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Å være i Ham som er
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bladet må være levert til redaksjonen innen tirsdag 7. mars.
Nr. 3-2006 er planlagt i uke 22, i
begynnelsen av juni. Frist for å
levere stoff blir 8. mai.
Postgiro:
0532 11 49 962
Trykkeri:
Stokke Trykk

Varteig menighets
årsmøte 2006
arrangeres i

Hafslundsøy kirke
søndag 12. mars
etter gudstjenesten.
På programmet:
Årsmøtesaker
Kaffe

Over skrivepulten min på kontoret henger
følgende «dikt»:
Det dumme
med ord
er at
de alltid
henger sammen
i altfor
lange rader
så meningen
blir borte
lenge før
jeg kommer
halveis ned
førstesiden
så derfor
hoppet øyet
av glede
da jeg
så dette
rare stykket
hvor ingen
linje fikk
mer enn
to ord
og plutselig
skjønte jeg
Guds navn
slik han
sa det
til Moses
i bok
nummer to
kapittel tre
der sier
Gud at
mitt navn
det lyder:

JEG ER
og det
var godt
det holder
for meg
å vite
idag at
HAN ER
og ikke
forandrer seg
det trygge
er at
han er
det jeg
ikke er
Jeg synes det er ganske sterkt at vi har en
Gud som har presentert seg med et verb!
JEG ER,er det navnet Gud presenterer seg
med i 2 Mos 3, 14-15. Og det sier ganske
mye om hvem Gud er. Vi mennesker sliter
ofte med å leve i øyeblikket. Noen av oss
har en hang til å henge igjen i fortiden.
Andre haster stadig mot det som skal
komme. Gud er, både i vår fortid og vår
framtid og akkurat nå. Han er en evig
presens. Og han forandrer seg aldri.
Uansett hvordan mitt liv til enhver tid arter
seg, er Gud!
Og han er nær meg. I alle forhold, alle
dager, i ethvert øyeblikk!
Det er godt å ta med seg i en hektisk
hverdag hvor mye kan gå opp og ned.
Gud forandrer seg aldri. Han er!
Ingrid prest
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Øya-kirkens kor deltok med sang under jubileumsfesten i Hafslundsøy kirke. (Fotos: Ketil Strebel)

- Et basebygg for hele befolkningen
- Det gir meg en intens glede hver
gang jeg kommer til Hafslundsøy kirke, tankene på ildsjelene
som stod bak dette praktbygget.
Slik beskrev prost Dag Mysen
sitt forhold til Hafslundsøy kirke, da han holdt festtalen under
kirkens 10-års jubileum den første søndagen i advent.
Av Ketil Strebel
Hafslundsøy kirke ble vigslet av biskop Even
Fougner 3. desember 1995 - på første søndag
i advent det året. 10 år etter ble jubileet feiret
i kirken.
- Våren 1993 sa prost Dag Mysen at «nå må
alle gode krefter konsentrere seg om et
kirkebygg - på Hafslund…». Jeg lurer på hva
han sier i dag, innledet kveldens møteleder,
sokneprest Aage J. Syvertsen i Tune.
Mysen var ikke sen om å kvittere:
- Jeg lærte noe grundig den gangen, noe jeg
aldri har glemt senere. Og jeg har vært en flittig
gjest i denne kirken de ti siste årene. Kirken
er blitt et basebygg og en arbeidskirke for hele
befolkningen på Øya, sa Mysen. - Den er et
formidabelt arbeidsredskap. Forbindelsen til
Tune ga krefter, nå er tiden moden for at
navlestrengen kappes.
På jubileumsfesten leste Berly Engen en
prolog. I forbindelse med jubileet ble det
overrakt en gave fra Kirkeringen på Hafslundsøy: et ikon malt av sarpingen Svein
Holm. Ikonet ble straks hengt opp i kirkerommet.
Hafslundsøy kirkeforening ble stiftet i 1966,
og startet sitt arbeid med å finne kirketomt og
begynne å samle inn penger. I 1977 ble
kirketomten anskaffet, og befolkningen på
Hafslundsøy fikk stadig nye løfter fra Tune
kommune om midler til kirkebygg.

Leder i Kirkeringen, Lisbeth Johansen, overrakte gave til kirken - et ikon malt av
Svein Holm. T.v. sokneprest Aage J. Syvertsen, som ledet jubileumsfesten.
Da Sarpsborg ble storkommune, skjønte
befolkningen på Hafslundsøy at det nok kunne
drøye meget lenge med kommunale midler. I
1993 stod det to millioner kroner på Kirkeforeningens konto, og vedtaket om å bygge
ble fattet. I september 1993 startet sprengningen på kirketomta. 7. november 1993 la
biskop Fougner ned grunnsteinen.

Skoglunds bakeri hadde laget flotte kaker
med bilde av kirken i anledning jubileet.

Hafslundsøy kirke.
I november 1995 stod bygget ferdig, og
ildsjelene med Arne Mikkelsen og Tor Egil
Brandsrød i spissen kunne overrekke et
gjeldfritt kirkebygg på 1100 kvadratmeter!

Bygget brukes i dag til barnegospelkor,
konfirmantundervisning, Øya-kirkens kor,
møter i Røde Kors, Øyadamenes lappeklubb,
barnemisjonen, speiderne, barnelosjen, møter
i NMS, festkvelder og Kirkeringen
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Feiret det nye soknet
Søndag 1. januar ble den første gudstjenesten i det nye Varteig sokn
feiret - i Hafslundsøy kirke. Der ble Varteig og Hafslundsøy
symbolsk knyttet sammen til ett sokn.
Det ble en høytidsstemt gudstjeneste, der prost
Dag Mysen, sokneprest Ingrid Sæverås,
prostikapellan Leif Levinsen og kateket Mona
Bøe deltok.
Tidlig i gudstjenesten ble sammenføyingen
symbolsk markert: Torleif Thalberg fra Hafslundsøy og Ragnhild Brenne fra Varteig brakte
hver sin ende av et sløyfebånd til kirkeverge
Jan-Erik Sundby, og Sundby knyttet de to
endene sammen.
Nok et eksempel på det gode samarbeidet fikk
menigheten da kirkekorene på Hafslundsøy
og Varteig sang sammen, under Knut Bøes
ledelse.
Etter gudstjenesten var det enkel kirkekaffe i
menighetssalen i Hafslundsøy kirke.
KS

Kirkeverge Jan-Erik Sundby knyttet
sammen sløyfebåndene han fikk av
Torleif Thalberg fra Hafslundsøy og
Ragnhild Brenne fra Varteig. (Fotos: Ketil
Strebel)

Gudstjenesten ble innledet med prosesjon.

Til venstre: Kirkekorene i Varteig og på
Hafslundsøy dannet et felleskor under
Knut Bøes ledelse.

Varteig Menighetsblad på internett
Varteig Menighetsblad er nå
også tilgjengelig på internett.
Dette tilbudet er i første rekke
rettet mot de som er interessert
i å følge med på hva som skjer i
kirkelivet i Varteig og på Hafslundsøy, men som ikke bor i
soknet selv - folk som har flyttet
herfra, som har familie her og
andre.
På internettsidene våre finner du først og
fremst menighetsbladet i PDF-format. Det vil
si at det er mulig å lese hele bladet fra første
til siste side, ved hjelp av et spesielt dataprogram, Acrobat Reader. Dette programmet
kan hentes gratis på internett.
Siste utgave av bladet blir gjort tilgjengelig
på nettet samtidig med at bladet er sendt til

Det er mulig å lese både siste og tidligere
utgaver av Varteig Menighetsblad på
nettsidene våre på internettadressen
www.varteig.menighetsblad.net.

trykking. Det vil si at det faktisk vil være mulig
å lese bladet på nettet noen dager før det blir
delt ut i postkassene.

På internettsidene finnes også tidligere utgaver
av bladet. Foreløpig ligger hele årgang 2004
og årgang 2005 der. Redaksjonen har
imidlertid som mål å arbeide seg sakte og
sikkert bakover i tid.
I tillegg finnes oversikt over gudstjenester i
kirkene våre (den samme oversikten som
finnes på side 11 i bladet), du finner informasjon om menighetskontoret vårt og om
menighetsrådet.
De som har familie og venner som kan ha
interesse av å lese bladet, som bor andre steder
i landet eller utenlands, bør gi dem et lite tips
om muligheten. Internettadressen skulle være
grei å lære:
www.varteig.menighetsblad.net. Legg merke
til at den ender på net og ikke no.
De som ønsker å sende elektronisk post til oss
kan bruke adressen:
varteig@menighetsblad.net, også det en
adresse som bør kunne være lett å lære.
KS
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FASTEAKSJON 2006 - AKSJONSDAG 4.APRIL 2006

«Ungdom ut av
vold og krise»
Aksjonen for Kirkens Nødhjelp i fastetiden er hele menighetens
aksjon! Også de voksnes. Både på Hafslundsøy og i Varteig
har vi lange og gode tradisjoner for å delta i fasteaksjonen for
Kirkens Nødhjelp. Den tradisjonen ønsker vi å fortsette med,
og å styrke.
Fokuset for fasteaksjonen 2006 er ungdom
som har opplevd krig og konflikt på forskjellige måter. Mange unge utnyttes og
brukes som våpen i krig, som soldater,
sexslaver og arbeidskraft. Det de har opplevd
av tap, frykt og vold, har gjort tenåringer til
krigsveteraner. Dette er et alvorlig , men også
et sterkt tema.
Sammen med dette nummeret av menighetsbladet følger det med en fastebøsse.
Vi vil oppfordre dere til å sette den på bordet
i fastetiden. Fastetiden strekker seg fra
askeonsdag 1.mars til påskeaften 15.april.
Bøssa kan være en god hjelp til å bli minnet
om å dele med våre medmennesker. En måte
å gjøre det på er å invitere en usynlig middagsgjest i løpet av fastetiden. Det det koster å ha
en ekstra middagsgjest legger dere på bøssa.
På den måten kan vi være med å hjelpe.
Bøssene kan leveres til menighetskontoret og
i kirkene våre. I tillegg vil vi sette ut kasser
for innsamling i Hasle Handel og på Coop
Mega. På skolens gudstjeneste før påske vil
det også være innsamling av fastebøsser.
På fastegudstjenestene 26.mars i Hafslundsøy
kirke, og 2.april i Varteig kirke vil vi rette
fokus mot aksjonen.
En siste utfordring; Vi ønsker at dere setter
av aksjonsdagen, 4.april, for å delta i innsamlingen. Oppmøte kl 17:30 i Hafslundsøy
Kirke for de som bor der, og 17:30 på
Kommunelokalet for de som bor i Varteig.
Har du spørsmål, send en mail til
mibo@sarpsborg.com eller ring kateketen på
69123581.
Vi ønsker dere en god fastetid.

Fasteaksjon for hele
menigheten
- Fasteaksjonen er hele menighetens aksjon. Vi håper derfor at både
unge og eldre setter av tirsdag 4. april til dør-til-dør-aksjonen for
Kirkens Nødhjelp, sier generalsekretær Atle Sommerfeldt.
Han forteller at arbeidet med årets aksjon
allerede er godt i gang. Temaet er «Ungdom
ut av krig og krise». Kirkens Nødhjelp ønsker
denne gangen å sette søkelys på situasjonen
til barn og ungdom i land der det har vært
langvarige konflikter og harde krigshandlinger.
- Mange tenker først og fremst på eldre
mennesker når de hører ordet krigsveteran,
men i dag er det ikke lenger slik. Krigsveteraner er de som har deltatt i og opplevd
krigen, enten som sivile eller soldater. Svært
mange er ungdommer, også jenter. For
eksempel i DR. Kongo, der mange er blitt
tvangsrekruttert til ulike militære grupper, og
har tilbrakt mesteparten av ungdomstiden i
militærleirer. Mange jenter er kidnappet og
holdt som «koner» for soldatene. Også
ungdom i Afghanistan og Rwanda har opplevd
lignende forhold, sier Sommerfeldt.
- I Sudan har det vært krig i 20 år, og en hel
generasjon vet knapt hva fred er. Nå er det
blitt undertegnet en fredsavtale, og disse
ungdommene skal være med på å bygge den
nye framtiden.
Sommerfeldt understreker at utfordringene er
enorme.

Generalsekretær Atle Sommerfeldt.
- Det er krevende å bygge opp et ødelagt land
og et næringsliv som ligger i ruiner. Enda mer
krevende er det å bygge opp igjen ødelagte
menneskesinn, slik at de kan tro på eget og
andres menneskeverd.
- Fasteaksjonen er en invitasjon til menigheter
og lokalsamfunn i Norge til også å være med
på denne store dugnaden for å skape fred der
urett og krig har foregått, avslutter Sommerfeldt.
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Konfirmantkoret i full konsentrasjon

Konfirmantleir
11.-13. november 2005
Klatring

Endelig! Vi skal på tur!
Årets høydepunkt vil
mange si! Sjøglimt Leirsted var leid. 52 konfirmanter var klare for å
reise på tur og 17 ledere
var MINST like klare.
Dette gledet vi oss til!
Det må nok innrømmes at vi var spente.
Denne gangen var det ikke bare konfirmanter fra Varteig og Skjebergdalen.
Øya skulle også være med. 20 ekstra konfirmanter krever plass. Dessuten var det
to nye prester i staben og flere ledere fra
Øya som vi ikke kjente så godt. Er det
rart vi var spente?
Vi skjønte raskt at dette blir bra! Lederne
gjorde en kjempegod jobb. Og konfirmantene oppførte seg eksemplarisk. Da er
det morsomt å reise på leir!

Steking av pinnebrød og vafler.

Varteig menighetsblad

Fra gudstjenesten i Hafslundsøy kirke på søndagen.

I løpet av helga ble vi gode på å leke.
Kveldssamlinger med tenning av lys og
fortellinger av troshistorier hørte også
med. På lørdagen var det to store poster.
Den ene besto av å forberede søndagens
gudstjeneste i Hafslundsøy kirke. Noen
skulle bidra med kor, andre med dans,
drama, pynting eller lesing av bønner. De
ble kjempeflinke. Denne dagen skulle vi
også ut på tur. En omfattende natursti med
steking av pinnebrød, vafler og bananer
som avslutning gjorde seg.
Etter en kort natt nærmet det seg avreise
til kirken. Dette var nok vi i staben aller
mest bekymret for. I ettertid spør vi oss
selv om hvorfor.. Det gikk jo kjempebra!
Vi rakk både å sove, stå opp, spise frokost
og vaske oss ut av Sjøglimt før foreldrene
hentet sine håpefulle kl 9:45.
TAKK til alle dere som gjorde at leiren
var mulig å gjennomføre. Uten dere
frivillige ledere hadde vi ikke klart det.
Og uten foreldre som kjørte både tidlig
og sent hadde vi heller ikke klart det..
TUSEN TAKK! Og jeg har allerede
bestillt Sjøglimt for neste års
konfirmantleir..
Mona- kateket

Dansegruppa under gudstjenesten i kirken.
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Trenger flere som kan
besvare krisetelefonen
Det er stadig flere som finner
fram til Kirkens SOS når de er i
krisesituasjon og trenger noen å
snakke med. Kirkens SOS i Borg
har rekruttert mange nye medarbeidere, ikke minst etter at det
ble åpnet en «satellitt» i Askim.
Men økende trafikk og noe
naturlig avgang av medarbeidere fører til et stadig behov for
flere frivillige som kan ta vakter
og besvare telefoner fra mennesker i krise.
Av Ketil Strebel
Hvert år settes det ny rekord i antall
henvendelser til Kirkens SOS. I fjor ble
178.000 telefoner besvart, 14.000 flere enn
året før. Kirkens SOS i Borg besvarte nær
16.600 henvendelser i fjor, mot 12.500 året
før. I tilegg er 400 skriftlige henvendelser
besvart som elektronisk post.
- Økningen skyldes nok først og fremst to ting:
at stadig flere blir oppmerksomme på
muligheten til å ringe oss, og at vi klarer å
øke kapasiteten slik at flere får svar når de
ringer, sier daglig leder for Kirkens SOS i
Borg, Harald Mella.

Mange ringer på natta
Mella kan fortelle om et forholdsvis stort trykk
på natta, og det kommer nå flere henvendelser
enn før mellom klokken fire og åtte på morgenen. Dette er et tidsrom Kirkens SOS har
forholdsvis beskjeden bemanning. Derfor er
det ønske om å utvide staben med frivillige
medarbeidere, og da gjerne med folk som er
villige til å stille grytidlig om morgenen.
- Vi har åpnet en «satellitt» i Askim. Det er et
lite lokale med plass til to telefonvakter. Det
har bidratt til at vi har fått mange nye
medarbeidere i Indre Østfold, de trenger ikke
reise helt til Fredrikstad for å gjøre en tjeneste,
forteller Mella.

Kurs for nye
medarbeidere
I mars begynner et kurs for nye medarbeidere
i Askim, i september vil det bli arrangert et
kurs i Fredrikstad. Kursene vil bli arrangert
på tirsdager, med noen samlinger på mandager,
og de avholdes på kveldstid.
De som har tanker om at dette er en tjeneste

Harald Mella er daglig leder for Kirkens SOS i Borg. (Foto: Ketil Strebel)
de kan tenke seg, er velkommen til å ta kontakt
med Kirkens SOS i Borg, på telefon 69 36 87
50, eller med elektronisk post: borg@kirkenssos.no.
Søknadsskjema fås ved telefonhenvendelse,
eller kan lastes ned fra nettsidene
www.kirkens-sos.no.
- De som søker om å være med på kurs, blir
innkalt til en samtale med oss. Deretter deltar
de på et kurs over ti kvelder med innføring i
ulike emner, det handler både om kunnskap
og om holdninger. Etter endt kurs blir de bedt
om å undertegne på en kontrakt: det er en taushetserklæring, vedkommende forplikter seg til
å stille opp på to vakter i måneden og delta i
de obligatoriske veiledningsgruppene, forteller Mella.
Han legger til at medarbeiderne har full styring
på hva slags vakter de vil ta, hvilken tid av
døgnet og hva slags ukedager.

God oppfølging
Alle medarbeiderne må delta i obligatoriske
veiledningsgrupper. Det er meget viktig, der
kommer flere medarbeidere sammen og har
mulighet til å ta opp problemstillinger de
møter, snakke ut om krevende opplevelser etc.
I tillegg får de frivillige tilbud om å delta på
andre kurs og samlinger, men dette er frivillige
tilbud.
Kirkens SOS i Borg er nå betjent på kveld
og natt fra klokken 19.00 til 7.00 og på
formiddag fra 08.30 til 13.30. Andre kontorer
har bemanning når telefonene her i Borg ikke
er betjent.

Meningsfull oppgave
- Å være frivillig medarbeider i Kirkens SOS
er i første rekke å være et medmenneske, et
medmenneske som er villig til å lytte, sier
Mella.

Han understreker at det er en meningsfull tjeneste som er utviklende og som gir mye tilbake.
Telefonvaktene vet naturligvis ikke hva som
møter dem når telefonen ringer. Noen bruker
telefonen fordi de føler seg ensomme og ringer
fordi de har et kontaktbehov. Andre ringer
fordi de er i dyp krise, ja kanskje nær ved å ta
sitt eget liv.
- Det er ingen tvil om at Kirkens SOS er et
selvmordsforebyggende tiltak, selv om
selvmordshenvendelsene helt klart er i
mindretall, sier Mella.
Han forteller at det er en del psykiatriske
pasienter som ringer, pasienter som får
behandling i det psykiatriske helsevesenet,
men som tydeligvis føler at de som behandler
dem ikke har nok tid til å snakke med dem og
lytte.

Unge jenter
I tillegg til telefontjenesten besvarer Kirkens
SOS henvendelser som er sendt som e-post.
Regelen er at slike henvendelser skal besvares
innen 24 timer.
- Det er mange unge jenter som bruker denne
tjenesten, og vi opplever at mange av de som
henvender seg til oss på den måten har store
problemer å stri med. Vi ser blant annet
tilfeller av incest, forteller Mella.
Skriftlige henvendelser besvares av de samme
medarbeiderne som besvarer telefonene, men
det er en regel om at svaret skal gjennomgås
av en annen kollega før det sendes. For øvrig
er alt selvfølgelig underlagt taushetsplikt, og
henvendelsene kan godt være anonyme.
Krisetelefon: 815 33 300
Tekst-telefon for døve: 55 32 56 97
Internett: www.kirkens-sos.no
Fra internettsidene kan det sendes SOSmeldinger - elektronisk post

Varteig menighetsblad
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Barnesang
i Varteig
Babysang

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. Bussen returnerer umiddelbart etter timens slutt.

Plan for våren 2006:
Februar:
5. februar:
12. februar:
19. februar:
26. februar:

søndagsskole kl. 10.30
søndagsskole kl. 10.30
vinterferie - ingen søndagsskole
vinterferie - ingen søndagsskole

Mars:
5. mars:
12. mars:
19. mars:
26. mars:

søndagsskole kl. 10.30
søndagsskole kl. 10.30
søndagsskole kl. 10.30
søndagsskole kl. 10.30

April:
2. april: søndagsskole kl. 10.30
9. april: påskefrokost kl. 10.00
Hele familien er velkommen
Det er ikke buss denne dagen.
16. april: ikke søndagsskole
23. april: søndagsskole kl. 10.30
30. april: søndagsskole kl. 10.30
Mai:
7. mai:
14. mai:
21. mai:
28. mai:

Karin (69 14 91 96)
Torill ( 69 13 11 20)
Jorunn (69 13 11 18)
Kristin
Tove (69 13 11 80)

søndagsskole kl. 10.30
søndagsskole kl. 10.30
søndagsskole kl. 10.30
sommeravslutning hos Torill og
Runar Wold på Strømneshaugen.

For barn fra 0 - 1 år:
Tirsdager kl. 11.00 på Kommunelokalet,
det lave bygget, Varteig rådhus:
Tirsdag 7. februar
Tirsdag 14. februar

Småbarnsang
For barn 1-3 år:
Onsdager kl. 17.30 - 18.30, Varteig rådhus:
Onsdag 1. mars
Onsdag 8. mars
Onsdag 15. mars
Onsdag 22. mars
Onsdag 29. mars
Onsdag 5. april

Barnekoret «Minsten»
For barn 3-6 år:
Annenhver onsdag, kl. 17.30-18.30,
Varteig rådhus:
Onsdag 15. februar
Onsdag 1. mars
Onsdag 15. mars
Onsdag 29. mars
Onsdag 5. april.

Utedag
for Babysangen, Småbarnssangen og
Minsten på Vestgård. Kjøretur med hest,
bål og moro:
Onsdag 5. april kl. 17.30

Medium

Fra en opptreden i Varteig kirke.
Medium er et kor for barn som er seks år eller
eldre. Vi har egen kompgruppe med piano,
trommer og bass.
Øvelser i Varteig menighetssenter annenhver
tirsdag (i like uker) fra kl 18.00-19.30.
Ingen øvelse når skolen har fri/ferie.
Kontaktperson: Kirsten Holmen,
tlf. 69 13 13 86

Fra en øvelse i Hasle menighetssenter. (Foto: Knut Holmen)
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HASLE HANDEL

HAR DU HØRT AT...

Hasle - Tlf.: 69 13 12 12

Ørneredet
ALT I DAGLIGVARER

og

Ise Kristelige
Ungdomskor
ARF-AUTORISERT REGNSKAPSFØRER

har byttet navn?
Nå heter de;

BRATTSET REGNSKAP

Con Dios

REGNSKAPSTJENESTER - FAKTURERING
LØNN- ØKONOMISK VEILEDNING

De samles på Hasle
Menighetssenter

BRENNEVEIEN 85, 1735 VARTEIG
TLF. 69 13 28 40 / 907 53 371
Fax 69 15 37 68
E-POST: PRATTSE@ONLINE.NO

Onsdager kl 19-21
VELKOMMEN!

Slekters
gang
Døpte:
Varteig
Jesper Olsen
Thea Emilie Olsen
Guro Bergerud
Sanne Martine Holen
Jon Einar Skaar
Martin Kvisler Arntsen
Martin Jelsness Ringsrud
Hafslundsøy:
Herman Knatterud-Hanssen
Bror Viggo Skammelsrud-Furuli
Marius Aschjem Magnestad

Døde:
Varteig:
Ingeborg Kullerud
Ole A. Bøe
Roald Karlo Torbjørnsen
Kåre Kokkim
Hafslundsøy:
Marius Karlsøen
Audun Kristiansen
Magne Gudmund Gundersen

KNATTERUDFJELLET TRELAST AS
1730 ISE Tlf. 69 16 18 20

TELEFON 69 13 12 28
Mobiltlf. 97 69 03 08
Gunnar Aarum
MAXI TAXI

Tlf. 69 13 01 30
www.jolstad.no
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GUDSTJENESTER
Søndag er gudstjenestedag
Søndag 5. februar,

Søndag 5. mars,

Søndag 9. april,

vingårdssøndagen:

1. søndag i faste:
Matt 16,21-23
1 Mos 4,3-7 og Jak 1,12-15
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid Sæverås.
Nattverd. Presentasjon av diakoniutvalget i
Varteig. Kirkekaffe ved diakoniutvalget. Offer
til diakoniarbeidet.

palmesøndag:
Mark 11,1-10
2 Mos 12,21-28 og Hebr 2,14-18
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid Sæverås.
Offer til konfirmantarbeidet.

Luk 17,7-10
5 Mos 8,7.11-18 og 1 Kor 3,4-11
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid Sæverås.
Speiderne deltar. Offer til speiderarbeidet i
Varteig.

Søndag 12. februar,
såmannssøndagen:
Mark 4,26-32
Jer 20,7-9 og Hebr 4,12-13
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid Sæverås.
Nattverd. Offer til Bibelselskapet.

Søndag 12. mars,
2. søndag i faste:
1 Kong 18,21-26.36-39
Jak 5,[13-15]16-20 og Luk 7,36-50
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid Sæverås.
Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.
Offer til Søndagsskolen.

Søndag 19. mars,
3. søndag i faste:
Luk 4,31-37
2 Sam 22,1-7 og 2 Kor 12,7-10
Varteig kirke kl. 18.00:
Musikal. Sokneprest Ingrid Sæverås,
prostikapellan Leif Levinsen og kateket Mona
Bøe. Offer til menighetsarbeidet.

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 privat: .................... 69 22 14 21
Prostikapellan Leif Levinsen
Telefon hjemmekontor ....... 69 18 66 50
Mobiltelefon: ....................... 414 40 947

Søndag 26. mars,

Varteig kirke.

Søndag 19. februar,
Kristi forklarelsesdag,
barnas misjonssøndag:
Joh 17,1-8
2 Mos 3,1-6 og 2 Pet 1,16-18
Varteig kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingrid
Sæverås og kateket Mona Bøe. Offer til
menighetens misjonsprosjekt.
Hafslundsøy kirke kl. 18.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid Sæverås
og kateket Mona Bøe. Offer til Normisjonen.

Maria budskapsdag:
Luk 1,46-55
Jer 33,14-17 og Ef 1,3-6
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Fastegudstjeneste ved prostikapellan Leif
Levinsen. Konfirmanter deltar. Offer til
Kirkens Nødhjelp.

søndag før faste:
Joh 12,24-33
4 Mos 21,4-9 og 1 Tim 2,4-6
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostikapellan Leif
Levinsen. Offer til Røde Kors på Hafslundsøy.

Kateket Mona Bøe:
Telefon kontor: ................... 69 12 35 81
Telefon privat: .................... 69 13 28 34
Mobiltelefon: ....................... 413 06 974
Organist i Varteig kirke Knut Bøe:
Telefon kontor: ................... 69 13 11 73
Organist i Hafslundsøy kirke
Øystein Lindberg:
Telefon privat:. ................... 69 14 19 00

Hafslundsøy kirke.

Søndag 2. april,
Søndag 26. februar,

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

5. søndag i faste:
Joh 11,45-53
3 Mos 4,13-20 og Hebr 9,11-15
Varteig kirke kl. 11.00:
Fastegudstjeneste ved sokneprest Ingrid
Sæverås. Konfirmanter deltar. Offer til
Kirkens Nødhjelp. Offer til Kirkens Nødhjelp.

Prekentekstene og lesetekstene står nå oppført for hver søndag på gudstjenesteoversikten.

Kirketjener i Varteig kirke
Linda Bjerkevold Lassen:
Telefon kontor: ................... 69 15 31 84
Klokker i Hafslundsøy kirke
May Lisbeth Johansen
Telefon privat:. ................... 69 14 94 75
Menighetsrådsleder Torleif Thalberg:
Telefon privat: ..................... 900 41 347
Hafslundsøy kirke: ............ 69 12 59 58
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Utvalg i Varteig
menighet
Det nye menighetsrådet i Varteig
har konstituert seg, og Torleif
Thalberg er valgt til rådets leder.
Lisbeth Sikkeland er valgt til
Varteigs representant i kirkelig
fellesråd i Sarpsborg kommune.
I sitt møte 18. januar
valgte menighetsrådet
medlemmer til en del
underutvalg. Følgende
utvalg har fått sin sammensetning:
Diakoniutvalget:
Kine Bergerud (leder),
Ulla Britt Langerød,
Torleif Thalberg.
Alf Lund, Lisbeth
Johansen, Solbjørg Bøe, Ingrid D. Sæverås.
Gudstjenesteutvalget: Anne May Aronsen,
Knut Bøe, Ingrid D. Sæverås og Leif Levinsen. Dette utvalget skal suppleres med
ytterligere ett medlem, primært et medlem
bosatt på Hafslundsøy.

Formiddagstreff
Hafslundsøy kirke våren 2006
28. februar:
Andakt Kjell Jensen.
28. mars:
Andakt Arne Værnes
25. april:
Andakt og sang av Knut Lande.
Vi begynner kl.11.00. Bevertning og utlodning på alle treffene.
VELKOMMEN

MUSIKAL-FREMFØRING
18. og 19. mars kl 18.00
med konfirmantene og Con Dios
For tredje gang er vi i gang med å øve inn en liten musikal med konfirmanter og andre
ungdommer fra Con Dios. (Tidligere Ise Kr. Ungdomskor og Ørneredet)
Vi inviterer til fremføring 18.mars i Hafslundsøy kirke, og 19.mars i Varteig Kirke.
Begge kvelder kl 18..00.

Velkommen!
Trosopplæringsutvalget:
Mona Bøe, Leif Levinsen, Pål Bergerud, Kjell
Arne Skagemo, Sonja
Klemsdal.

Lisbeth
Sikkeland.

Kulturutvalget: Yngvil E
Hansen, Ivar Aronsen,
Øystein Lindberg, Liv
Rødsethol.

Hasle KFUK/KFUM
Vårens program
10. februar:
Årsmøte
Andakt v/ kretssekretær Kjetil Haga
Årsmøtesaker
Kveldsmat og kollekt
10. mars:
Bowlingkveld
Vi møtes kl. 19.00 på Hasle menighetssenter

21. april:
«Villmarkskveld» i Varteig-skauen. Vi møtes
kl. 19.00 på Hasle menighetssenter. Kle deg
for å være ute!
28. mai:
Sommeravslutning på Lilledal.
Mer informasjon kommer senere.

Hvis ikke annet er sagt:
Alle samlingene er på Hasle menighetssenter og begynner kl. 19.30.

