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Kommende utgivelser:
(Med forbehold om endringer.)

Neste nummer av Varteig menig-
hetsblad, nr. 3-2013, sommernum-
meret, er planlagt i uke 20, i slutten 
av mai. Frist for å levere stoff blir 
30. april.

Nr.  4-2013 er planlagt i uke 35, i 
slutten av august. Frist for å levere 
stoff blir 13. august.

Nr.  5-2013 er planlagt i uke 41, i 
begynnelsen av oktober. Frist for 
å levere stoff blir 24. september.

Nr.  6-2013, julenummeret, er 
planlagt  i  uke 48,  i slutten av 
november. Frist for å levere stoff 
blir 12. november.

Trykk:
KronaTrykk, Moss

Postgiro:
1503.17.17954

Tirsdag 15. jan kl 11:00: Formiddagstreff i Betania.

Torsdag 17. jan kl 19:00: Undervisningskveld  i Hasle 
Menighetssenter. Kari Mangerud Alvsvåg: Høysangen. 

Søndag 27. jan kl 17:00: Storsamling  i Hasle Menig-
hetssenter. ”Glede” - Bønnevandring for store og små.

Torsdag 31. januar er det årsmøte for medlemmene 
våre i Hasle menighetssenter. 
Søndag 10. feb kl 11:00: Søndagsskole i Betania.

Torsdag 14. feb kl 19:00: Undervisningskveld  i Hasle 
Menighetssenter. Jobs bok. Taler: Runo Lilleaasen.

Tirsdag 19. feb kl 11:00: Formiddagstreff i Betania. 
Andakt v Leif Sjølie. Sangvennene synger.
Søndag 24. feb kl 11:00: Søndagsskole i Betania.
Søndag 3. mars kl 17:00: Storsamling i Hasle Menig-
hetssenter. Tema: Å Tjene. Taler: Kirsten Brandt.
Søndag 10. mars kl 11:00: Søndagsskole i Betania.

Torsdag 14. mars kl 19:00: Undervisningskveld  i Hasle 
Menighetssenter. Tema: Forkynneren. Taler: Ingrid 
Dorthea Levinsen.

Tirsdag 19. mars kl 11:00: Formiddagstreff i Betania. 
Andakt v Finn Olav Myhre.
Mandag 1. april (2. Påskedag) kl 12:00: Friluftsguds- 
tjeneste på Grinderød i Skjebergdalen.
Søndag 7. april kl 11:00: Søndagsskole i Betania.
Søndag 7. april kl 17:00: Storsamling i Hasle Menighets-
senter.

- normisjon
- tør tjene sammen i tro

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

Program for VI-normisjon 
mars-mai 2013

Tirsdag 19.mars kl. 11.00: Formiddagstreff på Betanina.
Tale av Finn Olav Myhre. Sang av Harald Bøe og Øystein Skår.

Mandag 1.april kl. 12.00: Søndagsskolen deltar på Friluftsguds-
tjeneste på Grinderød gård i Skjebergdalen.

Søndag 7.april kl. 11.00: Søndagsskole på Betanina.

Søndag 7.april Kl. 17.00: Storsamling på Hasle meninghetssenter.
Regionsleder Bjørnar Holmedal taler over temaet: «Å være kristen 
– et offer?»

Tirsdag 16.april kl. 11.00: Formiddagstreff på Betanina.
Tale ved Ivar Gjerdi.

Torsdag 18.april kl. 19.00: Undervisningskveld på Hasle menighets-
senter.
Salomos ordspråk er temaet for kvelden. Leif Levinsen har ansvar 
for undervisningen.

Søndag 21.april  kl. 11.00: Søndagsskole på Betanina.

Søndag 5.mai kl. 11.00: Søndagsskole på Betanina.

Søndag 5.mai kl. 17.00: Storsamling på Hasle menighetssenter.

Torsdag 9.mai kl. 11.00: Søndagsskolen deltar på Familiefestivalen 
på Sjøglimt.

Tirsdag 21. mai kl.11.00: Formiddagstreff på Betanina
Tale ved Harald Frorud

Torsdag 23.mai kl.19.00: Undervisningskveld på Hasle meninghets-
senter.
Skjeberg Kirkekor kommer på besøk til oss.

Lørdag 25.mai Sommeravslutning, 
tid og sted kommer seinere.

Storsamlingene er lagt opp for hele familien.
Undervisningskveldenbe er først og fremst beregnet på voksne.

Vil fu ha en påminnelse på SMS når et møte nærmer seg?
Gi beskjed til Kine Bergerud, mob 977 95 376

eller på e-post: kinember@broadpark.no.

Mer om oss på www.vi.normisjon.no
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Dagen i dag den kan 
bli vår beste dag! 

Den vakre salmen av Erik Bye toner i bakgrunnen mens jeg leser 
fra Matteus 26: 
Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Da sier 
Jesus til dem: «I natt kommer dere alle til å falle fra og vende dere 
bort fra meg. Men etter jeg har stått opp, vil jeg gå i forveien for 
dere til Galilea.» 
Hva hadde skjedd før denne hendelsen? Hvordan hadde de hatt 
det de siste ukene? Jesus hadde mange ganger prøvd å fortelle 
disiplene sine det som hjertet hans var fylt av. Nå var de på vei til 
Jerusalem. På vei til påske, til lidelse og død. Disiplene hadde ikke 
skjønt det. De hadde ikke ører som kunne høre hva deres mester og 
venn fortalte dem om sin angst for det som lå foran. Disiplene den 
gang, var mest opptatt av å fi nne ut hvem av dem som var størst. 
Hvem som var den viktigste av dem. Egentlig. 
Nå har det gått noen dager. Jesus har vasket disiplenes føtter og på 
den måten vist dem hvem som er den største. De har spist sammen, 
delt brød og vin. «Dette er min kropp som gis for dere – dette er mitt 
blod som utøses for dere», var ordene de fi kk med på veien.
Nå er måltidet er over og de er på vei videre inn i mørket, i Sviket 
og Angsten. Så hører vi stemmen til Jesus der i mørket: «Dere kom-
mer til å svikte meg, alle sammen!»  -  «Men når jeg er stått opp, vil 
jeg gå i forveien for dere til Galilea. Der vil jeg møte dere på nytt!» 
Vi som har hørt og lest påskens drama en gang eller mange, mange 
ganger, vi vet hvordan Bibelen beskriver det som hendte. Jesus 
døde. Og han sto opp igjen fra død og grav! Det er ingen død Jesus 
lenger! Grava er tom! Påskedags hilsen til oss alle er: Jesus er stått 
opp! Jesus lever! 
Hadde vi ører som hørte hva hans hjerte var fylt av?  Svikta vi? Ble 
alt annerledes enn vi hadde tenkt? Jesus møter oss på nytt denne 
dagen. Han gir oss en ny start. Ny dag og nye muligheter! Den beste 
dagen! Ikke den smertefrie, sorgløse eller lykkelige dagen, kanskje. 
Men likevel.  Vi får en ny start sammen med Jesus som er levende 
midt i blant oss.  Han slutter ikke å møte oss. Jesus lever for å 

leve sammen med oss. 
Mangt skal vi møte, mangt skal vi mestre. 

Dagen i dag – den kan bli vår beste dag!

VÅR BESTE DAG:
Kom og lytt til lyset når det gryr av dag 
Solen løfter sin trompet mot munnen. 
Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag; 
Denne dag kan bli vår beste dag!
Stien som vi gikk i går er like ny; 
Hemmelig som ved vårt første mor-
gengry.
Mangt skal vi møte, mangt skal vi 

mestre;
Dagen i dag – den kan bli vår 

beste dag!

God påske! 
Hilsen Kirsten

Da sabbaten var over og det be-
gynte å lysne den første dagen 
i uken, kom Maria Magdalena 
og den andre Maria for å se til 
graven.  Med ett ble det et kraf-
tig jordskjelv, for en Herrens 
engel steg ned fra himmelen, 
gikk fram og rullet steinen til 
side og satte seg på den. Han 
var som et lyn å se til, og drak-
ten var hvit som snø.  Vaktene 
skalv av redsel da de så ham, 
og de ble liggende som døde.  
Men engelen tok til orde og sa 
til kvinnene: «Frykt ikke! Jeg 
vet at dere leter etter Jesus, den 
korsfestede.  Han er ikke her, 
han er stått opp, slik som han 
sa. Kom og se stedet hvor han 
lå!  Skynd dere av sted og si til 
disiplene hans: ‘Han er stått 
opp fra de døde, og han går i 
forveien for dere til Galilea; 
der skal dere få se ham.’ – Nå 
har jeg sagt dere det.»
     Da skyndte de seg bort fra 
graven, redde, men jublende 
glade, og de løp for å fortelle 
det til disiplene.  Og se, Jesus 
kom mot dem og sa: «Vær hil-
set!» De gikk fram og omfavnet 
føttene hans og tilba ham. Je-
sus sa til dem: «Frykt ikke! Gå 
og si til mine brødre at de skal 
dra til Galilea. Der skal de se 
meg.»

Matt. 28.1-10

Glassmaleri i Varteig kirke, «Kvinnene ved gra-
ven», malt av Borgar Hauglid i 1930.

dagen! Ikke den smertefrie, sorgløse eller lykkelige dagen, kanskje. 
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Historielagets vakre perle 
Bygningsmassen ble reist i 1884, og 129 år senere betrakter bevarings-
myndighetene tunet som svært viktig å ta vare på. Vi snakker om 
Varteig Historielags egen eiendom – Meieriet.
Det er i år 90 år siden meieridriften ble nedlagt på Varteig Meieri, men som man vil forstå – navnet 
lever videre i beste velgående.
Det er forresten ikke bare navnet som skal bevares for ettertiden. De fi re bygningene blir også tatt godt 
vare på. Bevaring er et primærmål for historielaget i Varteig, og heldigvis deles dette synet av kultur-
myndigheter både på fylkes- og riksplan. 

«Unikt tun»
Ikke ubetydelige summer er gitt i støtte fra både fylkeskonservatoren i Østfold og fra Kulturminnefondet 
for nødvendige arbeider på husene.
Så spares det heller ikke på godord fra bevaringsmyndighetene. Antikvar Roar Murtnes ved fylkeskon-
servatorens kontor sier det på denne måten:
«Fylkeskonservatoren fi nner det prisverdig at et av de siste bygdemeieriene i Østfold blir tatt
vare på – og det i sin helhet med også uthus. (…) Vi er svært glade for at eier tenker helhet her slik at 
alle bygninger teller med for å bevare dette unike tunet intakt.»

Lån fra presten
Meieriet ligger vakkert til, tilbaketrukket i forhold til 
Bygdehallen og museet. Eiendommen ble i sin tid skilt 
ut fra gården Brunsby Vestre, og i regi av Varteig Mei-
eriforening ble det i 1884 bygd våningshus til meieristen 
og hans familie, stall med uthus og en meieribygning i 
teglsten.

Varteig Historielag var så heldig å få Meieriet med gårdstun og bygningsmasse som gave av Westgaard-
familien i 1989. Stedet er nå base for mye av lagets virksomhet. Bildet er tatt i 1933 og viser fra venstre 
Anna, Anders, Klara og Aashild Westgaard, og til høyre Dora Lunde og Johan Kultorp.
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Før og nå
I serien «Før og nå» er tanken å presentere en artikkel i hvert nummer av Me-
nighetsbladet, bygd på et gammelt og et nytt bilde fra samme sted.
Varteig Historielag har tatt på seg ansvaret for artikkelserien. 
I nr. 6/2011 ble Snoppestad gård presentert, i 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 og 1/2013 Rud/Køya.
Har du kommentarer eller synspunkter på serien, send mail til varteighistorie-
lag@gmail.com

før og nå
I en artikkel om meieriforeningen i historielagets årstidsskrift Inga for 2002 står det at aksjeprisen i foreningen var fem kroner. 
Et betydelig beløp den gangen. Planene kunne realiseres etter at daværende sogneprest Jens Jonas Elstrand Jansen ga et lån 
til meieriforeningen på 1200 kroner.
På Varteig Meieri kinnet man smør og solgte melk. Den melken som ikke ble brukt til dette, ble kjørt med hest til Ise meieri hvor 
man laget ost av den. 

Mangslungen virksomhet
I 1923 fikk leverandørforeningen tilbud om å selge melken sin til De Norske Melkefabrikker i Sarpsborg. Ny vei fra byen til Varteig 
kirke gjorde at melken kunne hentes med bil.
Mot de moderne tider måtte selv Varteig Meieri kapitulere, og meieridriften ble avviklet og erstattet med melkeutsalg fra land-
handleriet.
I Inga for 2011 forteller søstrene Aashild Bergby og Klara Westgaard om en mangslungen virksomhet på Meieriet. Foreldrene 
deres, Anna og Anders Westgaard, overtok stedet i 1927.
De fortsatte butikkdriften med bensinutsalg fram til 1953. I 1903 var telefonsentralen blitt lagt til Meieriet, og i 1932 kom også 
posten dit. Sentralen ble nedlagt i 1961, mens posten hadde flyttet to år tidligere. I 1957 ble det innredet fryseri med 100 bokser 
som folk kunne leie på årsbasis. Dette tilbudet vedvarte til 1970.

Et samlingspunkt
Meieriet var et samlingssted. Ikke bare i butikkens åpningstid, men ofte også på kveldene. Søstrene Aashild og Klara fortalte i 
Inga for 2011 at det kunne knakke på kjøkkendøra, og inn kom folk som hadde lyst til å slå av en prat.
På den beskjedne vedkassa var det plass til to personer, på en kjøkkenbenk kunne det sitte tre – og ellers var det å sikre seg en 
stol som måtte være ledig. Eller en plass på gulvet.
Praten gikk om nytt og hendt, så her var det umulig å kjede seg. Og var et tema utdebattert, kunne Thorolf Haug, gårdsarbeideren 
på prestegården, stemme i med ei vise fra sin plass på vedkassa, fortalte søstrene.

Gave til historielaget
Meieri-eiendommen ble i 1989 skjenket til Varteig Historielag som en gave fra søsknene Øivind Westgaard, Klara Westgaard 
og Aashild Bergby. Historielaget var den gang på leting etter et egnet sted for et bygdetun, og i så måte kom gaven som bestilt.

Meieri-eiendommen slik den framstår i dag. Vi ser fra venstre grisehuset, boligen, 
uthuset og meieribygningen. Historielaget har for øvrig også fått kjelleren som hørte 
prestegården til, og som står nærmere Ingaveien. (Foto: Øistein Bøe)

I selve meieribygningen er det innredet et 
møterom, i tillegg til et eget rom tilegnet 
Olav Spydevold – samt et brannsikkert 
arkivrom. 
Både uthuset og grisehuset nyttes til mu-
seale formål, og i hovedbygningen er det 
flere permanente utstillinger.
Meieriet er en historisk perle – noe som ikke 
minst dokumenteres med den store virksom-
heten som er der på bygdedagen i juni.

Tekst: Øistein Bøe

Rettelse

I omtalen av Køya (Rud) i forrige utgave av 
Menighetsbladet skrev vi at Gustav Aksel-
sen som siste fastboende på plassen døde 
i 1957. Det riktige skal være at Akselsen 
døde i 1977.

Så tar vi også med at det er en amcar-klubb 
som har tilhold på «Smaaskolen paa Hou-
gen», som vi skrev om i julenummeret. 
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Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 
17.–19. mars

Vi møter hverdagshelter i Kirkens Nød-
hjelps prosjekter over hele verden. Dette 
er mennesker som er født på feil side av 
urettferdigheten. Men de vil forandre 
verden, og de vet hvordan. De er forbil-
der. Med årets fasteaksjon vil Kirkens 
Nødhjelp fortelle historiene til noen av 
disse forbildene. Vårt arbeid bygger 
på deres kunnskap og engasjement. De 
sikrer bærekraftige løsninger som er 
forankret i lokalsamfunnet. De får det 
til! Støtten fra norske menigheter gir 
forbildene mulighet til å skape virkelig og 
varig forandring. For seg selv, for andre 
og for hverandre.

Det er menigheter landet rundt som 
står for gjennomføringen av Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon. Varteig menighet 
arrangerer aksjon 19. mars og trenger 
bøssebærere. Ta kontakt med Kirsten 
Brandt, telefon 69 12 35 81 / 936 37 578 
dersom du vil være med.
Pengene som samles inn går til Kirkens 
Nødhjelps arbeid over hele verden. 

Støtt aksjonen direkte ved å:
☺ benytte kontonummer 1594 22 87493
☺ sende GAVE på sms til 2468 
        (200 kroner)
☺ ringe givertelefon 820 44 088 
        (200 kroner)

Bli med på 
Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon! 
Tirsdag 19. mars mø-
tes alle konfirmantene 
sammen med foreldre/
foresatte i Varteig kirke 
og i Hafslundsøy kirke 
kl. 17.30. 

Vi trenger å være flere 
bøssebærere, så vel-
kommen til å være med! 

Aktivitetsdag 9.februar
Lørdag 9. februar hadde VI-normisjon en aktivitetsdag 
sammen i og rundt Varteig skole. Nesten 60 små og 
store var samlet på denne flotte dagen, med strålende 
vintervær.
Samlingen startet med et felles brødmåltid før løyper, akebakker og skøyteis ble 
tatt i bruk. Etter tre timer med aktiviteter, var det tid for middag. Varm lapskaus 
smakte nydelig etter mye frisk luft.
Merete Winsevik holdt andakt for oss. Temaet var Petter og Peter. En kjent, norsk 
Petter jobber for å bli verdens beste på ski. Bibelens Peter hadde et høyere mål - 
himmelen. Begge måtte jobbe for å nå målet sitt.
Dagen ble avsluttet med Tarzansista og full fart i gymsalen.
Helgen ble avsluttet med at Karnevalsgudstjenesten i Varteig kirke.



Martha Gezahegn (28) 
solgte kroppen sin til frem-
mede menn. Nå er hun 
gift, mamma og lærer for 
andre tidligere sexarbei-
dere i Etiopia. Hun er ett 
av forbildene som utfører 
norske menigheters inter-
nasjonale diakoniarbeid.

Vi har sett det før, i de nattemørke ga-
tene hjemme i Oslo og i byer over hele 
verden: En kvinne som forhandler med 
en fremmed mann om prisen på det 
mest sårbare hun eier. En jente som 
gir bort en liten bit av seg selv i bytte 
mot en bunke skitne sedler, natt etter 
natt, til det ikke er mer igjen å gi. Eller 
til hun møter en engel som ikke vil ha 
noe fra henne, men som tilbyr henne 
håp. Et nytt liv.

Gir håp
–En natt kom det noen mennesker bort 
til meg på gaten, og en av dem ga meg en 
liten papirlapp. Det var en invitasjon til 
lunsj på et senter som het Nytt liv. Det 
hadde aldri falt meg inn at det kunne 
finnes noe nytt liv for meg. De fortalte 
meg at Gud fremdeles elsket meg, men 
jeg trodde ikke det kunne finnes en slik 
kjærlighet, forteller Martha Gezahegn.
Martha fikk virkelig et nytt liv gjen-
nom senteret som drives av Mekane 
Yesus, den evangeliske kirken i Etiopia. 
Kirkens diakonale organisasjon er en 
av Kirkens Nødhjelps lokale partnere. 
Hvert år tas 60 nye jenter inn i et toårig 
program som gir dem et underholds-
bidrag, yrkesopplæring, helsehjelp og 
terapi. 

Takker norske 
menigheter
Buro Durje er aktiv i den lokale me-
nigheten i Kazanchis-bydelen i Addis 
Ababa og som frivillig på Nytt liv-sen-
teret. Han ser på menighetene i Norge 
og Etiopia som jevnbyrdige partnere i 
arbeidet:
–Gjennom den diakonale tjenesten 
utfordres vi til å synliggjøre Guds 
kjærlighet der den virker mest fra-
værende. Det er en stor inspirasjon å 
vite at menigheter i Norge er med oss 
i dette arbeidet på sin måte. Gjennom 
Kirkens Nødhjelp opplever vi en sterk 
forbindelse med våre brødre og søstre i 
Norge. Jeg vil gjerne få takke alle som 
deltar i prosjektet vårt gjennom å ar-
rangere Kirkens Nødhjelps fasteaksjon!

Sammen forandre
Gjennom årets fasteaksjon vil Kirkens 
Nødhjelp sette fokus på mennesker 
som forandrer verden. Vi vil fortelle 
historiene om noen av dem som i våre 
prosjekter er med på å gjennomføre 
norske menigheters internasjonale dia-
konale arbeid i praksis. Gjennom film, 
historier og bilder vil vi se hvordan både 
nødhjelpsoperasjoner, langsiktige utvi-
klingsprosjekter og det beslutningspå-
virkende arbeidet er forankret i lokale 
behov og løsninger, og i den verdensvide 
kirkes diakonale oppdrag.
–Kirkens Nødhjelp har en naturlig plass 
i den verdensvide kirke, og det handler 
om mye mer enn bare identitet, sier 
generalsekretær Anne-Marie Helland. 
Hun utdyper: 
–Det er vårt nettverk av kirker og 
trosbaserte organisasjoner i Norge og 
verden over som gjør oss unike, som gjør 
at vi sammen kan skape så stor forand-

Fasteaksjon med 
fokus på
forbilder

ring. Over alt hvor det lever mennesker, 
finnes det en kirke – eller en moské, en 
synagoge eller et tempel. Det gir oss 
innpass der få andre har tilgang. Det 
gir oss mulighet til å utfordre religiøse 
ledere om tradisjonelle praksiser som 
kvinnelig omskjæring. Sammen med 
lokale partnere kan vi skape virkelig og 
varig forandring. Og sammen med nes-
ten 40 000 konfirmanter og en mengde 
frivillige i 2000 norske menigheter gjør 
vi fasteaksjonen til en av våre største 
nasjonale dugnader. Det gjør oss utrolig 
stolte og veldig ydmyke!

Fra fornedret 
til forbilde
Etter at Marthas to år i Nytt liv-
programmet var omme, ble hun spurt 
om å fortsette på senteret som lærer. 
Hun møtte Esubaleu i kirken, giftet seg 
og ble mor til Nathnael. For henne ble 
familien et håndfast bevis på den kjær-
ligheten som er så vanskelig å forstå.
–Jobben min er å lære jentene opp i et 
praktisk kunsthåndverk som kan sikre 
dem et levebrød. Men den viktigste 
lærdommen jeg kan gi dem, er at de er 
elsket av Gud. Jeg har delt deres forne-
drelse, og nå er jeg et forbilde som kan 
vise hvor sterk kjærlighetens makt er.

Martha Gezahegn (28) er lærer i kunsthåndverk på 
Nytt liv-senteret for tidligere sexarbeidere i Addis 
Ababa. Jentene lager vakre stofftrykk som selges i en 
liten butikk i byen. I fremtiden kan denne kunnskapen 
bli et levebrød, men allerede nå er ekstrainntektene 
velkomne.
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Søndag 7.april arrangerer speiderne i Varteig

JAKTEN PÅ VARTEIGTROLLET
Vi starter med gudstjeneste i
Hasle menighetssenter kl.10.00      

Salg av startkort kl.11.00-12.00

Vidar Bøe og Tahir Hussain får blomster av Arild Bøe. (Fotos:Ketil Strebel)

Disse sørget for vakker sang og musikk. 
Fra venstre Paul Hasfjord, Milena Bakken 
og Eirik Grøtvedt.

- En samtale har 
mer kraft enn piller
Tirsdag 12. februar kom «Årets ildsjel 2010», Vidar Bøe
tilbake til sitt gamle hjemsted. Han ga en fullsatt 
Hafslundsøy kirke litt å tenke på, da han kåsserte over 
tema «Tid sammen». - En samtale har mer kraft enn 
piller, hevdet han.
Til kulturkvelden på Hafslundsøy hadde 
han med seg sin blinde venn Tahir Hus-
sain, som han har syklet Trondheim-
Oslo sammen med. Tahir fortalte om 
sitt møte med Vidar.
Vidar Bøe advarte mot at vi måler hver-
andre på statistikk, og fremholdt at det 
fi nnes mange andre verdier enn å bli 
målt på prestasjon.
På kulturkvelden i Hafslundsøy kirke 
deltok også sangeren Eirik Grøtvedt, 
fl øytisten Milena Bakken og bassisten 
Paul Hasfjord. Arild Bøe akkompag-
nerte på piano.

De nye internettsidene til Kirken i 
Sarpsborg.

Nye internettsider
for Kirken i 
Sarpsborg

Menighetene i Sarpsborg 
kommune har nå fått nye 
internettsider. Arbeidet med 
å legge inn informasjon på si-
dene er godt i gang, men alt er 
ikke helt komplett ennå. Det 
er likevel grunn til å merke 
seg nettadressen: 
www.sarpsborg.kirken.no.
På de nye internettsidene finnes 
kontaktinformasjon til kirkevergen 
i Sarpsborg og til de ulike menig-
hetene. Her fi nnes informasjon som 
er grei for de som skal ha barnedåp, 
konfi rmasjon, vigsel eller gravferd.
På www.sarpsborg-kirken.no kan du 
lese menighetsbladene for de andre 
menighetene i Sarpsborg: Skjeberg 
menighetsblad og «Kirkenytt» som 
kommer ut på vestsiden av Glomma 
(i tillegg til vårt eget menighetsblad), 
du fi nner informasjon om gudstjenes-
ter og andre arrangementer i hele 
Sarpsborg kommune. Og du fi nner 
informasjon om menighetsrådene og 
fellesrådet.
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Karneval
i Varteig

kirke
Søndag 9. februar var det 
karnevalsgudstjeneste i 
Varteig kirke. Kirken var 
nesten helt full, og alle 
barna som var der hadde 
kledd seg ut med fine kos-
tymer. Ja, noen voksne 
hadde kledd seg ut også.
Hafslundsøy barnegospel-
kor sang, og sokneprest 
Ingrid fortalte om lille 
Sakkeus som klatret opp i 
et tre for å se Jesus.
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       for barn 1-3 år,  onsdager kl. 17.30 - 18.30
                   i Hasle menighetssenter:

30. mars, 6. april og 13. april

Kontaktperson for barnesang 
 Kirsten Brandt, tlf 936 37 578
  eller Ragnhild Brenne, tlf. 69 13 11 47. 

for barn 0 - 1år, 
 avsluttet for vårhalvåret

Barnekor med barn 3-6 år,
annenhver onsdag kl 17.30
 i Hasle menighetssenter:  
  
 30. mars       13. april
  

0 – 1 år, tirsdager kl. 11.00 - 13.00, 
   Hasle Menighetssenter

Avsluttet for vårsemesteret. Følg med i 
kommende nummer for datoer til høsten!

1 – 3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30, 
   Hasle Menighetssenter
13. mars   10. april
20. mars   17. april
  3. april   24. april

(3 – 6 år) onsdager kl. 17.30 – 18.30, 
    Hasle Menighetssenter 
13. mars   17. april
  3. april

Andre arrangementer der barnesangen synger/deltar:

Onsdag 20. mars kl. 17.30, Hasle Menighetssenter:
 Hverdagsgudstjeneste.
Onsdag 24. april kl. 17.30, Hasle Menighetssenter:
 Felles avslutning for sanggruppene.

 Kontakt: Kirsten Brandt, tlf. 936 37 578
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prikk

Fargelegg

Finn 
fem 
feil

(privatabonnement 
  hjem i posten)

 Gruppeabonnement 
  kun 189,- pr barn Dagens ord:

Sammen med Gud 
selv om vi ikke ser ham

Jakten på den 

stille stemmen

Den godeJakten på den 
stille stemmen

02 Himmel over livet
Ålesund Soul Children
Solister : Astrid Myren og Kristian 

WalderhaugT/M: Runar BangMusikkproduksjon/arr./miks: Dag 

Henning Kalvøy, 1/0 Studios, Oslo

Vokalproduksjon: Runar Bang
Trommer: Børre Flyen
   SØNDAGSSKOLEN NORGE 2011

04 Herren er min hyrde
Vetle Kleveland og Hanna Muren

T: Asle Bjorvatn (Salme 23)
M: PhatBackFra CD-en Propell   Sanden Media 201106 Kom til megJentegruppa Seven

Solist: Mathea Celine Løver
T: Britt-Venke Oldebråten
M: Melinda E. LøverFra CD-en Det er gull

   Seven Song Productions 201108 SkatteskrinTore ThomassenT/M: Tore Thomassen
Fra CD-en Skatteskrin
   Lynor as 2005

10 God tidAnita N. Gjerlaug, Rebecca 

Stangeland Kaufman, Mathias 

Fjalsett, Karin K. Manvik
T: Karin K. Manvik og Merete F. Arnevåg

M: Karin K. ManvikO: Hildegunn Garnes Reigstad
Gitarer, produksjon og arr. av komp: 

Kristian Kvalvaag, Basement Studio

Bratsj: Tarjei NystedMiks: Espen Gjelstad Gundersen, 

Audiopol StudioTekniker (vokal): Vegard Schow, 

Make Music AS   SØNDAGSSKOLEN NORGE 2012
12 Aria (utdrag)Liv-Benedicte Bjørneboe

Fiolin: Hallvard Bjørneboe Sæbø

M: Liv-Benedicte Bjørneboe
fra CD-en Aria   Liv-Benedicte Bjørneboe 200914 Tomas sangElias Songe og barn fra Tromøya

T/M: Hans Inge Fagervik
Programmering/tekniker : 
Rasmus SolemBass/keyboard: Rasmus Solem

Gitar : Hans Inge Fagervik
   SØNDAGSSKOLEN NORGE 2012

Tekniker voice: Håvard Gressum 

Antonsen, Studio Staffeldts
Postproduksjon/ferdigstilling: 

Vegard Schow, Make Music AS

Illustratør: Kanako & Yuzuru

Grafisk design: Camilla Hoholm

CD trykk: Dicentia
Produsent: Odd Ketil Sæbø© og    SØNDAGSSKOLEN 

NORGE 2012www.sondagsskolen.no

Bli en ekte tårnagent på 
www.tarnagentene.no
Få agentbevis og hemmelige oppdrag!

Manus: Odd Ketil Sæbø   Forteller: Harald Stoltenberg

En                         -CD 
Bestill barnebladet BARNAS 

med tårnagentenes klubbavis 

på www.sondagsskolen.no

Jakten på den 
stille stemmen

gjeteren

Den gode

gjeteren

En             
       -DVD

20 tegnefilmfortellinger 

fra Jesu liv.

Forteller: 

Harald Stoltenberg

Tegnere: 

Asbjørn Tønnesen,

Chris Murphy,

Vera Tataro,

Rikke Fjeld Jansen,

Raymond Gaustadnes,

Erik Ødegaard

Animasjon: 

Christoffer Alve, CirkA Film

Produsent innlesing: 

Merete Føyen Arnevåg

DVD-trykking: 

Dicentia

Tegneseriemanus/produsent:  

Runar Bang

    og © Norsk Søndagsskoleforbund 2011

PB 6552 Etterstad, 0606 OSLO

Bestilling av DVD: 

butikk@sondagsskole.no En
-DVD fra

Bli abonnent på

        Søndagsskolens barneblad

14 blader + DVD + bok rett hjem i posten.

Bestill på barnas@sondagsskole.no

14 blader + DVD + CD 
= kun 365,- 

Bestill på barnas@sondagsskolen.no 
eller på telefon 22 08 71 00

  hjem i posten)

 Gruppeabonnement  Gruppeabonnement 
  kun 189,- pr barn

SPRELLSSnett

Søndagsskolens 

nettside for barn!

.no

– Musikkvideoer
– Tegnefilmer
– BARNAS-konkurranser tarnagentene.no

Tårnagentenes 
      eget nettsted!

SIDE
Tegning: Kari Sortland

Te
gn

in
g: 

 K
ar

i S
or

tla
nd

Tegn en strek 
fra 1 til 2 og 
så videre. Hva 
skjuler seg her?

Fargelegg kvinnene ved 
den tomme graven!

De to bildene er nesten like. Finner 
du de fem feilene på bildet til høyre?
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Program for Hasle KFUK/KFUM 
Lørdag 6. april :  Dugnad på Tjellholmen

Søndag 26. mai:  Tur til Høgnipa
 Vi møtes kl, 14.00 ved Larsens hytte på Lilledal
                                   Grilling.

   
        Vel møtt til arrangementene !                                                                                 

Møter
Misjonssambandet, Varteig

Søndag 14. april kl 18 00: på Høgheim
Søndag  12. mai kl 18 00: på Breidablikk
Fredag 7. juni kl 18 00:  på Høgheim

Du er hjertelig velkommen!

Søndagsskolen
Neaskogs og Filadelfia

17. mars:   søndagsskolens påske-   
     frokost for hele familien. Kl. 10.30
24. mars:   påskefri
31. mars:   påskefri

  7. april:   vi deltar på jakten på 
   Varteig trollet
14. april:   vi deltar i Varteig kirke, 
   Tårnagentene
21. april:   søndagsskole
28. april:   søndagsskole

  5. mai:     søndagsskole
12. mai:     søndagsskole
19. mai:     søndagsskole
26. mai:     søndagssolens  sommer-
   avslutning på Strømnes.

Sted: 
Filadelfia, 
Varteig.

Kontaktpersoner:
Jorunn 
mobil   4790 8192         
Torill   
mobil  9001 8436

Våren barneforening
Møter på Breidablikk 

tirsdager kl. 18.00-19.30
 
Tirsdag 16.april får vi besøk fra NMS og libanesiske Naji 
Daoud. Han er programleder i SAT 7-Kids, tryllekunstner, 
forsøksmester. Vi gleder oss til en spennende kveld med 
mye moro.
Hafslundsøy barnegospel er med oss denne kvelden.
 
 
Tirsdag 14.mai UTE-barnemisjon. 
 
Begge kveldene blir det andakt, utlodning, mat og mye 
moro.
 

Alle er hjertlig velkommen☺
 
Spørsmål kan rettes til Kine Bergerud tlf. 97795376
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Døpte: 
Hafslundsøy kirke:
Anniken Aurora Johansen
Cedrick Nathaniel Berg Fallet
Varteig kirke:
Aksel Skivdal
Olivia Hendrickx

Døde: 
Thorbjørn Willy Andersen
Finn Arne Rudolfsen
Asbjørn Bråthe
Arild Steinar Sigvartsen
Ebba Elise Mikkelsen
Elsie Sørlie
Ottar Egil Larsen
Ingrid Helene Engebråten

Varteig preste- og menighetskontor
Ingaveien 33, 1735 Varteig

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

Epost: varteig.prestegjeld@
sarpsborg.com

www.sarpsborg.kirken.no

Sokneprest Ingrid D. Levinsen:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 95
Telefon mobil: ......... 452 65 229
E-post: ingrid-dorthea.levinsen 
@sarpsborg.com 
Soknepresten kan nås på mobil-
telefon når hun ikke er på 
kontoret.
Fung. daglig leder
Anne-Mari S. Meier:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 97
E-post: 
amm@sarpsborg.com 

Prostiprest Leif Levinsen:
Telefon kontor: ...... 69 15 18 18
Mobiltelefon: ........... 414 40 947
E-post:
le-levin@online.no 

Menighetspedagog 
Kirsten Brandt:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 81
Mobiltelefon: ........... 936 37 578
E-post:
kirsten.brandt@sarpsborg.com 

Organist i Varteig kirke
Tom Rønningsveen:
E-post: 
tom.roenningsveen@sarpsborg.com

Vik. kirketjener i Varteig kirke
Bjarne Arntsen:  
Telefon mobil: .......... 413 01 166
E-post: bjarnearntsen@hotmail.com

Klokker i Hafslundsøy kirke
Ove Brand:
Telefon mobil:. ......... 412 65 320
E-post: ove.brandt@sarpsborg.com

Menighetsrådsleder 
Kjell Lunde:
Telefon privat: ......... 69 13 13 03
Epost: kjelll@c2i.net

Varteig Menighetsblad
Adresse: 
Apolloveien 39
1734 Hafslundsøy
Epost:
varteig@menighetsblad.net

Slekters
gang

Din totalleverandør 
av byggevarer

Kontortid:
Daglig leder
Onsdag: ................  10.00 - 13.00
Torsdag:  ............... 10.00 - 13.00
Sokneprest treffes sikrest
Onsdag: ................. 10.00 - 12.00

Hafslundsøy
Barnegospel

Øvelse 
hver tirsdag 

kl 17.30 til 19.00 
i Hafslundsøy Kirke

Den nye lederen er Tom Rønnings-
veen, som er den nye organisten i 
Varteig. 

Håper så mange som mulig har lyst 
til å bli med ☺

Ved spørsmål eller andre henvendel-
ser, kan dere kan kontakt med 
Tom Rønningsveen, 
Tlf: 93 67 85 71
Mail: 
tom.roenningsveen@sarpsborg.com.
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Avd.
1. Hafslundsøy Bakeri 69 133460
3. Halden Storsenter 69 187895
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 80 år har vi  bakt  brød og kaker!  
Vi  baker fortsatt på den «gammeldagse» må-
ten, 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!

oyabakern@baker-skoglund.no

HASLE
MENIGHETSSENTER

passer utmerket til private selskaper:
 - jubileer
 - bursdagsfeiring
	 -	konfirmasjoner
 - minnesamvær

Senteret har et velutstyrt kjøkken med 
kjølerom og servise m.v.
Ring i god tid for bestilling:
Bjørn Kristiansen, telefon 69 13 13 51,
 mobil 916 64 166, krisiti3@online.no eller
Menighetskontoret, telefon 69 12 35 97.

Ønsker du 
besøk?

Kjenner du noen som trenger 
besøk,

eller vil du bli besøker?

Kontakt 
 Varteig menighetskontor,

tlf 69 12 35 97.

Ønsker du å annonsere i 
Varteig Menighetsblad?

Informasjon om priser etc.
får du ved henvendelse til 

menighetskontoret,
telefon  69 12 35 97
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Med forbehold om endringer.

GUDSTJENESTER  
Søndag er gudstjenestedag

Varteig kirke

Hafslundsøy kirke

Søndag 17. mars
Maria budskapsdag 
Luk 1,39-45
1 Sam 1,21-28 og Apg 16,12-15 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid 
D. Levinsen. Nattverd. Offer til Blå-
kors. 

Søndag 7. april 
2. søndag i påsketiden - 2013
Joh 20,24-31 
Jes 45,5-8 eller Apg 1,1-5 og 1.Pet 1,3-9  
Hasle menighetssenter kl. 10.00:
Familiegudstjeneste ved prostiprest 
Leif Levinsen. Offer til KRIK - Kristen 
Idrettskontakt. Jakten på Varteigtrol-
let.

Søndag 14. april 
3. søndag i påsketiden 
Mark 6,30-44 
Salme 23,1-6 el. Apg 5,27-42 
og 1.Pet 5,1-4  
Varteig kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid 
D. Levinsen, prostiprest Leif Levinsen 
og menighetspedagog Kirsten Brandt. 
Tårnagenter. Offer til trosopplæring i 
Varteig sokn. 
Menighetens årsmøte arrangeres 
etter gudstjenesten. 

Hasle menighetssenter.
Torsdag 9. mai

Kristi himmelfartsdag 
Joh 17,1-5
1 Sam 2,1-9 eller Apg 1,1-11 og Ef 1,17-23  
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Nattverd. Offer menighetens 
misjonsprosjekt.

Søndag 12. mai
Søndag før pinse 
Joh 16,12-15 
1 Kong 19,3b-13 eller Apg 24,10-21 og 1 Joh 5,6-12 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid 
D. Levinsen, prostiprest Leif Levinsen 
og menighetspedagog Kirsten Brandt. 
Konfirmantenes gudstjenesteprosjekt. 
Nattverd. Offer til Redd Barna.

Fredag 17. mai
Luk 17,11-19 
5 Mos 8,11-14 og 1 Kor 4,7
Varteig kirke kl. 12.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til Kirkens Bymisjon i 
Sarpsborg.

Søndag 19. mai
Pinsedag 
Joh 14,23-29 
1 Mos 11,1-9 og Apg 2,1-11 eller Rom 5,1-5
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid 
D. Levinsen. Nattverd. Offer til Åpne 
dører.

Søndag 26. mai
Treenighetssøndag 
Luk 24,45-48 
Jes 6,1-8 og Apg 17,22-34 
Varteig kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Le-
vinsen. Nattverd. Offer til menighets-
arbeidet. 

Onsdag 20. mars
Hasle menighetssenter kl. 17.30:
Hverdagsgudstjeneste ved sokneprest 
Ingrid D. Levinsen og menighetspeda-
gog Kirsten Brandt. Offer til Trosopp-
læring i Varteig sokn.

Søndag 24. mars
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. Nattverd. Offer til 
Kirkens nødhjelps fasteaksjon.

Torsdag 28. mars
Skjærtorsdag 
Joh 13,1-17 
Salme 116,1-14 og 1 Kor 11,23-26  
Hafslundsøy kirke kl. 18.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Nattverd. Offer til menig-
hetsarbeidet.

Fredag 29. mars
Langfredag 
Luk 22,39-23,46  
Varteig kirke kl.11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen.

Søndag 31. mars
Påskedag 
Joh 20,1-10
2 Mos 15,1-3 og Kol 2,12-15
Varteig kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Nattverd. Offer til Normisjon 
region Østfold. Kirkekaffe.

Søndag 21. april
4. søndag i påsketiden 
Joh 14,1-11 
Jes 40,26-31 eller Apg 8,26-39  
og 2  Kor 4,14-18 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Nattverd. Offer til menig-
hetsarbeidet.
 

Søndag 28. april
5. søndag i påsketiden 
Joh 17,6-11
1 Kong 8,12-13.27-30 eller Apg 11,1-18 
og Ef 2,17-22  
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Nattverd. Offer til Institutt 
for sjelesorg.

Søndag 5. mai
6. søndag i påsketiden 
Matt 6,7-13 
1 Kong 3,5-14 eller Apg 12,1-17  
og Ef 3,14-21 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Nattverd. Offer til kon-
firmantarbeidet. 



Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad,
Apolloveien 39,
1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 30. april.

Varteig Historielag
Varteig Historielag frister med et variert program 
for våren, der man har planlagt tre møter og to turer 
før sommeren. 
Mandag 18. mars kl. 19.00:
Møte i Ingasalen i Bygdehallen, der Rikard Sundås 
kåserer fra et innholdsrikt og variert liv. Her vil 
skjemt og alvor gå hand i hand, enten vi snakker 
om Rikard som gårdsgutt, skomaker, bussjåfør, 
verkstedeier, anleggsarbeider eller bonde.
Lørdag 20. april:
Tur med buss til Ragnar Johnsens gård Tånga i 
Lommeland i Strømstad kommune. Avreise fra 
Ise kl. 10.00, om Varteig skole og Hafslundsøy. 
Deltakeravgiften er 150 kroner. For nærmere 
orientering og påmelding, kontakt Marit Aasgaard 
innen 10. april, på tlf. 69 15 19 33 eller 984 01 373.

Mandag 29. april kl. 19.00:
Møte på Breidablikk, der Janette Ulvedalen 
foredrar over emnet «Fra bondens klær til bunad». 
Ulvedalen ga i 2011 ut boka «Bunader i Østfold» 
- blant annet med beskrivelse av tekstiler hentet 
fra museet i Varteig. Vær obs på at møtet er 
flyttet fra Bygdehallen til Breidablikk grunnet 
bygningsarbeider på Bygdehallen.

Lørdag 25. mai:
Varteig Historielag arrangerer tur med buss 
til Norsk Skogmuseum og Glomdalsmuseet på 
Elverum. Avreise fra Ise kl. 07.30, om Varteig skole 
og Hafslundsøy. Deltakeravgiften blir 500 kroner, 
som dekker buss, inngang med orientering på begge 
museene og avsluttende fellesmiddag på spisestedet 
Forstmann på skogmuseet. Nærmere opplysninger 
og påmelding skjer til Kari S. Lunde innen 15. mai, 
på tlf. 69 14 90 62 eller 482 29 088.

Mandag 3. juni kl. 19.00:
Arne Bøhaugen – født i 1924 – forteller om barneår 
og oppvekstkår på Snoppestad på 1930-tallet. 

Søndag 16. juni:
Bygdedagen.

Slektsforskergruppa møtes i Bygdehallen første 
torsdagen i hver måned klokka 19.00. Her er du 
velkommen innom, enten for selv å delta i gransking 
av slekt eller få hjelp til å forsøke å spore forfedre.

For dem som eventuelt ikke har fått anskaffet seg 
historielagets kalender for 2013, er det fortsatt et 
lite restopplag for salg (kr. 70). Vi minner også om 
at historielaget har Inga-hefter for salg (80 kr for 
2012-utgaven, moderert pris for eldre utgaver), og 
likeså de tre DVD’ene med skolefilmen fra 1959/
bygdefilmen fra 1961, kommunefilmen fra 1984 
og fløterfilm/1861-skuespill (stykkpris kr. 170). 
Bestilling kan skje til historielagets tillitsvalgte, 
eller på varteighistorielag@gmail.com

For mer informasjon – se:
www.varteig-historielag.no

Alle er hjertelig velkommen til våre arrangementer, 
og ta gjerne med deg en bekjent! 
Det er bevertning og loddsalg på alle møter.

 Styret

Program for
Varteig Bygdekvinnelag

19. mars 2013  kl.19.00, Vestvold, Ise:
   Tema: Gardiner. Gamle Dahl`s håndverksstue, EBS 
  søm og gardinverksted. Else Britt Solbrekke.                                                                  
16. april 2013 kl.19.00, Bygdehallen:
   Tema: «Bondekona» - vi tar fortiden med i nåtiden
  og drømmer om fremtiden. 
7. og 14. mai 2013 kl.17.00, Vestvold,Ise: 
 Medlemsmøte etter oppsatt plan. Steking av 
lefser. Vi inviterer med oss bakeinteresserte. 

Breidablikks 
venner

Breidablikks venner har 
ALLSANGKVELD 

fredag 15. mars kl 18.00.
Vi synger fra Mads Bergs sangbok. 
Andakt ved John Svartedal.
 

Møterute utover våren er følgende fredager: 
19. april
17. mai
21. juni

 
Forskjellig underholdning. Bevertning. Åresalg.

Alle interesserte er hjertelig velkommen!

Formiddagstreff i Hafslundsøy kirke
Det er formiddagstreff i Hafslundsøy kirke følgende tirsdager 
(4. tirsdag i måneden):
 26. mars
 23. april
 28. mai
Alle samlingene begynner kl. 11.00. Variert 
program. Hyggelig fellesskap. Bevertning. Sang. 
Utlodning og andakt.

Du er hjertelig velkommen!


