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Tirsdag 15. jan kl 11:00:
i Betania.
Program
forFormiddagstreff
VI-normisjon
Torsdag 17. jan kl 19:00: Undervisningskveld i Hasle
desember
- januar
Menighetssenter.
Kari Mangerud
Alvsvåg: Høysangen.
Søndag
jan kl 17:00:
Storsamling i Hasle MenigTorsdag
27.27.
november
kl. 19.00:
Damekveld
på
Hasle
menighetssenter.
hetssenter. ”Glede” - Bønnevandring for store og små.
Søndag
7. desember
kl.11.00:
Torsdag
31. januar
er det årsmøte for medlemmene
Søndagsskoletime.

våre i Hasle menighetssenter.
Torsdag
11. 10.
desember
19.00:Søndagsskole i Betania.
Søndag
feb klkl.11:00:
Undervisningskveld på Hasle menighetssenter

Torsdag
14.Johannes
feb kl 19:00:
Undervisningskveld
Hasle
Tema:
3.16, andakt:
prost Kari Mangrudi Alvsvåg.
Menighetssenter.
Jobs
bok.
Taler:
Runo
Lilleaasen.
Tirsdag 16. desember kl.11.00:
Formiddagstreff
på Betania
Ise.
Tirsdag
19. feb kl 11:00:
Formiddagstreff
i Betania.
Vi synger julen inn.
Andakt v Leif Sjølie. Sangvennene synger.
Torsdag
15.24.
januar
Søndag
febkl.kl19.00:
11:00: Søndagsskole i Betania.
Undervisningskveld på Hasle menighetssenter.
Søndag 3. mars kl 17:00: Storsamling i Hasle MenigTorsdag
22. januar
kl. 19.00:
hetssenter.
Tema:
Å Tjene. Taler: Kirsten Brandt.
Årsmøte på Hasle menighetssenter.
Søndag 10. mars kl 11:00: Søndagsskole i Betania.

Søndag 1. februar kl. 17.00:
Torsdag
14. mars
19:00:
Undervisningskveld i Hasle
Storsamling
på kl
Hasle
menighetssenter.

Menighetssenter. Tema: Forkynneren. Taler: Ingrid

Storsamlingene er lagt opp for hele familien.
Dorthea Levinsen.
Undervisningskveldene er først og fremst beregnet på voksne.

Tirsdag 19. mars kl 11:00: Formiddagstreff i Betania.
Vil du ha en påminnelse på SMS når et møte nærmer seg?
Andakt Gi
v Finn
Olav
Myhre.
beskjed
til Kine
Bergerud, mob 977 95 376
eller på e-post:
Mandag 1. april (2. Påskedag)
kl 12:00: Friluftsgudskinember@broadpark.no.
tjeneste på Grinderød i Skjebergdalen.
Mer
om kl
oss11:00:
på
Søndag 7.
april
Søndagsskole
i Betania.
- normisjon
- tør tjene sammen i tro
www.vi.normisjon.no
Søndag 7. april kl 17:00: Storsamling i Hasle Menighetssenter.
Tirsdag 15. jan kl 11:00: Formiddagstreff i Betania.

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

Du som er 10 og 11 år!
Velkommen
til enerannerledes
Storsamlingene
lagt opp for hele opplevelse!
familien.
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.

Torsdag 14. feb kl 19:00: Undervisningskveld i Hasle
LysUndervisningskveldene
Våken i Hafslundsøy kirke.
Lørdag
29. - søndag
30. på
november.
Menighetssenter. Jobs bok. Taler: Runo Lilleaasen.
er først
og fremst
beregnet
voksne.
19. febpizza,
kl 11:00: Formiddagstreff
i Betania.
Advent er kirkens nyttår! Vi skal feireTirsdag
med
fakkeltog,
hobAndakt v Leif Sjølie. Sangvennene synger.
Søndag
24. feb
kl 11:00: Søndagsskole i Betania.
byaktiviteter,
lystenning,
overnatting,
lage
gudstjeneste
og seg?
ha det
Vil du ha en
påminnelse
på SMS når
et
møte
nærmer
Søndag 3. mars kl 17:00: Storsamling i Hasle Menighetssenter. Tema: Å Tjene. Taler: Kirsten Brandt.
ﬁnt sammen!
Søndag
10. mars kl909
11:00: Søndagsskole
i Betania.
Gi
beskjed
til
Knut
Holmen,
mob
77 805
Trenger du spesiell tilrettelegging for åTorsdag
være
med? Be de voksne ta
14. mars kl 19:00: Undervisningskveld i Hasle
Menighetssenter. Tema: Forkynneren. Taler: Ingrid
eller
på e-post:
kontakt. Sammen
ﬁnner
vi godekoholm@online.no.
løsninger!
Dorthea Levinsen.
Tirsdag 19. mars
kl 11:00: Formiddagstreff
i Betania.extra
Lys Våken-fakkeltoget går fra Hafslundsøy
kirke
og til coop
Andakt v Finn Olav Myhre.
Mer
om
oss
på
www.vi.normisjon.no
Mandag
1.
april
(2.
Påskedag)
kl
12:00:
Friluftsgudslørdag 29. november ca kl. 18.00. Alle som
vil se på, får en LYS VÅtjeneste på Grinderød i Skjebergdalen.
Søndag 7. april kl 11:00: Søndagsskole i Betania.
KEN opplevelse.
Søndag 7. april kl 17:00: Storsamling i Hasle Menighetssenter.
Dere som er 10 og 11 år og vil være med på
LYS VÅKEN
i Hafslundsøy kirke:
Storsamlingene er lagt opp for hele familien.
Undervisningskveldene er først og fremst beregnet på voksne.
Meld dere på til Kirsten!
Vil du ha en påminnelse på SMS når et møte nærmer seg?
Gi beskjed til Knut Holmen, mob 909 77 805
kirsten.brandt@sarpsborg.com.
eller på e-post: koholm@online.no.
Mer om oss på www.vi.normisjon.no
Lurer dere på noe?
Ring 69 12 35 81 / 936 37 578
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Lokalhistorien gjennom fotograﬁer

Har du et
salmeønske?
Har du en favorittsalme
eller ﬂere?...

Dette er ett av rundt 1600 bilder som Varteig Historielag har lagt ut på nett. Det viser
Varteig Blandet kor i 1961. Hilmar Belsby gjorde en gedigen innsats for sang- og musikklivet i Varteig, og var også den som først ble tildelt Varteig kommunes kulturpris da
den ble innført i 1984. Belsby var også selvsagt dirigent og musikalsk leder for Varteig
Blandet kor. I første rekke fra venstre sitter: Elsa Bøe, Dora Belsby, Olga Pettersen,
dirigent Hilmar Belsby, Martha Sælid, Ingerid Nordli og Margit Myrås. I andre rekke fra
venstre: Ole Bergerud, Hedvig Bergby, Karen Sundås, Astrid Lunde, Anders Sælid,
Ragna Ingolfstad, Klara Bergby og Marie Belsby. Bak fra venstre står: Lars Brusevold,
Ragnar Sundås, Bjørgan Belsby, Oluf Bergby, Birger Ingolfstad, Anker Bergby, Willy
Nordli og Arve Bøe.
(Foto: Solberg.)
Varteig Historielag har siden stiftelsen i 1982 arbeidet aktivt for å ivareta lokalhistorien. I så måte har man sett det som viktig også å sikre gamle fotografier. De
siste par årene er en stor del av dette materiellet gjort tilgjengelig på nettet. Rundt
1600 bilder fra Varteig er i dag ute på historielagets hjemmeside.
De første bildene ble publisert på nettet på forsommeren i fjor. Svært mange av
dem er også presentert på lagets egen Facebook-side.
Responsen har vært enorm. I gjennomsnitt blir det hver eneste dag åpnet rundt
2.800 bilder i lagets digitale fotoalbum. Rekorden på en eneste dag er noe over
9.000 fotografier som har vært besøkt.
Responsen gir seg også utslag i at historielaget får hyppige henvendelser fra folk
som har bilder som tilbys laget.
Det er bare å anbefale et besøk på Varteig Historielags Fotoarkiv – på webadressen
http://www.varteig-historielag.no/VHigalerie/

Program for
Varteig
Bygdekvinnelag

20. januar kl.19.00, Vestvoll:
Tema: Mat. Hva gjør vi med «rester fra jul» ved Anne Løchen.
17. februar kl.19.00, Bygdehallen:
Møte
17. mars kl.19.00, Vestvoll:
Besøk fra Boots apotek.

Fra nyttår setter vi en salmekasse i hver av kirkene våre, der
du kan legge ditt salmeønske.
Så trekker vi jevnlig «ønskesalmer» fra kassen i gudstjenester
fremover.
Kanskje lærer vi slik noen salmer
vi ikke kan, og kanskje er det
flere enn du som gleder deg over
å synge salmen du er glad i?

Misjonssambandet, Varteig
Fredag 12. desember kl 19 00
på Breidablikk:
Taler: Misjonær Gunnar Oseng
Søndag 11. januar kl 18 00
på Breidablikk:
Taler: Misjonær Arnfinn Husby
Kollekt til NLM

Du er hjertelig velkommen!
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Faksimile av kontrakten som ble skrevet i 1774 mellom Hafslundgodset og Anun Jacobsen da han ble leilending på Skjeggeby
og Helgeby.
Kopi av kontrakten er lånt oss av Frank Glenne, og transkribert
av Inger Louise Bergerud.

Lottbruker Anuns conditioner

Gårdene på Hafslundsøy lå under Hafslundgodset til midt på 1800-tallet. Rød
forble i Hafslunds eie, mens de andre gårdene da ble overdratt til private.
Før den tid var det leilendinger som drev jorda, og vi skal se nærmere på
de «conditioner» som lå til grunn da Anun Jacobsen Naalum ble lottbruker
i 1774.
Anun Jacobsen ønsket å leie Helgeby, Skjeggeby og det som ble benevnt som Lille-Skjeggeby. Han skulle
være lottbruker på eiendommene, hvilket betyr at han skulle bruke den leide jorda mot å betale en viss
del av avlingen i leie. I avtalen mellom Anun og proprietæren på Hafslund skulle avlingen deles likt
mellom godset og leietakeren.
Det var tydeligvis ikke gårdsbygninger på eiendommen da Anun gjorde avtalen med Hafslund, for i
kontrakten skisseres det detaljert hvem som skulle stå for hva når bygningsmassen skulle reises.

«Mer contribueres ike»

I avtalen heter det at Anun for egen regning skulle reise bolig, stall og låve «paa den beqvemmeste
Tompt». Hafslund bidro med ti riksdaler og det «fornødne Bygnings-Tømmer», mens lottbrukeren selv
skulle anskaffe bakhun til tak og tekke. «Meere dertil contribueres Eyerne ike», som det står i avtalen
fra 1774.
Det sto fritt opp til Anun Jacobsen å bruke så mye av jorda som han ønsket. Det første året skulle
Hafslundgodset bidra med halvparten av såkornet. Resten måtte han skaffe selv. Selve gårdsdriften
skulle Anund stå for selv, «uden Assistence af Eyerne».

Delte avlingen

Som lottbruker skulle altså Anun Jacobsen ikke betale leie i
rene penger, men i deler av avlingen. I kontrakten forpliktet
han seg til at halvparten av avlingen skulle gå til godset på
Hafslund, som eiere av gården.

før og nå
Varteig menighetsblad
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Her skisserer avtalen i detalj hvordan dette
skulle foregå:
«Den heele Afling af Høe og Korn deles i 2de
lige Deele, og Eyerne Reserveres det at tage
hvilken af Delene de bedst synes efter Indhøstningen er skeed.»
Tienden måtte for øvrig Anun Jacobsen svare
selv, mens «de Kongl. Extra-ordinære Skatter»
skulle deles likt mellom ham og Hafslund.

Fra kirke til adel

I middelalderen lå gårdene på Hafslundsøy
under kirken, og leilendingene måtte betale
høye avgifter til katedralskolen i Oslo. Fattige
Øya-boere var følgelig med på å betale skolegangen for velsituerte borgere fra de høyere
samfunnslag.
Adelskapet på Hafslund hovedgård hadde nok
et sterkt ønske om at gårdene på Hafslundsøy
kunne gå fra kirkens eie til Hafslunds besittelse. I 1690 klarte endelig Hafslund å makeskifte til seg Rød, og i 1752 ble også Skjeggeby,
Helgeby og Nordby leilendingsbruk under
Hafslund.

Mange husmannsplasser
Mens Anun Jacobsen ble leietaker, var
det også mange rene husmannsplasser på
Hafslundsøy. Jim Johansen kåserte i et møte
i Varteig Historielag for noen år siden, og han
fortalte at husmannen på Skarpnord i 1793
måtte betale en årlig leie på seks riksdaler.
Noen år tidligere hadde Anders Trinborg
gjort avtale med Hafslund om leie av hus for
tre riksdaler. I tillegg kom pliktarbeidet på
herregården.
Oppsitterne var forresten pliktige til å benytte
Hafslunds eget bakeri, og Anders var pålagt å
betale 12 shilling for den tjenesten.
Jim Johansen så klart at det kunne være
tøffe vilkår å ligge under proprietæren på
Hafslund, med pliktarbeid og høy leie. Men
det kunne også ha sine fordeler. Blant annet
viste Johansen til at husmenn som ble svekket
av alder og sykdom kom inn under det private
fattigvesen som Hafslund hadde bygd opp. Det
samme gjorde også husmannsenkene.
Øistein Bøe

Flyfoto fra 1951, med gårdsnummer 2095, bruksnummer 2 og 3 Helgeby.
Eiendommen inngikk i avtalen som ble skrevet i 1774. Gården eies i dag av
Jaran Gjerløw.
Bildet er hentet fra Tune Gårdshistorie del 2 (1988).

Dette kartet er fra 1804 og
viser i sør Skjeggeby og Helgeby, som Anun Jacobsen
var lottbruker på. I nord ligger
Nordby. De røde trekantene
angir husmannsplasser. Kartutsnittet er hentet fra Kartverkets hjemmeside, http://www.
kartverket.no
© Kartverket.

Slik ser det ut på gårdsnummer 2095, bruksnummer 5 Helgeby nå. Anlegget
til Gundersen Galvano A/S til høyre.
Foto: Ketil Strebel
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, 6/2013 Ragnar Berg Kolonial på Øya, 1/2014 bensinstasjoner, 2/2014 Nordkroken, 3/2014 Bygdehallen, 4/2014 Rødgårdene og 5/2014 Oluf Davidsen Ulvetangen.
Har du kommentarer eller synspunkter på serien, send mail til varteighistorielag@gmail.com
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Adventstiden
Kirkeåret starter nå!
Advent betyr ankomst og er en forberedelsestid for å ta i mot Jesus. Bibeltekstene i
adventstiden fokuserer på to ankomster.
Den første er da Jesus kom som et lite
barn, den andre er da Jesus skal komme
igjen for å skape en ny jord. Julens bibeltekster peker på hva det vil si at Gud
ble menneske gjennom sin Sønn, Jesus
Kristus. Juleevangeliet forteller oss at
Han kom som et menneske. Gud ble som
en av oss, født som et barn.
Første søndag i adventstiden
er kirkens «nyttårsdag». Da begynner
et nytt kirkeår. Denne dagen er det den
voksne Jesus som står i sentrum. Prekenteksten forteller oss at han er oppfyllelsen
av Det gamle testamentets profetier om
Messias. Det er han det handler om, når
profeten Sakarja forteller om kongen som
kommer ridende på et esel.
Andre søndag i adventstiden
handler om at det skal komme falske
profeter som urettmessig kaller seg Messias. Men først når evangeliet er forkynt
for alle folkeslag, skal enden komme, det
vil si tiden da Jesus kommer synlig tilbake
til jorda.
Tredje søndag i adventstiden
er vi tilbake til spørsmålet om den voksne
Jesus fra Nasaret virkelig er den Messias
som folk har ventet på. Jesus svarer med
å peke på hva som hender der han er:
Blinde ser og lamme går, spedalske renses
og døve hører.�
Fjerde søndag i adventstiden
lar kirken døperen Johannes komme til
orde. Han sier noe om at han selv er uviktig, og at Jesus er den det hele dreier seg
om. Han er så enestående, sier Johannes,
at jeg er ikke engang er verdig til å løse
sandalremmen hans.

Mer himmel på jord
Varteig menighetsblad

I vår del av verden feirer vi jul på den mørkeste og kaldeste tiden
av året. Mange vil derfor kalle vår julefeiring en lysfest fordi svært
mye av våre dekorasjoner er knyttet nettopp til lys og derav følgende
glede. Lyset får først mening når det mørkt og kaldt. Stearinlys i
sommersol har i grunnen aldri vært noen stor suksess! Da vi feiret
jul i Botswana var dette en stor utfordring – det ble ikke skikkelig
jul fordi julen i Botswana faller på den varmeste tiden av året! Heldigvis var det ikke lenger sør enn at kveldene var mørke.
«Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden»,
skriver Johannes når han beskriver hva som skjedde julenatten i
Betlehem. I et opphøyet språk tolker han det budskapet som ble
formidlet til gjeterne gjennom englenes himmelske lovsang og som
vismennene fra den andre siden av Jordanelven med annen tro og
annen nasjonalitet fortalte Josef og Maria.
Lyset avdekker Guds kjærlige involvering i menneskene og verdens
liv. Det var ikke tilstrekkelig for Gud at skapelsens lys gjorde alt
liv mulig. Gud hørte ropene fra alle dem som både den gangen og i
vår tid opplever at mørkets krefter og virkelighet hele tiden truer
med å overskygge livets og kjærlighetens lys. I vår tid blir vi hver
eneste dag konfrontert med hvordan mennesker og skaperverk
utsettes og trues.
Det er naturlig å tro at den hellige Gud ikke vil bekymre seg om et
lite menneskes hverdagsslit. Det er heller ikke umulig å tenke seg at
dette lille menneskebarnets hovedoppgave burde være å streve etter
å komme opp til himmelens herlighet der livets opphav ﬁnnes. Julens budskap er helt annerledes. Det er budskapet om at evighetens
lys kommer til oss og blir en del av vår hverdag. Gud gjorde hvert
menneske og hele skaperverkets kamp mot mørke og ødeleggelse
til sin egen kamp. Guds virkelighet ble synlig og forståelig for oss.
Og Gud ﬁkk sannelig ganske raskt merke at våre liv ikke er en dans
på roser. Kong Herodes – slik som så mange herskere etter ham, - ble
truet av sannheten om at himmelens tilstedeværelse på jord fantes i
en alminnelig
familie i en liten landsby og med fattigfolk
ved krybben som det første lovsangskoret. For å være på den sikre siden,
massakrerte han alle guttebarna,
men klarte ikke å hindre den hellige
familie å ﬂykte til Egypt – etter èn
tradisjon til dagens Gaza.
Bildet av Maria og barnet på eselet
minner oss om at Gud var ﬂyktning.
Dette gir oss en særlig forpliktelse til
å legge forholdene godt til rette for
ﬂyktninger som kommer til oss
og blir våre naboer. Måtte vi
bidra til at julens lys bli et lys
for alle dem som i vår tid ﬂykter fra mørket, enten det er
makthaveres undertrykkelse,
uutholdelige familieforhold
eller mørket innerst i sjelen
- og slik være Guds medhjelpere i å la mer av himmelen
bli en del av livet på jorda.

Biskop
Atle Sommerfeldt:

Juleevangeliet
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Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden
skulle innskrives i manntall. Denne første
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.

Jul
Jul kommer av det norrøne ordet norrønt jól eller
jólablót. Jula var opprinnelig den hedenske feiringen
av midtvinterdagen i Norden. Den kristne høytiden og
festen vi kjenner best til i dag, er til minne om Jesu
Kristi fødsel. Den kristne juledagen er 25. desember.
Når den gresk-ortodokse kirke feirer jul den 6. januar,
er det ikke fordi de regner at Jesus ble født en annen
dato, men fordi de fremdeles bruker den julianske
kalender som ligger 13 datoer bak vår.
Julaften markerer begynnelsen på natten som er blitt
valgt til å markere at Jesus ble født, ingen kjenner
den egentlige fødselsdagen.
Kristus i julenavnet
I storparten av Europa har feiringen fått et kristent
navn: På engelsk brukes navnet Christmas (kristmesse), tysk Weihnachten (vienatt), fransk noël
(fødsel). I Skandinavia har høytiden fått beholde sitt
gamle germanske navn jul. England har de bevart
Yuletide som en arkaisk form.
Jo mere vi er sammen
Typiske elementer i julefeiringen i hele verden er
levende lys, festlig lag, sammenkomster i familien,
tradisjonspreget mat, gaver, bruk av symboler som
rødt og grønt, nisser, engler, stjerner og julekrybber.
Det er likevel ulike tradisjoner fra land til land. I
Norge blir julen feiret med julemat, levende lys og
musikk. Vi gir hverandre gaver, de fleste pynter
juletre og synger julesanger. Mange har gang rundt
juletre og det er populært med går på juletrefest i
romjulen eller etter nyttår. Kirkegang og lesing av
juleevangeliet hører også med for mange. Folk har
tradisjoner som ofte har vart i mange generasjoner.
Julen er en stor høytid for mange familier, med
forventning om hyggelig samvær og fine gaver. Men
høytiden kan også være en av de vanskeligste for
mennesker som gruer seg til å stå utenfor det hele.
Tips til julefeiring
• vis og lær barna gleden ved å gi fremfor å få gaver
• gi heller bort opplevelser og samvær enn ting
• inviter hjem noen som gruer seg til en ensom
julefeiring
• besøk noen du ser sjelden
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GAVEpåKORT

Gaven
til de som
«har alt»?
For en del er det en utfordring å ﬁnne på gaver til
de som «har alt». Noen
sliter med å få gavebudsjettet til å strekke til.
Må alle gave kjøpes i
butikker for penger?

Du får
turfølge
på årets stolpejakt.
Jeg gleder meg!
Kristine

Gavekort
Vi stiller med
hjemmebakte
kaker, kaffe og
serveringshjelp
når du

skal feire bursdage
n din
med vennene dine
i april.

Hva med å gi av tid og krefter,
gi hjelp til praktiske
oppgaver eller en
opplevelse? Kanskje formet som
et gavekort?
Men husk: Det er
gaver som forplikter. Et slikt gavekort som viser seg
å være uten verdi
blir en nedtur for
både mottaker og
giver!

ESØK

MUSEUMSB

er
Du bestemm
et
lk
hvi
når
museum og

GAVEKORT

I år tar vi årets
vårrengjøring
hjemme hos deg!
Kari og Fredrik

Vi vet dere har planer om
å pusse opp rommet til Anne.
det.
Vi vil gjerne hjelpe dere med
Hilsen
Berit og Hans

Gavekort på

BILVASK

din innvendig
Jeg skal vaske bilen

og utvendig.

Hilsen Kristoffer
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«Den store stjerna»
Varteig menighetskor og Hollebykoret hadde fellesøvelse i Hafslundsøy kirke. (Foto: Ketil Strebel)

Søndag 14. desember fremfører Varteig
menighetskor og Hollebykoret «Den store
stjerna» av Trygve Bjerkrheim og Mons

Leidvin Takle i Varteig kirke. Søndagen
før blir den samme konserten arrangert
i Holleby kirke.

- Vi har fremført denne julekantaten
flere ganger tidligere, men nå er det blitt
åtte år siden sist, forteller dirigent for
Varteig menighetskor Knut Bøe.
- Det var skikkelig varmt i New York
sommeren 1972. I kjelleren på Sjømannskirken i Brooklyn var litt kjøligere, og ved flygelet der ble musikken
til Den store stjerna til, forteller komponisten Mons Leidvin Takle.
Det var under et studieopphold i USA
høsten 1971/våren 1972 at Takle ble
kjent med den amerikanske folkelige
kantatestilen.
- Det inpirerte meg til å sende Trygve
Bjerkrheim et brev med spørsmål om
han ville skrive en kantatetekst. Kort
tid etterpå kom teksten til Den store
stjerna, forteller han videre.
Dette var den første i sin stil i Norge,
og ble veldig godt mottatt.

Den framføres ikke så ofte nå, over 40
år etter, men har sine kvaliteter og er
fremdeles hørverdig.
Denne julen skal deler av verket framføres i Holleby og Varteig kirker to
påfølgende søndager før jul. Dette er et
samarbeid mellom de to kirkekorene.
Foruten kor skal musikere fra Varteig
skolekorps og Jelsnes musikkorps delta
sammen med to sangsolister, Vigdis
Oliversen og Arne Svartedal.
Det er første gang korene synger
sammen og det har vært intense forberedelser, blant annet var en hel lørdag
i november satt av til stemmøving,
fellesøvelse og sosialt samvær for å bli
bedre kjent.
Begge korene ser på dette som et fin
anledning til å prøve nye veier å gå,
samtidig som en ønsker å styrke korsamarbeidet i distriktet.

JULETREFEST
PÅ BREIDABLIKK

Julegrantenning

Breidablikks
venner arrangerer juletrefest på Breidablikk lørdag
10. januar kl. 18.00 for medlemmer
og andre interesserte.
Vi skal gå rundt juletreet og synge
de gamle gode julesangene, ta god
tid til prat under bevertningen og
hygge oss som best vi kan.
Det blir tale av Ingrid prest og sang
av Varteig Menighetskor.
Utlodning.
Vi ønsker gamle og nye venner
av Breidablikk
HJERTELIG VELKOMMEN!

ved Varteig kirke

tirsdag
2. desember
kl. 17.30
Hafslundsøy
Barnegospel,
Minsten og
Varteig og
Hafslundsøy
Skolekorps deltar.

- Dette blir veldig spennende, og vi
gleder oss til både samarbeidet og til
konsertene, sier initiativtaker Knut
Bøe, som er dirigent for Varteig menighetskor.

JULEKONSERT
søndag 14. desember
kl. 17.00
i Varteig kirke.

Varteig og Hafslundsøy skolekorps
deltar sammen med et sammensatt
kor av Varteig og Holleby menighetskor.
Felleskoret vil framføre julekantaten

«Den store stjerna»

med musikere og solistene Vigdis
Oliversen og Arne Svartedal.
Tjenestegjørende prest er Leif Levinsen.
Kollekt ved utgangen.
ALLE HJERTELIG VELKOMMEN!
Kantaten fremføres også i Hollebykirke søndag 7. desember kl. 17.00.

Juletrefest
Det blir, tradisjonen tro, juletrefest

i Hafslundsøy kirke
søndag 4. januar kl. 17.00

Hafslundsøy barnegospel deltar.
Variert program:
bevertning, gang rundt juletreet,
sang og andakt.
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0-1 år, tirsdager kl. 11-13
på Hasle menighetssenter
13. januar
20. januar
27. januar

3. februar
10. februar
24. februar

1 – 3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30,
Hasle Menighetssenter
3. mars
25. mars
8. april

15. april
22. april
for barn 0 - 1år,
avsluttet for vårhalvåret

3 – 6 år, onsdager kl. 17.30 – 18.30,
Hasle Menighetssenter
7. januar
21. januar
4. februar

for barn 1-3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30
mars
i4.
Hasle
menighetssenter:

15. april

30. mars, 6. april og 13. april

Andre arrangementer der barnesangen synger/deltar:
2. desember kl. 17.30, Varteig kirke: Julegrantenning
Barnekor med barn 3-6 år,
24. desember kl. 14.30, Varteig kirke: Julaftengudstjeneste
annenhver onsdag kl 17.30
29. desember kl. 17.30, Hasle menighetssenter:
i HasleJuletrefest
menighetssenter:
18. mars kl. 17.30, Varteig kirke: Hverdagsgudstjeneste
22. april kl. 17.30: Semesteravslutning / vårfest.30. mars
13. april
Kontakt: Kirsten Brandt, tlf. 936 37 578
Kontaktperson for barnesang
Kirsten Brandt, tlf 936 37 578
eller Ragnhild Brenne, tlf. 69 13 11 47.

12115 år
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Hjelp de vise menn å finne fram til Jesusbarnet!
Hvilken vei skal de velge?
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.no

– Musikkvideoer
– Tegnefilmer
– BARNAS-konkurranser

Søndagsskolens !
nettside for barn

Vismennene kaster
skygge inn i huset til
Josef og Maria, men
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Hvilken?

14 blader + DVD + CD
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Velkommen til

Program for Hasle KFUK/KFUM
Fredag 5. desember kl. 19.30 på menighetssenteret:
Julemøte
Ingrid D. Levinsen kommer og snakker om julekrybber.
Utlodning til Varmestua.
Grøt og pepperkaker.
Fredag 16. januar 2015 kl. 19.30 på menighetssenteret:
Møte
(hold av datoen, program kommer senere)

Vel møtt til arrangementene!

Søndagsskolen
Neaskogs og Filadelfia
V i samarbeider med Varteig kirke men har våre samlinger, som er tilpasset
to aldersgrupper, på Filadelﬁa Varteig.
30. november:

Trenger dere å snakke med
oss, eller bli hentet, treffes vi
på følgende nummer:
Jorunn mobil 47 90 81 92
Torill mobil 40 03 76 80
Karin tlf.
69 14 91 96

7. desember:
27. desember:

Lys våken i Hafslundsøy
kirke. Vi deltar der.
Bakedag på søndagsskolen.
Juletrefest kl. 16.00.

11. januar:
18. januar;
25. januat:
1. februar:

Søndagskolen starter igjen.
Søndagsskole.
Søndagsskole.
Søndagsskole.

Ledere og medhjelpere ønsker «gamle» og ny barn hjertelig
velkomne i januar.
Jorunn, Karin, Thove, Olaug, Åge, Annar og Torill.

Blåmyra
sjømannsmisjons
adventsamling

med utlodning i
peisestua (Bygdehallen)
torsdag 4. desember kl. 18.30.
Ingrid og Leif Levinsen vil
begge delta.
Tradisjonen tro vil Menighetskoret glede oss med sang, og
Aagot Borgen med musikk.
Bevertning.
Vi gleder oss,
ta med deg noen å kom.
Hilsen oss i Blåmyra, Varteig.

Vi-Normisjon
arrangerer

Vinterweekend 2015
13.-15. februar 2015
Vi drar til Mesnali.
Hold av helga,
mer info. kommer.
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Slekters
gang
Døpte:
Hafslundsøy kirke:
Amalie Engseth
Varteig kirke:
Henrik Røine Westli
Mie Desireè Klemsdal
Ludvig Dahle Johansen
Jonas Chrisander Opstad Haugland

Døde:

Sigrid Agnethe Olsen
Birgitte Aarbu
Ingrid Glenne
Margareth Jensen

Trenger
du noen
å snakke med?

Varteig preste- og menighetskontor
Ingaveien 33, 1735 Varteig

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

Epost: varteig.prestegjeld@
sarpsborg.com
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.
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.roenningsveen@sarpsborg.com
Kirketjener i Varteig kirke
Bjarne Arntsen:
Telefon mobil: .......... 413 01 166

E-post: bjarnearntsen@hotmail.com

Kirketjener 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: kjell.lunde44@gmail.com
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,
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

Vivo bokhandel

(tidl. Bok&Media)
– din spesialbokhandel i Østfold
tlf: 69 15 14 69
epost: torp@vivobokhandel.no
Velkommen til handel med mening!

Avd.
1. Hafslundsøy Bakeri
3. Halden Storsenter
5. Hafslundsøy Senter
7. Iseveien senter		
8. Stortorget Rakkestad

69 133460
69 187895
69 149299
69 877014
69 221518

Fax kontor		

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 Er bakt med surdeig.
Prøv ett da vel!

post@baker-skoglund.no
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GUDSTJENESTER
Søndag er gudstjenestedag
Onsdag 24. desember

Julaften
Luk 2,1–20
Jes 9,1a.2.6–7 og 1 Joh 1,1–4
Hafslundsøy kirke kl. 15.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen. Cato Johannessen spiller trompet. Offer til Kirkens nødhjelp.
Varteig kirke kl. 14.30:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid
D. Levinsen. Minsten synger. Offer til
Kirkens nødhjelp.
Varteig kirke kl. 16.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Sang ved Solveig Skaar Eliassen. Offer til Kirkens nødhjelp.

Torsdag 25. desember

Varteig kirke.

Søndag 30. november

1. søndag i adventstiden
Luk 4,16–22a
Jes 61,1–3 og Åp 5,1–5
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid
D. Levinsen, prostiprest Leif Levinsen
og menighetspedagog Kirsten Brandt.
Lys våken. Offer til menighetens trosopplæring.

Søndag 7. desember

2. søndag i adventstiden
Luk 21,27–36
Jes 65,17–19 og 1 Kor 15,50–57
Varteig kirke kl. 18.00:
Lysmesse ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen, prostiprest Leif Levinsen
og menighetspedagog Kirsten Brandt.
Konfirmantene deltar. Offer til konfirmantarbeidet.

Søndag 14. desember

Juledag
Joh 1,1–14
Ordsp 8,1–2.22–31 og Hebr 1,1–6
Varteig kirke kl. 12.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid
D. Levinsen. Sang ved Solveig Skaar
Eliassen. Offer til Det norske misjonsselskap.

Søndag 28. desember

Romjulssøndag
Luk 2,36–38
2 Mos 1,15–21 og Apg 7,17–22
Hafslundsøy kirke kl. 11.00.
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Torsdag 1. januar

Nyttårsdag / Jesu navnedag
Matt 1,20b–21
Salme 103,13–18 og Apg 4,8–12
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prost Kari M. Alsvåg, sokneprest Ingrid D. Levinsen.
Avskjedsgudstjeneste for prostiprest
Leif Levinsen. Offer til Norsk Luthersk
Misjonssamband.

3. søndag i adventstiden
Luk 3,7–18
Jes 40,1–5 og Jak 5,7–8
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 21. desember

4. søndag i adventstiden
Luk 1,39–45
Mika 5,1–4a og Fil 4,4–7
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Hafslundsøy kirke

Søndag 4. januar

Kristi åpenbaringsdag
Luk 2,40–52
Jes 49,1–7 og Rom 15,4–6
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Edgar
Bostrøm.

Søndag 11. januar

2. søndag i åpenbaringstiden
Mark 1,3–11
2 Mos 1,22–2,10 og Ef 1,7–12
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen.

Søndag 18. januar

3. søndag i åpenbaringstiden
Joh 4,4–26
Jes 55,1–3 og Åp 22,16–17
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved Ørnulf Elseth og
sokneprest Ingrid D. Levinsen. Y’s men
(KFUM) deltar.

Søndag 25. januar

4. søndag i åpenbaringstiden
Joh 9,1–7.35b–38
2 Mos 3,10–12; 4,10–16 og Rom 9,20–24
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog
Kirsten Brandt. Utdeling av 4-årsboka.

Søndag 1. februar

Såmannssøndag
Mark 4,26–34
Jer 20,7–9 og Rom 10,13–17
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Edgar
Bostrøm.

Med forbehold om endringer.

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy
VELKOMMEN TIL

HAFSLUNDSØY
BARNEGOSPEL!
Vi er et kor for alle barn i skolealder.
Annenhver tirsdag øver vi i
Hafslundsøy kirke kl. 17.30 – 19.00.
Øvelsene starter igjen 13. januar
Julegrantenning i Varteig 2. desember kl 17. 30
Hilsen
Tom Rønningsveen og
Kirsten Brandt, tlf. 93637578

Undervisningskvelder
vinteren 2015
Undervisingskveldene som er på
Hasle menighetssenter en gang i
måneden, er et samarbeid mellom
Varteig menighet og VI-Normisjon:
Torsdag 11. desember kl. 19.00:
Prost Kari M. Alvsvåg: «Juleevangeliet i Joh 3,16».
Hun forteller også om dialogarbeidet i Sarpsborg.
Torsdag 15. januar kl. 19.00:
Kjell Halvard Flø: «Kjærlighetsbegrepene i Det nye testamentet».
Torsdag 12.februar kl. 19.00:
Ingrid D. Levinsen: «Den fortapte sønn vender hjem».
Torsdag 12.mars kl. 19.00: NB: Dette arrangeres i Hafslundsøy kirke.
«Vinterlys - en konsert om håp og livsglede» ved Renate Lernes og Per Øivind
Johannessen med band.

Formiddagstreff i Hafslundsøy kirke
Vi har formiddagstreff i Hafslundsøy kirke
hver 4. tirsdag i måneden::
Tirsdag 27. januar kl. 11.00.
Tirsdag 24. februar kl. 11.00.
Tirsdag 24. mars kl. 11.00.
På alle formiddagstreff har vi hyggelig samvær, bevertning, sang, andakt
og utlodning.

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 6. januar.

Varteig
Historielag
Bare ett arrangement gjenstår
på terminlista for inneværende
år. Til gjengjeld tror vi det
vil bli en interessant og
koselig kveld når vi innbyr til
julemøte mandag 1. desember.
Programmet framover er som
følger:
Mandag 1. desember kl. 19.00:
Møte på Bygdehallen, Peisestua. Tema for
kvelden er vartinger som utvandret til USA.
Hvorfor dro de, hva kom de til, og hvordan
levde de i Amerika? Vi presenterer noen
som utvandret i forskjellige tidsepoker.
Mandag 12. januar kl. 19.00:
Møte på Bygdehallen, Peisestua. Per E.
Lundh kåserer om tømmertunnelen i Eidet.
Mandag 9. februar kl. 19.00:
Årsmøte på Bygdehallen, Peisestua.
Umiddelbart etter at klubba har falt,
kåserer Trond Svandal over temaet 1814
i Østfold.
Det er også berammet møter i historielaget
mandagene 16. mars og 13. april, og lørdag
30. mai arrangeres det tur til Kongsvinger
festning.
På møtene blir det bevertning, utlodning
og lagssaker.
Ellers slår vi gjerne et slag for Varteigkalenderen 2015. Vi lover flotte bilder
med god spredning både i tid og tema.
Prisen er som de siste årene, 80 kroner.
Historielagets kalender kan bestilles hos
tillitsvalgte i laget. Dessuten besørger våre
medlemmer dør til dør-salg i Varteig i den
nærmeste tiden. Selgerne vil også ha med
seg historielagets årstidsskrift Inga for
2014, samt dialekt-CD’en med teksthefte.
Inga koster 100 kroner, CD’en 150 kroner.
Inga-heftet, dialekt-CD’en og de tidligere
utgitte DVD’filmene kan også bestilles
hos 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

