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17. nov kl 11: Formiddagstreff i Betania på Ise.
Gunnar Navestad holder andakt og Tor Bersvendsen synger.
22. nov kl 11: Søndagsskoletime i Betania, Ise.
22. nov kl. 17: Storsamling, Hasle Menighetssenter.
Tema: ”Bønn - å snakke med Gud”. Taler: Torhild
Nordberg. Sang av Borge Soul Children.
06. des kl 11: Minisøndagsskole i Betania, Ise med
juleverksted og pølsefest.
10. des kl. 19: Undervisningskveld, Hasle Menighetssenter. Tema: ”Inkarnasjonen”. Taler: Ingrid
Dorthea Levinsen
15. des kl 11: Formiddagstreff i Betania på Ise.
Andakt av Toril Bredeg. Liv og Asbjørg synger for
oss. Vi synger julen inn sammen.
28. des: Juletrefest i Betania på Ise kl 17.30
14. jan 2016 kl 19: Undervisningskveld i Hasle
Menighetssenter
31. jan 2016 kl 17: Storsamling i Hasle menighetssenter
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 og på Facebook

Du som er 10 og 11 år!
Velkommen til en annerledes opplevelse!
Lys Våken i Hafslundsøy kirke. Lørdag 28. - søndag 29. november.
Advent er kirkens nyttår! Vi skal feire med pizza, fakkeltog, hobbyaktiviteter, lystenning, overnatting, lage gudstjeneste og ha det fint sammen!
Trenger du spesiell tilrettelegging for å være med? Be de voksne ta
kontakt. Sammen finner vi gode løsninger!
Lys Våken – fakkeltoget går fra Hafslundsøy kirke og til coop extra
lørdag 28 november ca kl. 18. Alle som vil se på, får en LYS VÅKEN
opplevelse.
Dere som er 10 og 11 år og vil være med
på LYS VÅKEN i Hafslundsøy kirke:
Meld dere på til Kirsten!
kirsten.brandt@sarpsborg.com.
Lurer dere på noe om Lys Våken?
Ring 93637578/ 69116811
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Det nye menighetsrådet. Bak fra venstre: Per Andresen (2. varamann), Thorleif Thalberg, Knut Bøe, Martin Hansen, Kjell Øivind
Lunde (leder), Lars-Jørgen Karlsen og sokneprest Ingrid D. Levinsen. Foran fra venstre; Inger Nilsen (1. varamann), Lill-Anita
Martinsen (3. varamann), Ingrid Sikkeland Lunde og Anne-Marie Borgen. Åsta Iren Pettersen Grøtvedt, Arild Tormod Bøe (4. varamann) og Åslaug Sødal Gabestad (5. varamann) hadde forfall da bildet ble tatt. (Foto: Ketil Strebel.)

Det nye menighetsrådet

Kjell Lunde fortsetter som leder av
Varteig menighetsråd. Det er klart etter
at det nye menighetsrådet hadde sitt
konstituerende møte 27 oktober.

Ingrid Sikkeland Lunde er valgt til
nestleder. Ingrid D. Levinsen er valgt
til menighetsrådets sekretær.

Kjell Lunde ble også gjenvalgt som Varteigs representant i Sarpsborg Kirkelige
Fellesråd. Thorleif Thalberg ble valtg til
hans varamann.

Sarpsborg Røde Kors
Besøkstjeneste
Hafslundsøy
Vi holder fortsatt hyggekvelder for eldre
i kirken på Øya og hver første onsdag
i måneden samles vi til hyggelig samvær. For tiden er det ca tjuefem damer
og herrer som møter frem for å ha en
trivelig kveld sammen med gamle og
nye venner. Vi spiser god mat og praten
går lett over bordet mens vi venter på
loddsalg og muligheten til å vinne en fin
gevinst. Innimellom synger vi sammen,
sanger fra ungdommens dager akkompagnert av Kåre Sandtangen og Leif
Olsen på henholdvis gitar og trekkspill.
Ellers prøver vi å gjøre litt ekstra ut
av avslutningen på henholdsvis høstog vårsesong, noe de fleste setter stor
pris på.
De fleste av gjestene våre bor på Øya
og kommer seg til kirken på egen hånd,
men vi er så heldige å få leie en minibuss med snill sjåfør som henter noen
som ikke er så lette til bens eller har
lang vei.
Nå har vi plass til flere gjester og vil
gjerne ha flere, så hvis du som leser
dette har lyst til å ha en hyggelig kveld
sammen med oss er det bare å ringe til
Rigmor Wilhelmsen på tlf 69 14 92 20
eller på mobil 94 17 17 26.

Dette informasjonskiltet står ved inngangen til kirkegården på sydsiden, mellom kirken
og gravkapellet. (Foto: Ketil Strebel)

Informasjonsskilt ved kirken

Besøkende i Varteig kirke kan nå lese mer om kirken
og historien. Et informasjonsskilt har kommet opp på
parkeringsplassen på sydsiden av kirken.
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Gamle glimt fra Varteig og Hafslundsøy

Bedehuset, slik det så ut i 1995

(Arkivfoto: Sarpsborg Arbeiderblad.)

Hafslundsøy bedehus:

Huset som skulle være både
skole og forsamlingslokale

Da «Bedehuset på Øya» ble bygd på slutten av 1800 tallet sto det i leiekontrakten at huset skal brukes til både skole og forsamlingslokale.
I ettertid kan en trygt si at denne klausulen er blitt fulgt.

Den første leietaker var Hafslundsøens Forening eller Foreningens Vel. Inntil Furuheim stod ferdig i
1939 var Hafslundsøy Bedehus eneste forsamlingslokale på Øya, så mange lag og foreninger har brukt
bedehuset opp gjennom årene. Det har siden vært brukt til skole, bedehus, kirke, øvingslokale for kor
og korps, blant mye annet. Eierne i dag er bilklubben «Detroit Cars».
Kai Ørebech har skrevet en bok om «Bedehus i Østfold» (2006), og med tillatelse fra Lunde forlag bruker
vi deler av artikkelen her.

Årsmøtet utnevnte vannbærer

I 1895 var det underskrevet en leiekontrakt for tomten der Hafslundsøy Bedehus står. Tinglysning ble
gjort i 1899. Trolig ble huset utelukkende brukt som forsamlingslokale fra 1905. Da stod nemlig den
nye skolen på Hafslundsøy ferdig. Indremisjonens medlemmer kjøpte opp andelene og overtok huset i
1915 og stod som eiere til 1936. Da overførte de andelene til Indremisjonen og fikk tinglyst eierforholdet.
I mai 1948 brant skolen (omtalt i menighetsbladet nr 6/2012) og bedehuset ble igjen brukt som skole
en periode. Interessant er det å lese at på årsmøtene måtte de utnevne en fast vannbærer. Vann ble
hentet fra en nabo fram til 1959, da de fikk innlagt vann.

Vigslet av biskop Smemo

Tre ganger har huset blitt påbygd etter at det opphørte som
skole. Først fikk det et tilbygg mot nord som blant annet
ga utvidelse til kjøkkenet. Før andre verdenskrig ble salen
vesentlig forlenget mot syd, og samtidig forsvant også vinduene på denne kortveggen. I 1963 ble det bygd et tilbygg på
nordsiden av huset. Da fikk man en større garderobe og det
ble lagt inn toaletter. Hovedinngangen, som var på langsiden
av huset mot veien, ble flyttet til denne delen av huset.

før og nå
Varteig menighetsblad

Speiderne på Hafslundsøy benyttet bedehuset.
Her fra en opptagelse.
(Foto: Hafslundsøy speidergruppe.)

Slik ser det ut i klubblokalene til «Detroit Cars».
(Foto: Arild Bøe.)

Bedehuset, slik det ser ut i dag.

Søndagsskolen i 1963. med rundt 160 barn.
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(Foto: Arild Bøe.)

(Foto: Privat.)

Hafslundsøy Bedehus ble høytidelig innviet av biskop Johannes Smemo i 1964 til å utføre kirkelige handlinger som gudstjeneste, dåp og bryllup. Hafslundsøy hadde fått egen prest og det var gudstjeneste annenhver søndag. Søndagsskolen ble stiftet
9. februar 1909, og hadde stor oppslutning. På 1960-tallet var det opptil 160 barn på søndagsskolen. For de større barna ble
det stiftet et yngreslag.
Dette var en aktiv tid for Indremisjonen med vekkelse og stort engasjement. Blant annet ble det stiftet eget sangkor i tillegg
til musikklaget som hadde vært på bedehuset siden 1915.

Korpslokale og Amcar-klubb

Da den nye kirken ble innviet på Hafslundsøy før jul i 1995, solgte foreningen bedehuset til Hafslundsøy Musikkorps. Selv
flyttet de virksomheten sin til den nye kirken. Det gamle bedehuset er ikke så stort, og da musikkorpset hadde behov for større
plass, overtok de i 2002 arbeiderlagets andeler på Furuheim og solgte bedehuset til «Detriot Cars». I år overtok korpset resten
av andelene og er nå eneeiere av Furuheim. «Detroit Cars» har lagt ned en del arbeid med restaurering og ombygging for sitt
bruk. Dette er en klubb i sterk utvikling med medlemmer fra «1 til 70 år», og med ulike aktiviteter. Foruten medlemsmøter og
aktivitetskvelder for juniorene, er de arrangør av 1.mai-treffet på Tunejordet, har kjøreturer med funksjonshemmede og turer
til Amcar-treff. Nå er også denne klubben på jakt etter et større lokale, så hva som skjer med det gamle bedehuset er ikke så
godt å si i dag.
Arild Bøe
Kilder:
Kai Ørebeth: «Bedehus i Østfold» (Lunde forlag 2006)
Arkivmateriell til Hafslundsøy Indremisjon
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, 5/2014 Oluf Davidsen Ulvetangen, 6/2014 lottbrukeren
på Helgeby og Skjeggeby, 1/2015 vielse på tysk i Varteig, 2/15 Huken, 3/15 butikken på Tangen og 5/15 Gundersen Galvano.
Har du kommentarer eller synspunkter på serien, send mail til varteighistorielag@gmail.com
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VELKOMMEN TIL
MENIGHETENS
JULETREFEST

I Hafslundsøy kirke søndag 3.
januar kl. 17.00. Det blir et
variert program som passer for
alle generasjoner.
Sang, andakt, bevertning, lek
og juletregang. Hafslundsøy
Barnegospel synger. Ta gjerne
med deg litt av julens småkaker om
du fortsatt har noen.
Velkommen til
ved

Julegrantenning

Varteig kirke
1. desember kl 17.30.
Minsten og Hafslundsøy Barnegospel synger.

JULEKONSERT I
VARTEIG KIRKE
søndag 13. desember kl. 16.00.
Medvirkende er Varteig og
Hafslundsøy skolekorps,
Varteig Menigheskor og
Eirik Grøtvedt.
Andakt ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen.
Kollekt.

Alle hjertelig velkommen!

Breidablikks
venner

har følgende arrangementer på Breidablikk:

JULETREFEST

lørdag 9. januar kl. 18.00.
Prostiprest Edgar Bostrøm og Varteig Menighetskor deltar.
Gang rundt juletreet. Bevertning.
Utlodning.
Årsmøtet
blir fredag 19. februar kl. 19.00.

ALLE HJERTELIG
VELKOMMEN

Klart for kirkelig
1000-års feiring

Ved årsskiftet innledes Sarpsborgs 1000-års jubileum.
Byjubileet markeres også i samtlige kirker i byen.
En komité, der samtlige menigheter er
representert, har satt opp programmet
for Kirkens deltagelse i 1000 årsjubileet. Knut Bøe er Varteigs representant
i komiteen. Det er et allsidig program
med konserter, foredrag og gudstjenester. Det kommer til å bli jubileumsarrangement i kirkelig regi minst en gang
i måneden.
Olsok, den 29.
juli, er selve jubileumsdagen.
Da blir det
gudstjeneste i
ruinene etter
Niklaskirken
på Borgarsyssel Museum.
Preses Helga
Haugland Byfuglien skal
delta der.
18. september
blir det konsert
med Hanne
Krogh og vår
egen organist
Tom Rønningsveen i Varteig kirke.
16. oktober bler det konsert med
Ann Christin Elverum og Erik André
Hvidsten i Hafslundsøy kirke.
I Varteig kirke blir det et arrangement
i august: Et fordrag m kirkegårder og
gravferdstradisjoner i Østfold. Endelig
dato for dette er ikke klar ennå.

Hanne Krogh kommer til Varteig kirke i
september. (Foto: Svein Brimi)
Jubileumsarrangement i januar:
12. januar, Sarpsborg kirke: Fordrag
ved Jon Gunnar Jørgensen: «Hvem var
Olav den hellige. Fra despot til helgen».
24. januar, Solli kirke: Konsert med
Tine Thing Helseth.

h ÅRETS JULEGAVE!

gi få

Kjøp unik glasskunst med julemotiv laget for
Det Norske Misjonsselskap av kunstneren
Astri Vadla Ravnås! Serien har fem motiv,
alle er 10 cm i diameter: Krybben (2011),
englene (2012), hyrdene (2013), de vise
menn (2014) og verden (2015 - årets motiv).

PRIS: Kr 1000,- per motiv. (Av dette går kr 750,direkte til NMS sitt verdensvide misjonsarbeid.)
BESTILLING: Ring 51 51 61 00,
send epost til info@nms.no eller
bestill på nms.no/julegave
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Gud er hos oss

God jul!

Av biskop Atle Sommerfeldt

En av våre fine juleskikker er at vi henger en lysende stjerne i vinduet. I de
mørke juledagene er stjernen synlig på god avstand og gir mørke vinduer et
vennlig inntrykk. I mitt barndomshjem var stjernen også en markør som viste
at i dette hjemmet lot vi stjernen lede oss til det store underet i stallen i Betlehem. I den stallen ble Gud født som menneske. Der tok jorden himmelen i
favn når Maria vugget barnet i søvn. For å sitere Alf Prøysen: «Den fyste gong
hu skinte så laga hu ei bru, imellom seg og himmel`n og ei krubbe og ei ku»
Julefortellingene i Det nye testamentet knytter stjernen til tre vise menn.
Det sies ikke noe annet om dem enn at de kom østfra. Noen mener de kom fra
Petra i Jordan, et av de viktigste knutepunkter mellom øst og vest, nord og sør.
Gavene de brakte med seg; gull, røkelse og myrra, viser at de kom fra et sted
med vidstrakte handelsforbindelser. Gavene markerte at hele verden var med
på vandringen til Betlehem. Andre mener de kom fra Iran fordi kunnskapen
om å lese stjernetegn var mest utviklet der. Den iranske zoroastrismereligionen la særlig vekt på kunnskapsdannelse basert på tyding av stjernetegn.
Fortellingen sier at vismennene dro ut på vandring fra trygge og kjente omgivelser, ledet av en stjerne. De vandret til et folk de ikke tilhørte, et folk som
hadde en tro vismennene sto utenfor. Deres vandring startet som en leting
etter en kraftfull konge som skulle herske over sitt folk. Vandringen førte
dem vekk fra maktens palasser og inn til en konge født i en stall av en ugift
tenåringsmor.
For meg representerer de tre vismennene den lengsel som ligger dypt nedlagt i de aller fleste mennesker gjennom alle tider og på alle steder. Det er
en lengsel som ikke tilfredstilles av makt, penger, prestisje og
godt omdømme hos naboer og kolleger. Det er en lengsel etter helhet, akseptering og helbredelse. Denne lengselen
gjør menneskeheten til et folk på vandring, som søker
styrke og stillhet midt i en tilværelse som ofte har
islett av uro, bekymring og nød slik dikteren Eivind
Skeie beskriver det i salmen «Vi er et folk på vandring»
(Norsk Salmebok 618). Betlehemstjernen leder oss dit.
Gud lar vismennene fra en annen kultur, med et annet
språk og annen religion bli ledet av en stjerne til Jesu
føderom. Jesus ble ikke bare sendt til jødefolket, men
kom til hele menneskeheten for å vise oss alle at Gud er
hos oss. Gud er ikke lukket inne i de båser og grupperinger
vi måtte finne tjenelig og naturlig. Stjernen forteller oss at
Gud er større enn alt vi kan forestille oss. Stallen og
krybben viser oss at Gud oppsøker hver og en av
oss der vi er, og slik vi er, med Ordet om nåde
og kjærlighet.
Julestjernen i vinduene våre uttrykker at
stjernen har stoppet også over våre hjem,
og forteller at Gud er tilgjengelig for oss.
I vår livsvandring under Betlehemsstjernen kan vi hvile i tillit til at Gud ledsager
oss hele tiden. Da kan vi synge de gode
julesangene med full røst og tenne de
mange lys og stjerner i vintermørket.
Gud er hos oss.
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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.
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Jesu fødsel preger
Ingrids hjem i julen
Hjemmet til Ingrid og Leif Levinsen er virkelig preget
av minnet om Jesu fødsel: Soknepresten samler på julekrybber og har nå et hundretalls stykker i samlingen.

Denne kommer fra Assisi.

Samlingen består av julekrybber i alle
størrelser og fra nær sagt alle verdens
kanter.
- Grunnen til at jeg begynte å samle på
julekrybber er at det er så mange forskjellige. Jeg oppdaget noe jeg synes er
spennende: Julekrybber fra forskjellige
steder i verden er laget som om Jesus
ble født hos dem, sier Ingrid Levinsen.
Hun har flere eksempler på dette: En
krybbe fra Venezia er formet som en
gondol. Figurene på en kinesisk julekrybbe har kinesiske ansiktstrekk. Den
japanske julekrybben viser Maria og
Josef i kimono. I Ecuador fant Levinsen
en julekrybbe med lama i stedet for esel
eller okse.

ben hadde en plass og hvor vi hadde
flere julekrybber. Jeg hadde allerede
noen krybber da jeg tenkte at det skal
jeg samle på. Det var først da jeg ble
voksen at jeg virkelig begynte å samle,
forteller hun.
På reise til Tsjekkia fant hun en julekrybbe laget i krystall, og den inngår i
samlingen.

Kjøpte den første
i Etiopia

Ingrid Levinsen bodde i Etiopia i mange
år som misjonærbarn. Der kjøpte hun
sin første julekrybbe. Den er også spesielt knyttet til stedet: Den viser Jesus
født i en stråhytte. Levinsen har flere
julekrybber fra Etiopia.
– Jeg vokste opp i et hjem hvor julekrybDenne er fra Japan.

Denne
glansbildekrybben arvet Ingrid etter sin mor.
Denne julekrybben er fra India.

Varteig menighetsblad
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Denne er kjøpt i Tyskland.
– Jeg har også en bitte liten julekrybbe
fra Assisi i Italia. Det er der julekrybbekunsten kommer fra. Den er tilskrevet
Franz av Assisi Jeg har ikke vært der
selv, men det har blitt slik at venner
kjøper krybber til meg når de er ute og
reiser, sier Ingrid Levinsen.

Dette er en julekrybbe i Willowtree-serien,
som Ingrid ﬁkk til 40-årsdagen sin.

Arvet mors julekrybbe av glansbilder

Viktigst er kanskje en enkel, gammel
julekrybbe laget av glansbilder. Den
har hun arvet etter sin mor. Moren fikk
den da hun var liten, rett etter krigen.
Denne julekrybben er norsk, med grantrær med snø på.
13 av julekrybbene finner vi på eller ved
juletreet i prestegården: Som motiv på
julekuler eller som pynt som er hengt
på treet.
Julekrybbene står bare framme i julen. Resten av året er de ryddet bort
sammen med resten av julepynten. I
julen ryddes all annen pynt i huset bort
og erstattes med julekrybber, en omfattende ryddejobb.
Julekrybbe fra Costa Rica.

Julekrybbe fra Betlehem.

«Julen i et nøtteskall», fra Costa Rica.
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0-1 år, tirsdager kl. 11-13
på Hasle menighetssenter
12. januar
19. januar
26. januar

2. februar
9. februar
16. februar

1 – 3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30,
Hasle Menighetssenter
2. mars
30. mars
9. mars
6. april
(1-2-3 hverdagsgudstjeneste)
13. april
16. mars
for barn 0 - 1år,
avsluttet for vårhalvåret

3 – 6 år, onsdager kl. 17.30 – 18.30,
Hasle Menighetssenter
20. januar
3. fabruar
17. februar
2. mars

for barn 1-3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30
mars
i Hasle16.
menighetssenter:

30. mars
mars, 6. april og 13. april
13.30.april

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

1. desember kl 17.30, Varteig kirke: Julegrantenning
annenhver onsdag kl 17.30
24. desember kl. 14.30, Varteig kirke: Julaftengudstjeneste
i Hasle menighetssenter:
29. desember kl.17.30, Hasle menighetssenter: Juletrefest.
9. mars kl. 17.30: Hverdagsgudstjeneste
30. mars
13. april
20. april kl. 17.30: Vårfest / semesteravslutning
Kontakt: Kirsten Brandt, tlf. 936 37 578

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

Varteig menighetsblad
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Jesus, Maria og
Josef kommer
hjem til Nasaret.
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fra 1 til 2 og
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skjuler seg her?
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Tegninger: Rikke Fjeld Jansen

Finn 5 feil
Engelen forteller
Josef at de må
flykte til Egypt.
De to bildene er
nesten like. Finner
du de fem små
feilene på bildet til
høyre?

Abonnér på barnebladet

nr.9

David og Goliat
nr.13

side 7–10

Himmelrik
og de sm et
å

Gulliver:
side 2

side 7–10
Gulliver:

16 blader + DVD eller bok
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Gruppeabonnement kun 199,per barn
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hånd!
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han inn.

Bibeltegneserier
og gøyale aktiviteter!
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Søndagsskolen
Neaskogs og Filadelfia
V i samarbeider med Varteig kirke men har våre samlinger, som er tilpasset
to aldersgrupper, på Filadelfia Varteig.

22. november: Søndagsskole kl. 10.30
29. november: Vi deltar i lysvåken gudstjenesten,
Hafslundsøy kirke
6.desember: Søndagsskolens bakedag k. 10.30
Søndag 27. desember kl. 17.00 NB: Ny tid!
Velkommen til søndagskolens juletrefest
Søndagsskolen starter opp igjen 10. januar:
10. januar: Søndagsskole kl. 10.30
17. januar: Søndagsskole kl. 10.30
24. januar: Søndagsskole kl. 10.30
31. januar: Søndagsskole kl. 10.30

Alle hjertelig velkommen til varierte samlinger
med bibelfortellinger, sang og lek.

Trenger dere å snakke med oss, eller bli hentet, treffes vi på følgende nummer:
Jorunn mobil 47 90 81 92
Karin telefon 69 14 91 96

Torill mobil

40 03 76 80

Møte i Misjonssambandet, Varteig
Fredag 11. desember kl 19 00 på Breidablikk
Taler: Aud og Brynjulf Hoaas
Enkel bevertning
Gave til NLM
Du er hjertelig velkommen!

Verden for Kristus
NLM

Slekters
gang

Døpte:

Hafslundsøy kirke:
Sebastian Bakkevik
Kjeldsen
Varteig kirke:
Kevin Sandvold Bohlin
Tobias Bøhaugen Ingelsen
Oliver Schrøder Kvisler
Ulrik Sætherbakken Wilhelmsen
Hedda Hansen Brenne
Tidemann Lunde Pettersen
Jenny Skaar
Maren Helene Larsen
Nora Amalie Jensen Holm

Vigde
Filadelfia, Varteig:
Jeany Buhoy Dagio
og Tor Eriksen
Varteig kirke:
Kristine Elisabeth Svendsen
og Stian Bosseng Svendsen

Døde:
Erling Kvisler
Kjell Leinum
Reidar Simensen

Varteig menighetsblad

Menighetskontoret
har flyttet

Varteig menighetskontor har flyttet
fra Kommunehuset i Varteig til Kirkens kontorfellesskap i Råkilveien 2
i Sarpsborg.
Vi har forståelse for at mange vil
oppleve det trist at kontoret ikke er i
Varteig lenger, men vi som jobber her
hører fortsatt Varteig og Hafslundsøy
til, og kommer til å være i Varteig og
på Hafslundsøy flere ganger hver uke.
Ønsker dere kontakt med oss så ring,
og vi gjør en avtale. Vi har flotte kirker
vi kan bruke for samtaler og andre
møter, og vi vil fortsatt være synlige i
lokalmiljøet. Dere er også velkommen
til å komme innom oss i byen.
Ny postadresse er:
Varteig menighet
Pb. 237
1702 Sarpsborg
Ingrid prest

Sarpsborg og omegn
begravelsesbyrå

Benjamin Nordling

Svein Åge Johansen

Hans K. Helgesen

Birgit Groth

Vakttelefon 69 130 130 (24t)
Kirkegata 29
www.jolstad.no

Lokaleid Begravelsesbyrå

.no
B E G R AV E L S E S B Y R Å
Vi hjelper deg når du trenger oss

Vi hjelper
deg videre.
www.fonus.no
Råde • Mosseveien 60 • Tlf. 69 28 59 17
Grålum • Tuneveien 97 • Tlf. 69 14 34 70
Rolvsøy • Svaneveien 3 • Tlf. 69 35 40 20
Moss • Gudes gt. 2
• Tlf. 69 25 36 00
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Varteig presteog menighetskontor
Epost: varteig.prestegjeld@sarpsborg.com
www.sarpsborg.kirken.no
Postadresse:
Varteig menighet, Postboks 237, 1702 Sarpsborg
Besøksadresse:
Varteig menighet, Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg
Kirketjener i Varteig kirke
Sokneprest Ingrid D. Levinsen:
Bjarne Arntsen:
Telefon kontor: ...... 69 11 68 22
Telefon mobil: .......... 413 01 166
Telefon mobil: ......... 452 65 229
E-post: bjarnearntsen@hotmail.com
E-post: ingrid-dorthea.levinsen
@sarpsborg.com
Kirketjener i Hafslundsøy kirke
Soknepresten kan nås på mobilOve Brand:
telefon når hun ikke er på
Telefon mobil:. ......... 412 65 320
kontoret.
E-post: ove.brandt@sarpsborg.com
Prostiprest Edgar Bostrøm:
Mobiltelefon: ........... 900 12 142
Menighetsrådsleder
E-post:
Kjell Lunde:
edgar.bostroem@sarpsborg.com
Telefon privat: ......... 69 13 13 03
Epost: kjell.lunde44@gmail.com
Menighetspedagog
Kirsten Brandt:
Varteig Menighetsblad
Telefon kontor: ...... 69 11 68 11
Adresse:
Mobiltelefon: ........... 936 37 578
Apolloveien 39
E-post:
1734 Hafslundsøy
kirsten.brandt@sarpsborg.com
Epost:
varteig@menighetsblad.net
Organist Tom Rønningsveen:
E-post:
tom.roenningsveen@sarpsborg.
com
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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!

Din totalleverandør
av byggevarer

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

69 133460
69 187895
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

Søndag 29. november

1. søndag i adventstiden
Matt 21,10–17
Jes 12,1–6 og Åp 3,19–22
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen og menighetspedagog Kirsten
Brandt. «Lys Våken!» Kirkekaffe med
markering av Hafslundsøy kirkes
20-årsjubileum. Offer til menighetens
trosopplæringsarbeid.

Torsdag 24. desember

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
Edgar Bostrøm. Offer til Kirkens Nødhjelp.
Varteig kirke kl. 14.30:
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen. Minsten deltar.
Offer til Kirkens Nødhjelp.
Varteig kirke kl. 16.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen. Offer til Kirkens
Nødhjelp.

Fredag 25. desember

Hafslundsøy kirke.

Søndag 6. desember

1. 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. Varteig menighetskor synger.
Offer til Det norske misjonsselskap
(NMS).

Søndag 10. januar

2. søndag i åpenbaringstiden
Joh 1,29–34
Jes 53,6–9 og Kol 1,15–20
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Edgar
Bostrøm.

Søndag 17. januar

Søndag 24. januar

Såmannssøndag
Matt 13,24–30
5 Mos 6,1–9 og 2 Tim 1,1–5;3,14–17
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen.

Søndag 13. desember

3. søndag i adventstiden
Joh 5,31–36
Mal 4,4–6 og 2 Pet 1,19–21
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.
Varteig kirke kl. 16.00:
Julekonsert. Offer til dekning av utgiftene ved arrangementet.

Søndag 31. januar

Søndag 20. desember

Med forbehold om endringer.

Søndag 3. januar

Kristi åpenbaringsdag
Joh 12,42–47
Jes 51,4–8 og 2 Kor 4,1–6
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen.

3. søndag i åpenbaringstiden
Joh 1,15–18
Mos 3,13–15 og 1 Kor 8,5–6
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen.

2. søndag i adventstiden
Joh 16,21–24
Jes 2,1–5 og Hebr 10,35–39
Hafslundsøy kirke kl. 18.00:
Lysmesse ved konfirmantene, prostiprest Edgar Bostrøm og menighetspedagog Kirsten Brandt. Offer til menighetens konfirmantarbeid.

4. søndag i adventstiden
Matt 1,18–25
Sef 3,14–17 og 2 Kor 1,18–22
Hafslundsøy kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid
D Levinsen. «Sanggudstjeneste» - vi
synger noen gode gamle julesanger og
lærer noen nye. Offer til menighetens
konfirmantarbeid.

Fredag 1. januar

Nyttårsdag
Matt 18,19–20
Salme 72,17–19 og Rom 10,8b–13
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid
D. Levinsen. Offer til Norsk Luthersk
misjonssamband.

Varteig kirke.

Søndag 27. desember

Romjulssøndag
Luk 2,25–35
Jes 66,10–13 og Rom 11,33–36
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Edgar Bostrøm. Offer til Søndagsskolen, Østfold
krets.

Kristi forklarelsesdag
Luk 9,28–36
2 Mos 34,27–35 og 2 Kor 3,12–18
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog
Kirsten Brandt. Utdeling av 4-årsboka.

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. 18.00 – 19.00 (Ny tid).
Første øvingsdato i januar er 19. januar.
1. desember et det julegrantenning.
Hilsen
Tom Rønningsveen og
Åslaug Sødal Gabestad, tlf. 93201451

Undervisningskvelder
Undervisingskveldene som er på
Hasle menighetssenter en gang i
måneden, er et samarbeid mellom
Varteig menighet og VI-Normisjon:
Torsdag 10. desember kl 19.00:
«Inkarnasjonen» ved Ingrid D. Levinsen.
Torsdag 14 januar kl. 19.00:
Undervisningskveld.

Formiddagstreff i Hafslundsøy kirke
Tirsdag 24. november er det Formiddagstreff i Hafslundsøy kirke kl.
11.00. Vi får besøk av Aage J. Syvertsen i anledning Hafslundsøy kirkes
20-års-jubileum og vi tjuvstarter på
advent. Hyggelig fellesskap, sang,
bevertning, utlodning og andakt.
Vi har formiddagstreff i Hafslundsøy
kirke hver 4. tirsdag i måneden:
Tirsdag 26. januar
Tirsdag 23. februar
Tirsdag 22. mars
Tirsdag 26. april
Tirsdag 24. mai
På disse formiddagstreffene har vi variert program, 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 5. januar.

Varteig
Historielag
Når dette skrives, gjenstår
bare ett møte i 2015. Et nytt og
innholdsrikt møteprogram
er imidlertid banket for
første halvår 2016.
Mandag 7. desember kl. 19.00:
Møte i Peisestua på Bygdehallen.
Kjell Einar Andersen forteller fra en
villmarkstur i Labrador, og om besøk
på norrøne bosettinger i gamle Vinland
(Newfoundland), Markland (Labrador)
og på Grønland.
Mandag 8. februar kl. 19.00:
Årsmøte. Umiddelbart etter at klubba
har falt, blir det foredrag av Solveig
Rød om Sarpsfossen, under overskriften «En svær, forfærdelig fos».
Mandag 11. april kl. 19.00:
Oddvar Olsen viser sine egne tegninger fra gamle Sarpsborg-miljøer.
Mandag 7. mars kl. 19.00:
Møteprogram er ennå ikke fastsatt.
På møtene blir det bevertning, utlodning og lagssaker.
Ellers slår vi gjerne et slag for Varteigkalenderen 2016. 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 dørsalg i Varteig i den nærmeste tiden.
Selgerne vil også ha med seg historielagets årstidsskrift Inga for 2015, 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!
Styret

