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Det er en fantastisk formiddag! Sola skinner gjennom mine vintergrå vinduer og
avslører støv jeg ikke har fått med i støvsugeren. Kroppen er sliten etter en seig
forkjølelse, feberen har ikke helt sluppet taket, og da husker jeg det: Englestøvet!
Jeg må ta dere med til min barndoms søndagsskole i Hvaler kirke. Der ble jeg
sendt fra jeg var tre år, av barneoppdragelsesgrunner. Jeg gikk frivillig etter hvert,
annenhver søndag kl. 10.00. Grunnen? Kanskje var det Karen med sin varme og
omsorg og Thom som fortalte bibelfortellinger. Han sto framme i kirken, akkurat
der morgensola skinte skrått inn og støvpartiklene danset i sollyset. Thom vippet
på hælen når han fortalte og jeg var spent på om han vil holde balansen, eller om
han ville falle! – Jeg satt som fjetret, så og hørte han fortelle om Jesus. Spenningen
stiger, mens stemmen hans stiger og synker. Sola skinner i ansiktet hans, englestøvet i kirken forsterker opplevelsen av at dette er stort! Dette er hellig! Jesus er her!
Det var spor av engler i Hvaler kirke, da jeg var barn. Thom fortalte om Jesus og
jeg gikk på søndagsskolen til jeg var 15 år. Bibelfortellingene er blitt mitt kjæreste
eie, og det jeg mest av alt elsker å dele. Jeg vet ikke om støvpartikler i sollys nødvendigvis er spor av engler! Men min søndagsskolelærer fikk meg til å se glimt av
Jesus, der i Hvaler kirke på 50 og 60-tallet, og englestøvet i lufta var til god hjelp.
Et annet spor av engler finner vi i fortellingen om den unge jenta Maria, som skulle
bli mor til Jesus. Hun fikk englebesøk, og en hilsen som vi alle kan ta imot, den
er også til oss: Vær hilset du som har fått nåde, Herren er med deg! ( Luk. 1.28)
Verdens vakreste hilsen! Englehilsen! En hilsen fra Gud på englevis! Ingen skremsel, ingen pekefinger, men nåde!
Maria fikk oppleve det største, det mest fantastiske et menneske kan oppleve,
tenker jeg. Og også det mest forferdelige. Hun levde sitt liv i spenningen mellom
englebesøk og nådehilsen, hosiannarop- og det å se sin sønn dø som en forbryter.
Hvordan hun kunne romme alt dette? Hun hadde fått nåde fra Gud! Nåden som
holdt henne oppe, midt i alt. Hun kunne blitt bitter, nådeløs og selvopptatt. Jeg
tror hun tok imot nåden, levde i den og av den. Kanskje omkranset nåden henne
likesom «englestøv»?
Maria hadde sitt kall til å bære Jesus fram og være hans mor. Karen og Thom og
alle andre søndagsskoleledere og alle andre før og siden som har fortalt barn og
unge om Jesus, har fått bære ham videre til stadig nye generasjoner. Nå er det
vår tur til å ta imot og til å bringe videre det vi selv har fått. Uansett hvor vi er
og hvem vi er, så kan vi få ta imot englehilsenen til Maria: Vær hilset du som har
fått nåde, Herren er med deg!

Kirsten Brandt

Vårweekend 2012
PÅ STENBEKK MISJONSSENTER
Tema:
Bli den du er!
- en helg med avkobling, tilkobling, fellesskap og fornyelse.
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40 år med korsang i kirken
Varteig menighetskor teller nå 23 medlemmer, og dirigenten har vært den sammen
gjennom 40 år: Knut Bøe. (Foto: Ketil Strebel)

I 1972 ble Varteig Menighetskor startet. Lørdag 3. mars
ble 40-års jubileet markert i Hafslundsøy kirke med en
festkonsert. Koret har hatt samme dirigent i 40 år: Knut
Bøe. Og sju av de 23 medlemmene har sunget i koret
siden 1972!
De sju som har vært med siden 1972
er Ragnhild Brenne. Knut Bøe, Bjarne
Artsen, Magne Nilsen, Aud Eli Belsby,
Arne Belsby og Solfrid Aarum.
Tidligere medlemmer og andre venner av koret var spesielt invitert til
konserten i Hafslundsøy kirke. Der
var blant andre Ole Bergerud, korets
første formann.
I tillegg til at koret sang en del av sitt
repertoar, sang Bjørnar Spydevold,
akkompagnert av Kari Stokke, og
sokneprest Ingrid D. Levinsen holdt
en andakt.
Koret har øvd inn til sammen rundt
200 sanger i løpet av disse 40 årene.
Konserten ble avsluttet med et potpurri
med en god del av sangene.

Alle som kom til konserten fikk med seg
en flott hilsen fra koret: et jubileumshefte med masse bilder fra korets 40-årige
historie, satt sammen av Hans Erik
Pedersen, og en CD-plate med sanger av
koret. Koret sang inn kassetter i 1982
og 1996, og sangene fra disse kassettene
var å finne på platen. Nå planlegger
koret et CD-utgivelse til høsten.
Til høyre, øverst: Bjørnar Spydevold presenterte på musikalsk skjemt og alvor på
jubileumskonserten.
Til høyre nederst: Korets dirigent gjennom
40 år, Knut Bøe (t.v.) fikk en hilsen fra
formannen i koret. Arne Belsby.
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Før og nå
AT-leiren ved Kristianhytta

Nazistenes arbeidsmobilisering var bakteppet for at det i 1941 sto ferdig en leir av militær karakter ved
Kristianhytta i Varteig – i området der skolen ligger i dag. AT-leiren levde i tre år.
Arbeidstjenesten (AT) hadde startet i 1940 som en frivillig ordning, dels for å sysselsette ungdom og
dels for å hjelpe landbruket med arbeidskraft. Innen leiren ble reist i Varteig, var imidlertid tjenesten
blitt obligatorisk – etter mal fra Hitler-Tyskland.
AT-leiren i Varteig var en av seks i Østfold. Det var også en leir i Høysand, i tillegg til Eidsberg, Trøgstad, Våler og Idd.
Tre tropper med 135 mann
På vestsiden av Lundeveien, på det som nå er parkering for skolen, ble det reist to mannskapsbrakker
og to depoter. På østsiden av veien, inn mot der ungdomsskolefløya nå ligger, kom spisebrakka. Dessuten ble Bygdehallen tatt i besittelse. Der ble en tropp innlosjert, samt at AT hadde sitt kontor der og
befalet sin messe.
Allerede i mai 1941 kom det første ungdomskullet som skulle være i arbeidstjenesten i tre måneder.
Det var tre tropper à 45 mann, de fleste fra Østfold. Befalet besto av ni lagførere, tre troppsførere, to
kvartermestere, en kokk og en «sveitfører».
«En lasete sekk»
Sverre P. N. Ullnæss, senere mangeårig lektor i Sarpsborg, var en av mange som fikk et pliktopphold
i AT-leiren ved Kristianhytta.
Ungdommene fikk arbeidsuniformer som Ullnæss i et foredrag i Varteig Historielag i 1995 betegnet
som ««en lasete sekk». Om uniformen var skral, var befalet i alle fall nøye på støvelsmøring og skopuss.
Helt etter tysk orden, ifølge Ullnæss.
Foredraget til Sverre Ullnæss er gjengitt i historielagets årstidsskrift for 1995, og der forteller han om
arbeidsoppdrag rundt på gårdene som gikk fra stubbebryting til potetopptaking.
Mannskaper fra AT-leiren var eksempelvis på Framstu-Kullerud, der de hogg generatorknott. Hele
Utenga ble ryddet og senere brukt som beite. Det kunne være opptil 40 mann fra AT-leiren, og jobben
pågikk et par måneder. Bespisningen skjedde i et feltkjøkken nedenfor gårdstunet, og fortsatt lever
«AT-holen» som stedsnavn på gården.
Det største prosjektet i Varteig var trolig arbeidene i forbindelse med reguleringen av bekken fra Askersby mot Bergby.
Komikkens skjær
Arbeidsleiren var bygd opp etter militære prinsipper, og de unge guttene ble øvd i eksersis av befal som
var NS-medlemmer. Arbeidstjenesten hadde ikke våpen, og det er vel ikke til å underslå at det hadde
noe av tragikomikkens skjær over seg når vaktene marsjerte langs Lundeveien med en spade på aksla.
Ett av formålene med arbeidstjenesten var å gi en ideologisk drilling av de unge. Ullnæss betegnet
imidlertid «skoleringen» som hjelpeløs og de ideologiske foredragene som tannløse og klossete. Martin
Dehli skriver i Varteig-boka som kom i 1994 at de guttene man kom i forbindelse med i AT-leiren var
«norske i sinn og lot seg ikke påvirke av naziideologien».
Selv om dagene gikk med til militær drilling og arbeidsoppdrag rundt på gårdene, var det også lagt vekt
på idrett og trening. Blant annet ble «sveiten» i Varteig fylkesmester i fotball i 1943.
Tjenesten ble sabotert
Etter hvert som det ble klart at NS så på arbeidsmobiliseringen som et ledd i «den totale krigføringen»,
der arbeidskraft ville bli stilt til tyskernes disposisjon, kom det en klar parole fra hjemmefronten om
å sabotere AT.
Til tider rådet også frykten for at AT-ungdom ville bli sendt ut i tysk krigstjeneste. Blant annet gikk
det harde rykter i 1942 om at unge fra leiren i Varteig ville bli sendt i Finlands-krigen.
Hjemmefrontens oppfordring førte til at ungdommen i stor grad saboterte nazistenes arbeidsmobilisering,
og derfor ble AT-leiren ved Kristianhytta stående tom etter 1943.
Etter krigen ble brakkene i Varteig fjernet og arealet ble benyttet til jordbruksformål igjen – fram til
den nye sentralskolen sto ferdig på samme området i 1959.
Det mest konkrete minnet etter AT-leiren er et maleri som henger på museet i Varteig.
Tekst: Øistein Bøe
A
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AT-leiren i Varteig som var i drift i årene 1941-43. Til venstre for Lundeveien lå mannskaps- og redskapsbrakkene. Spisebrakka lå på andre siden av veien, utenfor høyre bildekant. I bakgrunnen ses den kommunale
lærerboligen i Solheimåsen.
Fotograf ukjent. Bildets eier: Alfhild Bergby.
Slik ser det ut i dag – med parkeringsplass der mannskaps- og redskapsbrakkene lå, mens det er skolegård
for Varteig-skolen der spisebrakka ble reist. Boligfeltet i Solheimåsen i bakgrunnen.
(Foto: Øistein Bøe)

Før og nå
Menighetsbladet startet i julenummeret i fjor en serie «Før og nå». Tanken er å presentere
ett eldre bilde i hvert nummer av Menighetsbladet, samt noe historisk fakta omkring
motivet, koblet opp mot et bilde slik det ser ut i dag.
Varteig Historielag har tatt på seg ansvaret for artikkelserien.
I nr. 6/2011 ble Snoppestad gård presentert, og i 1/2012 Vestby gård/planteskole.
Har du kommentarer eller synspunkter på serien, eller kanskje forslag på steder som
bør presenteres, send mail til varteighistorielag@gmail.com

Tirsdag 27. mars er dagen for Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon! Konfirmanter
Varteig menighetsblad
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og andre fra alle menigheter i Norge
deltar! Vi i Varteig og Hafslundsøy skal
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2012
også være med og gå årets viktigste tur.
Konfirmantene sammen med foreldre/
foresatte, møter i Varteig og Hafslundsøy kirker kl. 17.30. Dette
er hele menighetens aksjon, og vi oppfordrer andre også til å komme for å
være med på Kirkens Nødhjelps dør-tildør aksjon. La oss gå sammen i arbeidet
Mer enn én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom.
for en rettferdig verden!
Det vil folk fra Varteig og Hafslundsøy menighet gjøre
Til alle som er hjemme denne ettermidnoe med.
25. - 27. mars går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2012
dagen og kvelden: Hjelp oss å hjelpe!
av stabelen. Da besøker konfirmanter, unge og voksne
Husk å ta ut penger for å
fra Varteig og Hafslundsøy menighet alle husstander i
gi i bøssene, og ta vel imot konfirmani Varteig og på «Øya» for å samle inn penger til Kirkens
Nødhjelps arbeid.
tene og de andre bøssebærerne denne
Over én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom.
kvelden. Hjelpen kommer fram! Det
Urettferdighet tar menneskeliv hver dag. Vi er med på
nytter!
denne aksjonen for å støtte menneskers kamp for å klare

Det handler om
rettferdighet

seg selv og håper folk tar godt imot oss når vi kommer
med bøssene. Pengene som samles inn går til Kirkens
Nødhjelps arbeid for en rettferdig verden.

Livsviktige grønnsaker

I Guatemala støtter Kirkens Nødhjelp et prosjekt som
bidrar til at mennesker får mulighet til å skape seg et
liv uten fattigdom. Her gis mayakvinner opplæring i
bærekraftig jordbruk og støtte til å bygge drivhus. For
i fjellene i Guatemala er det krevende å drive jordbruk,
og dette har ført til at underernæring er utbredt. Mange
barn lider av mangelsykdommer på grunn av ensidig
kost og lite mat.
– Noen av disse problemene stammer fra konfliktens
dager da mange ble jaget på flukt og måtte bosette seg
i områder hvor de ikke hadde kunnskap om jorda de

dyrket, kombinert med uforutsigbare tørke- og regnperioder. Mange menn flyktet til byene for å finne arbeid,
mens kvinnene ble igjen på landsbygda med ansvaret
for familien, sier Hugo Garrido, leder av CIEDEG, organisasjonen bak prosjektet og Kirkens Nødhjelps partner
i Guatemala.
Kirkens Nødhjelp dekker utgifter til drivhus, vanningsanlegg og planter og frø.
Grunntanken bak prosjektet er at grønnsakene som
kvinnene dyrker i drivhus skal inngå i familiens kosthold. Et eventuelt overskudd kan selges videre og gi
inntekt. Flere av kvinnene som har deltatt i prosjektet
har nå både næringsrike grønnsaker på bordet og råd
til å gi barna sine skolegang og en utdannelse.

De livsviktige grønnsakene
Varteig menighetsblad
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Catarina Ramirez er takknemlig for grønnsakene som vokser i drivhuset. Støtten fra
Kirkens Nødhjelp er grunnen til at hun kan
gi døtrene næringsrik mat og viktig skolegang.
- Vitaminer, utbryter Catarina og smiler fornøyd. Hun og datteren
Anabella har akkurat plukket kurven full av fargerike paprika.
I det karrige landskapet 2500 meter over havet er det begrenset
hva som vil gro. Tørke to år på rad har ført til at store avlinger
har gått tapt og prisen på matvarer som selges på markedet har
skutt i været.
- Jeg er ofte bekymret for hvor jeg skal få penger til mat fra. Det
er øyeblikk hvor jeg ikke har noen ting. Da ber jeg til Gud, forteller Catarina. Hennes høyeste ønske er å gi døtrene Anabella (14)
og Marta (11) skolegang og utdannelse. – Uten utdannelse kan
man bare få jobb som vaskehjelp for familier med penger. Jeg vil
ikke at døtrene mine skal lide samme skjebne som meg. Med en
utdannelse har de rettigheter i samfunnet og de kan få en ordentlig
lønn, sier den tapre moren. Hun forteller at skolegangen er gratis,
men at gymtøy, skrivesaker og uniform må familiene betale selv.

Underernæring et stort problem

I Guatemala er 60 % av landets innbyggere urbefolkning, av
mayaavstamning. I 1996 ble en rekke fredsavtaler undertegnet
etter en over 30 år lang og blodig væpnet konflikt hvor urbefolkningen led en hard skjebne. Gjennom CIEDEG, en sammenslutning
av protestantiske kirker i Guatemala, jobber Kirkens Nødhjelp
blant annet med støtte til sårbare grupper.
- Underernæring er en stor utfordring blant mayabefolkningen,
forteller Hugo Garrido, leder i CIEDEG. Organisasjonen har
gjennomført undersøkelser som viser at mange barn lider av
mangelsykdommer og har svak helse på grunn av ensidig kost og
for lite mat. - Noen av disse problemene stammer fra konfliktens
dager da mange ble jaget på flukt og måtte bosette seg i områder
hvor de ikke hadde kunnskap om jorda de dyrket. Kombinert med
uforutsigbare tørke- og regnperioder har mange menn flyktet til
byene for å finne arbeid, mens kvinnene blir igjen på landsbygda
med ansvaret for familien.

Friske grønnsaker i drivhus

Derfor har CIEDEG startet kvinnegrupper hvor det gis opplæring
i bærekraftig jordbruk og støtte til å bygge drivhus. Catarina er
en av kvinnene som deltar i prosjektet. I drivhusene vokser nå
grønnsaker som ellers ikke gror i høyden. Grønnsaker som gir
livsviktig næring og sårt tiltrengt inntekt.
- For en stund siden plukket vi 120 agurker i drivhuset, forteller
Catarina. Siden vi er seks familie som deler, ble det 20 agurker
på hver. Vi har også tomater her. Den første avlingen fikk vi ikke
til, men den neste ga cirka 30 kilo. Den lille kvinnen smiler bredt.
Hun er stolt. Hun trenger ikke lenger bekymre seg for hvordan
hun skal skaffe penger til å kjøpe grønnsaker på markedet. Catarina har lært at bønner og mais alene ikke er tilstrekkelig kost
for tenåringsdøtrene. – De trenger vitaminer, sier hun og holder
frem kurven med paprika igjen.
Grunntanken bak prosjektet er at grønnsakene som kvinnene
dyrker i drivhus skal inngå i familiens kosthold. Et eventuelt
overskudd kan selges videre og gi inntekt.
- Det gir meg en god følelse å kunne ta vare på døtrene mine. Catarina er takknemlig for starthjelpen fra Kirkens Nødhjelp. - Nå
støtter jeg meg selv, sier Catarina fornøyd.

Catarina Ramirez fra Guatemala har fått startstøtte fra Kirkens Nødhjelp til å dyrke grønnsaker i drivhus. Nå gir hun døtrene næringsrik
mat og tjener penger nok til at jentene kan gå på skole. Catarina
tror en fremtid uten fattigdom er mulig. Her er hun sammen med
datteren Anabella (14).
Foto: Laurie MacGregor/Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon 25. – 27. mars
- Setter fokus på økonomisk rettferdighet:
Sammen kan vi kjempe for en fremtid uten fattigdom.
- Det er menighetene landet rundt som står for gjennomføringen. Ta kontakt med Varteig menighetskontor
på telefon 69 12 35 97, hvis du vil bidra ved å gå med
bøsse.
- Du kan støtte aksjonen direkte ved å:
* Benytte kontonummer 1594 22 87493
* Ringe givertelefon 820 44 088 (200 kroner)
* Sende en sms <KN200> til 2090 (200 kroner)
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Årsmelding for Varteig sokn
Menighetens årsmøte arrangeres etter gudstjenesten i Hafslundsøy
kirke søndag 25. mars. Da legges denne årsmeldingen fram, sammen
med rapporter for underutvalg og regnskapene.
I Hafslundsøy kirke er friskluftsanlegfinnes i soknet.50-års konfirmanter på
1. Menighetsrådet.
Høsten 2011 var det menighetsrådsvalg,
og et nytt råd tok til fra 1. november.
Menighetsrådet som gikk av i november
bestod av Kjell Lunde (leder), AnnKristin Handelsby (nestleder), Leif
Brenne (fellesrådet), Anders Sikkeland
(gudstjenesteutvalget, vara fellesrådet),
Gunnar Larsen (kulturutvalget), Reidun Hansen (trosopplæringsutvalget)
og Martin Hansen (trosopplæringsutvalget og Hasle menighetssenter).
Varamedlemmer: Lisbeth Johansen
(diakoniutvalget), Bente Åsheim (diakoniutvalget), Else Bergerud og Knut Bøe.
Det nye menighetsrådet består av:
Kjell Lunde (leder, representant til
fellesrådet), Ketil Strebel (nestleder),
Martin Hansen (trosopplæringsutvalget
og styret for Hasle menighetssenter og
menighetsbarnehage), Gunnar Larsen (kulturutvalget), Bjørn Langerød
(trosopplæringsutvalget), Reidun Bøe
Hansen (trosopplæringsutvalget), Knut
Bøe, Ann Kristin Handelsby (gudstjenesteutvalget)
Varamedlemmer: Lisbeth Sikkeland,
Åsta Iren Pettersen Grøtvedt, Arild
Tormod Bøe (kulturutvalget), Anette
Bakkevik Johansson, May Lisbeth
Johansen (diakoniutvalget, trosopplæringsutvalget).
Menighetsrådet har i 2011 hatt 9 møter
og behandlet 75 saker.

get forbedret. Det var fra før montert
to uttrekksvifter. For å bedre luftsirkulasjonen er det nå satt inn en stor
innsugingskanal for friskluft over
inngangsdørene.
Menigheten er deleier av Hasle menighetssenter, som er mye brukt. 149
«utleiedager» er registrert i 2011.

4. Personalet

Det har vært en viss utskiftning på
daglig-leder-fronten de siste årene. I
august 2010 begynte Marianne Raastad
Halvorsen i denne stillingen, men gikk
ut i fødselspermisjon til nyttår i samme
året. Da ble Torgunn Skarsgaard Haugerud ansatt i et 13 måneders vikariat
fra januar 2011. Hun gikk ut i fødselspermisjon 1. desember. Unni Klemsdal
kom inn i et vikariat. Så ble det klart
at Halvorsen har fått innvilget utvidet
permisjon, og fra 1. mars 2012 begynte
Anne-Mari S. Meier i vikariat som
daglig leder for ett år, med mulighet for
forlengelse, om det blir aktuelt. Alle som
har vært innom har gjort en meget god
jobb, men det har vært en slitasjefaktor
for staben med stadig utskiftning, og
menigheten har nok også kunnet merke
at ikke alle rutiner har vært inne og ting
har glippet som ikke burde glippe. Det
beklager vi.

2. Kirkelig årsstatistikk
a) Døpte totalt (som hører til i soknet):
I tillegg har vi døpt 7 barn som har bosted
og er kirkebokført i andre sokn.
b)Konfirmanter
c) Inngåtte ekteskap
d) begravelser
e) Ordinære gudstjenester
f) Andre gudstjenester og møter i kirkene
g) Familiegudstjenester
h) Kirkegjengere på ordinære gudstjenester
i) Nattverdgjester
j) Offergaver i kirkene totalt
k) utmeldte
l) innmeldte

3. Kirkene

I Varteig kirke er kirkeklokkene med
oppheng og drivverk blitt ettersett og
justert. Det elektriske opplegget er
byttet ut, og ringingen kan nå forhåndsprogrammeres og fjernstyres.

2010
31
41
8
35
63
11
7
5088
715
kr. 156824,4
0

2011
43
61
9
40
63
14
10
5419
728
kr. 153293,6
0

5. Menighetslivet

Varteig sokn har mange aktiviteter.
Mange trofaste frivillige arbeidere
støtter opp både rundt gudstjenestene,
konfirmant-arbeidet, barnearbeidet og
de mange små og store gjøremål som

bygdedagen, vinter-weekend, formiddagstreff, barnesang og juletrefest i
Hafslundsøy kirke er noe av det de
frivillige bidrar til.
Gudstjenesteutvalget og
gudstjenestereformen
I januar 2009 ble alle menigheter i
Borg bispedømme pålagt å opprette et
gudstjenesteutvalg som ble kurset for
arbeid med gudstjenestereform og nye
liturgier. Dette arbeidet ble forsinket
fra kirkemøtet og kirkerådet, og de nye
liturgiene ble ikke endelig vedtatt før
i april 2011. Det betyr at utvalget har
hatt begrenset med oppgaver i denne
tiden. Men etter at det nye ble vedtatt
har gudstjenesteutvalget jobbet godt for
å sette sammen et forslag til ny liturgi
som vi tok i bruk fra desember 2011.
Dette er begynnelsen på et reformarbeid
som vil finne sted i nesten hele 2012, og
menighetene må være innstilt på utprøving og endringer, før menighetsrådet
skal vedta en ny gudstjenesteordning
for Varteig sokn til høsten og biskopen
skal godkjenne dette, før det tas i bruk
senest til advent i 2012.
Den nye liturgien har mye til felles med
det vi kjenner fra før, men nytt er det
at hver menighet nå skal utarbeide en
lokalt forankret liturgi på grunnlag av
flere alternativer som er gitt i liturgimaterialet. Dette er et omfattende og
tidkrevende arbeid. Positivt er det at
språket i det nye er modernisert, og det
er større rom for flere aktører i selve
gudstjenesten og i gudstjenesteforberedelsene. Høsten 2011 fikk vi også en ny
bibeloversettelse, og som en konsekvens
av det er også Fadervår og Velsignelsen
endret noe.
Gudstjenesteutvalget består av: Sverre
S. Aarmo, Marit L. Dahle, Knut Bøe,
Solbjørg Bøe, Thorleif Thalberg, Ingrid Sikkeland Lunde, Anders Sikkeland (menighetsrådets representant
fram til november 2011), Ann Kristin
Handelsby (det nye menighetsrådets
representant), Leif Levinsen og Ingrid
D. Levinsen.
Trosopplæringsutvalget
Trosopplæringsutvalget har i 2011 hatt
følgende sammensetning: Leif Levinsen
(leder), Kirsten Brandt, Reidun Hansen,
Martin Hansen Lisbeth Johansen og
Bjørn Langerød (fra november 2011). .

9

Varteig menighetsblad
Diakoniutvalget
Diakoniutvalget har i 2011 bestått
av Ulla Britt Langerød, Solbjørg Bøe,
Bergljot Skauge (til sommeren), Lisbeth
Johansen, Bjarne Arntsen og Ingrid D.
Levinsen.

foreningen ut av Furulund, og er flyttet
til Breidablikk fra høsten 2011.
Ovaskogs barneforening, som er tilsluttet NMS, har møtene sine på Høgheim
hver 3.mandag, men ikke på sommeren.
Foreningen teller ca.15 medlemmer.

Kulturutvalget
Menighetens kulturutvalg har ligget
nede et par år, men menighetsrådet har
vedtatt at dette skal gjenopplives, og
utvalget består nå av Gunnar Larsen,
Arild Bøe (fra november 2011), Yngvild
E. Hansen og Kari S. Lunde.

Speiderarbeidet
Antall medlemmer i Varteig KFUKKFUM-speidergruppe er nå 15. Det er
sju speidere, seks rovere og to ledere,
hvorav en har permisjon.
Speiderne har base i Hasle menighetssenter med ukentlige samlinger, møte
mandag kveld eller tur i helga.
Grunnet ledersituasjonen går vi bare
ut med tilbud til gutter fra 6.klasse og
oppover. Dersom det melder seg flere
ledere, kan det også være mulig å gi
et tilbud til yngre barn. For å kunne gi
tilbud til jenter fra 6.klasse og oppover,
ønsker vi å få tak i noen kvinnelige
ledere.
Hafslundsøy speidergruppe, tilknyttet
Speiderforbundet, har en barnegruppe
og en ungdomsgruppe med til sammen
ca 30 speidere og fem ledere. De har
møter i Hafslundsøy kirke ca annenhver uke.

Barnesangarbeidet
Arbeidet med og blant barna er i meget
god gjenge når det gjelder sangarbeid.
For 13. året på rad har menighetsrådet
stått for «Babysang», for barn fra 0-1 år.
De har hatt seks samlinger i semesteret,
med ca. 12 barn på hver samling. «Småbarnssang», for barn fra 1-3 år har menighetsrådet også invitert til. Har også
hatt seks samlinger i semesteret og her
har det vært ca 20 barn på samlingene.
«Barnekoret Minsten», er et kor med
barn fra 3-6 år, som samler 20-25 barn
på øvelsene. Barnekoret har sunget
både i kirken og enkelte andre steder.
Dette året har barnesangen hatt to
hverdagsgudstjenester, en i hver av
kirkene våre. Kirsten Brandt og Ingrid
D. Levinsen stod for opplegget. Barna
sang, og etterpå hadde vi stor kirkesaft/kaffe med noe attåt. Det var bra
oppslutning.
Det har også vært felles sommeravslutning, der alle gruppene var samlet til
forskjellige aktiviteter: andakt, sang,
grillmat og utlodning.
Barnesangen deltok også, tradisjonen
tro, på julegrantenning ved kirken, og
det ble arrangert juletrefest 4.juledag.
Hafslundsøy Barnegospel, tilknyttet Normisjon, region Øst, har ca.25
medlemmer i alderen 6 til 12 år. Koret
øver hver tirsdag i Hafslundsøy kirke.
Koret har blant annet deltatt på noen
familiegudstjenester, og gleder seg over
stadig nyrekruttering.
Konfirmantarbeidet er omtalt i egen
årsmelding.
Søndagsskolearbeidet.
Også i 2011 har Varteig menighet
hatt et godt samarbeid med pinsemenigheten Filadelfia om søndagsskole
i Varteig. Søndagsskolen har samling
hver søndag, med unntak av enkelte
søndager der de har deltatt i kirken på
familiegudstjenester. På Betania, Ise
er det søndagsskole annenhver søndag.
Våren barneforening, som er tilsluttet
NMS, er en aktiv liten forening som
har møtene sine, ca. seks ganger i året.
På grunn av stor oppslutning vokste

Varteig menighetskor
Koret er aktivt, og har fått flere nye
sangere det siste året.Det har medvirket bl.a. i gudstjenester, på Vartun og i
førjuls-konserten. Organist Knut Bøe er
korets dirigent. I 2012 feirer koret sitt
40-årsjubileum.
Undervisningskvelder på Hasle
I samarbeid med VI-Normisjon arrangerer menigheten undervisningskvelder
på Hasle menighetssenter en torsdag i
måneden. Ingrid D. Levinsen er menighetens representant i komiteen, som for
øvrig består av Jan T. Engen (leder),
Inger Aarmo og Håvard Gabestad.
I forbindelse med lanseringen av ny bibeloversettelse var undervisningskvelden i november 2011 lagt til Hafslundsøy kirke, med besøk av prosjektleder
Hans-Olav Mørk fra bibelselskapet,
som fortalte om arbeidet med den nye
oversettelsen. Kantor Carl-Andreas
Næss, sammen emd noen sangere fra
Sarpsborg kammerkor deltok også, og
det var salg av bibler fra Bok og Media.
Kvelden var godt besøkt og en stor opplevelse for de som var til stede.
Vinterweekend
11.-13. februar i 2011 arrangerte vi
sammen med VI-Normisjon en vinterweekend på Ildjarntun i Hedalen
i Valdres.Dette er et godt tilbud, som
særlig samler unge familier tilknyttet
VI-Normisjon. Sverre Aarmo og Leif
Levinsen er nå menighetens representanter i komiteen for dette arbeidet.

Komiteen består for øvrig av Kine
Bergerud og Silje Engvoldsen. Våren
2012 er weekenden lagt til Stenbekk
misjonssenter, i håp om at flere ser
mulighet for å bli med.
Vartun
En av prestene og organisten er på
Vartun og holder andakt annenhver
torsdag, med nattverd annenhver gang.
Den andre torsdagen er det andakt ved
frivillige medarbeidere – blant dem
diakoniutvalget, som før nevnt. Menighetsrådet har også tatt på seg ansvaret
for andakt og sang på Vartun 17.mai
der også Menighetskoret er med, og en
adventshyggestund i desember.
Menighetsbladet
Bladet kom ut med seks nummer i 2011.
Det er Ketil Strebel som er ansvarlig
redaktør. Bladet deles ut av frivillige og
er også lagt ut på internett (www.menighetsblad.net). Fra og med julenummeret i 2010 har bladet vært trykket i
farger.
Økonomi
Varteig menighet har et samlet positivt resultat på kr. 32.203,24 for
2011. Samlet sum som er opparbeidet og kan disponeres pr. 31.12.2011
er kr. 203.420,67 i tillegg til at vi
har opparbeidet et fond i forbindelse
med 150-årsjubileet som nå er på kr.
35.403,63. Menigheten har god styring
på sin økonomi.

6. Takk

Takk til alle dere som er med og arbeider for Varteig og Hafslundsøy
menighet.
Vi ber om fortsatt velsignelse fra Gud,
vår Far over menighetsarbeidet og hver
enkelt som bor i soknet.
For Varteig menighetsråd
Ingrid D. Levinsen, sokneprest

Program for
Varteig
Bygdekvinnelag
17. april kl.19.00:
Mannekengoppvisning med klær fra
Stene R på Stopp,Tune.
På Bygdehallen i Varteig.
8. mai kl. 17.00:
Medlemsmøte etter oppsatt plan.
Steking av lefser. Vi inviterer med
oss interesserte i år også.
På Vestvold.
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Tårnagenthelg
i Varteig kirke

Lørdag og søndag 21. og 22. april inviteres alle 7- og 8- åringer
i Varteig og Hafslundsøy til å være med på en spennende helg i
Varteig kirke.
Vi skal løse
mysterier, kirketårnet og
klokkene skal
utforskes og
vi skal gjøre
hyggelige og
spennende ting
sammen.
Vi samles i kirken kl. 15 på lørdag og drar hjem kl.
20..00.
På søndag er vi klare igjen med nye
oppdrag kl. 9.30 og alle er med på Gudstjenesten som starter kl 11.00. Mer om
programmet og om påmelding, kommer
i eget brev i posten.
Hold av helga! Dette blir kjempebra!
Om du lurer på noe, eller om du av en
eller annen grunn ikke får invitasjonsbrevet, så ring Kirsten på tlf. 93637578.

Blimedblimedblimed!!!
Søndagsskolen
Neaskogs og Filadelfia
Våren 2012

- normisjon
- tør tjene sammen i tro
PROGRAM FOR MARS- MAI 2012:
20.03 kl 11:00: Formiddagstreff i Betania på Ise. Leif Paus er
dagens taler. Sang, opplesning og bevertning.
21.03 kl 19-21: Con Dios i Hasle Menighetssenter for ungdom
over 13 år
25.03 kl 11:00: Søndagsskole i Betania på Ise
25.03 kl 17:00: Storsamling i Hasle Menighetssenter.
Tema: ”Å være en disippel.” Sang og delekveld.
Denne kvelden er DU en viktig bidragsyter.
15.04 kl 11:00: Søndagsskole i Betania på Ise
17.04 kl 11:00: Formiddagstreff i Betania på Ise. Berit
Kristoffersen er dagens taler. Sang, opplesning og bevertning.
19.04 kl 19.00: Undervisningskveld, Hasle Menighetssenter:
Tema: ”Å nærme seg troen med ånd og/eller fornuft”
Taler: Gunnar Navestad
29.04 kl 11:00: Søndagsskole i Betania på Ise
29.04 kl 17.00: Storsamling i Hasle Menighetssenter:
Tema: ”Åvære en disippel. Tomas” Taler: Guro Thoresen
11.-13.05: VÅRWEEKEND på STENBEKK MISJONSSENTER
Husk å melde deg på snarest mulig, og i alle fall før 15.april
15.05 kl 11:00: Formiddagstreff i Betania på Ise. Torbjørn
Greipsland er dagens taler. Sang, opplesning og bevertning.
20.05 kl 11:00: Søndagsskole i Betania på Ise

15. april:
22. april:
29. april:
6. mai:
13. mai:
20. mai:

søndagsskole
søndagsskole
søndagsskole
søndagsskole
søndagsskole
Søndagsskolens
sommeravslutning

Sted: Filadelfia, Varteig
Vi starter opp igjen etter sommeren
søndag 4.september.
Kontaktpersoner:
Torill Wold mobil 900 18 436
Jorunn Hasle mobil 479 08 192

23.05 kl 19-21: Con Dios i Hasle Menighetssenter for ungdom
over 13 år
28.05 kl 17.00: Storsamling i Hasle Menighetssenter:
”Å være en disippel. I et fellesskap .” Taler: Knut Holmen
31.05 kl 19.00: Undervisningskveld, Hasle Men.sent:
Tema: ”Min troshistorie.” Delekveld.
Storsamlingene er lagt opp for hele familien.
Undervisningskveldene 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

Varteig menighetsblad
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Karnevalsgudstjeneste
Hafslundsøy kirke søndag 19. februar

Fotos: Pål Bergerud og
Ketil Strebel
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0 – 1 år, tirsdager kl. 11.00 - 13.00,
			Hasle Menighetssenter
Er avsluttet for vårsemesteret,
programmet for høsten blir annonsert
i menighetsbladet senere.

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

for barn 0 - 1år,
avsluttet for vårhalvåret

(3 – 6 år) onsdager kl. 17.30 – 18.30,
				Hasle Menighetssenter

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

				28. mars
30. mars, 6. april og 13. april
				11. april
			
Andre arrangementer der barnesangen synger/deltar:
Barnekor med barn 3-6 år,

annenhver onsdag kl 17.30
Tirsdag 20. mars, Varteig kirke: Hverdagsgudstjeneste.
Onsdag 11. april, Hasle Menighetssenter: Felles avslutning
sanggruppene.
i Hasleformenighetssenter:
				
Vi ønsker oss smågevinster til utlodning

		
Kontakt: Kirsten Brandt, tlf. 936 37 578 30. mars
		

13. april

Kontaktperson for barnesang
Kirsten Brandt, tlf 936 37 578
eller Ragnhild Brenne, tlf. 69 13 11 47.
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Slekters
gang
Døpte:
Hafslundsøy kirke:
Tuva Sofie
Moursund Nilsen
Annabel Lyby Glosli
Mia Claudius
Varteig kirke:
Mats Hammerstad Aarum
Birk Johannes Brukvangen
Elina Marie Caldén Myhre
Amalie Sofie Aasberg,
Storm-Embrik Gjørwad

Døde:
Gudrun (Bitten) Eilertsen
Jane Karlsen
Nina Kristin Ryen
Gerd Kristiansen
Dagny Fredriksen
Johanna Bråthe
Tore Jespersen
Signe Halvorsen

Trenger du noen
å snakke med?

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
Soknepresten kan nås på mobiltelefon når hun ikke er på
kontoret.
Fung. daglig leder
Anne-Mari S. Meier:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 97
E-post:
amm@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: ................ 10.00 - 13.00
Torsdag: ............... 10.00 - 13.00
Sokneprest treffes sikrest
Onsdag: ................. 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
Menighetsrådsleder
Kjell Lunde:
Telefon privat: ......... 69 13 13 03
Epost: kjelll@c2i.net
Varteig Menighetsblad:
Adresse:
Apolloveien 39
1734 Hafslundsøy
Epost:
varteig@menighetsblad.net

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

Din totalleverandør
av byggevarer
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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.

Ønsker du å annonsere i
Varteig Menighetsblad?
Informasjon om priser etc.
får du ved henvendelse til
menighetskontoret,
telefon 69 12 35 97

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» 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 25. mars

Søndag 6. mai

Maria budskapsdag
Luk 1,46-55
Luk 1,26-38
Jer 33,14-17 og Ef 1,3-6
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen. Nattverd. Offer til Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.

5. søndag i påsketiden
Luk 13,18-21
2 Sam 11,2-5.14-17; 12,1-10
1 Kong 17,8-16 eller Apg 2,42-47 og
Rom 12,1-3
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen. Nattverd. Offer til menighetens
konfirmantarbeid.

Søndag 1. april

Søndag 13. mai

Palmesøndag
Matt 26,6-13
Matt 21,1-17
Jes 56,6-8 og Rom 3,21-26
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid
D. Levinsen. Nattverd. Offer til Misjon
uten grenser.

Torsdag 5. april

Skjærtorsdag
Luk 22,14-23
Jer 31,31-34 og Hebr 10,19-25
Varteig kirke kl. 18.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen. Nattverd. Offer til Kirkens SOS.

Varteig kirke

Søndag 15. april

2. søndag i påsketiden
Joh 21,15-19
Joh 20, 24-31
Jer 31,1-6 eller Apg 1,1-5 og 1 Joh 5,1-5
Hasle menighetssenter kl. 10.00:
Familiegudstjeneste ved prostiprest
Leif Levinsen. Offer til KFUK-M Østfold krets. Etter gudstjenesten er det
«Jakten på Varteigtrollet».

Søndag 22. april

Hafslundsøy kirke.

Fredag 6. april

Langfredag
Mark 14,26-15,37
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen.

Søndag 8. april

Påskedag
Matt 28,1-10
Jes 52,7-10 og 14,7-9
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen.Nattverd. Menighetskoret
synger. Trompet ved Sigurd Skaar
Eliassen. Offer til menighetens trosopplæringsarbeid.

Telefonnummer
for kirkeskyss:
95 09 63 29

3. søndag i påsketiden
Joh 10,1-10
1 Sam 3,1-10
Esek 34,23-31 eller Apg 3,12-21 og
Hebr 13,20-21
Varteig kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kirsten Brandt. Tårnagentene.
Nattverd. Offer til Menighetens trosopplæringsarbeid. Kirkekaffe.

Søndag 29. april

4. søndag i påsketiden
Joh 13,30-35
1 Sam 15,34-16,13 II
Jes 43,16-21 eller Apg 9,1-19 og
Åp 2,1-7
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe.

6. søndag i påsketiden
Matt 7,7-12
Joh 2,1-11
Dan 9,17-19 eller Apg 4,23-31 og
3 Joh 11
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen og menighetspedagog Kirsten
Brandt. Nattverd. Konfirmantene har
ansvar for gudstjenesten. Offer til menighetens trosopplæringsarbeid.

Torsdag 17. mai

Kristi himmelfartsdag
Luk 24,46-53
Apg 1,1-14
Dan 7,13-14 eller Apg 1,1-11 og
Rom 10,6-10
Varteig kirke kl. 12.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Menighetskoret synger. Offer
til menighetens misjonsprosjekt.

Søndag 20. mai

Søndag før pinse
Joh 3,16-21
1 Mos 11,1-9
Sak 14,6-9 eller Apg 26,1-3.20-29 og
Åp 21,22-27
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 27. mai

Pinsedag
Joh 14,15-21
Apg 2,1-18
1 Mos 1,1-5 og Apg 2,1-11 eller
1 Kor 12,12-13
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen. Nattverd. Offer til Norsk Luthersk
Misjonssamband.

Ønsker du skyss til kirken?
Med forbehold om endringer.

Ring 95 09 63 29

Varteig Historielag
Mandag 23. april kl. 19.00:
Møte i Peisestua i Bygdehallen.
Kirkeverge Jan Erik Sundby foredrar
blant annet om middelalderkirkegårder, deriblant den i Varteig.
Lørdag 2. juni:
Historielaget arrangerer tur
til Elingård herregård og Tomb
videregående skole (jordbruksskolen)
for guiding på utstillinger av blant
annet husgeråd og jordbruksredskap.
På Elingård blir det også orientering
om bygningsmassen på herregården.
Det tas sikte på buss, med avreise
fra Ise klokka 09.00. Ta med stol/
sitteunderlag og niste. For nærmere
informasjon og påmelding, kontakt
Ingebjørg Skivdal innen 21. mai, på
tlf. 69 22 51 49 eller 916 89 522.
Søndag 19. juni:
Bygdedagen.
I tillegg samles historielagets slektsforskergruppe på Bygdehallen første
torsdag i hver måned kl. 19.00. Unntaket er april, da samlingen er 12.
april.

Breidablikks venner
har arrangementer følgende fredager kl. 18.00:
20. april Besøk av den blinde kantoren Annette Nordmo
18. mai: Allsangkveld
15. juni: Geir Harald Johannessen

Medlemmer og andre interesserte
er hjertelig velkommen!

Også høstprogrammet er nå klart,
med lokalhistorisk vandring i området
Strømnes/Vestgård 25. august, møte
med professor i leksikologi Ruth
Vatvedt Fjeld om dialekter 10.
september, møte med forfatter og TV2journalist Jan Ove Ekeberg om hans
bok «Kongedrapene» 8. oktober, møte
med Wigdis Bergby om historielagets
fotoarkiv 5. november og julemøte
med Egil Brenne som forteller
om oppveksten sin på Vestgård 3.
desember.
For dem som eventuelt ikke har
fått anskaffet seg historielagets
kalender for 2012, er det fortsatt
et lite restopplag for salg (kr. 70).
Vi minner også om at historielaget
har Inga-hefter for salg (70 kr for
2011-utgaven, moderert pris for eldre
utgaver), og likeså de tre DVD’ene
med skolefilmen fra 1959/bygdefilmen
fra 1961 (kr. 160), kommunefilmen
fra 1984 (kr. 160) og fløterfilm/1861skuespill (kr. 170). Bestilling kan skje
til historielagets tillitsvalgte, eller på
varteighistorielag@gmail.com
For mer informasjon – se:
www.varteig-historielag.no
Alle er hjertelig velkommen til
våre arrangementer!

Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad,
Apolloveien 39,
1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 8.mai.

