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Hverdagsgudstjeneste
for hele familien i
Hafslundsøy kirke
onsdag 14. november kl. 17.30.
Gruppene i barnesangarbeidet i
menighetene våre deltar: Babysang,
Småbarnsang, Minsten, Medium og
Øya barnegospel, sammen med
sokneprest Ingrid Sæverås og
menighetsarbeider Kirsten Brandt.
Kirkekaffe.

I lærerveiledningen til en konfirmantbok jeg har, står det et dikt
som jeg liker å dele. Det er så viktig det som står der! Jeg har delt
det med konfirmanter. Jeg har delt det med insatte i fengsel da jeg
arbeidet der, jeg har delt det på sykehjem, og i dag er det som står
her til DEG:
Nå vil jeg fortelle deg noe.
Hør godt etter og tenk over det jeg sier.
Disse ordene er spesielt til deg:
Du er et verdifullt menneske.
Du er et spesielt menneske.
Du er unik, en original.
Du er et vakkert menneske.
Du er herlig.
Du er uerstattelig.
Du er et mysterium.
Du er et vakkert menneske.
Det vil aldri finnes noen andre som deg.
Det vil aldri være noen som erfarer livet akkurat sånn som du
opplever det.
Du er en samling av spesielle egenskaper som aldri før har blitt
samlet i ett menneske på akkurat denne måten.
Sånn sett fortjener livet ditt en filmpremiere på kino!
Du er så spesiell og verdifull at Jesus døde for deg.
Han er så glad i deg at han ga livet sitt for deg.
Han elsker deg 100 %, helt og fullt.
Hans kjærlighet til deg er betingelsesløs.
Hvis du blir en bedre person i dag og enda bedre i morgen,
så vil han ikke elske deg mer enn han gjør nå.
Hans kjærlighet til deg er total.
Han kan ikke elske deg mer enn han
gjør
akkurat her og akkurat nå.
Det er klart at han fortjener en
respons på det,
og at han blir glad hvis vi gir ham
en tilbakemelding
- men hans kjærlighet er ikke
basert på at den blir gjengjeldt.
Du er nemlig elsket av Gud bare
fordi du er deg!
(fritt etter Pip Wilson)
Er du fortsatt i tvil?
Les Salme 8 og
Salme 139, 1-18 i Bibelen.
Du er spesiell!!!

Velkommen til store og små.

Ingrid prest
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Fra Varteig
til «hele verden»
I midten av august var det avskjedsgudstjeneste for Varteigs kateket
gjennom en årrekke, Mona Bøe. Men det
betyr ikke at Mona har forlatt Varteig Mona Bøe fikk fast jobb i Varteig
menighet fra 1. oktober 1998, men
begynte som vikar høsten før.
- Det har vært fine år, utfordrende, jeg
har lært mye og har fått mange gode
venner. Jeg var en fra menigheten som
fikk jobb i menigheten, forteller Mona.
Hun opplevde det som en stor fordel,
hun kjente mange, blant annet ungdomslederne fra før.
Den første tiden hadde Mona bare 50
prosent stilling i Varteig. Da arbeidet hun
også i perioder i andre menigheter: noe i
Skjeberg, litt mer i Tune. Mona har også
hatt noen prosenter med prestestilling i
perioder med veldig mye vikariater i
Varteig. Høsten 2005, da sammenslåingen av Varteig og Hafslundsøy var
bestemt, ble Monas stilling utvidet til
80 prosent stilling

Varierte oppgaver
- Kateketen er jo menighetens undervisningsleder. Arbeidsoppgavene har
vært mange og varierte: konfirmantarbeid, ledertrening, oppfølging av
barne- og ungdomsledere, skole-kirkekontakt, barnehage-kirkekontakt, besøk
på barneaktiviteter, besøk på ungdomsarrangementer, utsending av dåpshilsener, deltagelse på vinterweekends
med mye mer, forteller Mona.
Mona gleder seg over det hun ser i det
som fortsatt er hennes hjemmemenighet: Et eksempel er barnesangarbeidet, hvordan det har spiret og
grodd fram gjennom sju år. Det begynte
med en forsiktig start, nå er det
babysang, småbarnssang, Minsten,
Medium, det er julegrantenning,
juletrefest og semesteravslutning.
- Dette er et spennende arbeid, fullt og
helt drevet av ildsjeler i menigheten, slår
Mona fast.

Konfirmantarbeidet
- Og så er jeg stolt over at vi har et godt
konfirmantarbeid. Vi har gode årskull,
nesten 100 prosent av alle døpte, vi har

slett ikke. Nå er hun region-konsulent i
Kirkens Nødhjelp i Østfold og Akershus
- med base på Bøe i Varteig.

dyktige ledere og flotte ungdommer. Vi
er priviligerte som har kunnet reise på
konfirmantleir en helg på høsten og ofte
hatt en overnatting på våren. Uten disse
lederne hadde ikke dette vært mulig,
mener vår avtroppende kateket.

Takknemlig
Mona Bøe er takknelig for det hun har
fått oppleve som ansatt i Varteig
menighet, for at hun har fått lov å
arbeide her, for den måten hun ble tatt
imot på, for all forbønn.
- Og jeg vil takke for at vi har fått lov til
å prøve ut en del forskjellige arbeidsmetoder i kirkene våre, sier hun.
Mona har også veldig hyggelige
minner fra en fin
avslutning,
gudstjenesten i Varteig
kirke den 19. august,
med etterfølgende
kirkekaffe på kommunelokalet. Der
fikk hun mange
hilsener
som
varmet.

Hjemmekontor
Nå har Mona tatt fatt på oppgaven som
regionkonsulent i Kirkens Nødhjelp, med
Østfold og Akershus (det området som
er dekket av Borg Bispedømme) som
arbeidsområde.
Arbeidsoppgavene er mange: å besøke og
inspirere menigheter, følge opp aksjoner
og kampanjer, katastrofehjelp, informasjon, utarbeide materiell etc. Mona skal
arbeide fra hjemmekontor hjemme på
Bøe i Varteig.
I løpet av høsten står en studietur til
Israel og Palestina på programmet.
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En smak av advent

Enerkransene var blant det som var veldig populært på auksjonen i fjor.

- Vi prøver i år igjen, sier Kirsten Holmen
på vegne av «Breidablikk kvinneforening». Hun snakker om adventskvelden på Breidablikk lørdag
1.desember.
Opplegget er slik at vi starter klokken
fire med verksteder. Klokken seks er det
kveldsmat. Deretter «adventstund» og
auksjon på det som er laget. Inntekten
går til Breidablikk.
- I fjor laget vi sopelimer av bjørkekvister,
kranser av ener, krumkaker, oste-picles
og kort, forteller Kirsten.
Aktivitetene er ikke helt bestemt for
denne kvelden. Men små og store fant
noe å kose seg med i fjor. En gjeng med
godt voksne damer valgte å ikke gjøre
noe. De koste seg bare med å kjenne på
stemningen og se på at andre jobbet.
- Alt gikk unna på auksjonen. Vi burde
hatt enda flere enerkranser og sopelimer.
Alle er hjertelig velkommen til å få den
første lille smak av neste advent på
Breidablikk, avslutter Kirsten.

Konfirmantene
som ministranter

Dette året vil vi innføre en ordning som
er ny her, men kjent fra andre steder.
Vi vil bruke konfrimantene som
ministranter i gudstjenestene våre.
Det betyr at en liten gruppe
konfirmanter vil delta i de fleste
gudstjenester og bidra med praktiske

ting før og underveis i gudstjenestene.
Slik vil de få et bedre kjennskap til
gudstjenestelivet i kirken, og menigheten vil bli bedre kjent med konfirmantene. Vi ber om at dere som er
menighet tar godt i mot dem, og ønsker
konfirmantene lykke til også i dette.

Fra fjorårets adventsverksted, her blir det
laget sopelimer.

28. oktober kl 17.30: «Villige føtter»
Øya Barnegospel, Lin Katrin Mørken
8. november kl 19.00: Torsdagsmøte:
«Misjonsprosjekt Europa»
18. november: Tur
25. november kl 17.30: Storsamling:
«Utfordringen» ved Reidar Hillesund
6. desember: Juleverksted
13. desember kl 19.00: Torsdagsmøte:
«Lys i mørke», Kirkens SOS ved Harald Mella
Alle våre storsamlinger og torsdagsmøter
er på Hasle menighetssenter.

Avskjedsvers
ved begravelser
I mai bestemte menighetsrådet at vi
vil innføre den samme skikken her i
Varteig sokn, som de har i Skjeberg og
flere andre steder. Det er å synge et
avskjedsvers ved begravelser.
Vi gjør det da slik at ved slutten av
begravlsesseremonien i kapellet, før
vi går ut på kirkegården, stiller
bærerne seg ved kisten og alle reiser
seg. Så synger vi annet vers av «Deilig
er jorden»: «Tider skal komme», før
vi går ut. Dette er en fin avslutning og
vi tror det kan bli en god tradisjon her
som det er blitt andre steder.
Begravelsesbyråene i Sarpsborg er også
underrettet om dette.
Ingrid prest
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Vil du lese gamle
menighetsblader?
På Varteig Menighetsblads sider
på internett kan du lese alle
utgaver av bladet fra 1973 fram
til nå.
Adressen er:
www.varteig.menighetsblad.net

Du kan også få kjøpt en CD-rom med
alle utgavene fra 1973 til 2006, kontakt oss: varteig@menighetsblad.net
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Hilsen fra Vesterålen:

Når presten går løs…
Det skulle være olsokgudstjeneste i
Nyksund kapell. Kapellet var pyntet,
Victoriakoret stilte opp og kaker og kaffe
var klare på kjøkkenet. Men presten fant
ingen parkeringsplass. Endelig fikk han
spurt en fotograf om han kunne få sette
bilen der han holdt på å ta noen bilder.

Da presten tok fram sin alba og snippskjorte, ble fotografen i fyr og flamme:
Dette måtte han ha bilde av. Presten stod
modell på brygga. Etterpå bar det i en
viss fart til kjerka. Langs veien hørte
han ei lita jente rope: - Mamma, mamma
kom og se en prest som går laus!

Det skapte munterhet både hos mamma
og skuelystne feriegjester. Og litt av et
skue var det - «en prest som gikk løs»
med fotograf og flere turister på slep.
Noen uker senere ble presten spurt av
en dame om han kunne komme til
markeringen av deres sølvbryllupsfest.
Hun ville så gjerne fornye sitt ekteskapsløfte og få kirkens velsignelse over sitt
samliv. Det ble både en festlig og fin
stund.
Etter disse hendelsene spør jeg meg selv:
BØR PRESTEN GÅ MER LØS ?
Ikke alle finner veien til kirken. Likevel
ønskes kirkens nærvær og delaktighet i
flere foreninger og lag. Noen søker en
ekstra høytidsstemning, andre synes det
er trygt og godt å få velsignelsen lyst over
både sitt liv og sitt virke.
Jesus ba oss gå ut – om ikke akkurat gå
løs. For presten er det i alle fall nyttig å
møte folk der de er. Og de fleste har gjerne
noe de kunne tenke seg å spørre presten
om. Det blir så mye monolog og
enveiskjøring i kirken. Ute på gata, i
butikken og privat på kafé eller hjemme
er det lettere å få en alminnelig kontakt.
Det er i alle fall godt at både prest og
klokker kan komme seg ut av kirkens
beskyttede rom og møte folk der de er.
Både form og språk blir lett fremmed for
mange i kirken. Dessuten får jo presten
en nødvendig «etterutdanning» og sin
beste fornyelse ved å holde seg nær det
pulserende livet. Sant nok er presten
forpliktet til å holde seg nær Gud både
gjennom bibel og bønn, men han eller
hun vil forsømme noe grunnleggende
viktig i sin tjeneste og sitt kall om de
forsømmer sin omgang og sitt samvær
med dem de skal tjene.
NÅR PRESTEN GÅR LØS – kan det
skapes kontakt på en fruktbar måte!
Vel møtt!

Odd Arne Saltbones

Odd Arne Saltbones.
Odd Arne Saltbones har vikariert i Øksnes prestegjeld i Vesterålen en god stund,
men har ikke hatt hjerte til å slutte siden det mangler både kapellan og sokneprest.
Kateketstillingen er også vakant.
- Kall meg hva du vil. Jeg må i alle fall inntil videre forsøke å fylle alle oppgavene
så godt jeg kan, skriver han. - Prestesituasjonen er prekær her nord. Etter tre
utlysninger av begge prestestillingene, har vi fortsatt ingen til å tre inn i disse
stillingene. Da er det kjærkommet med en pensjonert kateket som kan brukes til
litt av hvert...
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Konfirmasjon 2007

Det var en flott gjeng 4-åringer som kom til Hafslundsøy kirke for å få fireårs-bøker på familiegudstjenesten.

Høsttakkefest
med bøker til 4-åringene
Søndag 9. september var det høsttakkefest i Hafslundsøy kirke. Det ble en flott
familiegudstjeneste.
Sokneprest Ingrid D. Sæverås fortalte
hvordan ordet høsttakkefest er satt
sammen av tre ulike ord med ulik
betydning.
Fire-åringene i menigheten var spesielt

Sokneprest Ingrid D Sæverås overleverte
bøker til 4-åringene som kom til
Hafslundsøy kirke den 9. september.

invitert til kirken denne dagen, og de som
kom fikk overlevert «Barnas kirkebok»
sammen med en del informasjon om barnearbeidet i menigheten med mer.
Hafslundsøy barnegospelkor sang under
gudstjenesten.
Søndagen etter var det høsttakkefest i
Varteig kirke, også der med utdeling av
«Barnas kirkebok».

Hafslundsøy barnegospel under ledelse av Lin Katrin Mørken sang på
familiegudstjenesten.
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Julegrantenning
ved Varteig kirke blir tirsdag 4. desember kl. 18.00

Juletrefest
i «Barnesangen» på Hasle menighetssenter
4. dag jul (28. desember) kl. 17.30

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

7. november
14. november

Barnekor med barn 3-6 år.
Annenhver onsdag i Hasle menighetssenter, kl.17.30:
24. oktober
7. november
21. november

- 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

Varteig menighetsblad

Høgheim
Furuholmveien 12

Slekters
gang
Othelia Kvisler
Asbjørnsen

Vi har det du trenger
For bestilling
tlf. 69 13 28 66 eller 69 13 28 13

Ingaveien 33, 1735 Varteig

Kontortid:
Tirsdag: ............... 12.00 - 14.00
Onsdag: ............... 09.00 - 14.00
Fredag: ................ 09.00 - 11.00

Varteig kirke:

Da har vi det for utleie
med godt utstyrt kjøkken.

Varteig preste- og
menighetskontor
Telefon: ................. 69 12 35 97
Telefax: ................. 69 12 36 13

Døpte:

Trenger du koselige lokaler til
Minnesamvær
Konfirmasjon
Jubileer
Selskaper
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Hafslundsøy kirke:
Sunshine Yucada Nipen
Vilde Brun Magnussen
Linnea Brun Magnussen
Tiril Weum Hagmann
Håkon Gurandsrud

Vigde

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

Hilde Kultorp
og Sigbjørn Hasle
Elisabeth Lunde
og Espen Aarum
Heidi Jelsness og Lars Ringsrud
Ingjerd Belsby og Frode K.Jacobsen
Cecilie Bøe Clarke
og Giles Clarke Bøe

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

Døde:

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

Margith Johanne Bøe
Eugen Grøtvedt
Alfhild Marie Andersen

Trenger du
noen å snakke med?

Organist i Varteig kirke
Knut Bøe:
Telefon privat: ....... 69 13 11 73

Vik. kirketjener i Varteig kirke
Bjarne Arntsen:
Telefon mobil: ......... 413 01 166
Klokker i Hafslundsøy kirke
May Lisbeth Johansen:
Telefon privat:. ...... 69 14 94 75

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

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

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

MAXI TAXI

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

Varteig menighetsblad
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GUDSTJENESTER
Søndag er gudstjenestedag
Søndag 21. oktober

Søndag 28. oktober

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

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.

Varteig kirke
pusses opp

Søndag 4. november

Allehelgensdag
Matt 5,1-12
Jes 49,8-10 og Åp 7,9-17
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Allehelgensdagsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Sæverås. Offer til ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.

Søndag 11. november
24. søndag etter pinse
Matt 22,15-22
Am 8,4-7 og 1 Tim 2,1-6a
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Nattverd. Offer til orgelet i
Hafslundsøy kirke.

Telefonnummer
for kirkeskyss:
95 09 63 29

Hafslundsøy kirke.

Søndag 9. desember
2. søndag i advent
Luk 12,35-40
Joel 3,3-5 og Hebr 10,35-39
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved ungdomsprest Thomas
Kristensen. Utdeling av bibler til
6.klassingene. Offer til menighetens
barne- og ungdomsarbeid.

Søndag 16. desember
3. søndag i advent
Jes 40,1-8
2 Pet 1,19-21 og Matt 11,11-19
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås.

Søndag 23. desember
Varteig kirke.

I 2009 er Varteig kirke 150
år, et jubileum som skal
markeres på ulike måter
når den tid kommer. Som
en forberedelse til jubileet
blir det nå satt i gang med
opp-pussing av kirken.
Den perioden kirken skal pusses opp, vil
det ikke bli arrangert gudstjenester i
Varteig kirke. Gudstjenestene blir derfor
arrangert veksesvis i Hafslundsøy kirke
og på Hasle menighetssenter i denne
perioden. Det blir gudstjenester med
både dåp og nattverd også på Hasle.
Gravferd vil bli arrangert fra gravkapellet ved Varteig kirke, det vil fortsatt
være i vanlig drift. Større gravferder vil
måtte bli flyttet til andre kirker i
distriktet.
Det er litt usikkerhet knyttet til hvor
fort arbeidet med opp-pussingen kommer
i gang og hvor lang tid det vil ta. I gudstjenesteoversikten i bladet her er ingen
gudstjenester lagt til Varteig kirke, men
dette kan det bli endringer på

Hasle menighetssenter.

Søndag 18. november
25. søndag etter pinse
Joh 5,24-29
Esek 37,1-5.10-14 og 2 Kor 5,1-10
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjenste. Nattverd. Offer til Menighetsfakultetet.

Søndag 25. november
Siste søndag i kirkeåret (Domssøndag)
Matt 25,31-46
Jes 65,17-19 og Åp 20,11-13
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 2. desember
1. søndag i advent
Luk 4,16-22a;
Sal 24 og Åp 5,1-5 [6-10]
Hasle menighetssenter kl. 18.00:
Lysmesse ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Medium deltar. Offer til
søndagsskolen i Varteig.

4. søndag i advent
Jes 40,9-11
1 Pet 1,10-13 og Joh 3,26-30
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved ungdomsprest Thomas
Kristensen. Nattverd. Offer til Østfold
Søndagsskolekrets.
Med forbehold om endringer.

Ønsker du skyss til kirken?
Ring 95 09 63 29
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Har du bilder av
Varteig kirke?

Varteig menighetsblad

Vinterweekend
Ildjarntunet i Hedalen, Valdres

Varteig kirke.

15.-17. februar
2008

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 er tatt 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 menighetsråd og VI-normisjon inviterer til weekend
med tema:
«Gud, synlig tilstede».
Ingrid Sæverås blir med som taler.
Detaljert program blir lagt ut i forbindelse med gudstjenester
og møter.
Påmelding innen 17.desember til
Varteig menighetskontor, tlf. 69 12 35 97.

