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Nr. 5-2019 er planlagt i uke 41, i
midten av oktober. Frist for å levere stoff blir 24. september.
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15.01 kl 11.00: Formiddagstreff i Betania på Ise.
Besøk av Tore Nilsen og Per Otto Pettersen
17.01 kl 19.00: Undervisningskveld i Hasle Men. senter
Tema: ”Kjærlighetens evangelium”
Taler: Ingrid Dorthea Levinsen
27.01 kl 14.30: Årsmøte for VI-normisjon i kjellerstua
i Hasle Menighetssenter
27.01 kl 17.00: Storsamling i Hasle Menighetssenter
Tema: Jesus og barna
Taler: Kåre Thunæs-Martinsen
19.02 kl 11.00: Formiddagstreff i Betania på Ise.
Andakt av Finn Olav Myhre
Sang av Knut og Svein
28.02 kl 19.00: Undervisningskveld, Hasle Men.senter.
Tema: Hvordan snakke sant om livet?
Taler: Dag Skottene
Sang: Åslaug Gabestad
10.03 kl 17.00: Storsamling, Hasle Menighetssenter.
Tema: Sanger om tro og tvil ved Brita
Holmen
19.03 kl 11.00: Formiddagstreff i Betania på Ise.
Tale og sang av Torgeir Flateby
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

Les menighetsbladet
på internett!
Adressen er:

www.varteig.menighetsblad.net

Varteig Menighetsblad

3

Godt
nyttår!

Tanker om fornyelse
Med det nye året så er det en del som tenker på å fornye seg, gjennom diverse aktiviteter som gjerne ender sammen med januar. Mang en gang har jeg tenkt disse tankene selv, men det er ikke i forlengelsen av nyåret at jeg har fornyet meg i fortiden.
Det er heller gjennom de tingene som har vært radikale at jeg har latt meg fornyes.
Det er to ganger jeg har opplevd å bli radikalt fornyet. Da jeg ble kristen var første.
Det var etter en lang prat med min bror i bilen til Stavanger at jeg bestemte meg.
På forhånd av dette, så hadde et ønske dukket opp, et ønske om fornyelse, men jeg
visste ikke hvor og hva.
Jeg visste bare at jeg ville vekk fra der jeg var. Det å bli kristen var for meg blant
annet å forandre perspektiv, og livet fulgte etter.
Da jeg ﬁkk barn var andre. Her var det livet som forandret seg først og så fulgte
perspektivet.
Fornyelsen har ikke bare vært lett, og har til tider vært en skikkelig utfordring. Jeg tenker tilbake til Nikodemus sitt nattlige
besøk til mesteren, og svaret han får: «Den som ikke blir født
på ny, kan ikke se Guds rike.». Jeg undres om det var en slik
fornying Jesus snakket om her. Jeg ser tilbake på det som
har skjedd, og hvor jeg er nå. Jeg er en annen enn den jeg
var, ønsket mitt gikk i oppfyllelse, men det ble annerledes enn
det jeg trodde. Og hvis det er Guds rike jeg ser, så er det som
en skygge av slik det er, noe som visker: «Her, men ikke enda».
Det kan være godt å se på sine egne fornyelser og reﬂektere over
veien man har gått siden da. Hvilke er dine store fornyelser i livet?
Kåre Edvard Thunæs-Marthinsen
Menighetspedagog i Varteig
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Gamle glimt fra Varteig og Hafslundsøy

Denne artikkelen, skrevet
av Solveig Rød, sto i Varteig
Historielags årstidsskrift
Inga for 2001. Artikkelen er
noe forkortet for å få plass i
Menighetsbladet.

Bilde av Kinamusikken på Ise, tatt på 1950-tallet. Bak fra venstre ser
vi Osvald Hysestad, Arne Hysestad og Harald Bergli. Foran fra venstre står Kristine Hysestad, Martha Trondsæther, Kirsten Semstrøm
(?), Signe Bergli, Gunvor Bergli og Hans Johannesen.
(Varteig Historielags Fotosamling.)

Marthasangene

For litt over ett år siden spurte en kollega meg om jeg hadde hørt om Marthasangene.
Det hadde jeg ikke, og han kunne da vise meg et lite hefte med 18 sanger.
Jeg tittet på heftet, og oppdaget at dette var en samlig av kristelige sanger skrevet av Martha Trondsæther. Og brått var jeg tilbake til barndommen da vi jentene av og til var på møter enten på Bethania,
Betel eller andre steder, og jeg så for meg en gjeng «gamle» damer med gitar, sangbok og noen med
«misjonstull» i håret.

Stille og beskjeden

Jeg husker godt hvordan disse damene sang med en egen innlevelse om Jesus og «himmelens salige
hjem», men jeg kan aldri huske at jeg noen gang hørte at det var en av dem som hadde skrevet noe av
det de sang.
Bjørge Alsterberg skriver da også i sitt forord i heftet at det bare var de helt «innvidde» som visste at
sangene kom fra Martha. Alsterberg omtaler henne videre som «stille og beskjeden», og det stemmer
godt overens med mine minner om fru Trondsæther. Siden vi bodde ganske nær hverandre i flere år,
husker jeg godt den vennlige, eldre damen med hvitt hår.

Barneﬂokk på ti

Martha Bergli ble født 25. desember 1907. Hun var datter av Herman Kristiansen. Moren het Harda
Larsen og var fra Løkkevika. Navnet Bergli tok familien etter stedet der de bosatte seg. Martha hadde
i alt ni søsken: Arne f. 1899, Lorents f. 1901, Harald f. 1903, Einar f. 1905, (så Martha i 1907), Kristian
f. 1910, Olaf f. 1912, Ruth f, 1914, Johan f. 1917 og Elise
f. 1918.
Moren døde kort tid etter at den yngste ble født, og Elise
vokste derfor opp hos en tante i Løkkevika.
Arne var i mange år predikant, og Kristian virket også
som predikant. Han reiste rundt og preket om vinteren
og var med de andre brødrene og malte om sommeren.

før og nå
Varteig Menighetsblad
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Gjestfritt hjem

Martha giftet seg i 1932 med Johannes Trondsæther fra Skjebergdalen. Like før
krigen bygde de huset «Fosstad» ved Haganes og flyttet dit sammen med datteren
Inger, som ble født i 1933.
Både Martha og Johannes var gjestfrie, og det var mange som tok turen til hjemmet deres. Noen bare for en prat og en kopp kaffe, man mange også for å bli klippet
av Johannes, eller for å få Martha til å sy noe for seg. Hun drev i mange år som
sydame, og mange på Ise har nok brukt et plagg som Martha har sydd. Ved siden
av musikken og sømmen, var det blomster som var Marthas store interesse, og
sommerstid var hagen et flott skue med mange, fargerike blomster.

Kinamusikken

Martha kom fra en musikalsk familie. Faren spilte fiolin. Det gjorde også brødrene
Arne og Olaf, mens Harald spilte sitar. Det var mye sang og musikk i familien, og
Martha lærte seg å spille gitar. Sammen med Ragnhild Johannessen og svigerinnen, Signe, dannet Martha en musikkforening som sang og spilte på møter. Det ble
på en måte forløperen til Ise Kinamisjon som Martha var med å stifte 8. oktober
1925. Foreningen heter i dag Ise Misjonslag, og eier lokalet Betel.
«Kinamusikken» sang ikke bare på møter i sin egen forening. De ble også bedt om
å synge på andre kristelige møter. Og da sang de ofte en av Marthas sanger.

Martha Trondsæther (født Bergli) skrev omkring
20 vekkelsessanger som er samlet under betegnelsen «Marthasangene».
(Varteig Historielags Fotosamling.)

Bak på juleheftet

Men det var få som visste at hun hadde laget både tekst og melodi, for når hun kom med en ny sang, og de andre spurte hvor hun
hadde fått den fra, sa hun at: «Jeg har funnet den bak på juleheftet». Dette juleheftet hadde i mange år en hvit bakside, så folk forsto
etter hvert at dette var Marthas egne sanger.
Hvordan ble så disse sangene til? Ja, det er ikke godt å si. Det var i hvert fall ikke sånn at hun bestemte seg for å sette seg ned og
skrive en sang. Det virket nesten som om sangene «kom» til henne. Og om det da var teksten eller melodien som kom først, er umulig
å si. Martha ville kanskje ha sagt at sangene kom som en gave fra Gud.

Lengsel i sangene

Etter hvert ble det ca. 20 sanger. Martha laget både tekst og melodi til sangene, men i åras løp har noen av melodiene gått i glemmeboka, og Kjell Sterkerud og Bjørge Alsterberg har derfor skrevet ny melodi til noen av sangene i heftet.
Selv om Martha Bergli Trondsæther var en blid og
vennlig dame som ofte spøkte og lo, er det mye lengsel i sangene hennes. Det står mye om «å lengte mot
himmelens salige hjem» og «jeg snart i himlen hviler».
Kanskje hadde hun en anelse om at livet hennes ikke
skulle bli så langt? Martha var i mange år plaget med
astma, og da hun var litt over 60 år, brøt hun først
lårhalsen, og etterpå fikk hun hjerteproblemer. Martha
døde 10. juni 1970, 62 ½ år gammel.
Men sangene hennes lever videre.
Solveig Rød
Fra venstre: Martha Trondsæther (født Bergli), hennes
storebror Arne Bergli i midten, og hans kone Signe
Bergli. Sannsynligvis er bildet tatt tidlig på 1930-tallet.
(Varteig Historielags Fotosamling.)
I serien «Før og nå» er tanken å presentere en artikkel i hvert nummer av Menighetsbladet. 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, 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, 2/16 «Leif i
kiosken», 3/16 Breidablikk, 4/16 slakter Rune Karlsen, 5/16 Bethel, 6/16 oppvekstminner på Øya, 1/17 Betania, 2/17 Karl Kingsrød,
3/17 bygdedagen 100 år, 4/17 jenteliv på Øya, 5/17 Høgheim, 6/17 juleminner på Øya, 1/18 Furulund, 2/18 Martinsens jernvareforretning, 3/18 Hasle Menighetssenter, 4/18 Kjellerbutikken, 5/18 Vigeland og 6/18 Skoglund.
Har du kommentarer eller synspunkter på serien, send mail til varteighistorielag@gmail.com
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Ti gode grunner til å være
med i menighetsrådet

Høsten 2019 skal det velges 7000
medlemmer til menighetsrådene i Den norske kirke. Som
medlem i menighetsrådet kan
du ha stor innflytelse på de
lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Bli med!

Forbereder
kirkevalget
8. og 9. september er det kirkevalg. Da skal det velges nye
menighetsråd og nye bispedømmeråd. Arbeidet med å
forberede valget er i gang.

Nå velges det nominasjonskomite
for menighetsrådsvalget. Denne
komiteen har frist til utgangen av
april med å presentere et forslag
til valgliste. Valglisten skal være
godkjent innen 5. mai.
I perioden fra 10. august til 6.
september er det mulig å avgi
forhåndsstemme. Dersom du har
behov for å avgi din forhåndsstemme i et annet sokn enn der
du har stemmerett, er fristen 1.
september.
Selve valgdagen er 8. og 9. september (samme dato som kommune- og
fylkestingsvalget).
Alle som er medlemmer i Den norske kirke, og som fyller 15 år eller
mer i løpet av 2019, kan stemme.

Vil du være
kirkeskyss?
Menighetsrådet ønsker å få
igang en kirkeskyssordning til
gudstjenestene. Kan du stå på en
vaktliste og være villig til å kjøre
en gang i måneden? Ta kontakt
med Ingrid prest. (Tlf. 45265229)

Ti gode grunner til å være med i menighetsrådet:
1. Du bidrar til å holde lokalkirken levende
2. Du blir del av et kristent fellesskap
3. Du gjør en viktig jobb for fellesskapet
4. Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge
5. Du får innblikk i og påvirker de demokratiske prosessene i kirken
6. Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet ditt
7. Du kan sørge for at din kirke er en åpen og inkluderende kirke
8. Du preger aktivitetstilbudet i nærmiljøet ditt
9. Du får nyttig styreerfaring som du kan bruke i andre sammenhenger
10. Du kan oppdage nye sider ved deg selv

Hva gjør menighetsrådet?

Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor. Som medlem i menighetsrådet kan du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i
din kirke. Menighetens arbeid spenner over mange temaer – bl.a. miljø og rettferdighet, gudstjeneste, musikk, misjon, barne- og ungdomsarbeid, samt jus og
økonomiforvaltning.
Her er noen eksempler på menighetsrådets ansvarsområder:
• Trosopplæring blant døpte mellom 0 og 18 år
• Diakonalt arbeid (kirkens omsorgstjeneste)
• Gudstjenester
• Kirkemusikk
• Ofringer
• Utleie av kirken
• Uttalerett ved ansettelser av prest, prost og biskop
• Samarbeid med frivillige
• Langsiktig planlegging av menighetens arbeid
Menighetsrådet har en representanter i kirkelig fellesråd. Kirkelig fellesråd tar
seg av administrative og økonomiske oppgaver vegne av soknene. Menighetsrådet
har 4–10 medlemmer. Medlemmene har ulik utdannings- og yrkesbakgrunn og
mange er også aktive på andre arenaer i lokalsamfunnet. Menighetsrådet møtes
2–5 ganger i halvåret.
En undersøkelse blant menighetsrådsmedlemmer viste at et stort flertall trives
og opplever det som meningsfylt å være med i menighetsrådet. 85 prosent synes
vervet er mer eller like tilfredsstillende som de hadde forventet.
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Fra Nådehjemmet. Foto: Alfhild Steinsbø Hauglid

Såpemaskin og bamse-demonstrasjon

På litt over 30 år har nærmere 1000 jenter søkt tilflukt på Nådehjemmet i Bangkok og fått en ny start
på livet i en kritisk og vanskelig livssituasjon. Jentene kan komme når som helst i svangerskapet og
være der til etter fødselen.
Denne måneden har jeg vært på Nådehjemmet. Hvilken oase for store og små!
Møtet med de unge, skjønne gravide, og
de som nettopp har født, gjør inntrykk.
Babyene er bare nydelige. Til tross for
tøffe skjebner og vonde erfaringer i livet,
opplever jeg at jentene er både sterke
og stolte.

For en stund siden mottok Nådehjemmet en såpemaskin fra et hotell. Nå
produseres det såper med ulike dufter
og farger, til stor glede for alle. Det
er også høy aktivitet med produksjon
av perleengler, snøkrystaller og broderte julekort. Dette er virkelig nydelige
håndarbeid!

Hygiene og babystell

Hagekafeen

Selv om språket oppleves vanskelig har
vi hatt et par «leksjoner» om hygiene
og babystell. Bamser ble brukt til å
demonstrere god og dårlig barnepleie.
Jentene skulle gi poeng til den de syntes
behandlet bamsebabyen best. Det ble
mye «lått og løye» og de fleste kjente
seg nok igjen både på godt og vondt. To
finske volontører var skuespillere og jeg
var programleder og tolk.

Såpemaskin

Dagene består av ulike aktiviteter. En
gang i uka får jentene engelskundervisning. Dette synes de alle er spennende
og meningsfullt. En annen dag kommer
pastoren i den lokale menigheten for å
prate og undervise i Bibelen.

Garden Cafe har hatt en liten renessanse og fått flotte, nye voksduker,
små blomsterpotter på bordene og en
virkelig god meny. Vi hadde besøk av
en folkehøgskole fra Kristiansand nylig, og de fikk servert en herlig, sunn
«søtbombe» av en meny. Vakkert pyntet
sjokoladekake, banankake og verdens
beste kokosfrityrstekte bananer. Drikkevarene var også utsøkte: Knallgrønn
leskedrikk, iste og perfekt kaffe. Det var
en fantastisk opplevelse. I tillegg ble det
storsalg av de håndlagede produktene.

Volontører

For tiden jobber det altså to finske volontører på Nådehjemmet. De har virkelig stått på i kafeen, til alles inspirasjon.

Hva gjør NMS her?

Varteig menighet har et samarbeidsprosjekt med Det Norske Misjonsselskap i Thailand. Her er en rapport
vi har fått derfra:
Vi er med på å gi barn og unge en
bedre start i livet og mulighet til å gå
på skole. Videre støtter vi et hjem for
unge enslige mødre som ikke har noe
sted å gjøre av seg. Slik samarbeider
vi med Den evangelisk-lutherske
kirke for å vise Guds kjærlighet i ord
og handling. Kirken er ung, etablert
i 1994, som et resultat av arbeidet vi
startet i 1976. Den er en minoritetskirke i et buddhistisk land, har lite
penger og er avhengig av støtte. Derfor bidrar vi også gjennom opplæring
og kursing for kirkens medarbeidere
og medlemmer.
For meg har det vært en nydelig opplevelse å være her på dette fredfulle
stedet hvor bananklasene henger tungt
og ekornene spretter fra tre til tre. Det
er fantastisk at disse unge jentene har
et sted som Nådehjemmet å komme til.
Med vennlig hilsen
Vibecke Møller
NMS-misjonær
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Hawos hjelpende hånd

Etter at mamma og storebror døde har 12 år gamle
Hawo tatt over mye av
det daglige ansvaret for
familien. - Aller helst vil
jeg bli sykepleier. Fordi
jeg ønsker å hjelpe andre.

Smilet sitter et stykke inne, men det
er likevel en voksen mildhet i blikket
til Hawo. En blanding av sjenanse og
opplevelser ingen unner et barn. For få
år siden, hun husker det så godt, levde
hun med mor og far, fem brødre og en
søster. Et enkelt, men godt liv som
nomader ute i det golde ørkenlandskapet i Puntland, Somalia. Det var før
regnet sluttet å komme. Sesong etter
sesong. Før geitene de livnærte seg av
startet å dø, en etter en. Før de selv ble
utmagret. Før Hawo mistet mamma og
deretter storebror. Han var bare skinn
og bein, og da han ble syk maktet ikke
kroppen mer.

Livreddende vann

- Vi har ingenting. Men vi kom hit for
at vi ikke skulle dø, sier Hawo med lav
stemme. Hun forteller at de voksne
bestemte at storfamilien måtte komme
seg til provinshovedstaden Garowe. Hit

Fasteaksjonen 2019
7.–9. april

Bli en bøssebærer du også

2426

til flyktningleiren Jilab 3, hvor nye klimaflyktninger strømmer til hver eneste
dag. I 2010- 2012 ble Somalia rammet
av den mest alvorlige tørken på 60 år
og hungersnøden tok livet av nærmere
260.000 mennesker. Ifølge FN er 2.6
millioner somaliere i dag på flukt, hovedsakelig fra tørke, men også konflikt.
De har mistet stort sett alt, heldigvis
sørger Kirkens Nødhjelp for rent vann
her i leirene. Det er helt avgjørende for
å unngå vannbårne sykdommer som kolera – og for at folk i skal kunne overleve
under de svært krevende forholdene. De
daglige turene til en av vannpostene
er det Hawo som står for. I tillegg til
at hun lager mat, vasker klær, passer
småsøsken og holder rent i og utenfor
det enkle teltet. Etterpå gjør hun mye
av det samme også for tanten som bor
i en annen flyktningleir 20 minutters
gange unna.

Ett av de beste

- Hawo er et av de beste barna som finnes. Hun er fortsatt så ung, men gjør alt
av husarbeid, også mange ting vi ikke
trenger å be henne om. Hun er ærlig,
og gjør mye helt på eget initiativ, jeg
tror at hun kan bli en god gründer, sier

Fadumo Abdinur Hirsi (60) og klapper
kjærlig på tantebarnet sitt.
- Jeg vil være en flink jente. Jeg ønsker
å hjelpe andre, og om jeg får jobb på et
sykehus kan jeg hjelpe mange. Og kanskje gi baller til barna, så de har noe å
leke med. Det har jeg lyst til, sier Hawo.
Avhengig av hjelp for å hjelpe
For at Hawo og andre skal få rent vann
trengs det hjelp fra mange norske frivillige. Folk som ikke er på flukt, men som
i likhet med Hawo har engasjement og
et ønske om å hjelpe mennesker i en
svært krevende situasjon. Hvert år er
tusenvis av frivillige med på å samle
inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid
gjennom Fasteaksjonen.
Det er nettopp disse pengene som gjorde
det mulig å levere rent og trygt vann i
Somalia. For Hawo og tusener av andre
flyktninger har dette vært livsviktig
hjelp.
Også i år skal frivillige over hele Norge
være med på å samle inn penger til
brønnboring, latrinebygging og andre
tiltak som redder liv rundt om i verden.
Også du kan bidra når Varteig menighet
skal gjennomføre årets aksjon, enten
ved å være bøssebærer eller å støtte
aksjonen.

Varteig Menighetsblad

Nødhjelpspiloten
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«Rent vann er liv», sier
Ahmednaji «Naji» Bashir
Mohamed. 27-åringen er
feltkoordinator i Somalia og Kirkens Nødhjelps
ansikt i flyktningleirene i
Puntland.
Ikledd lilla t-skjorte og rød topplue viser
Naji oss rundt i flyktningleiren Jilab i
Puntland. Resultatene av vårt felles
arbeid er synlig overalt, fra vanntårnet der det rene vannet pumpes opp
fra bakken, gjennom rørledningene til
tappestasjonene rundt om i leiren, og i
ringen av mødre og barn som får opplæring i god håndvask. Det er mennesker
over alt, flest kvinner og barn, og Naji
stopper opp, håndhilser og småprater
med alle på somalisk, før han fortsetter
omvisningen på engelsk.

Soldrevet vannpumpe

«Det bor rundt 25.000 mennesker i
denne leiren», forteller Naji. «De fleste
har blitt fordrevet fra hjemmene sine
på grunn av konflikt og tørke. I Somalia
har det vært fire tørkeperioder på rad.
Tørken ble så alvorlig at den tok livet
av dyrene som var livsgrunnlaget til de
fleste nomadefamiliene. Når folk kommer hit, finner de ikke noe arbeid, så
de er avhengige av humanitær hjelp.
Mange familier her fått bare ett måltid
om dagen.»
Det første Naji viser oss, er vanntårnet
som rager over bakken utenfor leiren.
Han forteller at brønnen ble boret i
2015. Strøm fra digre solcellepaneler
driver den kraftige pumpen som henter
det rene, trygge vannet fra dypt nede i
bakken og opp i tårnet, som var ment
å skulle betjene 10.000 beboere i lokalsamfunnet. Fallet fra tårnet sørger for
vanntrykk i rørledningene som går ut
til flere tappestasjoner i leiren.

Vannvokterne

Vi skynder oss videre for å møte de
frivillige som har fått ansvaret for
tappestasjonene. Naji minner dem om
viktigheten av at alt utstyret fungerer
og ikke er forurenset, men også at alle
som kommer for å hente vann føler seg
rettferdig behandlet.
«Vi må først og fremst inspisere vanntårnet og tappestasjonene regelmessig,
men også løse problemer og konflikter
som oppstår», sier Naji.

Håndvask for
viderekomne

En katastrofe kommer sjeldent alene,
og diarésykdommen kolera dukker ofte
opp i områder der folk bor tett i tett i
enkle kår, slik som her i Jilab-leiren.
Rent vann, trygge sanitærforhold og
god hygiene redder liv. Naji tar oss med
til en stor gruppe kvinner og barn som
står i ring om en hygieneinstruktør som
først demonstrerer hvordan man vasker
hendene med vann og såpe, og så inviterer frivillige til å prøve seg.
«Opplæring i håndvask er en av de viktigste oppgavene som hygieneinstruktør,» sier Naji. «De fleste her er mødre,
og de vet hvor livsviktig kunnskap om
god hygiene er, både for enkeltpersoner,
familier og hele samfunn som flyktningene i denne leiren.»

Flydrøm

Naji har hatt jobben som feltkoordinator for Kirkens Nødhjelp i Somalia i
to perioder siden januar 2011. Han er
utdannet innen økonomi og fotografi,

og nå tar han en master i sikkerhet- og
beredskapsledelse ved siden av jobben.
Men midt i den travle arbeids- og studiehverdagen er det plass til høytflyvende
drømmer.
«Min barndomsdrøm er å bli pilot, men
som ett av 17 barn i en storfamilie,
hadde ikke foreldrene mine mulighet til
å dekke kostnadene til flyverutdanning.
Likevel har jeg ikke gitt opp drømmen.»

Utfordrer menighetene

Til tross for drømmene, er Naji nøktern
når det gjelder fremtidsutsiktene for
klimaendringene og utsiktene for hans
eget hjemland. Han opplever hele tiden
at behovene er større enn mulighetene
for å hjelpe, og derfor har han en utfordring til norske menigheter:
«Konfliktene skjerpes på grunn av naturkatastrofer som tørke, og jeg håper
vi i Kirkens Nødhjelp kan fortsette og
helst utvide nødhjelpsinnsatsen, både
her i Somalia og andre steder i verden.
Jeg tenker slik, at om ett menneske
lider, så lider hele verden.»
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Borg bispedømme er 50 år

5. april 1968 vedtok Odelstinget at Borg bispedømme skulle skilles ut fra
Oslo bispedømme med
virkning fra 1. april 1969.
50-årsjubileet markeres på
ulike måter i løpet av året,
men hovedmarkeringen
finner sted i Fredrikstad
i slutten av mai, med festgudstjeneste i Domkirken
søndag 26. mai.
13. desember 1968 ble Per Lønning utnevnt til den første biskopen i Borg av
kongen i statsråd. I 1975 valgte Lønning
imidlertid å søke avskjed fra bispeembedet i protest mot liberaliseringen
av abortloven. Lønning ble imidlertid
utnevnt til biskop igjen i 1987, denne
gang i Bjørgvin, et embete han hadde
fram til han gikk av med pensjon i 1994.
Hovedmarkeringen av bispedømmets
50-års jublieum finner sted i Fredrikstad fra 23. til 26. mai.
Markeringen der avsluttes med festgudstjeneste i domkirken med etterfølgende kirkekaffe og kulturarrangement.

Bispedømmet ønsker at jubileet skal
synliggjøre kirkens relevans og engasjement i samfunnet gjennom 50 år
og i framtiden. Derfor er det opprettet
en tilskuddsordning som skal bidra til
lokale markeringer knyttet til bispedømmejubileet.
Jubileet vil også bli markert ved visitaser, olsok, menighetsrådsvalget og
andre anledninger. Varteig sokn er
blant de som får besøk av biskop Atle
Sommerfelt i år. Det skal være bispevisitas her til høsten.
Biskoper i Borg bispedømme:
Per Lønning 1969 - 1975
Andreas Aarflot 1976 - 1977
Gunnar Lislerud 1977 - 1990
Even Fougner 1990 - 1998
Ole Christian Kvarme 1998 - 2005
Helga Byfuglien 2005 - 2011
Atle Sommerfelt 2011 -

Per Lønning var den første biskopen i Borg, fra 1969 til 1975. Han var senere biskop i
Bjørgvin fra 1987 til 1994. Her er han fotografert under et besøk i Greåker kirke i 2000.
(Foto: Kettil Strebel)
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Medliturg i
Hafslundsøy kirke

VELKOMMEN TIL

KARNEVALSGUDSTJENESTE
I Hafslundsøy kirke søndag 3. mars 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...

Vi trenger medliturg i Hafslundsøy
kirke. Å være medliturg innebærer
å lese bibeltekstene i en gudstjeneste – og av og til andre ting som
skal leses – og å hjelpe til med å
samle inn penger og dele ut nattverd. Denne tjenesten kan gjøres
av store barn, unge og gamle, pr.
i dag er det snakk om tjeneste ca.
en søndag i måneden, og kanskje i
høytidene. Men får vi flere med, blir
det sjeldnere. Lurer du på om dette
er noe for deg, er du velkommen til
å ta kontakt med Ingrid prest.

Juletrefest

«Minsten» sang under juletrefesten i
Hafslundsøy kirke den første søndagen
i januar. (Foto: Øistein Bøe)

3 – 6 år,
tirsdager
kl. 18.00 -19.00 på
Hasle Menighetssenter
For mer informasjon:
Camilla Beck Arntsen,
415 23 626
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Søndagsskolen
Neaskogs og
Filadelfia
20. januar:
27. januar:
3. februar:
10. februar:
17. februar:
24. februar:
3. mars:
10. mars:
17. mars:
24. mars:
31. mars:
7. april:

Søndagsskole
Søndagsskole
Søndagsskole
Søndagsskole
Vinterferie
Vinterferie
Karnevalsgudtjeneste i
Hafslundsøy krk. kl. 11.00
Søndagsskole
Søndagsskole
Tårnagenter i Varteig
kirke kl. 11.00
Søndagsskole
Påskefrokost kl. 10.00

Vi samarbeider med Varteig kirke
men har våre samlinger, som er tilpasset to aldersgrupper, på Filadelﬁa
Varteig kl. 10.45
Vi gleder oss til å treffe dere alle på
søndagsskolen..

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

Breidablikks
venner
Fredag 15. februar kl. 19.00:
Årsmøte.
Andakt ved Arne T. Bøe. Kollekt, bevertning.
Fredag 15. mars kl. 19.00:
Vi får besøk av Solveig Rød som forteller om markante kvinner i Sarpsborg.
Sang og musikk, andakt, bevertning og utlodning.

Alle er velkommen!

VI TRENGER FRIVILLIGE.
Har du tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg?
Årlig besvarer vi omkring 200 000 henvendelser på telefon
og internett, likevel er det en av tre som ikke får svar.
Les mer og meld din interesse på
kirkens-sos.no
Å snakke med folk om livet gir mening.

Nå kan søndagsskolen
kombineres med
gudstjenesten!
Etter at vi har fått flere tilbakemeldinger på at det er dumt at en har måttet
velge om en ville følge barn til søndagsskolen på Filadelfia eller gå på gudstjeneste i kirken, så har vi nå inngått et
samarbeid om en prøveordning dette
halvåret, hvor dere kan levere barn til
søndagsskolen kl.10.45 og hente dem
igjen kl. 12.30 – og i mellomtiden kan
de voksne rekke gudstjenesten. Vi er
takknemlig for søndagsskolens velvilje,
og håper å se enda flere på gudstjenestene i kirken fremover!

Varteig
Bygdekvinnelag
Februar:
Vinterferie.
Mars:
Uke 10: Skoleprosjektet.
19. mars: Vi tar møtet hos
Anniken Brønn i blomsterbutikken hennes i Pellygata i
Sarpsborg. Vi går og spiser på
kinarestaurant etterpå.
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Varteig presteog menighetskontor

Slekters gang

Døpte:

Epost: varteig.prestegjeld@sarpsborg.com
www.sarpsborg.kirken.no
Postadresse:
Varteig menighet, Postboks 237, 1702 Sarpsborg
Besøksadresse:
Varteig menighet, Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg

Varteig kirke:
Frøya Blakkestad Kalgård
Mari Elseth-Jansson
Gabriel Endré
Rakauskas Ruud.
Hafslundsøy kirke:
Caroline Jensen
Ingvild Osmo Bech

Sokneprest Ingrid D. Levinsen:
Telefon kontor: ...... 69 11 68 22
Telefon mobil: ......... 452 65 229
E-post: ingrid-dorthea.levinsen
@sarpsborg.com
Soknepresten kan nås på mobiltelefon når hun ikke er på
kontoret.

Døde:

Gunnar Karlsen
Reidun Bjerknes
Aslaug Kristine
Haugeneset
Kjell Oddvar Berg

Kateket
Kåre Edvard
Thunæs-Martinsen:
Mobiltelefon: ........... 403 18 710
E-post: kaare-edvard.thunaesmarthinsen@sarpsborg.com
Organist Tom Rønningsveen:
E-post:
tom.roenningsveen@sarpsborg.
com

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

Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

Telefon 03024 - fonus.no

Kirketjener i Varteig kirke
Ivar Aronsen
Telefon mobil: .......... 908 28 586
E-post: ivar.aronsen@sarpsborg.
com
Kirketjener i Hafslundsøy kirke
Ove Brandt:
Telefon mobil:. ......... 482 12 389
E-post: ove.brandt@sarpsborg.com
Menighetsrådsleder
Kjell Lunde:
Telefon mobil: ........... 932 44 011
Epost: kjell.lunde44@gmail.com
Varteig Menighetsblad
Adresse:
Apolloveien 39
1734 Hafslundsøy
Epost:
varteig@menighetsblad.net
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HASLE
MENIGHETSSENTER

Nå kan du gi
takkoffer med Vipps
Det er nå mulig å bruke VIPPS
i gudstjenestene våre for å gi
menig-hetens takkoffer.

Nummeret er 116320

(Varteig sokn). Dere må gjerne
merke meldingen med offerformål,
men det er ikke avgjørende, for det
kan vi se på datoen.

Ønsker du å annonsere i
Varteig Menighetsblad?
Informasjon om priser etc.
får du ved henvendelse til
varteig@menighetsblad.net

Bokmiljø

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 11 68.11

VI TRENGER FRIVILLIGE.
Har du tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg?
Årlig besvarer vi omkring 200 000 henvendelser på telefon
og internett, likevel er det en av tre som ikke får svar.
Les mer og meld din interesse på
kirkens-sos.no
Å snakke med folk om livet gir mening.

Avd.
1. Hafslundsøy Bakeri
7. Iseveien senter		
8. Stortorget Rakkestad

69 133460
69 877014
69 221518

Fax kontor		

69 133470

-en annerledes bokhandel
Sulfatveien 4, Torp
tlf 69 15 14 69
torp@bokmiljo.no

Velkommen til handel med mening!

Din totalleverandør
av byggevarer

Borgenhaugen - Fredrikstad øst Fredrikstad vest - Moss - Spydeberg

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. februar

Kristi forklarelsesdag
Luk 9,28–36
2 Mos 34,27–35 og 2 Kor 3,12–18
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til konfirmantarbeidet
i Varteig sokn.

Søndag 3. mars

Fastelavnssøndag
Luk 18,31–34
Jes 52,13–15 og 1 Tim 2,1–6a
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kåre Edvard Thunæs-Martinsen.
Karnevalsgudstjeneste. Offer til menighetens trosopplæringsarbeid.

Søndag 24. 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 Kåre Edvard Thunæs-Martinsen.
Tårnagenter. Offer til Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.

Søndag 31. mars

3. søndag i fastetiden
Luk 22,28–34
Sak 3,1–5 og 2 Kor 12,7–10
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til konfirmantarbeidet
i Varteig sokn.

Varteig kirke.

Søndag 27. januar

4. søndag i åpenbaringstiden
Luk 13,10–17
Ordsp 14,21–22.25.31 og Fil 1,20
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Speiderne deltar. Offer til
speiderne i Varteig (KFUM).

Søndag 3. februar

5. søndag i åpenbaringstiden
Joh 5,1–15
Salme 103,1–6 og Jak 5,13–16
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Lino Lubiana. Offer til konfirmantarbeidet i
Varteig sokn.

Søndag 10. februar

6. søndag i åpenbaringstiden
Mark 13,21–27
Ordsp 4,18–27 og Åp 22,12–17
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til Normisjon, region
Østfold.

Søndag 17. februar

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

Hafslundsøy kirke

Søndag 10. mars

1. søndag i fastetiden
Matt 26,36–45
2 Sam 12,1–10 og Hebr 5,7–9
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til menighetens
diakoniarbeid.

Søndag 17. mars

2. søndag i fastetiden
Luk 13,22–30
Jes 55,1–7 og 2 Kor 6,1–10
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.
Menighetens årsmøte arrangeres
etter gudstjenesten.

Med forbehold om endringer.

Søndag 7. april

4. søndag i fastetiden
Joh 6,24–36
5 Mos 8,2–3 og 1 Kor 10,16–17
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til Kirkens Bymisjon i Sarpsborg.

Søndag 14. april

Palmesøndag
Joh 12,1–13
Sak 9,9–10 og Fil 2,5–11
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog
Kåre Edvard Thunæs-Martinsen. Offer
til menighetens trosopplæringsarbeid.

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy
VELKOMMEN TIL

Varteig
Historielag
Vi ønsker riktig godt nytt år, og
inviterer til et forhåpentlig aktivt
og flott virkeår for historielaget.
Mandag 4. februar kl. 19.00:
Årsmøte i Bygdehallen. Orientering om
restaurering av Meieriet, med Kjell Lunde.

HAFSLUNDSØY
BARNEGOSPEL!

Hafslundsøy barnegospel er et kor der alle
sangglade skolebarn er hjertelig velkommen!
Vi øver annenhver tirsdag kl 18.00 -19.00
i Hafslundsøy kirke og vi har plass til flere.
Øvelser: 29. januar, 12. februar, 26. februar, 12. mars,
26. mars., 9. april, 23. april.
Hilsen
Tom Rønningsveen og
Åsta Grøtvedt

Undervisningskvelder
Undervisingskveldene som er på
Hasle menighetssenter en gang i
måneden, er et samarbeid mellom
Varteig menighet og VI-Normisjon:
Torsdag 28. februar kl. 19.00:
«Hvordan snakke sant om livet» ved Dag Skottene. Sang av Åslaug S. Gabestad.
Torsdag 21. mars kl. 19.00:
«Hvordan kan jeg tro når jeg tviler?» ved Espen Feilberg-Jacobsen. Sang og
musikk ved Anette L. Brautaset og Carl-Andreas Næss
Torsdag 18. april (Skjærtorsdag) kl. 18.00:
Påskemåltid.
Torsdag 23. mai kl. 19.00:
Tema ikke helt avklart, men vi får besøk av filosof Hans Herlof Grelland. Sang
av Arild og Hege Ravneng.

Formiddagstreff i Hafslundsøy kirke
Vi inviterer til Formiddagstreff hver 4. tirsdag i måneden kl. 11.00 i Hafslundsøy kirke. Det er hyggelige
samvær med variert program, bevertning, utlodning
og andakt.
Denne våren er formiddagstreffene på følgende datoer:
Tirsdag 22. januar: Besøk av Liv Toril Rinding Skjeggestad og Guttorm
Skjeggestad som viser bilder og forteller fra Kenya.
Tirsdag 26. februar.
Tirsdag 26. mars: Besøk av Åse Bøe Saltbones og Anne Brundtland: «Hans
Børli 100 år – i dikt, bilder og musikk».
Tirsdag 23. april.
Tirsdag 28. mai.
Hver gang har vi et hyggelig fellesskap, bevertning, utlodning og andakt.

Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad, Apolloveien 39, 1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 12. mars.

Mandag 4. mars kl. 19.00:
Møte i Bygdehallen. «Historiske gate- og
veinavn i Sarpsborg» ved Solveig Rød.
Lørdag 23. mars kl. 19.00:
Varteig Historielag arrangerer årsmøte for
Østfold Historielag på Bygdehallen.
Mandag 1. april kl. 19.00:
Møte i Bygdehallen. «Robert Normann»,
sang og fortelling med Per Olaf Toftner.
Mandag 6. mai:
Tur til Historica i Rakkested. Påmelding.
50 kroner i inngangspenger. Varteig Historielag spanderer kaffe og rundstykker.
Søndag 16. juni:
Bygdedagen.
Varteig Historielag hadde sin kalender for
2019 ferdig i god tid før jul. Har du ikke
fått sjansen til å skaffe deg kalenderen med
gamle Varteig-bilder, kan du henvende deg
til en av de tillitsvalgte i laget. Prisen er
100 kroner.
Det samme kan du gjøre hvis du vil ha
historielagets årstidsskrift Inga for 2018.
Vi setter rekord med hele 100 siders hefte,
men prisen er fortsatt bare 100 kroner. God
lokalhistorie er det også i kulturminneheftet
for Ovaskogs, som du får for 100 kroner.
CD’en med komplett tekst-hefte med lokale
ord og uttrykk som ble laget i 2014. «Sånn
prekæ døm i Varte før i tiæ» inneholder
rundt 700 dialektiske ord med forklaring,
en lengre dialog, stedsnavn med lokal uttale
og mange artige uttrykk. Prisen for CD med
hefte er 150 kroner.
Vi minner også om at historielaget har flere
eldre Inga-utgaver for salg, og likeså de tre
DVD’ene med skolefilmen fra 1959/bygdefilmen fra 1961, kommunefilmen fra 1984 og
fløterfilm/1861-skuespill (stykkpris kr. 170).
Bestilling kan skje til historielagets tillitsvalgte, eller på varteighistorielag@gmail.
com.
Inga-hefter, kalendere, DVD’er og dialektCD vil også bli solgt på bygdedagen.
For mer informasjon – se:
www.varteig-historielag.no
Alle er hjertelig velkommen til våre arrangementer, og ta gjerne med deg en bekjent!
Det er romslig kaffepause med loddsalg på
hvert møte.
Styret

