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Kommende utgivelser:
(Med forbehold om endringer.)

Neste nummer av Varteig menig-
hetsblad, 1-2017 er planlagt i uke 
4, i slutten av januar. Frist for å 
levere stoff blir 10. januar.

Nr. 2-2017 er planlagt i uke 13, i 
slutten av mars. Frist for å levere 
stoff blir 14. mars.

Nr. 3-2017 er planlagt i uke 22, i 
månedsskiftet mai/juni. Frist for å 
levere stoff blir 16 . mai.

Nr. 4-2017 er planlagt i uke 34, i 
slutten av august. Frist for å levere 
stoff blir 8. august.

Nr. 5-2017 er planlagt i uke 41, i 
midten av oktober. Frist for å le-
vere stoff blir 26. september.

Nr. 6-2017 er planlagt i uke 47, i 
slutten av november. Frist for å 
levere stoff blir 7. november.

Trykk:
KronaTrykk, Moss

Postgiro:
1020.29.91624

10.11 kl 19.00: Undervisningskveld, Hasle M.senter  
 Tema: ”Kvinner i Guds lappeteppe”
 Taler: Ingrid Dorthea Levinsen
13.11 kl 11.00: Søndagsskole i Betania på Ise
15.11 kl 11.00: Formiddagstreff i Betania på Ise.
 Gunnar Navestad og Tor Bersvensen 
20.11 kl. 17.00:  Storsamling, Hasle Menighetssenter. 
 Tema: ”Kanskje kommer kongen?” 
 Bønnevandring/delekveld
06.12 kl 19.00:  Vi reiser til  Skjebergdalen kirke  og   
 hører på et foredrag om Juletradisjo - 
 ner og St. Nicolasdagen
27.11 kl 11.00: Søndagsskole i Betania på Ise
11.12 kl 11.00: Søndagsskole i Betania på Ise
20.12 kl 11.00: Formiddagstreff i Betania på Ise.
 Harald Frorud og Misjonstrioen
28.12 kl 17.30:  Søndagsskolens julefest. Betania,Ise
12.01 kl 19.00: Undervisningskveld, Hasle M.senter
 ”Hvem var Martin Luther?” v Leif   
 Levinsen. 
22.01 kl 15.00:  Servering av pølser
         kl 15.30: Årsmøte + Pause m kaffe og frukt
         kl 17.00:  Storsamling 

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

Vil du ha en påminnelse på SMS når et møte nærmer seg? 
Gi beskjed til Knut Holmen, mob 909 77 805 

eller på e-post: koholm@online.no.

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

Åpen lavvo på 
Furuholmen
«Motivasjonsredet» (Ettervernsgruppa) 
på Furuholmen inviterer til 
Julemesse lørdag 3.desember kl 12.00 - 17.00.

• Salg av grøt, gløgg, kaffe, vafl er o.l.
• Trekning av julelotteriet.

Velkommen!

Ansv. Torunn og Johnny Jakobsen
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Konfi rmanter på samling i Hafslundsøy kirke. (Foto: Kirsten 
Brandt)

Konfi rmanttiden
er godt i gang

Konfi rmantene er godt i gang med samlinger og 
undervisning i de forskjellige temaene på pla-
nen. Vi har hatt pilegrimsvandring i skogen ved 
Grinerød, det har vært Mikkelsmesse, mange har 
vært ministranter og deltatt på gudstjenester, og 
vi har hatt fi lmkveld og lørdagssamling med tema 
om Gud og gudsbilder. For vi har vel forskjellige 
bilder med oss om hvem Gud er. Hvordan ser han 
ut ? Hvem er han – eller hun? Er han en mann, 
en far, en kraft? Spennende å snakke sammen 
om. Konfi rmantene fi kk male sine gudsbilder. Det 
ble mye forskjellig, og alle kunne fortelle hva de 
tenkte med det de hadde malt. Vi kunne fortelle om 
våre tanker, og mest av alt hva Bibelen forteller 
om Gud. Nå, når det snart er jul, blir vi jo spesielt 
minnet på at Jesus kom for å vise oss hvem Gud er. 
Her kan vi se noen av konfi rmantenes bilder. Alle 
bildene har vært på utstilling i kirkene våre. 

Kirsten

Konfi rmantene har malt gudsbilder, og de har vært stilt ut i 
kirkene våre.

I forbindelse med reformasjonsjubileet i 2017 ar-
rangerer Varteig menighet en rekke undervisnings-
kvelder på Hasle menighetssenter i samarbeid med 
VI Normisjon:

12. januar kl. 19.00: Hvem var Martin Luther? 
Kort innføring i Martin Luthers liv og lære ved pensjonert 
prest Leif Levinsen.

16. februar kl. 19.00: Rettferdiggjørelse ved tro 
Tårnopplevelsen: Luthers oppdagelse av Rom 1, 16-17 
ved Paul Erik Wirgenes, prest og avdelingsdirektør i 
Kirkerådet.

16. mars kl. 19.00: Toregimentslæren
Toregimentslæren er betegnelse på en tankemodell i Luth-
ers teologi som trekker et skille mellom to ulike måter Gud 
utøver sin makt i verden på: det åndelige og det verdslige 
regiment, ved Torleiv Austad er pensjonert professor fra 
Menighetsfakultetet.

20. april kl. 19.00: Luthers kjære Katarina
Et møte med Luthers kone: Katharina von Bora, ved Ingrid 
D. Levinsen, sokneprest i Varteig.

11. mai kl. 19.00: 
Salmer og diakoni – et luthersk perspektiv
Sindre Skeie refl ekterer over hvordan og hvorfor kristne til 
alle tider har uttrykt sin tro gjennom bå de diakoni og sang, 
og går i dialog med noen av Luthers synspunkter på dette.  
Sindre Skeie er teolog, salmeskriver, skribent og musiker, 
og jobber som kommunikasjonssjef ved Diakonhjemmet i 
Oslo. Han er leder i Norsk Hymnologisk Forening.

7. september kl. 19.00: Luthers katekismer
Kristendom for folk fl est, ved Tormod Van Der Hagen, 
prest og rådgiver for Borg bispedømme.

12. oktober kl. 19.00: Luthers forfatterskap og taler
Martin Luther har et rikholdig forfatterskap og er også 
kjent blant annet for sine bordtaler, ved Finn Ove Brand-
vold, sokneprest i Holleby og Solli.

9. november kl. 19.00: 
Skriften alene. Troen alene. Nåden alene
Sentrale læresetninger i Luthers teologi, ved Runo Lil-
leaasen er sokneprest i Rødnes, Klund og Rømskog.

7. desember kl. 19.00: Martin Luther i dag
Er reformasjonen relevant for vår tid? Hva skal vi ta 
vare på og hva bør evt. forkastes, ved Ingrid D. Levinsen, 
sokneprest i Varteig.

Alle arrangementene er på 
Hasle menighetssenter.
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I Hafslundskogen var det en liten hoppbakke. De gikk over isen på Nipa og inn i skogen
Bildets eier: Privat

isfl ate vi kunne boltre oss på. Der spilte jo Hafslund nå sine 
bandykamper og var på 1950- og 60-tallet et av landets 
beste bandylag og spilte fl ere sesonger i eliteserien, senest 
i 1966-67.
I dag ser jeg ingen aktivitet på isen. Skøytesporten har endret 
seg. Det meste foregår nå innendørs. Vi hadde ingen kunst-
frosne baner da, verken innendørs eller utendørs. Sparta 

Gamle glimt fra Varteig og Hafslundsøy

Vinter på Øya
Fra kjøkkenvinduet mitt kan jeg se Nipa, bielva til Glomma på østsiden av Hafslunds-
øy, som gjør at vi bor på ei øy. I Østhølen, som er den nederste delen av elva før den 
renner ut i Glomma ved fossen, er vannet grunt om vinteren og isen legger seg fort. I 
dag ser jeg at det er kommet snø på isen. Det gjør elva mer synlig der den ligger som 
en frossen liten innsjø.

Det går fort å skru tiden noen år tilbake, og skrur man lenge nok ser jeg en hel fl okk med unger som leker 
nede på isen. Jeg er også der, og vi går på skøyter. De gamle skruskøytene er byttet med bandyskøyter, 
lengdeløpskøyter og danseskøyter.

Isen brast under bandykamp
Før krigen hadde Hafslund IF etablert en bandyavdeling med bane på Østhølen. Jeg fi kk fortalt at en 
gang det ble spilt kamp der, gikk det galt, men ikke så veldig galt, heldigvis. Ved et «hjørneslag» samlet 
det seg så mange spillere foran mål, at isen brast, og mange spillere ble stående i vann til langt over livet. 
Men det var ikke bare på Østhølen vi kunne gå på skøyter. Når «nettene ble lange og kulda satte inn», 
kom en sprøytebil og sprøytet vann på Hafslundbanen. Når den var frosset til, var det en fantastisk stor 
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Før og nå
I serien «Før og nå» er tanken å presentere en artikkel i hvert nummer av Menighetsbladet, bygd på et gammelt og et nytt bilde 
fra samme sted. Varteig Historielag har tatt på seg ansvaret for artikkelserien.
I nr. 6/2011 ble Snoppestad gård presentert, 1/2012 Vestby gård/planteskole, 2/2012 AT-leiren i Varteig, 3/2012 kirkestallene 
i Varteig, 4/2012 Helgeby søndre, 5/2012 Ise stasjon, 6/2012 Øya-skolen som brant, 1/2013 Rud/Køya, 2/2013 Varteig Meieri, 
3/2013 Nipebrua, 4/2013 Harehytta, 5/2013 prestegården i Varteig, 6/2013 Ragnar Berg Kolonial på Øya, 1/2014 bensinstasjoner, 
2/2014 Nordkroken, 3/2014 Bygdehallen, 4/2014 Rødgårdene, 5/2014 Oluf Davidsen Ulvetangen, 6/2014 lottbrukeren på Helgeby 
og Skjeggeby, 1/2015 vielse på tysk i Varteig, 2/15 Huken, 3/15 butikken på Tangen, 5/15 Helgeby nordre og 6/15 bedehuset på 
Øya, 1/16 Varteig skole og 2/16 «Leif i kiosken», 3/16 Breidablikk, 4/16 slakter Rune Karlsen og 5/16 Betel på Ise.
Har du kommentarer eller synspunkter på serien, send mail til varteighistorielag@gmail.com

før og nå
Når snøen kom, var det ut på ski.

 Bildets eier: Privat

Stor skøyteinteresse
På Østhølen var det god plass. Vi måkte en stor bane, enten for bandy, ishockey eller kunstløp, og vi lagde lengdeløpsbane med 
indre og ytre bane, snøkanter på oppløpssiden og i svingene, og vekslingsfelt på «bortre langside» som Knut Bjørnsen så ofte refe-
rerte til. Med tanke på den store skøyteinteressen som var på 1950- og 60-tallet var skøytesport en yndet aktivitet om vinteren. 
Og radiosendingen fra NM, EM og VM på skøyter var høytidsstunder. 
Allerede kvelden før arrangementet leste man opp parsammensetningen på 500- og 5000-meteren i 10-nyhetene om kvelden. Vi 
fikk være oppe så vi fikk med oss det, for neste dag skulle vi sitte klistret foran radioen for å skrive rundetider og poeng. Det gjaldt 
å ha full oversikt. Mandag klipte vi ut fra avisene bilder og resultater og limte det inn i ei kladdebok.

Akende barn hadde «forkjørsrett»
Men det var ikke bare skøyter som ble brukt. Når det var kraftig vind sørfra, kunne det passe fint 
å få en «seiltur» på isen. Vi kneppet opp jakkene og slo ut med armene og på den måten fikk vi 
et seil. Vinden tok godt tak og vi for oppover isen på kjelke og spark, så langt som det var mulig, 
for lenger oppe snevrer elva seg inn og lager et lite fall, så der måtte vi stoppe.

Hafslundsøya er ganske flat, ikke mange høyder, men noen er det, og de visste vi å utnytte. Fra 
Hagastuveien går en liten bakke ned til Rødsøyveien. Den veistubben heter i dag Gydas vei og 
kommer egentlig fra Nordbyveien. Vi kalte bakken for «Hæhre-bakken», for de som bodde der 
het Hæhre. Bakken var en fin kjelkebakke. Vi startet i Hagastuveien, rente ned Hæhre-bakken, 
krysset Rødsøyveien og for ned skråningen på nedsiden og ut på isen. Det var ikke mange biler 
på 1950-tallet, men noen var det. Å krysse Rødsøyveien med kjelke i god fart var derfor ikke 
helt uten risiko. Men noen voksne visste råd. I Rødsøyveien ble det satt opp to bukker med skilt: 
«Akebakke». En på hver side av der kjelker og sparker krysset veien. Så her hadde vi forkjørsrett.

Hoppbakke ved Hoppveien
Når snøen kom, var det ut på ski. Det var ikke noe å vente på - over Nipa og inn i Hafslundskogen. Der var det både hoppbakke, 
og nord på Tangen, som vi kalte det, var det en liten utforbakke. Jeg kan ikke huske det selv, men jeg har pratet med noen som 
forteller at de har hoppet på ski her på Øya, i hoppbakken bak Hoppveien. Ikke uten grunn at den har fått det navnet. Nå er det 
bare navnet igjen.

Det står et bandymål i Østhølen i dag også, men det sitter fast i 
isen.

Foto: Arild Bøe

Noe som ikke var særlig å skryte av, var at vi - (ikke så mange, 
men noen gjorde det) - hang bak på biler. Sand og salt var 
det ikke så mye av, så det var gode vinterveier og fine å skli 
på. Det ble gjort all verdens knep for å stoppe en bil. Bussen 
var jo ganske enkel. Den stoppet overalt, for alle tok bussen 
den gang. Bussene hadde bagasjerom helt bakerst og med en 
luke som av og til sto åpen. Veldig enkelt for en som ville ha 
seg en gratis tur.

Når en tenker bakover, ser en fort at bevegelsesradiusen ikke 
var så stor, men du verden så mye en kunne gjøre. Men hele 
Øya ble brukt. Vi som bodde «nerafor» - det vil si skillet gikk 
ved Skoglund bakeri - vi var nesten ikke «oppafor». Så hva 
som skjedde der må noen annen fortelle om.

Arild Bøe

Amfi sto ferdig i 1963 og kunstisbanen ved stadion i 1986. Selv om det var 
kort vei til elva og skøytegleden var minst like stor, var det mye usikkerhet 
forbundet med leken der. «Var isen sikker nok i dag?» «I morgen er det meldt 
mildvær og regn». Det var mange hensyn å ta. Slik slipper man å tenke i dag, 
men det er jo et stykke å reise da… Det er ikke bare å ta skøytene i handa og 
rusle i vei, nå må det planlegges.

Nå står det en advarsel om at barn 
leker i Rødsøyveien.

Foto: Arild Bøe
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Breidablikks venner
har sin tradisjonelle

JULETREFEST
fredag 6. januar kl. 19.00. 
Varteig Menighetskor og Odd Arne 
Saltbones deltar.
Gang rundt juletreet. Loddsalg 
Bevertning. 

ALLE HJERTELIG 
VELKOMMEN  

En del av gjengen som var samlet på «Endelig Torsdag» og lagde pepperkake-
kirke i midten av november. (Foto: Kirtsen Brandt)

«ET» lagde pepper-
kakekirke...

Når ungdomsgjengen i kirken skal lage pepperkake-
hus, da må det jo bli en pepperkakekirke.
Annenhver uke samles en del ungdommer fra konfi rmantalder og oppover i 
Hafslundsøy kirke. Ungdomskveldene har fått navnet «ET - endelig torsdag». 
De slapper av med venner og spiller biljard, bordtennis eller airhockey. Ne 
å spise blir servert hver gang. Og kveldene avsluttes med lystenning og 
kveldsbønn.
På samlingen 10. november ble det laget pepperkakehus. Det vil si: Pepperka-
kekirke. Den som pryder forsiden på dette julenummeret av menighetsbladet.

Nora Wennsten (t.v.) og Martine Spydevold Olsen klare til å ta fatt på bygge-
arbeidene.

6

Julegran-
t e n n i n g 
i Varteig 
kirke

Tirsdag 
29. november

kl. 17.30. 

Musikkanter fra Varteig 
og Hafslundsøy skolekorps, 
«Minsten»  og Hafslundsøy 
barnegospel deltar. 

Julekonsert 
i Varteig kirke 
søndag 11. desember kl. 16.00. 

Varteig skolekorps, Varteig me-
nighetskor og solist Camilla Beck 
Arntsen deltar. 
Andakt ved Ingrid D. Levinsen

Juletrefest
Hafslundsøy kirke 
søndag 8. januar 
kl 16. 00.
Der deltar Barnegospel 
og Minsten. Det blir andakt 
ved Gunn Elisabeth Edvardsen. 
Lek og juletregang, bevertning. 
Ta gjerne med julekaker om dere 
har fl er igjen.
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I mitt barndomshjem var det levende lys på juletreet. De skjelvende små lysene ble høy-
tidelig tent når vi skulle begynne å gå rundt treet og synge julesanger. Selv jeg som var 
minst forsto at de små fl ammene krevde varsomhet, for å hindre at treet og huset skulle 
bli forvandlet til en askehaug. 
Senere ble det elektriske lys. De lyste hver dag og hadde mistet stearinlysenes skjørhet. 
De trengte ikke varsomhet og var ikke skjelvende og urolige. De elektriske lysene levde 
ikke på samme måte, de var kunstige.
Å tenne lys er et av den verdensvide kirkes mest brukte uttrykk for å søke kontakt med 
Gud og det hellige. Lysene hører ikke bare julen til. Dåpsbarn får et lys i dåpsgave fra 
kirken. I de fl este kirkerom er det nå mulig, også hos oss, å tenne lys i glober eller kas-
ser slik vi har lært det av våre katolske og ortodokse søsken. På gravstedene tennes det 
lys stadig oftere. 
Lystenning er tilgjengelig for alle. Det krever ingen ordrik bekjennelse. Bare denne enkle 
overgivelse av en tanke, en bønn til noe eller noen som er større enn oss og utenfor vår 
hverdag og vårt strev.
Gravstedene er lyst opp av lys i den mørke julenatten. På en særlig inntrykksfull måte 
knyttes forbindelsen mellom slekters gang og den utrolige fortellingen som formidles 
inne i kirkerommet. I kirkerommet møtes vi av Guds lys for oss og til oss.
Fortellingen hører vi i kirkerommet under julegudstjenestene: Gud som er helt anner-

ledes og større enn vårt «vesle vett», som Ivar Aasen sier, ble 
menneske. Gud forsto at vi ikke kan forstå hvordan Gud er 

uten å se og høre en røst vi kan gjenkjenne. Gud så våre 
lengslers lys og tente sitt lys for oss julenatt, midt i vår 
verden og i vårt mørke, for å vise oss hvem Gud er.
Gud kom som et spebarn, skjelvende og sårbart, men le-
vende. Varsomt må Josef ha løftet ham opp og lagt ham i 
krybben, husdyrenes matfat, slik at Maria kunne få svøpt 

babyen i den kjølige natten. Denne kvelden var Guds lys i 
verden mer som et skjelvende stearinlys på mitt barndoms 
juletre, enn en strålende og kraftfull sol som menneskene 

ikke kan nærme seg, slik vi hører om i Det gamle tes-
tamentet. Når Gud er kommet som et spebarn, kan 

vi alle nærme oss og la oss berøre av varmen fra 
Guds lys. Vi kan ha tillit til at Gud er med oss i 
all vår sorg, nød og glede. Et av navnene barnet 
fi kk forteller oss det: Immanuel – Gud er med oss. 
Gud er kommet til oss som vår bror og deler våre 
kår. Vi kan se hvem Gud er og fi nne veien til livets 
evige kilde. Så stor er julenatt. Så stort er det 
lille barnet som ble født denne natten. Jesus er 
lyset Gud tente for oss for å vise oss hvem Gud 
er og hvor Gud er å fi nne.

Lyset fra Gud
Av Atle Sommerfeldt, biskop i Borg
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Lavania (5) fra Sinjar er på flukt fra IS sammen med familien sin. I flykt-
ningleiren Kabarto i Nord-Irak sikrer vår menighet rent vann til 28 000 
mennesker sammen med Kirkens Nødhjelp. Årets juleoffer går til vårt 
arbeid for å gi flere barn en fremtid.

Lavania og familien hadde et godt liv 
i Sinjar, med eget hus i landsbyen Ger 
Azir. Så angrep IS. 

– Vi hørte skudd og bomber og flyktet 
til Sinjar-fjellet. Lavania var bare tre 
år gammel den gangen, og hun sa hele 
tiden at hun trodde IS kom til å drepe 
oss, forteller moren Jazia Hassan. Fa-
milien mistet besteforeldre og en tante 
og en onkel som ble igjen i landsbyen. 
De vet fremdeles ikke hva som skjedde 
med dem. 

– På Sinjarfjellet, hvor vi var i ni dager, 
hadde vi problemer med mat og vann. 
Vi drakk melk fra sauer, forteller Jazia.  

Nå har familien funnet trygghet i leiren 
Kabarto, et stykke utenfor Dohuk. Her 
bor 28 000 mennesker i hvite telt på 
rekke og rad, så langt øyet kan se, midt i 
den tørre ødemarken. Kirkens Nødhjelp 
sikrer rent vann og gode sanitærforhold 
for flyktningene. De gir også hygiene-
opplæring til barna. 

La flere fylle fem!

– Når jeg blir stor, har jeg lyst til å bli lege, sier Lavania (5).  Sammen med familien har hun funnet trygghet fra IS i leiren Kabarto 
i Nord-Irak. (Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp)

Lavania søker trygghet og trøst hos faren Khiri Saido. (Foto: Håvard Bjelland/Kirkens 
Nødhjelp)
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– Livet i leiren er bra. Jeg har fått 
mange nye venner her, men jeg husker 
venninnene mine fra Sinjar. Jeg håper 
jeg får treffe dem igjen i fremtiden, sier 
Lavania.  

Viktig bursdag
Hvert minutt dør elleve barn som ennå 
ikke har rukket å fylle fem år. 98,7 
prosent av disse barna blir født i fat-
tige land, og vannrelaterte sykdommer 
er blant de viktigste dødsårsakene. 
Fødselskomplikasjoner, feilernæring, 
meslinger og lungebetennelse er andre 
årsaker. 

Sammen med menighetenes egen bi-
standsorganisasjon Kirkens Nødhjelp, 
bidrar vår menighet til å sikre en trygg 
fødsel, gode helsetjenester, rent vann, 
ernæring og trygghet til barn i fattige 
land og til barn som er på fl ukt. 

9Det skjedde i de dager at det 
gikk ut befaling fra keiser 
Augustus om at hele verden 
skulle innskrives i manntall. 
Denne første innskrivningen 
ble holdt mens Kvirinius var 
landshøvding i Syria. Og 
alle dro av sted for å la seg 
innskrive, hver til sin by.   Josef dro 
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, 
som var lovet bort til ham, og som 
ventet barn.  Og mens de var der, 
kom tiden da hun skulle føde,  og hun 
fødte sin sønn, den førstefødte. Hun 
svøpte ham og la ham i en krybbe, 
for det var ikke husrom for dem. Det 
var noen gjetere der i nærheten som 
var ute på marken og holdt nattevakt 
over fl okken sin.  Med ett sto en Her-
rens engel foran dem, og Herrens 
herlighet lyste om dem. De ble over-
veldet av redsel. Men engelen sa til 
dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner 
dere en stor glede, en glede for hele 
folket: I dag er det født dere en frelser 
i Davids by; han er Messias, Herren.  
Og dette skal dere ha til tegn: Dere 
skal fi nne et barn som er svøpt og 
ligger i en krybbe.» Med ett var enge-
len omgitt av en himmelsk hærskare, 
som lovpriste Gud og sang:  
«Ære være Gud i det høyeste,  og 
fred på jorden  blant mennesker Gud 
har glede i!»  
Da englene hadde forlatt dem og 
vendt tilbake til himmelen, sa gje-
terne til hverandre: «La oss gå inn 
til Betlehem for å se dette som har 
hendt, og som Herren har kunngjort 
for oss.»  Og de skyndte seg av sted 
og fant Maria og Josef og det lille 
barnet som lå i krybben.  Da de fi kk 
se ham, fortalte de alt som var blitt 
sagt dem om dette barnet.  Alle som 
hørte på, undret seg over det gje-
terne fortalte. Men Maria tok vare på 
alt som ble sagt, og grunnet på det 
i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake. De 
lovet og priste Gud for alt de hadde 
hørt og sett; alt var slik som det var 
sagt dem.

28 000 mennesker lever sitt hverdagsliv i denne fl yktningleiren i Kabarto hvor Kirkens 
Nødhjelp sikrer rent vann og gode sanitærløsninger. (Foto: Håvard Bjelland/Kirkens 
Nødhjelp)

Å fylle fem år, kan sammenliknes med å 
krysse en bro. Når et barn har fylt fem 
år, er muligheten for faktisk å få vokse 
opp, drastisk forbedret. 

Lavania fylte fem år i fl yktningleiren 
Kabarto. 

– Når jeg blir stor, vil jeg bli lege, for-
teller hun. 

Et barn er født 
I julen feirer vi Jesus som ble født i en 
stall for 2000 år siden. Denne julen vil 
vår menighet også minne om barna 
som fødes inn i vår verden i dag – i fat-
tige land som Malawi og Etiopia, eller 
på fl ukt fra krig og lidelse i Syria og 
Nord-Irak.  Dersom du tenker deg på 
julegudstjenesten, håper vi du vil gi en 
gave til arbeidet vi gjør sammen med 
Kirkens Nødhjelp. Husk å ta med kon-
tanter til kollekten. La fl ere fylle fem! 

Håndvask og god hygiene forebygger vannrelaterte sykdommer og redder liv. Derfor 
er hygieneopplæring for barna en del av Kirkens Nødhjelps arbeid i fl yktningleiren. 
(Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp)
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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. 11-13 
   på Hasle menighetssenter 
 
Første samling blir
 tirsdag 10. januar kl. 11.00.   

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

   Første samling blir etter vinterferien,
i uke 9, onsdag 1. mars kl. 17.30.

3 – 6 år,  onsdager kl. 18.00 – 19.00, 
    Hasle Menighetssenter 
Siste samling før jul 23. november
Første samling etter jul blir
  onsdag 18. januar kl. 18.00.
  (merk: nytt klokkeslett på nyåret)
    
   Andre arrangementer der barnesangen synger/deltar:

Tirsdag 29. november kl. 17.30, Varteig kirke: Julegrantenning
Lørdag 24. desember, kl.14.30, Varteig kirke: Julaftengudstjeneste 
Søndag 8.januar. kl. 16.00, Hafslundsøy kirke: Juletrefest

Kontakt: Kirsten Brandt, tlf. 936 37 578
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SIDE

Finn 5 feil
Det var ikke ledig rom i Betlehem for Josef og Maria. 
De to bildene er nesten like. Finn du de fem feilene på bildet under?

Finn veien til Jesusbarnet i krybben!

Tegninger: Karoline Andersen
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Han svarte
: «Du skal e

lske Herren din Gud av hele 

ditt hjerte og av hele din sjel og av al
l din kraft o

g av 

all din forstand, og din neste som deg selv.»

Pianisten Martin.

Tårnagentene 

Supersetning
Lukas 10,27

4.-11. oktober Han svarte
: «Du skal e

lske Herren din Gud av hele 

ditt hjerte og av hele din sjel og av al
l din kraft o

g av 

all din forstand, og din neste som deg selv.»Supersetning
Lukas 10,27

4.-11. oktober

Jeg vil glede og fryde meg i deg. 

Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Supersetning
Salme 9,3

10.-17. januar

Jesus blir båret fram 

i templet

Han svarte
: «Du skal e

lske Herren din Gud av hele 
Jeg vil glede og fryde meg i deg. 

Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Jesus blir båret fram 

i templeti templet
Stol på ham, så griper han inn.

Supersetning
Salme 37,5

24.-31. januar

Peters 
 fiskefangst

21.–28. februar

7.–14. februar

   som ble borte

Gruppeabonnement kun 239,- per barn

(privatabonnement 
 hjem i posten)

Gruppeabonnement kun 239,- per barnGruppeabonnement kun 239,- per barn

(privatabonnement 
16 blader + 1 CD 
= kun 399,- 

Bestill på sondagsskolen.no eller 22 08 71 00

Abonnér på barnebladet

e

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

egjeteren

En

NSSF S0211 © 2011

Bibeltegneserier 
og gøyale aktiviteter!

Perfekt som 
faddergave!
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Søndagsskolen
Neaskogs og Filadelfia

Trenger dere å snakke med oss, eller bli hentet, treffes vi på følgende nummer:
Jorunn  mobil  47 90 81 92         Torill    mobil  40 03 76 80
Karin telefon  69 14 91 96

V i samarbeider med Varteig kirke men har våre samlinger, som er tilpasset 
to aldersgrupper, på Filadelfi a Varteig. 

27. november:
 Vi deltar i Lys våken gudstjenesten i Hafslundsøy 
kirke.
 4. desember:
 Søndagsskolens bakedag kl. 10.30:
 Ta med deg forkle og kakeboks.

Tirsdag 27. desember kl. 17.30:
Velkommen til Søndagsskolens juletrefest.

Søndagsskolen starter opp igjen 15. januar kl. 10.30.

Alle hjertelig velkommen til varierte samlinger  
med bibelfortellinger, sang og lek.      

Fredag 9. desember: Andventssamling 
på Hasle Menighetssenter.

Vel møtt til arrangementene!

Program for Hasle KFUK/KFUM 

Hei alle som går i 
5. og 6. klasse! 
Bli  med på Lys Våken i 
Hafslundsøy kirke lørdag 26. 
november - søndag 27. novem-
ber! Møt kl. 14.30. Det blir leker 
og mat, fakkeltog og innekos, 
hobbyaktivitet og gudstjenes-
teforberedelse. Vi overnatter i 
kirkerommet, så ha med det du 
trenger til det. Refl eksvest og 
innesko er også fi nt å ha. 
Vi blir mange voksne ledere 
og mange ungdsomsledere og 
nattevakter med på Lys Våken. 
Søndagen er det gudstjeneste 
kl 11.00, der vi deltar med alt 
vi har forberedt. Der er ALLE 
voksne og barn velkommen!
Du kan melde deg på ved å gå 
inn på 
     www.sarpsborg.kirken.no 
Der fi nner du Lys Våken-logoen 
som du trykker på. Og vipps, så 
ordner du det! 
Eller du kan kontakte : kirsten.
brandt@sarpsborg.com
Tlf. 93637578
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Varteig preste- 
og menighetskontor

Epost: varteig.prestegjeld@sarpsborg.com
www.sarpsborg.kirken.no

Postadresse:
Varteig menighet, Postboks 237, 1702 Sarpsborg

 Besøksadresse:
Varteig menighet, Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg

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

Menighetspedagog 
Kirsten Brandt:
Telefon kontor: ...... 69 11 68 11
Mobiltelefon: ........... 936 37 578
E-post:
kirsten.brandt@sarpsborg.com 

Organist Tom Rønningsveen:
E-post: 
tom.roenningsveen@sarpsborg.
com
Kirketjener i Varteig kirke
Ivar Aronsen 
Telefon mobil: .......... 908 28 586

Kirketjener i Hafslundsøy kirke
Ove Brand:
Telefon mobil:. ......... 482 12 389
E-post: ove.brandt@sarpsborg.com

Menighetsrådsleder 
Kjell Lunde:
Telefon mobil: ........... 932 44 011
Epost: kjell.lunde44@gmail.com

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

Benjamin Nordling Svein Åge Johansen

Hans K. Helgesen Birgit Groth

Sarpsborg og omegn 
begravelsesbyrå

Vakttelefon 69 130 130 (24t)
Kirkegata 29

www.jolstad.no        Lokaleid Begravelsesbyrå

.no
B EG R AV E L S E S B Y RÅ
Vi hjelper deg når du trenger oss  

Vi hjelper
deg videre.

www.fonus.no

Råde • Mosseveien 60 • Tlf. 69 28 59 17
Grålum • Tuneveien 97 • Tlf. 69 14 34 70
Rolvsøy • Svaneveien 3 • Tlf. 69 35 40 20
Moss • Gudes gt. 2 • Tlf. 69 25 36 00

Døpte:
Varteig kirke:  
Ludvig Smaaberg Brenne
Hedda Hasle Fuglem
Mads Henrik Flekkum 
Haakon Johannes Wold
Leon Alexander Matysiak

Døde:
 
Ivar Gustav Arnesen
Liv Willassen
Johan Sæter
Frode  Aaserød  Berndt
Berit Johanne Nilsen

Slekters gang
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Avd.
1. Hafslundsøy Bakeri 69 133460
3. Halden Storsenter 69 187895
7. Iseveien senter  69 877014
8. Stortorget Rakkestad 69 221518
 
Fax kontor  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 Er bakt med surdeig.
Prøv ett da vel!

post@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, 
eller epost: bjkr47@gmail.com.

Ønsker du 
besøk?

Kjenner du noen som trenger 
besøk,

eller vil du bli besøker?

Kontakt 
 Varteig menighetskontor,

tlf 69 12 35 97.

Ønsker du å annonsere i 
Varteig Menighetsblad?

Informasjon om priser etc.
får du ved henvendelse til 

varteig@menighetsblad.net

Vivo bokhandel 
(tidl. Bok&Media) 

– din spesialbokhandel i Østfold
tlf: 69 15 14 69

epost: torp@vivobokhandel.no
Velkommen til handel med mening!

Din totalleverandør 
av byggevarer
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Med forbehold om endringer.

GUDSTJENESTER  
Søndag er gudstjenestedag

Søndag 27. november 
1. søndag i adventstiden 
Matt 21,1–11 
Salme 24,1–10 og Rom 13,11–12 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen og menighetspedagog Kirsten 
Brandt. Lys Våken. Offer til trosopp-
læring i Varteig sokn.
 

Tirsdag 29. november
Varteig kirke kl. 17.30:
Julegrantenning ved sokneprest Ingrid 
D. Levinsen og menighetspedagog Kir-
sten Brandt.

Søndag 4. desember 
2. søndag i adventstiden 
Joh 14,1–4 
Salme 33,18–22 og Hebr 6,13–19a 
Hafslundsøy kirke kl. 18.00:
Lysmesse ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen og menighetspedagog Kir-
sten Brandt. Hafslundsøy barnegospel 
synger. Offer til KRIK - Kristen idretts-
kontakt.

Varteig kirke.

Søndag 11. desember
3. søndag i adventstiden 
Matt 11,2–11 
Jes 35,1–10  og 1 Kor 3,18–23 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet. 
Varteig kirke kl. 16.00:
Julekonsert. Offer til dekning av utgif-
tene til arrangementer. 

Søndag 18. desember 
4. søndag i adventstiden 
Luk 1,46–55 
Rut 4,13–17 og Rom 15,8–13 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Lino Lubi-
ana. Offer til menighetsarbeidet. 

Lørdag 24. desember
Julaften 
Luk 2,1–20 
Jes 9,1a.2.6–7 og 1 Joh 1,1–4
Hafslundsøy kirke kl. 15.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Lino Lu-
biana. Offer til Kirkens nødhjelp.

Varteig kirke kl. 14.30:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til Kirkens Nødhjelp.
Varteig kirke kl. 16.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til Kirkens Nødhjelp.
 

Søndag 25. desember
Juledag 
Joh 1,1–14 
Ordsp 8,1–2.22–31 og Hebr 1,1–6 
Varteig kirke kl. 12.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Varteig menighetskor synger. 
Offer til Det norske Misjonsselskap.

Søndag 1. januar
Nyttårsdag / Jesu navnedag  
Luk 2,21 
4 Mos 6,22–27 og Fil 2,5–11 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer Misjonssambandet.

Søndag 8. januar 
Kristi åpenbaringsdag 
Matt 2,1–12 
Jes 60,1–6 og Ef 3,1–7 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste.

Søndag 15. januar
2. søndag i åpenbaringstiden 
Matt 3,13–17 
Jes 42,1–6 og Apg 18,24–19,7 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. 

Søndag 22. januar
3. søndag i åpenbaringstiden 
Joh 2,1–11
1 Mos 1,26–31 og Åp 21,1–6
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. 

Søndag 29. januar 
4. søndag i åpenbaringstiden 
Luk 18,35–43 
Salme 146,1–10 og Rom 16,25–27 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste.  

 



Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad, Apolloveien 39, 1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 10. januar.

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy

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

Hilsen 
Tom Rønningsveen og 

Åslaug Sødal Gabestad, tlf. 93201451 

VELKOMMEN TIL 
HAFSLUNDSØY 
BARNEGOSPEL!

 Lurer du på noe kan du ta kontakt med Åslaug Sødal Gabestad 

Åslaug Sødal Gabestad, tlf. 93201451

Varteig 
Historielag

Historielaget avslutter et 
aktivt 2016 med julemøte 
første mandagen i desember. 
Da håper vi på mye folk og 
god stemning i Peisestua. De 
første samlingene inn i det 
nye året er også berammet.

Mandag 5. desember kl. 19.00:
Møte i Peisestua på Bygdehallen. 
Urmaker Erik Ødegaard kåserer over 
oppfinner Gunerius Johansen fra 
Varteig.

Mandag 6. februar kl. 19.00:
Årsmøte i Peisestua på Bygdehallen. 

Mandag 6. mars kl. 19.00:
Møte i Peisestua på Bygdehallen. Ro-
ger Torper fra Rakkestad kåserer over 
husmannsvesenet og husmannsplas-
ser i Rakkestad.

Lørdag 22. april kl. 16.00:
Møte i Peisestua på Bygdehallen. Søsk-
nene Skovholt Ingolfstad forteller om 
barne- og ungdomsminner fra Varteig.

Ellers slår vi gjerne et slag for Varteig-
kalenderen 2017. Vi lover fl otte bilder 
med god spredning både i tid og tema. 
Prisen er som de siste årene, 80 kroner. 
Historielagets kalender kan bestil-
les hos tillitsvalgte i laget. Dessuten 
besørger våre medlemmer dør til dør-
salg i Varteig i den nærmeste tiden. 
Selgerne vil også ha med seg historie-
lagets årstidsskrift Inga for 2016, samt 
dialekt-CD’en med teksthefte. Inga 
koster 100 kroner, CD’en 150 kroner.

Inga-heftet, dialekt-CD’en og de tidlig-
ere utgitte DVD’fi lmene kan også be-
stilles hos 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! 

Styret

Formiddagstreff i Hafslundsøy kirke
Vi har formiddagstreff i Hafslundsøy kirke hver 4. tirsdag 
i måneden kl.11.00: 
 
       Tirsdag 24. januar.
       Tirsdag 28. februar.

På disse formiddagstreffene 
har vi variert program, hyggelig samvær, bevertning, sang, 
andakt og utlodning.  

Du er hjertelig velkommen!


