Go� ���!

Nr 6 - 2013

Desember 2013 - januar 2014
www.varteig.menighetsblad.net

41. årgang

2

Varteig menighetsblad

Organ for Den norske Kirke,
Varteig sokn.
Utgitt av Varteig menighetsråd.
Redigert av
Ketil Strebel
Adresse:
Varteig menighetsblad
Apolloveien 39
1734 Hafslundsøy
E-post:
varteig@menighetsblad.net
Menighetsbladet på internett:
www.varteig.menighetsblad.net
Der kan du lese den siste og
samtlige tidligere utgaver av menighetsbladet i PDF-format
Kommende utgivelser:
(Med forbehold om endringer.)
Neste nummer av Varteig menighetsblad, nr. 1-2014 er planlagt i
uke 4, i slutten av januar. Frist for
å levere stoff blir 7. januar.
Nr. 2-2014, påskenummeret, er
planlagt i uke 13, i slutten av
mars. Frist for å levere stoff blir
13. mars.
Nr. 3-2014, sommernummeret, er
planlagt i uke 23, i begynnelsen
av juni. Frist for å levere stoff blir
20.mai.
Nr. 4-2014 er planlagt i uke 35 i
slutten av august. Frist for å levere
stoff blir 12. august.
Nr. 5-2014 er planlagt i uke 42 i
midten av oktober. Frist for å levere stoff blir 30. september.
Nr. 6-2014 er planlagt i uke 48
i slutten av november. Frist for å
levere stoff blir 11. november.
Trykk:
KronaTrykk, Moss
Postgiro:
1503.17.17954

- normisjon
- tør tjene sammen i tro

Program for VI-normisjon
Torsdag
17. jan kl 19:00:
Undervisningskveld
Hasle
november
2013
- februar i2014
Tirsdag 15. jan kl 11:00: Formiddagstreff i Betania.

Menighetssenter. Kari Mangerud Alvsvåg: Høysangen.

Søndag 24.november kl. 11.00:
Søndag 27. på
janBetania
kl 17:00:
Storsamling i Hasle MenigSøndagsskole
på Ise

hetssenter. ”Glede” - Bønnevandring for store og små.

Søndag 24. november kl. 17.00:
Torsdag 31. januar er det årsmøte for medlemmene
Storsamling på Hasle meninghetssenter
våre i Hasle menighetssenter.
Sang og delekveld

Søndag 10. feb kl 11:00: Søndagsskole i Betania.

Torsdag 28.november kl. 19.00:
Torsdag
kl 19:00:
Undervisningskveld
i Hasle
Nepal
kveld14.
forfeb
damer
på Hasle
meninghetssenter
Menighetssenter.
Jobs
bok.
Taler:
Runo
Lilleaasen.
Mer informasjon kommer....

Tirsdag 19. feb kl 11:00: Formiddagstreff i Betania.

Torsdag 5. desember kl. 19.00:
Andakt v Leif Sjølie.
Sangvennene
synger.
Undervisningskveld
på Hasle
meninghetssenter
Søndag
24. feb kl
11:00: Søndagsskole i Betania.
Tema:
Juletekster
i GT
Tale
ved
biskop
Atle
Sommerfelt
Søndag 3. mars kl 17:00: Storsamling i Hasle Menig-

hetssenter. Tema: Å Tjene. Taler: Kirsten Brandt.

Lørdag 7. desember kl. 14.00:
Søndag 10. mars
kl 11:00:
Søndagsskole
i Betania.
Søndagsskolen
arrangerer
Juleverksted
på Betania
Ise

Torsdag 14. mars kl 19:00: Undervisningskveld i Hasle

Søndag 15. desember kl. 11.00:
Menighetssenter.
Tema:
Forkynneren. Taler: Ingrid
Søndagsskole
på Betania
på Ise

Dorthea Levinsen.

Tirsdag 17. desember kl. 11.00:
Tirsdag 19. mars kl 11:00: Formiddagstreff i Betania.
Formiddagstreff På Betania
Andakt
v Finn
Vi
synger julen
innOlav Myhre.
Tale
ved Bo1.Johannes
Mandag
april (2. Hermansen
Påskedag) kl 12:00: Friluftsguds-

tjeneste på Grinderød i Skjebergdalen.

Torsdag 16. januar 2014 kl. 19. 00:
Søndag 7. april kl 11:00: Søndagsskole i Betania.
Undervisningskveld på Hasle menighetssenter

Søndag 7. april kl 17:00: Storsamling i Hasle Menighets-

Søndag
senter.2. februar 2014 kl. 17.00:
Storsamling på Hasle menighetsenter

Storsamlingene er lagt opp for hele familien.
Storsamlingene
er lagt opp
hele
Undervisningskveldene
erfor
først
ogfamilien.
fremst beregnet på voksne.
Undervisningskveldene er først og fremst beregnet på voksne.
Vil du ha en påminnelse på SMS når et møte nærmer seg?
Vil duGi
habeskjed
en påminnelse
på Holmen,
SMS når et
møte
til Knut
mob
909nærmer
77 805 seg?
Gi beskjed
til
Kine
Bergerud,
mob
977
95
eller på e-post: koholm@online.no. 376
eller på e-post: kinember@broadpark.no.
Mer om oss på www.vi.normisjon.no
Mer om oss på www.vi.normisjon.no
- normisjon
- tør tjene sammen i tro
Tirsdag 15. jan kl 11:00: Formiddagstreff i Betania.
Torsdag 17. jan kl 19:00: Undervisningskveld i Hasle
Menighetssenter. Kari Mangerud Alvsvåg: Høysangen.
Søndag 27. jan kl 17:00: Storsamling i Hasle Menighetssenter. ”Glede” - Bønnevandring for store og små.
Torsdag 31. januar er det årsmøte for medlemmene
våre i Hasle menighetssenter.
Søndag 10. feb kl 11:00: Søndagsskole i Betania.
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Herlig høsttakkefest i
Hasle barnehage!

På selveste FN- dagen hadde Hasle barnehage sin
årlige høsttakkefest, og i år ﬁkk jeg vært der! Det var
yrende liv overalt, i alle rom var det fullt av glade og
forventningsfulle barn og voksne. Rommene var pyntet
med de ﬂotteste kunstverk som var til salgs. Og salget
gikk unna! Her hadde mange små og store kunstnere
arbeidet i lange tider, det var helt tydelig. Ikke nok
med det, de hadde også bakt boller og kaker, laget

grønnsaksuppe og vårruller. Så middagen var
sikret den dagen, og det smakte nydelig!
De største barna hadde øvet inn drama fra
den kjente bibelfortellingen «Den barmhjertige
Samaritan». De hadde til og med laget kostymer! Morten og barna sang også, så det var en
ﬂott forestilling. Vi som var der, ﬁkk med oss
at vi skulle være gode mot hverandre og hjelpe
hverandre. Pengene som kom inn på kunstsalg
og salg av mat, går til menighetens misjonsprosjekt. Der kommer pengene godt med i arbeidet
blant barna på Lovsangshjemmet og Immanuelskirken i Thailand.
Takk for at jeg ﬁkk være med på herlig høsttakkefest i Hasle barnehage!
Hilsen Kirsten

Hei alle på Hafslundsøy
som fyller 4 år i 2014!
Velkommen til å få «Min kirkebok 4» på gudstjenesten i
Hafslundsøy kirke SØNDAG 19. JANUAR KL. 11.00
Velkommen til familie, faddere og venner!
Vi vil også ha utdeling av «Min kirkebok 4» på gudstjeneste i september
i Varteig kirke, der alle Varteig-4åringer blir invitert til å få kirkeboka!
Hilsen Kirsten Brandt, menighetspedagog. Tlf. 93637578
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Ragnar Berg senior
– som begynte som
landhandler i 1936.

Landhandelen i Edvard Strands vei ble åpnet i 1930, og butikken holdt stand
fram til 1991. Ved siden av landhandel og melkeutsalg var det tre leiligheter og
et utleierom i huset. På 1950-tallet bodde det 17 mennesker her. (Bildets eier:
Wenche og Ragnar Berg.)

Om sirup i tønner og
kaffe i løs vekt

Bli med Ragnar Berg på en kjapp tidsreise tilbake til 1950-tallet. Da var han
en liten guttunge, født i 1948, og foreldrene drev kolonialbutikk i Edvard
Strands vei på Hafslundsøy.
Han forteller om melk på flasker, om sirup og saltsild i tønner – og om kaffebønnene som ble malt på ei
kvern som sto bak disken. Men først og fremst snakker han om stor trivsel, der folk hadde tid til å slå
av en prat når de var på butikken.
Landhandelen som Dorthea og Ragnar Berg senior drev fra 1936 var også i mange år stedet hvor bøndene
leverte melken. – Det var kuer på flere gårder på Øya. Melken fraktet de hit med hest og vogn, og så ble
den transportert med bil til meieriet, forteller Ragnar junior.

Startet i 1930

Butikken i Edvard Strands vei var første landhandelen på Øya, etablert 1. januar i 1930 av Gunelius
Andersen. Samvirkelaget kom to måneder senere. Etter seks års drift overdro Andersen både landhandleriet og melkeutsalget til ekteparet Berg.
Ragnar Berg senior var for øvrig fra Isetorp i Varteig, mens kona Dorthea f. Klemsdahl var fra Sarpsborg
– men også hun med solide Varteig-røtter ettersom faren Hans var fra Klemsdal.
Selv om Dorthea deltok aktivt i butikkdriften, jobbet hun også deltid som jordmor – og hun hadde ansvar
for spedbarnskontrollen på Hafslundsøy.

Et sentrum

Ragnar Berg jr. ser tilbake på en tid hvor foreldrenes butikk faktisk var en del av et senter på Hafslundsøy. Edvard
Strands vei var fortsatt hovedveien mot Sarpsborg, og på rekke og rad lå Ragnar Berg Kolonial, baker’n som senere flyttet til Nordbyveien, bedehuset, Kooperativen – og endog en
mini brannstasjon med ei vogn påmontert en brannpumpe.

før og nå
Varteig menighetsblad
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I butikken hadde foreldrene hjelp av Olga Lande – hele Øyas «tante Olga». Ekstrahjelper var blant andre Åse Minge, frøken
Stang fra Greåker og Berit Bråthe Arnesen.
Junior hjalp også til, blant annet ved å kjøre ut varer til kundene to ganger i uka. Det fortsatte han for øvrig med da han i 1976
selv overtok butikkdriften.

Ferie og fritid

Foreldrene ga seg med kolonialbutikken i 1972. Øyvind Lund og Willy Nilsen leide lokalene og drev forretningen to år hver,
før Ragnar Berg jr. overtok i 1976. Først da ble det for øvrig full selvbetjening i butikken. Søskenbarnet Annar Berg førte regnskapet, men ellers lå hele butikkansvaret på kjøpmannen.
Berg poengterer trivselen, men legger heller ikke skjul på belastningen med lange arbeidsdager og minimalt med ferie. Han
berømmer imidlertid jentene i butikken – som Åse Minge, Evy Hansen, Synnøve Hansen, Astrid Komperød, Marit Brevik, Bodil
Beckstrøm, Inger Larsen, Elisabeth Kristiansen og Unni Skoglund. – Jeg tror ikke de var syke en eneste dag på de ti årene
jeg drev, sier han.
For det ble bare ti år som kjøpmann for ham. – I 1985 innvilget vi oss tre ukers familieferie i Italia. Da vi kom hjem, hadde vi
drøftelser ved kjøkkenbordet, og det var full enighet om at jeg skulle gå tilbake til min gamle jobb i bygg og anlegg, forteller
Ragnar Berg jr.
Derfor ga han seg året etter, men butikken ble drevet i ytterligere fem år på leiebasis av Eva Skullestad – før det var kroken
på døra for godt.

Åtte butikker

Ragnar Berg Kolonial ble, som de andre kolonialbutikkene, offer for de store kjøpesentrene som begynte å komme fra 1960-tallet. Igjen går vi tilbake i tid, til det var åtte kolonialbutikker på Hafslundsøy.
Foruten Ragnar Berg Kolonial, var det Kooperativen i Edv. Strands vei, som senere flyttet til Nordbyveien, Klever (Kjellerbutikken), Anne Thoreby og Rune Karlsen i Nordbyveien, Hagastuveien Handel, Dagny Kultorp i Nesveien og Dagny Kingsrød i
Nordbyveien. Nå er det bare Coop Xtra og Skoglunds lille davligvareavdeling i bakeriutsalget igjen.
Forretningslista fra den tid kan suppleres med bakerbutikken til Asbjørn Skoglund og slakterbutikken til Rune Karlsen med
egne kolonialutsalg, samt fiskebutikken til Asbjørn Kristiansen. I tillegg flere spesialforretninger, servicebedrifter og kiosker.

Ingen igjen i Varteig

Ble Hafslundsøy rammet av butikkdøden, var det hakket verre i
Varteig. Landhandelen på Meieriet
startet i 1884 og på Tangen i 1898.
De opphørte i henholdsvis 1953
og 1978. Men også de butikkene
som kom i relativt sett nyere tid
er borte. Skaulund Handel ble etablert i 1947, Varteig Landhandel i
1952 og Hasle Handel i 1968. De er
forsvunnet, alle tre.
På Ise var det på 1950-tallet fem
butikker. Bare Skaulund Handel
lå i Varteig. De andre hørte til
Skjeberg kommune og lå i området
ved stasjonen. Solberg-butikken lå
ved brua, men ble under navnet
Belsby Mat flyttet opp til jernbaneovergangen. Så var det Ise Meieri,
Labråthen i Foreningsborg og Titterud – som hadde mest kjøttvarer.
De er borte, de også.
Øistein Bøe

Ragnar Berg foran Edvard Strands vei 54 – der foreldrene drev kolonialforretning i 36 år og
hvor han selv var kjøpmann i ti. (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, 1/2012 Vestby gård/planteskole, 2/2012 AT-leiren i Varteig, 3/2012 kirkestallene
i Varteig, 4/2012 Helgeby søndre, 5/2012 Ise stasjon, 6/2012 Øya-skolen som brant, 1/2013 Rud/Køya, 2/2013 Varteig Meieri,
3/2013 Nipebrua, 4/2013 Harehytta og i 5/2013 prestegården i Varteig.
Har du kommentarer eller synspunkter på serien, send mail til varteighistorielag@gmail.com
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Her var det overveldende fremmøte, engasjement og konsentrasjon.

Sarpsborg kirkes 150 års-jubileum

Og invadert av rotter!
Nei, frykt ei: Det var heldigvis ikke ekte
rotter, bare noen godmodige og snille
som attpå til hadde med seg Lea Mus
på besøk i kirken.
Og sjelden har Sarpsborg kirke vært så
fullsatt på en fredag. På formiddagen
inntok rundt 250 barnehagebarn kirken for å oppleve teaterforestillingen
«Kirkerottene og Lea Mus».
På kvelden kom så ytterligere vel 200
med stort og smått for å oppleve den
samme forestillingen som er i regi av
IKO (Kirkens eget pedagogiske verksted) hvor de bruker skuespillere fra
Teateret Innlandet. Forestillingen var
et samarbeid mellom menighetene i
Sarpsborg.
De to rottene møter kirken med undring
og humor, og spesielt lar rottene seg
imponere av Jesus og alt det fine han
har gjort. Det kom mange og velfunPølsene fikk bein å gå på!

derte forslag på spørsmål om hva som
var yndlingsretten til mus og rotter:
«HaPå!», foreslo én. Andre foreslo alt
fra salami til pølser, prim og leverpostei. Rottene Vesle og Frodo og Lea Mus
måtte bekjenne at det aller beste de visste var ost med prompelukt – noe barna
syntes var storartet morsomt selvsagt.
Denne gangen var det historien om den
bortkomne sauen som var det gjennomgående temaet. Og den stakkars sauen
hadde rotet seg bort fra flokken, og endt
opp i grensetraktene til Sverige – ille
nok bare det med andre ord! Den ramlet
til og med ned på en fjellhylle hvor den
ble liggende ensom og forlatt natten
igjennom, mørkeredd var den også.
Men rottene Vesle og Frodo i samarbeid
med Lea Mus visste råd og hjalp en fortvilet gjeter til å finne sauen som glad
og lykkelig ble gjenforent med flokken

sin. En god moral i seg selv, men også
stakkars Lea Mus hadde kommet bort
fra sin familie, men hun deltok gjerne
i letingen etter den bortkomne sauen
om Vesle og Frodo også hjalp til med å
finne Lea Mus’ familie. Og slik ble det,
og til slutt alle var vel fornøyde og forent
med sine. På mer verdslig kalles slikt
solidaritet i praksis.
Og etter teaterforestillingen var det
pølser med tilbehør til alle. Og pølsene,
ja de fikk ben å gå på så det holdt.
Kirken har heldigvis forandret seg og
kirkerommet har etter hvert også blitt
en mektig kulturarena. Ja, så populære
er disse forestillingene at de som nå
ønsker stykket må vente til neste år.
Tekst og foto: Rolf Johansen

Endelig ble den bortkomne sauen funnet.
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Erik-André Hvidsten
www.erikandrehvidsten.com.

En særdeles blid kvartett da Varteig Historielag ble tildelt Sarpsborg kommunes kulturpris for 2013. Fra venstre rådmann Unni Skaar, ordfører Sindre Martinsen-Evje,
historielagsleder Kari S. Lunde og juryleder Elsie Brenne. (Foto: Øistein Bøe).

Dialektordbok og
husmannsskilter

Varteig Historielag ble i oktober tildelt Sarpsborg kommunes kulturpris for 2013. Prisen er på 20.000 kroner.
Styret i historielaget har vedtatt at pengene skal brukes til en lokal dialekt-ordliste, samt skilting av bygdas
mange nedlagte husmannsplasser.
– Vi er beæret over å ha fått kulturprisen, og ønsker at pengene skal gå til
formål som vil komme allmennheten
til gode, sier historielagsleder Kari S.
Lunde.
Kulturprisen besto av et diplom og en
stenskulptur som vil få plass i historielagets meieribygning. Pengene skal
altså gå til å produsere et hefte med
lokale ord og uttrykk som historielaget
har samlet inn de siste par årene.
Dessuten ønsker styret i historielaget
å sette opp informasjonsskilt ved de
tidligere husmannsplassene i Varteig.
– Vi tror mange turgåere vil ha glede av

å få kunnskap om både bosetting og sted
når de på helgeturen kommer fram til
en plass i skogen hvor det for kanskje to
hundre år siden bodde folk, sier Lunde.
– Det er ikke sikkert at kulturprispengene strekker til begge prosjektene.
Vi er imidlertid i den lykkelige situasjon
at historielaget har fått overskuddet
fra begge konsertene som Monica Heer
Mariussen arrangerte i fjor og i år.
Dette er gaver vi også har hatt ønske
om at skal gå til konkrete formål, og
som sammen med kulturprisen vil gjøre
oss i stand til å få realisert planene, sier
historielagets leder.

Velkommen til adventsamling!

Hafslundsøy barnegospel
inviterer til samling med julesang, musikk, fortelling
og lystenning! Det blir servert saft, kaffe og kaker.
Vi håper mange kommer til
Hafslundsøy kirke
tirsdag 10. desember kl. 17.30.

Konsert og
allsangskveld i
Hafslundsøy kirke
Søndag 24. november
kl. 17.30 inviteres det til
konsert og allsangkveld
i Hafslundsøy kirke.

Erik André Hvidsten vil lede an
sangen, og menighetens egen organist Tom Rønningsveen vil delta
sammen med Åse-Line Kure.
Etter en hyggestund med sang og
musikk fortsetter kosen med servering av kaffe og kaker etterpå.
Det er Kulturutvalget i Varteig
og Hafslundsøy menighet som arrangerer dette sammen med Hasle
KFUK/M.

Menighetsmøte om
ny salmebok
Den nye salmeboken for Den
norske Kirke er
klar til å bli tatt
i bruk fra første
søndag i advent.
Før den nye
salmeboken
kan tas i bruk
i menighetene
må et menighetsmøte gjør
vedtak om at boken skal brukes i
menigheten. Varteig menighetsråd
har bestemt at det skal innkalles til
en menighetsmøte om dette temaet
over årsskiftet.
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–Jeg er så glad for at jeg fikk muligheten til å føde på klinikken i Kamyana. Der ble jeg tatt godt vare på, og jeg følte meg trygg.
Hvis jeg hadde født hjemme, ville risikoen for komplikasjoner vært mye større, sier Jane Kalikhoka (19). Foto: Greg Rødland Buick/
Kirkens Nødhjelp.

Et barn er født i Malawi

Jane og John har fått en liten gutt. Han ble født på Kamyana helseklinikk kl. 02:13 og veide 3 200 gram. Både mor og barn overlevde.
Det er ingen julestjerne over klinikken
å legge planer. Jane har båret på sin
En julegave
i Kamyana. Ingen konger kommer på
hemmelighet i ni måneder, slik norske
som redder liv
besøk med gull, røkelse og myrra. Jane
foreldre gjerne venter til tolvte uke med
og John Kalikokha har ikke en gang
våget å tenke på navn til sin førstefødte.
Men de fikk en plass i fødestua.

- Jeg er så glad for at jeg fikk muligheten til å føde her! Her blir jeg tatt godt
vare på, og jeg føler meg trygg. Hvis jeg
hadde født hjemme, ville risikoen for
komplikasjoner vært mye større, sier
Jane Kalikokha (19).
Norske menigheter bygger helseklinikker og utdanner jordmødre i Malawi
gjennom Kirkens Nødhjelp. Sammen
ga vi Jane og sønnen en trygg fødsel.

Venter med å fortelle

Malawi er blant de landene i verden
med høyest mødre- og barnedødelighet. Her er fødsel og død så nært knyttet til hverandre at ingen har råd til

å fortelle.

Hvert år dør rundt 300 000 kvinner
og 2 millioner barn over hele verden i
forbindelse med fødsel. 99 prosent av
disse dødsfallene skjer i fattige land
som Malawi.
Kirkens Nødhjelp har jobbet i Malawi
siden 2002. Våre lokale søsterkirker
står for 40 % av helsetjenestene i landet gjennom Malawis kirkelige helseforening (CHAM). Sammen bygger og
utstyrer vi helseklinikker og fødestuer
og utdanner sykepleiere og jordmødre.
Seks norske sykepleierhøgskoler har
vært med på prosjektet ved å styrke
utdanningen. I tillegg driver vi flere
andre helsefremmende tiltak, blant
annet ved å engasjere lokalsamfunn i
helsekomiteer for å spre kunnskap.

For 200 kroner kan Kirkens Nødhjelp
for eksempel gi en jordmor medisinsk
utstyr som redder liv. Å gi en mor og
et barn en trygg fødsel er det beste
julegavetipset fra Kirkens Nødhjelp i år.
Hvis du skal på julegudstjeneste denne
julen, håper vi du vil støtte arbeidet vi
gjør sammen med Kirkens Nødhjelp.
Husk å ta med deg kontanter til juleofferet!

Frykt ikke!

Varteig menighetsblad

Julebetraktning julen 2013
Helsetilsynet hevder at omtrent hver
fjerde av oss vil oppleve en eller flere perioder med angst i løpet av livet. Mange
flere kan kjenne på uro og redsel. Til
tider har kirken bidratt til å forsterke
både angst og frykt ved å fortelle folk
hvor dømmende og straffende Gud er.
Og hvem av de som er ærlig mot seg
selv og andre vil ikke bli urolig hvis vi
må stå til ansvar for alle våre tanker,
følelser og handlinger hos den makten
som rår over liv og død? I juleevangeliet er det gjeterne som blir fanget av
denne redselen når store hendelser fra
himmelen kom til dem julenatt.
I dag er det nok færre som er redde for
Gud. Allikevel er mange preget av redsel og angst. I vårt samfunn er det frykten
for ikke å strekke til, redselen for hva folk tenker og sier om en, uroen for fremtidens arbeidsmuligheter, angsten for hvordan det skal gå med barn og barnebarn,
usikkerheten om en klarer å mestre uforutsette hendelser som treffer oss, og
utrygghet for reaksjonen fra dem som trenger ens omsorg. Når alt dette og mer
til legges oppå hverandre, blir byrden vi forutsettes å bære tyngre og tyngre, da
kan frykten og angsten ta herredømme over livene våre.
Norge er det land i verden som er i stand til å gi befolkningen det beste tilbudet
av helse, utdanning, omsorg, arbeidshjelp og mye mer. Vi skal være takknemlig
og stolte over at vi lever i et samfunn der fellesskapet gir oss en slik grunnleggende trygghet. Samtidig viser vår opplevelse av angst og frykt at dette ikke er
tilstrekkelig.
I Betlehem er det bygd en kirke over grotten som den hellige familie etter tradisjonen gjemte seg i da de begynte flukten til Egypt fra folkemordet på alle Betlehems
guttebarn. Grotten er hvit fordi en dråpe melk fra Maria falt på bakken da hun
diet Jesus. En av de eldste bildene i kirken er hentet fra denne tradisjonen og viser
Jesus som ligger ved Marias blottede bryst for å få næring og nærhet.
Det finnes knapt noen mer sårbar situasjon enn den nyfødtes absolutte avhengighet av morens velvilje. Bildet av Maria og Jesus kommer til oss med fortellingen
om denne sårbarheten, men også med den tryggheten barnet har til moren sin. I
dette bildet av menneskets mest grunnleggende sårbarhet og trygghet vises julens
innerste hemmelighet for oss. Gud kommer til oss – en skremmende tanke for
mange – i et sårbart barn som må finne sin trygghet ved morens bryst. Så utrolig
stor kjærlighet har Gud til hver eneste en av oss at Gud valgte selv å erfare hva
et menneskeliv består i. Julens budskap er at Gud ble menneske i
Jesus og levde vår sårbarhet, og trengte vår trygghet, på samme
måte som oss.
Budskapet til gjeterne var derfor ikke at de burde skjelve i
buksene og være redde. Engelens budskap til dem var tvert
om at de ikke skulle være redde. Frykt ikke var engelens ord
til gjeterne! Med frimodighet ble de oppfordret til å oppsøke
Gud i krybben. Mindre skremmende enn et barn ved mors
bryst kan ikke Gud være. Gud var tilstede i deres hverdag, i
dyrenes stall. Midt i sin angst og redsel og usikkerhet kunne de
stole på at Gud selv ville ledsage dem og aldri slippe dem.
Også til oss er julens budskap at vi ikke behøver å ha
frykt. Vårt verd som menneske er ikke avhengig av hva
vi presterer eller hvordan andre mennesker oppfatter
oss. Vi faller aldri igjennom hos Gud. Som Jesus barnet
utleverte seg til Maria, kan vi legge vår sårbarhet i
Guds favn. Gud vil holde oss fast i alle de kriser og
krevende tider vi måtte komme til å oppleve slik en
god mor verger sitt diende barn.
Frykt ikke! Jeg forkynner dere en stor glede. Da er
det virkelig grunn for oss til å feire!
Velsignet julehøytid!

Atle Sommerfeldt
biskop i Borg

Det skjedde i de dager at det gikk
ut befaling fra keiser Augustus
om at hele verden skulle9 innskrives i manntall. Denne første
innskrivningen 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, som var lovet
bort til ham, og som ventet barn.
Og mens de var der, kom tiden da
hun skulle føde, og hun fødte sin
sønn, den førstefødte. Hun svøpte
ham og la ham i en krybbe, for
det var ikke husrom for dem. Det
var noen gjetere der i nærheten
som var ute på marken og holdt
nattevakt over ﬂokken sin. Med
ett sto en Herrens engel foran
dem, og Herrens herlighet lyste
om dem. De ble overveldet av
redsel. Men engelen sa til dem:
«Frykt ikke! Se, jeg forkynner
dere en stor glede, en glede for
hele folket: I dag er det født dere
en frelser i Davids by; han er
Messias, 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
Gud har glede i!»
Da englene hadde forlatt dem og
vendt tilbake til himmelen, sa
gjeterne til hverandre: «La oss
gå inn til Betlehem for å se dette
som har hendt, og som Herren har
kunngjort for oss.» Og de skyndte
seg av sted og fant Maria og Josef
og det lille barnet som lå i krybben. Da de ﬁkk se ham, fortalte
de alt som var blitt sagt dem om
dette barnet. Alle som hørte på,
undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt
som ble sagt, og grunnet på det i
sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake.
De lovet og priste Gud for alt de
hadde hørt og sett; alt var slik
som det var sagt dem.
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0 – 1 år, tirsdager kl. 11.00 - 13.00,
			
Hasle Menighetssenter
14. januar		
21. januar		
28. januar		

4. februar
11. februar
25. februar

1 – 3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30,
			
Hasle Menighetssenter
5. mars			
19. mars			
26. mars

2. april
9. 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

8. januar			i Hasle menighetssenter:
5. mars
22. januar			
19. mars
mars, 6. april og 13. april
5. februar			
2.30.april
		
Andre arrangementer der barnesangen synger/deltar:
3. desember, kl. 17.30: Varteig kirke, julegrantenning.
Barnekor med barn 3-6 år,
24. desember, kl. 14.30: Varteig kirke, familiegudstjeneste.
annenhver onsdag kl 17.30
29. desember, kl. 17.30: Hasle menighetssenter,
i Hasle juletrefest.
menighetssenter:

		

9. april, kl 17.30, Hasle menighetssenter:
30. mars
				
Felles avslutning for barnesangen

		

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.

Gullivers
julekryssord!
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Søndagsskolen

Breidablikks
venner
har JULETREFEST på Breidablikk
lørdag 11. januar kl. 18.00.
Varteig Menighetskor deltar.
Det blir andakt, gang rundt juletreet,
bevertning, kollekt m.m.
Alle hjertelig velkommen!
ÅRSMØTET blir
fredag 21. februar kl. 19.00
Tirsdag 3. desember kl. 17.30 er det den
tradisjonelle julegrantenningen ved Varteig kirke. Vi har først en hyggelig samling
i kirken, med sang og opptrinn av barnekoret Minsten og julesang av Hafslundsøy
barnegospel.Varteig skolekorps gleder
oss med musikk både inne i kirken og
ute til gang rundt juletreet. Lederne i
barnesangen serverer gløgg og pepperkaker. Gå ikke glipp av denne fine førjulstradisjonen! Kom til Varteig kirke!

Neaskogs og Filadelfia

Sted:
Filadelfia,
Varteig.

Kontaktpersoner:
Jorunn
mobil 4790 8192
Torill
mobil 9001 8436

24. november: bakedag på
søndagsskolen
1. desember: deltar på
«lys våken»-gudstjenesten
8. desember: søndagsskole
Vi ønsker dere alle en riktig god jul!
27. desember: Velkommen til
Søndagsskolens juletrefest
Vi starter opp igjen etter jul
12. januar kl. 10.30.
Vi starter kl. 10.30 hver søndag.
Alle er hjertelig velkomne.

2013

Husk å melde dere på
innen 22. november
www.sarpsborg.kirken.no

Misjonssambandet, Varteig
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Slekters
gang
Døpte:
Hafslundsøy kirke:
Leo Leander Håkonsen
Varteig kirke:
Maja Iselin Stubsveen
Mathea Amtner Dalen
Eline Sofie Berg
Eileen Bergsland Ingebretsen
Martin Kjærstad Johansen

Vigde

Hafslundsøy kirke
Marie Helen og
Christian Fredrik Brandt

Døde:

Varteig preste- og menighetskontor
Ingaveien 33, 1735 Varteig

Telefon: ................. 69 12 35 97
Telefax: ................. 69 12 36 13

Epost: varteig.prestegjeld@
sarpsborg.com
www.sarpsborg.kirken.no
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

Alfhild Kjørsvik Tonheim
Harriet Lilledahl
Inger Johanne Bergerud
Ingerid Gjermundsen

Prostiprest Leif Levinsen:
Telefon kontor: ...... 69 15 18 18
Mobiltelefon: ........... 414 40 947
E-post:
le-levin@online.no

Trenger
du noen
å snakke med?

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.roenningsveen@sarpsborg.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

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
3. Halden Storsenter
5. Hafslundsøy Senter
6. Storbyen Sarpsborg
8. Stortorget Rakkestad
Kontor:
Nordbyv.87 1734 Hafslundsøy
Fax			

69 133460
69 187895
69 149299
69 156268
69 221518
69 133465
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
Tirsdag 24. desember

Varteig kirke.

Søndag 1. desember

1. søndag i adventstiden
Matt 21,1-11
Salme 24,1-10 og Rom 13,11-12
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen, prostiprest Leif
Levinsen og menighetspedagog Kirsten
Brandt. Lys våken. Nattverd. Offer til
trosopplæring i Varteig sokn.

Julaften
Luk 2,1-20
Jes 9,1a.2.6-7 og 1 Joh 1,1-4
Hafslundsøy kirke kl. 15.00:
Familiegudstjeneste ved prostiprest
Leif Levinsen. Offer til Kirkens Nødhjelp.
Varteig kirke kl. 14.30:
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen. Offer til Kirkens
Nødhjelp.
Varteig kirke kl. 16.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til Kirkens Nødhjelp.

Søndag 5. januar

Kristi åpenbaringsdag
Matt 2,1–12
Jes 60,1–6 og Ef 3,1–7
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd.

Søndag 12. januar

2. søndag i åpenbaringstiden
Matt 3,13–17
Jes 42,1–6 og Apg 18,24–19,7
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd.

Tirsdag 3. desember

Varteig kirke kl. 17.30:
Julegrantenning. Sokneprest Ingrid D.
Levinsen, menighetspedagog Kirsten
Brandt og barnekor/barnesang deltar.

Søndag 8. desember

2. søndag i adventstiden
Joh 14,1-4
Salme 33,18-22 og Hebr 6,13-19a
Varteig kirke kl. 18.00:
Lysmesse ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen, prostiprest Leif Levinsen
og menighetspedagog Kirsten Brandt.
Konfirmantene deltar. Nattverd. Offer
til menighetsarbeidet.

Hafslundsøy kirke

Onsdag 25. desember

Søndag 19. januar

Søndag 15. 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. Menighetskoret synger.
Nattverd. Offer til Den norske Misjonsselskap.

Søndag 22. desember

Romjulssøndag
Matt 2,13–15
Salme 1,1–6 og 1 Tim 3,16
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid
D. Levinsen. Nattverd. Offer til Norsk
Luthersk Misjonssamband.

4. søndag i åpenbaringstiden
Luk 18,35–43
Salme 146,1–10 og Rom 16,25–27
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen. Nattverd.

Onsdag 1. januar

5. søndag i åpenbaringstiden
Mark 2,1–12
1 Mos 15,1–6 og Rom 4,1–8
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd.

3. søndag i adventstiden
Matt 11,2-11
Jes 35,1-10 og 1 Kor 3,18-23
Varteig kirke kl. 16.00:
Julekonsert. Andakt ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen. Offer til dekning av
utgiftene ved arrangementet.
4. søndag i adventstiden
Luk 1,46–55
Rut 4,13–17 og Rom 15,8–13
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen. Offer til den evangelisk lutherske
kirke i Jordan og Det hellige land.

Søndag 29. desember

Nyttårsdag / Jesu navnedag
Luk 2,21
4 Mos 6,22–27 og Fil 2,5–11
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.

3. søndag i åpenbaringstiden
Joh 2,1–11
1 Mos 1,26–31 og Åp 21,1–6
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog
Kirsten Brandt. Utdeling av 4-årsboka.
Misjonsgudstjeneste.

Søndag 26. januar

Søndag 2. februar

Med forbehold om endringer.

Varteig Historielag

Varteig Historielag seiler i medvind, med
bra oppslutning om møtene våre – og endog
tildelt Sarpsborg kommunes kulturpris for
2013! Programmet videre er som følger:
Mandag 2. desember kl. 19.00:
Møte i Ingasalen i Bygdehallen.
Kåseri ved Gudmund Bøe Seljehammer.
Sang- og musikkrefter blir med og sikrer
førjulsstemningen, og vi byr på kaffe og
småkaker.

Hafslundsøy
barnegospel

Mandag 20. januar kl. 19.00:
Møte i Peisestua i Bygdehallen. Historiker
Sigrid Helene Agnalt kåserer om fløtingen,
med vekt på de menneskelige aspekter, så som
rekruttering, sosiale relasjoner, fellesskap,
kvinnene på lensa og på gårdene osv.

– et kor for deg i skolealder!

Mandag 24. februar kl. 19.00:
Årsmøte i Peisestua i Bygdehallen. Etter at
klubba har falt på årsmøtet, går vi over i et
medlemsmøte med åpen agenda.
Ellers er det berammet møter både 7. april og
2. juni. Lørdag 24. mai har vi vårtur til den
ny-oppussede Eidsvollbygningen i anledning
grunnlovsjubileet neste år. Bygdedagen er
søndag 15. juni.
Vi minner også om våre slektsforskerkvelder i
Skolestua i Bygdehallen kl. 18.00 torsdagene
første torsdagen i hver måned fram til sommeren.
Unntaket er i januar, da samlingen blir torsdag
9. januar. Alle er velkommen innom, enten for
selv å delta i gransking av slekt eller for å få
hjelp til å forsøke å spore forfedre.
Vår tradisjonsrike kalender med lokalhistoriske bilder for 2014 er rykende fersk
fra trykkeriet. Prisen er 80 kroner. Våre
medlemmer vil selge kalenderen på døra i
Varteig fram mot jul. Kalenderen kan også
bestilles hos Synnøve Lunde Karlsen på tlf. 482
80 018 eller på varteighistorielag@gmail.com.
Kalenderselgerne vil dessuten ha med seg årets
Inga-hefte og våre tre DVD’er.
De tre DVD-filmene inneholder gammelt
filmmateriell. Det dreier seg om skolefilmen
fra 1959/bygdefilmen fra 1961, kommunefilmen
fra 1984 og fløterfilm/1861-skuespill –
prisen er 170 kroner pr. stk. 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 så ønsker vi alle
Menighetsbladets lesere en riktig god jul!
Styret

Fra januar 2014 øver vi annenhver tirsdag kl. 17.30 -19.00 i Hafslundsøy kirke.
Datoer er:
14. januar, 28. januar, 11. februar, 25. februar, 11. mars, 25. mars,
8. april, 22. april, 6.mai, 20. mai, 3. juni.
BLI MED, BLI MED, BLI MED!
Hilsen Tom Rønningsveen og Kirsten Brandt.

Program for
Varteig Bygdekvinnelag
21. januar kl.19.00, Vestvold:
Sunn matglede / Studiesirkel
18. februar kl.19.00, Bygdehallen i Varteig:
Foredragsholder og underholdning
18. mars kl.19.00, Vestvold:
Mot 1000 års feiringen.Hvor står vi, hvor går vi?
v/leder av byjubileet Simonett Halvorsen Lange

Formiddagstreff i Hafslundsøy kirke

Det er formiddagstreff i Hafslundsøy kirke følgende tirsdager
(4. tirsdag i måneden):
Tirsdag 28. januar
Tirsdag 25. februar
Tirsdag 25. mars
Tirsdag 22. april
Tirsdag 27. mai
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 7. januar.

