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I skrivende stund er konfirmantene i ferd med å avslutte sitt undervisningsår, og det
pugges for harde livet: Fader vår, Den lille Bibel, Den gyldne regel, De ti bud og
Trosbekjennelsen. Det er verdifull lærdom for hele livet, men også mye å huske på.
Og særlig Trosbekjennelsen skjønner jeg mange strever med å får taket på�

Trosbekjennelsen som hjelper oss med å sette ord på hva og hvem vi tror på.
1. trosartikkel handler om Gud Fader som allmektig og har skapt himmel og jord.
2. trosartikkel handler om at denne Gud lot seg føde til den jord han har skapt, og ble
menneske i Jesus Kristus. Det er et stykke av vår verdenshistorie som her skildres.
Om hvordan Jesus ble unnfanget, født, korsfestet, død og oppstanden. Før han igjen
forlot jorden og har tatt plass ved sin Fars høyre hånd til han kommer igjen for å
dømme levende og døde.
3. trosartikkel handler om Den Hellige Ånd.

Gud og Jesus er det mange mennesker som føler de har et forhold til. Men Den
hellige Ånd tror jeg mange strever med å få tak på. Bare se på høytiden våre. Julen �
Jesu fødsel � vet de fleste hvorfor vi feirer.
Påsken � Jesu død og oppstandelse er ikke en like stor høytid for folk flest, men
mange vet�
Pinsen, derimot, som straks står for døren, tror jeg går mange hus forbi, som bare
enda en ekstra fridag i mai�
Pinsen er Den Hellige Ånds høytid!

Og en trenger ikke være pinsevenn, og heller ikke spesielt karismatisk anlagt for å
ha et forhold til Den Hellige Ånd. Alle som er døpt har fått den. «I dåpen har Gud
gitt deg sin hellige Ånd, gjort deg til sitt barn og tatt deg inn i sin troende menighet»
sier vi til dåpsbarna. Og det bringer meg tilbake til 3. trosartikkel:
Den hjelper oss til å forstå mer av hvem Den Hellige Ånd
er og om vi omskriver den litt kommer det tydeliger
fram:
Jeg tror på Den Hellige Ånd,som virker en hellig all-
menn kirke og de helliges samfunn. Han formidler
syndenes forlatelse, og etter dette livet vil han gi oss
legemets oppstandelse og det evige liv.
Det er Den Hellige Ånd som gir kirken liv. Akkurat
som vi trenger luft for å puste (ånde) og for å leve,
trenger kirken og alle kristne Den hellige Ånd for å
leve et åndelig liv. Bibelen sier også at Den Hellige
Ånd går i forbønn for oss hos Gud (Rom 8, 26)
Ta deg tid til å lese Pinsefortellignen i Apostel-
gjerningene 2. Det er spennende lesning � og du
vil se at det aldri var ment at Ånden skulle
holdes «hemlig»�
God pinse!

                              Ingrid prest

Den He(m)llige Ånd

Alle våre storsamlinger og torsdagsmøter er Alle våre storsamlinger og torsdagsmøter er Alle våre storsamlinger og torsdagsmøter er Alle våre storsamlinger og torsdagsmøter er Alle våre storsamlinger og torsdagsmøter er påpåpåpåpå
Hasle menighetssenter.Hasle menighetssenter.Hasle menighetssenter.Hasle menighetssenter.Hasle menighetssenter.

27. mai kl. 17.30 Storsamling.27. mai kl. 17.30 Storsamling.27. mai kl. 17.30 Storsamling.27. mai kl. 17.30 Storsamling.27. mai kl. 17.30 Storsamling.
Tema: «smittende tro»Tema: «smittende tro»Tema: «smittende tro»Tema: «smittende tro»Tema: «smittende tro»

16. juni:   Vi besøker Thomasgården.16. juni:   Vi besøker Thomasgården.16. juni:   Vi besøker Thomasgården.16. juni:   Vi besøker Thomasgården.16. juni:   Vi besøker Thomasgården.
23. juni:   St. Hans feiring23. juni:   St. Hans feiring23. juni:   St. Hans feiring23. juni:   St. Hans feiring23. juni:   St. Hans feiring

SOMMERKONSERT
i Varteig kirke

onsdag 13. juni kl. 19.30.

Medvirkende:
Søndagsskolens musikkorps fra Rakke-
stad og Varteig Menighetskor.
Liturgisk avslutning ved sokneprest
Ingrid D. Sæverås.

Kollekt ved utgangen.
ALLE HJERTELIG VELKOMMEN!



Varteig menighetsblad 3

Barnas misjonssøndagBarnas misjonssøndag
Søndag 22. april ble Barnas misjons-
søndag feiret i Hafslundsøy kirke. Guds-
tjenesten ble innledet med prosesjon der
barn fra Hafslundsøy Barnegospel bar inn
flagg fra ulike land der det drives misjon.
I prosesjonen var også prest, kateket,
dagen predikant Anne-Grete Slettevold
fra Det Norske Misjonsselskap og dagens
dåpsbarn Otilie Løvvold med følge.
Hafslundsøy barnegospelkor sang. Guds-
tjenesten ble ledet av vikarprest Arne
Servan og kateket Mona Bøe. Anne-Grete
Slettevold fortalte om misjon og sattedet
i forbindelse med teksten fra Matteus-
evangeliet. Hun fortalte også om det
misjonsprosjektet som Varteig og Hafs-
lundsøy menigheter delta i i Thailand.
Dagens offer gikk til misjonsprosjektet i
Thailand, og det kom inn over 2.500
kroner.

Hafslundsøy barnegospelkor, under ledelse av Linn-Katrin Mørken, sang under
gudstjenesten. (Fotos: Ketil Strebel)

Gudstjenesten ble innledet med at kor, prest og kateket dannet en ring rundt
alteret.

Anne-Grete Slettevold holdt dagens preken-

Vi har hyggekvelder for eldre en gang i
måneden i Hafslundsøy kirke. Vi
begynner i september og tar ferie etter
juni.
Vi har også dagstur på sommeren med
buss til et egnet sted hvor vi spiser
middag.
På våre hyggekvelder har vi levende
musikk og serverer smørbrød og kaker.
Vi synger og koser oss og har en liten
utlodning til slutt.
Så har vi en stor utlodning en gang i
året, hvor vi i Røde Kors-damene sitter
på Mega. Inntekten av dette går blant
annet til å kjøpe trygghetsalarmer til
folk på Hafslundsøy.
Vi har nå 12 alarmer rundt omkring på
Øya, og 11 stk. som vi har gitt til
hjemmesykepleien.
Alle er velkommen til oss, så sant vi
har kapasitet til å ta imot. Så vi tar
gjerne imot henvendelser fra dere som

har lyst til å være sammen med oss.
For nærmere informasjon, kontakt

Wenche Christoffersen,
tlf. 69 14 94 30

eller Jorunn Jamissen,
tlf. 69 14 95 40.

Tune Røde Kors Besøkstjeneste, avdeling Hafslundsøy

Fra sommerturen for to år seiden til Villmarksporten på Ed i Sverige. Fra venstre:
Ruth Arnesen, Marit Johansen, Dagny Kingsrød Fredriksen, Gudrun Kullerud,
Elna Halvorsen, Rigmor Wilhelmsen (T.R.K) og Olga Enoksen.

2100 kroner til orgelet
Røde Kors� besøkstjeneste ga inn-
tekten fra utlodningen på hygge-
kvelden i mars til det nye orgelet i
Hafslundsøy kirke. Det ga 2100 kroner
til orgelet.
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Dette er årsrapporten for 2006:

1. Menighetsrådet.
Menighetsrådets sammensetning er:
Thorleif Thalberg, leder,
Leif Brenne, nestleder,
Sonja Klemsdal,
Anne May Aronsen,
Pål Bergerud,
Åse Olsen,
Solbjørg Bøe og
Lisbeth Sikkeland.
Ruth Kristiansen er første varamann og
fast møtende i menighetsrådet.Kjell
Arne Skagemo gikk ut av rådet i juni, da
han flyttet ut av soknet.

Kirkegården er for liten. Utvidelses-
arbeidet er nå i gang. Menighetsrådet har
også nedsatt en komite som arbeider for
å klarlegge oppussingsbehovet av Varteig
kirke fram mot 150 års jubileet i 2009.
Hafslundsøy kirke:

4. Menighetsbladet.
Bladet kom ut med 5 nummer. Det er nå
et blad for Hafslundsøy og Varteig som
ble ett sokn 1. januar 2006.  Det er Ketil
Strebel fra Hafslundsøy som er ansvarlig
redaktør. Bladet deles ut av frivillige og
er også lagt ut på internett. Det har vært
en god gaveinntekt i året som har gått.

5. Personalet.
Organist Øystein Lindberg sluttet på
høstparten for å gå over i annen tjeneste,
men han forsatte som pianist for
Hafslundsøy Barnegospel. Organist Britt
Sørli gikk inn i hans stilling. Britt er også
organist i Holleby kirke.
Kirketjener Linda Lassen gikk ut i
fødselspermisjon i januar, og Bjarne
Arntsen har vikariert i hennes
innetjeneste i hele 2006.

6. Menighetslivet.
Varteig sokn har mange aktiviteter.
Mange trofaste frivillige arbeidere
støtter opp både rundt gudstjenestene,
konfirmantarbeidet, barnearbeidet og de
mange små og store gjøremål som fins i
soknet.

Stor aktivitet i Varteig sokn
Årsrapport for Varteig sokn 2006

Søndag 25. mars ble
menighetens årsmøte
arrangert i Hafslundsøy
kirke. Der ble menighets-
rådets årsrapport for 2006
presentert. På årsmøtet
ble det også orientert
blant annet om arbeidet
med å pusse opp Varteig
kirke til 150-års jubileet i
2009, planene for jubi-
leumsåret og arbeidet
med utvidelse av kirke-
gården.

2. Kirkelig årsstatistikk:
2006 2005

a) Døpte: (40 av disse bodde i soknet).   47   39
b) Konfirmanter:   47   25
c) Inngåtte ekteskap.     9   13
d) Begravelser   38   28
e) Ordinære gudstjenester.   68   47
f) Andre gudstjenester og møter i kirkene     7     8
g) Familiegudstjenester.     9     6
h) Kirkegjengere på ordinære gudstj. 5734 3671
i) Nattverdsgjester:   816   529
j) Offergaver i kirkene totalt          156.355           126.425
k) Offergaver eget arbeid            77.679 61.000
l) Utmeldte:    2     0
l) Innmeldte:    3     1

Tallene for 2005 gjelder gamle Varteig sokn, tallene for 2006 gjelder nye
Varteig sokn med Varteig og Hafslundsøy menigheter samlet.

3. Varteig kirke:
Det har ikke vært noen større
vedlikeholdsarbeider på kirken eller
kapellet i år. Handikapinngang til
kapellet er stadig på planleggings-
stadiet. Ny løper til kapellet har blitt
innkjøpt.

Menighetsrådets årsrapport for 2006 ble presentert av daglig leder i Varteig sokn,
Sidsel Mathisen. Til venstre menighetsrådets leder Thorleif Thalberg. (Foto: Ketil
Strebel)

Noen ildsjeler sto for innkjøp og
installering av nytt orgel i Hafslundsøy
kirke. Dette ble finansiert gjennom lån
og gave fra Kirkeringen og tilskudd fra
Fellesrådet. Takk til alle som bidro med
penger og arbeid.Brennes Auto stilte opp
med gratis bil til transporten.
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Varteig menighetskor og
Øyakirkens kor.
Korene er aktive, men ønsker seg flere
sangere. Korene samarbeider ofte på
ulike arrangement.
De har medvirket på blant annet
gudstjenester, menighetens årsmøte,
Vartun og førjuls-konserten.
Organist Knut Bøe og Maie Vatvedt er
korenes dirigenter.
Konfirmantarbeidet.
I juni 2006 ble 47 konfirmanter skrevet
inn til konfirmasjonsforberedelser i
Varteig Sokn: 24 i Varteig, og 23 på
Hafslundsøy.
Til sammen ble det 52 konfirmanter i
Varteig og Skjebergdalen.To av
ungdommene ble døpt før konfirmasjon.
Konfirmantene har hatt undervisning
med kateketen og prestene.
Undervisningen har vært på Hasle
Menighetssenter, Hafslundsøy Kirke og
Betania, Ise.  I tillegg har de vært med
på ungdomsklubben Con Dios, som er en
del av det obligatoriske programmet som
konfirmantene er med på i løpet av året.
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon «Brød for
verden», har de også deltatt på. I løpet
av en kveld, samlet de inn over 35 000
kroner.

Speiderarbeidet.
KFUK-KFUM-speiderne i menigheten
teller pr. i dag 16 medlemmer: 11
speidere, 3 rovere/hjelpeledere og 2
ledere. Speiderne har base i Hasle
menighetssenter med ukentlige

Også dette året øvet vi inn en musikal
ved hjelp av Con Dios. Den ble framført
18.og 19.mars i Varteig og på
Hafslundsøy. Det var mange stolte
ansikter å se, både hos foreldre/foresatte,
men også hos konfirmantene.
Vi har vært på en leir i løpet av året. Den
gikk til Sjøglimt Leirsted på Ørje. At vi
savnet å reise på en leir til, er det liten
tvil om. Det ble ikke det samme å øve i
Hafslundsøy Kirke som å reise bort..
I løpet av året, møter ungdommene
mange andre unge i menigheten. Vi er
heldige og har mange dyktige ledere som
setter av tid til å være sammen med oss.
For konfirmasjon i 2007, er det
innskrevet 41 konfirmanter, 13 i Varteig,
18 på Hafslundsøy og 10 i Skjebergdalen.

Sokneprest Ingrid D. Sæverås overrakte en gave til menighetsbladets redaktør Ketil
Strebel under årsmøtet. (Foto: Pål Andreas Bergerud)

samlinger, møte mandag kveld eller tur
i helga.
Det er fortsatt plass til jenter i
speidergruppa dersom vi får tak i noen
kvinnelige ledere.
Hafslundsøy Speidergruppa teller 26
medlemmer, inkludert åtte ledere fra 18
år og eldre.
De kommer sammen til møter hver uke
og har har flere overnattingsturer i året.
Møtene holdes i Hafslundsøy kirke.

Søndagsskolearbeidet.
Varteig menighet har i året som har gått
hatt samarbeid med Filadelfia.
Søndagsskolen følger opplegget til Norsk
søndagsskole Forbund. På Betel,Ise er det
søndagsskole annenhver søndag.

Barnearbeidet
Arbeidet med og blant barna er i meget
god gjenge. Barne-misjonsforeningen
både i Ovaskogs, Østaskogs og Neaskogs
har hatt god tilslutning.Lederene der gjør
en meget flott innsats blant våre yngste
menighetsmedlemmer.For sjuende året
på rad har menighetsrådet stått for
«Babysang � for barn fra 0-1 år.»
Tilslutningen har vært meget
god.«Småbarnssang � for barn fra 1-3 år»
har Menighetsrådet også invitert til. Det
har vært meget godt besøkt.
«Barnekoret Minsten», er seks år
gammelt. Medlemmene her er barn fra
tre år og oppover. Barnekoret har sunget
både i kirken og enkelte andre steder.
Barnekoret «Medium» er tilbud for noe
eldre barn. De teller ca. 25 barn,som øver
på Hasle Menighetssenter annenhver
tirsdag.
Hafslundsøy Barnegospel har ca.25
medlemmer i alderen seks til tolv år.
Koret øver hver tirsdag i Hafslundsøy
kirke.Koret har blant annet deltatt på
familiegudstjenester. Korets dirigent er
Lin-Katrin Mørken.

 8. Andre aktiviteter.
Dessuten har menighetsrådet hatt
ansvaret for julegrantenning utenfor
kirken med tilhørende kirkesaft/gløgg og
pepperkaker i kirken. Varteig skolekorps
har deltatt. Dette var meget vellykket.
Menighetsrådet har også tatt på seg
ansvaret for andakt og sang på Vartun
17. mai og adventshyggestund.
Menighetsrådet har diakoniutvalg og
gudstjenesteutvalg.

9.Jeg vil minne om Matt. 20, 26: Slik er
det ikke blant dere. Den som vil være
stor blant dere, skal være de andres
tjener..Takk alle dere som er med og
arbeider i Varteig menighet.

Sidsel Mathisen, daglig leder.

Fra framføringen av konfirmantenes musical i Varteig kirke søndag 19. mars 2006.
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Konfirmasjon 2007

Konfirmanter 2007

Morten Bech
Linn Jeanett Berg
Linda Eriksen
Martin Alexander Hagen
Jon Gube Høiberget
Martine Johansen
Lena Olsen
Ida - Desiree Steen
Silje Marie Sørlie

Elise Bjerke Dilling
Simon Gjerløw
Marianne Hansen
Stine Vatvedt Hansen
Ida Maria Karlsson
Anette Kristiansen
Jonas Bech Martinsen
Christer Marthinsen
Karoline Aarum

Hafslundsøy kirke
Søndag 3. juni kl. 10.00

Hafslundsøy kirke
Søndag 3. juni kl. 12.00

Varteig kirke
Søndag 10. juni kl. 11.00
Ingvild Brenne Andersen
Henrik Arnesen
Maria Karine Belsby
Sanne Birgitte Sachs Bertelsen
Joakim Christensen
Anna-Maria Grythe Fredriksen
Christer Gundersen
Mia Adele Halvorsrød
Josefine Marie Hansen
Håvard Hasle
Anette Brusevold Helgesen
Magnus Holm
Nina Brenden Næss

I år var det konfirmanter på Hafslundsøy
og Varteig som deltok på årets fasteaksjon.
Denne gangen gikk inntekten til Kirkens
Nødhjelps aksjon «Forglemmegei».
Med kirken som utgangspunkt gikk de
ut to og to. For å få dekket hele soknet,
var det også noen foreldre som stilte opp
for å hjelpe til.

Fasteaksjonen tirsdag 27. mars

Elise Dilling (t.v.) og Karoline Aarum var ute med bøsser under fasteaksjonen.

I løpet av noen kveldstimer samlet de
inn kr. 29.661 og til og med barne-
gospelkoret som hadde øvelse i
Hafslundsøy kirke den kvelden, bidro
med sitt. Vi vil på denne måten takke
alle som deltok slik at det kom vel i havn.

Sokneprest Ingrid D. Sæverås samler inn blant barnegospelkorets medlemmer på
øvelsen i Hafslundsøy kirke. (Fotos: Thorleif Thalberg)

Innskriving til
konfirmasjon 2008

Det er innskrivning i
Skjebergdalen kirke 29.mai kl 17.00
Hafslundsøy kirke 6.juni kl 17.00
Varteig kirke  6.juni kl 19.00.

Ungdommene møter i den kirken
hvor de skal konfirmeres.

Datoene for
konfirmasjon våren 2008 er:

Skjebergdalen kirke 25.mai
Hafslundsøy kirke   1.juni
Varteig kirke   8.juni

Innskrivningspapirer er sendt ut til
de som hører til i menighetene � har
dere ikke fått, så ta kontakt med
menighetskontoret.

PS
På Hafslundsøy er konfirmasjons-
dagen alltid den første søndagen i
juni, og i Varteig den andre søndagen
i juni.
Skjebergdalen har siste søndag i mai.

Fasteaksjonen 2007
Varteig sokn samlet inn til sammen
37.777 kroner. Takk for ditt bidrag!

Konfirmantenes døre til dør-aksjon ga
29.661 kroner, offringer i kirken ga  3731
kroner, mens det kom inn 4385 kroner
på fastebøssene denne gang.



Varteig menighetsblad 7

Konfirmasjon 2007

Solister var Josefine Marie Hansen (t.v.)
og Anette Brusevold Helgesen.

Helgen 17.-18. mars presenterte årets
konfirmantkull sin musical. Musicalen
er øvet inn som en del av konfirmant-
undervisningen, i samarbeidmed Con
Dios. Koret ble dirigert av Mette Bøe.
Musikere var Bjørn Steinar Holt (piano),
Espen Holmen (trommer) og Tor Jarand
Olsen (bass).
En dramagruppe bestående av Maria
Karine Belsby, Linn Jeanett Bjerk, Reidar
Jansen og Christer Marthinsen hadde et
rollespill med minner fra konfirmant-
tiden, øvet inn med hjelp av Kirsten
Brandt.
Silje Marie Sørli, Ingvild Brenne, Josefine
Marie Hansen, Anette Brusevold Helge-
sen og Martine Johansen presenterte
dans, øvet inn med instruksjoner av
Astrid Hasle Ekeberg.
Jon Gube Høiberget, Håvard Hasle og
Joachim Christensen sørget for
teknikken.

Konfirmantkoret ble dirigert av Mette Bøe. (Fotos: Ketil Strebel)

Maria Karine Belsby (t.v.) og Linn Jeanett Bjerk var med i dramagruppa som mintes
konfirmant-tiden.

Dansegruppa bestod av, fra venstre Silje Marie Sørli, Ingvild Brenne, Martine
Johansen, Anette Brusevold Helgesen og Josefine Marie Hansen.

Konfirmantenes musicalKonfirmantenes musical
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Sommerkonsert i
Hafslundsøy kirke

onsdag 4. juli kl. 19.30
Denne kvelden får du
mulighet til å lytte til
musikk av ulike norske
komponister!
Programmet vil være preget av natur og
sommer, og vil bli fremført av Kristine
Stubberud på fiolin, Britt M. Sørli på
piano/sang og Marianne G. Ervum på
piano.
Kristine Stubberud er utdannet fiolinist
ved Norges Musikkhøgskole. Etter
studiet reiste hun til Ecuador i Sør-
Amerika, der hun arbeidet som fiolinist
i symfoniorkesteret og som lærer ved
musikkonservatoriet. Etter at hun kom
hjem i 2005, har hun blant annet
videreutdannet seg ved musikkhøg-
skolen, undervist på fiolin og arbeidet
som frilans musiker.
Britt M. Sørli, organisten i Hafslundsøy
kirke, vil medvirke med piano- og orgel-
spill og sang.
Marianne G. Ervum har bl.a. arbeidet
som organist i Frikirken i Sarpsborg, og
vil bidra med akkompagnement på
piano.
Det blir også en liten andakt og mulighet
for publikum å ta i bruk sangstemmen!

Du er velkommen!!!

- Julemesse??? ... alt nå???
Neida, slapp av... Det blir ikke julemesse før i novem-
ber. Mer nøyaktig: fredag 16. november 2007, på Hasle
menighetssenter.

Olsok, søndag 29. juli, er det, tradi-
sjonen tro, gudstjeneste i kirkeruinen
på Borgarsyssel.
I den forbindelse har komiteen der
invitert oss til å arrangere en «pile-
grimsvandring» fra Hafslundsøy til
Borgarsyssel. En tilsvarende vandring
går fra Tune.
Vi tenker da å samles utenfor
Hafslundsøy kirke på ettermiddagen,

Den 4. tirsdagen i hver
måned inviterer vi til
formiddagstreff i Hafs-
lundsøy kirke, og disse
pleier å være godt besøkt.
Vi synger litt sammen, og
har oftest også gjester som
synger for oss.
Vi har et foredrag eller lignende, og fast
er det også med god mat, god tid til å
prate sammen, utlodning og en kort
andakt.

Tirsdag 24. april hadde
vi besøk av Sven G.
Eliassen som kåserte
om bedehus-kulturen i
Østfold og Hans Nielsen
Hauge. Og Thor Ber-
svendsen sang.
På kjøkkenet hadde
Ruth Kristiansen og
Annlaug Guttormsen
smurt deilige smørbrød
og kokt kaffe.

Formiddagstreff i Hafslundsøy kirke

Annlaug Guttormsen (t.v.) og Ruth Kristiansen på kjøkkenet sørget for nydelige
smørbrød. (Foto: Ingrid D. Sæverås)

Lisbeth Johansen ledet, Alf Lund var,
som alltid, ansvarlig for gevinst-
utdelingen, og undertegnede hadde en
kort andakt. Og aller viktigst er alle som

tar turen for å være sammen med oss.
Dette er et positivt tiltak og ønsker alle
som har lyst velkommen igjen 22. mai
kl. 11.00.

Da skal NMS-foreningene i Varteig ta
imot den store «omreisende» messa til
NMS Oslo/Borg.
Det er nå tre år siden messa ble
arrangert i Varteig, og vi håper derfor
at vartingene er klare for innsats!
Messearrangørene har med seg masse
flotte varer for salg og utlodning, men
vi er likevel svært takknemlig for alt vi
kan bidra med lokalt.
Vi kommer til å ha vår egen, lokale
utlodning i forkant. I tillegg trengs
gaver til åresalg, som eksempelvis
kaffeposer, sjokolade, blomster o.l. Vi
ønsker også forskjellige produkter for
salg, både stort og smått. Derfor trenger
vi strikkersker, syersker, syltetøy-

produsenter, fyrstekakebakere, såpe-
kokere, lysstøpere, engleprodusenter...
det er rett og slett aktuelt med alt hva
kreative mennesker kan få til som
egner seg på en julemesse! I tillegg
trengs villige mennesker til å hjelpe til
på selve messedagen med salg og annet.
Dersom du føler at du kan stille opp
med ting og tang eller eventuelt din
egen arbeidsinnsats fredag 16.
november, er du velkommen til å ta
kontakt med en av oss!

Med vennlig hilsen
Solfrid Aarum, tlf. 69 13 12 28

Eva Bøe, tlf. 69 13 28 21
Karin Ek, tlf. 69 13 28 76

Olsok med pilegrimsvandring
til litt grilling og kos, før vi har en kort
utsendelse, og sammen går til
Borgarsyssel og gudstjeneste der.
Vi kommer tilbake med informasjon
om eksakte klokkeslett og lignende.
Følg med i annonser! Velkommen til
en litt annerledes olsokfeiring!

Ingrid prest
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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

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

Organist i Hafslundsøy kirke
Britt M. Sørli:
Telefon privat: ....... 69 16 84 83

Kirketjener i Varteig kirke
Linda Bjørkevold Lassen
Telefon mobil: ......... 920 25 339

Klokker i Hafslundsøy kirke
May Lisbeth Johansen
Telefon privat:. ...... 69 14 94 75

Menighetsrådsleder
Thorleif Thalberg:
Telefon privat: ........ 900 41 347

Din totalleverandør av byggevarer

Slekters
gang

Døpte:
Varteig kirke:
Ida Sofie Kultorp Hasle
Petter Bergerud
Astrid Lunde

Hafslundsøy kirke:
Otilie Løvvold

Døde:
Rakel B. Pedersen
Albert Bjelland
Kai Børre Thorsen
Johnny Larssen
Sigrund Marie Lindemark
Gerd Hansen

-spiller på ditt lag

org.nr. 969 674 882

post@brattset.no, Brenneveien 85, 1735 VARTEIG
Tlf: 69 13 28 40 - 907 53 371  Fax 69 15 37 68

TELEFON 69 13 12 28
Mobiltlf. 97 69 03 08

Gunnar Aarum

MAXI TAXI

Varteig
bygdekvinnelag

Lørdag 2. juni,
Borgarsyssel Museum:
Smålensmarken. Salg av vafler.

Søndag 17. juni:
Bygdedag i Varteig.
Salg av lefser og kinnet smør.

Dugnad i
Hafslundsøy kirke

29. mai kl. 18.00
Vi ønsker å ta en «vårpuss» i og rundt
kirken vår, og vil gjerne ha med deg på
det også!

Jo flere vi er, jo lettere går det!

Velkommen med
arbeidslyst og godt humør!

Menighetsrådet

VINTERWEEKEND
2008

Når: 15.-17.februar

Hvor: Ildjarntunet, Hedalen i
Valdres

Mer informasjon
kommer i oktober!

SETT AV HELGA!

Høgheim,
Furuholmveien 12
Trenger du koselige lokaler til

Minnesamvær
Konfirmasjon

Jubileer
Selskaper

Da har vi det for utleie
med godt utstyrt kjøkken.

Vi har det du trenger

For bestilling
tlf. 69 13 28 66 eller 69 13 28 13
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HASLE HANDEL

Hasle - Tlf.: 69 13 12 12

ALT I DAGLIGVARER

HASLE
MENIGHETSSENTER

passer utmerket til private selskaper.
  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:
Anne Elisabeth Lunde, telefon 69 12 07 68,
mobil 950 60 638 eller
Menighetskontoret, telefon 69 12 35 97.

Tlf. 69 13 01 30
www.jolstad.no

Ønsker du
besøk?

Kjenner du noen som trenger
besøk,

eller vil du bli besøker?

Kontakt Ulla Britt Langerød,
telefon 69 13 21 49

eller Varteig menighetskontor,
tlf 69 12 35 97.

Avd.
1. Hafslundsøy Bakeri   69 133460
3. Halden Storsenter   69 187895
4. Halden Syd   69 197804
5. Hafslundsøy Senter   69 149299
6. Storbyen Sarpsborg   69 156268
8. Stortorget Rakkestad   69 221518
Kontor:
Nordbyv. 87 1734 Hafslundsøy  69 133465
Fax   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!
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GUDSTJENESTER
Søndag er gudstjenestedag

Med forbehold om endringer.

Søndag 27. mai
pinsedag

Apg 2,36-41
1 Mos 11,1-9 og  Joh 14,23-29
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Sæverås. Offer til konfirmant-
arbeidet.

Søndag 3. juni
treenighetssøndag

Joh 3,1-15
5 Mos 6,4-7 og Rom 11,33-36
Hafslundsøy kirke kl. 10.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokne-
prest Ingrid D. Sæverås, kateket Mona
Bøe og  vik. kateket Kirsten Brandt. Offer
til Sarpsborg krisesenter.
Hafslundsøy kirke kl. 12.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokne-
prest Ingrid D. Sæverås, kateket Mona
Bøe og  vik. kateket Kirsten Brandt. Offer
til Sarpsborg krisesenter.
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved vikarprest Arne
Servan.

Søndag 10. juni
2. søndag etter pinse

Luk 16,19-31
5 Mos 15,7-8.10-11 og 1 Joh 3,13-18
Varteig kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokne-
prest Ingrid D. Sæverås og kateket Mona
Bøe. Offer til SOS Barnebyer.
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved vikarprest Arne
Servan. Offer til konfirmantarbeidet.

Søndag 17 juni
3. søndag etter pinse

Luk 14,16-24
Jes 25,6-7 og Åp 19,5-9
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Bygdedag, 50-årskon-
firmantene er spesielt invitert. Offer til
menighetsbladet.

Søndag 24. juni
Sankthans

Luk 1,57-66
Mal 4,5-6 og Apg 19,1-6
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved vikar. Offer til menig-
hetsarbeidet.

Ønsker du skyss til kirken?
Ring 95 09 63 29

Telefonnummer
for kirkeskyss:

95 09 63 29

Søndag 1. juli
5. søndag etter pinse

Matt 7,1-5
1 Mos 4,8-15 og Rom 14,7-13
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved vikar. Offer til menig-
hetsarbeidet.

Søndag 8. juli
6. søndag  etter  pinse

Luk 5,1-11
1 Mos 12,1-4a og 1 Tim 1,12-17
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved vikar. Nattverd. Offer
til Røde Kors på Hafslundsøy.

Søndag 15. juli
7. søndag etter pinse

Matt 5,20-26
5 Mos 30,11-16 og Fil 3,3b-11
Varteig kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved vikar. Offer til konfir-
mantarbeidet.

Hafslundsøy kirke.

Søndag 12. august
11. søndag etter pinse

Luk 19,41-48
Jer 18,1-10 og Rom 9,1-5 og 10,1-4
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Nattverd. Offer til menighets-
bladet.

Søndag 19. august
12. søndag etter pinse

Luk 18,9-14
Jes 2,12-17 og Rom 3,21-26
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås og kateket Mona Bøe. Avskjeds-
gudstjeneste for Mona Bøe. Kirkekaffe.
Offer til Normisjon, region Østfold.

Søndag 26. august
13. søndag etter pinse

Mark 7,31-37
1 Sam 3,1-10 og 2 Kor 3,4-6
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Diakoniens dag. Tema: «Gi det
videre». Kirkekaffe. Offer til diakoni-
arbeidet.

Søndag 2. september
14. søndag  etter pinse

Luk 10,25-37
3 Mos 19,16-18 og 1 Joh 4,7-10
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved vikar. Nattverd. Offer
til Hasle menighetssenter.

Søndag 22. juli
8. søndag etter pinse

Mark 8,1-9
Sal 147,1-11 og 2 Kor 9,8-12
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Offer til orgelet i Hafslundsøy
kirke.

Søndag 29. juli
Olsok

Sal 33,12-22
Ef 2,11-14 og Luk 22,24-27
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Kirkekaffe. Offer til Breida-
blikks venner.

Søndag 5. august
10. søndag etter pinse

Matt 25,14-30
Ordsp 2,1-6 og 1 Kor 3,10-17
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved vikar. Nattverd. Offer
til Sauvika leirsted.



Bitteleir 15. - 17. juni
Bitteleir er for barn fra 4 år til 6 år i følge med en
voksen. Hovedleder er Ann-Christin Johansen.

Sommerleir 25. - 28. juni for 2 - 4 klasse
Hovedledere er Øyvind Rostad og Monica Spyde-
vold.

Sommerleir 29. juni - 2. juli for 5 - 7 klasse
Hovedleder: Gunn Elisabeth Edvartsen

Påmelding og mer informasjon:  NMS-kontoret på
Stenbekk, tlf: 69 13 04 90, e-post: sro@nms.no.

Stenbekk misjonssenterStenbekk misjonssenter
Tjellholmen-dagen 2007/jubileumsweekend
     3. juni 2007 kl. 10.00

Tria-leir
       3. - 6. juli

Familie-leir
       7. - 11. juli

Tjellholmen leirsted, Hvaler

KFUK-weekend
        24.-26. august

Priser og nærmere opplysninger
kan fås ved KFUM/KFUKs krets-
kontor, tlf.69 31 78 94.

Sauvika leirsted, Hvaler. Sjøglimt leirsted, Ørje.

Normisjons leirtibud i Østfold
21.-24. juni: Tenleir, Sauevika
22.-24. juni: 2. - 4. klasseleir, Sjøglimt
25.-27. juni: 2. - 4. klasseleir, Sauevika
25.-28. juni: 5. - 7. klasseleir, Sjøglimt
28. juni - 1. juli: 5. - 7. klasseleir, Sauevika
3.-7. juli: Familieleir I, Sauevika 
17.-19. juli: Minileir (for alle), Sauevika
25.-29. juli: Familieleir II, Sauevika
30. juli - 1. aug.: Minileir (opp til og med 7 år), Sauevika
4.-11. august: Sykkelleir for ungdom, Tyskland
6.-8. august: 2. - 4. klasseleir, Sjøglimt
9.-12. august: Sommer på Hvaler, Sauevika

Nærmere opplysninger og påmelding:
Normisjon, Region Østfold,
St. Mariegt. 99, Boks 269, 1702 Sarpsborg
tlf. 69133660/fax 69133661,
e-post: region.ostfold@normisjon.no

29.juni-1.juli:
Minileir på Sjøglimt.

9.-12.juli:
8-10årsleir på Sauevika

13.-17 juli:
SR leir på Sauevika.

Nytt av året:
17.-19.juli:

Minileir for alle. På Sauevika.
Denne er i samarbeid med Normisjon og er beregnet
for de som er litt for store til vanlig minileir men som
ønsker reise sammen med en voksen.

20.-22. juli:
Minileir Sauevika

Ta kontakt på telefon eller epost for mer informasjon:
Østfold Søndagsskolekrets, Kirkegt. 52,
1721 Sarpsborg
Tlf 69 15 61 90, Faks 69 15 25 70,
E-post ostfold@nssf.no


