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Herren sa til Abraham: «Dra bort fra ditt land og din slekt og din fars hus til det
landet som jeg vil vise det!»
Slik står det i 1. Mosebok.
Og senere, i Misjonsbefalingen, står det: «Da trådte Jesus fram og talte til dem: Jeg
har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler!
Døp dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lær dem å holde alt
det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» (Matt
28.)
Troen på Gud har helt fra begynnelsen av hatt en
internasjonal og globaliserende agenda. Det visste
de gamle, og derfor sendte de misjonærer opp for
å kristne det hedenske Norden.
De visste at de tjente en Gud som var større enn
en avgud som kun var til for bestemte mennesker
eller en avgud som bare var begrenset til et spesielt
område.
De visste at de tjente en allesteds nærværende
Gud, som kan være her og der og alle steder på
samme tid. (I gamle dager må «allesteds
nærværenhet» ha vært vanskeligere å forstå for
vanlige mennesker enn det det er i dag hvor vi har
det globale allesteds nærværende internett).
De visste at Guds ord var sant, og at det hadde
tatt på seg kjøtt og blod for å bli ikke bare jødenes, grekernes, frankernes eller
vikingenes frelser, men hele verdens frelser.
Alle menneskers frelser var kommet inn i verden, for å frelse ethvert menneske på
ethvert sted til enhver tid.
Det er det samme hvor vi reiser i verden, enten det er på sommerferie eller i
jobbsammenheng, om det så er til Saudi Arabia eller til Sverige. Uansett er Gud den
samme, og han er frelser for dem slik han er det for oss som bor her i en bygd kanskje
de færreste utenfor vårt nærområde kjenner til.
Men Gud kjenner oss. Han kaller hver og en av oss ved navn. Slik han kaller de som
bor i en landsby i Nigeria som ikke vi kjenner til.
Og han har en plan for våre liv. Ikke en ny plan, men den samme plan som han hadde
for apostelen Paulus, Nero, Inga fra Varteig, Martin Luther og Hitler.
Om de fulgte den var opp til dem, slik det er opp til oss i dag.
De hadde i sin tid en Gud som var levende til stede slik han er det for oss i dag.
For Gud var og er ikke fanget av tid og sted. Selv om tiden går og det som er nytt og
spennende nå blir gammeldagas og kjedelig, så er det helt annerledes med ham. Gud
blir aldri gammeldags akkurat som det aldri blir gammeldags å drikke vann, selv om
vi kanskje blander vannet opp med alt mulig annet, avhengig av tid og sted.
Og akkurat som vi har bruk for vann uavhengig av tid og sted, så har vi bruk for hans
kjærlighet.
Thomas Kristensen

Har du bilder av Varteig kirke?
I 2009 skal Varteig kirkes 150-års jubileum markeres. Arbeidet med å forberede jubileet er i god gang, både med
hensyn til opppussing av kirken og programmet for jubileet. Nå er en komité
bestående av Øistein Bøe, Torstein
Waagsaas, sokneprest Ingrid D. Sæverås
og Ketil Strebel i gang med å forberede
et jubileumsskrift.
I den anledning vil komitéen gjerne bli
kontaktet av de som måtte ha fotografier eller også historier knyttet til

Varteig kirke. Det ertatt mange bilder i
forbindelse med små og store begivenheter i kirken, inne og ute. Disse bildene
viser nok ofte menneskene som var med
på begivenhetene, men kanskje også
kirken. Kirken har endret seg litt opp
gjennom årene, og det kan være artig å
dokumentere dette med bilder.
Likeledes er små historier om hendelser
i og omkring kirken av interesse.
Menighetsbladets adresse kan benyttes
av de som har noe å bidra med.

Varteig kirke.

Varteig menighetsblad

3

Kulturkveld
fredag 19. oktober
i Hafslundsøy kirke

Kulturutvalget i Varteig menighet får fredag 19.
oktober besøk av kunstneren Gretha M. Andresen.
Hun vil holde et foredrag hvor hun tar
utgangspunkt i bildene sine. Dette skjer
samtidig med at hun stiller ut i
Olavsgalleriet i regi av Sarpsborg
Kunstforening.
Tittelen på foredraget er «Bildenes egne
liv».
Vi får se fotoer av en del av maleriene.
Noen har tekst i form av små vers.

Kanskje kan bildene ta deg med til et
annet slags land, til et fristed for dine
tanker og drømmer, sier kunstneren.
Videre kommer Gjermund Titlestad og
spiller gitar. Gjermund Titlestad er en
hyppig brukt musiker.

Gretha M. Andresen kommer til
kulturkveld i Hafslundsøy kirke fredag
19. oktober.

Utedag med Barnesangen i
Varteig menighet!
Onsdag 18. april!
Sola skinner, men det er
en sur, lei vind. Grillen
«rødmer» med glødende
kull. Et bål flammer opp i
en bålgrill. Pølser med
tilbehør venter på bordet.
Hesten står der, klar til
kjøretur.
Det er avslutningsutedag i Barnesangen
i Varteig menighet!
Kommer det noen til oss? Vi er spente,
dette «sure» været? JO - det ble mange,
mange, mange! Små og STORE - fra
babyer til oldeforeldre!!!
Godt kledd, noen med pledd. «Været kan
vi ikke bry oss om», var replikken.
Vi koste oss. Pølsene smakte godt, saft og
kaffe likeså, lekte oss og fikk sitte på med
hesten. Loddene gikk unna, noen heldige
vant. Takk for gevinster.
Så - til slutt - sang ALLE barna for oss.
De kjente sangene, og avsluttet med en
nydelig vårsang, før vi alle sang «sangen
vår»: «Jeg folder mine hender små».
Lederne i Barnesangen, (Babysang/
Småbarnsang/Minsten) takker for en fin
kveld sammen med dere alle.

Alt klart for utedag for barnesangen i Varteig menighet...
Samtidig vil vi benytte anledningen til å
takke alle dere foreldre/foresatte som
kommer med barna til oss.Takk for den
tilliten dere viser oss. Vi er blitt så glad i
dem - babyer, småbarn og små korsangere. Håper vi kan synge videre til
høsten.
Samlingene våre må, etter det vi forstår,
bli på Hasle Menighetssenter, fra høsten
av.
Det kommer til å gå fint, der er det god
plass.

SANG skal det bli. Vi gleder oss!
Det vil bli annonsert i «Menighetsbladet» og muligens i avisa, følg med der.
Varm sangerhilsen fra
Lederne i «Barnesangen
i Varteig Menighet»

Programmet for barnesangen finner du på side 8 i dette nummeret av Menighetsbladet.
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Vil du arrangere
et Misjonsselskap...
Vil du gjøre noe hyggelig?
- For noen i nærmiljøet?
- For noen i Midt-Østen?
- Vil du åpne døra hjemme?
- Vil du arrangere noe i et annet
lokale?
Helgen 1.-3. februar neste år setter vi
misjon på dagsorden i hver en krok av
regionen. Vi drømmer om at mange
mennesker blir invitert til ulike misjonsselskap, samtidig.
Vil du være med på å realisere denne
drømmen? Lag ditt eget misjonsselskap
der du bor. Du velger selv ramme for
selskapet, og hvor mange og hvem du
inviterer. Dette kan du være med på om
du bor på gård, i villa, på en hybel eller i
en leilighet. Gjestfrihet og fellesskap har
fulgt vår bevegelse i alle år. Er disse
verdiene i ferd med å gå i glemmeboken?
La oss bevise at vi fortsatt VIL åpne
dørene for andre, både lokalt og global.
Du får hjelp til å bli med på dette ved å
kontakte NMS på tlf. 69 13 04 90 eller
e-post: oslo@nms.no
Vi gir deg bl.a:
* Brosjyre som forklarer tiltaket
nærmere
* Opplysninger om prosjektet i Midt
Østen
* Programforslag og programfolder for
kvelden
* Innbydelseskort
Inspirasjonskvelder for tiltaket blir
arrangert ulike steder fra 8. til 10.
oktober. 9. oktober kl. 19.00 er det slik
kveld på Stenbekk Misjonssenter.
Mer om dette i neste nummer av menighetsbladet.

Medium i gang
igjen etter ferien

Før ferien hadde barnekoret Medium besøk av Dano, som lærte koreet afrikanske
sanger. Ida Helene til venstre og Amanda til høyre.

9. september: Topptur til Bjønnås
13. september kl 19.00: Torsdagsmøte:
«Kreative uttrykk i tjenesten» ved Irene Skår
23. september kl 17.30: Storsamling:
«Jeg er verdifull». Bønnevandring
11. oktober kl 19.00: Torsdagsmøte:
«Diakoni i vårt nærmiljø» v Jorunn Askerød
28. oktober kl 17.30: «Villige føtter»
Øya Barnegospel, Lin Katrin Mørken
8. november kl 19.00: Torsdagsmøte:
«Misjonsprosjekt Europa»
Alle våre storsamlinger og torsdagsmøter
er på Hasle menighetssenter.

Barnekoret
Medium
startet sine øvelser igjen
etter ferien 21. august i
Hasle menighetssenter.
Den første helgen dro koret på overnattingstur til Holmen. Koret har vært på
Holmen flere ganger før, men har aldri
tidligere overnattet. De lå i telt og lavvu.
Før ferien hadde Medium besøk av Dano
på en øvelse, og hun lærte koret noen
afrikanske sanger.
Noen av barna hadde med tegne- og
skrivemateriell som Dano skulle sende
til en skole i Kongo.
Medium
- er et kor for barn over 6 år
- øver i Hasle Menighetssenter annenhver
tirsdag kl.18.00 - 19.30
- øver ikke i skoleferiene
- har noen sangoppdrag utenom øvelsene
- har flere aktiviteter for de eldste i koret
Kontaktperson: Kirsten Holmen,
tlf. 69 13 13 86 / 413 03 871
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Forsøksordning med
ungdomsprest
I august fikk Varteig sokn
en ny prest: 31 år gamle
Thomas Kristensen begynte da sin tjeneste som
ungdomsprest i soknet.
Dette er en forsøksordning som i første omgang skal vare et halvt år.
Av Ketil Strebel
Varteigs kateket gjennom mange år, Mona
Bøe, sluttet i sin stilling i sommer, for å
begynne som regionkonsulent for Østfold
og Akershus i Kirkens Nødhjelp. Mona
blir nok fortsatt å se i Varteig: hun har
ikke flyttet fra bygda...
Da kateketstillingen ble vakant, foreslo
prost Dag Mysen at det skulle utlyses en
stilling som ungdsomsprest som en
kombinasjon av kateketstillingen og
prostipreststillingen - som en prøveordning. Dette forslaget ble støttet av
Varteig menighetsråd.

Kateketens oppgaver
Ungdomspresten som nå er engasjert vil
derfor i stor grad ivareta det som var
kateketens oppgaver i Varteig sokn, ikke
minst hovedansvaret for konfirmantene.
Thomas Kristensen er engasjert i 100
prosent stilling, 60 prosent som ungdomsprest i Varteig sokn og 40 prosent
som prostiprest.
Det betyr at Thomas også blir å finne på
talerstolen i nabosoknenes kirker.

Ungdomsprest Thomas Kristensen ble ønsket velkommen til Varteig sokn av
menighetsrådets leder Torleif Thalberg under gudstjenesten i Hafslundsøy kirke 12.
august. (Foto: Ketil Strebel)
snakket meget tydelig dansk - rett og
slett fordi foreldrene mine skulle forstå
hverandre!
Men familien bodde hverken på Jylland
eller på Skjelland da Thomas vokste opp,
de bodde midt i mellom - På Fyn, i
Odense, i H.C.Andersens hjemby.

Faren var engasjert i det som het «Misjon
bak jernteppet» inntil muren falt. I
hjemmet i Odense var det stadig besøk
fra utlandet, både fra østblokk-landene,
men også fra land i vest.
Nå bor foreldrene i Riga, hovedstaden i
Latvia, der de arbeider videre i samme
organisasjon.
- Min ene søster bor i Paris, den andre
skal nå til Ghana. Så det å reise fra
Danmark til Norge blir ikke så mye, sier
Thomas.

Ordineres i høst

Fra H.C.Andersens by
Thomas Kristensen avslører sin bakgrunn
så fort man kommer i prat med ham:
Han er født og oppvokst i Danmark.
- Ja, han er dansk, sa menighetsrådsleder
Torleif Thalberg da han presenterte
Thomas under gudstjenesten i Hafslundsøy kirke søndag 12. august. - Han
snakker nok dansk, men på en måte så vi
kan forstå ham!
- Min mor var fra København, min far fra
Jylland. Og de snakker svært ulikt i
København og på Jylland - så ulikt at de
kan ha problemer med å forstå hverandre. Derfor måtte min mor og min far
snakke svært tydelig til hverandre. I det
hjemmet der jeg vokste opp ble det

Internasjonalt miljø

Thomas Kristensen er engasjert som
unddomsprest i Varteig sokn.

Da Thomas ble ønsket velkommen til
Varteig sokn var han foreløpig ikke
ordinert som prest. I skrivende stund ser
det ut til at ordinasjonen finner sted i
løpet av september måned. Men om det
vil skje i Varteig eller i Domkirken i
Fredrikstad er ikke klart i det vi sender
bladet i trykken.
Foreløpig er det bestemt at foresøksordningen med ungdomsprest i Varteig
skal gjelde et halvt år, ut januar måned.
Hva som skjer videre vet ikke Thomas så
mye om, men det må jo avgjøres i god tid
før utgangen av januar. Uansett ville det
være hyggelig både for ham og
konfirmantene om ordningen i alle fall
forlenges fram til over konfirmasjonen.
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Varm grillmat
på en kjølig St.Hans-kveld
VI Normisjon inviterte til St.Hansfeiring med grilling på Gabestad. Men
regntunge skyer satte preg på dagen.
Det skremte ingen: 50 store og små
kom og varmet seg på grillmat...
Arrangementet var truet av øsende regn helt fram til det skulle begynne.Mona Bøe
sendte ut SMS til alle hun hadde mobilnummer til, noen timer på forhånd og ga
beskjed om at vi feirer uansett vær.
Bjørnar og Åslaug Gabestad tok imot hjemme på Gabestad. De hadde rigget til et
presenningtak slik at alle kunne sitte tørt om det skulle komme noen regndråper.
Regnværet ga seg noen minutter før samværet startet. Nærmere 50 små og store
møtte fram, tross for usikkert vær.
Klokken fem var grillen god og varm, og det var bare å legge på maten.Alle spiste og
koste seg, ungene lekte på plener, i sandkassa og i vanndammer.
Etterpå var det samling til et kort møtesamvær med allsang og andakt. Berit Vasdal
fra Greåker holdt kveldens andakt og minnet om at vi ikke måtte ta ferie fra Jesus,
selv om vi tar ferie fra alt annet.
Sporlek og kaffe hørte også med på programmet.

Fotos: Knut Holmen
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Konfirmasjon 2007

Konfirmanter i
Varteig kirke
søndag 10. juni
Første rekke fra venstre: Invild Brenne
Andersen, Sanne Birgitte Sachs Bertelsen, Mia Adele Halvorsrød, kateket Mona
Bøe, Maria Karine Belsby, Anna-Maria
Grythe Fredriksen.
Andre rekke fra venstre: Joakim
Christensen, Nina Brenden Næss, Henrik
Arnesen, Magnus Holm, Håvard Hasle,
Anette Brusevold Helgesen, Josefine
Marie Hansen og Christer Gundersen.

Konfirmanter i
Hafslundsøy kirke
søndag 3. juni
Første rekke fra venstre: Silje Marie
Sørlie, Anette Kristiansen, kateket
Kirsten Brandt, kateket Mona Bøe, Martine Johansen og Lena Olsen.
Andre rekke fra venstre: Marianne
Hansen, Elisa Bjerke Dilling, Christer
Marthinsen, Linn Jeanett Berg og
Karoline Aarum.
Tredje rekke fra venstre: Stine Vadtvedt
Hansen, Linda Eriksen, Ida-Desiree
Steen, og Ida Maria Karlsson.
Fjerde rekke fra venstre: Jonas Beck
Martinsen, Martin Hagen, Morten Bech,
Simon Gjerløw og Jon Gube Høiberget.

Fotos: Studio S, Sarpsborg
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for barn 0-1 år:
Tirsdager kl. 11.00 - ca 13.00 i Hasle menighetssenter:
4. september
11. september
Uke 40: høstferie.

18. september
25. september

for barn 1-3 år:
Onsdager kl. 17.30 - 18.30 i Hasle menighetssenter:
10. oktober
17. oktober
24. oktober

31. oktober
7. november
14. november

Barnekor med barn 3-6 år.
Annenhver onsdag i Hasle menighetssenter, kl.17.30:
12. september
26. september
Uke 40: høstferie
10. oktober

24. oktober
7. november
21. november

- er et kor for barn over 6 år
- øver i Hasle Menighetssenter annenhver tirsdag
fra og med 21.august kl.18.00 - 19.30
- øver ikke i skoleferiene
- har noen sangoppdrag utenom øvelsene
- har flere aktiviteter for de eldste i koret
Kontaktperson: Kirsten Holmen, tlf 69 13 13 86 / 413 03 871
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TELEFON 69 13 12 28
Mobiltlf. 97 69 03 08
Gunnar Aarum
MAXI TAXI

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

VINTERWEEKEND
2008
Når: 15.-17.februar
Hvor: Ildjarntunet, Hedalen i
Valdres

Mer informasjon
kommer i oktober!

Slekters
gang
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Varteig preste- og
menighetskontor
Ingaveien 33, 1735 Varteig
Telefon: ................. 69 12 35 97
Telefax: ................. 69 12 36 13

Døpte:
Varteig kirke:
Andrea Lillenes Olsen
Anniken Emilie Bergerud
Robin Hasselgren Modahl
Christian Siljan
Malin Drøbak Smerkerud
Frida Bergerud
Martin Knold
Hanna Victoria Skaar
Fredrik Aarum
Tobias Brusevold-Nilsen
Hafslundsøy kirke:
Sofie Marie Finstad
Herman Bjerkan Øby

Vigde
Ann Kristin Andersen
og Svein Erik Håkonsen
Guro Engebråten og Anders Pettersen
Mona Fredriksen og Runar Holene
Trine M. Kolbjørnsvik og Kjell Ø. Bøe

Døde:
Egil Øistein Jacobsen
Arne Mikkelsen
Inger M. Andersen
Rolf Kjuus
Jan Erik Løchen
Kåre Skarpnord
Håkon A.Hansen
Anna Kokkim
Violet Katrine Andersen
Hege Eliassen
Kirsten H. Karlsen
Asta S. Emilsen

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
Ungdomsprest
Thomas Kristensen:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 81
Mobiltelefon: .......... 907 16 835
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

SETT AV HELGA!

Din totalleverandør av byggevarer

-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
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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.

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.

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
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GUDSTJENESTER
Søndag er gudstjenestedag
Søndag 2. september

Søndag 30. 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 sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Nattverd. Offer til Hasle
menighetssenter.

18. søndag etter pinse
Mark 2,18-28
Jes 1,12-17 og Rom 14,1-8
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Kirkekaffe. Offer til Misjonsprosjektet.

Telefonnummer
for kirkeskyss:
95 09 63 29

Syng med oss
fra den gamle skolesangboka av Mads Berg m.m.

Søndag 9 . september

Søndag 7. oktober

15. søndag etter pinse
1 Tess 5,15-24
Sal 146 og Luk 17,11-19
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Sæverås. Høsttakkefest.
Utdeling av Barnes kirkebok. Offer til
Hafslundsøy Barnegospel.

19. søndag etter pinse
Mark 12,28-34
Sal 73,23-28 og 1 Kor 1,4-9
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Nattverd. Kirkekaffe ved Sjømannsmisjonsforeningen. Offer til
Sjømannsmisjonen.

Vi samles i peisestua på
Varteig gamle kommunelokale
onsdag 26. september
kl 19.00.

Søndag 14. oktober

Dette er ingen forening, vi
bare liker vanlig allsang.

20. søndag etter pinse
Mark 2,1-12
1 Mos 15,1-6 og Rom 4,1-8
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif
Levinsen og ungdomsprest Thomas
Kristensen. Presentasjon av konfirmantene. Offer til konfirmantarbeidet.

Søndag 21. oktober
Varteig kirke.

Søndag 16. september
16. sønsdag etter pinse
Matt 6,24-34
1 Kong 17,8-16 og Gal 5,25-6,5
Varteig kirke kl. 11.00:
Familigudstjeneste ved ungdomsprest
Thomas Kristensen. Høsttakkefest.
Utdeling av Barnas kirkebok. Kirkekaffe.
Offer til Barnesangarbeidet.

21. søndag etter pinse,
Mark 10,2-9
1 Mos 1,27-31 og1 Kor 7,29-35
Varteig Kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås og ungdomsprest Thomas
Kristensen. Presentasjon av konfirmantene. Kirkekaffe. Offer til konfirmantarbeidet.

Ønsker du skyss til kirken?
Ring 95 09 63 29

Kaffepause med god tid til
småprat.
Trenger du
noen å snakke med?

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

Søndag 23. september
17. søndag etter pinse
Joh 11,17-27
Hos 6,1-3 og 2 Tim 1,9-12a
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved ungdomsprest Thomas
Kristensen. Nattverd. Offer til Østfold
KFUK-KFUM.

Ågot Borgen spiller piano.

Hafslundsøy kirke.

Søndag 28. oktober
Bots- og bededag
Dan 9,15-19
Gal 5,16-24 og Matt 3,7-12
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Offer til Kirkens Bymisjon.
Med forbehold om endringer.
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50-års konfirmanter i Varteig
I 1957 var det konfirmasjon midt i skoleferien.
Konfirmantene gikk og
leste for presten mens sola
stod høyt på himmelen.
Årsaken var at sokneprest
Wenaas skulle ha sin siste
gudstjeneste i Varteig i
slutten av juli. Og han
ville så gjerne få lov å
konfirmere
ungdommene...
Av Ketil Strebel
Søndag 17. juni var sommerkonfirmantene fra 1957 samlet på nytt, de var invitert til gudstjenesten i forbindelse med
bygdedagen i Varteig - tradisjonen tro.
Jubilantene deltok først i gudstjenesten
i Varteig kirke, der de ble presentert og
der historien om konfirmasjonen i 1957
ble fortalt. Etter gudstjenesten var de
invitert til lunsj i kommunelokalet.

50-årskonfirmanter i Varteig samlet under gudstjenesten i Vareig kirke 17. juni.
Foran fra venstre: Leif Brenne, Knut Bøe, Birgit Johnsrud (f. Belsby), Kari Skaar (f.
Olsen Brenne), Synnøve Lunde Karlsen. Bak fra venstre Otto Gabestad, Hans Kristian
Høntorp, Arne Bøe og Annar Berg. (Foto: Ketil Strebel)
Det var 15 konfirmanter i kullet i 1957.
Av dem hadde ni funnet veien tilbake til
Varteig kirke denne junisøndagen 50 år
etter at de ble konfirmert.
Konfirmansjonen i 1957 fant sted 28. juli.
Sokneprest Wnaas skulle slutte i Varteig
dette året, og han ville så gjerne få

konfirmere ungdommene før han reiste
fra bygda.
Det ble sendt ut forespørsel til foreldrene om det var greit at ungdommene
leste for presten i skoleferien og konfirmasjon i slutten av juli - og slik ble
det.

Tune Røde Kors Besøkstjeneste

Varteig

avdeling Hafslundsøy

bygdekvinnelag

Vi avsluttet våre hyggekvelder før ferien
med en flott busstur til Hvaler. Det var
ca. 30 stykker som var med. Vår sjåfør
kjørte oss rundt omkring, og vi fikk
oppleve mye.
På bussen har vi det veldig moro, da vi
som vanlig har to flinke Røde Korsdamer som kler seg ut hele tiden.
Etterpå dro vi til Tangen kro på
Kråkerøy som ligger helt nede til
vannet, hvor vi spiste en deilig middag.
Det var flott vær, så kaffen tok vi ute på
terrassen. Vi hadde hele stedet for oss
selv, så det ble en hyggelig ettermiddag.

Nå starter vi opp igjen etter sommerferien og har plass til flere damer og
herrer.
Den første hyggekvelden i Hafslundsøy
kirke er onsdag 5. september - SÅ NØL
IKKE MED Å TA KONTAKT MED OSS!
Vi vil gjerne vite hvor mange som
kommer, da vi lager all mat selv.
Velkommen skal du være!
For nærmere informasjon, kontakt:
Wenche Christoffersen, Kometveien 2,
telefon 69 14 94 30
Jorunn Jamissen, Helgebyveien 12,
telefon 69 14 95 40

Program høsten 2007:
Søndag 2. september kl. 13.00:
Vestvoll-dagen
Salg av lefser mm. Salgsmesse fra
lokale kunstnere.
Tirsdag 18. september kl. 19.00,
Vestvoll kultursenter:
Idé-møte - neste års program
Tirsdag 18. oktober kl. 19.00,
kommunelokalet:
Årsmøte.

