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14.01 kl 19.00: Undervisningskveld i Hasle Men.senter.
“Nattverden.” Knut Olav Holmen taler.
14.01 kl 19.00:
Undervisningskveld
i HasleIse.
Men.senter.
19.01
11.00: Formiddagstreff
i Betania,
??
“Nattverden.”
Knut Olav Holmen taler.
31.01 kl 14.30: Hasle
Menighetssenter.
og storsamling??
19.01 kl 11.00: Årsmøte
Formiddagstreff
i Betania,Følg
Ise. med
?? på
og FaceBook-siden vår.
31.01 kl 14.30: hjemmesiden
Hasle Menighetssenter.
11.02 kl 19.00: Årsmøte
Undervisningskveld
i HasleFølg
Men.senter.
og storsamling??
med på
“Helbredelse
omstridt
og
etterlengtet”
hjemmesiden og FaceBook-siden vår.
Jan Olav Henriksen.
11.02 kl 19.00: v.
Undervisningskveld
i Hasle Men.senter.
16.02 kl 11.00: Formiddagstreff
i Betania,
“Helbredelse - omstridt
og Ise.
etterlengtet”
11.03 kl 19.00: Undervisningskveld
i Hasle Men.senter.
v. Jan Olav Henriksen.
“Bønn” v Ellen
L. Slettevold.
16.02 kl 11.00: Tema:
Formiddagstreff
i Betania,
Ise.
14.03
kl
17.00:
Storsamling
i
Hasle
Menighetssenter
11.03 kl 19.00: Undervisningskveld i Hasle Men.senter.
16.03 kl 11.00: Formiddagstreff
i Betania,
Ise.
Tema: “Bønn” v Ellen
L. Slettevold.
15.04
Hasle Men.senter
14.03 kl 19.00:
17.00: Undervisningskveld
Storsamling i Hasle iMenighetssenter
Ord og uttrykk
fra Bibelen
16.03 kl 11.00: Tema:
Formiddagstreff
i Betania,
Ise.
Ingrid D. Levinsen
15.04 kl 19.00: Taler:
Undervisningskveld
i Hasle Men.senter
Tema: Ord og uttrykk fra Bibelen
Samlingene gjennomføres dersom det kan gjøres
Taler: Ingrid D. Levinsen
i tråd med FHIs råd.
Samlingene gjennomføres dersom det kan gjøres
Storsamlingene er lagti opp
heleFHIs
familien.
trådfor
med
råd.
Undervisningskveldene er først og fremst beregnet på voksne.
Vil du ha en påminnelse på SMS når et møte nærmer seg?
Storsamlingene er lagt opp for hele familien.
Gi beskjed til Knut Holmen på mobilnummer 909 77 805
Undervisningskveldene er først og fremst beregnet på voksne.
eller på e-post: koholm@online.no.
Vil du ha en påminnelse på SMS når et møte nærmer seg?
Mer om oss på www.vi.normisjon.no og på Facebook
Gi beskjed til Knut Holmen på mobilnummer 909 77 805
eller på e-post: koholm@online.no.
Mer om oss på www.vi.normisjon.no og på Facebook

Digitale samlinger på nettet
Vi lever i en tid da både
gudstjenester og andre
arrangementer blir avlyst
på kort varsel.
På facebook-siden Den
norske kirke i Sarpsborg
er det ulike digitale tilbud,
blant annet morgenbønn
og kveldsbønn.
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«Frykt ikke!»
Sjelden har englebudskapet truffet oss midt i livet som i år: «Frykt ikke!» Det var englene som trøstet
de vettskremte gjeterne med disse ordene.
Frykt ikke! Det er lett å si, men holder det å bare å si det da, når det virkelig er grunn til å være redd?
Det er som å leve i en skrekkfilm, det vi opplever for tiden. Vi ser jo ikke den snikende fienden som er
midt iblant oss! Og overalt! Over hele verden faktisk! Ja, men, forsvarer ledere seg med, vi har fulgt
smittevernreglene, vi har gjort alt riktig. Likevel står store overskrifter i avisa: Smittespredning på
religiøse møter, både muslimske og kristne. Ja, også andre steder, kulturarrangementer gjorde samme
erfaring. Det endte med å stenge kirkene for julegudstjenestene dette året i Sarpsborg-regionen.
Frykt ikke! sa engelen denne hellige natta. Det var bekmørkt, som vanlig om natta, da gjeterne, halvveis sovende, holdt vakt over sauene sine. Plutselig slo noen flomlyset på! Det ble lyst som den lyseste
dagen! Hvem ville ikke ha blitt redd da? Det var jo helt feil, helt utenom det vanlige.
Frykt ikke! Det er noe trassig i disse ordene, de gir seg liksom ikke. Ordene, slik vi leser dem i Bibelen,
lyder alltid i situasjoner der det er grunn til å være redd, ja livredd! Noen har sjekket hvor ofte «frykt
ikke» er sagt i Bibelen og kommet til 365 ganger. Fromme tanker kan tenke at det er jo en gang pr
dag gjennom hele året.
Et av de sterkeste uttrykk for nettopp «frykt ikke», eller «vær ikke redd», finner vi i Jes. 43,1-3.
Vær ikke redd!
Jeg har løst deg ut,
jeg har kalt deg ved navn, du er min.
2 Går du gjennom vann, er jeg med deg,
gjennom elver, skal de ikke flomme over deg.
Går du gjennom ild, skal du ikke svi deg,
og flammen skal ikke brenne deg.
3 For jeg er Herren din Gud,
Israels Hellige, som frelser deg.
Profeten opererte omkring 700 år f.Kr. Profeten så langt inn i Guds tanker og kunne forutsi det som
skjedde Julenatt. Det er litt underlig å tenke at profetens navn, Jesaja, betyr «Herren frelser», altså
den samme betydningen som Barnet fikk. Engelen sa til Josef: Du skal gi ham navnet Jesus, for han
skal frelse sitt folk fra deres synder.
Men, likevel, kan vi innvende, troen på Jesus som Frelseren, tar ikke bort grunnene til frykt, tar ikke
bort det onde, som rammer. Hva hjelper det da å tro på Gud? Slik kan vi ofte tenke.
Disse tankene er viktige, for de henter opp erfaringene våre og spør etter Gud. Hvor
er hjelpen og frelsen når den trengs mest?
Jeg tror vi er på hellig grunn her. På det mest sårbare og hudløse. Her duger
ikke lettvint snakk om å ikke være redd når en er dødsredd, og spør etter Gud.
Kanskje en varsom tilnærming er best. Slik Julenatten var det. Sterke tegn
skjedde om noe nytt, om noe som brøt inn i mørke og natt. Først lyset fra
englene, så dette barnet! Det er altså Guds svar. Et barn! En ny begynnelse.
En ny framtid. Et løfte om det.
Gud selv kommer slik. Gud selv vil bli som oss. Gud selv vil være med oss.
Så er vi aldri alene. «Går du gjennom vann, er jeg med deg,
gjennom elver, skal de ikke flomme over deg.
Går du gjennom ild, skal du ikke svi deg,
og flammen skal ikke brenne deg»
Ikke bokstavelig, ikke konkret, men i en dypere mening. Den sterke
kraften i dette er meldingen om at vi aldri er alene. Gud er med oss i
det som skjer. Når jeg ser lyset der fremme, vet jeg retningen, da vet jeg
at dagen kommer etter min natt, da kan jeg kjenne trøst i at noen holder i
meg når alt svikter. Det er Gud som holder meg! Da kan ordene gi hjelpen jeg
trenger: Frykt ikke!
Godt nytt år i Herrens navn!
Leif Levinsen
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NATUR + MILJØ + KIRKE = GRØNN MENIGHET

Varteig Menighet er Grønn Menighet!

Fairtrade – gir det noen mening?
Å være Grønn Menighet er å ta vare
på jorden og forvalte godt det som
er her.
Å være Grønn Menighet er huske
på det ansvaret vi har for jorda vår.
Ikke bare naturen, men også for men
neskene som bor her.
Hver dag utsettes jeg for mange valg.
De siste ukene har vi møysomme
lig valgt hvem vi skal tilbringe
tid sammen med. De valgene
vi har tatt, har vi tatt for
å unngå smittespredning.
Skulle ønske vi kunne vært
sammen med flere i løpet av
jula, men vi valgte å følge
anbefalingene fra regjerin
gen. Hvorfor? Jo fordi vi må
ha ned antall smittede av
Korona, og fordi vi vil tilbake
til ett mer «normalt» liv igjen.
Ett annet valg er når jeg står i
butikken. Skal jeg velge Fairtrade
bananer, eller «vanlige» bananer.
Skal jeg velge Fairtrade kaffe, eller
«vanlig» kaffe?
Husker du Max Havelar? Elefanten..
Fra 1988 har Fairtrade vært merke
varen for rettferdig handel.
Fairtrade er en internasjonal merke
ordning som styrker bønder og arbei
dere i fattige land gjennom handel.
Enkelt sagt – når vi handler mer,
da påvirker vi mer. Fairtrade bidrar
til økonomisk trygghet, skolegang,
bærekraftige jordbruksmetoder og
likestilling.
I 2012 fikk jeg besøke Guatemala. Der
traff jeg Anna Dominga. En vakker
dame som forteller at etter at kaffe
plantasjen ble Fairtrade sertifisert
så har hun råd til at alle fem ungene
går på skolen.
Før viste hun aldri hvor mye hun fikk
i lønn. Nå vet hun at selv når kaffe
prisene er på det laveste så er hun
sikret en inntekt som gjør at hun har
råd til å betale skolepengene til barna.
Men hvorfor er ikke alt Fairtrade
da? Fairtrade er en internasjonal

merkeordning. For å komme gjen
nom nåløyet er det mange krav som
skal oppfylles. Fairtrade-standardene
omfatter sosiale, miljømessige og

økonomiske krav. De bidrar til et
bærekraftig jordbruk, og for bøndene
og arbeiderne ivaretar det både men
neske- og arbeidsrettigheter, og en
sosial og økonomisk utvikling.

Alle har hverken kapasitet eller
økonomi til å kunne bli en del av en
slik merkeordning. Men for de som er
med – så er det ett stort skille mellom
før og etter.
Men hjelper dette da? Kan
skje har du hørt at ikke alle
kravene alltid oppfylles?
Det er klart at av og til
feiles det. Av og til er det en
produsent som skulle mistet
sertifiseringen sin før han gjør
det. Sånn er det. (Er vel ikke
alle som skulle hatt sertifikat
på bil heller, men de har det
allikevel).
Det som er helt sikkert er
at for Anna Dominga og de
andre arbeiderne så gir dette
en livsviktig forandring i deres
liv. Og ikke bare i denne ene
familien sitt liv. Det er ikke bare
Anna sine barn som får skolegang.
De andre som jobber på plantasjen
har også barna på skolen. Anna vet at
når barna lærer å lese og skrive så er
det en vei ut av fattigdom. Det betyr
en stor forskjell.
Å være Grønn Menighet er å ta vare
på seg selv og det som er rundt oss.

Dagens grønne tips er:
KJØP FAIRTRADE!
Ta en titt i butikkhyllene. De fleste dagligvarer har i hvert fall bananer,
kaffe, noen krydder og appelsinjuice som Fairtrade. Finner du det ikke – så
etterspør det!
Og du – som en ekstra bonus så kan det nevnes at Fairtradeprodukter også
er økologiske
Ønsker dere alle ett godt nytt år. Et år med gode valg for både deg selv, ditt
nærmiljø og våre medmennesker!
Hilsen Mona
Leder i grønt utvalg
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Digital lokalkirke
på rekordtid!

5

Gjennom et samarbeid
mellom kirkevergene og
bispedømmerådet i Borg
kan straks 24 fellesråd (av
27) strømme gudstjenester
direkte eller lage opptak
med flerkameraproduksjon av høy kvalitet. - Det
har skjedd en enorm
digital omstilling på kort
tid i lokalkirken, sier
Karin-Elin Berg, bispedømmerådsleder i Borg.
Fra 12.mars i fjor til nå har Den norske
rett og slett blitt digital. Før 12.mars
hadde kun 10 prosent av menighetene
i Borg formidlet gudstjenester eller an
net innhold digitalt. Etter 15.juni har
90 prosent av menighetene formidlet
innhold digitalt. Vi ser også at rekkevid
den på innholdet som deles er stor, vi
når mange flere enn vi vanligvis når vi
digitale kanaler.

I oktober tilbød Borg bispedømmeråd i
samarbeid med kirkevergelaget i Borg
en strømmepakke til alle fellesråd i
Borg, strømmepakken gjør det mulig

En glad kirkeverge Asbjørn Paulsen viser fram strømmeutstyr i Varteig kirke.
å strømme i HD kvalitet med god lyd
med 2-4 kameraer. Mange menigheter
strømmer via lokalaviser og kom
munens nettverk til sykehjem. Nå før
jul hadde 24 av 27 fellesråd bestilt
strømmepakke- og 20 pakker er så
langt levert ut. Alt ble lagt til rette for
at lokalkirkene kunne strømme, gjøre
opptak og dele gudstjenester og annet
fra kirkene i julen. Vi har parallelt
jobbet med å øke kompetanse på kom
munikasjon og bruk av sosiale medier
blant annet i samarbeid med grunder
Astrid Valen Utvik.

Kirkeverge Asbjørn Paulsen fikk hjelp til å streame gudstjenesten fra Hafslundsøy kirke
den 10. mai i fjor av sønnene David (t.v.) og Thomas (t.h.).

Et godt eksempel på det som har skjedd
er erfaringene fra Sarpsborg kirkelige
fellesråd. - Dette er veldig morro, sier
kirkeverge Asbjørn Paulsen i Sarpsborg,
han er hjernen bak strømmepakken som
har vært i bruk i Sarpsborg fra 20.mars.
-Vi opplever stort engasjement både fra
ansatte og medlemmer, sier Paulsen.
Direktesendingen med Luciamorgen fra
Sarpsborg har så langt 30.000 visninger
og ble også vist på Den norske kirkes
nasjonale facebookside.
Sarpsborg fellesråd har siden mars
satset målbevisst på innhold i sosiale
medier, de har etablert turnusordning
der mange ansatte har digital kvelds
bønn på facebook, de strømmer barne
aktiviteter og musikk. Nå i desember
hadde de rundt 150 innslag digitalt.
Siste 28 dager har de nådd over 70.000
mennesker, hatt 9000 engasjement,
89.000 sette minutter og 100.000 3-sek
visninger. De sender også via lokalavis
og til sykehjem. Ansatte opplever å bli
stoppet på gata og gjenkjent, meldinger
er at det er så hyggelig å bli kjent med
flere enn de vi vanligvis ser i kirka.
Borg bispedømmeråd har en stor sats
ning på kommunikasjon, vedtatt i sep
tember 2019. Vi har lykkes med å nå
de som pleier å gå i kirken med digitalt
innhold på facebook og nettsider, og har
også nådd nye medlemsgrupper som
ikke er så ofte i kirken med nytt digitalt
innhold så som kveldsandakter, kon
serter, babysang, barneaktiviteter etc.
(Fra www.kirken.no/borg)
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Digital
ofring
For tiden opplever vi at
gudstjenester blir avlyst,
eller at det er begrensede
muligheter til å delta på
gudstjeneste. Dette fører til
at inntektene fra ofringene
i kirkene blir redusert. Det
trengs likevel penger til viktig arbeid, både utenlands
og i Norge. En løsning er at
vi sender pengene vi likevel
ville gitt som offer i kirkene.
Her er noen forslag:

1-2021

Øker innsatsen
mot covid-19

Koronaviruset har nådd flere av verdens fattigste land,
og Kirkens Nødhjelp trapper opp innsatsen i Asia og
Afrika med nødhjelpsmidler for å støtte dem som er
rammet av krisen.

Kirkens Nødhjelp

Gavekonto: 1594.22.87248
Vipps nr: 2426

Kirkens SOS

Gavekonto: 7011.05.20067
Vipps nr: 216000

Det Norske Misjonsselskap
Gavekonto:8220.02.85057
Vipps nr: 10932

Kirkens Bymisjon

Gavekonto: 7011.05.18593
Vipps nr: 2490
DEN NORSKE KIRKE
Varteig sokn

Varteig sokn

Vipps nr: 116320

Foto: Kirkens Nødhjelp/Håvard Bjelland.
– Vi øker vår humanitære innsats i flere
land for å kunne respondere på den
komplekse nødsituasjonen som covid19-viruset har forårsaket, sier Dagfinn
Høybråten, generalsekretær i Kirkens
Nødhjelp.
Kirkens Nødhjelp er svært bekymret
for situasjonen i land som allerede har
enorme humanitære behov. Konse
kvensene av et ukontrollert utbrudd
i en flyktningleir i Syria eller blant
interne flyktninger i krigsrammede
Sør-Sudan vil bli katastrofale. Derfor
er det ekstremt viktig at det interna
sjonale samfunnet garanterer at det
humanitære arbeidet kan fortsette – og
også bli trappet opp.

Umiddelbar
Nødhjelp til tolv land

Landene som Kirkens Nødhjelp nå gir
umiddelbar hjelp til, er Angola, Bang
ladesh, Etiopia, Irak, Kenya, Malawi,
Mali, Pakistan, Palestina, Somalia, SørAfrika og Zambia. De kommende ukene,
med støtte fra Utenriksdepartementet,

Generalsekretær Dagfinn Høybråten.
vil Kirkens Nødhjelp oppskalere arbei
det med å bekjempe koronaviruset i
enda flere sårbare land.
Midlene går til land med svake hel
sevesen og skal blant annet brukes
til etablering av håndvaskfasiliteter,
tilførsel av hygienematerialer, opplæ
ring i smittevern på helseinstitusjo
ner, og til informasjonskampanjer om
koronasymptomer, hygiene og sosial
distansering.
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Fortsatt
koronadugnad
I skrivende stund er året helt ferskt. Vi har bak oss en jul
uten gudstjenester i kirkene våre. Samfunnet er i stor grad
stengt ned, og kommunen vi bor i har blant landets strengeste smittevernregler fordi smittetrykket er så høyt. En kan
miste motet av mindre, og mange av oss kjenner på slitasje
etter ti måneder i unntakstilstand. Vi er bra lei alt som har
med korona å gjøre.

10. mai var det den første gudstjenesten i Hafslundsøy kirke på åtte uker.
Den gode nyheten i dette er at vaksinen
er på vei. Gjennom våren og sommeren
vil mange få vaksine, og gradvis kan
samfunnet åpne opp igjen og da kan
vi møtes og ta hverandre i hånden og
klemme hverandre igjen. Det gleder jeg
meg til! – Men det er ikke nå. Ikke ennå!

de eldste av oss er det mange som kvier
seg for å bruke data og strever med å
finne frem i jungelen av ulike tilbud på
den fronten. Vi ønsker å være kirke også
for dere, men erkjenner at vi ikke når
alle, og tar gjerne imot ideer til hvordan
vi kan nå fler.

Fortsatt er vi nødt til å forholde oss til
dette viruset som truer vår verden og
den enkelte av oss. Vi er nødt til å vaske
hender, og bruke håndsprit og holde
avstand. Krisen er ikke over. Og det
oppleves veldig spesielt å være kirke i
nettopp denne krisen.
For oss som jobber i kirken er det nes
ten en ryggmargsrefleks å tenke at når
kriser rammer, skal kirken være der.
Vi skal åpne dørene, samle folk, lytte,
holde rundt og være nær.
Men i denne krisen er vårt viktigste
bidrag det helt motsatte: Ikke å samles,
og å holde avstand. Mye av det vi plan
legger får vi ikke gjennomført, eller vi
må snu oss raskt for å finne andre løs
ninger. Det har utfordret oss til å tenke
nytt, og kreativiteten har vært stor
– ikke minst på den digitale fronten.
Mye fint skjer på internett og facebook
og ulike digitale plattformer. Samtidig
vet vi at ikke alle er der. Særlig blant

Så håper vi at dugnaden vi stadig er en
del av hjelper. At vi kan få smitten ned
så vi igjen kan møtes noe, om enn på
avstand. Og vi er tilgjengelige på telefon
for alle som ønsker en prat. Kontaktinfo
til alle i staben finner dere her i bladet.
Vi kan også oppfordre hverandre til å
ta kontakt – særlig med dem vi vet bor
alene eller har særlige utfordringer.
Vi som er på internett kan kanskje
videreformidle informasjonen vi finner
der til dem som ikke er der? Slik kan
vi sammen være kirke også i denne
krisetiden hvor alt er annerledes enn
normalen. Det hjelper oss til å holde ut
– sammen med det faktum at hjelpen er
på vei! Jeg har aldri gledet meg sånn til
å få en vaksine før som det jeg gjør nå.
Men til den har gjort jobben om noen
måneder er det avstand og rene hender
som gjelder.
Det er faktisk mye omsorg og fellesskap
nettopp i det!
Ingrid prest

Vi skal
møtes
Vi skal møtes
når dette er over,
ved et bord i en
smekkfull kafé,
i en kirke,
i midtgangens vrimmel
mot Guds alter
og det som skal skje.
Vi skal feire
og synge
og le.
Vi skal gi til hverandre
et løfte,
at vi møtes
når veien er gått.
Når det mørke og vonde
er bak oss,
når den prøven vi fikk,
er bestått,
skal vi dele det svar
vi har fått.
Men alt nå
vet vi svaret,
vi vet det.
Det å elske hverandre
er alt,
bære byrder
når en har for mye,
holde oppe
når noen har falt.
Til å elske,
til det
er vi kalt.
Hans-Olav Mørk
(skrevet 14.03.2020)
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Gamle glimt fra Varteig og Hafslundsøy

Hafslundsøy søndagsskole 1966. Hafslundsøy bedehus. Det er over 140 barn på bildet. Trolig gikk
det rundt 160 barn i søndagsskolen på denne tiden. Kvinnelige søndagsskolelærere til venstre: Gerda
Fredriksen, Sofie Eilertsen, Tonny Grythe. Mannlige søndaggskolelærere på høyre side: Fra høyre: John
Skogen, Knut Lund, Osvald Nilsen, Reidar Nilsen, Per Arne Pettersen, og bak ham: Arve Bø.
(Foto: Mariussen Kunst og Foto)

Gerda Fredriksen - 75 år i søndagsskolen:

Hun husket 103 av 105 barn etter 50 år
I våres gikk jeg sammen med Jim Johansen gatelangs Edvard Strands vei. Han skulle
fortelle meg om viktige steder langs denne veien på den tid dette var hovedveien på
Hafslundsøya. Her lå det butikker, bakeri, skole, forsamlingshus, bedehus, skomaker,
skredder, brannstasjon, drosjeplass, kiosker… Da vi kom til huset sør for krysset ved
Hoppveien, sier Jim plutselig: «Her bodde Gerda Fredriksen. Jeg husker godt henne
fra søndagsskolen på bedehuset. Hun kunne fortelle rørende historier, og hun spilte
gitar når vi sang. Gerda var veldig snill og alles venn», minnes han.
Søndagsskolen fulgte Gerda Fredriksen gjennom hele livet, der hun var trofast i 75 år. Det er vel knapt
et eneste barn på Hafslundsøya som ikke husker Gerda den tiden hun levde. En som husker henne
veldig godt, er Yngvar Kingsrød. «Der kommer Øyas snilleste gutt», kunne hun si. Nå var det jo slik at
Gerda hørte til Kingsrød-slekta, så kontakten var allerede der. Yngvars bestefar, Karl Kingsrød (omtalt
i menighetsbladet 2-2017) var Gerdas søskenbarn. - Jeg kjente Gerda hele mitt liv, forteller Yngvar. - Da
jeg var liten, ble jeg passet av Inga, søsteren hennes.
Inga bodde like ved og vi spaserte opp til Gerda på besøk. Gerda var lik sin søster, barna ble satt i
sentrum. Jeg følte en hyggelig og god stemning da de fant frem spill som Mølle og Ludo, eller vi blåste
såpebobler på gamle trådsneller.

Melkespannet

Yngvar forteller videre om hennes hjertelag og omsorg:
- Hjemme brukte vi å handle melk på meieriet som lå like
ved baker Skoglund. En dag, da jeg var i syvårsalderen, ba
mor meg gå til melkebutikken for å kjøpe en liter melk. Vi
bodde like ved avkjørselen til Nesveien. For en liten pjokk
var dette en lang vei. Jeg fikk kjøpt melken som ble øst opp
i melkespannet som jeg hadde med meg. På veien hjem, da
jeg kom forbi verkstedet til Hafslundsøy Auto - der det de
senere år har vært en bensinstasjon - snublet jeg, og melken
rant ut på bakken. Jeg ble redd for å gå hjem, og satte meg

før og nå
1-2021

Varteig Menighetsblad

til å gråte i grøftekanten. Så kom Gerda syklende. Hun fikk se jeg satt der og gråt.
- Ikke gråt, du Yngvar, nå går vi sammen tilbake og kjøper ny melk, trøstet hun
meg. Melken kostet 48 øre. Jeg hadde ikke mere penger, så melken betalte Gerda.
Hun reddet dagen for meg.
Gerdas omsorg, engasjement og kjærlighet til barna var nok medvirkende til at hun
valgte søndagsskolen som sitt hjertested, tror Yngvar. - Hun ønsket å gi barna god
ballast med ut i livet.

Gerda var søndagsskolen

9

75 år i søndagsskolens tjeneste. Gerda Fredriksen var det naturlige midtpunkt da Hafslundsøy
søndagsskole feiret 75 år 12. februar 1984,
omkranset av Liv Elinor Rødsethol, Ingvild
Gressløs, Lisbeth Johansen og Reidar Nilsen.
(Foto: Bjørn S. Delebekk,
Sarpsborg Arbeiderblad)

Gerda var syv år da det en vintersøndag i 1909 ble startet søndagsskole på
Hafslundsøy, og den dagen minnes hun godt. Fem voksne fra stedet hadde møtt opp
for å starte virksomheten. Bedehuset var stappfullt av forventningsfulle barn. Det
var stas med søndagsskole i de tider.
«Jeg husker godt hvor stolt jeg var da navnet mitt ble ropt opp», forteller hun i et
intervju med Vårt Land i 1982. Gerda gikk på søndagsskolen til hun hadde fylt 16
år. «Da overtok andre interesser. Men jeg fant snart ut at syndens gleder er kortvarige, der kom lærdommen fra søndagsskolen til
hjelp. Og 17 år gammel fikk jeg gi mitt liv til Jesus. Det skjedde en lørdag kveld, og allerede dagen etter gikk jeg til søndagsskolen,
for jeg kunne jo hjelpe dem å synge, tenkte jeg. Siden fikk jeg være med å si litt til barna, og det har jeg fortsatt med i alle disse årene,
smiler Gerda som dessuten hadde en god arv å føre videre. En vekkelse i distriktet rundt 1905 førte til at mange ga seg over til
Gud. Noen av disse fikk nød for barna og bestemte seg for å sette i gang en søndagsskole. Blant disse var Gerdas far, Johannes
Iversen på Helgeby. - Far var også søndagsskolelærer og formann i Hafslundsøy søndagsskole i 25 år. Jeg lærte mye av ham, sier
Gerda. På spørsmål om hvordan Gerda la opp undervisningen svarer hun: - De siste årene brukte jeg helst flanellograf. Ellers likte
jeg godt å fortelle. Både bibelske beretninger og små personlige opplevelser. Da satt smårollingene som tente lys», står det å lese i
nevnte intervju i Vårt Land.
Søndagsskolen på Hafslundsøya har alltid hatt en stor stab av medarbeidere. På et bilde fra en utflukt med båten Krabben i 1932
er det åtte ledere med, og Gerda som eneste kvinne. «I en periode ble barna delt i fire grupper. Med så mange barn i et så lite lokale
som på bedehuset, var dette krevende. Vi måtte snakke med små bokstaver, sier Gerda. Da bedehuset ble påbygd med Lillesalen
ble det enklere. Da gikk førskolebarna dit», forteller hun til Tune Menighetsblad i 1982.

Alle gikk på søndagsskolen

I Gerdas barndom var det vanlig at samtlige barn på Hafslundsøy møtte opp på søndagsskolen på bedehuset. På det meste var det
innskrevet over 200 barn. Mye kan nok skyldes Gerda.
Yngvar har gode minner fra søndagsskolen. - Jeg ser henne ennå for meg. Hver søndag sto hun der med gitaren, med håret tullet
stramt i nakken og det store bildet av Jesus i Getsemane på veggen bak seg. Dette bildet henger nå i Hafslundsøy kirke. Hun lærte
oss mange sanger, og i flere av dem gjorde vi bevegelser. Vi sang «Min båt er så liten og havet så stort» for full hals der en annen
lærer gjorde bevegelsene som vi barna fulgte med på. Men Gerda var for oss barna midtpunktet. Med sin rolige stemme fortalte hun
oss om Jesus og alle hans gjerninger. Vi var helt med. Vi spurte, og hun svarte og forklarte. For meg var Gerda søndagsskolen. Hun
så meg og oppmuntret meg: «Yngvar, du er så flink og snill.» Det likte jeg å høre og skoftet aldri søndagsskolen. Alle barna hadde
eget søndagsskolekort. Her fikk vi stempel og gullstjerner for frammøte, og vi fikk små kort med bibelvers. Når vi skulle hjem fikk
vi med oss søndagsskolebladet. Det var stas med søndagsskolen, minnes Yngvar. I 12 år var han med der uten et eneste fravær. For
den bedriften fikk han en sølvskje. De barna som var med helt til konfirmasjonen fikk en bibel fra søndagsskolen.

Rene Amerika-reiser

Det er nok ingen på Øya som opp gjennom årene har kjent så mange barn som Gerda Fredriksen. I et midtsideoppslag i Tune
Menighetsblad i mai 1982 er søndagsskolen på Øya omtalt, og med Gerda som hovedperson. Gerda var nå over 80 år, og viser fram
et 50 år gammelt bilde fra en utflukt som søndagsskolen hadde til Skiptvet i 1932. «Kan du finne ut hvem som er med på bildet»,
spurte redaktør Terje Andresen i Tune Menighetsblad. «Et par dager senere ringer hun tilbake og forteller at hun hadde greid
103 av 105 navn. Fantastisk», skriver Terje Andresen. Videre kan en lese i Tune Menighetsblad om utfluktene til søndagsskolen:
«Turen startet med oppmøte ved bedehuset og med medbrakt mat. Så marsjerte de til Sandbukta ved Nesveien med hornmusikken
i spissen. Der lå Krabben og ventet. Derfra gikk turen
oppover Glomma til Vidnes i Skiptvet hvor man gikk i
land og hadde program med alvor, lek og moro. Disse
turene med Krabben ble gjentatt i flere år og var så
populære at de som ønsket å være med måtte tinge
plass god tid i forveien. Da oppslutningen var på det
største, gikk turen både til lands og til vanns. De som
ikke fikk plass i båten, ble fraktet med busser. Dette
var et minne for livet og rene Amerikareisene for barna
i årene før krigen.»
Fortsetter på neste side.
Yngvar Kingsrød har kjent Gerda Fredriksen hele sitt liv.
(Foto: Arild Bøe)

Gerda viser fram det 50 år gamle bildet.
(Foto Terje Andresen, Tune Menighetsblad)
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Intet offer bare en glede

I tillegg til søndagsskole på bedehuset
kom det etter hvert også søndagsskole
på Furuheim som Misjonshuset i
Sarpsborg sto bak. Siden søndagsskolen
var det eneste tilbudet på søndag
formiddag, var det mange barn som
gikk begge steder, først på Furuheim og
så derfra til bedehuset. Men med tiden
kom det andre tilbud på søndagene.
I forbindelse med 75-årsjubileet til
søndagsskolen på Øya i 1984 har
Sarpsborg Arbeiderblad laget et oppslag
om Gerda Fredriksen med overskriften:
«Utrolig rekord av Øya-dama - 75 år i
søndagsskolens tjeneste». Til avisen sier
Gerda at «søndagsskolen nå får mer
og mer konkurranse fra mange andre
aktiviteter. Samtidig er folk blitt langt
mer mobile og drar ofte bort i helgene.
Selv om hun etter 52 år ga seg som
leder, var hun ofte innom søndagsskolen
i mange år deretter når det trengtes
ekstra hjelp. Det var aldri nei i hennes
munn. - Å få være sammen med barn
er noe av den største lykke man kan
ha. Jeg trives like godt i dag i barnas
selskap som den gang jeg begynte som
leder», sier hun. Da Vårt Land stilte
henne et spørsmål om det har vært et
offer for henne å stille opp søndag etter
søndag, svarer hun bastant: «Nei, bare
en glede.»

Aktiv hele livet

Gerda var født 1901, vokste opp og levde
hele sitt liv på Hafslundsøya. Familien
bodde i et lite hus i Skiveien. Huset er i
dag er revet. Hun giftet seg med Martin
Fredriksen, en høyreist mann som kom
fra Sverige. Han var blitt enkemann, og
var 18 år eldre enn Gerda. De bosatte
seg i huset ved krysset Edvard Strands
vei/Hoppveien. Han var fyrbøter og
togfører på Borregaard. Han var også
med i søndagsskolen. Da han døde i
1956, måtte Gerda forsørge seg selv. I
ungdommen drømte hun om å bli
sykepleier, men dessverre fikk hun
ikke mulighet til noen utdannelse, så
det ble å jobbe hele tiden med mange
forskjellige ting. «Jeg har klart meg bra
gjennom livet, likevel, forteller Gerda.
Jeg sydde klær og kokte mat bortover,
jeg har vasket og skurt for folk, og jeg
har stelt for gamle og syke. Straks det
var noe spesielt, sendte de bud etter
meg», forteller hun i intervjuet med
Vårt Land i 1982.
Gerda var også glad i å synge og spille
gitar. Hennes engasjement var først
og fremst på bedehuset. I 1915 ble det
stiftet musikkforening der, hvor hun
så det naturlig å bli med. Da denne ble
nedlagt, ble hun med i pensjonistkoret
til Olaf Karlsen (far til orkesterlederen

Hafslundsøy søndagsskole 1932. Utflukt til Sandbukta, ikke langt fra Nesveien. Av
105 barn er det bare to som Gerda ikke husker navnet på 50 år etter.
Ledere. På høyre side: Johannes Iversen, Martin Fredriksen, Ole Nilsen og bakerst til
høyre Gerda Fredriksen. På venstre side ved fanen: Kristian Mathisen, Ludvik Solberg,
Jens Presteengen og Anders Eilertsen.
(Foto: Privat)
Kjell Karlsen). Gerda så det også som
sin oppgave å hjelpe til med pensjonist
treffene på Furuheim, der hun sammen
med noen andre hadde ansvar for å
legge opp programmet.

Den gode samtalen

De siste årene hun levde bodde hun
fortsatt i huset sitt, men ble mer
avhengig av hjelp, forteller Yngvar
Kingsrød. Ofte kunne hun ringe meg:
«Yngvar, kan du komme og hjelpe meg
litt?» Det ble mange slike turer. På
besøkene fikk vi til det mange savner:
Den gode samtalen. Vi snakket om
ulike tanker vi hadde og meninger
med livet. Hun var veldig reflektert og
kunnskapsrik. Disse besøkene ble bra
for oss begge, minnes Yngvar.

«Når jeg ser tilbake på et langt liv, ser
jeg at Guds løfter har holdt. Om jeg
har sviktet, har han vært trofast», sier
Gerda Fredriksen til Tune Menighets
blad.
Gerda fikk slag da hun var på en liten
ferie på Arebekken pensjonat i Aremark
på vårparten i 1991. Derifra ble hun
sendt på sykehuset og døde fredfullt
like etterpå.
Arild Bøe
Kilder:
Yngvar Kingsrød
Sarpsborg Arbeiderblad
Tune Menighetsblad
Vårt Land

Musikkforeningen på Hafslundsøy bedehus. Bak fra venstre: Marit Skarpnord,
Bertha Jansen, Osvald Nilsen, Thorleif Knutsen og Inga Moa Nilsen.Foran fra venstre:
Elida Bergersen, Lydia Lauritzen, Bertha Eilertsen, Elin Belsby og Gerda Fredriksen.
Bildet er trolig fra 1950-tallet en gang.
(Foto: Privat)
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de fem feilene på bildet under? (Tegning: Monica Bauleo)
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Formiddagstreff
våren 2021

Søndagsskolen
våren 2021
Nå starter søndagsskolen Neaskog- og
Filadelfia opp igjen.
Vi samarbeider med Varteig kirke og våre
samlinger er tilpasset 2 aldersgrupper.
Vårens program:

Dersom smittestuasjonen tillater det blir det arrangert formiddagstreff i Hafslundsøy kirke.
Det er lenge siden vi har invitert til
formiddagstreff i Hafslundsøy kirke.
Dette skyldes koronasituasjonen, og at
vi så langt ikke har opplevd det forsvar
lig å samle mennesker i risikogruppen,
selv om vi er veldig klar over at nettopp
mange av dere som er i målgruppen for
formiddagstreff også er av dem som er
mest isolert og alene for tiden.
Denne våren vil vi prøve å få til formid
dagstreff hvis og når smittesituasjonen
tillater det. Vi setter derfor opp datoene
for hver 4. tirsdag i måneden, men må
avgjøre fra gang til gang om det lar seg
gjøre. Følg med på sentrale og kommu
nale smittevernsføringer og ta gjerne
kontakt med oss om du lurer på hvor
dan det blir. Ta også gjerne kontakt på

telefon om du trenger en å snakke med
eller bare har lyst til å slå av en prat.
Prestene som pleier å være på formid
dagstreffet har følgende telefonnum
mer: Ingrid: 452 65 229. Leif: 414 40 947.
Aktuelle datoer for formiddagstreff er:
26. januar
23. februar
23. mars
27. april
25. mai.
Blir det treff, ser vi fram til hyggelig
samvær, bevertning, variert program
og utlodning. Smittevernstiltak vil være
ivaretatt.

Hafslundsøy kirke
25 år

Gudshus og
grendehus

1995-2020
Hafslundsøy kirke var 25 år i desember
2020. Dette ble markert med jubileumsgudstjeneste.
Det ble også laget et jubilemsskrift som ble
distribuert til husstandene på Hafslundøy.
Heftet er også lagt ut i begge kirkene.
Du kan lese jubileumsskriftet i PDF-format
på menighetsbladets nettside:
www.varteig.menighetsblad.net, under «Om
kirkene våre», eller du kan laste det ned ved
å scanne QR-koden her.

Hafslundsøy kirke 25 år
1995 - 2020

24/ 1: Søndagsskole.
31/ 1: Søndagsskole.
7/ 2: Søndagsskole.
14/ 2: FRI vinterferie.
Karnevalsgudstjeneste i
Hafslundsøy kirke kl.11.00.
21/ 2: FRI vinterferie.
28/ 2: Søndagsskole.
7/ 3: Søndagsskole.
14/ 3: Søndagsskole.
21/ 3: Påskefrokost kl. 10.00
Mrk. tiden.
Med forbehold om avlysninger
på grunn av smittesituasjonen.

Vi treffes på Filadelfia Varteig kl. 10.30
Vi gleder oss til å treffe dere alle på
søndagsskolen..
Trenger dere å snakke med oss, eller bli
hentet, treffes vi på følgende nummer:
Jorunn mobil :
47 90 81 92
Torill mobil :
90 01 84 36
Karin mobil:
91 36 77 47
Trude mobil:
97 11 77 76
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Varteig preste- og menighetskontor

Slekters
gang

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

Døpte:
Hafslundsøy kirke:
Kawa

Døde:

Ingrid Margrethe Westgård
Arne Willy Pettersen
Gunnar Belsby
Bjørn Ragnvald Olsen
Leif Petter Nyborg
Dagny Johanne Skivdal

Sokneprest Ingrid D. Levinsen:
Telefon kontor: ...... 69 11 68 22
Telefon mobil: ......... 452 65 229
E-post: il588@kirken.no
Soknepresten kan nås på
mobil-telefon når hun ikke er på
kontoret.
Daglig leder
Monica Therese Søvde
Telefon kontor: ...... 69 12 41 30
Telefon mobil: ......... 481 78 546
E-post: ms469@kirken.no
Organist Tom Rønningsveen:
E-post:
tom.roenningsveen@sarpsborg.
com

Sarpsborg og omegn
begravelsesbyrå

Benjamin Nordling

Svein Åge Johansen

Hans K. Helgesen

Birgit Groth

Kirketjener i Varteig kirke
Ivar Aronsen
Telefon mobil: .......... 908 28 586
E-post: ivar.aronsen@sarpsborg.
com

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

Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

Telefon 03024 - fonus.no

Menighetspedagog
Julie Karense Karstensen
Telefon kontor: ...... 69 11 60 47
Telefon mobil: ......... 916 33 352
E-post: jk834@kirken.no
Kirketjener i Hafslundsøy kirke
Ove Brandt:
Telefon mobil:. ......... 482 12 389
E-post: ove.brandt@sarpsborg.com
Menighetsrådsleder
Åslaug Sødal Gabestad:
Telefon mobil: ........... 932 01 451
Epost: aaslaugs@hotmail.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 14. mars

4. søndag i fastetiden
Joh 3,11–16
4 Mos 21,4–9 og 2 Kor 5,18–21
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til Sjøglimt leirsted.

Søndag 21. mars

Maria budskapsdag
Luk 1,46–55
Jer 33,14–17 og Ef 1,3–6
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til kulturutvalget i
Varteig sokn.

Søndag 28. mars

Hafslundsøy kirke.

Søndag 24. januar

4. søndag i åpenbaringstiden
Joh 9,1–7.35b–38
2 Mos 3,10–12; 4,10–16 og Rom 9,20–24
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 31. januar

Såmannssøndag
Mark 4,26–34
Jer 20,7–9 og Rom 10,13–17
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til Bibelselskapet.

Søndag 7. februar

Kristi forklarelsesdag
Mark 9,2–13
2 Mos 3,1–6 og 2 Pet 1,16–18
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

NB: Denne oversikten er satt opp
med utgangspunkt i situasjonen
på det tidspunkt bladet går i
trykken.
Det kan det bli endringer eller
avlysninger. Følg med på sosiale
medier, det som annonseres på
kirkens nettsider og annonsene
i avisen.

Søndag 14. februar

Fastelavnssøndag
Joh 12,20–33
Jes 53,1–5 og 1 Kor 1,18–25
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen og menighets
pedagog Julie Karense Karstensen.
Karnevalsgudstjeneste. Offer til menig
hetens barne- og ungdomsarbeid.

Palmesøndag
Matt 26,6–13
Jes 56,6–8 og Rom 3,21–26
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog
Julie Karense Karstensen. Offer til
menighetens barne- og ungdomsarbeid.

Søndag 21. februar

1. søndag i fastetiden
Matt 16,21–23
1 Mos 4,1–7 og 1 Kor 10,10–13
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til menighetens
konfirmantarbeid.

Søndag 28. februar

2. søndag i fastetiden
Luk 7,36–50
1 Mos 3,8–15 og Rom 5,17–19
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 7. mars

3. søndag i fastetiden
Mark 9,17–29
Job 2,1–10 og Ef 6,10–18
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Med forbehold om endringer.

Varteig kirke.
Dersom gudstjenester bli avlyst er
det fortsatt mulig å gi en gave til
søndagens offerformål ved å vippse
til 116320. Merk gjerne meldingen
med offerformålet.

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy

Hva skjer, a...?
Vi lever i en uforutsigbar tid. Ikke alt det som blir
planlagt og annonsert kan gjennomføres. Smittesituasjonen styrer fortsatt mye av hverdagen vår.
Varteig Menighetsblad kommer ut med ca. to
måneders mellomrom, og det er ganske usikkert å
annonsere aktiviteter et par måneder fram i tid.
Mange av menighetens aktiviteter, ikke minst for barn
og ungdom blir annonsert på menighetens Facebookside: Varteig og Hafslundsøy menighet. Det er også
greit å følge med på menighetens nettside: www.kirken.no/sarpsborg-ost og siden for alle menighetene
i Sarpsborg: www.sarpsborg.kirken.no

Undervisningskvelder
Undervisingskveldene som er på
Hasle menighetssenter en gang i
måneden, er et samarbeid mellom
Varteig menighet og VI-Normisjon:

11. februar kl. 19.00:
«Helbredelse - omstridt og etterlengtet»
ved Jan Olav Henriksen.
11. mars kl. 19.00:
«Bønn» ved Ellen L. Slettevold.
15. april kl. 19.00:
«Ord og uttrykk fra Bibelen»
ved Ingrid D. Levinsen.
Med forbehold om endringer/avlysninger.

Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad, Apolloveien 39, 1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 23. ferbuar.

Varteig Historielag
Vi ønsker velkommen til et nytt år der
vi forhåpentlig får bukt med koronapandemien. Nettopp på grunn av dette
viruset har mye av aktiviteten ligget
nede i Varteig Historielag i 2020. Vi
fikk avviklet to møter tidlig på året,
men alle øvrige møter, turer og arrangement har blitt avlyst.
Selv om det pr. i dag ser vanskelig ut, har
vi likevel plottet møter for ettervinteren
og våren.
Mandag 8. februar kl. 19.00: Årsmøte i
Bygdehallen. Innkalling blir sendt ut til
medlemmene.
Mandag 8. mars kl. 19.00: Møte i Bygde
hallen. Skogbruket i Varteig gjennom de siste
70 år. Intervju/samtale mellom noen av bygdas
«skaukællær», ledet av Arnfinn Kullerud.
Mandag 12. april kl. 19.00: Møte i
Bygdehallen. Kåseri over «Idrettsminner
fra Varteig på 1950- og 60-tallet», av og
med Øivind Rogndalen.
Søndag 20. juni: Bygdedagen.
Alle er hjertelig velkommen til våre arrange
menter, og ta gjerne med deg en bekjent!
Informasjon om terminlista kommer ut til
medlemmene, og ellers vil det fortløpende
bli orientert både på vår Facebook-side og
vår hjemmeside.
Selv om møtevirksomheten i laget har
ligget nede siden pandemien brøt ut i mars,
betyr ikke det at virksomheten for øvrig
har ligget nede. Styret har jobbet med lags
saker, og i samarbeid med meierikomitéen
har man også sikret finansieringen for den
gjenstående restaureringen av bolighuset
på Meieriet. Det blir et betydelig økonomisk
løft.
Bildegruppa har også jobbet jevnt gjennom
året, og har sikret 425 bilder som er publisert
i vårt elektroniske bildearkiv.
Publikasjonskomitéen sørget for både histo
rielagets årstidsskrift Inga for 2020 og lagets
kalender for 2021 på tampen av året. Begge
publikasjonene har vært i salg fra slutten
av november, takket være et innsatsvillig
selgerkorps i laget.
Har du ikke sikret deg Inga og/eller kalen
deren, er det bare å kontakte en av våre
tillitsvalgte, eller på varteighistorielag@
gmail.com. Motivene i kalenderen har både
geografisk og tidsmessig god spredning, og
årstidsskriftet Inga på 100 sider inneholder
et godt spenn av lokalhistoriske artikler.
Hver av publikasjonene koster100 kroner.
Vi har også for salg kulturminneheftet for
Ovaskogs (100 kroner), DVD’er (170 kroner),
dialekt-CD’en (150 kroner) og gamle utgaver
av både Inga og kalenderen. Disse kan du
få kjøpt ved henvendelse til historielagets
tillitsvalgte, eller på varteighistorielag@
gmail.com.
For mer informasjon – se:
www.varteig-historielag.no
Styret

