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Klart for
Tomb-stevne

Nytt orgel i
Hafslundsøy kirke

Nytt orgel i
Hafslundsøy kirke

Det nye orgelet blir fraktet på plass i Hafslundsøy kirke. Fra venstre Knut Bøe, Leif
Brenne, Magne Nilsen og Thorleif Thalberg. (Foto: Ketil Strebel)

I løpet av høsten har Hafslundsøy kirke fått nytt orgel. Det
elektriske orgelet er erstattet av et pipeorgel med seks
stemmer og rundt 300 piper - et orgel som gir en helt annen
lyd enn det elektriske orgelet. I midten av september ble
orgelet hentet fra Nenset kirke i Skien, der det stod. Den
siste søndagen i oktober var alt klart, da ble det tatt i bruk
for første gang. Søndag 14. januar blir det festgudstjeneste
der kirkens kor er med på å markere det nye orgelet.

Se side 4 og 5.

Baby-sang

Et tyvetalls-babyer, foreldre og
et par «storesøsken» samlet til
hyggestund med masse sang,
hopping og «dans» - og litt å
spise.

Les om babysang på side 11.

Kurs i
sjelesorg

Diakonikonsulent
Sigmund Danielsen
er foreleser når det
inivteres til kurs i
sjelesorg i vinter.

Se omtale side 3.

God jul!
Julestoff finner du på side
7-10 i dette nummeret av
menighetsbladet!
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Nr. 2-2007 - påskenummeret - er
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Nr. 3-2007 er planlagt i uke 21, i
siste halvdel av mai. Frist for å
levere stoff blir 30. april.

Nr. 4-2007 er planlagt i uke 35, i
månedsskiftet august/september.
Frist for å levere stoff blir 7. august.

Nr. 5-2007 er planlagt i uke 42, i
midten av oktober. Frist for å levere
stoff blir 25. september.

Nr. 6-2007 - julenummeret - er
planlagt i uke 48, i månedsskiftet
november/desember. Frist for å
levere stoff blir 6. november.

Postgiro:
0532 11 49 962

Trykkeri:
Stokke Trykk

Varteig menighetsblad

Dette er en helg for alle mellom 0 og 100 år. Det blir god tid til å være ute i
naturen, samtidig som vi skal fokusere på temaet �Medvandrer.� Her er det
ingen skitvang- men du skal få benytte tiden slik som du selv ønsker. Kanskje
innebærer det en tur på ski eller noen turer med akebrettet...
Det blir eget opplegg for barna på lørdag formiddag.

Ildjarntunet ligger i Hedalen, ca 3 ½ times kjøring fra Sarpsborg.

Arrangør av weekend er: Varteig menighetsråd og VI-normisjon.

Priser:
Voksne kr 1300
Barn 12-15 kr   700
Barn   5-12 kr   500
Barn   0-5 kr   150 i ekstraseng
Barn   0-5 gratis i medbrakt seng

Bindende påmelding innen 15.desember til
Varteig menighetskontor Tlf.69 12 35 97

Eller e.mail; mibo@sarpsborg.com

VINTERWEEKEND PVINTERWEEKEND PVINTERWEEKEND PVINTERWEEKEND PVINTERWEEKEND PÅÅÅÅÅ
ILDJILDJILDJILDJILDJARNTUNET HEDARNTUNET HEDARNTUNET HEDARNTUNET HEDARNTUNET HEDALENALENALENALENALEN

VINTERWEEKEND PVINTERWEEKEND PVINTERWEEKEND PVINTERWEEKEND PVINTERWEEKEND PÅÅÅÅÅ
ILDJILDJILDJILDJILDJARNTUNET HEDARNTUNET HEDARNTUNET HEDARNTUNET HEDARNTUNET HEDALENALENALENALENALEN

Tema:
Medvandrere

Ved Torunn Båtvik

9.-11. februar 2007

For mer info og/eller brosjyre, ring
Jan T. Engen 452 01 970
Mona Bøe 413 06 974

Samlingene varer fra kl.10.30 til 11.30. Det
går buss fra Borgen over Hafslundsøya, den
kjører om Småberg og kirken. Barna kan
stå langs denne strekningen, og de blir
plukket opp og tatt med til søndagsskolen.

NEASKOG / FILADELFIA SØNDAGSSKOLE
Bussen returnerer umiddelbart etter timens
slutt.
Ledere  er:
Karin(69149196), Torill(69131120), Tove,
Kristin, Britt, Jorunn(69131118)

Vinter 2006/Våren 2007
 26. november: Søndagsskole
  3. desember: Adventsfrokost
10. desember: Søndagsskole
17. desember: Bakedag
Onsdag 27. desember: Juletrefest
14. januar: Søndagsskole
21. januar: Søndagsskole
28. januar: Søndagsskole
  4. februar: Søndagsskole
11. februar: Søndagsskole
18. februar: Vinterferie

25. februar: Vinterferie
  4. mars: Søndagsskole
11. mars: Søndagsskole
18. mars: Søndagsskole
25. mars: Søndagsskole
  1. april: Påskefrokost
16. april: Søndagsskole
22. april: Søndagsskole
29. april: Søndagsskole
  6. mai: Søndagsskole
13. mai: Søndagsskole
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Varteig menighetsråd, Skjebergdalen
menighetsråd og VI normisjon går
sammen om å invitere til et spennende
kurs på Hasle menighetssenter i vinter.
«Ta vare på deg selv og andre» har
samlet både yngre og voksne
mennesker der det har vært arrangert.
Kursholder, sjelesørger og diakoni-
konsulent Sigmund Danielsen forteller
at emnene som er satt opp betyr at det
er livstemaer som hører hverdagen til.
Det være seg på det  åndelige, psykiske,
fysiske eller sosiale plan.
Danielsen, som for øvrig er født og oppvokst
på Borgenhaugen, forteller at kurset har vært
gjennomført en rekke steder, blant annet på
Bjørnstad i Tune høsten 2003.

Kursinnhold
Lørdag 3. oktober kl. 10.00�15.00
Hovedtema: Hva er Sjelesorg?
Torsdag 15. februar kl. 19.30�21.15
Hovedtema: Sorg
Torsdag 8. mars kl. 19.30�21.15
Hovedtema: Utbrenthet
Torsdag 22. mars kl. 19.30�21.15
Hovedtema: Livshistorie

Opplysninger
Kursavgift: kr 525,�
- dekker alle utgifter utenom studiebok
ektefelle: kr 400,�
studenter: kr 350,�
Påmelding innen 11. januar 2007 til:
Varteig menighetsråd
v/ Sidsel Mathisen Telefon: 69 12 35 97
Skjebergdalen menighetsråd
v/ Sissel Engen Telefon: 69 16 02 29
VI normisjon
v/ Jan T. Engen Telefon: 45 20 19 70
Gjennom dette kurset vil du møte livstemaer,
kriser og utfordringer som hører hverdagen
til. Det være seg på det åndelige, så vel som
det psykiske, fysiske og sosiale plan.
Menneskelig erfaring, sjelesørgerisk teori og
teologisk refleksjon holdes sammen ut fra
bibelsk forankring og kristen tro.
Med den relativt knappe tidsrammen som
kurset har, blir det en innføring og ikke noen
dybdeboring i forhold til emnene.

Ta vare på deg selv og andre

Sigmund Danielsen foreleser på sjelesorg-kurset i vinter. (Foto: Ketil Strebel)

Søndag 26. november kl. 19.00:
Misjonsmøte. Andakt ved Thor Ueland og
Rolf Kr. Skaar.

Lørdag 16. desember kl. 17.00:
Førjulsfest med Erling Lundeby.
Bevertning/utlodning.

Misjonshuset Betel, Ise
Formiddagstreff
onsdag 6. desember kl. 11.00

Søndagsskole:
26. desember kl. 10.30
!0 desember kl. 10.30
29. desember kl. 17.00: juletrefest

Parkering ved
Hafslundsøy kirke

Plassen foran Hafslundsøy kirke er
skiltet med parkering forbudt, men det
finnes egne plasser reservert
bevegelseshemmede ved inngangen.

Plassen foran Hafslundsøy kirke er skiltet
med parkering forbudt. Det er ikke alltid
det blir respektert - og det tar seg egentlig
litt dårlig ut når biler står parkert over hele
plassen - i strid med skiltene.
Menighetsrådet har fått satt opp skilt som
viser at plassene til høyre for inngangen er
reservert bevegelseshemmede.
Slik plasser er skiltet at det fullt lovlig å
kjøre eksempelvis dåpsfølge eller andre
som er flott pyntet til døren, men bilen skal
helst parkeres på en av de store plassene.
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Den siste søndagen i oktober ble
menigheten på Hafslundsøy
møtt av langt fyldigere
orgelmusikk enn den noen gang
har hørt i kirken. Da ble nemlig
det «nye» pipeorgelet benyttet
for første gang. I løpet av høsten
av kirken fått et pipeorgel med
seks stemmer og en helt annen
lyd enn i det gamle, elektriske
orgelet.

Av Ketil Strebel

Alt har skjedd veldig fort i forbindelse med
skifte av orgel i Hafslundsøy kirke. I
månedsskiftet august september ble organist
Knut Bøe oppmerksom på at orgelet i Nenset
kirke i Skien skulle skiftes ut. Det gamle
orgelet skulle selges for en relativt rimelig
penge, 55.000 kroner. I løpet av få dager ble
det tatt en avgjørelse: - Dette går vi for.
I midten av september var alt klart: orgelet
ble demontert i Skien. Brennes bilutleie
sponset prosjektet med gratis lån av en liten
lastebil og Knut Bøe fikk med seg Bjarne
Arntsen, Leif Brenne og Magne Nilsen til
Skien for å hente orgelet.
Turen over fjorden gikk greit, og samme kveld
var orgelet på plass i Hafslundsøy kirke - i
deler.

Omfattende puslespill
Så begynte arbeidet med å få montert orgelet
på plass igjen. Vel 300 piper skulle på plass,
og kobles til riktig luftslange. Dette arbeidet
ble utført på dugnad, med assistanse av en
orgelbygger.
Elektriker ble engasjert for å skaffe strøm til
orgelet - det måtte legges opp en tre-faset kurs
til stedet orgelet er plassert. Orgelbyggeren
sørget for riktig stemming av orgelet.
Så, på den siste søndagen i oktober kunne det
tas i bruk for første gang. Menigheten fikk
oppleve orgelmusikk med en helt annen klang
og dybde enn det som har vært hittil.
Den siste søndagen i oktober var bots- og
bededag, og for så vidt ingen egnet dag for
feiring av orgelinnvielse. Derfor er det bestemt
at dette skal markeres i januar.

Nytt orgel i
Hafslundsøy kirke

Leif Brenne (t.v.) og Magne Nilsen i arbeid med å demontere orgelet i Skien. (Foto:
Bjarne Arntsen)

Bjarne Arntsen (t.v.), Knut Bøe, Leif Brenne og Magne Nilsen sørget for at orgelet ble
hentet i Nenset kirke i Skien.

Brennes Bilutleie sponset prosjektet med lån av bil for transporten fra Skien til
Hafslundsøy.
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Trenger penger
Orgelet kostet altså 55.000 kroner i innkjøp. I
tillegg kommer utgifter til elektriker og til
orgelbyggeren. Menigheten har fått svært mye
for pengene.
Kirkevergen har allerede langt en betydelig
sum i potten. Resten av utgiftene er dekket
foreløpig med et privat lån.
Under gudstjenesten søndag den 14. januar
vil det bli feiret at kirken har fått nytt orgel.
Det blir en gudstjeneste med mye sang og
musikk, blant annet med kirkens egne kor.
Ofringen denne søndagen vil gå til
finansiering av orgelet, slik at lånet kan
reduseres.

Mekanisk orgel
Det «nye» orgelet i Hafslundsøy kirke er
omkring 35 år gammelt, og har altså stått i
Nenset kirke i Skien disse årene. Det er bygget
av Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk i
Snertingdal.
Orgelet er et seks stemmers mekanisk
sløyfelade-orgel. Det eneste som er elektrisk
drevet er den store viften som sørger for luft
til orgelpipene. Orgelet har altså mekanisk
åpning av lufttilførselen til pipene.
Et seks-stemmers orgel har ca 280 piper, i
tillegg til pipene som er styrt av pedalene.
Samlet har orgelet rundt 300 piper.

Klart til bruk! Organistene Knut Bøe og Britt M. Sørlie er meget godt fornøyd.

Snart på plass� Fra venstre Leif Brenne, Magne Nilsen, Per Andreassen, Thorleif
Thalberg og Bjarne Arntsen. (Foto: Ketil Strebel)

Lossing av instrumentet på Hafslundsøy. Fra venstre  Magne Nilsen, Knut Bøe og
Thorleif Thalberg.

Thorleif Thalberg bærer en av de store
basspipene inn i Hafslundsøy kirke.
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1. januar 2006 ble Hafslundsøy menighet og
Varteig menighet slått sammen til Varteig
sokn. Dette har nødvendigvis fått kon-
sekvenser for gudstjenestefrekvensen i disse
menighetene, og vi har, med tillatelse fra
biskopen, hatt en prøveordning for hele 2006.

Samarbeidsutvalget som jobbet med
sammenslåingen i forkant av at det skjedde,
satte opp følgende fordelingskriterier for
gudstjenestefordelingen mellom de to kirkene:

� Gudstjenestene skal fordeles jevnt mellom
de to kirkene.
� Det opprettholdes to gudstjenester på Hasle
i semesteret.
� På søndager/helligdager skal det være
gudstjeneste minst et sted i soknet.
� Når det er gudstjeneste på Hasle er det ikke
gudstjeneste i kirkene
� Når det er konfirmasjon i en kirke, er det
vanlig gudstjeneste i den andre kirken
� 1.dagene i høytidene avholdes det
gudstjeneste i begge kirker.

Dette har vært utgangspunktet for guds-
tjenestefrekvensen som har vært lagt og
utprøvd i 2006. Det har også vært enkelte
søndager hvor det har vært satt opp
gudstjeneste i begge kirker.
Det ble tidlig klart i prøveperioden at det ikke
er ønskelig med dobbeltkjøring. Med unntak
av konfirmasjonssøndagene bør det ikke
avholdes parallelle gudstjenester i de to
kirkene.
Erfaringen tilsier også at det er en opplevelse
i soknet av at vi er én menighet med to kirker,
og folk fra Varteig kommer til gudstjenester
på Øya og motsatt. Dette er en gledelig
utvikling som vi må ta vare på, og derfor ikke
skape «konkurrerende» gudstjenestetilbud.

Konsekvensen av dette blir da at vi for
gudstjenestefordelingen i soknet foreslår
følgende kriterier:
� Det avholdes, som en hovedregel, guds-
tjeneste i en av kirkene hver søn �og helligdag.
� Gudstjenestene skal fordeles jevnt mellom
de to kirkene.
� Det opprettholdes noen gudstjenester på
Hasle i året. (For eksempel i de månedene der
det er 5 søndager ville det være ønskelig å
legge den 5. søndagen til Hasle for å
opprettholde jevn turnus i kirkene)

MENIGHETSMØTE OM
GUDSTJENESTE-ORDNINGEN

26. NOVEMBER 2006

� Når det er gudstjeneste på Hasle er det ikke
gudstjeneste i kirkene samtidig.
�  Høytidsdagene avholdes det kun en
gudstjeneste i soknet.
�Det holdes ikke gudstjeneste 2. juledag, 2.
påskedag og 2. pinsedag.
�På konfirmasjonssøndagene holdes det
ordinær gudstjeneste i den kirken der det ikke
er konfirmasjon.

�

På menighetsmøtet 26. november skal det diskuteres hvordan gudstjenestene skal
fordeles på kirkene våre.

Dette vil vi legge fram på menighetsmøtet etter
gudstjenesten på Hasle menighetssenter 26.
november. Vi håper mange møter fram, og om
du har tanker og meninger om dette temaet er
du velkommen til å si det der.
Det menighetsmøtet vedtar blir lagt til grunn
for en søknad til biskopen om ny permanent
gudstjenesteordning for Varteig sokn.

For Menighetsrådet:
Sokneprest Ingrid D. Sæverås

Program for desember og januarProgram for desember og januarProgram for desember og januarProgram for desember og januarProgram for desember og januar

 7. desemberr  kl 19.00 7. desemberr  kl 19.00 7. desemberr  kl 19.00 7. desemberr  kl 19.00 7. desemberr  kl 19.00 Hobbykveld for damerHobbykveld for damerHobbykveld for damerHobbykveld for damerHobbykveld for damer

14. desember kl. 19.0014. desember kl. 19.0014. desember kl. 19.0014. desember kl. 19.0014. desember kl. 19.00 Adventsmøte.Adventsmøte.Adventsmøte.Adventsmøte.Adventsmøte.

Sigmund Danielsen informerer om sjelesorgkursetSigmund Danielsen informerer om sjelesorgkursetSigmund Danielsen informerer om sjelesorgkursetSigmund Danielsen informerer om sjelesorgkursetSigmund Danielsen informerer om sjelesorgkurset

våren 2007. Se side 3.våren 2007. Se side 3.våren 2007. Se side 3.våren 2007. Se side 3.våren 2007. Se side 3.

11 januar  kl. 19.0011 januar  kl. 19.0011 januar  kl. 19.0011 januar  kl. 19.0011 januar  kl. 19.00 Torsdagsmøte,Torsdagsmøte,Torsdagsmøte,Torsdagsmøte,Torsdagsmøte,

«Bilder på troens mangfold»«Bilder på troens mangfold»«Bilder på troens mangfold»«Bilder på troens mangfold»«Bilder på troens mangfold»

25 januar25 januar25 januar25 januar25 januar ÅrsmøteÅrsmøteÅrsmøteÅrsmøteÅrsmøte

28 januar  kl. 17.3028 januar  kl. 17.3028 januar  kl. 17.3028 januar  kl. 17.3028 januar  kl. 17.30 Storsamling, «Mon tro»�Storsamling, «Mon tro»�Storsamling, «Mon tro»�Storsamling, «Mon tro»�Storsamling, «Mon tro»�

Alle våre arrangementer erAlle våre arrangementer erAlle våre arrangementer erAlle våre arrangementer erAlle våre arrangementer er
på Hasle menighetssenter.på Hasle menighetssenter.på Hasle menighetssenter.på Hasle menighetssenter.på Hasle menighetssenter.
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Biskopens juleandakt 2006
Det nærmer seg jul og høytid. Kirken står foran en av de store festene i kirkeåret. Feiringen av at Gud ble
menneske og tok bolig i blant oss.
Juleevangeliet handler om en liten familie - unge Maria, stolte Josef og Jesus. Det lille barnet i krybben
er Guds Sønn som har med seg Guds lys, og det evige liv til verden. Gud kom til verden og lot mørkets sted
være rammen omkring det nye spirende livet. Den nyfødte var liten da han kom, han var naken, sårbar og
hjelpeløs. Han kom til mørket, og ble overgitt i menneskers hender.
Vi er også overgitt til hverandre, hver eneste dag. Vi ser hverandre  og møter hverandre noen ganger med
varme og vennlige ord, andre ganger med kulde og taushet. Det er lett å kjenne seg ensom og fortvilet.
Stadig flere opplever julen som en vanskelig tid. Fokuset på familien og hjemmet gjør det vanskelig der
relasjonene ikke lenger er gode. Familier som utsettes for kriser vil ikke lenger ha et naturlig sted for
julefesten. Da er det lett å kjenne seg annerledes og utenfor. Omgitt av glitrende julepynt kan ensomheten

kjennes mørkt og kaldt.
Budskapet om lys og nytt liv er for alle mennesker, uansett hvor vi er og

hvordan vi har det. Selv der vi kjenner oss aller mest forlatt, er Gud til
stede med håp og lys. Gud kom liten og hjelpeløs for å gjøre alt det
hjelpeløse til sitt. Gud tok bolig midt i lidelsen for å være nær alle som
liver. Gud ble menneske for å gjøre sin virkelighet til vår og gi oss
himmelriket i gave. Slik blir livet uendelig mye større, og livets
muligheter mange flere. Det lille barnet bringer oss ikke bare livets
under, men også evighetens grenseløse utsikt. Han er Frelseren.
Juleevangeliet forteller om det store gleden, om barnefødsel, himmel-

lys og englesang. For Gud er kommet helt nær. Lyset som aldri skal
slukne, skinner i mørket for alle mennesker til alle tider. I julen feirer vi

at Himmelens Gud kommer til oss, og tar hele jorden i sin favn�

Med ønske om velsignet jul!

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keier Augustus om at hele verden skulle innskrives
i manntall. Denne første innskriving ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle
drog av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.
Josef drog da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av
Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn. Og
mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte
ham og la ham i en krybbe. For det var ikke plass til dem i herberget.
Det var noen gjetere der i nærheten som var ute og holdt nattevakt over sauene sine. Med ett stod
en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble meget forferdet. Men
engelen sa til dem: «Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele
folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette skal dere ha
til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.»  Med ett var engelen omgitt
av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
   «Ære være Gud i det høyeste
   og fred på jorden
   blant mennesker
   som har Guds velbehag!»

Luk. 2.1-14

Juleevangeliet
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Bestemors

Tekst og foto:
Hege Opseth, Mandera/Olla, Kenya

Linjene i Kaltumas ansikt er
etset inn med perfeksjon.
Hun har mistet sin datter i barsel
og kjemper for at barnebarnet
skal overleve. Men til tross for
sorgen, lyser hun av kraft og
vilje. Er det den guddommelige
styrken som kommer av å bare
ville overleve jeg ser?

Hun er bestemor, med eneansvar for sine fire
barnebarn. Datteren hennes døde da hun gav
liv til lille Said. Nå sitter Kaltuma på syke-
huset, og med kjærlighet og tålmodighet
forsøker hun å bringe sin sønnesønn tilbake
til livet.

Det er ikke bare Kaltumas historie jeg får høre
på sykehuset i Mandera, nord i Kenya. Det er
like mye vår historie. Om et forbruk i de rike
landene som er i ferd med å ta kvelertak på
naturens egne sykluser. For våre komfortable
liv i nord med alle mulig tekniske hjelpemidler
i hjemmene, krever mye energi. Likeledes vår
bilbruk, industri- og jordbruksproduksjon. Det
fører til økte utslipp av klimagasser og
oppvarming av atmosfæren. Konsekvensene
er klimaforandringer - og det er de fattigste
landene i sør - og enkeltmennesker som
Kaltuma - som blir hardest rammet. I Kaltumas
tilfelle - i form av tørke.

Tørken har tatt livet av alle Kaltumas 200 dyr
� geiter og kameler - og gjort henne til
klimaflyktning. Ifølge Storbritannias ledende
klimaforskere, vil en tredel av jorda i 2100
være ørken, hvis ikke den globale opp-
varmingen stanses. Tørke vil true millioner
av mennesker og være så hard og omfattende
at det vil være umulig å drive jordbruk i store
områder som i dag er oppdyrket. Mer enn 30
prosent av jorda vil bli direkte berørt, mener
forskerne.

- Jeg elsket dyrene mine. Jeg skulle ønske at
jeg igjen kunne dra ut i skogene, ut på
savannene. Det er det livet jeg kjenner og
elsker, sier hun stille.

Kaltuma har mistet sitt kongerike.
Kunnskapen hun har ervervet etter mange og
harde år som nomade, er ikke lenger like mye
verdt. Det er elleve år siden de opplevde den
siste normale regntiden. Siden har det bare
gått utforbakke.

Syv måneder gamle Said veide 5,2 kilo da han
kom til sykehuset. Han slet med diare og var
sterkt undervektig, på grunn av lite næring og
mangel på morsmelk. I Olla, var det heller ikke
rent vann å få tak i. Det ble for mye for den
lille kroppen.

Da vi treffes igjen etter en uke er Said blitt
bedre. Vekten er nå oppe i 5,7 kilo og han

legger på seg sakte, men sikkert. Hvert gram
fører ham nærmere livet og en framtid. Det
ser ut som om at den mektige viljen til å
overleve, og den ekstra næringen fra
bestemors kjærlighet vinner denne gangen.
Nå håper Kaltuma at naturen igjen vil føde
grønt. Hvis ikke blir de igjen rammet av tørke.
Det er Kaltumas frykt nå.

kjærlighet

Årets julereportasje fra



Varteig menighetsblad 9

Julekonsert i Hafslundsøy kirke

Sanggruppen «VocApella» synger på julekonserten i Hafslundsøy kirke fredag 15. desember.

«VocApella» består av åtte sangere som i
hovedsak synger acapella. Medlemmene
kommer i stort sett fra nedre-Glomma-
regionen.

Vokalgruppen «VocApella»
holder julekonsert i Hafs-
lundsøy kirke fredag 15. des-
ember. Det loves en variert
konsert med alt fra julesalmer
til andre julesanger. Gruppen
synger i hovedsak acapella, altså
uten akkompagnement eller
«komp».

De har hatt konserter på Hafslundsøy tidligere,
og har i tillegg også sunget på noen
gudstjenester på Øya. De opplever stadig
større popularitet, og har de par siste årene
også sunget en god del utenom kirke
og bedehus. De har derfor etter hvert fått et
variert og spennende repertoar. 
Den siste store konserten de hadde var i
Holleby kirke i mai. Da var kirken helt full.

Seminar i Stockholm
I januar neste år skal de på seminar i
Stockholm, hvor de (kun «VocApella») skal
jobbe med et par av sangerne i den kjente
svenske vokalgruppen «The Real Group». Det
gleder de seg masse til.

Uformell konsert
Julekonserten på Hafslundsøy blir en variert
og uformell konsert, hvor det blir servert alt
fra julesalmer til kjente amerikanske verdslige
julesanger. Det blir mulighet for litt allsang,
og det blir også noen solo- og duettsanger
med enkelte av medlemmene i gruppa. I
tillegg vil Øystein Lindberg delta som pianist
på konserten. 

Julekonserten i Hafslundsøy kirke
arrangeres i regi av kulturutvalget i Varteig
menighet. Konserten arrangeres
            fredag 15. desember kl. 19.00.

VVVVVarteig menighetsråd,arteig menighetsråd,arteig menighetsråd,arteig menighetsråd,arteig menighetsråd,
staben i Vstaben i Vstaben i Vstaben i Vstaben i Varteig og Hafslundsøy menigheter ogarteig og Hafslundsøy menigheter ogarteig og Hafslundsøy menigheter ogarteig og Hafslundsøy menigheter ogarteig og Hafslundsøy menigheter og

VVVVVarteig Menighetsbladarteig Menighetsbladarteig Menighetsbladarteig Menighetsbladarteig Menighetsblad
ønsker alle bladets lesønsker alle bladets lesønsker alle bladets lesønsker alle bladets lesønsker alle bladets lesereereereereere
en velsignet julehøytid ogen velsignet julehøytid ogen velsignet julehøytid ogen velsignet julehøytid ogen velsignet julehøytid og

et godt nytt år!et godt nytt år!et godt nytt år!et godt nytt år!et godt nytt år!
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Juletrefest

Breidablikks venner
innbyr til

juletrefest
fredag 29 desember

kl.19.00.
Det blir andakt ved

Arne T. Bøe.
Sang og musikk.

Bevertning.
Alle velkommen!

VARTEIG KIRKE

Julekonsert
søndag 17. desember kl. 16.00

Medvirkende:
Varteig skoles musikkorps.
Varteig menighetskor med blåsere og komp.

fremfører igjen julekantaten
«Den store stjerna» av Bjerkrheim/Takle

Andakt ved sokneprest Ingrid Sæverås

Kollekt.
ALLE  HJERTELIG  VELKOMMEN !

JULEGRANTENNING VED
VARTEIG KIRKE

Et år har gått, og jula står igjen for døra!
Da må julegrana ved Varteig kirke lyse for oss.

Den skal vi tenne:
TIRSDAG 5. desember kl. 18.00

Skolekorpset blir med oss og kommer marsjerende til kirken med
nisseluer og fakler � kjempefint!
De spiller for oss mens lysene tennes.
Så går vi rundt julegrana ute!

Presten vår ønsker oss velkommen inn i kirken.
Inne får vi julegløgg/-saft og pepperkaker.
Ellers skal vi synge litt sammen, presten holder en kort andakt og
Barnekoret «Minsten» har en enkel opptreden.

Kom � bli med � og la julestemningen sige på!

På vegne av Varteig menighetsråd
Lederne i «Barnesangen»

HJERTELIG VELKOMMEN!

JULETREFEST
Hva er vel romjula uten en juletrefest? Selvfølgelig må vi ha en fest!

4. dag jul, 28. desember inviterer «Barnesangen» til juletrefest kl. 17.30.

I år holder vi festen på Hasle menighetssenter.

Hva er vel juletrefest uten underholdning og mat? Selvfølgelig skal det bli begge deler.
Mye sang. Andakt. Gang rundt juletreet. «Gøttekællær», sjokoladeboller m.m.m. og POSER!

Hjertelig velkommen � til små og store � familie og venner!
Håper vi får en koselig kveld sammen!

Varm sangerhilsen fra «Barnesangen» ved lederne

Hasle menighetsenter
Hasle KFUK/M

har julemøte
8. desember kl.19.30.

Grøt og pepperkaker.
Utlodning til inntekt for

Varmestua.
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En dag med BABYSANG!En dag med BABYSANG!
Vi skriver tirsdag 12. september. Nydelig vær! SOL! Praktfull sensommerdag!
Noen «bestemødre» finner veien til kommunelokalet, kanitina, sånn vet ti-tiden. Hva skal vi der? Jo - ordne til «babysang»!
Der hører vi noen i trappa. Første baby på plass. Velkommen!
Vi hører flere, jammen blir det fullt hos oss - så flott!
Det er slik vi ønsker det: 22 babyer pluss to «storesøsken».
Så dukker det plutselig opp en mormor. Mormor har kameraet med, så klart, det er jo Torbjørg Bergerud. Og vips, så er vi
«foreviget». Flotte bilder. Takk!
Hele flokken, en kjempefin flokk, i ring på teppet, litt av et syn! Kom det en tåre i øyekroken?
Vi synger og synger, innimellom må vi opp, hoppe, sprette og «danse»!
Ser nesten ut som det ble slitsomt, men bytt, det går over.

Etter «Velkommen hit», mange sanger og stubber, vår faste avslutningssang «Jeg folder mine hender små» og «Takk for i
dag», venter maten. Deilig lunsj til oss voksne, og en trøstetår og ny bleie til de som trenger det. Praten går, maten smaker og
babyer blir bært og rugget - «og alle hjerter fryder seg»! Velkommen igjen!
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for barn 0-1 år: Tirsdager  kl. 11.00 i Varteig Rådhus, lave bygget:
  9. januar
16. januar
23. januar
30. januar
  6. februar
13. februar

for barn 1-3 år:   Onsdager kl. 17.30 i Varteig Rådhus, lave bygget:
7. mars
14. mars
21. mars
28. mars
 ( - påske - )

Barnekor med barn 3-6 år. Annenhver onsdag i Varteig Rådhus, kl.17.30:

Julegrantenning ved Varteig kirke tirsdag 5. desember kl. 18.00.
Juletrefest torsdag 28. desember kl.17.30 � 19.30 på Hasle Menighetssenter

Medium øver i Hasle Menighetssenter 9. januar kl.18.00.
Fortsetter med øvelser  annenhver  tirsdag  (like uker).
Vi øver ikke i skoleferiene.
Kontaktperson: Kirsten Holmen, tlf 69 13 13 86

11. april
18. april

Denne dagen har vi avslutning sammen med
«Babysang» og «Minsten», hvor vi griller, kjøretur
med hest, osv. Nærmere beskjed senere.

17. januar
31. januar
14. februar
 (vinterferie)
28. februar

14. mars
28. mars
  (påske)
11. april
18. april - avslutning sammen med «Babysang»

og «Småbarnsang» - se ovenfor.
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Varteig preste- og
menighetskontor
Ingaveien 33, 1735 Varteig

Telefon: ............................... 69 12 35 97
Telefax: ............................... 69 12 36 13

Kontortid:
Tirsdag: ............................ 12.00 - 14.00
Onsdag: ............................ 09.00 - 14.00
Fredag: ............................. 09.00 - 11.00

Sokneprest Ingrid Sæverås
Telefon kontor: ................... 69 12 35 95
Telefon mobil: ...................... 452 65 229

Daglig leder Sidsel Mathisen
Telefon kontor: ................... 69 12 35 97
Telefon privat: .................... 69 16 82 49
Mobiltelefon: ....................... 906 82 744

Kateket Mona Bøe:
Telefon kontor: ................... 69 12 35 81
Mobiltelefon: ....................... 413 06 974

Organist i Varteig kirke Knut Bøe:
Telefon privat: .................... 69 13 11 73

Organist i Hafslundsøy kirke
Britt M. Sørli:
Telefon privat:. ................... 69 16 84 83

Kirketjener i Varteig kirke
Linda Bjerkevold Lassen  (permisjon)
Bjarne Arntsen (vikar)
Telefon mobil: ..................... 413 01 166

Klokker i Hafslundsøy kirke
May Lisbeth Johansen
Telefon privat:. ................... 69 14 94 75

Menighetsrådsleder Torleif Thalberg:
Telefon privat: ..................... 900 41 347

Din totalleverandør av byggevarer

Slekters
gang

Døpte:
Varteig kirke:
Sivert Andrè Sundell
Sander August Larsen
Signe Mathea Frogner
Ole Johann Engh
Jesper Brusevold
Martine Renate Lystad Jørgensen
Signe Smaaberg Lunde
Pernille Frogner
Emilie Belsby
Kathrine Lunde
Malin Elise Ekeberg
Tobias Svennevik
Jonathan Brandth Andersen

Hafslundsøy kirke:
Jesper Warme-Andersen
Tuva Eirin Melby Sandmark
Sander Tønnesen
Daniel Paulsen Sæves

Vigde:
Varteig kirke:
Lise Charlott Jensen
 og Henrik Nilsen

Døde:
Asbjørn Eriksen
Anita I.Vikestad
Liv Evensen
Rolf Erling Bø
Øistein Knatterud
Gudrun Anette Kullerud
Morten A.Magnussen
Marie P.Spydevold

-spiller på ditt lag

org.nr. 969 674 882

post@brattset.no, Brenneveien 85, 1735 VARTEIG
Tlf: 69 13 28 40 - 907 53 371  Fax 69 15 37 68

TELEFON 69 13 12 28
Mobiltlf. 97 69 03 08

Gunnar Aarum

MAXI TAXI

Bønneteam
etablert
I et samvær på Furulund bede-
hus 16. oktober ble det drøftet å
ta opp oppgaven med et lite
bønneteam igjen.
Etter samtale mellom tidligere medlemmer av
bønneteamet og flere var det enighet om at
fem personer er et passende antall i teamet.
Disse fem er: tre fra Varteig menighet og to
fra Filadelfia.
Bønneteamet vil forsøke å stå til tjeneste for
syke og prøvede mennesker i Varteig og
Hafslundsøy.
Så langt vi kan vil vi besøke syke og andre og
prøve å formidle Guds hjelp og råd etter
oppfordring fra mennesker som ønsker dette.
Vi vil oppgi telefon til tre personer i gruppa.
Fra Filadelfia

Annar Hasle
Rita Holene -telefon 69 12 12 28

Fra Varteig menighet
Harald Bøe.
Kine Bergerud -telefon 69 12 01 35
Ole Bergerud -telefon 69 13 11 54

Be for oss at oppgaven må lykkes!

Vennlig hilsen Teamet
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HASLE HANDEL

Hasle - Tlf.: 69 13 12 12

ALT I DAGLIGVARER

Avd.
1. Hafslundsøy Bakeri 69 133460
3. Halden Storsenter 69 187895
4. Halden Syd 69 197804
5. Hafslundsøy Senter 69 149299
6. Storbyen Sarpsborg 69 156268
8. Stortorget Rakkestad 69 221518
Kontor:
Nordbyv. 87 1734 Hafslundsøy 69 133465
Fax 69 133470

I over 75 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. Prøv ett da vel!

HASLE
MENIGHETSSENTER

passer utmerket til private selskaper.
  Du kan leie til feiring/festligheter som:

- jubileer
- bursdagsfeiring
- konfirmasjoner
- minnesamvær

Senteret har et velutstyrt kjøkken med
kjølerom og servise m.v.
Ring i god tid for bestilling:
Hanne Kristin Huseby, telefon 69 1315 24
eller
Menighetskontoret, telefon 69 12 35 97.

Ønsker du besøk?
Kjenner du noen som trenger besøk,

eller vil du bli besøker?

Kontakt Ulla Britt Langerød,
telefon 69 13 21 49

eller Varteig menighetskontor,
tlf 69 12 35 97.

Tlf. 69 13 01 30
www.jolstad.no
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GUDSTJENESTER
Søndag er gudstjenestedag

Med forbehold om endringer.

Søndag 26. november,
siste søndag i kirkeåret:

Matt 25,1-13
Jes 51,11-15 og Åp 22,12-17
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Offer til konfirmantarbeidet.
Etter gudstjenesten blir det menighetsmøte om
gudstjenesteordningen i Varteig sokn. Se
omtale på side 6.

Søndag 3. desember,
1. søndag i advent:

Matt 21,1-9
Jes 62,10-12 og Rom 13,11-14
Varteig kirke kl. 18.00:
Lysmesse ved sokneprest Ingrid D. Sæverås.
Medium deltar.  Offer til misjonsprosjektet.

Mandag 25. desember,
1. juledag:

Joh. 1.1-5 [6-8] 9-14
Jes 9,2-3 og 6-7 og Hebr. 1,1-5a
Varteig kirke kl. 12.00:
Høytidsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Nattverd. Offer til Den Norske
Misjonsselskap.

Søndag 31. desember,
søndag etter jul:

Luk 2,25-38
Jes 63,7-9 og Gal 4,4-7
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Nattverd. Offer til menighetens
barne- og ungdomsarbeid.

Nyttårsaften:
Sal 103,1-4 og 8-12
1. Joh 1,5-7 og Luk 13,6-9
Varteig kirke kl. 23.15:
Nyttårsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Offer til menighetsarbeidet.

Mandag 1. januar,
Nyttårsdag / Jesu navnedag

Luk 2,21
Jes 43,1-3a og Apg 4,8-12
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Tom-Egil Nord-
engen. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 7. januar,
Kristi åpenbaringsdag:

Matt 2,1-12
Jes 60,1-6 og Ef 3,1-6
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Offer til Con Dios.

Hafslundsøy kirke.

Søndag 14. januar,
1. søndag etter Kristi åpenbaringsdag:

Luk 3,15-17 og 21-11
Jes 42,1-4 og Kol 1,15-20
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Festgudstjeneste med markering av nytt orgel.
Sokneprest Ingrid D. Sæverås. Korene deltar.
Offer til finansiering av orgelet. Se også
omtale på side 4-5

Søndag 21. januar,
2. søndag etter Kristi åpenbaringsdag:

Joh 2,1-11
2. Mos 33.18-23 og Tit 2,11-14
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Offer til Varmestua.

Søndag 28. januar,
Vingårdssøndagen:

Matt 20,1-16
Jer 9,23-24 og 1. Kor 9.24-27
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved vikarprest og kateket
Mona Bøe. Barnas misjonssøndag. Offer til
misjonsprosjektet.

Søndag 4. februar,
Såmannssøndagen:

Luk 8,4-15
Jes 55,10-11 og 1 Kor 1,20-25
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Nattverd. Speiderne deltar. Offer til
speiderarbeidet i Varteig.

Søndag 10. desember,
2. søndag i advent:

Matt 24.1-14
Mal 3,17-22a og Rom 15,4-7
Hafslundsøy kirke kl 11.00:
Gudstjeneste ved vikarprest Elisabeth Varnes.
Utdeling av bibler til 6.klassinger. Offer til
«Aksjon Håp»

Søndag 17. desember,
3. søndag i advent:

Matt 11,2-10
Jes 35,3-10 og 1.Kor 4,1-5
Varteig kirke kl. 16.00:
Julekonsert. Sokneprest Ingrid D. Sæverås
deltar. Offer til dekning av utgiftene ved kon-
serten.

Søndag 24. desember,
julaften:

Luk.2,1-14
Mi 5,1-4a
Varteig kirke kl. 14.30:
Julegudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Medium synger. Offer til Kirkens
Nødhjelp.
Varteig kirke kl. 16.00:
Julegudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Offer til Kirkens Nødhjelp
Hafslundsøy kirke kl. 16.00:
Julegudstjeneste ved vikarprest Elisabeth
Varnes. Offer til Kirkens Nødhjelp.

Varteig kirke.




