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meret, er planlagt  i  uke 13,  i 
slutten av mars. Frist for å levere 
stoff blir 11. mars.

Nr. 3-2014, sommernummeret, er 
planlagt  i  uke 22,  i slutten av mai. 
Frist for å levere stoff blir 12.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 le-
vere 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

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 Menig-
hetssenter. ”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.

Torsdag 14. feb kl 19:00: Undervisningskveld  i Hasle 
Menighetssenter. Jobs bok. Taler: Runo Lilleaasen.

Tirsdag 19. feb kl 11:00: Formiddagstreff i Betania. 
Andakt v Leif Sjølie. Sangvennene synger.
Søndag 24. feb kl 11:00: Søndagsskole i Betania.
Søndag 3. mars kl 17:00: Storsamling i Hasle Menig-
hetssenter. Tema: Å Tjene. Taler: Kirsten Brandt.
Søndag 10. mars kl 11:00: Søndagsskole i Betania.

Torsdag 14. mars kl 19:00: Undervisningskveld  i Hasle 
Menighetssenter. Tema: Forkynneren. Taler: Ingrid 
Dorthea Levinsen.

Tirsdag 19. mars kl 11:00: Formiddagstreff i Betania. 
Andakt v Finn Olav Myhre.
Mandag 1. april (2. Påskedag) kl 12:00: Friluftsguds- 
tjeneste på Grinderød i Skjebergdalen.
Søndag 7. april kl 11:00: Søndagsskole i Betania.
Søndag 7. april kl 17:00: Storsamling i Hasle Menighets-
senter.

- normisjon
- tør tjene sammen i tro

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.

Mer om oss på www.vi.normisjon.no

Program for VI-normisjon 
november 2013 - februar 2014

 
Tirsdag 21.januar kl. 11.00: Formiddagstreff på Betania
Tale ved Harald Frorud. Sang av Øystein Skaar og Harald Bøe

Torsdag 23.januar kl. 19.00: Årsmøte på Hasle menighetssenter

Søndag 26.januar kl. 11.00: Søndagsskole på Betania på Ise

Søndag 2. februar kl. 17.00: Storsamling på Hasle menighetssenter
Tale: Merete Winsevik, tema: Skapt i Guds bilde

Søndag 9.februar kl. 11.00: Søndagsskole på Betania på Ise

Torsdag 13.februar kl. 19.00: Undervisningskveld på Hasle menig-
hetssenter. Brita Holmen tar oss med inn i den nye Salmeboken

Tirsdag 18.februar kl. 11.00: Formiddagstreff på Betania
Tale og sang ved Gunnar Kinn

Søndag 23.februar kl. 11.00: Søndagsskole på Betania på Ise

Lørdag 1. mars: FAMILIEDAG, mer info. kommer

Søndag 9.mars kl. 11.00: Søndagsskole på Betania på Ise

Søndag 9.mars kl. 17.00: Storsamling på Hasle menighetssenter
Tale: Knut Olav Holmen, tema: Elsket på tross av

Tirsdag 18.mars kl. 11.00: Formiddagstreff på Betania
Tale ved Olav Pedersen

Torsdag 20.mars kl. 18.30: Vi støtter opp om oppmuntringskveld 
med Per-Anders Nordengen på Stenbekk misjonssenter (merk 
tiden).

Søndag 23.mars kl. 11.00: Søndagsskole på Betania på Ise

Søndag 6.april kl. 11.00: Søndagsskole på Betania på Ise

Søndag 6.april kl. 17.00 Storsamling på Hasle menighetssenter
Bønnevandring

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 Kine Bergerud, mob 977 95 376

eller på e-post: 
kinember@broadpark.no.

Mer om oss på 
www.vi.normisjon.no

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 Menig-
hetssenter. ”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.

Torsdag 14. feb kl 19:00: Undervisningskveld  i Hasle 
Menighetssenter. Jobs bok. Taler: Runo Lilleaasen.

Tirsdag 19. feb kl 11:00: Formiddagstreff i Betania. 
Andakt v Leif Sjølie. Sangvennene synger.
Søndag 24. feb kl 11:00: Søndagsskole i Betania.
Søndag 3. mars kl 17:00: Storsamling i Hasle Menig-
hetssenter. Tema: Å Tjene. Taler: Kirsten Brandt.
Søndag 10. mars kl 11:00: Søndagsskole i Betania.

Torsdag 14. mars kl 19:00: Undervisningskveld  i Hasle 
Menighetssenter. Tema: Forkynneren. Taler: Ingrid 
Dorthea Levinsen.

Tirsdag 19. mars kl 11:00: Formiddagstreff i Betania. 
Andakt v Finn Olav Myhre.
Mandag 1. april (2. Påskedag) kl 12:00: Friluftsguds- 
tjeneste på Grinderød i Skjebergdalen.
Søndag 7. april kl 11:00: Søndagsskole i Betania.
Søndag 7. april kl 17:00: Storsamling i Hasle Menighets-
senter.

- normisjon
- tør tjene sammen i tro

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.

Mer om oss på www.vi.normisjon.no
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Å gåtefulle hus
Å, gåtefulle hus,
som fi nnes der hvor intet annet er.
Å, disse rom av lys,
som alltid står og venter på oss der.
Å, denne dør som lukkes opp
når vi skal miste kropp og navn
og falle mot de store dyp
som kanskje er en favn.

Uendelige Du,
som er i alt som er og ikke er.
Berør oss med din pust
og fyll vårt fravær, hemmelig, men nær.
Vis oss Ditt hus med mange rom
og hold oss, trøst oss, led oss frem
så vandringen mot døden blir
en vei som tar oss hjem.

Å, ansiktsløse Gud,
vi søkte deg i angst og sorg og nød.
Å, denne dype fred
hos Ham som tok oss inn og gav oss brød.
Å, Fader vår, vær Du vårt hus!
Å, Hjerte med ditt lys, din sang,
hold Du oss fast til alle rom
er fylt av samme klang!

Slik skriver Eivind Skeie i et nytt dikt. Og for 
meg er det blitt en god start på det nye året.
I skrivende stund er julen i ferd med å pakkes 
bort. Nok en gang har vi kunnet feire at Jesus 
kom til oss. Tok bolig blant oss. Fikk et hjem 
på jorden. Og slik ga oss et hjem hos Gud.

Det er godt å ha et hjem. Et sted å høre til, 
hvor en kan være seg selv. Et sted en kanskje 
deler med mennesker en elsker, eller et sted å 
trekke seg tilbake når det er godt å være alene.

Et hjem er noe mer enn et hus. Det handler 
om tilhørighet og trygghet.
Det handler om rom som er fylt med mitt liv. 
Vi har begynt et nytt år. 
Nye og ubrukte dager ligger foran. Vi vet ikke 
hva dette året vil bringe. Vi kjenner ikke en-
gang morgendagen. Jeg har aldri vært veldig 

glad i nyttår. Det oppleves utrygt å gå inn i 
ukjente dager, når jeg endelig er blitt kjent i 
året som er gått.

Da er et er godt å ha et hjem.
Enten vi tenker på hjemmet vårt, der vi bor, 
hvor vi har vårt ankerfeste, eller vi tenker på 
et hjem hos Gud som venter oss når dette livet 
en gang kommer til sin ende, og som gir oss 
en himmel over dagene her.

«La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på 
Gud og tro på meg!»  Sier Jesus, og fortsetter:   
«I min Fars hus er det mange rom. Var det 
ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og 
vil gjøre i stand et sted for dere?   Og når jeg 
har gått og gjort i stand et sted for dere, vil 
jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere 
skal være der jeg er.  Og dit jeg går, vet dere 
veien»  (Joh 14)

Kanskje føler vi oss ikke alltid like sikre på 
denne veien. Men det er det Julen handler om. 
At Jesus kom til oss, for at vi skal få slippe 
å lete etter Gud. Gud sendte Jesus til oss for 
å vise oss veien til Gud. For å vise oss veien 
hjem.

Godt nytt år!

Ingrid prest

å vise oss veien til Gud. For å vise oss veien 
hjem.

Godt nytt år!

Ingrid prest
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Varteigs første 
bensinstasjon
I Varteig har det vært minst seks utsalgssteder for drivstoff. Nå er det ingen 
tilbake. Da har skjebnen vært mildere mot bensinstasjonen på Hafslundsøy, 
der det har vært drift i 70 år.

Selv om det hadde vært minst fi re utsalg av drivstoff tidligere, var det Bjarne Berby som etablerte Var-
teigs første reelle bensinstasjon og verksted. Stasjonen på Ise ble åpnet 24. mai 1955. 
Det ble lagt ned tre tanker – hver på 8000 liter. Anlegget besto av fi re pumper – to for bensin, en for 
diesel og en totaktspumpe for blanding. Det ble 20 år med Shell, rundt ti med Gulf og ytterligere noen 
år med Mobil.

Kiosk og verksted
Bygget som Bjarne Berby reiste i det som i dag er Sikkelandsveien 88 ga rom for salgslokaler, verksted 
og lager, i tillegg til to leiligheter i andre etasje. 
Ved siden av bensinstasjonen og verkstedet drev også Berby i en viss utstrekning salg av bruktbiler. 
Dessuten var han i mange år forhandler av blant annet tømmerkraner, som han også hadde service og 
reparasjoner på.
I verkstedet tilbød han vanlig service, reparasjoner og karosserioppretting. Han hadde en mann med seg 
i dette arbeidet, i tillegg til dem som bestyrte kiosk og bensinsalg.

Bjarne Berby døde i 2009, men i en artikkel i Varteig Histo-
rielags årstidsskrift Inga for 2006 framhevet han trivselen 
i virksomheten, og ikke minst omgangen med mange faste 
og gode kunder. Han fortalte fra en tid hvor det fortsatt 
var service på stasjonene – der skifte av vinduspussere og 
lyspærer ble gjort på minuttet.
Bensinstasjonen og verkstedet på Ise opphørte 8. april 1992

Varteigs første bensinstasjon og verksted ble reist av Bjarne Berby i 1955. Her ser man også den åpne pa-
viljongen med bord og stoler. Paviljongen ble senere revet og erstattet med et tilbygg.  Lastebilen på bildet 
var en Ford med liten lastelem som Berby eide i noen år.
Foto: Sverre Brusevold. Eier av bildet: Sigrund K. Brusevold.
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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, 5/2013 prestegården i Varteig og 6/13 Ragnar Berg Kolonial på Øya.
Har du kommentarer eller synspunkter på serien, send mail til varteighistorielag@gmail.com

før og nå

Bygget i Sikkelandsveien ble i 2011 kjøpt av brødrene Espen og Stian Pedersen. De har pusset opp og leier ut de to leilighetene i 
andre etasje. Også verkstedet er pusset opp, og benyttes som hobbyverksted. Foto: Øistein Bøe.

Sigaretter natterstid
Midt på 1960-tallet hadde Helene og Rikard Sundås sin bensinstasjon med verksted ferdig på Hasle, som forhandler for OK. 
Det var smørehall, verksted og kiosk i første etasje og leilighet hvor innehaverne selv bodde i andre etasje. Stasjonen var utstyrt 
med tre pumper.
Rikard Sundås døde i fjor, men i samme artikkel i Inga for 2006 kommer det fram at service var et varemerke på disse stasjonene. 
Sundås fortalte blant annet historien om mannen som ringte dem klokka tre på natta. Han må ha vært særdeles røksugen. 
Mannen skulle nemlig ha en tipakning sigaretter.
Rikard Sundås drev også med bilsalg. Han forteller i Inga-artikkelen at han solgte 60 biler på ett år. Dessuten var det betyde-
lig karosserioppretting. Verkstedet sysselsatte opptil fire personer. Kona Helene sto for kiosk- og bensinsalg, med god hjelp fra 
barna etter hvert som de vokste til.
Virksomheten på Hasle ble solgt i 1978. Da ble bensinstasjonen lagt ned, mens bilverkstedet ble drevet videre i noen år.

Bensinstasjon på Øya
Bensinstasjonen på Hafslundsøy ble reist av brødrene Erling og Einar Vestby i 1942, og de var følgelig vesentlig tidligere ute 
enn både Berby på Ise og Sundås på Hasle.
Med mindre avbrekk og under ulike eiere og driftsforhold har stasjonen i Nordbyveien holdt stand. Her har det også i perioder 
vært muligheter for karosserioppretting og reparasjoner. Bilsalg var det også fra anlegget i flere år. Daværende Hafslundsøy 
Auto ble startet i 1949, og drev i Nordbyveien i seks år. Senere hadde de tilhold i Borregaardsmølla, før de bygde nytt på Ise-
veien under firmanavnet Sarpsborg Diesel.

Tangen og Meieriet
Før man fikk større bensinstasjoner, var det små drivstoffutsalg – ofte knyttet til et landhandleri. I Varteig var det minst fire 
slike utsalg. Både på Tangen og på Meieriet kom det bensinpumpe på 1920-tallet, og begge steder i forbindelse med landhandelen.
Også hos Anna og Hilmar Berg på Isetorp begynte man tidlig med bensinsalg, trolig på slutten av 1920- eller begynnelsen av 
1930-tallet.
Målfrid og Oddvar Gressløs bygde ny bolig på Hasle i 1947, og samme året tegnet de kontrakt med A/S Gas om salg av drivstoff. 
De hadde tre manuelle pumper, hver med en drivstofftank på 3000 liter.
Tidlig på 1950-tallet sto også bussgarasjene klare på samme tomta. Bussene ble solgt midt på 1970-tallet, og omtrent samtidig 
opphørte også drivstoffsalget.
Målfrid Gressløs betoner i Inga-artikkelen fra 2006 den sosiale siden ved driften. I den sammenheng refererer hun en av kun-
dene, som inviterte Målfrid og Oddvar hjem til seg på kvelden – slik at de kunne «lue og preke lett».

Øistein Bøe
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Visste du at Bibelen finnes på lyd?
Ø KABB (Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte) har lest inn 
 hele den nye Bibelen fra Bibelselskapet (Bibel 2011)
Ø Lydbibelen er lest inn av Frank Tangen, Nils Ole Oftebro, 
 Birgitte Bjørnstad Sæbø og Magne Bruteig
Ø Lydbibelen finnes på digikort og mp3

For mer informasjon: 
www.kabb.no

Vi samles i Betel på Ise fra 
kl 18-19.30 disse mandagene:
13. og 27. januar
10. og 24. februar
10. og 24. mars

Lurer du på noe?
Kontakt Kirsten Holmen 
på mobil 404 29 737
OBS! Nytt mobilnr

VELKOMMEN!
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Kirkens Nødhjelp jobber for at flest 
mulig skal få sjansen til å overleve 
katastrofer. Krigsflyktninger fra Syria 
er noen av dem du støtter ved å delta i 
fasteaksjonen.  Da står du sammen med 
Wejdan Jarrah i hennes arbeid med å gi 
syriske flyktninger håp i en desperat si-
tuasjon. Wejdan er spesialist på å møte 
folk som har opplevd grusomme ting:
- Her i Zataari har alt for mange opp-
levd å se søsken og foreldre bli drept på 
bestialsk vis foran øynene deres. Men 
hvis jeg kan bidra til at de i det minste 
ser håp om en bedre fremtid, har jeg 
verdens mest meningsfulle jobb, sier 
32-åringen som er fra byen Ibrid i Jor-
dan, og har master i psykososialt arbeid.  
- Innen mitt fagfelt kaller vi arbeidet vi 
utfører for psykososial førstehjelp. Det 
er akkurat hva det er; mange har behov 
for nødhjelp også psykisk. Mange hadde 
trengt individuell hjelp videre, men vi 
har ikke mer kapasitet enn det vi har, 
sier Wejdan. Selv om hun har den rette 
utdanningen og erfaringen, er det virke-
lig hardt arbeid:
     - Det er klart det går inn på meg. 
Jeg møter så mange skjebner at jeg ofte 
må jobbe med egne tanker etter lange 
arbeidsdager, og bearbeide for å ruste 

Vi møter hverdagshelter, som Wej-
dan, i Kirkens Nødhjelps prosjekter 
over hele verden. Støtten fra norske 
menigheter gjør at forbildene får 
mulighet til å skape virkelig og varig 
forandring. For seg selv, for andre og 
for hverandre.

Det er menigheter landet rundt som 
står for gjennomføringen av Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon. Varteig me-
nighet arrangerer aksjon tirsdag 
8. april og trenger bøssebærere. Ta 
kontakt med menighetskontoret 
dersom du vil være med.
Pengene som samles inn går til 
Kirkens Nødhjelps arbeid over hele 
verden. 
Støtt aksjonen direkte ved å:

•Benytte kontonummer 
 1594 22 87493

•Sende GAVE på sms til 2468 
 (200 kroner)

•Ringe givertelefon 820 44 088 
 (200 kroner)

For 200 kroner kan du gi et men-
neske sikker tilgang til rent vann!

Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon
6. - 8. april

Bli med på fasteaksjonen 6.-8. april 

Kirkens Nødhjelp er der i 
katastrofen og trenger deg!

Wejdan Jarrah i arbeid i flyktningleiren Zataari i Jordan. Foto: Kirkens Nødhjelp.

Blir du med på fasteaksjonen, bidrar du til at folk kan 
reise seg og få bedre liv. På samme måte som at Kirkens 
Nødhjelp trenger Wejdan som jobber med traumatiserte 
barn fra Syria, trenger organisasjonen at du gir tid, 
penger og bruker din stemme for å skape forandring.

meg opp til en ny dag i leiren, sier hun. 

Godt å gjøre noe
Fasteaksjonen gir en mulighet til at vi 
i Norge kan gjøre noe konkret med alt 
det vonde vi hører om i nyhetene. Vi kan 
bidra. Hva vi gjør teller for at hjelpen 
skal nå flest mulig.
     - Noe av det beste med fasteaksjonen, 
som kommer hvert år, er at vi kan gi 
menigheten en konkret oppgave som re-
spons på lidelsen vi ser i verden. Det er 
sunt for alle aldersgrupper, og gjør oss 
som kirke troverdig. Vi sier ikke bare 
hvor ille det er, men vi gir anledning 
til å handle, sier Elisabeth Kristiansen 
fra Lørenskog, som har vært prest i Den 
norske kirke i 18 år, og deltatt på like 
mange aksjoner.   
Pengene vi samler inn til årets ak-
sjon, går som vanlig til hele Kirkens 
Nødhjelps arbeid. Akkurat nå pågår et 
stort arbeid for syriske flyktninger, der 
de leverer rent vann og trygge sanitære 
forhold, i tillegg til annet nødhjelpsar-
beid, i samarbeid med kirkelige part-
nere som blant annet Det Lutherske 
Verdensforbund.
Men Kirkens Nødhjelp arbeider også 
med gjenoppbygging og klimaforebyg-

gende tiltak på Filippinene. Pengene 
som samles inn i fasteaksjonen, gjør det 
mulig å handle raskt i katastrofer, som 
etter tyfonen på Filippinene.
Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp 
Anne-Marie Helland ønsker å rette 
en stor takk til alle menigheter landet 
rundt som deltar, alle frivillige som går 
med bøsse og alle som gir penger: 
- Dere betyr en forskjell, og jeg er stolt 
og imponert over at så mange blir med 
på denne dugnaden for rettferdighet. 
Deres innsats gjør det mulig for oss å 
være tilstede i katastrofen, sier Helland.
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Det innkalles til

menighetsmøte
i Varteig sokn

etterkant av gudstjenesten i Varteig kirke søndag  9 mars. kl. 11.00.

Tema: Norsk salmebok 2013
 1. Skal vi ta i bruk den nye salmeboken i Varteig sokn?
 2. Hvordan skal vi fi nansiere innkjøpene?

Norsk salmebok 2013, den 
nye salmeboken, var klar 
til bruk fra første søndag 
i advent 2013. Spørsmålet 
om den nye salmeboken 
skal tas i bruk må avgjøres 
av menigheten i et menig-
hetsmøte.
Varteig menighetsråd har diskutert 
både om salmeboken skal tas i bruk 
og hvordan vi kan fi nansiere innkjøp 
utover de bøkene vi får over fellesrådets 
bevilgning til formålet. Resultatet ble 
at menighetsrådet besluttet å innkalle 
menigheten til et menighetsmøte for å 
diskutere spørsmålene. Denne typen 
saker skal avgjøres i menighetsmøte i 
Den norske Kirke.
Dette menighetsmøtet er berammet til 
9. mars, og blir arrangert i etterkant av 
denne søndagens gudstjeneste i Varteig 
kirke. (Gudstjenesten begynner til van-
lig tid, klokken 11.00.)
Det første menighetsmøtet må ta stil-
ling til er spørsmålet om menigheten 
skal ta i bruk den nye boken, noe det 
er stemning i menighetsrådet for at vi 
skal gjøre. Vi bringer en presentasjon 
av den nye salmeboken på neste side. 
Mer informasjon om boken fi nner du 
internett, på en side som forlaget har 
lagt ut. Adressen til denne nettsiden  er 
kort og enkel: www.norsksalmebok.no.  

En stor investering for menigheten vår:

Menighetsmøte om ny salmebok

Har du lyst til å ta den i nærmere 
øyensyn, fi nner du den ganske sikkert 
i bokhandler som fører kristne bøker.
Neste spørsmål blir så hvordan inn-
kjøpet skal fi nansieres. Ved innkjøp til 
kirkene får vi bøkene for 300 kroner 
stykket (ved kjøp av mer enn ti eksem-
plarer samtidig). Vi trenger i alle fall 
et hundretallsbøker til Varteig kirke. 
I Hafslundsøy kirke er det installert 
prosjektor med tanke på at bruk av 
salmebøker, trykte programmer etc. 
langt på vei kan erstattes av bruk av 
prosjektoren. Likevel er det naturlig å 
ha en del salmebøker i kirken. 
Vi får dekket utgiftene til innkjøp av 
vel 130 bøker av Kirkelig felleråd i 

Du fi nner informasjon om den nye salmeboken, blant annet på en internettside som 
forlaget har laget. Adressen til nettsiden er www.norsksalmebok.no.

Sarpsborg. Det som da må diskuteres er  
hvor mange bøker som bør anskaffes og 
hvordan dette kan fi nansieres.
En tanke som har vært diskutert har 
vært å sette i gang en innsamlingsak-
sjon, utfordre menighetens medlemmer 
til å gi en salmebok til kirken sin. (Det 
vil si: utfordre menigheten til å gi en 
gave tilsvarende det en bok koster i 
innkjøp, slik at vi får rabatten ved fel-
lesinnkjøp.) Dette blir kanskje et tema 
på menighetsmøtet i mars.
Menighetsrådet håper mange av me-
nighetens medlemmer har anledning 
til å delta på menighetsmøtet, og at de 
tenker gjennom problemstillingene på 
forhånd. Vel møtt!
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Første søndag i adventstida i fjor ble det 
tatt i bruk ei ny salmebok i Den norske 
kirke: Norsk salmebok 2013. Ei salmebok 
som er langt mer innholdsrik enn for-
gjengeren, og som 
slett ikke bare er 
til innvortes bruk 
i kirken.

Arbeidet med denne sal-
meboka har pågått siden 
2004, og den ferdige boka 
er vedtatt av Kirkemøtet 
2012.
Norsk salmebok 2013 er 
et fyldig og allsidig utvalg 
av gammelt og nytt. Den 
består av 899 salmer og 
92 bibelske salmer og li-
turgiske sanger, altså til 
sammen 991 nummer. I 
det følgende oppgis antall 
tekster, fordi salmer med 
fl ere tekster – for eksempel 
salmer med både bokmåls- 
og nynorsktekst, i motset-
ning til i den nåværende 
boken står på ett nummer. 
En vil fi nne igjen 596 tek-
ster fra den nåværende 
Norsk Salmebok og 147 
tekster fra Salmer 1997. 
336 tekster er nye i forhold 
til de nåværende bøkene.
Noe av det som er nytt med 
denne boka, er de mange 
ulike språk den rommer. 
Fra før har vi hatt salmer 
på dansk og svensk. Det er 
norske menigheter vant til. 
Nå kommer det med mange 
originaltekster, enten før-
ste vers eller hele salmen. 
Det kan være salmer som er 
kjent over store deler av verden 
(Amazing grace) eller Taizé-sanger, 
og det kan, som i Salmer 1997, være korte 
vers fra Afrika, Sør-Amerika eller Asia. 
Også disse er kjent over store deler av verden, fordi de stam-
mer fra de store økumeniske bevegelsene. De internasjonalt 
kjente salmene og sjangrene spirituals og gospelsanger gjør 
at engelsk språk nå blir å fi nne i vår norske kirkesalmebok.
Noe av det en fort vil legge merke til, er 15 salmer på hvert av 
de samiske språkene (nordsamisk, lulesamisk, og sørsamisk) 
og 15 kvenske salmer.
Det er to hovedgrunner for dette språklige mangfoldet. Det 
ene er å sikre en rikdom av åndelig sang. Utvalget er derfor 

som er langt mer innholdsrik enn for-
gjengeren, og som 
slett ikke bare er 
til innvortes bruk 

Arbeidet med denne sal-
meboka har pågått siden 
2004, og den ferdige boka 
er vedtatt av Kirkemøtet 

Norsk salmebok 2013 er 
et fyldig og allsidig utvalg 
av gammelt og nytt. Den 
består av 899 salmer og 
92 bibelske salmer og li-
turgiske sanger, altså til 
sammen 991 nummer. I 
det følgende oppgis antall 
tekster, fordi salmer med 
fl ere tekster – for eksempel 
salmer med både bokmåls- 
og nynorsktekst, i motset-
ning til i den nåværende 
boken står på ett nummer. 
En vil fi nne igjen 596 tek-
ster fra den nåværende 
Norsk Salmebok og 147 
tekster fra Salmer 1997. 
336 tekster er nye i forhold 
til de nåværende bøkene.
Noe av det som er nytt med 
denne boka, er de mange 
ulike språk den rommer. 
Fra før har vi hatt salmer 
på dansk og svensk. Det er 
norske menigheter vant til. 
Nå kommer det med mange 
originaltekster, enten før-
ste vers eller hele salmen. 
Det kan være salmer som er 
kjent over store deler av verden 
(Amazing grace) eller Taizé-sanger, 
og det kan, som i Salmer 1997, være korte 

Norsk salmebok 2013

Den nye salmeboken
hentet fra kilder i hele den verdensvide kirke, og delvis altså 
med den originale språkform. Det andre er at forholdene i 
mange av våre menigheter er radikalt endret siden den nå-
værende salmeboka ble laget. Nå fi nner vi mange steder et 
etnisk og språklig mangfold, som det er fi nt å kunne gjenspeile 

i vår kirkesang. Det er også en av begrunnelsene for å 
ha med noen allment kjente 

salmer på engelsk, som 
er forståelig for de aller 
fl este. At en ved hjelp av 
engelsk kan synge noen 
kjente salmer sammen, 
er av stor verdi.
Boka inneholder i tillegg 
til salmene ei bønnebok, 
et utvalg av liturgier og 
Den lille katekismen. 
I tillegg er det fyldige 
registre, som hjelper til 
en god bruk av boken. 
Samlet sett fyller dette 
1455 sider.
I motsetning til den 
nåværende salmeboka, 
som foreligger i en bok-
målsutgave (rød) og en 
nynorskutgave (grønn), 
er den nye felles for beg-
ge målformer.
Det er viktig at salme-
boka er rikholdig og 
mangfoldig og at den 
kan brukes gjennom kir-
keåret og i ulike faser av 
troen. Men den praktis-
ke og reelle effekten av 
salmebokas innhold er 
det bruken som skaper.
Bruken skaper kjenn-
skap, slik at man uten 
hindring kan delta i san-
gen. Men bruken skaper 
også sterke bånd til kon-
krete salmer. Salmeboka 
gir oss ord, både i glede 
og sorg, ord som vi ellers 

vanskelig ville fi nne. Og når en 
har lagret en erfaring inn i en salmes tekst 

og melodi, så vil dette senere alltid klinge med.
Salmebokas kapasitet som medvandrer og livstolker gjør at 
den må bringes tilbake til hjemmet. Kirkemøtet har under-
streket dette ved å gi den undertittelen For kirke og hjem. 
Desto viktigere er dette hvis en bruker digital fremvisning 
i gudstjenesten. Vi har ikke råd til at salmebokens åndelige 
og kulturelle rikdom er utilgjengelig i det øyeblikk strømmen 
skrus av.
Norsk salmebok 2013 koster kr. 339. Men ved bestilling av 
minst 10 eks. er prisen kr. 299.
Salmeboka er kirkens smykkeskrin. La oss fi nne frem til 
gamle og nye skatter og holde sangen oppe i vår menighet!
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       for barn 1-3 år,  onsdager kl. 17.30 - 18.30
                   i Hasle menighetssenter:

30. mars, 6. april og 13. april

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

for barn 0 - 1år, 
 avsluttet for vårhalvåret

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

0 – 1 år, tirsdager kl. 11.00 - 13.00, 
   Hasle Menighetssenter

21. januar  11. februar
28. januar  25. februar 
  4. februar  

1 – 3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30, 
   Hasle Menighetssenter
  5. mars     2. april
19. mars     9. april
26. mars

3 – 6 år,  onsdager kl. 17.30 – 18.30, 
    Hasle Menighetssenter 
22. januar   19. mars
  5. februar     2. april
  5. mars    
    

Andre arrangementer der barnesangen synger/deltar:

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

 Kontakt: Kirsten Brandt, tlf. 936 37 578
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 Lek. Fortelling. Tro.

Fargelegg

Labyrint

Varteig menighetsblad

(privatabonnement 
  hjem i posten)

 Gruppeabonnement 
  kun 199,- pr barn Dagens ord:

Sammen med Gud 
selv om vi ikke ser ham

Jakten på den 

stille stemmen

Den godeJakten på den 
stille stemmen

02 Himmel over livet
Ålesund Soul Children
Solister : Astrid Myren og Kristian 

WalderhaugT/M: Runar BangMusikkproduksjon/arr./miks: Dag 

Henning Kalvøy, 1/0 Studios, Oslo

Vokalproduksjon: Runar Bang
Trommer: Børre Flyen
   SØNDAGSSKOLEN NORGE 2011

04 Herren er min hyrde
Vetle Kleveland og Hanna Muren

T: Asle Bjorvatn (Salme 23)
M: PhatBackFra CD-en Propell   Sanden Media 201106 Kom til megJentegruppa Seven

Solist: Mathea Celine Løver
T: Britt-Venke Oldebråten
M: Melinda E. LøverFra CD-en Det er gull

   Seven Song Productions 201108 SkatteskrinTore ThomassenT/M: Tore Thomassen
Fra CD-en Skatteskrin
   Lynor as 2005

10 God tidAnita N. Gjerlaug, Rebecca 

Stangeland Kaufman, Mathias 

Fjalsett, Karin K. Manvik
T: Karin K. Manvik og Merete F. Arnevåg

M: Karin K. ManvikO: Hildegunn Garnes Reigstad
Gitarer, produksjon og arr. av komp: 

Kristian Kvalvaag, Basement Studio

Bratsj: Tarjei NystedMiks: Espen Gjelstad Gundersen, 

Audiopol StudioTekniker (vokal): Vegard Schow, 

Make Music AS   SØNDAGSSKOLEN NORGE 2012
12 Aria (utdrag)Liv-Benedicte Bjørneboe

Fiolin: Hallvard Bjørneboe Sæbø

M: Liv-Benedicte Bjørneboe
fra CD-en Aria   Liv-Benedicte Bjørneboe 200914 Tomas sangElias Songe og barn fra Tromøya

T/M: Hans Inge Fagervik
Programmering/tekniker : 
Rasmus SolemBass/keyboard: Rasmus Solem

Gitar : Hans Inge Fagervik
   SØNDAGSSKOLEN NORGE 2012

Tekniker voice: Håvard Gressum 

Antonsen, Studio Staffeldts
Postproduksjon/ferdigstilling: 

Vegard Schow, Make Music AS

Illustratør: Kanako & Yuzuru

Grafisk design: Camilla Hoholm

CD trykk: Dicentia
Produsent: Odd Ketil Sæbø© og    SØNDAGSSKOLEN 

NORGE 2012www.sondagsskolen.no

Bli en ekte tårnagent på 
www.tarnagentene.no
Få agentbevis og hemmelige oppdrag!

Manus: Odd Ketil Sæbø   Forteller: Harald Stoltenberg

En                         -CD 
Bestill barnebladet BARNAS 

med tårnagentenes klubbavis 

på www.sondagsskolen.no

Jakten på den 
stille stemmen

gjeteren

Den gode

gjeteren

En             
       -DVD

20 tegnefilmfortellinger 

fra Jesu liv.

Forteller: 

Harald Stoltenberg

Tegnere: 

Asbjørn Tønnesen,

Chris Murphy,

Vera Tataro,

Rikke Fjeld Jansen,

Raymond Gaustadnes,

Erik Ødegaard

Animasjon: 

Christoffer Alve, CirkA Film

Produsent innlesing: 

Merete Føyen Arnevåg

DVD-trykking: 

Dicentia

Tegneseriemanus/produsent:  

Runar Bang

    og © Norsk Søndagsskoleforbund 2011

PB 6552 Etterstad, 0606 OSLO

Bestilling av DVD: 

butikk@sondagsskole.no En
-DVD fra

Bli abonnent på

        Søndagsskolens barneblad

14 blader + DVD + bok rett hjem i posten.

Bestill på barnas@sondagsskole.no

14 blader + DVD + CD 
= kun 365,- 

Bestill på barnas@sondagsskolen.no 
eller på telefon 22 08 71 00

  hjem i posten)

 Gruppeabonnement  Gruppeabonnement 
  kun 199,- pr barn

Bestill på Bestill på 

SPRELLSSnett

Søndagsskolens 

nettside for barn!

.no

– Musikkvideoer
– Tegnefilmer
– BARNAS-konkurranser tarnagentene.no

Tårnagentenes 
      eget nettsted!

Varteig menighetsbladVarteig menighetsblad

SIDE
Tegning: Kari Sortland

Tegning:  Kari Sortland

Varteig menighetsbladVarteig menighetsblad

Finn fem feil

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

Hjelp Gulliver å 
finne veien til Frida 
Fløyfisk og kaka.
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Søndagsskolen
Neaskogs og Filadelfia

12. januar:  søndagsskole
19. januar:  søndagsskole
26. januar:  søndagsskole
  2. februar:  søndagsskole
  9. februar:  søndagsskole
16. februar:  vinterferie
23. februar:  vinterferie
  2. mars:   vi deltar på karnevals-
      gudstjenesten i kirken
  9. mars:  søndagsskole
16. mars:  søndagsskole
23. mars:  søndagsskole
30. mars:  søndagsskole

Vi starter kl. 10.30 hver søndag.

Alle er  hjertelig velkomne.

Sted: 
Filadelfi a, 
Varteig.

Kontaktpersoner:
Jorunn 
mobil   4790 8192         
Torill   
mobil  9001 8436

Hei alle på 
Hafslundsøy 
som fyller 

4 år i 2014! 
Velkommen til å få «Min kirkebok 4» på guds-
tjenesten 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 kir-
keboka! 

Hilsen Kirsten Brandt,
menighetspedagog. 

Tlf. 93637578

Breidablikks 
venner

Breidablikks venner  har 
 ÅRSMØTE 
 fredag 21. februar kl. 19.00.
Årsmøtesaker. 
Andakt ved Rolf Kristian Skaar.
Kveldsmat. Kollekt.
 
Fredag 21. mars kl. 19.00 
markerer vi 200 års jubileet for 
Grunnloven med et grundig foredrag 
av  Dag Skottene som han har kalt 
«17. mai 1814 – Mirakelets år?»
Det gis anledning til spørsmål og sam-
tale.
 
I år arrangerer vi igjen 
«Langfredagsmøte» kl. 19.00.
 
ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!
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Varteig preste- og menighetskontor
Ingaveien 33, 1735 Varteig

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

Epost: varteig.prestegjeld@
sarpsborg.com

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 mobil-
telefon 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 

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

Slekters
gang

Din totalleverandør 
av byggevarer

Kontortid:
Daglig leder
Onsdag: ................  10.00 - 13.00
Torsdag:  ............... 10.00 - 13.00
Sokneprest treffes sikrest
Onsdag: ................. 10.00 - 12.00

Trenger 
du noen 

å snakke med?

Kirkens SOS

Telefon 815 33 300
www.kirkens-sos.no

Døpte: 
Hafslundsøy kirke:
Abraham Gjerløw Johansen
Mina Røyseth Igeland
Emma Storkås Bergsland

Varteig kirke:
Julian Berndt

Døde: 
Emma Lilly Grøtvedt
Johnny Dueholen
Anne Kinden
Ragnhild Mathisen
Ingeborg Marie Sandaker
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Avd.
1. Hafslundsøy Bakeri 69 133460
3. Halden Storsenter 69 187895
5. Hafslundsøy Senter 69 149299
6. Storbyen Sarpsborg 69 156268
8. Stortorget Rakkestad 69 221518
Kontor: 
Nordbyv.87 1734 Hafslundsøy 69 133465
Fax   69 133470

I over 80 år har vi  bakt  brød og kaker!  
Vi  baker fortsatt på den «gammeldagse» må-
ten, og  bruker råvarer av beste kvalitet.

Dette gjør at våre varer har en  utmerket 
smak, holdbarhet og aroma!

En  av våre mange spesialiteter er:
GRISLA BRØD. Prøv ett da vel!

oyabakern@baker-skoglund.no

HASLE
MENIGHETSSENTER

passer utmerket til private selskaper:
 - jubileer
 - bursdagsfeiring
	 -	konfirmasjoner
 - minnesamvær

Senteret har et velutstyrt kjøkken med 
kjølerom og servise m.v.
Ring i god tid for bestilling:
Bjørn Kristiansen, 
telefon 69 13 13 51, mobil 916 64 166, 
eller epost: bjkr47@gmail.com.

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
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Søndag 16. februar
Såmannssøndag 
Luk 8,4–15 
Jes 55,8–13 og Hebr 4,12–13
Hafslundsøy kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Nattverd. Offer til Det norske 
Bibelselskap.

Søndag 23. februar
Kristi forklarelsesdag 
Matt 17,1–9 
5 Mos 18,15–18 og Åp 1,9–18 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levin-
sen. Menighetskoret synger. Nattverd. 
Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 2. mars
Fastelavnssøndag 
Joh 17,20–26 
Høys 8,6–7  og 1 Kor 13,1–7
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Karnevalsgudstjeneste ved sokneprest 
Ingrid D. Levinsen og menighetspeda-
gog Kirsten Brandt. Offer til menighe-
tens trosopplæring.

Søndag 9. mars
1. søndag i fastetiden 
Matt 4,1–11 
1 Mos 2,8–9;3,1–8  og Jak 1,12–16 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Nattverd. Offer til konfir-
mantarbeidet.
Etter gudstjenesten arrangeres det 
menighetsmøte, se side  8-9.

Onsdag 12. mars
Varteig kirke kl. 17.30:
Hverdagsgudstjeneste ved sokneprest 
Ingrid D. Levinsen og menighetspeda-
gog Kirsten Brandt. Minsten deltar. 
Offer til menighetens trosopplæring.Med forbehold om endringer.

GUDSTJENESTER  
Søndag er gudstjenestedag

Hafslundsøy kirke

Søndag 19. januar
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 menighetspe-
dagog Kirsten Brandt. Utdeling av 
4-årsboka. Misjonsgudstjeneste. Offer 
til menighetens misjonsprosjekt.
Se også annonse på side 12.

Søndag 26. januar
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 Le-
vinsen. Nattverd. Offer til menighets-
arbeidet.

Søndag 2. februar
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. Hasle-speiderne 
deltar. Offer til speiderne i Varteig.

Søndag 9. februar
6. søndag i åpenbaringstiden
Joh 6,63–69 
Salme 126,1–6 og Fil 1,2–6
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Nattverd. Offer til kulturut-
valget i Varteig sokn.

Varteig kirke.

Søndag 16. mars
2. søndag i fastetiden -
Matt 15,21–28 
1 Mos 32,24–30 og Jak 1,2–8
Varteig kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest 
Ingrid D. Levinsen, prostiprest Leif 
Levinsen og menighetspedagog Kirsten 
Brandt. Tårnagenter. Nattverd. Offer 
til Redd Barna.

Søndag 23. mars
Maria budskapsdag
Luk 1,26–38
Jes 7,10–14 og Gal 4,4–7  
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste.   Nattverd.  Menighets-
koret synger. Offer til menighets-
arbeidet.

Søndag 30. mars
3. søndag i fastetiden 
Luk 11,14–28 
1 Sam 18,6–14 og Ef 5,1–2.8–11
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Nattverd. Offer til Blåkors.

Søndag 6. april
4. søndag i fastetiden 
Joh 11,45–53 
1 Mos 22,1–14 og  Hebr 4,14–16
Hafslundsøy kirke kl. 18.00:
Fastegudstjeneste ved prostiprest Leif 
Levinsen. Preken ved Leif Arne Sæ-
verås fra Kirkens Nødhjelp. Nattverd. 
Offer til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.

Søndag 13. april
Palmesøndag 
Joh 12,12–24 
2 Mos 12,21–28 og Ef 2,12–18 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Nattverd. Offer til menighets-
arbeidet. 



Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad, Apolloveien 39, 1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 11.mars.

Varteig Historielag
Oppslutningen om Varteig Historielags 
møter og øvrige arrangementer er så god 
at laget også i år har lagt opp til åtte møter, 
i tillegg til ti slektsforskningskvelder. 
Dessuten planlegges det to turer i løpet 
av året. 

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

Mandag 24. februar kl. 19.00:
Årsmøte i Peisestua i Bygdehallen. Etter at 
klubba har falt på årsmøtet, går vi over i et 
medlemsmøte hvor det blir åpent for spørsmål, 
kommentarer og forslag knyttet til ulike sider 
ved historielagets drift.

Mandag 7. april kl. 19.00:
Møte i Peisestua i Bygdehallen. Fylkeshistoriker 
Sven G. Eliassen kåserer om 1814, sett fra 
Smålenene.

Lørdag 24. mai:
Varteig Historielag arrangerer tur med buss til 
den nyrestaurerte Eidsvollsbygningen. Det blir 
også besøk ved Eidsvoll Bygdetun. Nærmere 
opplysninger og påmelding skjer til Kari S. 
Lunde innen 10. mai, på tlf. 69 14 90 62 eller 
482 29 088.

Mandag 2. juni kl. 19.00:
Møte i Peisestua i Bygdehallen. Kåseri ved Jon 
Thoresen, som i 2012 ga ut boka «Arvegods – 
sitater og anekdoter fra Østfold».

Søndag 15. juni:
Bygdedagen.
Slektsforskergruppa møtes i Bygdehallen første 
torsdagen i hver måned klokka 18.00. 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 2014, er det 
fortsatt et lite restopplag for salg (kr. 80). Vi 
minner også om at historielaget har Inga-hefter 
for salg (100 kr for 2013-utgaven, moderert pris 
for eldre utgaver), og likeså de tre DVD’ene 
med skolefi lmen fra 1959/bygdefi lmen fra 1961, 
kommunefi lmen fra 1984 og fl øterfi lm/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  hjertel ig  velkommen t i l  våre 
arrangementer. 

 Styret

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!

Fra januar 2014 øver vi annenhver tirsdag kl. 17.30 -19.00 i Hafslundsøy kirke. 
Datoer er: 
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.

Hafslundsøy 
barnegospel 
– et kor for deg i skolealder! 


