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Konfirmantenes gudstjeneste
Lørdag 18. mars og søndag 19. mars var det helt spesielle gudstjenester i henholdsvis
Hafslundsøy og Varteig kirker. Konfirmantene deltok med lovsangsdans, drama og korsang.
Bildet viser en gruppe konfirmanter som dramatiserer prekenteksten om Sakkeus.
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Konfirmasjon
– bekreftelse av dåpen!
Sommeren er i gang. Syns vi har en fantastisk årstid! Det spirer og gror rundt oss. Vi har vel
alle noen bevigenheter som vi forbinder med enkelte årstider. Juni for meg er konfirmasjon.

Organ for Den norske Kirke,
Varteig sokn.
Utgitt av Varteig menighetsråd.
Redaksjon:
Ketil Strebel
Adresse:
Varteig menighetsblad
Apolloveien 39
1734 Hafslundsøy
E-post:
varteig@menighetsblad.net
Menighetsbladet på internett:
www.varteig.menighetsblad.net
Der kan du lese det siste og tidligere utgaver av menighetsbladet
i PDF-format
Neste nummer av Varteig menighetsblad er planlagt i uke 36, i
begynnelsen av september. Frist
for å levere stoff blir 15. august.
Nr. 5-2006 er planlagt i uke 47, i
siste halvdel av november. Frist for
å levere stoff blir 31. oktober.
Postgiro:
0532 11 49 962
Trykkeri:
Stokke Trykk

Trenger du
noen å snakke med?

Endelig er dagen her. Da høsten startet opp hadde vi til sammen 53 konfirmanter som vi skulle
bli kjent med. Ikke bare vi som stab, men hele menigheten hadde fått 53 konfirmanter. Vi har
fått følge dem. Skritt for skritt. Noen litt famlende og andre med stor selvsikkerhet.
Konfirmasjonsforberedelsene er en tid hvor de skal få lære mer om den kristne tro. Lære mer
om den kristne tro som de er døpt til. Vi sier at konfirmasjonen er en bekreftelse av det som
skjedde i dåpen.
For de fleste av disse startet dette for 14 år siden. De ble båret inn i kirken av noen som var glad
i dem, og som ville gi dem det beste. De ville at de skulle få bli et Guds barn! Noen har gått
frem til døpefonten selv. De kunne svare selv på at de ville døpes til Faderen, Sønnen og Den
hellige Ånds navn!
Barnedåp er en stor ting. Vi kommer bærende med barna til Jesus. De trenger ikke gjøre noe
selv. De kan det ikke heller. De er helt avhengige av oss. De kommer – og han tar imot dem. De
blir renset rene, og tilgitt all synd. Og den dåpen får vi lov til å tro at holder – livet ut.
For meg er det stort å tenke på at den dåpen jeg engang ble døpt til, den holder også i dag.
Uansett hvor nær Gud er i livet mitt, eller hvor langt borte han kjennes så er han der. Jeg er
døpt. Jeg er renset ren. Jeg er et Guds barn!
Kanskje er det lenge siden du kjente at Jesus var nær deg. Du syns han er lagt borte. Kanskje
føles det som at noen har trukket ned en rullegardin mellom deg og ham. Du ser han ikke. Jesus
er der.
Lar du rullegardina gå opp så vil du merke at han fortsatt er der. Han har vært der hele tiden.
Han er der med sin nåde, sin velsignelse og sin fred. Den dåpen du engang ble døpt til den
holder. Jesus har jo ikke forandret seg! Han har vært der hele tiden!
Når konfirmantene kommer inn i kirkene våre er de kledd i hvite kapper. Akkurat som da de ble
døpt. Det hvite symboliserer renheten. Vi er renset rene på grunn av det Jesus gjorde for oss på
korset. Han døde for min, og for din skyld på korset. Ja, for hele verdens skyld..
I løpet av konfirmasjonstiden utfordrer vi konfirmantene til å tenke selv. Gi Jesus en mulighet.
La Ham få komme inn i livet deres. Mange av de gir Jesus førsteplassen i livet sitt. Noen tørr
å si det høyt – mens andre holder det for seg selv en stund til.
Kanskje skulle vi alle hatt noen måneder med konfirmasjonsundervisning. Noen måneder hvor
vi gir oss selv en mulighet til å bli bedre kjent med Jesus. Det trenger vi alle. Men av og til er
det enklere når det er noe vi binder oss til å gjøre.
Dåpen vi engang ble døpt til den gjelder for oss alle sammen. Men får Jesus lov til å skinne inn
i livet vårt? Kanskje er det på tide å trekke opp rullegardina. La Ham få lov til å skinne inn i
livet vårt.
På konfirmasjonsdagen skal vi få lov til å be for konfirmantene. For alle, og en og en. Vi legger
handa på hodet deres, ber for dem og velsigner dem. Hele menigheten er med i bønnen for hver
enkelt.
Bli med og be. Ikke bare for konfirmantene. Kanskje du skal be bønnen for deg selv?
Evige Gud, himmelske Far, vi takker deg fordi du i den hellige dåp tar oss inn i ditt rike. Vi ber
deg for konfirmantene: Før dem fram på troens vei, så de daglig vender om til deg, og gjennom
hele sitt liv lærer din Sønn, Jesus Kristus, bedre å kjenne.

Kirkens SOS
Telefon 815 33 300
www.kirkens-sos.no

Herre, de skal gå gjennom en vanskelig verden, led du dem ved din Ånd. De vil komme i
mange slags fristelser, styrk du dem med din kraft. Hjelp dem til å være utholdende i bønnen
og trofast bruke ditt ord og den hellige nattverd. La dem finne et hjem i din kristne kirke, så de
sammen med alle som tror på deg, kan bekjenne ditt navn og i ord og gjerning takke og tjene
deg. Amen.
Mona Bøe
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Sommer-Oase i
Fredrikstad i juli
Årets sommer-Oase-stevne arrangeres i
Fredrikstad i tidsrommet 11. til 16. juli.
Møtene er lagt til Kongstenhallen, med talere
som Anne Christiansen, Einar Ekerhovd,
Svein Høysæter, Paul Maconochie, Mette
Boye, Broder Yun (Den Himmelske Mann)
og Trond Arne Hauge.
Arrangørene ønsker også hjelp av frivillige
som kan tenke seg å gjøre en dugnadsinnsats
i dagene forut for stevnet, under stevnet og i
etterkant.

Aktuelle tjenester på
SommerOASE
• Cafeverter i Cafe Oasen
• Cafeverter på Cafe UVO
• Opp- og nedrigging av telt til Cafe Oasen,
TenOase og Knøtte-Oase.
• Vakt på skoler
• Opp- og nedrigging av scene og stoler på
TenOase
• Opp- og nedrigging av scene og stoler på
VoksenOase
• Opprydding på skoler og campingplass etter
stevnet
• Opprydding i hallene etter stevnet
• Hjelp ved innregistreringen
• Tjeneste for byen, praktisk hjelp
• Tjeneste for byen, sjåfør med bil
Alle som deltar vil få OASEs egen t-skjorte
med påtrykket OASE-TEAM og OASElogoen.

Noe for alle
aldersgrupper:
Barne- og Junior Oase
TenOase
UngeVoksne Oase
Voksen Oase.
Konserter med:
- Solveig Leithaug Henderson,
- Ungfila
- Darrell Mannsfield
- Jahn Groth
med flere.
Påmelding og info www.oase.no

Møtene arrangeres i Kongstenhallen.

Dagsprogram Oase 2006
«Guds rike er nær!»
Tirsdag 11.juli - «Tiden er kommer»
Kl. 19.00: Kveldsmøte. Tale: Trond Arne Hauge
Kl. 21.30: CafeOasen / UVO-kro
Onsdag 12. juli - «Guds rike er nær!»
Kl. 10.00: Bibeltime. Tale: Paul Maconochie
Kl. 14.30: Seminarer
Kl. 16.00: Seminarer
Kl. 19.00: Kveldsmøte. Tale: Anne Christiansen
Kl. 21.30: CafeOasen / UVO-kro
Torsdag 13. juli - «Vend om!»
Kl. 10.00: Bibeltime. Tale: Paul Maconochie
Kl. 14.30: Seminarer
Kl. 16.00: Seminarer
Kl. 19.00: Familiemøte med vitnesbyrd, lovsang og forbønn. Liv Berit H Tønnessen m.fl.
Kl. 21.30: CafeOasen / UVO-kro
Fredag 14. juli - «Tro evangeliet – nådelinjen»
Kl. 10.00: Bibeltime. Tale: Mette Boye
Kl. 14.30: Seminar med Broder Yun
Kl. 16.00: Seminarer
Kl. 19.00: Kveldsmøte. Tale: Broder Yun
Kl. 21.30: CafeOasen / UVO-kro
Kl. 22.00: TenOase konsert med «Ungfila»
Lørdag 15.juli - «Tro evangeliet – kraftlinjen»
Kl. 10.00: Bibeltime. Tale: Svein Høysæter
Kl. 13.30: Tjeneste for byen / Sammen i Lovsang
Kl. 14.30: Seminar ”Kirke og samfunn”
Kl. 16.00: Forbønnsgudstjeneste
Kl. 19.00: Kveldsmøte. Tale: Benedicte Walseth
Kl. 21.30: CafeOasen / UVO-kro
Søndag 16. juli - «Gå derfor ut!»
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Tale: Einar Ekerhovd.
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Søndagsskolens
sommerleirer
Leirstedene venter på at saler og
rom skal fylles med latter og lek,
stillhet og aktivitet. Mange har
vært på leir før og noen reiser
for første gang. Sånn skal det
være.
Søndagsskolens nye formidlingsredskap heter
SPRELL LEVENDE. Det skal være rom for
aktiviteter av ulik art, alle sanser og hele
mennesket skal taes i bruk. Slik skal det også
være på leir.
Gud har skapt oss med ulike resurser og dette
vil vi skal gjenspeile leirdagene.
Sauevika ligger på Hvaler og Sjøglimt ligger
ved Ørje. Begge stedene har god standard for
både ute og inneaktiviteter.
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Leirer på Stenbekk sommeren 2006
16.-18. juni:
Bitteleir (for deg fra 4 til 6 år sammen
med en voksen)
26.-29. juni:
2 .- 4. klasseleir
30. juni- 2. juli:
5.-7. klasseleir
14.-15. august:
Før skolestart (bo-hjemme-leir for 1.-6.
klasse)

Stenbekk misjonssenter i Tune.
Påmelding og for mer informasjon
kontakt:
Det Norske Misjonsselskap, Trøskenvn 307, 1708 Sarpsborg
Tlf: 69 13 04 90, E-post: sro@nms.no

Sauevikastevne og 80 årsjubileum

Leir nr. 1.
30. juni - 2.juli minileir på Sjøglimt. Denne
leiren er for deg som er 3-4-5-6-7 år og har
lyst å reise sammen med en du kjenner. Ledere:
Jostein og Mona Trømborg, Tormod og Hilde
Kopperud, Olaug Heier, Randi Korsveien med
flere. Pris for voksen: kr. 610,- Barn kr. 450,Barn under 3 år gratis
Leir nr. 2
14.-16.juli minileir på Sauevika. Alder og
pris som på Sjøglimt. Ledere: Heidi og Eirik
Larsen, Anders Bøe Kaspersen, Sisilie
Osmark Austneberg, Kjersti Snopestad m.fl.
Leir nr.3.
10.-14.juli SR – leir på Sauevika. Leiren er
for deg som skal begynne i 6. 7.eller 8. klasse.
Pris kr. 870,- Ledere: Øyvind Kristiansen,
Nanna Engeset, Jørgen Halset, Bente Flaten
m.fl.
Leir nr.4
20.-23.juli på Sauevika. Leiren er for deg som
skal begynne i 3. 4. eller 5.klasse.
Pris kr.660,- Ledere: Line Ringen, Eva
Ringen, Elin Danneberg, Kristin Spernes,
Øyvind Kristiansen, Andreas Kjølberg m.fl.
Opplysninger:
Alle påmeldte får brev senest en uke før leiren
begynner med nærmere opplysninger.
Leirledelsen legger vekt på å få med ca. ti
ledere til hver leir, noe avhenger av
deltagerantallet og en god fordeling mellom
kjønn, yngre og eldre ledere.
Innmelding til
Østfold Søndagsskolekrets
Kirkegt. 52 1721 Sarpsborg.
Telefon: 69 15 61 90
e-post: ostfold@nssf.no
Husk å melde fra om fødselsår.
Velkommen på leir!!

Sauevika leirsted.

Årets Sauevikastevne går av stabelen 2. pinsedag, 5. juni. Stevnet
vil preges av at Sauevika er 80 år, både gjennom historisk kåseri og
historisk fotoutstilling. Samtidig har Acta ansvar for et program
for barn- og ungdom, slik at stevnet blir et storfamiliearrangement.
Sett av 2. pinsedag til tur til Sauevika. Det
blir to møter; kl 1200 og kl 1530. Det blir
egne opplegg for barn under møtene. Både
før og mellom møtene blir det matservering,
utstilling og aktiviteter - og ikke minst god
tid til prat og sosialt samvær. En rekke
mennesker er allerede engasjert i å bidra i
programmet: Tonje Haugeto Stang, Elisabeth

Bjor Aasbø, Ole Jacob Dyrnes, Johs. Moan.
Sang: Bjørnar Spydevold, Jaffa (kor fra
Hannestad), Barnekoret Ung Klang
(Bjørnstad), Dagfinn Ravneng m.fl.
Praktisk og oppdatert informasjon vil ligge på
Normisjons hjemmeside: www.normisjon.no/
ostfold.

Leirer i Normisjon Region Østfold
22.-25. juni: Tenåringsleir, Sauevika
23.-25. juni: 2.-4. klasseleir, Sjøglimt
26.-29. juni: 5.-7. klasseleir, Sjøglimt
27.-29. juni: 2.-4. klasseleir, Sauevika
30.juni -3.juli: 5.-7. klasseleir, Sauevika
5.-9.juli: Familieleir I, Sauevika
25.-29.juli: Familieleir II, Sauevika
31.juli.-2.august: Minileir (under 7 år),
Sauevika
31.juli-2.august: 2.-4. klasseleir, Sjøglimt
1.-8.august: Sykkelleir for ungdom til Danmark

18.-20.august: Kvinneleir, Sauevika
8.-10.september: Tenåringsleir på Misjonssenteret
6.-8.okotber: Høstleir for 5.-7. klasse på
Sjøglimt
Nærmere opplysninger og påmelding:
Normisjon, Region Østfold, St. Mariegt. 99,
Boks 269, 1702 Sarpsborg
Tlf: 69133660 Telefax 69133661,
e-post: region.ostfold@normisjon.no
Mer om arrangementene på:
www.normisjon.no/ostfold
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Det skjer på TOMB søndag 13. august
Søndag 13. august er det nok en
gang duket for sommerstevne i
flotte omgivelser på TOMB i
Råde. Denne gang starter vi med
radiooverført gudstjeneste kl
11.00. Både gudstjenesten og
ettermiddagssamlingen foregår
ute i parkområdet. Tidligere
generalsekretær i Misjonsalliansen, Nils Tore Andersen,
har dagens preken.
Musikalsk leder under gudstjenesten er Ellen
Marie Carlsen fra Moss. Orkesteret hun har
med består av Håvard Sunde (trommer),
Eivind Skeie (blåseinstr) og Arne Brunvoll
(bass). Ellen Marie Karlsen med orkester
deltar også på ettermiddagssamlingen. Åshild
Skiri Refsdal er solist.
Knut Grønvik, blant annet kjent som spaltist i
Vårt Land, holder seminar klokken 14.00 over
følgende tema «Lettere - friere - gladere? Om å leve enklere i en overlesset tid.»
Ettermiddagssamlingen klokken 16.00 er en
«happening» for alle generasjoner. Kristin
Bøhler og familiekoret Kaos er blant de som
deltar.
I pausene kan både små og store delta i en
jungelløype i parkområdet.
Det er Tomb videregående skole og landbruksstudier, samt organisasjonene i SMM
(Samarbeid Menighet og Misjon) som er
arrangør. SMM-organisasjonene består av Det
norske Misjonsselskap, Normisjon,
Israelsmisjonen, Tibetmisjonen, Areopagos og
Borg bispedømme. Råde menighet er også
med som arrangør av Tomb-stevnet og
gudstjeneste.
Organisasjonene er utstillere på et lite
organisasjonstorg.

23 juni kl 18.00:
27 august kl 17.30:
14 september kl 19.00:
24 september kl 1730:

Parkområdet på Tomb er en flott gudstjenestekatedral.

Barn samlet rundt sceneområdet på ettermiddagssamlingen.
Salg av mat (rømmegrøt og pølser) og
kioskvarer hører med på et hvert Tomb-stevne.
De forskjellige samlingene starter klokken
11.00, 14.00 og 16.00.

Hvordan finne fram til TOMB? Se «hva skjer»
under www.tomb.no.

St.hans feiring hos Gjertrud og Geir Bøe på Hauger
Storsamling på Hasle menighetssenter
Møte på Hasle menighetssenter
Storsamling på Hasle menighetssenter
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Konfirmanter 2006

Per Arne Nordengen kommer til Hasle
menighetssenter 28. september.

Uten visjoner
dør folket
«Uten visjoner dør folket» - det
blir tema når prest, forfatter og
foredragsholder Per Arne Nordengen kommer til temakveld på
Hasle Menighetssenter den 28.
september.
Det nye menighetsrådet har oppnevnt et
underutvalg, et kulturutvalg som arbeider med
å arrangere konserter og andre samlinger i
menighetene våre. Utvalget består av Yngvil
E Hansen, Ivar Aronsen, Øystein Lindberg og
Liv Rødsethol.
I midten av mai ble det arrangert en konsert i
Hasle menighetssenter med egne sangkrefter:
Hafslundsøy barnegospelkor, «Medium» og
Varteig menighetskor.
Nå gjelder det imidlertid å sette av datoen 28.
september: Da kommer altså Per Arne
Nordengen for å kåssere om visjoner i
hverdagen. Dette er noe kulturutvalget
arrangerer i samarbeid med VI Normisjon.
Kulturutvalget arbeider også med planer for
et par konserter i løpet av høstsemesteret.

Hafslundsøy kirke
søndag 4. juni kl. 10.00:

Varteig kirke
søndag 11. juni kl. 10.00:

Veronica Deepa Andersen
Jørgen Eriksen
Christina Arntsen Høyaas
Viola Kristine Jensen
Ann Charlott Kristiansen
Simen Båserud Lunde
Ole Jacob Olsen
Christer Skoglund Røyseth
Ole-Petter Stenmoen
Tobias Skaarberg
Anine Lyche Sæther
Christer Walther

Andreas Berg
Andreas Blakkestad
Kari Skaar Brattsett
Marius Alexander Dramstad
Stian Gressum
Fredrik Haug
Joachim Heier Haugland
Christer Johansen
Helene Molander Lunde
Gerd- Anita Navestad
Agnes Birgitte Walter Rutherford
Marius Andre Øraas

Hafslundsøy kirke
søndag 4. juni kl. 12.00:

Varteig kirke
søndag 11. juni kl. 12.00:

Joakim Andersen
Karoline Andersen
Glenn Thomas Eriksen
Kristina Gresholdt
Are Bergli Heier
Kenneth Knold Hansen
Steffen Johansen
Kent Andre Kristiansen
Malin Kristine Lindblad
Martin Pettersen
Christine Simonsen Thorsen

Line Skute Bråten
Marius Krosvik Carstensen
Magnus Haugeneset
Frank Jørgen Jensen
Kristoffer Johansen
Lise Andrea Marie Grimelund- Kjelsen
Christer Mortensen
Paal-Martin Ringdal
Linda Sogn
Jim-Andre Børmark Valleraune
Julie Valleraune
Simen Valleraune

KONFIRMASJON 2007
Konfirmasjonsdagene er:
I Hafslundsøy kirke:
I Varteig kirke;

søndag 3. juni
søndag 10.juni

Det er innskrivning i Hafslundsøy kirke for de som bor på Hafslundsøy:
onsdag 7.juni kl 19.00
Det er innskrivning i Varteig kirke for de som bor i Varteig:
ondag 13.juni kl 18.00
Invitasjon til konfirmasjon er sendt til hver enkelt som er født i 1992, og
som bor innenfor soknets grenser.
Har du ikke fått? Ring menighetskontoret, tlf. 69 12 35 97.
Vi sees!

Fasteaksjonen 2006
Varteig sokn samlet inn til sammen 44.669 kroner.
Dør til dør:
35320 kroner
Ofringer:
4686 kroner
Fastebøsser: 4663 kroner
Takk for ditt bidrag!
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Mange av konfirmantene deltok i det store koret i samarbeid med «Con Dios». (Fotos: Ketil Strebel)

En annerledes gudstjeneste
«Liten og tøff» - det var tittelen
på den spesielle gudstjenesten i
Hafslundsøy kirke lørdag 18.
mars og i Varteig kirke dagen
etter. Årets konfirmantkull
hadde sammen med ledere og
koret «Con Dios» laget en
spesiell musikal-gudstjeneste
med drama, dans og korsang.
Av Ketil Strebel
Begge kirkene var temmelig fullsatte disse
kveldstimene.
Konfirmantene kom inn i prosesjon, og mange
av dem deltok i det store koret i samarbeid
med «Con Dios».
Gudstjenesten hadde både tradisjonelle
elementer som vanlige salmer, en kort preken
ved sokneprest Ingrid D. Sæverås og litturgi
som inngangsord, trosbekjennelse og forbønn.
I tillegg var det rikelig med flott korsang og
musikk.
Konfirmanter presenterte prekenteksten om
Sakkeus som et dramastykke.
Under forbønnen tente konfirmanter lys for
hvert bønneemne.
Etter forbønnen presenterte en gruppe av
konfirmantene en lovsangsdans med tittelen
«Shackles».
Det ble flotte gudstjenester både i Hafslundsøy
kirke og i Varteig kirke, gudstjenester som
både konfirmanter og resten av menigheten
nok vil minnes med glede.

En gruppe konfirmanter presenterte en lovsangsdans med tittelen «Shackles».
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Inspirasjonssamling

Alle som er engasjert i kristent arbeid blant barn i Varteig sokn var invitert til inspirasjonssamling.

I underkant av 20 mennesker møtte fram, og
det ble en både hyggelig og inspirerende
kveld.
Ikke minst var det spennende å høre på Paul
Erik Wirgenes som besøkte oss fra Oslo. Han
er leder for Trosopplæringsreformen i Den
norske kirke, og hadde mange flotte og
inspirerende tanker og erfaringer å dele om
barnas plass i menighetens liv. Blant annet la
han stor vekt på at barna ikke er menighetens
framtid, men like mye dens nåtid! Barna er en
del av menigheten og skal ha sin rettmessige
plass i menighetens liv, på sine premisser.
Etter Wirgenes’ innledning fikk vi en fin
samtale rundt bordet, ledet av Leif Levinsen,
der alle fikk mulighet til å fortelle litt om sitt
arbeid, og vi snakket om hvordan vi kan gi
barna plass i Varteigs menigheter på en god
måte. Jeg tror ikke jeg var alene om å gå
oppløftet hjem den kvelden!
Ingrid prest

Sudoku

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.

6 2 3 4
1
5 7

MAXI TAXI

7 5
5 6
4
9 4 8

4

6
5 8 3
3

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

Tall-puslespill

KS 02

Onsdag 29. mars var alle som er
engasjert i det kristelige arbeidet
blant barn i Varteig sokn invitert
til en inspirasjonssamling i
peisestua i kommunehuset.

9 1
6 4
7
5 9
8 3 2 6
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Slekters
gang
Døpte:
Varteig kirke:

Emma Kristine Skaar
Vilde Fredriksen
Benjamin Belsby Jacobsen
Hafslundsøy kirke:

Alexander Galela Lund
Jonas Kristiansen
Selma Elise Andreassen
Vigde:
Varteig kirke:

Aina Edvinsen og
Egil Ø. Birkeland
Kristine Bergerud og
Ole Kristian Ådalen

Døde:

Åpningstider på
kirkekontoret
Det har vært en del spørsmål
angående åpningstider på
kontoret, og med god grunn.
Åpningstidene som er nevnt her
i bladet har ikke stemt overens
med de som står på kontordøren, og det beklager vi. Nå er
det rettet opp i dette, og det er
de her i bladet som gjelder.
Men åpningstider på et kirkekontor betyr
egentlig bare at dette er de tidspunkt det er
sikrest å treffe de ansatte. Vi er ofte
tigjengelig også utover disse tidene, men
kan bare ikke binde oss til å være på
kontoret mer enn dette, fordi vi har mye av
vårt arbeid også utenfor kontoret.
Åpningstidene følger daglig leders
arbeidstid. Prest og kateket har ikke pr. i
dag fast treffetid, men er ofte å treffe likevel,
så vær velkommen til å ta kontakt! Men vil
du være sikker på å treffe en bestemt person
så er det lurt å slå på tråden før du kommer!
Ingrid prest

Knut Løkke
Berit Marie Karlsen
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Varteig preste- og
menighetskontor
Ingaveien 33, 1735 Varteig
Telefon: ............................... 69 12 35 97
Telefax: ............................... 69 12 36 13
Kontortid:
Tirsdag: ............................ 12.00 - 14.00
Onsdag: ............................ 09.00 - 14.00
Fredag: ............................. 09.00 - 11.00
Sokneprest Ingrid Sæverås
Telefon kontor: ................... 69 12 35 95
Telefon mobil: ...................... 452 65 229
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
Kateket Mona Bøe:
Telefon kontor: ................... 69 12 35 81
Mobiltelefon: ....................... 413 06 974
Organist i Varteig kirke Knut Bøe:
Telefon privat: .................... 69 13 11 73

Barnemisjonen
«Spiren»
Barnemisjonen
«Spiren»
på
Hafslundsøy starter opp igjen til høsten
i kjelleren på Hafslundsøy kirke
torsdag den 14. september kl 17.00.
Så vil det være samlinger hver 14. dag
hele høsten frem til basaren den 7.
desember.
Mer informasjon om program og
aktiviteter kommer i neste nummer.

Medium
starter med første øvelse etter sommeren
22. august kl.18.00.
Øvelsen varer til kl 19.30.
Fortsetter med øvelser annenhver tirsdag (like
uker). Vi øver ikke i skoleferiene.
Kontaktperson:
Kirsten Holmen, tlf 69 13 13 86

Organist i Hafslundsøy kirke
Øystein Lindberg:
Telefon privat:. ................... 69 14 19 00
Kirketjener i Varteig kirke
Linda Bjerkevold Lassen (permisjon)
Bjarne Arntsen (vikar)
Telefon mobil: ..................... 413 01 166
Klokker i Hafslundsøy kirke
May Lisbeth Johansen
Telefon privat:. ................... 69 14 94 75
Menighetsrådsleder Torleif Thalberg:
Telefon privat: ..................... 900 41 347

Din totalleverandør av byggevarer

Varteig menighetsblad
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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 4. juni,

Søndag 2. juli,

1. pinsedag:

4. søndag etter pinse:
Luk 15,11-32
Jes 65,1-2 og 1 Pet 5,5b-11
Varteig kirk kl 11.00:
Gudstjeneste. Natteverd. Offer til menighetens
arbeid.

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. Kirkekaffe.
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.

Hafslundsøy kirke.

Søndag 9. juli,
5. søndag etter pinse:
Joh 8,2-11
Sak 7,8-12a og Rom 2,1-4
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til Sarpsborg krisesenter.

Søndag 16. juli,
6. søndag etter pinse, aposteldagen:
1 Kor 12,27-31
Jer 1,4-10 og Matt 16,13-20
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til Barnemisjonen. Kirkekaffe.

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.

Søndag 18. juni,
2. søndag etter pinse:
Fork 12,1-7
1 Tim 6,6-12 og Luk 12,13-21
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Offer til menighetsbladet. Bygdedag.
50-års konfirmantene er spesielt invitert.

Søndag 25. juni,
3. søndag etter pinse:
Luk 19,1-10
5 Mos 7,6-8 og 1 Kor 1,26-31
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Natteverd. Offer til menighetens
arbeid.

Med forbehold om endringer.

Søndag 13. august,
10. søndag etter pinse:
Luk 12,42-48
Jes 10,1-3 og Apg 20,17-24
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til KFUK-KFUM. Kirkekaffe.

Søndag 20. august,
11. søndag etter pinse:
Joh 6,66-69
Jes 5,1-7 og Rom 11,25-32
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Nattverd. Offer til menighetsbladet.

Søndag 27. august,
12. søndag etter pinse:
Luk 9,57-62
Sal 32,1-5 og 1 Joh 1,8-2,2
Varteig kirke kl. 11.00:
Diakoniens dag. Gudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Sæverås. Offer til diakoniarbeidet.
Kirkekaffe ved diakoniutvalget.

Søndag 3. september,
Varteig kirke.

Søndag 23. juli,
7. søndag etter pinse:
Matt 16,24-27
Jos 24,19-24 og 1 Pet 1,15-21
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Natteverd. Offer til menighetens
arbeid.

Søndag 30. juli,
8. søndag etter pinse:
Matt 10,28-31
Jes 49,13-16 og 2 Tess 3,6-12
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Natteverd. Offer til Breidablikks
venner.

Søndag 6. august,
9. søndag etter pinse:
Matt 7,21-29
Jer 23,16-24 og 1 Joh 4,1-6
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til Barnemisjonen.

13. søndag etter pinse:
Matt 12,33-37
Sal 40,2-6 og Jak 3,8-12
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Offer til Misjonsprosjektet.

Søndag 10. september,
14. søndag etter pinse:
Matt 5,43-48
5 Mos 10,17-2 og Rom 13,8-10
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Nattverd. Offer til Kirkens SOS.

