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Har du tenkt over at de fleste av våre kirker står midt i gravlunden? Overalt
omkring kirkehuset er det gravsteiner, minnesmerker over mennesker som
har levd, men som døden tok. Det er en mening med at kirken står akkurat
her, med sitt høye tårn, som en pekefinger oppover mot himmelen.
Inne i kirken lyser det fra alteret.
Presten messer: «I den natt da han ble
forrådt, tok han et brød, takket, ga
dem og sa: Ta dette og ét det. Det er
mitt legeme som gis for dere. Likeså
tok han kalken, takket, ga dem og sa:
Drikk alle av den, denne kalk er den
nye pakt i mitt blod, som utøses for
dere til syndenes forlatelse.»
Det har skjedd noe en gang - og det
skjer noe hver gang presten deler ut
nattverden.
Har du tenkt over at de gamle kirkene
står med alteret vendt mot øst? Det er
der sola står opp! Jesus sto opp påskemorgen. Da sola sto opp til en ny dag,
sto Jesus opp og brakte den nye dagen i det nye livet, til alle som tror. Derfor
lyser håpets lys på kirkegården. Inne i kirken lyser det. Under nattverden
skinner det i alles øyne: Jesus lever og jeg skal få leve!
Det er en sterk opplevelse å senke en død
i graven, se sorgen i ansiktene og ane
spørsmålene i øynene: Hvor er Gud? Det
er enda sterkere å løfte blikket og se
svaret: Kirketårnet vitner om det. «Min
hjelp kommer fra Herren, som skapte
himmel og jord. - Herren er din vokter,
Herren er din skygge, han er ved din høyre
hånd. - Herren skal bevare din utgang og
din inngang fra nå og til evig tid» (Salme
121)
Det er som tiden stanser på en kirkegård.
Det er som om evigheten hviler der.
Døden råder og gravminnene vitner om
det. Og så ligger kirken der midt i dødens
rike. De synger der inne: «Påskemorgen
slukker sorgen, slukker sorgen til evig
tid…..» De synger om døden som døde, til tross for alle begravelsene! Slik
skinner troens sterke lys fra hjerter som er berørt av påskens evangelium:
«Jesus lever, graven brast! Han sto opp med guddoms velde. Trøsten står som
klippen fast: At hans død og blod skal gjelde. Lynet blinker, jorden bever,
graven brast, og Jesus lever!» (NOS 179)
Leif Levinsen
Prostiprest
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Denne logoen viser navnet på den nye normisjonsforeningen «VInormisjon». Logoen viser også foreningens visjon for arbeidet.
Det har i flere år vært et nært samarbeid
mellom Varteig og Ise normisjonsforeninger.
Begge foreningene har opplevd at det har
kommet færre mennesker på møtene og det
har vært liten rekruttering. Mange i den yngre
generasjon har heller ikke funnet det naturlig
å gå inn den etablerte virksomheten.

«VI-normisjon» ønsker med sitt arbeid å være
en inkluderende og livskraftig forening der
medlemmene, på tvers av generasjoner, kan
arbeide for selv å vokse i troen og få bringe
budskapet om Jesus ut i nærmiljøet og ut i
verden.

På siste Storsamling var det noen av de
minste som hjalp Lovsangsteamet med
å synge.

Styret i VI-normisjon: Kine Bergerud,
Gjertrud Bøe, Mona Bøe, Bjørnar
Gabestad, Arne Bøe, Marianne Tangen
og Bjørn Langerød (leder).
Et utsnitt fra Storsamlingen 26. februar.
Med utgangspunkt i samarbeidet de siste åra,
er det nå blitt laget en plattform der alle
generasjoner kan møtes i en ny forening.
Ungdomsgruppa Fellesskap@Varteig har også
vært med i dette samarbeidet og er blitt en
viktig del av den nye foreningen.
Etter en arbeidsprosess som har gått over ett
år, ble den nye foreningen «VI-normisjon»
formelt dannet og kom i funksjon fra 1. februar
2006.
Et nytt styre er nå i gang med å legge til rette
for ulike aktiviteter. Disse aktivitetene er
samlet under de fire hjørnesteinene:
Storsamling, Undervisning, Småfellesskap og
Ut i felten.
I tillegg til virksomhet i nærmiljøet, vil
foreningen aktivt støtte misjonsprosjekter som
normisjon sentralt arbeider med.
De siste åra har normisjonsforeningene hatt
et godt samarbeid med menigheten i
forbindelse med blant annet alpha-kurs og
weekender. Dette samarbeidet ønsker det nye
styret å bygge videre på. Kanskje kan vi finne
flere arenaer der vi sammen kan møte
mennesker i menigheten?

Søndag 16. april kl. 9.00:

Påskefrokost på Hasle menighetssenter

Mandag 17. april kl. 17.30: 2. påskedagsmøte med Con Dios på Hasle menighetssenter
Torsdag 20. april kl.19.00:

Møte på Hasle menighetssenter

Søndag 30. april kl. 17.30:

Storsamling på Hasle menighetssenter

Torsdag 11. mai kl. 19.00:

Møte på Hasle menighetssenter

Torsdag 18. mai kl. 19.00:

Medlemsmøte på Hasle meninghetssenter

Søndag 21. mai kl. 17.30:

Storsamling på Hasle menighetssenter

Fredag 23. juni kl. 18.00:

St.Hansfeiring hos Gjertrud og Geir
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«Jakten på Varteigtrollet»
«Jakten på Varteigtrollet» ble første gang
arrangert i 1989 og blir i år arrangert for
18.gang. Salg av startkort (kr.20,- pr.stk)
foregår umiddelbart etter gudstjenesten i Hasle
menighetssenter.
Startkortet er en tippekupong som skal fylles
ut underveis. De 12 spørsmålene er laget slik
at det blir mye tipping. Små og store skal ha
lik mulighet for å vinne, uavhengig av
kunnskapsnivå. Deltagerne går en merket
rundløype i terrenget. Underveis finnes det
troll som har litt godt til barna.
Nytt av året er at Varteig skoles musikk-korps
spiller ca. kl.1300.
Siste frist for å levere startkortene er kl.1315,
premieutdeling ca. kl.1330. Etter endt rundtur
er det mulig å få kjøpt pølser, brus, kaffe og
vafler i menighetssenteret.
Vinneren får et vandretroll og en gavepremie.
Vi håper å kunne premiere flest mulig
startende med gaver som er gitt av firmaer og
privatpersoner.

Søndag 23.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.
Varteig skoles musikk-korps
spiller ca. kl.13.00

MISJONSFESTIVAL
på Gå Ut Senteret
Kristi Himmelfartsdag, 25.
mai, er også i år stevnedag for
Misjonsfestivalen på Romerike, som arrangeres på Gå Ut
Senteret i Hurdal. Arrangør er
Gå Ut Senteret og Samarbeidsrådet for Menighet og Misjon
(SMM) i Borg bispedømme.
Taler blir generalsekretær Rolf Kjøde,
Normisjon. Han vil også preke i
gudstjenesten i Hurdal kirke. Det blir sang
av koret EurekaSoulChildren fra Hunn
menighet, Gjøvik.
Tema for stevnet og ettermiddagsmøtet blir
VERDENSVID GLEDE.
Dagens program vil by på misjonssafari,
flere misjonsinnslag, mye sang og musikk
og det blir salg av spennende varm mat,
kaffe, vafler, kaker, is med mer.
Arrangørene ønsker velkommen fra hele
Østlandsområdet!

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

For barn 1-3 år:
Onsdager kl. 17.30 - 18.30, Varteig rådhus:
Onsdag 29. mars
Onsdag 5. april - utedag, se ovenfor

For barn 3-6 år:
Annenhver onsdag, kl. 17.30-18.30, Varteig rådhus:
Onsdag 29. mars
Onsdag 5. april - utedag, se ovenfor.

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
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Varteig kirke er 150 år i 2009
Varteig kirke er 150 år i 2009,
og forberedelsene til jubileet er
i gang. En egen jubileumskomité
er oppnevnt, og den skal ikke
minst arbeide med å sette kirken
i respektabel stand fram mot
jubileet.
Jubileumskomiteen som ble oppnevnt av
Varteig menighetsråd 15. februar i år, består
av: Ragnhild Brenne, Reidar Handelsby, Egil
Nordengen, Knut Bøe og Leif Brenne.
Sistnevnte er menighetsrådets representant i
komiteen.
Komiteen skal arbeide fram mot en økonomisk
og praktisk løsning og være en pådriver for
oppussingsarbeidet, slik at Varteig kirke står
nyoppusset til 150 årsjubileet. Kirken ble
innviet 25. november 1859.
«Ved visdom blir huset bygd, og ved forstand
blir det trygget» (Ordsp. 24.3.)
Det føles at tiden nå er inne til å ivareta og
vedlikeholde kirken vår. Det er 50 år siden
den sist ble renovert bygningsmessig.
Det er fellesrådet i Sarpsborg kommune som
har ansvaret for alle kirkelige bygg og kirkegårder. Vi skal samarbeide tett med fellesrådet,
kirkevergen, plan- og bygningsutvalget i
fellesrådet og riksantikvaren.
Det er viktig at vi kommer fort i gang med
konkret planlegging, både av hensyn til
finansiering av prosjektet, og for i tide å
innhente nødvendige godkjenninger.

Varteig kirke er 150 år i 2009, og Leif Brenne er valgt til leder for jubileumskomiteen
Komiteen bør planlegge noen inntektbringende arrangementer og tiltak fram mot
jubileet, både for å samle penger, men ikke
minst å samle menigheten og skape tilhørighet
og eierforhold til vårt lokale gudshus.

Komiteen har hatt sitt første møte, der også
kirkeverge Jan Erik Sundby deltok. Komiteen
konstituerte seg. Leif Brenne ble valgt til
komiteens leder, Knut Bøe ble valgt til
sekretær.
LB

Trosopplæringen i fokus
Søndagsskolearbeidet i Norge har lange
tradisjoner og den er slett ikke død.
Søndagsskoleforbundet har stadig vært i
aktivitet for å lage et godt og pedagogsk
opplegg.
Høsten 2006 tar søndagsskolene i bruk et nytt
opplegg, som ikke bare er et nytt tekstopplegg,
men fokuserer på helhet i opplegget det vil si
hele den tiden ungene skal være samlet.
Opplegget er fleksibelt og spennende.
Dette passer både for søndagsskoler og andre
barnegrupper.
Her legges vekt på fem fokus.
Visjonen til Søndagsskolen: Vi vil gi Jesus
til barna.
Barnet: Barnet skal bli sett og respektert,
opplegget skal selvsagt være tilpasset barna,
relevant i forhold til deres hverdag, barna skal
ha det godt og trygt på søndagsskolen.

Bibelfortellingen: Bibelen er kilden for hele
søndagsskolen og formidlingen. Vi ønsker at
barnet skal få tillit til Bibelen og en tro som
vokser og modnes. Bibelfortellingen kan
formidles gjennom ord, bilder, lyd,
opplevelser m.m. Dettes legges det vekt på.
Vekst: Søndagsskolen skal være et sted for
vekst og læring.
Opplevelse: Det legges vekt på at miljøet skal
bære preg av kjærlighet, glede og varme. At
rommet skal bære preg av gode farger,
illustrasjoner og praktisk tilrettelagt for
utfoldelse og bevegelse.
Søndagsskoleforbundet har laget mange
praktiske hjelpemidler, som kommer til de som
melder seg på som abonnenter til dette
opplegget.
Det kommer bl.a. en ressursperm med diverse
innhold, et spill, en sangbok m/ CD,
rytmeinstrumenter, supersetning-plakater,

plansje,r tekstveiledelse m.m. Det kommer en
startpakke, pluss nye resurser hvert kvartal
som relaterer til det oppsatte tekstopplegget.
Opplegget er beregnet for aldersgruppen fire
til ni år. Fra ti år og oppover har Søndagsskoleforbundet egne temahefter.
Vi tror at dette er et løft til alle som er opptatt
av trosformidlig til barn. Her kommer et ferdig
opplegg, rett i hendene på de som vil ta dette
i bruk, til gamle og nye grupper, små eller
store.
Ta kontakt med Østfold Søndagsskolekrets.
Randi Korsveien
søndagsskolekonsulent
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VINTERWEEKEND TIL
Helga 10.-12. februar satte vi
kursen mot Ildjarntunet i
Valdres. Vi var 55 stk i alderen
en måned til 66 år. Turen var
også i år et samarbeid mellom
Ise og Varteig Normisjon, Varteig menighetsråd, Fellesskap @
Varteig og husfellesskapene.

Simen Lunde, Amalie Bøe og Henrik Lunde.

Gudstjeneste i Hedalen Stavkirke.

Helga hadde temaet «Begeistring og undring
over skaperverket». Åsta Ledaahl delte sine
tanker om dette temaet.
Vi ble møtt av en fantastisk vertskap som
gjorde alt de kunne for at vi skulle ha ett flott
opphold. Vi storkoste oss.
For en del var nok høydepunktet søndag
formiddag. Barna ble hentet med hest og slede
og kjørt til Hedalen Stavkirke. Der feiret vi
gudstjeneste sammen med bygdefolket. Åsta,
Knut og Mona ledet oss gjennom gudstjenesten. Da barna sang for oss fikk mange
et uslettelig inntrykk. De hadde aldri hørt om
«Min traktor er liten, og jordet så stort!»..
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ILDJARNTUNET!

Disse var på tur!

Mange av oss kom nok også hjem med en litt
annen kropp enn den vi hadde når vi reiste. I
hvert fall kjentes det sånn. Mange timer med
skigåing, lange – og store måltider, aking og
andre uteaktiviteter gjør utslag.

TAKK FOR FIN TUR!
VI SEES PÅ TUR
NESTE ÅR OGSÅ!
Kenenth Lunde og Tor Egil Strømnes.

75-års
jubileum
Utleie av
Hafslundsøy kirke
Alle henvendelser om utleie av Hafslundsøy kirke skjer til Varteig menighetskontor, tlf. 69123597.

Blåmyra Sjømannsmisjon er 75 år i år og vi skal ha jubileumsfest på
Breidablikk, lørdag 1.april kl.18.00.
Besøk av Edel Lilleeng Solberg fra Regionskontoret i Oslo, prostikapellan Leif Levinsen
og sokneprest Ingrid Sæverås.
Varteig menighetskor synger og Aagot Borgen spiller for oss.
Alle velkommen!
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HVA KAN DU
FORVENTE I SKOLEN?
Hva får elevene med seg av bibelfortellinger på
skolen? Hvor mye lærer de om kristendommen? Kan
man tenke at «dette tar skolen seg av» når det gjelder
å la barna høre bibelfortellinger og lignende? Svaret
er enkelt. Skolens undervisning er ikke og skal ikke
være dåpsopplæring. Men det har vært det. Fra
skolen ble startet i 1739 til 1969 var skolens
Av Kristin Gunleiksrud, rådgiver IKO

- At barnet ditt lærer om ulike religioner og
livssyn, men ikke like mye om alle.
- At de ulike religioner og livssyn presenteres
ut fra sin egenart.
- At undervisningen ikke skal være forkynnende.
- At ditt barns tro eller livssyn møtes med
respekt.
- At barnet ditt lærer noen sentrale fortellinger
fra Bibelen.

Sudoku

- At barnet ditt lærer noen sentrale apostelog helgenfortellinger.
- At barnet ditt får være med og snakke om
viktige etiske og moralske spørsmål.
- At barnet ditt får fritak fra bestemte
aktiviteter, som for eksempel skolegudstjeneste eller det å fremsi trosbekjennelse
fra ulike religioner.
- At du får god informasjon fra skolen, og at
det er et løpende samarbeid mellom hjem og
skole.

Tall-puslespill

KS 01

I 1969 vedtok Stortinget en ny lov for
grunnskolen. I forbindelse med dette arbeidet
sa Stortinget at skolens undervisning i
kristendom ikke lenger skulle regnes som
kirkens dåpsopplæring. Likevel fortsatte det
meste som før, helt til KRL-faget
(Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap) kom i 1997. I KRL-faget skal
elevene lære om flere religioner og livssyn,
ikke bare sitt eget. Faget er et ordinært skolefag, som skal kunne samle alle. Eleven har
rett til et begrenset fritak fra aktiviteter som
oppleves som utøvelse av eller tilslutning til
annen religion eller som oppleves som
krenkende.
Det fremgår tydelig av læreplanen at elevene
ikke skal lære å tro. Stortinget har da også
uttalt med all mulig tydelighet at det ikke skal
drives trosopplæring i skolen.
Foreldre kan ikke forvente at skolen på noen
måte skal ivareta denne trosopplæringen.
Tvert imot: Dersom det drives trosopplæring
i skolen, er dette i strid med lov og læreplan.
Det elevene lærer om kristendommen og om
kirken, er derfor ikke trosopplæring.
Det er foreldrene som har ansvar for og frihet
til å sørge for sitt barns religiøse og moralske
oppdragelse, i samsvar med sin egen overbevisning. Dette er slått fast i artikkel 18 i FNkonvensjonen om sivile og politiske
rettigheter.
Innholdet i KRL-faget er annerledes enn det
gamle kristendomsfaget. Nå skal elevene lære
om alle verdensreligionene, og de skal lære
om både etikk og filosofi. Det skal legges vekt
på fortellinger og på den estetiske
dimensjonen. Det vil si at elevene skal lære
både om arkitektur, musikk og billedkunst ved
de ulike religionene.
Som foreldre kan man ikke lenger tenke at
opplæring i kristendommen, det tar skolen seg
av. Vel får de en del kunnskaper om
kristendommen, men ikke slik som det ble gitt
tidligere. Etter at Stortinget bestemte at skolen
ikke lenger skulle gi dåpsopplæring eller
trosopplæring, har kirken arbeidet med å
utvide sin egen dåpsopplæring.
Dette kan du forvente i KRL-faget:

kristendomsundervisning faktisk dåpsopplæring. Det
vil si at skolen ga barna den opplæring i kristen tro
og tradisjon som er ment å skulle følge av dåpen. Etter
hvert var det mulig å bli fritatt fra kristendomsfaget
dersom foreldrene ikke var medlemmer i Den norske
kirke. De som var fritatt kunne få alternative opplegg,
som for eksempel livssynskunnskap.

Forklaring: Fyll ut med tallene fra 1 til 9. Hvert tall skal bare brukes én
gang i hvert kvadrat, én gang i hver vannrett linje og én gang i hver loddrett linje.
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Hasle KFUK/KFUM
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.

Neaskog/Filadelfia
Søndagsskole
Samlingene varer fra kl. 10.30 til 11.30.
Det går buss fra Borgen over Hafslundsøy, 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.
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:

Slekters
gang
Døpte:
Varteig kirke:
Hanna Mariel Vestby
Hannah Sofie Sæther
Maria Syversen
Marcus Wøien Stang
Olav Kampenes
Sindre Nordlie Gabestad
Remi Engebretsen Odden
Iselin Kampenes
Hafslundsøy kirke:
Thea Elise Brandsrød
Marcus Holm Martinsen
Ida-Desiree Steen

Daniel Tomta
Sigrid Lønhøiden
Synnøve Bakkenget Lunde
Astrid Carlsen Ryen
Einar Rajko Foss
Gerd Turid Synnøve Flåt
Peder Westgård

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

Formiddagtreff
Hafslundsøy kirke
25. april:
Andakt og sang av Knut Lande.

Vi begynner kl.11.00. Bevertning og utlodning .
VELKOMMEN

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

Døde:

søndagsskole kl. 10.30
søndagsskole kl. 10.30
søndagsskole kl. 10.30
sommeravslutning hos Torill og
Runar Wold på Strømneshaugen.
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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 privat: .................... 69 13 11 73
Organist i Hafslundsøy kirke
Øystein Lindberg:
Telefon privat:. ................... 69 14 19 00
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

Din totalleverandør av byggevarer
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ARF-AUTORISERT REGNSKAPSFØRER

BRATTSET REGNSKAP

Ønsker du besøk?

REGNSKAPSTJENESTER - FAKTURERING
LØNN- ØKONOMISK VEILEDNING

Kjenner du noen som trenger besøk,
eller vil du bli besøker?

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

Kontakt Ulla Britt Langerød,
telefon 69 13 21 49
eller Varteig menighetskontor,
tlf 69 12 35 97.

HASLE HANDEL
Hasle - Tlf.: 69 13 12 12
ALT I DAGLIGVARER

Avd.
1. Hafslundsøy Bakeri
3. Halden Storsenter
4. Halden Syd
5. Hafslundsøy Senter
6. Storbyen Sarpsborg
8. Stortorget Rakkestad
Kontor:
Nordbyv. 87 1734 Hafslundsøy
Fax

69
69
69
69
69
69

133460
187895
197804
149299
156268
221518

69 133465
69 133470

I over 75 år har vi bakt brød og kaker!
Vi baker fortsatt på den «gammeldagse» måten,
og bruker råvarer av beste kvalitet.
Dette gjør at våre varer har en utmerket smak,
holdbarhet og aroma!
En av våre mange spesialiteter er:
GRISLA BRØD. Prøv ett da vel!

Tlf. 69 13 01 30
www.jolstad.no

Varteig menighetsblad
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GUDSTJENESTER
Søndag er gudstjenestedag
Søndag 26. mars,

Søndag 23. april,

Søndag 28. mai,

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.

1. søndag etter påske:
Sal 116,1-9
1 Kor 15,12-21 og Joh 21,1-14
Hasle menighetssenter kl. 10.00:
Familiegudstjeneste ved prostikapellan Leif
Levinsen. Offer til søndagsskolen i Varteig.
Jakten på Varteigtrollet etter gudstjenesten.

6. søndag etter påske:
Joh 17,9-17
Sak 14,7-9 og Ef 4,1-6
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved prostikapellan Leif
Levinsen. Offer til menighetsbladet.

Søndag 2. april,

Søndag 30. april,

5. søndag i faste:

2. søndag etter påske:
Joh 21,15-19
Sal 23 og Hebr 13,20-21
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Offer til Varmestua.
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostikapellan Leif Levinsen. Offer til SOS Barnebyer.

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

Søndag 7. mai,

Hafslundsøy kirke.

Søndag 9. april,
palmesøndag:
Mark 11,1-10
2 Mos 12,21-28 og Hebr 2,14-18
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Offer til konfirmantarbeidet.

Torsdag 13. april,

3. søndag etter påske:
Joh 14,1-11
Sal 126 og 2 Kor 4,14-18
Varteig kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 14. mai,
4. søndag etter påske:
Joh 15,10-17
Jes 1,18-20 og 1 Joh 4,10-16
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Offer til Sauevika leirsted.

skjærtorsdag:
Joh 13,1-15
Jes 53,1-5 og 1 Kor 11,23-26 [27-29]
Hafslundsøy kirke kl. 18.00:
Gudstjeneste ved prostikapellan Leif
Levinsen. Nattverd. Offer til Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.

Varteig kirke kl. 12.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Offer til menighetens barne- og
ungdomsarbeid.

Fredag 14. april,

Søndag 21. mai,

langfredag:
Mark 14,26-15,37
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Offer til Hasle menighetssenter.

Søndag 16. april,
1. påskedag:
Joh 20,1-10
Jes 25,8-9 og Rom 6,9-11
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Offer til menighetsarbeidet.
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostikapellan Leif
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Onsdag 17. mai,
nasjonaldagen:

5. søndag etter påske:
Matt 6,6-13
Dan 6,4-12 og Rom 8,24-28
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostikapellan Leif
Levinsen. Nattverd. Offer til Normisjonen.

Torsdag 25. mai,
Kristi himmelfartsdag:
Apg 1,1-11
Sal 110,1-4 og Ef 1,17-23
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostikapellan Leif
Levinsen. Nattverd. Offer til Norsk Luthersk
Misjonssamband.
Med forbehold om endringer.

Varteig kirke.

Søndag 4. juni,
1. pinsedag:
Joh 14,15-21
Joel 3,1-2 og Ef 2,17-22
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Nattverd. Offer til Normisjonen,
region Østfold.
Hafslundsøy kirke kl. 10.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved prostikapellan
Leif Levinsen og kateket Mona Bøe. Offer til
konfirmantarbeidet.
Hafslundsøy kirke kl. 12.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved prostikapellan
Leif Levinsen og kateket Mona Bøe. Offer til
konfirmantarbeidet.

Mandag 5. juni,
2. pinsedag:
Apg 2,42-47
Esek 11,19-20 og Joh 6,44-47
Hafslundsøy kirke kl. 18.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Nattverd.

Søndag 11. juni,
treenighetssøndag:
Matt 28,16-20
Jes 6,1-8 og Tit 3,4-7
Varteig kirke kl. 10.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Sæverås og kateket Mona Bøe. Offer
til konfirmantarbeidet.
Varteig kirke kl. 12.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Sæverås og kateket Mona Bøe. Offer
til konfirmantarbeidet.
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostikapellan Leif
Levinsen. Offer til Kirkens Bymisjon.

