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14. jan. kl 19.00: Undervisningskveld i Hasle
Menighetssenter. ”Hellige Olav” v.Håvard Simon
Nilsen.
17. jan. kl 11.00: Søndagsskoletime i Betania, Ise.
19. jan. kl 11.00: Formiddagstreff i Betania, Ise.
GunnarKinn taler og synger.
31. jan. kl 11.00: Søndagsskoletime i Betania, Ise.
31. jan. kl 17.00: Storsamling i Hasle menighetssenter.
Kirsten Brandt holder kveldens andakt.
11. feb. kl. 19:00: Undervisningskveld, Hasle Menighetssenter. ”Pilegrimstradisjoner” v/Øivind Kraft.
14.feb. kl 11.00: Søndagsskoletime i Betania, Ise.
16.feb. kl 11.00: Formiddagstreff i Betania, Ise. Gunnar
Navestad. Sang av gruppe fra Skjeberg Mannsmusikk.
06.mars kl 11.00: Søndagsskoletime i Betania, Ise.
06.mars kl 19:00: Storsamling, Hasle Menighetssenter.
10. mars kl. 19:00: Undervisningskveld, Hasle Menighetssenter. ”Guds brente barn” Foredrag v/ Jorunn
Askerød, Kirkens Bymsjon.
15. mars kl 11.00: Formiddagstreff i Betania, Ise.
Harald Frorud taler og Knut Lande synger.
20.mars kl 11.00: Søndagsskoletime i Betania, Ise.
03.april kl 11.00: Søndagsskoletime i Betania, Ise.
19.april kl 11.00:Formiddagstreff i Betania, Ise. Torgeir
Flateby taler og synger.
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

Ny kirketjener i Varteig

Bjarne Arntsen sluttet som kirketjener i Varteig før jul, etter nær 10 år i
trofast tjeneste, og flere år som vikar også før det.
Vi takker Bjarne for alt han har betydd for Varteig menighet! Og vil markere
det også etter hvert.
1. februar begynner Ivar Aronsen som kirketjener i Varteig, og vi ønsker Ivar
varmt velkommen! Vi er glade for å få ham på laget, og synes det er ekstra
hyggelig at det ble en med sterke bånd i bygda.
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En oväntad glänta…
«Det ﬁnns midt i skogen en oväntad glänta som
bara kan hittas av den som gått vilse», skriver
forfatteren Tomas Tranströmer.

Det er en setning man kan tenke på en stund.
For er det ikke slik at vi av og til opplever at
vi går oss litt vill i livet? Og der og da kan det
oppleves dramatisk og skremmende, men så
når vi ser oss tilbake så ser vi at vi kanskje
ﬁkk med oss noe på vår vill-vei som vi ikke
ville vært foruten?...
«Det ﬁnns midt i skogen en oväntad glänta som
bara kan hittas av den som gått vilse»
Jeg tar med meg denne setningen inn i det nye året. Når jeg ser meg
rundt i verden opplever jeg at det er mye som har «gått seg vill». Det er
mye som er ute av kontroll. Det er mye som skremmer oss og mye vi ikke
vet hvordan vil ende. Men så kan det hende at vi når også dette året er
omme kan se oss tilbake og si at vi fant noen glänter – også noen uventede
glänter – som har bidratt på en positiv måte i våre liv. Steder vi kan få
stoppe opp og nyte lyset som faller… Hvor vi får øye på noe vi ikke har
sett før… Hvor vi ﬁnner hvile og påfyll der vi ikke venter det…
Jesus kom med Guds lys til en verden som har gått
seg vill. Og uansett hvor mørkt det kan se ut, så er
Lyset sterkere enn mørket. Gud slipper ikke taket. Han er med oss i alt som hender, også der vi
kjenner oss helt alene. Og i noen øyeblikk, ofte
uventet, kan vi kjenne og ane at han er der på
en spesiell måte.
«Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier
Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker.
Jeg vil gi dere fremtid og håp.» ( Jer 29.11)
Godt nytt år!
Ingrid prest
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Gamle glimt fra Varteig og Hafslundsøy

Slik så Varteig skole ut da den sto ferdig i 1959. Sentralskolen erstattet i alt fem forskjellige undervisningssteder, nemlig Kokkim, Bygdehallen, Strømnesåsen, Klemsdal og Sikkeland.
(Foto: Håvard Gabestad.)

Sentralskolen samlet bygda

Da sentralskolen i Varteig sto ferdig til skolestart høsten 1959 betydde ikke
det bare at undervisningen i bygda ble samlet på ett sted. Skolesentraliseringen bidro også sterkt til å fjerne de motsetninger som utvilsomt rådet
mellom de tre kretsene i Varteig.

Forslaget om én felles skole for hele Varteig ble fremmet i 1946. Da skal vi huske at det ikke hadde gått
mer enn fjorten år siden det velkjente «Ovaskogs-kuppet». Det var ikke minst uenighet om veipolitikken
som førte til dette valgkuppet, men også strømforsyning og andre viktige saker skapte interessekonflikter innad i bygda.
Fortsatt lever kretsnavnene Ovaskogs, Neaskogs og Østaskogs godt i Varteig, men motsetningene mellom de tre kretsene er borte. Det kan man ikke minst takke sentralskolen for.

Fem undervisningssteder

Den nye skolen som ble reist ved Kristianshytta, sør på prestegårdens grunn, erstattet fem undervisningssteder. Ovaskogs hadde elevene gått samlet på Kokkimskolen. Neaskogs hadde småskolen gått
i Bygdehallen og storskolen på Strømnesåsen. Tilsvarende var det Østaskogs, der småskolen gikk på
Sikkeland og storskolen på Klemsdal.
Lærerne i Varteig var pådrivere for en samling av undervisningen. I 1947 uttalte lærerstaben at en
sentralisering av skolen var «den virkelig holdbare løsning av forholdene», og anbefalte at det ble utarbeidet forslag til nytt skolehus.

Sterk motstand

Året etter kom det så et konkret forslag om sentralskole, men spesielt Østaskogs var motstanden stor.
Det ble avholdt kretsmøter med avstemning, og Østaskogs stemte 43 av 48 imot en sentralisering. Stemningen Neaskogs var omvendt, der stemte 49 av 55 for en samling av skolen. Ovaskogs var holdningen
mer delt, med 57 stemmer for en sentralisering og 31 imot.
Motstanden var såpass betydelig at politikerne lot være å gå
videre med planene om en sentralskole. Spesielt Neaskogs
var imidlertid behovet stort for et nytt skolehus, og i 1952
kom saken opp igjen. Og da hadde stemningen i bygda endret
seg vesentlig, og også Østaskogs var det blitt flertall for en
sentralisert skole i bygda. Av 105 avgitte stemmer i de tre
skolekretsene, var 87 for, 15 imot og 3 stemmer var blanke.

før og nå
Varteig Menighetsblad
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Varteig barne- og ungdomsskole har omkring 450 elever. Barnetrinnet favner gamle Varteig, Skjebergdalen og ”Skjeberg-siden” av
Ise, mens ungdomstrinnet i tillegg også omfatter elevene fra Hafslundsøy.
(Foto: Øistein Bøe).

Sparke mot utviklingen

Ny skole ble vedtatt i kommunestyret i mai 1953 med femten mot en stemme. – Vi kan ikke sparke mot utviklingen, uttalte
ordfører Peder Mørkeseth i debatten.
Prognosene viste sterk økningen i elevtallet, med 121 elever i 1953 mot forventet 175 elever i 1959. Dette økte selvsagt behovet
for ny skole, men planene trakk i langdrag. Ikke minst tok det tid å få avklart skoletomta, som måtte skilles ut fra prestegården
og dermed krevde godkjennelse i departementet.
Ved nyttårsskiftet i 1957 forelå imidlertid planene for ny skole, med fem klasserom, skolekjøkken, lærerrom med tekjøkken,
vaktmesterbolig, tannlegerom, toaletter, dusjer og fyrrom. Kostnadsrammen var på 950.000 kroner. 11. august i 1959 ble skolen
innviet, og dermed var grunnskoleelevene i Varteig samlet under ett tak.

Ungdomsskole

Elevtallet økte kraftig i Varteig, og i 1965 var det 195 elever ved skolen. Plassproblemene ble midlertidig løst ved at man først
tok i bruk sløyd- og håndarbeidsal som klasserom, og senere også biblioteket.
Ni-årig skole ble innført fra høsten 1966, og Varteig inngikk en avtale med Sarpsborg kommune slik at ungdomsskoleelevene
fikk gå på Kruseløkka.
Det har vært flere utbyggingstrinn ved skolen. Et kombinert gymbygg og samfunnshus kom i 1982 og ungdomsskolefløyen i 1986.
Da skolegang for 6-åringer ble innført i 1996, fikk skolen sitt tredje tilbygg med to klasserom og plass til skolefritidsordningen.
Fortsatt er det imidlertid plassproblemer, og siste utvidelsen kom i form av en brakkeløsning. Varteig barne- og ungdomsskole
teller i år omkring 450 elever. Opptaksområdet for barnetrinnet favner gamle Varteig, samt Skjebergdalen og området ut til
Ise skole. Ungdomstrinnet omfatter i tillegg også Hafslundsøy.
(I forbindelse med skolens 50-årsjubileum skrev Solveig Rød en artikkel i Varteig Historielags årstidsskrift Inga 2009 som du
kan lese ved å gå inn på http://www.varteig-historielag.no/Artikkel-Varteigskole50aar.html.)
Øistein Bøe
Før og nå
I serien «Før og nå» er tanken å presentere en artikkel i hvert nummer av Menighetsbladet, bygd på et gammelt og et nytt
bilde fra samme sted.
Varteig Historielag har tatt på seg ansvaret for artikkelserien.
I nr. 6/2011 ble Snoppestad gård presentert, 1/2012 Vestby gård/planteskole, 2/2012 AT-leiren i Varteig, 3/2012 kirkestallene
i Varteig, 4/2012 Helgeby søndre, 5/2012 Ise stasjon, 6/2012 Øya-skolen som brant, 1/2013 Rud/Køya, 2/2013 Varteig Meieri,
3/2013 Nipebrua, 4/2013 Harehytta, 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, 5/15 Gundersen Galvano og
6/15 bedehuset på Øya.
Har du kommentarer eller synspunkter på serien, send mail til varteighistorielag@gmail.com
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Temakveld om integrering

Hasle KFUK – KFUM arrangerer i samarbeid med Menighetsrådet temakveld med
fokus på integrering av ﬂyktninger, asylsøkere og innvandrere.
Har du tenkt tanken på å flytte til et
nytt sted? Har du tenkt på det utenkelige, å miste dine kjære?
Du bør ikke være redd, du bør ikke
være redd for byen din, for bygda di, for
hjemmet ditt, for bilen din. Du kan be
til din Gud, du kan lovsynge hans navn,
om du vil kan du fornekte din Gud. Du
eier ditt liv. Du har din frihet, retten til
å tro og tenke, si og mene, egne tanker,
bekjenne din tro.
Vår Gud er kjærlighetens Gud, vår Gud
bruker ikke makt. Vår Gud elsker alle
slags mennesker. Vår Gud ber oss elske
ham og tro på ham, av hele vårt hjerte
og all vår kraft. Vår Gud ber oss elske
vår neste som oss selv.
Noen mennesker har mistet byen sin,
bygda si, hjemmet sitt, sin trygghet. De
kan ikke samles til bønn og lovsang. De
kan ikke velge sin tro. De kan ikke si og
mene, tro og tenke egne tanker. Noen
mennesker eier ikke sitt liv, de har
ingen frihet, de har ingen rett, håpet
brenner på sparebluss
Noen mennesker har kommet hit, som
fremmede. Noen mennesker trenger
oss. Noen mennesker utfordrer våre
holdninger og vårt mot, fordi de er forsvarsløse og hjelpetrengende. Hva kan
vi gjøre, hvordan kan vi vise fruktene
av Guds Kjærlighet?
Vil du vite litt mer om våre nye medborgere og sambygdinger, våre nye
arbeidskamerater og naboer, da er du
velkommen til vår temakveld om innvandrere og integrasjon.
Vi ønsker å sette fokus på innvandring
og integrering, med hele mennesket i
fokus. Hva kan vi gjøre for å bidra til
en vellykket integrering. Hvordan kan
vi bidra til at våre nye landsmenn skal
kjenne stolthet og glede over sitt nye
hjemland. Hvordan kan vi bidra til at
de som er våre gjester en liten stund
kan tenke tilbake på sitt opphold hos
oss med glede og takknemlighet.
Prost Kari Mangrud Alvsvåg vil fortelle
om erfaringer fra integreringsarbeidet,
og samarbeidet med andre trossamfunn og organisasjoner som er stiftet
av og blant innvandrere i Sarpsborg.
Forouzan Jamshid Nejad og Ammar
Rajab fra Brobyggerne vil fortelle litt
om hvordan det oppleves å komme som
fremmed til et nytt land og en ny kultur.
Forouzan som er kunstner kommer også
til å synge en sang fra Iran. Brobyggerne ble startet av innvandrere og
nordmenn som har et ønske om å hjelpe
til nå som strømmen av flykninger har

vært økende. Mange av medlemmene i
Brobyggerne har førstehåndskunnskap
om det å være flykning, og kan formidle
dette på norsk, arabisk og persisk blant
annet. De har tidligere besøkt asylmottak i Østfold for å informere beboere der
om ulike spørsmål, og har opprettet et
godt samarbeide med kommunen spesi-

elt gjennom prosjektet Verdensrommet.
Det blir musikalske og kulturelle innslag/allsang og enkel bevertning (kaffe/
te og kaker)
Velkommen til vår temakveld om
innvandrere og integrasjon på Hasle
Menighetssenter fredag 5. februar kl.
19.00.

Hei alle dere som er 5 og 6 år!

Onsdag 27. januar er dere veldig velkommen sammen
med foresatte og kanskje søsken, til kirkekino i
Hafslundsøy kirke!
Vi starter kl. 17.00 med å

spise pølser og potetmos, så dere
trenger ikke spise middag hjemme
før dere kommer.

Etterpå ser vi filmen om
kirkerottene Vesle og Fredo. Vi
får se hvordan de finner fram til
en kirke og hva som skjer når
kirkekattene kommer.
For å vite hvor mange pølser vi
skal kjøpe, er det fint om dere sender en mail og melder dere på til
kirsten.brandt@sarpsborg.com
eller sms til Kirsten på tlf. 93637578. Si fra hvor mange i familien som
kommer, og om dere har allergi eller annet vi skal ta hensyn til!

Hilsen Kirsten Brandt. Menighetspedagog i Varteig og
Hafslundsøy

Vil du støtte Kirkens Bymisjon
og har behov for våre tjenester til:
• Rydding av hus, leilighet, garasje,
lager, byggeplass
• Bortkjøring av avfall
• Flyttejobb
• Rengjøring
• Hagearbeid og beskjæring/trefelling
• Vedlikeholdsoppgaver
• Snømåking
Vær vennlig å ta kontakt med vår avdelingsleder :
Bjørnar Opsund – tlf. 474 86 605 – e-mail: bjornar.opsund@bymisjon.no
Fakturering skjer i etterkant av utført arbeid.
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Kirkens glassmalerier på nett

«Glassmaleriene i Varteig kirke er en unik
samling med kunst. Bare så synd at den får
så begrenset oppmerksomhet. »
Slik skriver Varteig Historielag i en artikkel på sin hjemmeside. Historielaget
har imidlertid hatt ønske om å gjøre noe
med nettopp dette, og i november ble
105 bilder av glassmaleriene publisert i
lagets fotoalbum på nett. Du finner hele
bildesamlingen på http://www.varteighistorielag.no/GM/GlassM.html.
– Ketil Strebel gjorde en grundig fotoregistrering av glassmaleriene i 2012, og
vi var så heldige å få disse bildene av
Strebel. Med litt supplerende fotografering kunne vi derfor i høst foreta en
samlet publisering av 105 motiver med
tilhørende forklarende tekster, forteller Øistein Bøe i Varteig Historielags
bildegruppe.
Glassmaleriene ble laget av kunstneren
Borgar Hauglid og skjenket til kirken
av Olav Spydevold i forbindelse med
kirkens 70-årsjubileum i 1929. Samtlige vinduer i kirken er utsmykket med
glassmalerier, med unntak av det vesle
vinduet i våpenhuset.
– Med publiseringen av bildene på nettet kan folk nå i ro og mak sitte hjemme
på sin PC og studere selv de minste
detaljer i motivene. Formodentlig kan
dette også motivere til at man ved anledning tar en rusletur gjennom kirken
og studerer maleriene, sier Øistein Bøe.
Sogneprest Ingrid D. Levinsen sier på
historielagets hjemmeside at hun gjerne
oppfordrer alle som er innom i kirken
til å studere motivene.
– En vandring rundt i kirken er også
en vandring gjennom Bibelen, og det er
mye å oppdage i detaljene, sier Levinsen, og fortsetter:
– Jeg er veldig glad i Varteig kirke, og
vinduene – og kunsten de formidler – er
en gave som vi også av og til benytter i
undervisning av både skoleklasser som
er innom, og i trosopplæringsarbeidet i
menigheten.

Ett av de mange glassmaleriene som er i Varteig kirke. Her er motivet
Jesus som blir døpt av
Johannes. (Foto: Ketil
Strebel)

Bli med, bli med, bli med!

OPPDAG BOKA SOM HAR FORANDRET VERDEN!
Liker du å være sammen med venner, spise sammen,
løse koder, ha konkurranser og finne ut mer om
Bibelen? Vil du lære Kode B dansen?
Kode B er i Hafslundsøy kirke torsdagene 21. jan, 18.
feb,17. mars og 21. april 17.30 – 19.30 – og er for dere
som går i 5. og 6. klasse!

Meld deg på til: Kirsten Brandt. Skriv navn, adresse,
tlf. nr.
Si fra om det er noe vi skal ta hensyn til med mat eller
annet.
Dette er det nordre vinduet i kirkekoret, med seks
bibelske illustrasjoner, ﬁre profeter og
et vell av detaljmotiver. (Foto: Ketil
Strebel).

E post: kirsten.brandt@sarpsborg.com
Tlf. 93637578

7

8

Varteig Menighetsblad

20 år siden en gjeldsfri
Hafslundsøy kirke ble vigslet
I desember var det 20 år siden Hafslundsøy kirke ble vigslet. (Foto: Ketil Strebel)

Hafslundsøy kirkes 20-års jubileum ble markert før jul. Første søndag i advent, 3.
desember i 1995 ble kirken vigslet av biskop Even Fougner. Første søndag i advent ble
det lille jubileet markert med en enkel kirkekaffe. Aage J. Syvertsen var sokneprest
i Tune og aktiv i byggekomitéen. I slutten av november var han på formiddagstreff
i kirken og delte minner fra arbeidet med å få reist en kirke på Hafslundsøy.
- Det hele begynte på 60-tallet. I 1966
ble Hafslundsøy bedehus vigslet til interimkirke av biskop Johannes Smemo.
Det samme året ble Hafslundsøy kirkeforening stiftet, kunne Syvertsen
fortelle.
Foreningens formål lød slik: «I tilslutning til Den norske kirkes bekjennelse
og i tilknytning til Tune menighetsråd
å arbeide for reising av kirkebygg på

Hafslundsøy på den tomten som menighetsmøtet søndag den 11. desember
1966, gikk inn for.»
Foreningen arbeidet jevnt og trutt, men
mange fikk ikke se kirken stå ferdig. I
1977 kjøpte kirkeforeningen tomt til
kirken av Tune kommune. Hele tiden
var det nær kontakt mellom kirkeforeningen, Tune menighetsråd og Tune
kommune. Kommunen lovet stadig å

Et bilde fra markeringen av Hafslundsøy kirkes femårsjubileum i 2000. Leder av byggekomitéen Tor Egil Brandsrød (t.h.) sammen med sokneprest Aage J. Syvertsen
som har delt sine minner med oss.

sette av penger til kirken, men det ble
med løftene og ingenting skjedde.

Neppe penger fra
kommunen

- Etter at storkommunen var et faktum i 1992, skjønte kirkeforeningens
medlemmer at penger fra kommunen
kunne vi se langt etter. Jeg husker
at jeg hadde et innlegg på den årlige
samlingen i august i Tjernsparken: Jeg
sa at jeg var sikker på at noen på Øya
nå kunne påta seg å lede byggingen av
kirken. Mange kom til meg etterpå og
synes det var flott at noen ville begynne
å bygge. De lurte litt på hvem det var.
Jeg hadde nok uttalt meg litt tvetydig,
minnes Syvertsen.
Så gikk det noen uker, og en dag kom
Tor Egil Brandsrød hjem til soknepresten. «Nå begynner vi å bygge», sa han.
Syvertsen ble litt paff, han hadde ikke
sett for seg at det var Tor Egil som
skulle lede byggingen, men slik ble det.
Våren 1993 hadde foreningen samlet
inn i overkant av to millioner kroner.
Da besluttet kirkeforeningen at nå får
det bære eller briste. Tor Egil var da
leder av foreningen.

Varteig Menighetsblad
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- I august 1993 var det møte i kirkeforeningen på bedehuset. Prost Dag Mysen
var invitert som taler. Han leverte et
sterkt innlegg der han sa: «Nå må vi
samle oss om å bygge en ny kirke på
Hafslund. Nå må dere i kirkeforeningen
på Hafslundsøy bruke pengene deres på
denne kirken. Det er det som har framtida for seg», fortalte Aage Syvertsen.
Han fortalte videre at da prosten hadde
talt gikk Tor Egil på talerstolen. Han
kommenterte ikke prostens innlegg
i det hele tatt. Men han sa: «Nå har
vi fått byggetillatelse. I neste uke begynner Øyvind Erichsen å sprenge ut
kirketomta».

Formidabel dugnadsinnsats

6. oktober 1993 hadde byggekomitéen
med Tor Egil Brandsrød, Arne Mikkelsen, Liv Rødsethol, Jørdis Jaavall,
Tore Nilsen og Aage J. Syvertsen som
medlemmer sitt første møte. Den 27.
november 1993 la biskop Even Fougner
ned grunnsteinen.
- Tor Egil var leder av byggekomitéen,
men Arne Mikkelsen var en pådriver
hele tiden. Uten ham hadde det neppe
blitt noen kirke, sier Syvertsen.
Det var innledningen på en formidabel
dugnadsinnsats der en rekke menighetsmedlemmer på Hafslundsøy stilte
opp. I tillegg stilte Øyvind Erichsen,
murermester Johnny Skarpnord og
byggmester Arne Halvorsen med ekspertise. Elever fra Borg videregående
skole bidro også i byggeprosessen.
På et byggemøte sa Skarpnord: «Nå
kommer vi ikke videre. Vi trenger en
arkitekt.» Komitéen kom, antagelig
nærmest ved en tilfeldighet, i kontakt
med arkitekt Kjell Veine i Fredrikstad.
Han var en ivrig kirkens mann og deltok
gratis i byggekomitéen. Det eneste det
ble betalt mindre summer for, var når
andre i firmaet var engasjert i arbeidet.

Biskop Even Fougner la ned grunnsteinen til kirken lørdag 27. november 1993. Bak
biskopen til høyre, Arne Mikkelsen som var en pådriver i alle år. (Foto: Privat)

Det ble lagt ned en formidabel dugnadsinnsats under byggingen av kirken. Her Tor
Egil Brandsrød og Thorleif Thalberg. (Foto: Privat)

Gjeldsfri uten bidrag
fra kommunen

Kirken stod ferdig i november 1995, og
første søndag i advent det året ble den
vigslet av biskop Even Fougner. Da
kirken ble tatt i bruk var det gjeldsfri,
og det uten bidrag fra kommunen.
Kirken har en grunnflate på 550 kvadratmeter, og den har full kjeller.
- Vi bygde ut full kjeller, fordi vi var
opptatt av at den skulle prioriteres for
barne- og ungdomsarbeid. Og slik har
det blitt, sa Syvertsen.
Ti år etter at Hafslundsøy kirke ble
vigslet skjedde det en betydelig endring: Grensene for soknene ble justert,
Hafslundsøy ble en del av Varteig sokn
i stedet for Tune.

I underetasjen på kirken kan besøkende se mange flotte foto-minner fra byggeperioden. (Foto: Ketil Strebel)
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0-1 år, tirsdager kl. 11-13
på Hasle menighetssenter
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,

9. mars kl. 17.30: Hverdagsgudstjenesteannenhver onsdag kl 17.30
20. april kl. 17.30: Vårfest / semesteravslutning
i Hasle menighetssenter:
Kontakt: Kirsten Brandt, tlf. 936 37 578

30. mars

13. april

Kontaktperson for barnesang
Kirsten Brandt, tlf 936 37 578
eller Ragnhild Brenne, tlf. 69 13 11 47.
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Finn ti fuglenavn
Navnet på ti vanlige norske fugler
er gjemt inni rutenettet. Navnene står
bortover og nedover. Finner du alle?

Finn 5 feil
Tegning: Kari Sortland
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Da Jesus var seks uker gammel, tok Maria og Josef han med opp til
tempelet i Jerusalem for å bære ham fram for Gud.
De to bildene er nesten like. Finner du de fem små feilene på bildet til høyre?

Abonnér på barnebladet
Mennesker på kroken?
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VELKOMMEN TIL KARNEVALSGUDSTJENESTE I
VARTEIG KIRKE SØNDAG 7. FEBRUAR KL. 11.00!
ALLE BARN ER VELKOMMEN TIL KIRKEN FOR Å
FÅ ANSIKTSMALING ELLER MALE MASKE OG
KANSKJE ØVE INN EN SANG FRA KL 9.3010.30.
SÅ ER VI KLARE FOR GUDSTJENESTEN !!!
KIRKESAFT OG KAFFE ETTERPÅ.
TA MED DG FAMILIEN DIN OG KOM! MORO OM
MANGE, BÅDE BARN OG VOKSNE KLER SEG UT,
MEN DET ER OGSÅ LOV Å KOMME SOM DU ER
Hilsen Varteig og Hafslundsøy menighet
v/ menighetspedagog Kirsten Brandt

Møter i Misjonssambandet, Varteig
Fredag 12. februar kl 19 00 på Breidablikk
Taler: Trond Bjørsvik
Søndag 13. mars kl 18 00 på Breidablikk
Taler: Olav Straume
Enkel bevertning
Gave til NLM
Du er hjertelig velkommen!

Verden for Kristus
NLM

HEI ALLE SOM
FYLLER 4 ÅR I 2016!

Her kommer en invitasjon til å få
kirkeboka for 4-åringer!
Søndag 31. januar kl. 11 er du velkommen til familiegudstjeneste i
Hafslundsøy kirke. Da kan du få din
egen kirkebok! Du og familien og
fadderne dine er spesielt velkommen til denne merkedagen. Invitasjon til 4-åringene på Hafslundsøy
kommer i posten. (4-åringene i
Varteig får invitasjon til høsten.)
Barnekoret Minsten deltar med
sang og glede, og vi får være med!
Hilsen
Varteig menighet
Kontaktperson:
menighetspedagog Kirsten Brandt,
tlf. 69 11 68 11 / 936 37 578

Varteig Menighetsblad
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Slekters gang

Varteig presteog menighetskontor

Hafslundsøy kirke:
Tommy Kullerud Belsby
William Andre Strand-Hansen
Varteig kirke:
Miah Adele Eilertsen Johnsrud
Nathali Hagen Karlsen
Emrik Brusevold
Jakob Marensius Bjerke-Andersen
Aud Melissa Bertelsen-Andersson

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:
Ivar Aronsen
Telefon kontor: ...... 69 11 68 22
Telefon mobil: .......... 908 28 586
Telefon mobil: ......... 452 65 229
Gjelder fra 1. februar
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

Døpte:

Døde:
Aage Tangen
Thor Simensen
Heidi Elisabeth Aarbu
Øyvind Nilsen
Jan Harald Ougensen
Helge Axel Holst

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

Gravsten og stenarbeid.
Stort utvalg.
Faste, lave priser.

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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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 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. Offer til Speiderne i Varteig.

Søndag 31. januar

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.
Offer til menighetens misjonsprosjekt.

Søndag 7. februar

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

Søndag 14. februar

1. søndag i fastetiden
Matt 26,36–45
2 Sam 12,1–10 og Hebr 5,7–9
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Edgar
Bstrøm. Offer til menighetsarbeidet.

Varteig kirke.

Søndag 28. februar

3. søndag i fastetiden
Luk 22,28–34
Sak 3,1–5 og 2 Kor 12,7–10
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til KFUM/K-Østfold
kreis.

Hasle menighetssenter.

Søndag 21. februar

2. søndag i fastetiden
Luk 13,22–30
Jes 55,1–7 og 2 Kor 6,1–10
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til Stenbekk Misjonssenter.

Med forbehold om endringer.

Hafslundsøy kirke

Søndag 6. mars

4. søndag i fastetiden
Joh 6,24–36
5 Mos 8,2–3 og 1 Kor 10,16–17
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Edgar
Bostrøm. Offer til NKSS - Norges Kristelige student- og skoleungdomsslag.

Onsdag 9. mars

Varteig kirke kl. 17.30:
Hverdagsgudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kirsten Brandt. Offer til søndagsskolen i Varteig.

Søndag 13. mars

Maria budskapsdag
Luk 1,39–45
1 Sam 1,21–28 og Apg 16,12–15
Varteig kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog
Kirsten Brandt. Tårnagenter. Offer til
Trosopplæring i Varteig sokn.

Søndag 20. mars

Palmesøndag
Joh 12,1–13
Sak 9,9–10 og Fil 2,5–11
Varteig kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. Offer til menighetsarbeidet.

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.
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:
14. januar kl.19.00:
Bror Haavar Simon Nilsen (Dominikanermunk): «Arven etter Olav den
Hellige»
11. februar kl.19.00:
Øyvind Kraft: «Pilegrimsvandring før og nå»
10. mars kl.19.00:
Jorunn Askerød: «Guds brente barn»
14. april kl.19.00:
Ingrid D. Levinsen: «Kristuskransen»
12. mai kl.19.00:
Trond H. Kasbo: «Fra 12 til 3000 – hva er en kirke og hvordan dannes
den? (Pinse)»

Formiddagstreff i Hafslundsøy kirke
Vi har formiddagstreff i Hafslundsøy
kirke hver 4. tirsdag i måneden kl.11.00:
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 23. februar.

Varteig
Historielag
Vi starter møtevirksomheten
i det nye året mandag 8.
februar, og vi håper og tror
på et variert program som
bør friste.
Mandag 8. februar kl. 19.00:

Årsmøte i Peisestua på Bygdehallen.
Innkalling er sendt medlemmene.
Umiddelbart etter at klubba har falt, vil
Solveig Rød kåsere om Sarpsfossen, over
temaet «En svær forfærdelig fos».

Mandag 7. mars kl. 19.00:

Møte i Peisestua på Bygdehallen. Vi
viser film, og noen av historielagets
arbeidsgrupper forteller om sitt arbeid
siste året.

Mandag 11. april kl. 19.00:

Møte i Peisestua på Bygdehallen. Oddmund
Olsen viser egne tegninger og forteller fra
gamle Sarpsborg.

Lørdag 11. juni:

Tur til Rælingen med innlagt besøk på
Fetsund lensemuseum.

Søndag 19. juni:
Bygdedagen i Varteig.

Alle er hjertelig velkommen til våre
arrangementer, og ta gjerne med deg en
bekjent! Det er bevertning og loddsalg på
alle møter.
For dem som eventuelt ikke har fått
anskaffet seg historielagets kalender for
2016, er det fortsatt et lite restopplag
for salg (kr. 80). Vi minner også om at
historielaget har Inga-hefter for salg (100
kr for 2015-utgaven, moderert pris for
eldre utgaver), og likeså de tre DVD’ene
med skolefilmen fra 1959/bygdefilmen
fra 1961, kommunefilmen fra 1984 og
fløterfilm/1861-skuespill (stykkpris kr.
170). Det samme gjelder dialekt-CD’en med
teksthefte som koster 150 kroner.
Bestilling kan skje til historielagets
tillitsvalgte, eller på varteighistorielag@
gmail.com
For mer informasjon – se:
www.varteig-historielag.no
Alle er hjertelig velkommen til våre
arrangementer, og ta gjerne med deg en
bekjent! Det er bevertning og loddsalg på
alle møter.
Styret

