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Støtte til barn i Thailand
Lovsangshjemmet er et bydelssenter inne i slumområdet Klong
Toey i Bangkok i Thailand.
Driften av hjemmet skjer i regi av
Immanuelskirken i Bangok, med
støtte fra Norge. Varteig menighet
har en samarbeidsavtale med Det
Norske Misjonsselskap (NMS), og
pengene som samles inn i Varteig
er øremerket driften av daghjemmet i Bangkok.
Les mer om Varteig menighets
misjonsprosjekt på side 5.

Lovsangshjemmet er et bydelssenter som ligger rett under en motorveibro inne i
slumområdet Klong Toey.

Konfirmantbilder Livsglede i

livs-alvoret
Klart for
Tomb-stevne

I dette nummeret av menighetsbladet finner du bilder av årets
konfirmantkull, i Hafslundsøy
kirke på side 6, og i Varteig kirke
på side 7.

Torsdag 28. september inviteres det til
inspirasjonskveld på
Hasle Menighetssenter. Dit kommer
prest, foredragsholder og «livs-nyter» Per Anders
Nordengen, som skal kåsere over
tema «Livsglede i livsalvoret» smakebiter på begeistring,
livsglede og tro på at det nytter.
Se side 3

Allehelgenskonsert
Sangerinnen Heidi Veland og
musikeren Øystein Lindberg forbereder en konsert i Varteig kirke
søndag 29. oktober. Programmet
vil være preget av temaer som liv
og død, jord og himmel.
Se side 3.

www.varteig.menighetsblad.net
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Herre, vår Gud,
hvor herlig ditt navn er over hele jorden!
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 47, i
slutten av november. Frist for å
levere stoff blir 31. oktober.
Nr. 1-2007 er planlagt i uke 4, i siste
halvdel av januar. Frist for å levere
stoff blir 2. januar.
Nr. 2-2007 er planlagt i uke 12, i
siste halvdel av mars. Frist for å
levere stoff blir 27. februar.

I skrivende stund er det sommer! Solen skinner fra skyfri himmel. Det er godt og
varmt. Det er stille på kontoret.- og om 19 timer begynner jeg ferie…
Jeg elsker sommeren!
Jeg nyter naturen i all dens fargeprakt. Jeg nyter varmen som solen gir. Jeg nyter
roligere dager og fellesskap med mennesker jeg er glad i. Jeg nyter livet! Jeg nyter å
være til. Jeg kjenner at jeg lever – og jeg får lyst til å synge!… - Ikke fordi jeg er flink
til å synge eller fordi jeg er spesielt karismatisk anlagt, men fordi alt det gode jeg
kjenner inni meg nesten bobler over!…
Slik tror jeg også han som skrev Salme 8 i Bibelen kan ha følt det. – Selv om han
antagelig levde et sted i verden hvor det er sommer store deler av året. Men han kjente
behovet for å synge og å lovprise Gud i møte med alt det vakre naturen gir oss. Og han
følte seg liten i møte med alt dette mektige…
Bare hør: «Herre, vår Gud, hvor herlig ditt navn er over hele jorden, du som har
utbredt din prakt på himmelen. Av småbarns og spedbarns munn har du reist deg et
vern mot dine fiender for å stanse hver motstander som vil ta hevn. Når jeg ser din
himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et
menneske, siden du kommer det i hu, et menneskebarn, siden du tar deg av det? Du
gjorde ham lite ringere enn Gud og kronet ham med ære og herlighet. Du gjorde ham
til herre over dine henders verk, alt la du under hans føtter: Sauer og okser, alle
sammen, ja, også de ville dyr i marken, fuglen i luften og fisken i sjøen, alt som ferdes
på havets stier. Herre, vår Gud, hvor herlig ditt navn er over hele jorden!»
Når dette leses er høstsemesteret i gang, og ferietiden er for de fleste av oss tilbakelagt.
Nå venter det nye utfordringer. Nye krav. Nye tidsfrister og planer vi skal følge og
innrette oss etter. Hverdagen er igjen hverdag, med stress og mas, og ikke er det så
sikkert at solen skinner heller…
Men da har jeg igjen lyst til å henlede oppmerksomheten til Salme 8. For den minner
oss om at om vi kan føle oss små, så er vi store i Guds øyne. Vi er skapt og elsket av
ham.Vi har vår plass i den store sammenhengen, helt etter hans vilje. Han vil gi oss
det vi trenger for hver dag. Ikke sånn å forstå at livet alltid skal være enkelt. Men sånn
å forstå at vi får det vi trenger for å møte også dagen i morgen, og i overimorgen, og
gjennom høsten og vinteren, og før vi vet ordet av det er det igjen sommer…og også
da er Gud med…
Livet mitt skifter – både på godt og vondt…
Men Gud er den samme! Det liker jeg å tenke på…
Herre, vår Gud, hvor herlig ditt navn er over hele jorden!
Ingrid D. Sæverås

Postgiro:
0532 11 49 962
Trykkeri:
Stokke Trykk

Trenger du
noen å snakke med?

NEASKOG / FILADELFIA SØNDAGSSKOLE
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.
Ledere er:
Karin(69149196), Torill(69131120), Tove,
Kristin, Britt, Jorunn(69131118)

Høsten 2006

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

3. septemer:
10. septemer:
17. septemer:
24. septemer:
1. oktober:
8. oktober:
15. oktober:
22. oktober:

Søndagsskole
Søndagsskole
Søndagsskole
Søndagsskole
Fri.
Fri.
Søndagsskole
Søndagsskole

5. november: Søndagsskole
12. november: Søndagsskole
19. november: Søndagsskole
26. november: Søndagsskole
3. desember: Adventsfrokost
10. desember: Søndagsskole
17. desember: Bakedag
Onsdag 27. desember: Juletrefest
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Allehelgenskonsert i
Varteig kirke 29. oktober
Søndag 29. oktober kl.19.00
arrangerer kulturutvalget
konsert i Varteig Kirke. Det er
Fredrikstadsangerinnen Heidi
Veland som vil bidra med
sanger/salmer som omhandler
temaet liv og død, jord og
himmel. Det vil også bli lest
tekster som belyser dette temaet.
Det er Heidi som i samarbeid med musiker
Øystein Lindberg som står for utvalget av
sanger og bearbeidelsen av disse. De vil bidra
med både kjent og mindre kjent stoff. Blant
kjente salmer som vil bli fremført er «Lær meg
å kjenne dine veier», «Eg veit i himmelrik ei
borg», og «Jesus din søte forening å smake».
Ellers vil det bli sanger av blant annet Bjørn
Eidsvåg og et par engelske folkeviser.
Heidi og Øystein har tidligere stått i spissen
for salmekonserter som er blitt fremført i
Petrikirken på Selbak og i Frikirken i
Sarpsborg. Da har de hatt med seg band og
korister. I Varteig skal de også ha med seg
medmusikere, selv om de tenker seg en
tilbakelent konsert med et enkelt og
ettertenksomt preg.

Heidi Veland og Øystein Lindberg har forberedt allehelgens-konsert i Varteig kirke.
På slagverk deltar Frank Rune Johansen og
på saxofon deltar Stian Rekvin. Dette er kjente
og dyktige Fredrikstad/Sarpsborg musikere,
som er kjent fra diverse oppsetninger,
jazzgrupper osv. I tillegg deltar Eirik Larsen
på kontrabass, han spiller i jazz/bluestrioen
«Kind of blue» sammen med Øystein. To-tre
korister vil sammen med Heidi stå for det
vokale innslaget.

Heidi Veland har de siste årene sunget fast på
konfirmasjonsgustjenestene i Hafslundsøy
kirke, og har med sin sang gjort de til en flott
og stemmingsfull opplevelse. Heidi synger
fast i vokalgruppa «VocApella» (som forøvrig
skal ha julekonsert i Hafslundsøy kirke 15.
desember), har en rekke solooppdrag og har i
sommer deltatt i musikalen «Stenhoggeren»
som har gått i Brottet på Hvaler.

Livsglede i
livs-alvoret

Torsdag 28. september bør du finne veien til Hasle menighetssenter
kl 19.00. Varteig sokn og VI-Normisjon arrangerer en felles
inspirasjonskveld der vi har vært så heldige å få med Per Anders
Nordengen. Hans tema for kvelden er «Livsglede i livsalvoret» smakebiter på begeistring, livsglede og tro på at det nytter.
Nordengen omtaler seg selv som prest,
foredragsholder og livsnyter!!! Han har
arbeidet som misjonær for NMS i Sør-Afrika.
Per Anders Nordengen er i dag en av Norges
mest etterspurte foredragsholdere og har
underholdt, berørt og engasjert tusenvis av
tilhørere i ulike sammenhenger de seneste
årene. Kanskje har du hørt Per Anders i
radioandaktene på NRK eller vært på et
bedriftsseminar med ham.

For et år siden holdt han et fantastisk
inspirerende foredrag under 35-årsjubiléet til
Stenbekk Misjonssenter.
På programmet for inspirasjonssamlingen står
også allsang og en enkel bevertning.
Velkommen til samlingen!
Kulturutvalget i Varteig sokn
VI-Normisjon
Per Anders Nordengen kommer til
inspirasjonssamling
på
Hasle
menighetssenter 28. september.

Varteig menighetsblad

4

Elisabeth Varnes til Varteig sokn
Elisabeth Varnes begynte i
sommer i et vikariat som
prostiprest i Sarpsborg prosti,
og vil derfor bli å treffe jevnlig
i soknet vårt.
Prostiprest Leif Levinsen er engasjert med
andre oppgaver det kommende året, og
Elisabeth Varnes er engasjert som vikar i
stillingen som prostiprest. Det betyr at hun
går inn i tjeneste på Hafslundsøy og i
Varteig, i de funksjonene som ligger til
prostipreststillingen.
Det blir derfor Elisabeth som blant annet
leder konfirmantundervisningen på
Hafslundsøy det kommende året.
Elisabeth er bosatt på Hafslundsøy, i
gangavstand fra sin arbeidsplass i
Hafslundsøy kirke… Hun utdannet seg til
prest i forholdsvis voksen alder, og ble
ordinert i Fredrikstad domkirke i desember
2004.
Det første halve året som prest
tjenestegjorde hun i Stjørdal i Nidaros
bispedømme. Etter sommeren i fjor ble hun
engasjert som vikar i den ledige
kapellanstillingen på Greåker.

Hilsen fra formannen:

Etter et
halvt år…

For en stund siden ble menighetene vest for Glomma enige
om å ha felles kontorplass. Samlokalisering ble det kalt. Det var
i den forbindelse det ble gjort
oppmerksom på at Hafslundsøy
ligger øst for elva, og at grensene
kanskje burde justeres. Burde
ikke Varteig og Hafslundsøy slå
seg sammen?
Elisabeth Varnes er engasjert som vikar
i prostiprest-stillingen.
23. juli hadde Elisabeth sin første
gudstjeneste i Hafslundsøy kirke, og
menighetsrådsleder Torleif Thalberg ønsket
Elisabeth velkommen til sin «hjemmekirke». Vikarpresten la ikke skjul på at det
var en spesiell opplevelse å holde
gudstjeneste på hjemstedet for aller først
gang.

PROGRAM HØSTEN 2006

14 september kl 19.00 Torsdagsmøte på Hasle menighetssenter
24 september kl 17.30 Storsamling på Hasle menighetssenter
28 september kl 19.00 Samling med Per Anders Nordengen på
Hasle menighetssenter
(samarbeid med Varteig menighet)
12 oktober kl 19.00

Torsdagsmøte på Hasle menighetssenter

22 oktober kl 17.30

Storsamling på Hasle menighetssenter

9 november kl 19.00

Torsdagsmøte på Hasle menighetssenter

19 november kl 17.30 Storsamling på Hasle menighetssenter
14 desember kl 19.00 Torsdagsmøte på Hasle menighetssenter

Forslaget ble godt
mottatt i de styrende
organer, og man gikk
løs på oppgaven. Det
ble dannet en samarbeidskomité og forberedelsene til et nytt
menighetsrådsvalg
ble startet. Det var
viktig å få medlemmer fra begge leire.
Det skulle vise seg at
det ikke var vanskelig og et nytt menighetsråd
ble valgt.
Det var med stor spenning vi gikk inn i den
nye konstellasjonen med Hafslundsøy løsrevet
fra Tune og sammen med Varteig. Det første
halve året hare bare gitt positive erfaringer.
Vartingene kommer til Øya-kirken og Øyafolk beveger seg nordover til Varteig kirke..
Jeg tror vi kan si at Øya-folk føler mer
tilhørlighet til Varteig enn de gjorde til Tune.
Vi har fått et menighetsråd med dyktige og
engasjerte medlemmer. Spesielt vil jeg nevne
jubileumskomiteen. I 2009 er Varteig kirke
150 år gammel. Forberedelsene er godt i gang
og med en arbeidsinnsats og et engasjement
som imponerer.
Lykke til med videre arbeid. Dette lover godt
for framtiden.
Torleif Thalberg
Leder, Varteig menighetsråd.

Ny organist på
Hafslundsøy
Britt M. Sørli er ansatt
som organist i Hafslundsøy kirke, etter
Øystein Lindberg. Lindberg skal arbeide som
organist i Metodistkirken på Kjølberg.
Sørli er også organist i
Holleby kirke i Tune
sokn.
Øystein Lindberg vil fortsette sitt arbeid som
musiker for Hafslundsøy Barnegospelkor.
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Varteig menighets misjonsprosjekt

Støtte til daghjem i Bangkok
I tretten år har Varteig menighet
støttet driften av Immanuelkirkens to daghjem for barn i
Bangkok i Thailand. Siden 1993
har menigheten hatt et samarbeidsprosjekt med Det Norske
Misjonsselskap. Prosjektet innebærer blant annet at menigheten
har forpliktet seg til å bidra med
midler hvert år.
Immanuelkirken i Bangkok driver to daghjem.
Et i sine egne kirkelokaler og et i
bydelssenteret Lovsangshjemmet.
I 1978 ble det startet en institusjon for
førskolebarn i bydelen Klong Toey i Bangkok.
Dette er i dag kjent som Immanuelkirkens
daghjem. Arbeidet er knyttet til den lutherske
menigheten der og holder til i samme huset
som kirken. Barnehagen har ikke formell
status som «førskole», og kalles derfor
«daghjem».

100 barn i barnehagen
Barnehagen har over 100 barn i alderen to til
fem år. Over 80 prosent av barna kommer fra
slumområdet Klong Toey. Institusjonen krever
betaling av barna som går der, men betalingen
blir regulert i forhold til foreldrenes inntekt.
Mange av barna fra slumområdet har derfor
nesten friplass i barnehagen.
Dagen i barnehagen er delt i tre. Først er det
en felles morgensamling med flaggheising og
nasjonalsang, bibelhistorie og kristne sanger.
De fleste av barnas foreldrene er buddhister,
men er likevel glade for at barna får kunnskap
om kristen tro.
Den andre delen av dagen blir barna delt inn i
tre klasser der det blir undervist i lesing,
skriving og regning. Opplegget en bruker er
en kombinasjon av lek og læring.
Like viktig som det foregående er siste delen
som består av hvile, lek og god kost. Det er et
varmt hovedmåltid hver dag. Dette er en svært
viktig del av barna sitt totale kosthold.

Lovsangshjemmet
Lovsangshjemmet er et bydelssenter som
ligger rett under en motorveibro inne i
slumområdet Klong Toey. Her er det blant
annet et dagsenter for barn, der misjonær Anne
Storstein Haug er daglig leder. Fra 1. mai i
fjor er også Arne Hustrulid engasjert i 50
prosent stilling her.
Barna som kommer til Lovsangshjemmet er
vant til fattigdom og livet i slummen.
Kriminalitet, prostitusjon og narkotika er en
naturlig del av hverdagen i barnas familier.
Men på senteret får de oppleve omsorg og
nærhet, og de møter mennesker som kan gi

Lovsangshjemmet er et bydelssenter som ligger rett under en motorveibro inne i
slumområdet Klong Toey.
dem et lysglimt i hverdagen og et håp om en
bedre framtid. De får næringsrik mat, melk
og frukt. De får nok søvn og hvile, og blir
stimulert.
Det blir også drevet et strykeorkester ved
Lovsangshjemmet. Midt i slummen får 40
ivrige fiolinelever undervisning av misjonær
Solveig Meling Johannessen, som leder Klong
Toey-slummens strykeorkester.
I 2005 var brannsikring av bygningen til
Immanuelkirkens daghjem og lønn til Anne
Storstein Haug ved Lovsangshjemmet
inkludert i prosjektets innsamlingssum.
Lovsangshjemmet har siden 2001 utviklet seg
fra et uferdig skur til et fullt utviklet
aktivitetssenter for barn og unge , og dette har
skjedd i et av de verste områdene i Klong
Toey-slummen.

Stadig flere barn
Mye positivt har skjedd også det siste året.
Antall barn ved dagsenteret har økt raskere
enn forventet, 30 barn i alderen seks måneder
til tre år hadde plass ved utgangen av 2005.
Det er fem fulltidsansatte lærere pluss den
norske misjonæren Anne Storstein Haug.
Senteret har godt rykte i nabolaget, og mange
foreldre ønsker å benytte seg av tilbudet. Det
foregår mange aktiviteter om ettermiddagen,
for eksempel er det tilbud om å lære å spille
fiolin, det er datakurs og engelskundervisning.
20-50 barn har deltatt på hver av aktivitetene.
Fire av barna har også fått delta på kurs ved
en kunstkole i Bangkok.
Før jul i fjor ble det via TV-Vest, en lokal tvstasjon i Rogaland, arrangert en
innsamlingsaksjon til Lovsangshjemmet.
Denne aksjonen resulterte i over 100.000

På lovsangssenteret opplever barna
omsorg og nærhet.
kroner, noe som betyr at bygninger kan
renoveres og virksomheten om ettermiddagen
utvides.
Ved Immanuelkirkens daghjem er det nå 91
barn i barnehagen. De ansatte her ønsker å få
mer tid til kontakt med foreldrene både ved å
besøke hjemmene og gjerne også ved å
invitere dem til aktiviteter i menigheten.
Både ved Lovsangshjemmet og ved Immanuelkirkens daghjem får barna oppleve
kjærlighet og omsorg, noe som betyr utrolig
mye i en ofte tøff og vanskelig hverdag. Takk
for at også du bidrar til å gi barna et bedre
utgangspunkt for å kunne klare seg videre.
Innsamlingsmål for året 2006 er kr 485 000.
Det er ofring til misjonsprosjektet ved
gudstjenesten i Varteig kirke søndag 3.
desember.
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Konfirmanter i Hafslundsøy kirke
søndag 4. juni 2006

1.rekke: Malin Kristine Lindblad, Anine Lyche-Sæther, kateket Mona Bøe, prostiprest Leif Levinsen, Christine Simonsen Thorsen og Karoline
Andersen. 2.rekke: Deepa Veronica Andersen, Are Bergli Heier, Kristina Gresholdt, Simen Båserud Lunde, Viola Kristine Jensen, Joakim
Andersen, Ann Charlott Kristiansen og Christina Arntsen Høyaas. 3.rekke: Kenneth Knold Hansen, Ole Jacob Olsen, Martin Pettersen,
Jørgen Eriksen,Christer Walther og Tobias Skaarberg. 4.rekke: Glenn Thomas Eriksen, Kent Andre Kristiansen, Ole-Petter Stenmoen, Steffen
Johansen og Christer Skoglund Røyseth.
(Foto: Studio S)
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Konfirmanter i Varteig kirke
søndag 11. juni 2006

1.rekke: Linda Sogn, Line Skute Bråten, kateket Mona Bøe, sokneprest Ingrid D. Sæverås, Gerd Anita Navestad, Helene Molander Lunde og
Lise Andrea Marie Grimelund-Kjeldsen 2.rekke: Kari Skaar Brattset, Marius Krosvik Carstensen, Paal- Martin Ringdal, Joachim Heier Haugland,
Julie Valleraune og Agnes Birgitte Walther Rutherford. 3.rekke: Marius Andre Øraas, Kristoffer Johansen, Andreas Blakkestad, Frank Jørgen
Jensen, Christer Mortensen, Christer Johansen og Stian Gressum. 4.rekke: Fredrik Haug, Andreas Berg, Marius Alexander Dramstad,
Simen Valleraune, Magnus Haugeneset og Jim-Andre Børmark Valleraune.
(Foto: Studio S)
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for barn 0-1 år: Varteig Rådhus, lave bygget kl. 11.00-13.00:
Første gang tirsdag 22. august.
Deretter:
29. august
5. september
12. september
19. september
26. september

for barn 1-3 år: Varteig Rådhus, lave bygget kl. 17.30- 18.30:
Første gang onsdag 11. oktober.
Deretter:
18. oktober
25. oktober

1. november
8. november
15. november

for barn 3-6 år. Varteig Rådhus, peisestua, kl.17.30-18.30 annenhver uke
Første gang onsdag 30. august.

Deretter:
13. september
27. september
(Høstferie)

11. oktober
25. oktober
8. november
22. november

Medium øver i Hasle Menighetssenter 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
Julegrantenning ved Varteig kirke tirsdag 5. desember kl. 18.00.
Juletrefest torsdag 28. desember kl.17.30 – 19.30 på Hasle Menighetssenter
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Demens Alzheimerdagen 21. september
I år er det 100 år siden legen Alois Alzheimer
(1864-1915) oppdaget sykdommen som fikk
navnet etter han. Og denne sykdommen
rammer mange familier også i vår kommune.
Dagens og framtidens demenssyke har ingen
tid å miste. Jo tidligere det blir stilt diagnose
og gitt tilrettelagt behandling, jo lettere er det
å leve med sykdommen. Demens kan ennå
ikke helbredes. Forskning er med på å gi oss
svar på hvordan man kan leve best mulig med
en demenssykdom og de symptomene dette
medfører. Med flere eldre i befolkningen, blir
det i framtiden også flere demenssyke.
Demensforeningen i Sarpsborg, som er en
forening for Nasjonalforeningen for
Folkehelsen, vil invitere til å være med som
bøssebærer i uke 38, for demenssaken. Det
betyr også mye at dere er med å gir penger
når bøssebærere kommer.
Innsamlede penger går 30 prosent til forskning
og utvikling, 30 prosent til informasjon om
demens. 40 prosent til lokale tiltak i fylkene.
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse
til
Ingrid Torheim, mob: 916 81 907, epost:
ingrid.torheim@sarpsborg.com
Demensforeningen i Sarpsborg inviterer til
åpent møte i bystyresalen i Sarpsborg rådhus
20.september kl 16.00-19.00. «Bruk av
erindring og musikk» ved Bengt Ole
Nordstrøm og Øyunn Krokan.
Demensforeningen har åpen kafe på Gleng 26.
oktober og 30.november kl 12.00 -14.00. Der
legges det opp til hygge for demente med
pårørende. Fagpersoner er tilstede for å gi råd
og veiledning ang demens.
Demensforeningen inviterer til pårørendeskole/samtalegruppe 17., 24. og 31.oktober og
7.november.
Påmelding til Frivillighetssentralen, tlf
69108045 eller til Ingrid Torheim.
Hilsen demensforeningen i Sarpsborg
Ivar Tjernshaugen, Ingrid Torheim,
Marit Harildstad, Edle Kvigstad Olsen,
Ellen Børud Grimsøen,
Gerd Marion Slyngenborg, Wiggo Tveter
og Astrid Ørebech

Slekters
gang
Døpte:
Varteig kirke:

Teodor Nikolaysen
Andrine Nicolaysen
Kristian Alexander Caldèn Myhre
Selma Louise Frigaard
Adrian Andrè Emilsen
Hafslundsøy kirke:

Jonas Kristiansen
Mina Bjerkan
Ask Skivdal
Nikoline Wilhelmsen Rogndalen
Emma Anny Mikkelsen

Vigde:
Varteig kirke:

Elin Engebretsen
og Ole Jonny Odden
Jeanette Andreassen
og Stian Pettersen
Camilla Øyen
og Tim Bruun
Roar Johansen
og Monica Pinnerud
Britt Hedvig Hasle
og Tord Fuglem

Du kan leie til
feiring/festligheter som:
- jubileer
- bursdagsfeiring
- konfirmasjoner
- minnesamvær
Senteret har et velutstyrt kjøkken med kjølerom og servise m.v.
Ring i god tid for bestilling:
Hanne Kristin Huseby, telefon 69 1315 24 eller
Menighetskontoret, telefon 69 12 35 97.

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
Vikarprest Elisabeth Varnes
Mobiltelefon: ....................... 481 07 318
Daglig leder Sidsel Mathisen
Telefon kontor: ................... 69 12 35 97
Telefon privat: .................... 69 16 82 49
Mobiltelefon: ....................... 906 82 744

Organist i Varteig kirke Knut Bøe:
Telefon privat: .................... 69 13 11 73
Organist i Hafslundsøy kirke
Britt M. Sørli:
Telefon privat:. ................... 69 16 84 83

Aase Brevik
Gudrun Marie Evje
Marie Cecilie Langsholt
Bjarne O. Johansen
Olga Elise Gulbrandsen
Brede Svendsen
Randi Matysiak
Ragnar Norèn
Margit Myrås
Per-Otto Evje
Ingeborg Margrethe Lunde

passer utmerket til
private selskaper.

Varteig preste- og
menighetskontor

Kateket Mona Bøe:
Telefon kontor: ................... 69 12 35 81
Mobiltelefon: ....................... 413 06 974

Døde:

HASLE MENIGHETSSENTER
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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 10. september,

Søndag 15. oktober,

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.
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved vikarprest Elisabeth
Værnes og kateket Mone Bøe. Høsttakkefest.
Utdeling av Barnas Kirkebok. Hafslundsøy
Barnegospelkor deltar. Offer til barnegospelkoret.

19. søndag etter pinse:
Mark 10,17-27
2 Mos 20,1-8.12-17 og Fil 1,20-26
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved vikarprest Elisabeth Varnes
og kateket Mona Bøe. Presentasjon av konfirmantene. Offer til konfirmantarbeidet.

Søndag 17. september,
15. søndag etter pinse:
Joh 5,1-15;
Salme 103,1-6 og Ef 5,15-20
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved vikarprest Elisabeth Værnes.
Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 24. september,
16 søndag etter pinse:
Lukas 10,38-42
5. Mos 4,29-31 og Fil 4,10-13
Varteig kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås og kateket Mona Bøe. Høsttakkefest.
Utdeling av Min Kirkebok. Kirkekaffe. Offer
til barnesangarbeidet.

Søndag 22. oktober,
20. søndag etter pinse:
Hebr 11,1-4.7-10;
1 Mos 9,8[9-11]12-17 og Joh 9,1-7.35b-38
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås og kateket Mona Bøe. Presentasjon
av konfirmantene. Offer til konfirmantarbeidet. Kirkekaffe.

Søndag 29. oktober,
Bots- og bededag:
Luk 13,23-30
Jes 55,6-7 og Gal 6,7-10
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Offer til konfirmantarbeidet.

Søndag 5. november,
Allehelgensdag:
Hebr 12,1-3
Jes 60,18-22 og Matt 5,13-16
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Offer til menighetsarbeidet.

Varteig kirke.

Søndag 26. november,
siste søndag i kirkeåret:
Matt 25,1-13
Jes 51,11-15 og Åp 22,12-17
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Offer til konfirmantarbeidet.
Hafslundsøy kirke kl. 18.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 3. desember,
1. søndag i advent:
Matt 21,1-9
Jes 62,10-12 og Rom 13,11-14
Varteig kirke kl. 18.00:
Lysmesse ved sokneprest Ingrid D. Sæverås.
Offer til misjonsprosjektet.

Søndag 12. november,
Hafslundsøy kirke.

Søndag 1. oktober,
17. søndag etter pinse:
Job 19,25-27
Rom 8,18-23 og Luk 7,11-17
Hafslundsøy kirke kl. 1100:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Speiderne på Hafslundsøy deltar.
Offer til speiderne.

Søndag 8. oktober,
18. søndag etter pinse:
Joh 8,31-36
Jer 6,16-20 og Gal 5,1-6
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstejenste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Nattverd. Kirkekaffe ved sjømannsmisjonsforeningene. Offer til Sjømannsmisjonen.
Med forbehold om endringer.

23. søndag etter pinse:
Matt 18,15-20
Esek 33,7-11 og Ef 4,30-32
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved vikarprest Elisabeth
Varnes. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 19. november,
24. søndag etter pinse:
Mark 12,41-44
Jer 29,4-7 og Rom 13,7-8
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Besøk fra Menighetsfakultetet,
preken ved Finn Olav Myhre. Nattverd. Offer
til Menighetsfakultetet. Kirkekaffe.

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

