også gården Revelsby i Rakkestad (gnr. 96, bnr. 5), slik at driftsenheten ble på 230 mål 
jord og 1200 mål skog. 
I 2007 overtok eldstedatteren Gunhild slektsgården, der hennes tippoldeforeldre kom 
drøye 110 år tidligere. Gunhild er gift med Bent Dangstorp, og har barna Anna Kristine 
og Astrid Elise.

Tekst: Øistein Bøe
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Over: Gårdsnummer 3024, bruksnummer 2 Snoppestad fotografert fra nordøst ca. 1910-1920. Vi ser jord-
kjeller, våningshus og låve med laftet fjøs. Skuronna er i gang, med neker satt til tørk i røk.
Fotograf: Ukjent.
Eier av bildet: Gunhild Dangstorp.

Under: Snoppestad fotografert senhøstes 2011. Kjeller og våningshus står fortsatt der, men boligen har 
vært restaurert og påbygd i flere omganger – senest i 2008. Samme året ble også bryggerhuset gjenstand 
for renovering. Låve med fjøs og stall ble revet i 1971, og ny driftsbygning oppført i 1983. Potetkjelleren på 
gården ble restaurert i 1977. (Foto: Øistein Bøe)

Varteig Historielag besitter et rikholdig bildearkiv, takket være at mange har stilt sine 
bilder til disposisjon for avfotografering. I en serie i Menighetsbladet skal vi presentere 
ett bilde i hvert nummer fra Varteig og Hafslundsøy, samt litt historisk fakta omkring 
motivet, koblet opp mot et bilde slik det ser ut i dag.
Har du kommentarer eller synspunkter, send mail til varteighistorielag@gmail.com
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Det skjedde i de dager at det gikk 
ut befaling fra keiser Augustus om 
at hele verden skulle innskrives i 
manntall. Denne første innskri-
ving ble holdt mens Kvirinius var 
landshøvding i Syria. Og alle dro 
av sted for å la seg innskrive, hver 
til sin by.
Josef dro 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 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 nærhe-
ten som var ute og holdt nattevakt 
over sauene sine. Med ett stod en 
Herrens engel foran dem, og Her-
rens 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!»

Luk. 2.1-14

Utstråling
I en av julehøytidens bibeltekster heter det om Jesus at 
«han er utstrålingen av Guds herlighet» (Hebr 1,3). Jesus 
har utstråling. 
Det hender vi sier det om mennesker, at hun eller han har ut-
stråling. Vi sier det om personer som betar oss, fascinerer oss.
Jeg forestiller meg at gjeterne og vismennene ble betatt av 
den nyfødte som lå der i krybben. Det var noe fascinerende 
ved ham. Jesusbarnet hadde utstråling. 
Mennesker som møtte den voksne Jesus, ble også betatt av 
ham. Det var noe med hans væremåte, hans vesen, det han 
sa og gjorde, som fascinerte. Evangeliene forteller at han 
løftet de nedslåtte opp, tilga synder, spiste med de utstøtte, 
ga dem liv og verdighet på nytt. Slik utstrålte han noe som 
fikk mennesker til å flokke seg rundt ham. 
Også fra Jesu kors stråler det. Det er vanskeligere å fore-
stille jeg. Men Jesus gikk veien fra krybben til korset. For å 
minne oss om veien han måtte gå, maler ikonkunstnerne ofte 
Jesusbarnets svøp slik at det likner linkledet døde ble iført.
Hva var det Jesus utstrålte, på sin vei fra krybben til korset? 
Guds herlighet, sier bibelordet. 
Guds herlighet er hans storhet, dybdene i ham, hans skin-
nende lysglans.  Men det fascinerende ved Gud er at han 
ikke beholder sin herlighet for seg selv. Guds herlighet for-
blir ikke i det høye, men tar bolig i det lave. For Gud er en 
menneskekjærlig Gud. Hemmeligheten om hans herlighet er 
at han er ute etter å elske oss tilbake til seg. Det var derfor 
Jesus kom til oss.  
I et uthus, hvor husdyra pleier å holde til, stråler det herlig-
het fra den nyfødtes ansikt. Det samme lyset skinner for dem 
som møter ham og kommer til tro på ham. Ja, selv fra Jesu 
forpinte ansikt på korset, skinner Guds herlighet. For i Jesus 
blir jord og hverdag og alt som er såret og knust, gjennomlyst 
og løftet til Gud.
Han er utstrålingen av Guds herlighet! Det er juleevangeliets 
dype hemmelighet.

Knut Erling Johansen
fungerende biskop i Borg
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Gudstjenester

i julen
I år blir det en gudstje-
neste i Varteig kirke og 
en i Hafslundsøy kirke 
på julaften. 
Julaften ønsker vi oss fulle kirker. I 
en del år har vi holdt to gudstjenester 
på julaften i Varteig kirke, kl. 14.30 
og kl.16.00.
Men de siste årene har det vært på 
langt nær fullt på disse gudstjenes-
tene, og derfor velger vi i år å bare 
holde en gudstjeneste, hvor vi håper 
på fullt hus. Denne blir kl. 16.00, og 
«Minsten» deltar med sang.
I Hafslundsøy kirke er julaftensguds-
tjenesten fortsatt kl. 15.00. Der blir 
det sang av Hafslundsøy Barnegospel.
1. juledag Er det gudstjeneste i 
Hafslundsøy kirke. Merk at den be-
gynner kl. 12.00!
Det er også gudstjeneste i Hafslunds-
øy kirke på 1. nyttårsdag, det begyn-
ner kl. 11.00.

Hjertelig velkommen
til julens gudstjenster!

Julekonsert 
i Varteig kirke 

søndag 18. desember kl. 16.00
  Medvirkende: 
  Varteig skoles / Sandbakken skoles musikkorps.
  Varteig Menighetskor.
  Eirik Grøtvedt, sang
  Carl Christian Kure, fløyte.
  Solveig Holmen, sang.
  Sokneprest Ingrid D. Levinsen, andakt.
  Kollekt.

Alle hjertelig velkommen!

har juletrefest på Breidablikk fredag 6. januar kl. 18.00.
Tale ved tidligere sokneprest Ørnulf Elseth.
Sang av Varteig Menighetskor.
Gang rundt juletreet.
Bevertning. Utlodning.

ALLE  HJERTELIG  VELKOMMEN

Breidablikks
venner

Barnesangen minner om:
 Julegrantenning 
ved Varteig kirke 
tirsdag 29. november kl. 17.30.
    Skolekorpset spiller.
    Sang av korene.
    Gløgg og pepperkaker.
 

Juletrefest
på Hasle Menighetssenter 
4. juledag 28. desember kl. 17.30.
   Sang av korene.
   Andakt ved Kirsten Brandt.
   Gang rundt juletreet.
   Bevertning.
   Utlodning.
   Poser til barna.

Hafslundsøy
barnegospel

inviterer til 
julekonsert

tirsdag 6. desember kl. 18.00 
i Hafslundsøy kirke.

Kaffe og kringle 
etter konserten.

Kollekt.

Alle hjertelig velkommen.
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Den norske kirke innfører 
en ny ordning for hoved-
gudstjeneste fra 2011. Den 
nye ordningen gir mu-
lighet til større bredde 
og variasjon i den lokale 
gudstjenesten. Flere skal 
være med og prege guds-
tjenestelivet i menigheten.
Den første gudstjenesten 
etter den nye gudstjenes-
teordningen i vårt sokn 
blir i Varteig kirke 4. de-
sember. 

Variasjon
og gjenkjennelse
Ny ordning for hovedgudstjeneste inn-
føres  Den norske kirke fra 1. søndag 

i adventstiden 2011. Dette gir menig-
hetene økt frihet til å prege det lokale 
gudstjenestelivet.
Mulighetene for variasjon er store. En 
kan velge blant en rekke alternative 
bønner, menighetssvar og ulike musi-
kalske og visuelle uttrykk i gudstjenes-
ten. En slik lokal frihet er allerede inn-
arbeidet i mange andre kirkesamfunn.
Flere muligheter for lokale valg betyr 
imidlertid ikke at det skal velges nytt 
for hver gudstjeneste. Gleden over 
gjenkjennelse og gjentakelse er noe av 
liturgiens hemmelighet.

Bli med og tenk nytt!
Den nye gudstjenesteordningen intro-
duserer en ny måte å tenke på. Tidligere 
har vi hatt en gudstjenestebok der det 
meste har vært fastlagt for hele kirken. 
I den nye ordningen skal menigheten i 
langt større grad prege gudstjenestens 
profil, og flere skal involveres i arbeidet 
med å forberede og gjennomføre guds-

tjenestene. Det mest nyskapende ved 
denne ordningen er at menighetsrådet 
skal utarbeide en lokal grunnordning
for gudstjenestelivet i soknet, i samar-
beid med prest, kirkemusiker, andre 
ansatte og frivillige i menigheten. Før 
den lokale grunnordningen blir fastsatt 
og sendt til biskopen for godkjenning, 
skal menighetsmøtet få uttale seg. Alle 
stemmeberettigede kan delta i menig-
hetsmøtet.
I den lokale grunnordningen avgjør 
menigheten hvordan høymessen og 
eventuelt andre typer hovedgudstjenes-
ter skal feires i soknet.
Menigheten kan opprette et gudstje-
nesteutvalg og la mennesker med ulik 
alder, livssituasjon og funksjonsevne 
delta som medliturger. Ved at flere tar 
medansvar for gudstjenesten, vil den 
også få et mer lokalt preg. Visjonen er 
en gudstjeneste or alle.

Sammen
om gudstjenesten
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Nye 
musikalske uttrykk
Den nye ordningen åpner for større 
bredde i gudstjenestens musikalske 
uttrykk. Menigheten kan velge litur-
gisk musikk innenfor ulike sjangere 
som nyere rytmisk populærmusikk, 
gregoriansk musikk, folketoneinspirert 
musikk, nyere klassisk kirkemusikk - 
eller den musikken som har vært i bruk
siden 1977. Kor, forsangere, orgel, in-
strumentalister og band kan bidra til 
menighetens sang.
Ulike musikkstiler kan anvendes i 
samme gudstjeneste, eller legges til de 
forskjellige typer hovedgudstjenester 
menighetsrådet vedtar.

Estetikk, stillhet
og bevegelse
Den nye gudstjenesteordningen leg-
ger større vekt på det estetiske, på det 
vi kan sanse i gudstjenesten - bilder, 
drama og liturgisk dans.
Bevegelser og handlinger i gudstjenes-
terommet får større plass – prosesjoner, 
frembæring av brød og vin, bønnevand-
ring og lignende. Det er også lagt større 
vekt på stillhet i gudstjenesten – til 
ettertanke og bønn.

Norsk og verdensvid
sammenheng
I to tusen år har den kristne gudstje-
nesten vært feiret - og i vårt eget land i 
mer enn tusen år.

Kristne har kommet sammen på sønda-
gen, dagen for Jesu oppstandelse. Hele 
denne tiden har gudstjenesten hatt en 
felles grunnstruktur, med Ordets del og 
Nattverdens del som hovedelementer.
Den nye gudstjenesteordningen er pre-
get av felles impulser fra den verdens-
vide kirken. Samtidig er den dypt for-
ankret i den norske allmennkulturen,
gjennom vekslingen mellom hverdag
og helg, salmeskatten og gjennom de 
verdiene den kristne gudstjenesten har 
formidlet inn i det norske samfunnet.

Sammen for 
Guds ansikt
Vi kan ha ulike grunner for å gå til 
gudstjeneste. Den dypeste grunnen lig-
ger imidlertid ikke i oss selv, men i at 
Gud kaller oss sammen. Her tjener Gud 
oss med sine gaver, og vi tjener Gud i 
bønn og lovsang.
Alt som skjer i gudstjenesten, preges 
av at vi er sammen for Guds ansikt. 
Disse fire ordene sier noe viktig om 
hva gudstjeneste er. Derfor avsluttes 
gudstjenesten med de urgamle ordene:
«Herren velsigne deg og bevare deg. 
Herren la sitt ansikt lyse over deg og 
være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn 
på deg og gi deg fred.»

(4 Mos 6,24-26).
Med denne velsignelsen sendes vi ut til
hverdagens tjeneste for Gud, våre med-
mennesker og alt det skapte.
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Breidablikks
venner

har arrangementer på følgende 
dager:

- 18. desember kl. 18.00

- 6 januar kl. 18.00:
 Juletrefest (se side 7)
 
Alle hjertelig velkommen!

Hafslundsøy
barnegospel

Koret har øvelse hver 
tirsdag kl. 17.00 

i Hafslundsøy kirke. 

Er du 6 år eller større, 
er du veldig velkommen! 

Det er mange med i koret, 
og det er plass til flere!

Husk: Julekonsert
i Hafslundsøy kirke
tirsdag 6. desember

kl. 18.00!

Les menighetsbladet
på internett:

www.varteig.menighetsblad.net
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(Foto: Tone Langbakken/Kirkens Nødhjelp)

Atle Sommerfeldt ble den 
siste fredagen i oktober 
utnevnt til ny biskop i 
Borg bispedømme. Det 
var Kongen i kirkelig 
statsråd som utnevnte 
Helga Haugland Byfugli-
ens etterkommer i Borg. 
På statsråd Rigmor Aas-
ruds kontor ble Kirkens 
Nødhjelps generalsekre-
tær de siste 17 årene fei-
ret som den 12. biskop i 
Den norske kirke.
- Han kompletterer den kunnskapen 
som finnes i dagens bispekollegium. 
Han har også erfaring som prest i Den 
norske kirke. Videre har han viktig 
erfaring fra Mellomkirkelig råd for 
Den norske kirke, han har drevet med 
diakonalt arbeid, har jobbet mye in-
ternasjonalt og bringer viktig kompe-
tanse inn i bispekollegiet, sier Aasrud.

Spennende 
kapasitet
59-åringen har først og fremst solid 
bakgrunn fra politisk, samfunnsen-
gasjert og internasjonalt virke de siste 
årene i Kirkens Nødhjelp, men har 
også virket som prest i Oslo et par år 
tidlig på 80-tallet.
Atle Sommerfeldt var biskopenes 
favoritt til embetet, sju av 12 ønsket 
generalsekretæren som sin nye kol-
lega, og han var også favoritten blant 
professorene i avstemmingsrunden 
tidligere i år.

Vil løfte de fattige
Den nye biskopen takker for tilliten og 
sier at det er en stor ære å bli utnevnt 
til biskop i Borg.
- Det er lenge siden en biskop har hatt 
så lang diakonal erfaring som meg, 
og jeg vil gjerne løfte frem den gamle 
profilen på en biskop; jeg vil se på 
hvordan de utstøtte og fattige blir tatt 
hånd av kirken og myndighetene. De 
fattige vil alltid være hos oss, og det er 
en særlig oppgave å sørge for at de får 

oppleve rikdommen i Guds gaver. Den 
norske kirke er en mangfoldig organisa-
sjon med sprikende oppfatninger, men 
jeg ser på ulikhetene som en styrke og 
ikke en trussel, sier Sommerfeldt til 
kirken.no.

En som vil og får til
Kirkerådets direktør, Jens-Petter 
Johnsen, beskriver Sommerfeldt som en 

Atle Sommerfeldt 
ny biskop i Borg

biskop med stor kompetanse, en kirken 
vil få stor glede av.
- Atle Sommerfeldt har stor kompe-
tanse på internasjonal diakoni, på 
økumenikk, internasjonal politikk og 
ikke minst menneskerettigheter. Han 
er også en dyktig teolog som vil kunne 
være en ny og viktig stemme inn i Bi-
spemøtet. Sommerfeldt har vist seg som 
en strategisk leder som har vært med 
på å skape en stor vekst i sin organisa-
sjon. Han ser nye utfordringer, tar grep 
og omstiller der det er nødvendig. Jeg 
kjenner Atle som en mann som vil noe 
og som får til noe, og ønsker han velkom-
men inn i vårt arbeidsfellesskap i Den 
norske kirke, sier Johnsen.

Historisk utnevnelse
Det er trolig siste gang politikerne 
utnevner biskop i Den norske kirke. 
Med ny kirkeordning på trappene, har 
bispedømmerådet i Agder og Telemark 
signalisert at de vil vente med å ansette 
ny biskop etter Olav Skjevesland til 
kirken fullt og helt kan ansette sine 
egne ledere.
29. januar blir det vigsling av Atle Som-
merfeldt i Fredrikstad domkirke.

Fakta om 
Atle Sommerfeldt:
Født 22. november 1951. 
Har vært generalsekretær i Kirkens 
Nødhjelp siden 1994.
 Avla teologisk embetseksamen i 
1980.
Har tidligere vært generalsekretær i 
Mellomkirkelig Råd for Den norske 
kirke (1993-1994) og assisterende 
generalsekretær i Botswana Chris-
tian Council (1989-1993). 
I perioden 1982 til 1984 var han 
prest i Oslo Bispedømme.
(Kilde: kirkensnodhjelp.no)
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       for barn 1-3 år,  onsdager kl. 17.30 - 18.30
                   i Hasle menighetssenter:

30. mars, 6. april og 13. april

Kontaktperson for barnesang 
 Kirsten Brandt, tlf 936 37 578
  eller Ragnhild Brenne, tlf. 69 13 11 47. 

for barn 0 - 1år, 
 avsluttet for vårhalvåret

Barnekor med barn 3-6 år,
annenhver onsdag kl 17.30
 i Hasle menighetssenter:  
  
 30. mars       13. april
  

0 – 1 år, tirsdager kl. 11.00 - 13.00, 
   Hasle Menighetssenter
10. januar  31. januar
17. januar    7. februar
24. januar  14. februar

1 – 3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30, 
   Hasle Menighetssenter
29. februar  21. mars
  7. mars   28. februar
14. mars   11. april

(3 – 6 år) onsdager kl. 17.30 – 18.30, 
    Hasle Menighetssenter 
18. januar  14. mars
  1. februar  28. mars
15. februar  11. april
29. februar   

Andre arrangementer der barnesangen synger/deltar:
24. desember kl. 16.00, Varteig kirke: Familiegudstjeneste, Minster synger.
28. desember kl. 17.30, Hasle Menighetssenter: Juletrefest. 
    Vi ønsker oss smågevinster til utlodning
Tirsdag 20. mars, Varteig kirke: Hverdagsgudstjeneste.
Onsdag 11. april, Hasle Menighetssenter: Felles avslutning for sanggruppene.
    Vi ønsker oss smågevinster til utlodning

 Kontakt: Kirsten Brandt, tlf. 936 37 578
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Døpte: 
Hafslundsøy kirke: 
Amalie Sofie Johansen

Varteig kirke:
Helene Sofie Beck Arntsen
Emma-Victoria Wang Hansen
Robin André Lassen

Vigde: 

Anette Tangen  og 
  Jon Petter Skivdal

Døde: 
Anne Lise Aarum
Solveig Næss Lunde
Mary-Anne Gullhaugen Andersen
Flemming Andersen
Berith Ingjerd Eriksen
Randi Adele Holt
Synnøve Thorsen
John Marius Moen
Mary Dahl
Odd Simen Kristiansen

Varteig preste- og menighetskontor
Ingaveien 33, 1735 Varteig

   Telefon: ................. 69 12 35 97

-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

Telefax: ................. 69 12 36 13

Epost:
varteig.prestegjeld@sarpsborg.
com

Kontortid (f.o.m 22. sept.):
Daglig leder
Torsdag: ..............  09.00 - 13.00
Fredag:  ................ 09.00 - 13.00
Sokneprest treffes sikrest
Onsdag: ................. 10.00 - 12.00

Sokneprest Ingrid D. Levinsen:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 95
Telefon mobil: ......... 452 65 229
E-post: ingrid-dorthea.levinsen 
@sarpsborg.com 
Soknepresten kan nås på mobil-
telefon når hun ikke er på 
kontoret.

Daglig leder (vikar)
Torgunn Haugerud:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 97
E-post: 
torgunn-skarsgard.haugerud @
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 

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

Trenger du koselige lokaler til
Minnesamvær
Konfirmasjon

Jubileer
Selskaper

Da har vi det for utleie 
med godt utstyrt kjøkken.

For bestilling 
kontakt Kristine Bøe

tlf. 69 15 77 25 / 958 64 128.

Høgheim 
Furuholmveien 12

Slekters
gang

Din totalleverandør 
av byggevarer

Trenger du noen 
å snakke med?

Kirkens SOS
Telefon 815 33 300

www.kirkens-sos.no
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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 80 år har vi  bakt  brød og kaker!  
Vi  baker fortsatt på den «gammeldagse» må-
ten, 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:
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.

Ønsker du å annonsere i 
Varteig Menighetsblad?

Informasjon om priser etc.
får du ved henvendelse til 

menighetskontoret,
telefon  69 12 95 37
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Med forbehold om endringer.

GUDSTJENESTER  
Søndag er gudstjenestedag

Lørdag 24. desember
Julaften
Luk 2,1-20
Jes 9,1a.2.6-7 og 1 Joh 1,1-4
Hafslundsøy kirke kl. 15.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levin-
sen. Hafslundsøy Barnegospel deltar. 
Offer til Kirkens nødhjelp.
Varteig kirke kl. 16.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid 
D. Levinsen. Minsten deltar. Offer til 
Kirkens nødhjelp.
 

Søndag 25. desember
Juledag
Joh 1,1-14
Ordsp 8,1-2.22-31 og Hebr 1,1-6
Hafslundsøy kirke kl. 12.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Nattverd. Menighetskoret 
deltar. Offer til Det Norske Misjons-
selskap.

Søndag 1. januar
Nyttårsdag / Jesu navnedag
Matt Joh 14.27 
1. Mos 28,10-29,1
Salme 103,13-18 og Apg 4,8-12
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Le-
vinsen. Nattverd. Offer til Østfold krets 
av KFUK/M.

Søndag 8. januar
Kristi åpenbaringsdag
Luk 2,40-52
Matt 2,1-12
Jes 49,1-7 og Rom 15,4-6
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Nattverd.

Telefonnummer 
for kirkeskyss:

95 09 63 29

Ønsker du skyss til kirken?
Ring 95 09 63 29

Hafslundsøy kirke.

Søndag 27. november
1. søndag i adventstiden
Luk 4,16-22a 
Matt 21.1-7
Jes 61,1-3 og Åp 5,1-5
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen, prostiprest Leif Levinsen og 
menighetspedagog Kirsten Brandt. «Lys 
Våken». Offer til menighetens trosopp-
læringsarbeid.

Tirsdag 29. november:
Varteig kirke kl. 17.30:
Julegrantenning. Sokneprest Ingrid D. 
Levinsen og menighetspedagog Kirsten 
Brandt deltar.

Varteig kirke

Søndag 15. januar
2. søndag i åpenbaringstiden
Mark 1,3-11 
Matt 3.13-4,11
2 Mos 1,22-2,10 og Ef 1,7-12
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Nattverd.
 

Søndag 22. januar
3. søndag i åpenbaringstiden
Joh 4,4-26
Luk. 2,40-52
Jes 55,1-3 og Åp 22,16-17
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Nattverd.

Søndag 29. januar
4. søndag i åpenbaringstiden
Joh 9,1-7.35b-38
Luk 18,35-43
2 Mos 3,10-12; 4,10-16 og  Rom 9,20-24
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Le-
vinsen.

Søndag 5. februar
Såmannssøndag
Mark 4,26-34
Luk 8, 4-15
Jer 20,7-9 og Rom 10,13-17
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest In-
grid D. Levinsen og menighetspedagog 
Kirsten Brandt. Utdeling av 4-årsboka

Søndag 12. februar
Fastelavenssøndag
Joh 12,20-33 
Markus 8,27-38
Jes 53,1-5  og 1 Kor 1,18-25 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Nattverd.

Søndag 4. desember
2. søndag i adventstiden
Luk 4,16-22a
Joh. 14.1-11
Jes 65,17-19 og 1 Kor 15,50-57
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Innføring av ny gudstjeneste-
litturgi. Nattverd. Offer til menighetens 
konfirmantarbeid.

Søndag 11. desember
3. søndag i adventstiden
Luk 3,7-18 
Dan 6.4-24
Jes 40,1-5 og Jak 5,7-8 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif 
Levinsen. Nattverd. Offer til Norsk 
misjon i Øst.

Søndag 18. desember
4. søndag i adventstiden
Luk 1,39-45 
Mika 5,1-4a og Fil 4,4-7 
Varteig kirke kl. 16.00:
Julekonsert. Sokneprest Ingrid D. 
Levinsen deltar. Offer til dekning av 
arrangementet.



Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad,
Apolloveien 39,
1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 10. januar.

Formiddagstreff

Betel Ise
onsdager kl. 11.00

7. desember:
Tale ved Rolf Kr. Skår. Sang ved Hyttemusikken.

Fredag 2. desember kl. 19.30, Hasle menighetssenter:
Førjulssalmling 
Utlodning til inntekt for Varmestua.
Grøt og pepperkaker.

Varteig Historielag
Mandag 5. desember kl. 19.00:
Julemøte i Ingasalen i Bygdehallen. 
Egil Nordengen forteller løst og fast 
fra oppveksten i Ovaskogs. Det blir 
juletoner ved Liv og Egil Nordengen, 
på henholdsvis piano og trompet. 
Tur- og arrangementskomiteen frister 
med tradisjonell førjulsmeny, med 
risgrøt, saft og småkaker. Vi ønsker 
alle hjertelig velkommen til en koselig 
førjulskveld!
Fredag 10. februar:
Varteig Historielag feirer 30-årsju-
bileum i Ingasalen i Bygdehallen. 
Innbydelse vil bli sendt medlemmene 
straks over nyttår. 
Mandag 27. februar kl. 19.00:
Årsmøte i Peisestua i Bygdehallen. Et-
ter årsmøtesakene blir det orientering 
om historielagets kulturminneregis-
trering ved Øistein Bøe.
Mandag 19. mars kl. 19.00:
Møte i Peisestua i Bygdehallen. Kir-
keverge Jan Erik Sundby foredrar 
bl.a. om middelalderkirkegårder – 
deriblant den i Varteig.
Mandag 23. april kl. 19.00:
Møte i Peisestua i Bygdehallen. 
Forfatter Torill Stokkan kåserer 
over «eventyrlige Østfold», om tro og 
overtro. 
Lørdag 2. juni:
Historielaget arrangerer tur ut av 
bygda. Reisemål bestemmes senere.
Søndag 19. juni:
Bygdedagen.
I tillegg samles historielagets slekts-
forskergruppe på Bygdehallen første 
torsdag i hver måned kl. 19.00.
Vi minner også om at historielaget 
i disse dager har sin tradisjonsrike 
kalender med historiske bilder klar 
for 2012. Våre medlemmer vil selge 
kalenderen på døra i Varteig, og vil 
da også ha med seg årets Inga-hefte 
og DVD’er. Inga-heftet for 2011 kos-
ter 70 kroner, mens det er moderert 
pris for eldre utgaver. Det er også 
et restopplag av de tre DVD’ene 
som er produsert. Skolefilmen fra 
1959/bygdefilmen fra 1961 koster 
160 kroner. Det samme gjør kom-
munefilmen fra 1984, mens DVD’en 
med fløterfilm/1861-skuespill koster 
170 kroner. Bestilling kan skje til 
historielagets tillitsvalgte, eller på 
varteighistorielag@gmail.com

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

Alle interesserte er 
velkommen til møtene!

Program for
Varteig

Bygdekvinnelag
22. november kl.18.00:  
 Julemøte på Tuneheimen. 

17. januar kl.19.00:
 Håndarbeidskveld med thaimat. På Vestvold  .                                                                                                     
                                                                      
20. mars kl.19.00:  
 Vi viser bilder fra de to siste års arrangementer, konkurranser
 og underholdning. På Bygdehallen i Varteig.
                                                                  
17. april kl.19.00: 
 Mannekengoppvisning med klær fra Stene R på Stopp,Tune. 
 På Bygdehallen i Varteig.


