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I forbindelse med reformasjonsjubileet i 2017 arrangerer Varteig menighet en rekke undervisningskvelder på Hasle menighetssenter i samarbeid med
VI Normisjon:
16. februar kl. 19.00: Rettferdiggjørelse ved tro
Tårnopplevelsen: Luthers oppdagelse av Rom 1, 16-17 ved Paul Erik Wirgenes, prest og avdelingsdirektør i Kirkerådet.
16. mars kl. 19.00: Toregimentslæren
Toregimentslæren er betegnelse på en tankemodell i Luthers teologi som
trekker et skille mellom to ulike måter Gud utøver sin makt i verden på: det
åndelige og det verdslige regiment, ved Torleiv Austad er pensjonert professor fra Menighetsfakultetet.
20. april kl. 19.00: Luthers kjære Katarina
Et møte med Luthers kone: Katharina von Bora, ved Ingrid D. Levinsen,
sokneprest i Varteig.
11. mai kl. 19.00:
Salmer og diakoni – et luthersk perspektiv
Sindre Skeie reflekterer over hvordan og hvorfor kristne til alle tider har
uttrykt sin tro gjennom både diakoni og sang, og går i dialog med noen av
Luthers synspunkter på dette. Sindre Skeie er teolog, salmeskriver, skribent
og musiker, og jobber som kommunikasjonssjef ved Diakonhjemmet i Oslo.
Han er leder i Norsk Hymnologisk Forening.
7. september kl. 19.00: Luthers katekismer
Kristendom for folk flest, ved Tormod Van Der Hagen, prest og rådgiver for
Borg bispedømme.
12. oktober kl. 19.00: Luthers forfatterskap og taler
Martin Luther har et rikholdig forfatterskap og er også kjent blant annet
for sine bordtaler, ved Finn Ove Brandvold, sokneprest i Holleby og Solli.
9. november kl. 19.00:
Skriften alene. Troen alene. Nåden alene
Sentrale læresetninger i Luthers teologi, ved Rino Lilleaasen er sokneprest
i Rødnes, Klund og Rømskog.
7. desember kl. 19.00: Martin Luther i dag
Er reformasjonen relevant for vår tid? Hva skal vi ta vare på og hva bør
eventuelt forkastes, ved Ingrid D. Levinsen, sokneprest i Varteig.
Alle arrangementene er på
Hasle menighetssenter.
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Det verste er over
Av Lino Lubiana, januar 2017

Det verste er over sa far min og smilte. Jeg var seks år og vi hadde krysset
fjorden i sterk vind. Vintersolverv og solsnu er passert for i vinter. Barnet
er født. Juletreet er ute av huset. Dagene er alt nitten minutter lenger og
sola står litt høyere på himmelen.
Noen liker å snakke om mørke, kulde og hvor mye snø det var – i gamle
dager – og det kan jo være morsomt med gode historier, men vi kan ikke
forbli i blesten, snøen og kulda.
Nytt år, ny virkelighet, nytt håp og kanskje til og med ny kjærlighet, kan
være på vei. Kanskje vi overraskes av noe godt. Det ble født noen barn og
barnebarn i år også. Unger vokser til. På tide å skaffe noe matjord, - kanskje plante noen jordbær og blomsterløker langs husveggen, kanskje et morelltre også - så barna ﬁnner noe ﬁnt rundt huset, når sommeren kommer.
På tide å titte ut av hiet, strekke på kroppen, komme ut av bobla. Nok er
nok. For noen er sykehustida over. Såra gror og kreftene kommer. For andre
er varetekten over. Det drar seg utover i soninga. Det verste kan være over.
I kirken tror vi optimistisk at det verste er over – for alltid faktisk. En
stående sannhet som ikke lar seg endre. Gud
har handlet, han har skapt, han har kommet, han har gitt sitt liv for oss og han
kommer oss i møte som soloppgangen
eller som dagen som skal komme. Det
er likt for oss alle som lever enten vi
er seks år, nittiseks eller med det ene
benet i graven, som min far frodig
likte å si det.
Slik forstår vi våre liv og det er godt
å tro og tenke slik. Det må vi lære
våre barn og vårt folk. Hele vårt liv
lever vi rett før soloppgang og sommeren som kommer. Mørket viker,
det sanne lys skinner allerede, er det
en som har sagt! (1. Joh. 2,8)
Sola stiger. Det verste er over, i
hvert fall for i vinter.
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Gamle glimt fra Varteig og Hafslundsøy

Søndagsskolebarna på Betania fotografert i 1967. 50 av de 56 innskrevne barna er med på bildet. På det meste,
på slutten av 1970-tallet, var det 78 barn registrert i søndagsskolen.
Bak står lederne Helge Kampenes, Thorolf Amdahl og Peder Bergerud, og til høyre Reidun Bergsland.
Barna er Berit Spydevold, Annie Spydevold, Ole Navestad, Trygve Sandem, Per Ludvig Spydevold, Odd Steinar Emilsen, Jostein Haug, Cato Haug, Reidun Lindemark, Lilli Johansen, Åse Karin Bergsland, Stein Arne
Bergsland, Tone Lindemark, Anne Lise Bergerud, Kari Bergerud, Gry Toftner Johannesen, Wenche Johansen,
Solbjørg Bergli, Toril Bjerkemyr, Dag H. Spydevold, Nils Hansen, Ann Kristin Bergeli, Birgitte Aarbu, Bjørn
Aarbu, Solveig Bergsland, Kjell O. Bergsland, Toril Emilsen, Rita Widlund, Tove Johannessen, May Wehle,
Kai Navestad, Heine A. Spydevold, Kjersti Karlsen, Lars Winsvold, Atle Winsvold, Kjersti Dagslott, Brita Holmen, Knut Olav Holmen, Helge Kristiansen, Gunnar Kristiansen, Reidun Bergsland, Ole J. Bergsland , Jan I.
Bergsland, Marianne Spydevold, Tormod Sikkeland, Anne Merete Larsen, Bjørg Iversby, Thorbjørn Kullerud
og Kjell Arne Hysestad.
Mannen som sitter på huk ytterst til høyre er Einar Emilsen, som som fulgte barna sine til søndagsskolesamlingene.
Foto: Ukjent. Bildets eier: Varteig Historielag.

Handlekraftige bedehusfolk
Misjonsfolket som i 1932 reiste forsamlingslokalet Betania på Ise, må ha vært
av det handlekraftige slaget. Byggevedtaket ble fattet 31. januar. To og en
halv måned senere var huset under tak, og 20. november kunne det innvies.
Det var Ise Indremisjon som på denne måten skaffet seg sitt eget bedehus. Det er i år 100 år siden foreningen ble stiftet, men den har siden 2006 vært en del av den fusjonerte VI-Normisjon.
Med utgangspunkt i bedehuset i Børtevannsveien hadde
foreningen en bred og allsidig virksomhet, med tilbud fra
de helt små til de i støvets alder. Nå er det lite tilbake av
storhetstiden, men søndagsskolen og formiddagstreffene
lever fortsatt.

før og nå
Varteig Menighetsblad
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100-års jubilant

Ise Indremisjon ble stiftet på forsamlingslokalet Foreningsborg 21. april i 1917, etter forutgående vekkelser. Medlemmene var
pliktige til «å gi det de måtte ha råd til», og vi merker oss også at «et hvert medlem må stille seg velvillig til å ta imot predikantene,
og skal ikke motta erstatning uten at han spesielt forlanger det».
Første styret besto av Jørgen Eriksen (formann), Magnus Fjellbråten, Hjalmar Berge, Sevrin Eriksen og Gabriel Smeby. 26
medlemmer tegnet seg på dette første møtet, og det ble i starten vedtatt å avholde møte en gang i måneden. Kaffe skulle det bare
være på generalforsamlingen.
Møtene ble holdt på Foreningsborg. Det var Ise Samtalelag som eide lokalet, og indremisjonsforeningen måtte betale 20 kroner i
årlig leie. I 1922 ble leien forhøyet med en halv favn ved.

Bygger Betania

Det var trøblete å få til regelmessige møter i Foreningsborg. Selv om man også hadde husmøter, vokste det fram et sterkt ønske
om eget bedehus. 20. januar i 1932 vedtok derfor styret i indremisjonen et forslag om å bygge et forsamlingslokale. Kostnadsoverslaget lød på 3.000 kroner.
Her var veien kort fra tanke til gjerning. Byggeplanene ble banket i årsmøtet 31. januar, og allerede 2. februar var arbeidene i
gang. Bygget ble reist på leietomt fra gården Næs, og leien ble satt til 10 kroner året.
Kåre Dalen fikk jobben med grunnmuren. Godtgjørelsen var 130 kroner for jobben, og i foreningens 70-årsberetning fra 1987
skriver Leif Bergli at dette visstnok var de midler som foreningen rådde over. Byggmester Magnus Fjeldbråten fikk oppdraget
med å reise bedehuset, og medlemmene la ned en betydelig dugnadsinnsats. Grunnflaten var 12 x 7,5 meter.
20. november ble bygget innviet med stor fest og nesten 200 mennesker til stede. Totalt kom forsamlingslokalet på 4.200 kroner.

Virksomheten vokser

Foreningen hadde i 1929 fått sin egen kvinneforening. Fire år senere ble det stiftet en Finnmarksmisjon. I 1942 kom
det et yngreslag, det ble ungdomsforening og Ten-in. Ise Kristelige Ungdomskor hadde Betania som base, fra koret
ble stiftet i 1976 og i de rundt 25 årene som det eksisterte. Både en voksen musikkforening og en Yngresmusikk
hadde også tilhold på Betania.
Nå er alle disse virksomhetene borte, grunnet sviktende oppslutning. To aktiviteter holdes imidlertid fortsatt oppe,
nemlig søndagsskolen og formiddagstreffene. 28 barn er innskrevet i søndagsskolen, som samles annenhver søndag.
Dette er eneste søndagsskoletilbudet på Ise.
Mellom 15 og 25 samles til de månedlige formiddagstreffene.
Ildsjelene på Betania håper at begge disse
tilbudene kan opprettholdes, selv om aktiviteten ellers er sparsom.

Restaurering

I 1974 ble det gjennomført en større restaurering av
Betania, og et lite tilbygg ble satt opp med plass for
garderobe og toalett. Arbeidet ble gjort på dugnad.
Fire år senere ble storsalen pusset opp, og i 1982 ble
det bygd uthus og parkeringsplassen ble utvidet.
Betania rommer både storsal og lillesal, kjøkken og
garderobe, og i andre etasje er det også grupperom.
Bedehuset har plass til rundt 70 mennesker.
Øistein Bøe

Forsamlingslokalet Betania i Børtevannsveien ble reist i 1932, og påbygd i 1974.
Foto: Øistein Bøe.
Før og nå
I serien «Før og nå» er tanken å presentere en artikkel i hvert nummer av Menighetsbladet, bygd på et gammelt og et nytt bilde
fra samme sted. Varteig Historielag har tatt på seg ansvaret for artikkelserien.
I nr. 6/2011 ble Snoppestad gård presentert, 1/2012 Vestby gård/planteskole, 2/2012 AT-leiren i Varteig, 3/2012 kirkestallene i
Varteig, 4/2012 Helgeby søndre, 5/2012 Ise stasjon, 6/2012 Øya-skolen som brant, 1/2013 Rud/Køya, 2/2013 Varteig Meieri, 3/2013
Nipebrua, 4/2013 Harehytta, 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 Helgeby nordre og 6/15 bedehuset på Øya, 1/16
Varteig skole og 2/16 «Leif i kiosken», 3/16 Breidablikk, 4/16 slakter Rune Karlsen, 5/16 Bethel og 6/16 oppvekstminner på Øya.
Har du kommentarer eller synspunkter på serien, send mail til varteighistorielag@gmail.com
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75 år som
korsanger
Etter omtrent 45 år som medlem av Varteig Menighetskor er Elsa Bø velkommen innom på øvelsene i Bygdehallen, selv om hun
har sett seg nødt til å gi seg som aktiv sanger. (Foto: Ketil Strebel)

Som konfirmant for 75 år siden takket Elsa Bø ja til invitasjonen om å bli med i
koret til Varteig Kristelige Ungdomsforening. Nå har Bø rundet 90, og med enkelte
opphold har hun vært korsanger disse 75 årene. Så godt som i hele Varteig Menighetskors 45-årige historie har Bø vært aktivt medlem.
Av Ketil Strebel
- Jeg ble konfirmert av sokneprest
Trygve Lavik, og han inviterte oss
konfirmanter til å bli med å synge i kor.
Jeg ble med i koret som konfirmant,
og jeg sang i Varteig Kristelige Ungdomsforenings kor til det ble lagt ned
forteller Bø.
Men Evelyn Wenaas, hustruen til Laviks etterfølger Johan Arnt Wenaas,
sørget for å starte et nytt kor, et menighetskor, og Elsa Bø fortsatte der.

På siste halvdel av 50-tallet flyttet hun
og ektemannen Arve fra Varteig til
Hagastuveien på Hafslundsøy.

Sang i byen

- Da begynte jeg å synge i koret i Bethania i Kirkegaten i Sarpsborg i stedet.
Der sang jeg i mange år, forteller hun.
Så, i 1972, tok Knut Bøe initiativ til
Varteig Menighetskor. Få måneder etter at dette koret hadde startet ble Elsa
Bø medlem der. Og der har hun vært et
ivrig medlem med enkelte opphold fram

til i fjor. Arve var syk før han gikk bort i
2011, og i forbindelse med hans sykdom
tok Elsa et opphold i korsangen.
I Varteig Menighetskor traff hun igjen
mange venner fra tiden hun bodde i
Varteig, også andre som hadde flyttet
fra bygda og som har funnet tilbake til
sangfellesskapet i bygda.
- Men hvordan har det seg at du gir deg
etter så mange år med sang, du virker
jo fortsatt sprek?
- Jeg har vært nødt til å begynne med
høreapparat, og det har ført til at jeg
føler at det er så vanskelig å treffe
tonene. Da blir det slitsomt for meg å
synge, sier hun.
Elsa Bø har mange minner om artige
opplevelser med Varteig Menighetskor.
Dette bildet er trolig fra 17. mai-festen
på Breidablikk i 1973. I alle fall gjorde
kormedlemmene sitt ytterste for å more
sitt publikum på familiefesten. Sangerne
hadde tatt utfordringen med å kle seg ut,
og sammen ble de et artig skue.
Bakerst fra venstre ser vi Bjarne Arntsen,
Ole Bergerud, Magne Nilsen og Ragnar
Sundås. Fremst fra venstre står Olaug Olsen, Synnøve Hasle, Solfrid Aarum, Brita
Andersen, Elsa Bø og Ragnhild Brenne
(delvis skjult). Dirigent er som vanlig Knut
Bøe. Han har for sikkerhets skyld byttet ut
taktstokken med en høygaffel. Fotograf:
Gunnar Kullerud. Bildet har vi lånt av
Varteig Historielags Fotosamling.

Hun savner fellesskapet i Varteig
Menighetskor, selv om hun selvsagt er
velkommen innom så ofte hun vil.

Varteig Menighetsblad
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Mange artige minner

- Varteig Menighetskor er mye mer enn
et kor. Det er et fellesskap, en vennegjeng som har mye moro sammen, mye
hygge. Det jeg husker med veldig stor
glede er julekonsertene i kirken og samlingene etterpå. Etter konsertene har vi
hatt førjulssamling på kommunelokalet
med festlig dekket bord, deilig mat, fyr
på peisen og julesanger. Det har bidratt
til å skape flott førjulsstemning for meg,
forteller hun.
Elsa Bø trekker Ragnhild Brenne fram
som en primus motor som har stått
sentral ved slike arrangementer.
Bø kan også fortelle om flotte turer og
samlinger. Kormedlemmers bursdager
er blitt markert med overraskelsesbesøk.
- Jeg har opplevd mye flott med denne
vennegjengen. Det sier mer om koret
enn om meg at jeg har vært med i så
mange år, sier Bø.

Koret har plass til ﬂere

Og hun er nok inne på noe: Det er flere
av dagens medlemmer som har vært aktive i koret siden Varteig Menighetskor
ble startet i 1972.
- Jeg har alltid gledet meg til sangøvelsene. Jeg kan ikke få fullrost dette koret
og dette miljøet, sier Bø.
Varteig Menighetskor runder 45 år i år,
og det er stadig Knut Bøe som dirigerer.
Har forstår at veteranen gir seg, men
synes selvfølgelig at det er trist.
- Vi må vel konstatere at vi blir færre
og eldre. Det er ikke like lett å rekruttere lenger. Vi har plass til flere, sier
Knut Bøe.
Koret har det samme oppdraget som
ved starten for 45 år siden: Det er et
menighetskor. Sang ved gudstjenester,
og da spesielt på fest og høytidsdager er
en hovedoppgave. Koret synger alltid i

Varteig Kristelige Ungdomsforeningens Blandet kor har tatt turen til fotografen i 1948.
I første rekke fra venstre sitter: Astrid Bø (Lunde), Anders Sælid, dirigent Hilmar
Belsby, Jørgen Nilsen Småberg og Solveig Brusevold (Stokmann). I andre rekke: Inger
Mørkeseth (Dahlstrøm), Ingrid Lunde (Hugo), Ruth Rogndalen (Lunde), Elsa Eriksen
(Bø), Synnøve Brusevold (Emilsen), Ester Rogndalen (Pedersen) og Ellen Brenne
(Lunde). Bak fra venstre: Fred Lunde, Ragnar Sundås, Arve Bø, Kristian Lunde og
Birger Brennås.
Fotograf: Chr. E. Larsen, Sarpsborg. Bildets eier: Varteig Historielags Fotosamling.
kirken på 17. mai, på bygdedagen i juni,
på første juledag og første påskedag og
andre festdager.
- Vi har øvelsene her i Bygdehallen
(det gamle kommunehuset). Det har vi
hatt i alle år, men unntak av en kort
periode da vi prøvde å bruke skolen,
forteller Bøe.
Korleder Knut Bøe og Elsa Bø har stort
sett like lang fartstid i Varteig Menighetskor. Han startet koret i 1972, hun ble
medlem kort tid etter og har stort sett vært
aktivt medlem siden. (Foto: Ketil Strebel)
Elsa Bø besøkte Varteig Menighetskor på årets første korøvelse etter årsskiftet, men
da var det dessverre en del som hadde forfall. Disse var til stede, bak fra venstre:
John Henry Hansen, Arne Belsby, Dagfinn Hansen, Bjarne Arntsen, Kåre Johansen,
Jorunn Johansen og Knut Bøe. Foran fra venstre: Solfrid Aarum, Ruth Kristiansen,
Anne Demmene, Elsa Bø, Aud Eli Belsby og Elsa Gabestad. (Foto: Ketil Strebel)
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Ja, vi elsker dette vannet

– Vannet smaker mye bedre, og klærne er mye renere enn før, sier Richard
Wilson, før han tar en ny
slurk av vannet fra landsbyens nye brønn. Nå er
livet enklere, friskere og
morsommere for Wilson.
Før kunne Wilson bruke mange timer
på å hente vann til familien. Køen ved
brønnen kunne være lang, og for hvert
minutt med venting, ble det ett minutt
mindre med fotballspilling sammen
med vennene. For en 13 år gammel gutt
er det hardt å akseptere.
Men vann må familien til Wilson ha, og
å skaffe vann er hans ansvar. Og det er
et tungt ansvar, bokstavelig talt. Fire
kanner med vann skal fraktes fra brønnen og hjem, og når kannene er fulle
er vekten på 80 kilo. Det er god trim
for en 13-åring, kanskje litt for mye av
det gode, tenker mange. Men vann må
familien ha.
Den gode nyheten er altså at det nylig har skjedd endringer i landsbyen
Ikonda, der Wilson bor. I landsbyen har
flere brønnbyggere fått opplæring, og en
ny brønn er på plass. Den har gjort køen
ved brønnen kortere og vannet renere.

Landsbyen Ikonda fikk rent vann i september 2016 med penger fra TV-aksjonen 2014.
Richard Wilson er et av barna som nå bruker mindre tid på å hente vann, og mer tid
på skole og fotball. (Foto: Håvard Bjelland, Kirkens Nødhjelp)
Sykdommer som diaré og urinveisinfeksjon er det også mye mindre av.
– Før kunne det gjøre vondt å tisse, og
jeg hadde mye vondt i magen. Men nå
er det mye bedre. I framtiden håper jeg
at vanntilgangen vil bli enda bedre, og
at folk sin helse også blir bedre, sier
Wilson, som nå også har bedre tid og
helse til å spille fotball, slik 13 år gamle
gutter skal gjøre.

Søndagsskolen
Neaskogs og Filadelfia
V i samarbeider med Varteig kirke men har våre samlinger, som er tilpasset
to aldersgrupper, på Filadelfia Varteig.
29. januar:
5. februar:
12. februar:
19. februar:
26. februar:
5. mars:
12. mars:
19. mars:
26. mars:
2. april:

Søndagsskole kl. 10.30.
Søndagsskole kl. 10.30.
Søndagsskole kl. 10.30.
Vinterferie.
Vi møtes i Hafslundsøy kirke til
karnevalsgudstjeneste.
Søndagsskole kl. 10.30.
Tårnagenter i Varteig kirke.
Søndagsskole kl. 10.30.
Søndagsskole kl. 10.30.
Påskefrokost kl. 10.00

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
Torill mobil 40 03 76 80
Karin telefon 69 14 91 96

Det er i år 50. gang Kirkens Nødhjelp
gjennomfører Fasteaksjonen. I 50 år
har altså menigheter over hele landet
bidratt til at millioner av mennesker
har fått den hjelpen de har rett på. Rent
vann og tilgang på mat er en rett alle
mennesker har, og Kirkens Nødhjelp
kan aldri få gitt nok takk til de som har
støttet aksjonen trofast gjennom 50 år.
2017 er også året der lutherske kirker
verden over markerer at det er 500 år
siden Martin Luther hang opp tesene i
Wittenberg. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon står sentralt i den norske 500
års-markeringen, og målet er å vise
diakoni i praksis ved å gå med bøsser
den 2-4. april.
- Vi kan ikke alle bare reise til Wittenberg for å feire. Vi må sette oss ned
og se på alt vi har oppnådd disse 500
årene. Vi kan ikke bare be om penger,
og si halleluja og amen. Vi må se på
hva vi kan gjøre for samfunnet vårt,
sier Emmanuel Makala som er biskop
i den lutherske kirken i området der
Wilson bor.
50 års-jubilanten Fasteaksjonen er den
stødige pålen i Kirkens Nødhjelps daglige arbeid. For å klare å hjelpe flest
mulig også de neste 50 årene trenger
Kirkens Nødhjelp drahjelp fra våre trofaste bidragsytere. Du kan bidra til at
Fasteaksjonen blir en suksess i Varteig
og Hafslundsøy, enten ved å stille som
bøssebærer, eller ved å gi penger i bøssa.
Det har aldri vært enklere å bli en
brønnbygger.
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2017 - et kirkehistorisk merkeår
1. januar skjedde den
største organisatoriske
endringen av Den norske
kirke siden reformasjonen
for 500 år siden.
I 2017 er det 500 år siden kirkereformatoren Martin Luther formulerte sine
95 teser mot avlatshandelen. Det ble
starten på dype endringer i det europeiske kulturelle, religiøse og politiske
landskapet. Reformasjonsjubileet blir
markert på mange måter i kirkene i
løpet av 2017 og gir anledning til fornyet oppmerksomhet om det sentrale
i kristen tro.
For den kirken Luther kritiserte var
ikke stat-kirke-relasjonen noe debattema. I det norske arbeidet med endringer i kirke-stat-relasjonen har to
hovedhensyn stått sentralt de siste 50
årene: Hensynet til religionsfrihet og
likestilling mellom tros- og livssynssamfunn, og hensynet til selvstendighet
for Den norske kirke. Begge hensyn har
sammenheng med vernet av religionsfrihet i menneskerettighetene.
Endringene i grunnloven i 2012 og
virksomhetsoverdragelsen fra 1. januar
2017 endrer vilkårene for Den norske
kirke. Men kirkens virksomhet og lokale
nærvær blir ikke endret.
Stat-kirke-spørsmålet handler ikke
bare om Den norske kirkes forhold til
staten. Det handler vel så mye om hva
slags stat den norske staten skal være.
Og det handler om hvordan staten forholder seg til tros- og livssynssamfunn
generelt.
Datoen 1. januar 2017 markerer et tydeligere skille mellom stat og kirke: Nå
er ikke lenger biskoper, proster og prester embets- eller statstjenestemenn.
Kirkerådet og bispedømmerådene er
ikke lenger statlige forvaltningsorganer. Kirkemøtet har overtatt mye av
den myndigheten som tidligere lå i
statsforvaltningen, og er det øverste
representative organet for det nye rettssubjektet Den norske kirke.
Det siste hundreåret har staten overført
stadig nye ansvarsområder til organer
for Den norske kirke. I 1920 fikk vi
menighetsråd, deretter fulgte innføring
av bispedømmeråd i 1933. I 1934 ble
Bispemøtet formalisert og i 1984 ble
Kirkemøtet opprettet. Ny kirkelov som
blant annet regulerer forholdet mellom kommunen og menighetene, kom
i 1996 og de kirkelige fellesrådene ble
opprettet.

Som en konsekvens av grunnlovsendringene fra 21. mai i 2012 er Den norske
kirke nå et selvstendig trossamfunn
og rettssubjekt med Kirkemøtet som
øverste organ.
Den norske kirke er skrevet inn i grunnloven i paragraf 16: Den norske kirke,
en evangelisk-luthersk kirke, forblir
Norges folkekirke og understøttes som
sådan av staten.
Kirkens kall og oppgave overfor folk og
land videreføres.
- Vi vil også i årene fremover fylle oppgaven som Norges folkekirke, åpen for
alle, et sted der man kan få rom for sin
tro, tvil og undring, sier leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum.

Stortinget fattet 10. mai 2016 et vedtak
som kommer til å bli omtalt i historiebøkene. Da ble det klart at kirken selv overtar
statlige oppgaver som arbeidsgiver og
økonomiforvalter fra 1. januar 2017. Alle
kirkens statsansatte blir fra årsskiftet
2016/2017 kirkelig tilsatte. (Foto: Bård
Bøe/VL)

Bli med, bli med, bli med!

Liker du å være sammen med venner, spise
sammen, løse koder og quiz, spille airhockey,
biljard, bordtennis og dart?
Kode B er i Hafslundsøy kirke torsdagene 26. januar,
9. februar, 9. mars, 23. mars, 6. april, 20. april, kl.
17.30 – 19.30 – og er for dere som går i 5. og 6. og 7.
klasse!

Kode B –klubbkvelden avsluttes med bibelfortelling,
lystenning og aftenbønn.
Ansvarlig : Kirsten Brandt, menighetspedagog i Varteig og Hafslundsøy
menighet. kirsten.brandt@sarpsborg.com eller på sms 93637578
Send gjerne en påmelding og si om du har allergier , eller om det er noe annet
vi trenger ta hensyn til.
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0-1 år, tirsdager kl. 11-13
på Hasle menighetssenter
24. januar
31. januar

7. februar
14. februar

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

22. mars
29. mars:
hverdagsgudstjeneste
for barn
0 - 1år,
avsluttet for vårhalvåret

3 – 6 år, onsdager kl. 18.00 – 19.00,
Hasle Menighetssenter
for barn 1-3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30
15.
mars
i Hasle
menighetssenter:

1. februar
15. februar
1. mars

29. mars:
30. mars, 6. april og 13. april
hverdagsgudstjeneste

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

Onsdag 29. mars kl. 17.30: Hverdagsgudstjeneste
i Varteig
annenhver
onsdagkirke
kl 17.30
Onsdag 5. april kl. 17.30: Vårfest og semesteravslutning
på
i Hasle menighetssenter:
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.

Varteig Menighetsblad
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Fargelegg!

Hjelp Gulliver på skoleveien!

Gud talte til Moses fra en brennende tornebusk.

På vei til skolen skal Gulliver hente Krister Grønnk
Grønnkrabbe, Frida Fløyfisk, Sondre Sei og Ronja Rødspette.
Hva er korteste vei til skolen når han skal hente
dem i den rekkefølgen?
RONJ

KRIST

A

ER

SOND

RE

FRIDA
PARADISBUKTA

SKOLE

Mannen ringte til politiet:
– Kom med en gang. Noen har
stjålet rattet og pedalene i bilen
min! Litt etter ringte han igjen.
– Dere trenger ikke komme
likevel. Jeg hadde visst satt
meg i baksetet.

Finn 5 feil

Vitser
– Du har
sparken! ropte sjefen.
– Hva, hvorfor det? Jeg
har jo ikke gjort noen
verdens ting.
– Nei, nettopp!

Tegninger: Trevor Keen

Moses førte israelsfolket ut fra Egypt.
Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

Vi anbefaler
barnebladet BARNAS!
Denne siden er
hentet fra
bladet.

Bestill

som ble bo

abonnement
på sondagsskolen.no
eller 22 08 71 00

rte

24.-31. januar

7.–14. febru

ar

Johannes

og mine

10,14

kjenner

meg.

3

2016
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Slekters
gang
22.01 kl 15.00: Årsmøte først og storsamling kl 17.00
”Tro på hjemmebane” v/Jorunn Elise
Singstad Djupvik
29.01 kl 11.00: Søndagsskoletime i Betania, Ise.
05.02 kl 17:00: Storsamling, Hasle Menighetssenter.
”Hva vil du jeg skal gjøre for deg?” Bartimeus v/Torhild Nordberg
12.02 kl 11.00: Søndagsskoletime i Betania, Ise.
16.02 kl 19:00: Undervisningskveld, Hasle Menighetssenter. «Rettferdiggjørelse ved tro»
Foredragsholder er Paul Erik Wirgenes
21.02 kl 11.00: Formiddagstreff i Betania, Ise. Jan
Holone og Sangvennene fra Sarpsborg.
05.03 kl 11.00: Søndagsskoletime i Betania, Ise.
05.03. kl 17:00: Storsamling, Hasle Menighetssenter.
16.03 kl 19:00: Undervisningskveld, Hasle Menighetssenter. ”Toregimentslæren” v Torleiv
Austad
19.03 kl 11.00: Søndagsskoletime i Betania, Ise.
21.03 kl 11.00: Formiddagstreff i Betania, Ise. Olav
Pedersen taler. Tor Bersvensen 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.

Døpte:
Varteig kirke:
Kenneth Bergerud
Tobias Blom Gudevold
Oliver Aarum Jensen.

Vigde:

Varteig kirke:
Romina Reid og
Lars-Jørgen Karlsen.

Døde:
Åse Mary Jakobsen
Grethe Karin Larsen
Helge Syversen
Ingrid Marie Tomta
Gretha Olive Stensrud
Ragnvald Ingemann Jacobsen
Olga Bergljot Enoksen

Varteig
Bygdekvinnelag
Varteig Bygdekvinnelag har ikke noe møte i
februar.
Oversikt over kommende møter kommer

i neste utgave.

Mer om oss på www.vi.normisjon.no og på Facebook

VELKOMMEN TIL

KARNEVALSGUDSTJENESTE

I Hafslundsøy kirke søndag 26. februar kl. 11.00.
Det er moro om mange, både barn og voksne kler seg ut,
men det er også lov å komme som man er...

Varteig Menighetsblad

Trenger du noen
å snakke med?

Kirkens SOS
Telefon 22 40 00 40
www.kirkens-sos.no

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.
ViStorhjt elutpevarlg.
de
Fagste,viladeverepr. iser.

www.fonus.no
www.fonus.no

Råde • Mosseveien 60 • Tlf. 69 28 59 17
Grålum
9760 •• Tlf.
Råde •• Tuneveien
Mosseveien
Tlf. 69
69 14
28 34
59 70
17
Rolvsøy
Svaneveien97
3 •• Tlf.
40 70
20
Grålum •• Tuneveien
Tlf. 69
69 35
14 34
Moss
•
Gudes
gt.
2
•
Tlf.
69
25
36
00
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
Sokneprest Ingrid D. Levinsen:
Kirketjener i Hafslundsøy kirke
Telefon kontor: ...... 69 11 68 22
Ove Brand:
Telefon mobil: ......... 452 65 229
Telefon mobil:. ......... 482 12 389
E-post: ove.brandt@sarpsborg.com
E-post: ingrid-dorthea.levinsen
@sarpsborg.com
Menighetsrådsleder
Soknepresten kan nås på mobilKjell Lunde:
telefon når hun ikke er på
Telefon mobil: ........... 932 44 011
kontoret.
Epost: kjell.lunde44@gmail.com
Menighetspedagog
Varteig Menighetsblad
Kirsten Brandt:
Adresse:
Telefon kontor: ...... 69 11 68 11
Apolloveien 39
Mobiltelefon: ........... 936 37 578
1734 Hafslundsøy
E-post:
Epost:
kirsten.brandt@sarpsborg.com
varteig@menighetsblad.net
Organist Tom Rønningsveen:
E-post:
tom.roenningsveen@sarpsborg.
com
Kirketjener i Varteig kirke
Ivar Aronsen
Telefon mobil: .......... 908 28 586
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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
varteig@menighetsblad.net

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 26. mars

Maria budskapsdag
Luk 1,26–38
Jes 7,10–14 og Gal 4,4–7
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen.

Søndag 2. april

4. søndag i fastetiden
Joh 11,45–53
1 Mos 22,1–14 og Hebr 4,14–16
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Lino Lubiana.

Søndag 9. april

Hafslundsøy kirke

Søndag 29. januar

Søndag 26. februar

4. søndag i åpenbaringstiden
Luk 18,35–43
Salme 146,1–10 og Rom 16,25–27
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Lino Lubiana. Offer til menighetens kulturutvalg. Speiderne deltar.

Fastelavnssøndag
Joh 17,20–26
Høys 8,6–7 og 1 Kor 13,1–7
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen. Karneval.

Søndag 5. februar

1. søndag i fastetiden
Matt 4,1–11
1 Mos 2,8–9; 3,1–8 og Jak 1,12–16
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Lino
Lubiana.

Søndag 12. februar

2. søndag i fastetiden
Matt 15,21–28
1 Mos 32,24–30 og Jak 1,2–8
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Tårnagenter.

Søndag 19. februar

3. søndag i fastetiden
Luk 11,14–28
1 Sam 18,6–14 og Ef 5,1–2.8–11
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen.

5. søndag i åpenbaringstiden
Mark 2,1–12
1 Mos 15,1–6 og Rom 4,1–8
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen.
Såmannssøndag
Luk 8,4–15
Jes 55,8–13 og Hebr 4,12–13
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Lino Lubiana.
Kristi forklarelsesdag
Matt 17,1–9
5 Mos 18,15–18 og Åp 1,9–18
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen.

Med forbehold om endringer.

Palmesøndag
Joh 12,12–24
2 Mos 12,21–28 og Ef 2,12–18
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen og menighetspedagog Kirsten
Brandt.

Søndag 5. mars

Søndag 12. mars

Søndag 19. mars

Varteig kirke.

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy
VELKOMMEN TIL

HAFSLUNDSØY
BARNEGOSPEL!

Hafslundsøy barnegospel er et kor
der alle sangglade skolebarn er
hjertelig velkommen!
Vi øver annenhver tirsdag kl 18 -19 i Hafslundsøy kirke
og vi har plass til flere. Første samling etter jul var 17. januar.
Lurer du på noe kan du ta kontakt med Åslaug Sødal Gabestad
Hilsen
Tom Rønningsveen og
Åslaug Sødal Gabestad, tlf. 93201451

Formiddagstreff i Hafslundsøy kirke

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

Tirsdag 24. januar.
Tirsdag 28. februar.
Tirsdag 28. mars.
Tirsdag 25. april.
Tirsdag 23. mai.

Varteig
Historielag
Historielaget tar fatt på
et nytt og forhåpentlig
aktivt år. Første arrangementet er årsmøtet 6.
februar.
Mandag 6. februar kl. 19.00:
Årsmøte i Peisestua på Bygdehallen.
Mandag 6. mars kl. 19.00:
Møte i Peisestua på Bygdehallen. Roger Torper fra Rakkestad kåserer over
husmannsvesenet og husmannsplasser i Rakkestad.
Lørdag 22. april kl. 16.00:
Møte i Peisestua på Bygdehallen. Søsknene Skovholt Ingolfstad forteller om
barne- og ungdomsminner fra Varteig.
Mai 2017:
Tur sist i mai til Borrehaugene i
Horten. Vi kommer tilbake med mer
informasjon senere.
Søndag 18. juni:
Bygdedagen i Varteig.

På disse formiddagstreffene har vi variert program, hyggelig samvær, bevertning, sang, andakt og utlodning.
Du er hjertelig velkommen!

Breidablikks
venner
har møter på Breidablikk
følgende dager:

Fredag 17. februar kl. 19.00:

Årsmøte

Fredag 17. mars kl. 19.00:

Allsangkveld.

Utlodning og bevertning.
Alle er hjertelig velkommen til våre arrangementer.
Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad, Apolloveien 39, 1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 14. mars.

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 2017, er det fortsatt et lite restopplag for salg (kr. 80). Vi minner også om
at historielaget har Inga-hefter for salg
(100 kr for 2016-utgaven), 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

Styret

