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Tirsdag 15. jan kl 11:00: Formiddagstreff i Betania.

Tirsdag 15. jan kl 11:00: Formiddagstreff i Betania.

Torsdag 17. jan kl 19:00: Undervisningskveld i Hasle
Torsdag
17. jan kl 19:00:
Undervisningskveld
i Hasle
Menighetssenter.
Kari Mangerud
Alvsvåg: Høysangen.

Menighetssenter.
Kari Mangerud
Alvsvåg:
Søndag 27. jan kl 17:00:
Storsamling
i HasleHøysangen.
Menighetssenter.
”Glede”
- Bønnevandring
store
og små.
Søndag 27. jan
kl 17:00:
Storsamling ifor
Hasle
Menig-

hetssenter.
”Glede”er- Bønnevandring
store og små.
Torsdag 31. januar
det årsmøte forfor
medlemmene
våre i Hasle menighetssenter.
Torsdag 31. januar er det årsmøte for medlemmene
Søndag 10. feb kl 11:00: Søndagsskole i Betania.
våre i Hasle menighetssenter.
Torsdag
14. feb
feb kl
kl 11:00:
19:00:Søndagsskole
Undervisningskveld
i Hasle
Søndag 10.
i Betania.
Menighetssenter. Jobs bok. Taler: Runo Lilleaasen.

Torsdag 14. feb kl 19:00: Undervisningskveld i Hasle
Tirsdag 19. feb kl 11:00: Formiddagstreff i Betania.
Menighetssenter.
Jobs bok. Taler: Runo Lilleaasen.
Andakt v Leif Sjølie. Sangvennene synger.
Søndag 24.
i Betania.
Tirsdag
19. feb kl 11:00: Søndagsskole
Formiddagstreff
i Betania.
Andakt
v Leif
Sangvennene
Søndag 3.
marsSjølie.
kl 17:00:
Storsamlingsynger.
i Hasle Menighetssenter.
Tema:
Å Tjene.
Taler: Kirsten
Brandt.
Søndag 24. feb
kl 11:00:
Søndagsskole
i Betania.
Søndag
marsklkl17:00:
11:00:Storsamling
Søndagsskole
i Betania.
Søndag 10.
3. mars
i Hasle
Menig-

Torsdag 14. Tema:
mars klÅ19:00:
Undervisningskveld
i Hasle
hetssenter.
Tjene.
Taler: Kirsten Brandt.
Menighetssenter.
Tema:
Forkynneren.
Taler:
Ingrid
Søndag 10. mars kl 11:00: Søndagsskole i Betania.
Dorthea Levinsen.

Torsdag 14. mars kl 19:00: Undervisningskveld i Hasle
Tirsdag 19. mars kl 11:00: Formiddagstreff i Betania.
Menighetssenter.
Tema:
Forkynneren. Taler: Ingrid
Andakt v Finn Olav
Myhre.
Dorthea Levinsen.

Mandag 1. april (2. Påskedag) kl 12:00: Friluftsgudstjeneste19.
på mars
Grinderød
i Skjebergdalen.
Tirsdag
kl 11:00:
Formiddagstreff i Betania.
Søndag 7.
aprilOlav
kl 11:00:
Søndagsskole i Betania.
Andakt
v Finn
Myhre.
Søndag
Storsamling
MenighetsMandag7.1. april
april kl
(2.17:00:
Påskedag)
kl 12:00:i Hasle
Friluftsgudssenter.
tjeneste på Grinderød i Skjebergdalen.

Søndag 7. april kl 11:00: Søndagsskole i Betania.
er Storsamling
lagt opp for hele
familien.
SøndagStorsamlingene
7. april kl 17:00:
i Hasle
MenighetsUndervisningskveldene er først og fremst beregnet på voksne.
senter.
Vil du ha en påminnelse på SMS når et møte nærmer seg?
Gi beskjed til Knut Holmen, mob 909 77 805
Storsamlingene
er lagt
opp for hele familien.
eller på e-post:
koholm@online.no.

Undervisningskveldene er først og fremst beregnet på voksne.
Mer om oss på www.vi.normisjon.no

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.
Mer om oss på www.vi.normisjon.no
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Kallet fra vingården
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eller spørsmålet etter Gud

I det første nummeret av Menighetsbladet i februar 1973 skriver fungerende sokneprest John Røstad
en kommentar til søndagens tekst. Den omhandler «Kallet fra vingården» fra Matt.25,14-30. Andakten og alt som ellers står i bladet gir det samme inntrykket. Man henvender seg til en menighet og
folk i ei bygd som regner kristendommen for selvsagt og naturlig å innrette livet etter. Det være
seg i gudstjenestelivet eller i misjonsforeningene. Den kristne tro var ledestjernen som viste vei til
Gud gjennom Jesus Kristus og ga kallet til etterfølgelse og tjeneste for evangeliet. Slik var det. Er
det slik fortsatt?
Tidene har forandret seg, og ganske raskt! På mange områder i livet og i samfunnet har forandringer skjedd i voldsomt tempo. Ingenting synes å være som før. Før sa man «sikkert som banken».
Er banken så sikker lenger? Finansuroen i verden rokker ved mye av det som var forutsigbart og
trygt for mange mennesker. Før sa man «sikkert som amen i kjerka». Er det så sikkert alt som sies
og skjer i kjerka lenger? Også i kirken skjer forandringer. Ikke alle er like glade for det. Mange
kjenner utrygghet med forandringer, i alle fall av det man regner som grunnlag og basis i livet, slik
som økonomi og tro er. Andre igjen kjenner livskraft og motivasjon på forandringer, fordi livet er
jo sånn. Livet står jo ikke stille.
Det er mer offentlig interesse omkring tro og religion nå enn på lenge. Det kan synes som
det gamle selvsagte blir rystet støvet av og stilt spørsmål ved. Og det er jo bra. Det kan aldri være
et mål å gjøre skikkene og det gamle, vanlige til evig gyldighet.
Målet må heller være å tenne liv i gamle glør og tenne ny ﬂamme
der det ikke har brent før. Jeg snakker om troen på Gud, slik
den er gitt oss gjennom Jesus Kristus.
Tiden etter jul kalles Åpenbaringstiden. Det er tid for
å avsløre, avdekke, åpenbare det skjulte. Hvem Jesusbarnet egentlig er, det er spørsmålet menneskene på
jorda aldri kan bli ferdig med. Svaret gis hele tiden,
som en levende kilde av erfaringer med Gud og oppdagelser av Guds Ord.
Overskriften på denne andakten har et dobbelt sikte.
Også for et jubileumsnummer av Menighetsbladet
gjelder det samme budskapet fra Gud som alltid
har lydt i verden: Gud kom til verden for å vise oss
veien til Gud. Derfor er kallet om medarbeidere i
vingården viktig: Gå ut og fortell! Få folk til å se
og oppdage og tro! Det andre spørsmålet er brennaktuelt i vår tid. Vi ser og hører det hele tiden, at
mennesker finner ulike måter å søke og finne gud
på, gud med liten g. For Gud med stor G kan ingen
mennesker finne selv. Det er Han som finner oss! Og
det handler Åpenbaringstidens tekster om.
Vel møtt til gudstjenester i våre kirker framover og
bli med på stadige opplevelser av å drikke fra Livets
kilde,som aldri går tom, aldri blir umoderne, aldri kan
smittes av noe slags virus, for Livets kilde er Gud selv,
åpenbart gjennom sitt Ord og gjennom sine sakramenter.

Leif Levinsen
prostiprest
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Maleri av Køya, med Hestehagen og Gryte i bakgrunnen. Det var Isak Kristiansen som malte
stedet i 1944. Steinar Bergby, som eier Rud/Køya i dag forteller at hans mor Solveig (1932-2012)
satt ved siden av Kristiansen da man malte. (Eier av maleriet: Varteig Historielag.)

Første husværet var en jordkoie
Da de første beboerne slo seg ned på Køya (Rud) omkring 1840, var husværet deres en jordkoie. Familien
besto av foreldre og to barn.
Rud/Køya (gårdsnummer 3013, bruksnummer 5) var husmannsplass under Kongsrud, og ble altså ryddet for rundt 170 år siden.
Far i huset – for ikke å si far i gammen – var Johannes Arnesen fra Tune. Kona het Anne Olsdatter og
var født og oppvokst på Ørka. Før de etablerte seg på Køya, hadde de i en tid bodd på Brennås.
Anne og Johannes hadde to barn – datteren Elen (født i 1825) og sønnen Christen (1833).

To storfe på båsen

Det var nok alt annet enn velstand for husmannsfolkene på Køya, men med lønna fra lensa rakk det
til å brødfø en familie.
Sønnen Christen tok over driften på Køya, mens søsteren ble husmannskone på naboplassen Sagdalen.
I 1865 hadde Christen og kona Gurine to storfe på båsen. Hest måtte de imidlertid låne framme på
gården når onntidene skulle gjøres unna.
Det var for øvrig Gurine og Christen som bygde stua
som står på plassen i dag. Da stedet ble presentert i
Varteig Historielags årstidsskrift i 2008 ble det antydet at boligen ble reist omkring 1860. Senere etablerte
Christen seg på nedre Morthaugen – en gård som i dag
ligger i Rakkestad.

før og nå
Varteig menighetsblad
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Tre brødre – tre plasser

Christens far hadde vært gift tidligere, og to halvbrødre
av Christen etablerte seg på hver sin husmannsplass på
strekningen fra Bøkrysset mot Grytebrua.
For sikkerhets skyld het alle tre plassene Køya. Christen
altså husmann på Kongsrud-Køya, halvbroren Ole på
Ørka-Køya og en annen halvbror Erik på Bergerud-Køya,
framme ved Bøkrysset.
Rud/Køya ligger i dag usjenert og tilbaketrukket, men da
den nye veien fra Bøkrysset, om Sinkerud med bru over
Gryteevja sto ferdig i 1871 lå plassen sentralt til like ved
nyveien. Dette var ferdselsåren mot Tangen helt fram til
veien fra kirken over Kokkim og Gryte kom på 1930-tallet.

Lensmann Larsen

Vi skal ikke gå i detalj om all bosetting på Rud/Køya, men
dveler litt ved Martin O. Larsen (1844-1927) og kona Anne
Marie Syversdatter fra Kongsrud (1842-1883). Larsen var
fra Rakkestad, men kom til Furuholmen som kontorist
ved lensa og betjent ved lensmannskontoret.
Da han i 1875 giftet seg med datteren på Kongsrud,
ble Køya deres bolig fram til de kjøpte Småberg i 1881.
Samme året ble for øvrig Larsen lensmann i Varteig.

Den sjarmerende røde stua på Rud/Køya er omkring 150 år gammel.
Er utsikten mot Gryte borte på grunn av vegetasjon, vil man til venstre
for boligen se at man fortsatt har utsyn mot Tangen. (Foto: Øistein Bøe.)

Selveiende

Køya ble ikke selveierbruk før i 1909, da Anton G. Lunde og kona Anna Mathilde Larsen kjøpte plassen – som da fikk navnet
Rud. Eiendommen er på rundt 40 mål.
I 1926 tok Anton og Anna over Lunde gnr
3012, bnr 1 etter sin far, og Rud/Køya ble
solgt til Antons onkel Martinius Hansen
Grythe.
Martinius hadde tidligere eid Nymark
i Tune, men han og kona Elen hadde
bodd noen år på Utenga (Dalene ved
Nordengen) da de kjøpte Rud/Køya. Sønnen Erling og kona Sigrid overtar i 1941.
Neste eierskifte blir i 1977, når datter
og svigersønn Solveig og Ola Bergby tar
over. Eier siden 1999 er Steinar Bergby,
eldste sønnen til de forrige eierne. Dermed har stedet vært i samme families eie
helt siden Anton og Anna ble de første
selveierne i 1926.
Rud/Køya ble leid ut i en årrekke. Siste
fastboende var Gustav Akselsen, som
bodde der fram til han døde i 1957. Deretter ble stedet i mange år leid ut som
feriested.
Tekst: Øistein Bøe
Lagården er borte, til fordel for et nyere uthus – men boligen fra omkring 1860 er holdt
i svært god hevd. Den mest merkbare forskjellen er nok at utsikten mot Hestehagen og
Gryte er borte. Skogen har tatt over der det før var beite. (Foto: Øistein Bøe.)
Før og nå
I serien «Før og nå» er tanken å presentere en artikkel i hvert nummer av Menighetsbladet, bygd på et gammelt og et nytt
bilde fra samme sted.
Varteig Historielag har tatt på seg ansvaret for artikkelserien.
I nr. 6/2011 ble Snoppestad gård presentert, i 1/2012 Vestby gård/planteskole, 2/2012 AT-leiren i Varteig, 3/2012 kirkestallene
i Varteig, 4/2012 Helgeby søndre, 5/2012 Ise stasjon og 6/2012 Øya-skolen som brant.
Har du kommentarer eller synspunkter på serien, send mail til varteighistorielag@gmail.com
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Del en venn
Det er fint å ha en god venn. En som tåler å høre
dine tyngste tanker og som kan lytte mer enn
de snakker selv. Ikke alle har en slik venn, så
kanskje du vil dele din?
Ordene er hentet fra Kirkens SOS sin
nye rekrutteringskampanje Del en
venn, som baserer seg på at vi ber mennesker om å dele en venn. En venn de
ville snakket med dersom de trengte å
snakke om noe vanskelig i livene sine.
Målet med kampanjen er selvsagt å
rekruttere nye medarbeidere, samtidig
som vi gir et kompliment. Det er godt å
vite, og hyggelig å høre at en annen synes du er en god venn å snakke med når

livet er vanskelig. Så kan den vennen
man tipser ta kontakt med Kirkens SOS
selv for å få mer informasjon. Mange vet
ikke at de har ferdighetene som kreves
for å snakke med mennesker i kriser.
Det er heller ikke alle som kjenner til
Kirkens SOS som et sted for både å
utvikle egne evner som gode samtalepartnere, og samtidig hjelpe mennesker
som mangler en venn i sitt liv.

Kirkens SOS har allerede fått god hjelp i
rekrutteringskampanjen av blant annet
Bjørn Sundquist, Stig Inge Bjørnebye og
Jenny Jenssen som alle deler sine venner. Marcel Leilienhof har tatt bildene
som brukes, og kampanjen er utviklet
i samarbeid med reklamebyrået Ernö.
Vi trenger din hjelp også, og håper du
vil hjelpe! Dersom du ønsker å benytte
Del en venn til å gi en god venn et kompliment er vi takknemlig for det.
Det er to steder å dele en venn: på nettsiden: delenvenn.no, eller ved hjelp av
vår Facebook-app, som er tilgjengelig
på delenvenn.no.

Bjørn har én venn som lytter og én venn som snakker.
Erik er begge de to vennene. En god venn skjønner
når det er lurt å si noe og når det er best å la
være. Ikke alle har en slik venn, så kanskje du vil
dele din? Kirkens SOS har behov for mennesker med
slike kvaliteter til å betjene vår krisetelefon.
Du deler ved å fylle ut navnet og e-postadressen
på delenvenn.no

www.delenvenn.no

En verden uten fattigdom er mulig
Det handler om rettferdighet

sjon 2012

steak
Støtt Kirkens Nødhjelps fa
Takk for ditt bidrag

25. – 27. mars
KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON

Send SMS <KN200> til 2090 (200 kr)
eller ring givertelefon 820 44 088 (200 kr)
eller benytt kontonummer 1594.22.87493

2012

Årets ildsjel 2010
kommer til Øya
Vidar Bøe har sin oppvekst på Hafslundsøy og
kommer nå i februar til
Øya-kirken for å snakke
om «Tid sammen». For tre
år siden fikk han prisen
som «Årets ildsjel».
Tirsdag 12. februar kommer Vidar Bøe
til Hafslundsøy kirke for å snakke om et
tema han har brent for hele livet: «Tid
sammen». Det er kulturutvalget i Varteig og Hafslundsøy menighetsråd som
inviterer til denne kulturkvelden som
også inneholder sang- og musikkinnslag
av noen ungdommer fra distriktet.
På idrettsgallaen 2010 ble Vidar Bøe
hedret med tittelen: «Årets ildsjel».
Prisen blir utgitt hvert år til den personen som har stått på for å gi et andre
et bedre liv, enten det er å utvikle egne
ferdigheter eller komme seg ut av en
vanskelig livssituasjon.
Det er nettopp en vanskelig livssituasjon Vidar også har vært i da familien
misten sin sønn og bror Anders, som
bare var 17 år gammel.
Vidar jobbet i mange år som politimann
i Oslo, men brukte tiden til å prate med
de småkriminelle framfor å putte de bak
lås og slå, da han mente de hadde større
mulighet til å få seg et bedre liv ved å bli
hjulpet. Derfor var han med på å stifte
Østmarka idrettslag, som har som mål
at medlemmene skal mestre nye oppgaver, ikke prestere topp resulteter. Mye
av virksomheten er basert på utfordringer man møter i naturen og gjennom
friliftsliv. «Bort med reservebenken»,
er at av slagordene Vidar holder fram.
Best kjent ble han gjennom TV2-dokumentaren «Den store styrkeprøven»,
om sykkelturen fra Trondheim til Oslo
sammen med den blinde pakistanke
gutten Tahir i 2009.
Disse hendelsen har ført til mange
forespørsler fra foreninger og lag om å
fortelle om dette arbeidet. Det har vært
avisoppslag, intervjuer i tv, foredrag og
en bok skrevet av forfatteren Håvard
Rem.
Vidar er født i Varteig og flyttet til
Hafslundsøya da han begynte på skolen
i 1956. Øya var da i en stor utbyggingperiode der mange unge familier med barn
i alle aldre kom flyttende. Det var aldri
spørsmål om å finne lekekamerater,
hele Øya ble brukt, alle var ute enten i
veien og kastet på stikka, slo ball eller

Vidar Bøe og Tahir Hussain. (Foto: Privat)
vippet pinne, eller de spilte fotball på
løkka. Om vinteren gikk de på skøyter
på isen når Nipelva var frosset til. Også
Hafslundbanen ble sprøytet. Eller det
var skiturer i Hafslundskogen. Der var
det også hoppbakke hvor man kunne
hoppe opp mot 20 meter. Var været dårlig var det tid for Yatzy eller Monopol.
Ishockeyspillet var også flittig brukt. På
radioen ble alle sportssendinger flittig
lyttet til. Skøytetider ble notert, og Kup-

pern, Maier og Stensen var de store heltene. Også var det tid for korpsøvelser.
Oppveksten på Øya på 1950 og 60-tallet var Vidars bakteppe for hans videre
ferd, holdninger og valg i livet. Det var
fedre som syklet på jobb, mødre som
var hjemme, du kjente navnene på alle
i gata og folk hadde tid til hverandre.
«Tid sammen» er altså tema for denne
kvelden. Det blir også anledning til
samtale i løpet av kvelden.
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KARNEVAL I
VARTEIG KIRKE!
Søndag 10. februar er det
fastelavnssøndag og
Karnevalsgudstjeneste i Varteig kirke!

Søndag 27. januar kl. 11.00
inviteres dere, sammen med
familie, venner og faddere
til familiegudstjeneste i
Hafslundsøy kirke.

Vi håper mange vil komme, og alle som vil
(både barn og voksne) kan kle seg ut,
jo flere som gjør det, jo morsommere blir det.
Vi håper på fullt hus!
Velkommen til en annerledes gudstjeneste,
der skjemt og alvor går hånd i hånd!
Hilsen Kirsten og Ingrid

DENNE SØNDAGEN BLIR
DET UTDELING AV
KIRKEBOKA TIL ALLE
4-ÅRINGENE
SOM KOMMER!

Søndagsskolen

Neaskogs og Filadelfia
Velkommen til
nytt søndagsskoleår.
Vi startet opp igjen
13. januar kl.10.30
Vårens program:

Sted:
Filadelfia, Varteig.

Kontaktpersoner:
Jorunn Hasle
mobil 4790 8192
Torill Wold
mobil 9001 8436

13. januar: søndagsskole
20. januar: søndagsskole
27. januar: søndagsskole
3. februar: søndagsskole
10. februar: Vi deltar på
karnevalsgudstjeneste i
Varteig kirke.
17. februar: vinterferie
24. februar: vinterferie
3. mars: søndagskole
10. mars: søndagskole
17. mars: søndagskole
24. mars: påskeferie
31. mars: påskeferie

Varteig menighetsblad
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Varteig
Menighetsblad
40 år

Knut Bøe var med i redaksjonskomiteen
i Varteig Menighetsblad for 40 år siden.
Og han har tatt vare på samtlige utgivelser gjennom 40 år. (Foto: Ketil Strebel)

40 år med
Varteig
Menighetsblad
I februar 1973 kom det første nummeret av Varteig
Menighetsblad ut. Nå kan
vi markere et lite jubileum.
«Det er spennende å begynne med noe
nytt. Denne gangen gjelder det altså
menighetsblad for Varteig.
Bakgrunnen for tiltaket er ganske
enkelt et sterkt ønske fra flere hold om
å komme i gang med dette – etter at
både menighetsrådet og et menighetsmøte i kirken har gitt saken sin varme
tilslutning.
Vi har da tatt mot til oss – særlig etter
et godt offer til saken julaften i kirken
– og sender da med dette ut det første
nummer av Varteig Menighetsblad.»
Slik skrev daværende sokneprest i
Varteig, John Røstad på forsiden av
det aller første nummeret av Varteig
Menighetsblad, et blad som ble sendt
ut til husstandene i Varteig i februar
1973. 40 år er gått, og siden bladet stadig kommer ut, hadde det vel uten tvil
noe for seg, det menighetsrådet og menighetsmøtet gjorde vedtak om i 1972.
Den 8. januar 1973 valgte Varteig Menighetsråd en redaksjonskomité for det
nye menighetsbladet. Komitéen bestod
av sokneprest John Røstad, Knut Bøe,
Olav Westgaard og til kasserer Margit
Myrås. I praksis var det soknepresten
i Varteig som var redaktør for menighetsbladet fra starten. Slik kom det til å
være fram til Sidsel Mathisen ble ansatt
i stillingen som menighetssekretær i
1990. Da inngikk ansvaret for menighetsbladet i denne stillingen.

Et meldingsblad

-Det var nok sokneprest Røstad som tok
initiativet til at bygda skulle få sitt eget
menighetsblad, minnes Knut Bøe, som
altså var med i den første redaksjonskomiteen fra 1973. – Nabomenighetene
hadde jo menighetsblad, og vi så jo nytten i å gjøre kjent det vi drev med i de
ulike foreninger og lag.
Nettopp dette Bøe peker på skriver også
Røstad i sitt første innlegg i det første
bladet: - Vi trenger å vite om hverandre

og vite hva som skjer – da og der.
-Det skulle rett og slett være et meldingsblad. I menighetsbladet skulle folk
kunne lese hva som skjedde, når det var
møter og gudstjenester og slikt, sier Bøe.
«Bladet vil være en appell til alle om å
ta vare på – og stå vakt om de kristne
grunnverdier i hjem, skole og kirke.
Hvert nummer av bladet vil ha en
andakt med budskap fra søndagens
evangelium», skrev Røstad på første
side i det første nummeret. Og dette
har vi holdt fast ved hele tiden. Også
i nåtidens utgaver av Varteig Menighetsblad kan du lese en andakt, aktuell
for sesongen.

Opptil 10 ganger i
året

Slik så det ut, det første Varteig Menighetsblad, som kom i februar 1973. Hele
dette bladet kan du lese på side 13 og 14
i dette nummeret.

De første årene var ikke Varteig Menighetsblad så stort i volum: det kom med
fire eller kanskje åtte sider i A5-format
(ca 21x15 cm). Til gjengjeld kom det ofte.
I mange år var det både åtte og ti utgaver i året. Det vil si: julenummeret var
noen år et dobbeltnummer, slik at det i
praksis da var ni utgaver årlig. Bladet
kom stort sett en gang i måneden med
unntak av sommerferien og altså med
en dobbeltutgave i desember/januar.
Men i årene fra 1984 til 1987 var det ti
utgaver hvert år.
Senere kom bladet ut sjeldnere, seks –
sju- åtte ganger årlig, men etter hvert
ble det i stedet mer fyldig.
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-Menighetsbladet ble et viktig bindeledd
mellom Kirken og hjemmene i Varteig.
Bladet spilte eksempelvis en betydelig
rolle da vi på midten av 70-tallet tok fatt
på arbeidet med å samle inn penger til,
og senere bygge menighetssenteret på
Hasle. Gjennom bladet fikk vi sendt ut
informasjon om hvordan arbeidet gikk,
vi fikk informert om loppemarkeder og
dugnader, minnes Bøe.

En ny tid for bladet

I 2005 ble en ny tid innledet for Varteig
Menighetsblad. Det ble gjort vedtak om
at Hafslundsøy skulle bli en del av Varteig sokn fra nyttår 2006. Komiteen som
arbeidet med sammenslutningen fant
det naturlig at Varteig Menighetsblad
ble sendt ut også på Hafslundsøy fra
høsten 2005. Dette blant annet fordi menigheten på Hafslundsøy skulle stemme
ved menighetsrådsvalget i Varteig det
året. Samtidig endret bladet størrelse
til A4-format. Over sommeren ble altså
både opplag og format doblet. I 2005
kom bladet bare med fire utgaver, men
året etter ble det økt til fem og året etter det igjen til seks. Nå kommer bladet
ut omtrent annen hver måned, seks
ganger årlig.
Ketil Strebel hadde oppgaven som redaktør for Tune og Greåker Menighetsblad, men som bosatt på Hafslundsøy,
og altså i Varteig sokn fra 2006, tilbød
han seg å overta jobben med å lage
menighetsblad for Varteig.
I desember 2010 ble bladet for første
gang trykket i farger, og slik har det
vært siden. Siden sommeren 2011 har
bladet kommet ut med 16 A4-sider i
hvert nummer.

Varteig Menighetsblad produseres nå med et dataprogram som heter InDesign.

Teknisk utvikling

Produksjonen av bladet er svært annerledes i dag enn hva den var da
John Røstad og komitéen tok fatt på
sitt arbeid. Mens det den gangen ble
levert manus skrevet på skrivemaskin
og bilder på papir til trykkeriet, lages
alt digitalt nå. For 40 år siden måtte
det lages klisjéer for å få trykket bilder.
Dette var forholdsvis kostbart, og antallet bilder i bladet ble begrenset.
I dag kommer manus og bilder på epost til redaktøren. Han setter det opp
ved hjelp av et dataprogram som heter
Adobe InDesign, og det blir sendt over
en trykkeklar datafil til trykkeriet.
Denne overføres pr bredbånd rett fra
oss til serveren på trykkeriet.

Dugnadsinnsats

Varteig Menighetsblad er et dugnadsprodukt. Mange er flinke til å bidra med

både stoff og bilder til bladet vårt. Og
bladet distribueres på dugnad. Vi har
16 bud som dekker alle husstander i
Varteig og på Hafslundsøy. Budenes
dugnadsinnsats alene betyr besparelser
på flere titusener av kroner hvert år.
Det eneste vi stort sett har av utgifter
er trykkingen av bladet. Utgifter til
hvert enkelt blad, ferdig distribuert i
postkassene er ca 3,50 kroner! Utgivelsen av menighetsbladet er finansiert av
noe annonseinntekter, en betydelig del
gaveinntekter innbetalt ved giroer som
legges ved bladet et par ganger i året,
og ved ofring i kirkene våre.
Varteig Menighetsblad har stadig
samme målsetning: å være et bindeledd
mellom Kirken og hjemmene i Varteig
og på Hafslundsøy, å informere om hva
som har skjedd og hva som skal skje i
menigheten vår. Og andakten er på
plass i hvert nummer, sammen med
oversikt over gudstjenester og møter,
navn på dåpsbarn, konfirmanter, vigde
og de som har gått bort.
Samtidig finner vi litt annet i menighetsbladet. Spesielt kan nevnes serien
Varteig Historielag presenterer med
gamle bilder fra bygda vår, ledsaget
med fyldig informasjon. Det er kanskje
ikke det stoffet man tradisjonelt finner
i et menighetsblad, men uten tvil til
stor glede for mange av våre lesere.
Tilbakemeldingene tyder på det!
Redaktører av Varteig Menighetsblad
gjennom 40 år:
John Røstad		
1973
Torgeir Torset		
1973 – 1978
Ørnulf Elseth		
1979 – 1986
Ole H. Halstensen
1987 – 1990
Sidsel Mathisen		
1990 – 2005
Ketil Strebel		
2005 -

Torleif Thalberg har delt ut menighetsblader på Hafslundsøy i mangfoldige år.
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Varteig menighetsblad
40 år!
For noen år siden gikk jeg inn i en musikkforretning der jeg var prest den gangen,
og skulle kjøpe en CD. Da sa plutselig han som ekspederte: «Du er kjendis du?»
«Nei», svarte jeg, «jeg er ikke noen kjendis.» Men han ga seg ikke: «Jeg er helt sikker
på at jeg har sett deg før!» «Ja, men det er ikke så rart», svarte jeg. Jeg er jo prest
her i bygda. Du har sikkert sett meg i kirken?» Men mannen var bestemt på at det
ikke var det. Han pleide ikke gå der. Han hadde lest om meg, mente han, og tenkte
tydelig så det knaket. Så lyste ansiktet opp, og han utbrøt: «Kanskje jeg har sett deg
i menighetsbladet!»
Det er en ære og en glede å få gratulere Varteig menighetsblad med 40-årsjubileum!
I februar i 1973 kom første nummer ut, og siden har det jevnlig droppet ned i bygdas
postkasser. Og fra sammenslåingen med Hafslundsøy i 2006 er bladet også blitt et
organ for Øya.
Og jeg vet mange leser menighetsbladet når det kommer. Det er et viktig blad for informasjon om menighetens liv og virksomhet, men også for annen virksomhet i vårt
lokalmiljø. Særlig interessant har det vært å lese Historielagets artikler som har hatt
fast plass i senere tid. Gjennom dem lærer vi nærområdet vårt enda bedre å kjenne.
Og gjennom menighetsbladet rekker vi videre ut enn vi gjør gjennom gudstjenester
og alt det andre vi driver med!
Mye har forandret seg, også i kirken, gjennom 40 år. Leser vi det første nummeret av
bladet, så er både layout og språkform annerledes enn i dag. Bladet har blitt mer
omfangsrikt. Det har blitt flere bilder, og endatil farger, og det gjenspeiler at også
kirkens virksomhet på mange måter er mer omfangsrik nå enn tidligere – ikke minst
gjennom alt vi gjør for barn og ungdom.
I bladet følger vi også med på livets gang. På barn som døpes, ekteskap som inngås,
og hvem som gravlegges. Også slik utgjør menighetsbladet et stykke historie som det
er vel verd å ta vare på.
I anledning jubileet vil jeg rette en stor takk til dagens redaktør, Ketil Strebel, for
det flotte arbeidet han gjør med og for vårt menighetsblad. Det er
ikke få arbeidstimer som legges ned i dette. Han har også tatt arbeidet med å digitalisere alle nummer av menighetsbladet som
har vært gitt ut gjennom disse 40 årene og gjort dem tilgjengelige på internett. Kjempeflott! Det er vel verdt å ta en titt på
bladene som ligger der for å se utviklingen som har vært.
Jeg ønsker menighetsbladet for Varteig og Hafslundsøy et
langt liv og Guds velsignelse!
Det er viktig med et slikt lokalt organ, hvor det er mulig for
noen å hver å bli «kjendis» – om enn for en stakket stund!...
Sokneprest Ingrid D. Levinsen
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På internettsidene til Varteig Menighetsblad finnes samtlige blader som er kommet ut gjennom 40 år.

Varteig Menighetsblad
kan leses overalt

Varteig Menighetsblad er også tilgjengelig på internett. Vi er litt stolte av at
samtlige utgaver som er kommet ut i løpet av Menighetsbladets 40-årige historie
Siden høsten 2005 har Varteig Menighetsblad vært å finne på internett.
Adressen til nettsidene våre er:
http://www.varteig.menighetsblad.net
- Internettsidene våre har to viktige
funksjoner, sier redaktør Ketil Strebel.
- For det første ønsker vi at menighetsbladet vårt skal være tilgjengelig for alle
som har tilgang til nett, ikke bare de
som har postkasse i Varteig. For det andre er det et arkiv med samtlige blader,
slik at det er mulig for alle interesserte
å bla seg tilbake i årgangene.

300 blader i arkivet

Ikke lenge etter at internettsidene var
etablert, tok vi jobben med å scanne
samtlige tidligere utgaver av bladet og
lagre dem i dataformatet PDF. Kvaliteten er ikke helt på topp, for det er
vanskelig å scanne dokumenter med
både tekst og bilder, slik at begge deler
får maksimal kvalitet. Men, det er blitt
såpass lesbart at de som er interessert
i gamle utgaver av bladet har et greit
tilbud.

faktisk er tilgjengelig for nedlasting. Og
nye utgaver av bladet kan leses på internett en uke eller to før bladet er å finne
i postkassen.

- Noen kan ha moro av å finne bladet
der de selv står nevnt som dåpbarn
eller konfirmanter. Og det er jo en del
artig lokalhistorie i bladene, mener
redaktøren.

Kan leses «overalt»

Det fine med det som ligger på nettet
er jo at kan leses alle steder der man
har tilgang til nett. Det betyr at alle
som måtte ha interesse for hva som
skjer i menigheten i Varteig kan følge
med. Vi vet at en del som har flyttet fra
bygda, synes det er moro å se bladet, og
er fornøyd med det de finner på nettet.
- Bladet er tidlig tilgjengelig på internett. Kort tid etter at vi har overført
bladet til trykkeriet, legger vi en utgave
ut på nettet. Og siden det ofte tar et par
tre uker fra bladet er sendt til trykkeriet
til det er i postkassene, kan de som er
interessert lese det «lenge før» på nettsidene våre, forteller Strebel.
Datafilen som overføres til trykkeriet er
forholdsvis stor, og vi har valgt å legge

en mindre fil på nettsidene. Det betyr
at bildene får litt dårligere kvalitet på
nettet, men det går raskere å laste ned
bladet.
Det er endel interesse for å lese bladet
på nett: Hver gang vi legger ut en ny
utgave på nettsidene, blir denne lastet
ned 100-150 ganger i løpet av den første
måneden.
- Vi har inntrykk av at det både er folk i
Varteig som laster ned bladet for å lese
det tidligere, og at det er en del utenfor
soknet som ikke får det i postkassen
som henter det selv på denne måten.

Annen informasjon

På internettsidene til Varteig Menighetsblad finnes også annen basisinformasjon: Oversikt over gudstjenester,
kontaktinformasjon for menighetskontoret og de ansatte, oversikt over
menighetsrådet etc.
Velkommen til å besøke menighetsbladets internettsider!
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Arkivet speiler historien
Arkivet speiler historien

Å bla i gamle årganger av Varteig Menighetsblad blir som å bla i Varteig menighets nyere
historie. Rett nok går denne «historieboken»
bare 40 år tilbake i tid, men det er likevel
mye hyggelig lesing. De mest voksne blant
oss finner tilbake til gode minner, den yngre
generasjon kan få et lite innblikk i hvordan

tingene er blitt som de er. Vi kan lese om
prester, biskoper og menighetsråd som har
kommet og gått, vi kan lese om kor, klubber
og foreninger. Vi kan lese om prosjekter som
kom til å endre mye - som byggingen av Hasle
menighetssenter og sammenslutningen med
Hafslundsøy.

I februar 1977 er det Hasle Menighetssenter som preger forsiden av bladet.
Innsamlingen skyter fart, et styre er
oppnevnt og arbeidet med å skaffe tomt
er godt i gang.
I mars 1978 ønsket Varteig Menighetsblad Gunnar Lerud velkommen som
biskop i Borg.
I februar 1979 takkes sokneprest
Torset med familie for tiden de virket i Varteig, og samtidig blir Ørnulf
Elseth Ønsket velkommen til bygda.
samme nummeer kan vi lese at styret
for Hasle Menighetssenter har kjøpt
tomter til barnehage, menighetshus og
vaktmesterbolig, og at det er håp om
at byggearbeidene skal komme i gang i
løpet av 1979.

Høsten 2003 skriver Menighetsbladet
om det nye barnekoret som øver på
Hasle Menighetssenter. Nesten 30
barn møtte fram da
det var blitt annonsert at det skulle
startes nytt kor.
Så, i januar 2006 er det store endringer
i Varteig sokn som omtales: soknet blir
dobbelt så stort ettersom Hafslundsøy
nå tilhører Varteig i stedet for Tune.

Høsten 1992 er det hyggelig lesestoff i
menighetsbladet. Vi kan lese programmet for åpningen av Hasle Menighetssenter. Et prosjekt menigheten har
arbeidet med i over femten år er fullført!
Og et år senere
i september
1993 er det hundreårsjubileet for
Ungdomslokalet
Breidablikk som
preger bladet.

Varteigs to prekestoler i Afrika er tittelen på første side i april 1990. Det
ble samlet inn penger til prekestol ved
Misjonsaksjonen i bygda, og elever
fra Varteig skole laget en prekestol til
kirken i Namalundu i Zambia. Denne
prekestolen ble innviet på menighetens
årsfest.

Og naturlig stoff
i bladet er selvfølgelig omtale
av prester som
begynner og slutter i menigheten og bispevisitaser etc.
I mars 1996 feiret Ise Kristelige Ungdomskor sitt 20-års jubileum, og det
pryder menighetsbladets forside. Våren etter er Varteig-speiderne 10 år.

I desember 2006 kunne vi lese om det
nye orgelet i Hafslundsøy kirke.
I 2009 kunne vi
markere Varteig
kirkes 150-års
j ubi l eum . Det
preget hele året
- og med det også
menighetsbladets utgivelser.
Og dette var bare
et lite utdrag...

Varteig menighetsblad
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0 – 1 år, tirsdager kl. 11.00 - 13.00,
			Hasle Menighetssenter
29. januar		
5. februar		

12. februar
26. februar

1 – 3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30,
			Hasle Menighetssenter
13. mars			
20. mars			
3. april			

10. april
17. april
24. april

for barn 0 - 1år,
avsluttet for vårhalvåret

(3 – 6 år) onsdager kl. 17.30 – 18.30,
				Hasle Menighetssenter
30. januar		
13. februar		
27 februar		

for barn 1-3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30
13.
mars
i Hasle
menighetssenter:

3. april
30. mars, 6. april og 13. april
17. april

Andre arrangementer der barnesangen synger/deltar:
Barnekor med barn 3-6 år,

Onsdag 20. mars kl. 17.30, Hasle Menighetssenter:
annenhver onsdag kl 17.30
Hverdagsgudstjeneste.
i Hasle menighetssenter:
Onsdag 24. april kl. 17.30, Hasle Menighetssenter:
		
Felles avslutning for sanggruppene.

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

13. april

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

Prikk til prikk

Varteig menighetsblad
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Tegn en strek fra 1 til 2 og så videre.
Hva skjuler seg her?

S ID E
Fargelegg

Tegning: Asbjørn Tønnesen

De to bildene er nesten like.
Finner du de fem feilene på
bildet til høyre?

Tegning: Asbjørn Tønnesen

Finn
fem
feil

.no
nett SPRELL
– Musikkvideoer
– Tegnefilmer
– BARNAS-konkurranser

Søndagsskolens !
nettside for barn

14 blader + DVD + CD
= kun 365,(privatabonnement
hjem i posten)

Gruppeabonnement
kun 189,- pr barn

Manus:

Odd Ketil

02 Himme

Sæbø

l over

Forteller

Ålesund
livet
Solister: Soul Children
Astrid
Walderhau
Myren
og Kristian
T/M: Runar g
Musikkpro Bang

: Harald

Jakte
stille n på
stem den
men

Stoltenber

g

10 God

tid
Anita
N.
Stangela Gjerlaug
, Rebecca
Fjalsett, nd Kaufman
, Mathias
T: Karin Karin K.
Manvik
M: Karin K. Manvik og
K. Manvik Merete
O: Hildegunn
F. Arnevåg
Gitarer,
Garnes

Henning duksjon/ar
r./miks:
VokalprodKalvøy, 1/0
Studios, Dag
Trommer: uksjon: Runar
Oslo
SØNDAGBørre Flyen Bang
SSKOLEN

En

Bestill
-CD
barneblad
med tårnagente
et
på www.sond nes BARNAS
klubbavis
agsskolen.
no
Tekniker
Antonsen voice: Håvard
Postprod , Studio StaffeldtsGressum
uksjon/fe
Vegard
rdigstillin
Schow,
Illustratø
Make
g:
Grafisk r: Kanako Music AS
& Yuzuru
design:
CD trykk:
Camilla
Produsen Dicentia
Hoholm
t: Odd
Ketil Sæbø
© og
NORGE SØNDAG
SSKOLEN
www.sond2012
agsskolen.
no

produksjon Reigstad
NORGE
04 Herren
2011 Kristian Kvalvaag, og arr.
Bratsj:
Vetle
er min
Basement av komp:
Tarjei
Kleveland
hyrde
Dagens
ord:
Miks: Espen Nysted
T: Asle
Studio
Bjorvatn og
Gjelstad
M: PhatBack
Sammen
med Gud(SalmeHanna Muren Audiopol Studio
Gundersen
Tekniker
Fra CD-en
selv om
vi ikke ser ham 23)
,
(vokal):
Sanden

06 Kom

Propell
Media
2011

Make
Music
SØNDAG

Jentegru til meg
ppa
Solist:
Mathea Seven
T: Britt-Venke Celine
Løver
M: Melinda
Oldebråte
n
Fra CD-en E. Løver
Det er
Seven
gull
Song Production
s 2011
08 Skattesk
Tore
Thomassrin
T/M: Tore
en
Fra CD-enThomasse
Skatteskrinn
Lynor
as 2005

12 Aria

Vegard
Schow,
AS
SSKOLEN
NORGE
2012

Liv-Bene (utdrag)
dicte
Fiolin:
Hallvard Bjørnebo
M: Liv-Benedi Bjørneboe e
fra CD-en cte BjørneboeSæbø
Liv-BenediAria
cte Bjørneboe
2009
14 Tomas
Elias
sang
Songe
T/M: Hans
og barn
Programm Inge Fagervik fra Tromøya
Rasmus ering/tekni
ker:
Solem
Bass/keybo
ard: Rasmus
Gitar:
Hans
SØNDAG Inge FagervikSolem
SSKOLEN
NORGE

2012

Bestill på barnas@sondagsskolen.no
eller på telefon 22 08 71 00
gode
De n e r e n
jet

g

20 tegnefilmf
liv.
fra Jesu

ortellinge

Christoffer

Produsent

n

innlesing:
king:
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Asbjørn
Chris Murphy,
Vera Tataro, Jansen,
Rikke Fjeld
Gaustadnes,
Raymond
Erik Ødegaard

d

te r e
gje

Føyen Arnevåg

DVD-tryk

Harald Stoltenberg

Tegnere:

r

Merete

Forteller:

Tegneserie

manus/pro

dusent:

Runar Bang

und 2011

Søndagsskoleforb
og © Norsk
0606 OSLO
Etterstad,
PB 6552

av DVD:
Bestilling
agsskole.no
butikk@sond

t på

Bli abonnen

i posten.
olens barneblad
rett hjem le.no
SøndagsskDVD + bok
+
ondagssko
14 blader på barnas@s
Bestill

Den gode

Jakte
stille n på
stem den
men

:
Film
Animasjon
Alve, CirkA

-DVD

En

Jakte
stille n på
stem den
men

Bli en
www.tarekte tårnagen
nagente
Få agentbe
t på
hemmel vis og ne.no
ige oppdrag
!

En

-DVD fra

tarnagentene.no
Tårnagentenes
eget nettsted!
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Program for Hasle KFUK/KFUM
Fredag 1. mars kl. 1930, Hasle menighetssenter :
Årsmøte
Andakt v/ Ingunn R. Larsen
Kveldsmat og kollekt
Søndag 10. mars, Hasle menighetssenter:
Kretsens årsmøte
Vel møtt til arrangementene !

Møter

Misjonssambandet, Varteig
Fredag 8. februar kl 19 00:
Søndag 10.mars kl 18 00:
Søndag 14. april kl 18 00:

på Høgheim
på Breidablikk
på Høgheim

Stedsnavn i Østfold

- en lek med Østfold-geografien

1. Streve + høyden
10 bokstaver, midt i fylket
2. Omsyn
8 bokstaver, sørvest i fylket
3. Tone + blande ut + pytten
10 bokstaver, sørøst i fylket
4. Bra + bolig
7 bokstaver, nord i fylket
5. Middagsmat + brensel + konsonant
8 bokstaver, midt i fylket
6. Fortumlet + konjunsjon
5 bokstaver sørvest i fylket
7. Bue+helling
10 bokstaver, nordøst i fylket
8. Sted på Hurum + Li
9 bokstaver, sør i fylket
9. Flykt + masse trær
7 bokstaver, nordøst i fylket
10. Farge + smalt farvann
7 bokstaver, vest i fylket
Løsninger:

1. Kjempeåsen (Rakkestad) 2. Kringsjå (Fredrikstad) 3.
Aspedammen (Halden) 4. Godheim (Spydeberg) 5. Grøtvedt (Rakkestad) 6. Ørmen (Fredrikstad) 7. Svingbakke
(Marker) 8. Tofteberg (Fredrikstad) 9. Rømskog 10. Rødsund (Våler).

Du er hjertelig velkommen!
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Slekters
gang
Døpte:
Hafslundsøy kirke:
Linnea Marie Bøhaugen
Matheo Beil
Varteig kirke:
Emilie Bergerud Bøe

Døde:

Sigmund Lunde
Rolf Bjarne Waglen
Judith Skarpnord
Berit Olsen
Elsa Kristensen
Ingbert Andreas Sæther

Hafslundsøy
Barnegospel
Vi startet opp igjen med et info-møte
for foreldre/foresatte/medlemmer
tirsdag 15.januar.

Øvelsene blir
hver tirsdag
kl 17.30 til 19.00
i Hafslundsøy Kirke

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
Tom Rønningsveen:
E-post:
tom.ronningsveen@gmail.com
Vik. kirketjener i Varteig kirke
Bjarne Arntsen:
Telefon mobil: .......... 413 01 166

E-post: bjarnearntsen@hotmail.com

Klokker i Hafslundsøy kirke
Ove Brand:
Telefon mobil:. ......... 412 65 320
E-post: ove.brandt@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

Den første ordinære øvelsen
blir 22.januar.
Den nye lederen er Tom Rønningsveen, som er den nye organisten i
Varteig.
Håper så mange som mulig har lyst
til å bli med ☺
Ved spørsmål eller andre henvendelser, kan dere kan kontakt med Tom
Rønningsveen, på tlf 93 67 85 71.
Mail: tom.ronningsveen@gmail.com.

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 27. januar

Såmannssøndag
Matt 13,24-30
5 Mos 6,1-9 og 2 Tim 1,1-5;3,14-17
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog
Kirsten Brandt. Utdeling av 4-års-boka.
Offer til Det norske Bibelselskap.

Søndag 3. februar

Kristi forklarelsesdag
Luk 9,28-36
2 Mos 34,27-35 og 2 Kor 3,12-18
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen. Nattverd. Offer til speiderne i
Varteig.

Søndag 10. februar

Fastelavnssøndag
Luk 18,31-34
Jes 52,13-15 og 1 Tim 2,1-6a
Varteig kirke kl. 11.00:
Karnevalsgudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kirsten Brandt. Offer til Menighetsbladet.

Søndag 17. februar

1. søndag i fastetiden
Matt 26,36-45- 2
Sam 12,1-10 og Hebr 5,7-9
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til Trosopplæring i Varteig sokn.

Søndag 24. februar

2. søndag i fastetiden
Luk 13,22-30
Jes 55,1-7 og 2 Kor 6,1-10
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til Søndagsskolen i Varteig.

Varteig kirke

Søndag 3. mars

3. søndag i fastetiden
Luk 22,28-34
Sak 3,1-5 og 2 Kor 12,7-10
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif
Levinsen. Offer til Hafslundsøy Barnegospelkor.

Søndag 17. mars

Maria budskapsdag
Luk 1,39-45
1 Sam 1,21-28 og Apg 16,12-15
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid
D. Levinsen. Nattverd. Offer til Blåkors.

Søndag 10. mars

4. søndag i fastetiden
Joh 6,24-36
5 Mos 8,2-3 og 1 Kor 10,16-17
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til KFUK/M
Østfold krets.

Hasle menighetssenter.

Onsdag 20. mars

Hasle menighetssenter kl. 17.30:
Hverdagsgudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kirsten Brandt. Offer til Trosopplæring i Varteig sokn.

Søndag 24. mars

Palmesøndag
Joh 12,1-13
Sak 9,9-10 og Fil 2,5-11
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til Kirkens
nødhjelps fasteaksjon.
Hafslundsøy kirke.

Med forbehold om endringer.

Varteig Historielag

Oppslutningen om Varteig Historielags møter og
øvrige arrangementer er så god at laget i år har
tatt sjansen på å utvide antall møter til åtte, i
tillegg til ti slektsforskningskvelder. Dessuten
planlegges det tre turer i løpet av året.
Mandag 11. februar kl. 19.00:
Årsmøte i Peisestua i Bygdehallen. Etter årsmøtesakene forteller Hans Erik Groven fra
et spennende yrkesliv i politiet – som blant
annet gjorde ham til sikkerhetsansvarlig under
Lillehammer-OL.
Mandag 18. mars kl. 19.00:
Møte i Ingasalen i Bygdehallen, der Rikard
Sundås kåserer fra et innholdsrikt og variert liv.
Her vil skjemt og alvor gå hand i hand, enten vi
snakker om Rikard som gårdsgutt, skomaker,
bussjåfør, verkstedeier, anleggsarbeider eller
bonde.
Lørdag 20. april:
Tur med buss til Ragnar Johnsens gård Tånga i
Lommeland i Strømstad kommune. Avreise fra
Ise kl. 10.00, om Varteig skole og Hafslundsøy.
Deltakeravgiften er 150 kroner. For nærmere
orientering og påmelding, kontakt Marit
Aasgaard innen 10. april, på tlf. 69 15 19 33
eller 984 01 373.
Mandag 29. april kl. 19.00:
Møte i Peisestua, der Janette Ulvedalen foredrar
over emnet «Fra bondens klær til bunad».
Ulvedalen ga i 2011 ut boka «Bunader i Østfold»
- blant annet med beskrivelse av tekstiler hentet
fra museet i Varteig.
Lørdag 25. april:
Vårturen går til Norsk Skogmuseum/Glomdalsmuseet.
Slektsforskergruppa møtes i Bygdehallen første
torsdagen i hver måned klokka 19.00. Her er
du velkommen innom, enten for selv å delta i
gransking av slekt eller få hjelp til å forsøke å
spore forfedre.
For dem som eventuelt ikke har fått anskaffet seg
historielagets kalender for 2013, er det fortsatt et
lite restopplag for salg (kr. 70). Vi minner også om
at historielaget har Inga-hefter for salg (80 kr for
2012-utgaven, moderert pris for eldre utgaver),
og likeså de tre DVD’ene med skolefilmen fra
1959/bygdefilmen fra 1961, kommunefilmen
fra 1984 og fløterfilm/1861-skuespill (stykkpris
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, og ta gjerne med deg en bekjent!
Det er bevertning og loddsalg på alle møter.

Styret

Breidablikks
venner
Breidablikks venner har
ÅRSMØTE
fredag 15. februar kl. 18.00.
Årsmøtesaker.
Andakt ved Knut Holmen. Kveldsmat. Kollekt.
ALLSANGKVELD
blir det fredag 15. mars kl. 18.00.
Andakt ved John Svartedal.

Hjertelig velkommen til våre samvær!
Program for
Varteig Bygdekvinnelag
19. februar kl.19.00, Vestvold, Ise:
Tema: Rock`n roll og førstehjelp.
19. mars 2013 kl.19.00, Vestvold, Ise:
Tema: Gardiner. Gamle Dahl`s håndverksstue, EBS
søm og gardinverksted. Else Britt Solbrekke.
16. april 2013 kl.19.00, Bygdehallen:
Tema: «Bondekona» - vi tar fortiden med i nåtiden
og drømmer om fremtiden .

Formiddagstreff i Hafslundsøy kirke
Det er formiddagstreff i Hafslundsøy kirke
følgende tirsdager (4. tirsdag i måneden):
22. januar
26. februar
26. mars
Alle samlingene begynner kl. 11.00. Variert
program. Hyggelig fellesskap. Bevertning. Sang.
Utlodning og andakt.

Du er hjertelig velkommen!

Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad,
Apolloveien 39,
1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 26. februar.

