Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy

En epoke er over...
Se side 6-7

Se side 5

Nr.2 - 2008

Mars - mai 2008

36. årgang

www.varteig.menighetsblad.net

Varteig menighetsblad

2

Vingårdssøndag 13. januar 2008 – Langenes kirke – Luk. 17,7-10

Arbeidet i Guds rike
Organ for Den norske Kirke,
Varteig sokn.
Utgitt av Varteig menighetsråd.
Redigert av
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 samtlige tidligere utgaver av menighetsbladet i PDF-format
Kommende utgivelser:
Neste nummer av Varteig menighetsblad, nr. 3-2008, sommernummeret, er planlagt i uke 21, i siste
halvdel av mai. Frist for å levere stoff
blir 29. april.
Nr. 4-2008 er planlagt i uke 37, i
første halvdel av september. Frist for
å levere stoff blir 19. august.
Nr. 5-2008 er planlagt i uke 43, i siste
halvdel av oktober. Frist for å levere
stoff blir 30. september.
Nr. 6-2008, julenummeret, er
planlagt i uke 49, i begynnelsen av
desember. Frist for å levere stoff blir
11. november.
Postgiro:
0532 11 49 962
Trykkeri:
Stokke Trykk

Å ARBEIDE I GUDS RIKE er ikke underlagt noen vanlig tariff. Her er heller ingen
bestemmelse om ni til fire-jobb. Overtid regnes som normalt. Dessuten er det ingen
pensjonsalder! …..
Kanskje du ble overrasket nå? - Eller- som trønderne sier det: «Vart du skræmt no?»
Ut fra vanlig tankegang er det forståelig, ja, nesten rimelig at få vil begi seg inn i et
slikt arbeide. Og da er det heller ikke så vanskelig å forstå at arbeiderne er få!
- Ikke rart at vi mangler både prester, kateketer og diakoner i kirkehverdagen vår,
Men stopp nå litt!
Guds rike er et annerledes rike. Her blir alle som hører Guds Ord kalt! Alle som
bærer kristennavnet er kalt til å arbeide og tjene i Guds rike - uansett alder, utdanning
og bosted.
Dessuten er ikke avlønningen basert på verken kvalifikasjoner eller ansiennitet. Her
lønnes alle av nåde.
Så vil vel mange mene at dette høres helt «sprøtt» ut og betakke seg for å gå inn i en
slik tjeneste!!!
Det er ikke rart:
For det må et helt nytt sinn og et annet syn og perspektiv på selve livet for å gjøre
det!
Guds Rike er et omvendt rike og fra et jordisk synspunkt et bakvendtland, der de
siste blir de første og (vise versa) motsatt. Derfor kan det ikke brukes vanlige
virkemidler for arbeid og avlønning. Dette er nemlig et nåde-rike hvor vi snakker
om nåde og Velsignelse:
«Nåde at han fant meg, Kjærlighet som vant meg. Nåde at han bar meg til sin fold.»
Slik synger og lovpriser vi Jesus i en sang (nr.167 i Sangboken: Han søkte meg i nåde)
Og dette er en realitet i Guds rike: For det er ikke vår fortjeneste at vi blir eller er
kristne. Det er av nåde:
«For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det
hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus
Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn
i dem (vandre og bli værende i dem)» Ef. 2,8-10.
Men hva er nå dette for slags arbeidsforhold?
Det passer ikke inn i dagens avtaler og forhandlinger om arbeidstid og lønn!
Jesus bruker da heller ikke denne fortellingen som et mønster for vårt arbeidsliv.
Han bruker den til å sette søkelyset på vårt forhold til Gud: Vi er tjenere. Han er
sjefen, Herren med stor H.
Så blir spørsmålet:
Er jeg en trofast, villig og ydmyk tjener? – som kommer når han kaller, lytter når han
taler og handler når han ber meg om å gjøre en tjeneste?
Hans rike, Guds rike, er ikke av denne verden, og kan ikke rammes inn av våre
jordiske avtalebestemmelser.
Likevel tror jeg at Gud ønsker oss alt godt, både hvile, mat, klær, hus og hjem, en god
ektefelle: Kort sagt alt vi trenger for å leve et godt liv. Og så gir han oss en vidunderlig
fred!
«Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir.» Det er en fred som går over all
forstand! En himmelsk fred, midt i arbeid og hvile, ja, liv og død!
Guds rike er annerledes. Det kan ikke fullt ut beskrives. Det må oppleves! Så lenge
vi står og betrakter det utenfra og er tilskuere, kan vi ikke erfare freden, gleden og
fryden. Det er midt iblant oss. Vi har det hos oss i ham som sa: Jeg er veien, sannheten
og livet.
Så er spørsmålet til deg og meg: Blir vi med?
Ja, la oss ta sjansen! Himmelens gleder og den himmelske fred er innen rekkevidde.
Gud har bruk for oss og ønsker oss velkommen!
I dag innbyr han oss konkret til å ta del i denne freden og disse gleder gjennom
nattverden. Det er den mest konkrete måten å ta imot Guds rike på. For den som tar
imot Jesus, hører Guds rike til!
Ære vare Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd som var, er og blir en sann Gud fra
evighet og til evighet. Amen.
Odd Arne Saltbones
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Døden må vike
1. Døden må vike for Gudsrikets krefter!
Du som var død er vår Herre i dag!
Kristus du lever og står ved vår side
her hvor vi rammes av jordlivets slag.

3. Livet og døden, ja, alt er forvandlet
Dåps-vannet gjenspeiler regnbuens pakt.
Troen er gitt oss: Guds rike skal seire!
Mørket som binder oss mister sin makt.

2. Selv om vi føler oss svake i verden,
bærer vi i oss et grunnfestet håp:
Livets oppstandelse påskedagsmorgen,
underet skjedde på ny i vår dåp.

4. Løftet står fast når vår fremtid er truet:
Ingen skal rive oss ut av Guds hånd!
Engang skal Gud få sin skapning tilbake.
Verden blir frigjort fra fiendens bånd.

5. Døden må vike for Gudsrikets krefter
Livet er gjemt i et jorddekket frø.
Se i oppstandelsens tegn skal vi leve.
Se i oppstandelsens lys skal vi dø.
Denne salmen, skrevet av Svein
Ellingsen, står i Salmeboken på nr. 196.
Det er en av de aller flotteste salmene
jeg vet, selv om den kanskje har en
litt tung melodi. Det er en
dåpssalme og en påskesalme og
en livssalme og en håpssalme.
Den forkynner et massivt
budskap inn i en virkelighet som stadig
minner oss om at livet her er
forgjengelig, og hvor vi rammes av
vonde ting.
Det er snart påske. Og når dette leses
har kanskje våren begynt å ta tak for
alvor. Jeg er så glad for at jeg bor i et
hjørne av verden hvor hele naturen
understreker påskens budskap: Livets
seier over dødens kraft! Jesus stod opp
fra de døde. Ved det har han gitt oss et
håp om et liv etter dette hvor døden ikke
skal være mer og hvor alt som er vondt og
ondt i dette livet er borte.
Når blader skyter fra nakne grener og spirer gror opp
fra frossen jord minnes jeg om oppstandelseshåpet som
jeg har fått i dåpen og som følger meg gjennom livet. I
Romerbrevet 6 skriver Paulus at vi i dåpen ble begravet
og oppreist med Kristus. Slik ble vi døpt til hans død
og oppstandelse – og kan leve våre liv, med alt det et liv
omfatter av godt og vondt – i hans nådefulle omsorg!
Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde så nåden
kan bli enda større? Slett ikke! Hvordan kan vi som
døde bort fra synden, fremdeles leve i den? Eller vet
dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble

døpt til hans død? Vi ble begravet med ham da vi ble
døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble
reist opp fra de døde ved sin Fars herlighet, skal også
vi vandre i et nytt liv. Har vi vokst sammen med Kristus
i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en
oppstandelse som er lik hans. Vi vet at vårt gamle
menneske ble korsfestet med ham, for at den kroppen
som er underlagt synden, skulle gjøres til intet, og vi
ikke lenger skulle være slaver under synden. For den
som er død, er befridd fra synden. Er vi døde med
Kristus, tror vi at vi også skal leve med ham. Vi vet jo
at når Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke
mer; døden har ikke lenger makt over ham. For døden
han døde, den døde han for synden, én gang for alle,
men livet han lever, det lever han for Gud. På samme
måte skal dere regne dere som døde for synden, men
som levende for Gud i
Kristus Jesus. (Rom
6, 1-11)
Jesus har stått opp
fra de døde! Og ved
det har vi fått
Livet i gave! Når
vi engang dør og
våre døde legemer blir «sådd» i
jorden,skjer det
med håp og løfte
om en ny vår, de
dødes oppstandelse og et evig
liv!
God Påske!

Ingrid D. Levinsen
sokneprest
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Ofringer til
eget arbeid
Vi har behov for å si noe
om ofringene vi tar inn til
eget arbeid. Vi vet det er
mange av dem, og noen
undrer seg kanskje over
at vi ikke gir mer til
misjon og organisasjoner
og andre trengende.
Vi vil gjerne gi penger til alle
«trengende». Og vi prøver å fordele
dette så godt det lar seg gjøre. Men
det er heller ikke til å skjule at det
koster å drive menighet.
Vi ønsker å gi et godt tilbud både til
barn og unge og menigheten ellers,
og vi har kjøpt nytt orgel på Hafslundsøy og planlegger storstilt jubileumsfeiring i Varteig i 2009.
Alt koster. Og vi er nødt til å dekke
inn mange av disse utgiftene selv, i
tillegg til det vi får i støtte. Vi bruker
penger til dette fordi vi tror og mener
at det er et viktig arbeid vi driver her
lokalt og at også det tjener Guds rikes
arbeid. Men vi jobber også for å holde
balansen. Så vi deler av det vi har med
dem som trenger det enda mer. Men
det må være begge deler!
For menighetsrådet
Ingrid prest

Ny nettside –
Kirkenorge.no

www.kirkenorge.no er en ressursside for
alle. Her finner du blant annet bilder av
landets kirker og andre gudshus,
prekener og andre taler, bokanmeldelser
av de siste kristne bøkene, konfirmantopplegg, omtale av menighetsblad,
salmetips, liturgier med mer. I tillegg
finner du linker til alle norske
menigheter som har egne nettsider og
en oversikt over landets menighetsblad.
Siden har en egen idebank med ideer til
bruk i ulike sammenhenger.
Siden er en ikkekomersiell side. Den er
basert på innsendt materiale. Hvis du
har materiale til siden er vi svært glade
for å få dette. Også opplysninger om
nettsider/ menighetsblad etc. vi ikke har
med i våre oversikter. Dere må gjerne
komme med ideer for hva dere ønsker å
finne på siden. Materiale på denne

Syng med oss Terningkast 5
fra den gamle skolesangboka av Mads Berg m.m.
Vi samles i peisestua på
Varteig gamle kommunelokale
onsdag 30.april kl 19.00.
Dette er ingen forening, vi
bare liker vanlig allsang.
Ågot Borgen spiller piano.
Kaffepause med god tid til
småprat.

siden kan fritt brukes med henvisning
til hvor det er hentet fra. Dette gjelder
inntil videre ikke bilder med unntak av
bilder som er spesielt merket med at
bildet kan brukes fritt med henvisning
til kilde. Vi arbeider nå med merking
av bildene. Når dette er gjort vil over 90%

av de over 2000 kirkebildene/
illustrasjonene kunne brukes fritt. Har
dere spørsmål eller ønsker å bidra til
siden kan dere sende en e-post til
post@kirkenorge.no eller vanlig post til
Kirkenorge.no, Tunnelveien 9, 8516
Narvik.

Kirkenorge.no har omtale, og vurdering,
av ulike menighetsblader. Varteig
Menighetsblad er også blitt vurdert av
Kirkenorge.no, og det synes vi var forholdsvis hyggelig lesing.
Det var julenummeret i fjor som ble
vurdert, og bladet vårt får terningkast
5. Redaksjonen synes det er spesielt
hyggelig at vi blir berømmet for
layouten, siden dette er vårt eget
«håndverk».
Kirkenorge.no er fornøyd med oversikt
over gudstjenester og aktiviteter, men
etterlyste epost-adresser i oversikten
over menighetens medarbeidere. Det er
på plass fra denne utgaven. Det ble også
etterlyst fargetrykk, men det er et
kostnadsspørsmål, noe vi foreløpig ikke
har valgt å prioritere.

Varteig Menighetsblad.
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Fra drøm til virkelighet - Fasteaksjonen 2008

Fra drøm til virkelighet
Krig og terror stjeler menneskers drømmer. Sammen
kan vi ta drømmene tilbake. Du har muligheten
gjennom Kirkens Nødhjelps faste-aksjon 2008!
– Hver gang en av ungene mine går ut
døren, stopper hjertet mitt av redsel. Og
det begynner ikke å slå igjen før de er
trygt hjemme igjen, forteller Zahrah
Iaftah, mor og bosatt i Bagdad i Irak.
Hun har allerede mistet en sønn i krigen.
Han kom i veien for en skuddveksling da
han gikk på gata. En annen av hennes
sønner, Karrar, har ikke mulighet til å gå
på skolen, men er med og forsørger
familien som gatefeier. Kanskje en av de
farligste jobbene i en av verdens farligste
byer.
Zahrah er bare en blant millioner
mennesker som lever i skyggen av krig
og terror verden over. Mennesker som
drømmer om å kunne være trygge.
Mennesker som håper det en gang kan
bli fred, så de kan få tilgang til helt
ordinære rettigheter som skolegang,
helsetilbud og sikkerhet.
Krig og konflikt fører til fattigdom og
hindrer utviklingen av et samfunn. Kamp
om ressurser kan skape grobunn for nye
konflikter. Dersom vi vil skape varig fred
og trygghet, må fattigdommen
bekjempes.
Derfor vil Kirkens Nødhjelp gjennom
fasteaksjonen i 2008 rette fokus mot
mennesker i skyggen av krig og terror.
Gjennom en felles dugnad skal menigheter, lokalsamfunn, unge og voksne over

hele Norge være med å gjøre drømmer
til virkelighet.
Kirkens Nødhjelp jobber både for å skape
fred og med å bedre levekårene til dem
som bor i områder rammet av krig, terror
og konflikt. Ditt bidrag til fasteaksjonen
er derfor viktig og vesentlig.
Jesus lærte oss hvordan vi skal ta vare på
hverandre som gode medmennesker. La
Jesu egne ord om nestekjærlighet gi
inspirasjon og motivasjon til å arbeide
for en mer rettferdig verden!
Er du med?

Fakta om fasteaksjonen
Bøsser, konfirmanter, engasjement, innsamling,
nestekjærlighet... Hva er egentlig fasteaksjonen?
Kirkens Nødhjelp avholder hvert år en
landsomfattende aksjon siste tirsdag før
palmesøndag. Det er denne aksjonen som
er fasteaksjonen.
Fasteaksjonen er en innsamlingsaksjon
der 40.000 bøssebærere går fra dør til
dør og samler inn penger til
organisasjonens arbeid. Aksjonen har
også en politisk kampanje for å sette

Varteigtrollet feirer 20 år!
«Jakten på Varteigtrollet» arrangeres av Varteig KFUKKFUM-speidergruppe. Jakten ble
første gang arrangert i 1989 og
blir i år arrangert for 20.gang.
Salg av startkort (kr.20,- pr.stk) foregår
umiddelbart etter gudstjenesten i Hasle
menighetssenter, fra ca. kl.11.00.
Startkortet er en tippekupong som skal
fylles ut underveis. De 12 spørsmålene
er laget slik at det blir mye tipping. Små
og store skal ha lik mulighet for å vinne,
uavhengig av kunnskapsnivå. Deltagerne
går en merket rundløype i terrenget.
Underveis finnes det troll som har litt
godt til barna.
Siste frist for å levere startkortene er
kl.13.15, premieutdeling ca. kl.13.30.
Etter endt rundtur er det mulig å få kjøpt

Sammen med dette nummeret av
Varteig Menighetsblad finner du en
fastebøsse. Den kan leveres i kirken
eller til menighetskontoret.

Vandretrollet i midten.
pølser, brus, kaffe og vafler i menighetssenteret.
Vinneren får et vandretroll og en gavepremie. Vi håper å kunne premiere flest
mulig startende med gaver som er gitt
av firmaer og privatpersoner.

fokus på grunnleggende årsaker til nød.
Visste du at fasteaksjonen er en av
Norges største årlige dør-til-døraksjoner?
Fasteaksjonen har vært arrangert siden
1967. I mange år ble aksjonen kalt «Brød
for Verden». Målet har hele tiden vært å
samle inn penger til dem som trenger
det mest. I de siste årene har aksjonen
fokusert på de oversette katastrofene,
ungdom i krig og krise, menneskehandel
og vannmangel.
Visste du at over 400 millioner
kroner er samlet inn siden 1967?
Du kan gi din gave til årets fasteaksjon
enten ved å legge på bøssa når en av våre
konfirmanter ringer på døra tirsdag 11.
mars eller ved å benytte den vedlagte
fastebøssa, og levere den i kirken eller
til menighetskontoret.
Har du lyst til å være med å gjøre en
innsats tirsdag 11. mars, med å kjøre
konfirmanter eller være med dem på
ruta, ta kontakt med menighetskontoret
på telefon 69 12 35 97.
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En epoke er over
Maie Vatvedt dirigerer Øya-kirkens kor for aller siste gang.

En epoke er over i Hafslundsøy kirke: Øyakirkens
kor er historie. Etter mer
enn tolv år har dirigent
Maie Vatvedt funnet at
Av Ketil Strebel, tekst og foto
Da Hafslundsøy kirke ble vigslet i 1995
hadde kirken allerede sitt eget kirkekor.
Det hadde Maie Vatvedt, som da allerede
var pensjonist, tatt initativ til. Og siden
har Øyakirkens kor øvet jevnt og trutt i
Hafslundsøy kirke på torsdager. Og
koret har sunget ved gudstjenster og hatt
noen samarbeidsprosjekter med nabokor,
blant annet med Varteig kirkekor.

Fest med vemod
Torsdag 14. februar var Øyakirkens kor
samlet for siste gang i Hafslundsøy kirke,

tiden er inne for å trappe
ned. Og dermed lå alt til
rette for å samle de voksne
sangkreftene i Varteig
menighet i ett kirkekor.

da ble det markert at korets tid er forbi.
- Dette er jo litt vemodig, men det skal
også være en fest, en fest for Maie, så
Kåre Johansen da han ønsket velkommen.
Til festen var nåværende og tidligere
medlemmer av Øyakirkens kor invitert,
Varteig kirkekor var gjester og andre som
har stått koret nær opp gjennom årene
var på plass i kirken. Og hedersgjest var
organist og dirigent Maie Vatvedt som
tok initiativ til at Hafslundsøy kirke
skulle få sitt eget kirkekor for mer enn
tolv år siden. Nå har hun rukket å bli 86
år, og kan trappe ned med god samvittighet.

Menighetsrådsleder Thorleif Thalberg
overrekker en hilsen til Maie Vatvedt

Berly Engen innledet festen med å lese
en flott prolog som en hilsen til Maie
Vatvedt, en prolog der hun omtalte
Vatvedt som en helt spesiell person.
Etter prologen ble det korsang. denne
gang ved gjestene. Det var Varteig
kirkekor under ledelse av Knut Bøe som
sang.

Betydd mye
Menighetsrådets leder Thorleif Thalberg
slo fast at Øyakirkens kor og Maie
Vatvedt har betydd veldig mye for sang
og musikk i kirken.
- Det har vært et vellykket, stabilt
prosjekt, sa han.
Thalberg berømmet også Vatvedt for
hennes faglige kapasitet på det
musikalske plan. Han gledet seg over at
selv om det nå er definitivt slutt for Øyakirkens kor, finnes det noen planer for
framtiden: det arbeides eksempelvis
med planer for allsangkonserter i kirken.

Hyggelig samarbeid
Organist Britt M. Sørli fortalte om hvor
spennende det var å komme til et nytt
sted, og bli tatt vel imot.
- Takk for veldig hyggelig samarbeid og
mange gode råd, sa hun.
Sørli nevnte også planene om allsangkvelder i kirken.
Som en ekstra hilsen til Maie Vatvedt
prestenterte Sørli vakker musikk på
pianoet, hun spilte et par stykker av
Edvard Grieg.

Varteig menighetsblad
Varteig menighetsblad
Etter å ha spilt priano, grep organisten
ordet igjen. Hun minnet om at det jo faktisk forsatt er et kirkekor i soknet: Varteig kirkekor. Hun gleder seg over at ganske mange av medlemmene i Øyairkens
kor allerede har funnet veien til øvelsene
der.
Blant gjestene i kirken var også sokneprest Aage J. Syvertsen i Tune og kona
Elbjørg. Siden Hafslundsøy var en del av
Tune fram til utgangen av 2005, var jo
han prest på Hafslundsøy fram til dette.
- Det er så flott: her i kveld representerer
vi ingen andre enn oss selv. Og vi vil gjerne
få takke for mange gode minner med deg,
Maie og med Øyakirkens kor, sa Aage J.
Syvertsen.

Velkommen til
Varteig
Varteig kirkekor deltok under festen i
Hafslundsøy kirke.
Formannen i Varteig Kirkekor, Anne
Marie Finnanger benyttet anledningen
til å komme med en hilsen fra koret.
Hun fortalte om mye kontakt med Maie
Vatvedt opp gjennom årene, og uttrykte
stor respekt for henne og hennes arbeid.
- Selv om dette er litt vemodig, har jo
Vareig Kirkekor vunnet litt på det som
har skjedd: vi har fått mange flotte
stemmer fra Hafslundsøy, sa Finnanger.
Og hun benyttet samtidig anledningen
til å ønske alle andre interesserte velkommen til øvelsene i Varteig på mandager.
Som nevnt har svært mange av sangerne
fra Øyakirkens kor funnet veien til
Varteig kirkekor, men det er dessverre
enkelte som ikke har mulighet til å
komme fra på mandager.

7

Konfirmasjon 2007
Varteig
kirkekor
Varteig kirkekor inviterer selvfølgelig både medlemmene av
Øyakirkens kor og andre sanginteresserte i soknet til å være med
i koret.
Mange av de som sang i Øyakirkens
kor har allerede funnet veien til
kirkekoret i Varteig.
Varteig kirkekor øver i kommunelokalet, det gamle rådhuset i
Varteig, på mandager. Øvelsene
begynner klokken 19.00.
Det er organist Knut Bøe som
dirigerer koret, så interesserte
sangere kan ta kontakt med ham.

Laila Olavesen sang, akkompagnert av
Maie Vatvedt.

Varteig kirkekor deltok under samlingen i Hafslundsøy kirke, under ledelse av Knut Bøe.
Brit M. Sørli spilte musikk av Grieg .

Forsangergruppe
i kirken
Organist Britt M. Sørli i Hafslundsøy
kirke tar nå inititiativ til å etablere
en forsangergruppe i kirken.
Hun inviterer de som kan tenke seg å være med i en slik
gruppe til å ta kontakt, så kan de sammen legge planer for
hvordan denne gruppa skal fungere.
Sørli ser for seg en gruppe som kan delta under gudstjenestene og på den måten styrke menighetssangen.
- Kanskje vi kunne få til litt vekselsang og slikt, sier hun.
Hun ser for seg at gruppa samles til små øvelser i kirken
innemellom, men at det viktigste kanskje er at de kommer
tidligere til gudstjenestene og forbereder seg.

Varteig menighetsblad
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for barn 0-1 år:
30. april kl 17.30, Hasle Menighetssenter:
Felles avslutning, utedag, med «Småbarn» og «Minsten».

for barn 1-3 år:
Onsdager kl. 17.30 - 18.30 i Hasle menighetssenter:
26. mars (første gang)
2. april
9. april

16. april
23. april
30. april: Felles avslutning, utedag

Barnekor med barn 3-6 år.
Annenhver onsdag i Hasle menighetssenter, kl.17.30:
12. mars
26. mars
9. april
23. april

30. april: Felles avslutning, utedag.

- 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

Slekters
gang
Døpte:
Hafslundsøy kirke:
Fredrik Texmo Grønn
Kristoffer Børresen Smaaberg
Thea Marie Karlsen
Nicklas Andreassen Hansen
Jonas Walther
Storm Johannes Pettersen
Guro Bjerkan
Adriane Kristensen
Jonas Hassel Pettersen
Iver Hasle Kokkim
Hasle menighetssenter:
Kristian Bergerud

Vigde:
Varteig kirke:
Ingrid D. Sæverås
og Leif Levinsen

Døde:
Per Willassen
Wilfred Samuelsen
Randi Karstensen
Per Øby
Oddvar Grotterød
Bjarne L.Pettersen
Bodil Hansen
Inger Johanne Skauge
Borghild Winsvold
Ingrid Berby
Sverre Håkon Johnsen
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Varteig preste- og menighetskontor
Ingaveien 33, 1735 Varteig
Telefon: ................. 69 12 35 97
Telefax: ................. 69 12 36 13
Epost:
varteig.prestegjeld@sarpsborg.com

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

Sokneprest Ingrid D. Levinsen:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 95
Telefon mobil: ......... 452 65 229
E-post: ingrid-dorthea.levinsen
@sarpsborg.com

Organist i Hafslundsøy kirke
Britt M. Sørli:
Telefon privat: ........ 69 16 84 83
E-post: britt.sorli@tele2.no

Daglig leder Sidsel Mathisen:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 97
Telefon privat: ....... 69 16 82 49
Mobiltelefon: ........... 906 82 744
E-post:
sidsel.mathisen@sarpsborg.com
Prostiprest Leif Levinsen:
Telefon kontor: ...... 69 15 18 18
Mobiltelefon: ........... 414 40 947
E-post:
leif.levinsen@sarpsborg.com
Menighetspedagog
Kirsten Brandt:
Mobiltelefon: ........... 936 37 578
E-post:
kirsten.brandt@sarpsborg.com

Vik. kirketjener i Varteig kirke
Bjarne Arntsen:
Telefon mobil: .......... 413 01 166
E-post: 69131403@tele2.no
Klokker i Hafslundsøy kirke
May Lisbeth Johansen:
Telefon privat:. ....... 69 14 94 75
E-post: may-lisbeth.johansen
@sarpsborg.com
Menighetsrådsleder
Thorleif Thalberg:
Telefon privat: ......... 900 41 347
Epost: thorle-t@online.no

Organist i Varteig kirke
Knut Bøe:
Telefon privat: ........ 69 13 11 73
E-post: kboe2@frisurf.no

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 95 77 31 32

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

Varteig menighetsblad
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HASLE
MENIGHETSSENTER

passer utmerket til private selskaper:
- 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.

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

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!

Varteig menighetsblad
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GUDSTJENESTER
Søndag er gudstjenestedag

Telefonnummer
for kirkeskyss:
95 09 63 29

Søndag 9. mars

Søndag 30. mars

Søndag 27. april

Maria Budskapsdag
Luk 1,46-55
Jer 33,14-17 og Ef 1,3-6
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen og menighetspedagog Kirsten
Brandt. Fasteaksjonsgudstjeneste.
Nattverd Offer til konfirmantarbeidet.
Velkomst for Kirsten Brandt. Kirkekaffe.

1. søndag etter påske
Joh 21,1-14
Sal 116,1-9 og 1 Kor 15,12-21
Hasle menighetssenter kl. 10.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen. Offer til Varteig
Menighetsblad. Etter gudstjenesten blir
det «Jakten på Varteigtrollet».

5. søndag etter påske
Matt 6,6-13
Dan 6,4-12 og Rom 8,24-28
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog
Kirsten Brandt. Barnas misjonssøndag.
Utdeling av 4-års bok. Kirkekaffe.

Søndag 16. mars

Søndag 6. april

Torsdag 1. mai

2. søndag etter påske
Sal 23
Hebr 13,20-21 og Joh 21,15-19
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog
Kirsten Brandt. Barnas misjonssøndag.
Kirkekaffe.

Kristi himmelfartsdag
Hebr 2,5-9
Sal 110,1-4 og Apg 1,1-11
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til misjonsprosjektet.

Palmesøndag
Joh 12,12-24
2 Mos 12,21-28 og Hebr 2,14-18
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Torsdag 20. mars
Skjærtorsdag
Joh 13,1-15
Jes 53,1-5 og 1 Kor 11,23-29
Hasle menighetssenter kl. 18.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif
Levinsen. Nattverd. Offer til søndagsskolen i Varteig.

Fredag 21. mars
Langfredag
Joh 18,1-19,30
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen.

Søndag 11. mai
Hasle menighetssenter.

Søndag 13. april
3. søndag etter påske
Joh 14,1-11
Sal 126 og; 2 Kor 4,14-18
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen. Nattverd. Offer til menighetens
barne- og ungdomsarbeid.
Menighetens årsmøte etter gudstjenesten. Kirkekaffe.

Søndag 20. april
Hafslundsøy kirke.

Søndag 23. mars
1. påskedag
Joh 20,1-10
Jes 25,8-9 og Rom 6,9-11
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen. Offer til Kirkens
ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.

4. søndag etter påske
Joh 15,10-17
Jes 1,18-20 og 1 Joh 4,10-16
Hafslundsøy kirke kl. 18.00:
Konfirmantenes gudstjenesteprosjekt.
Sokneprest Ingrid D. Levinsen, prostiprest Leif Levinsen og menighetspedagog
Kirsten Brandt deltar. Nattverd. Offer
til Varteig kirkes jubileum i 2009.

Ønsker du skyss til kirken?
Med forbehold om endringer.

Søndag 4. mai
6. søndag etter påske
Joh 17,9-17
Sak 14,7-9 og Ef 4,1-6
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til menighetens
barne- og ungdomsarbeid.

Ring 95 09 63 29

Pinsedag
Joh 14,15-21
Joel 3,1-2 og Ef 2,17-22
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen. Nattverd. Offer til
Bibelselskapet.

Lørdag 17. mai
Grunnlovsdag.
Varteig kirke, kapellet kl. 11.30:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen.

Søndag 18. mai
Treenighetssøndag
Matt 28,16-20
Jes 6,1-8 og Tit 3,4-7
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til Østfold
Søndagsskolekrets.

Søndag 25. mai
2. søndag etter pinse
Luk 12,13-21
Fork 12,1-7 og 1 Tim 6,6-12
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen. Nattverd. Offer til speiderne på
Hafslundsøy.

Langfredagsmøte
Breidablikks
venner innbyr
til
langfredagsmøte
på Breidablikk
kl 18.00.
Alle er hjertelig
vedlkommen!

17. mai-fest
Breidablikks venner ønsker
å avslutte nasjonaldagen 17.
mai med fest på Breidablikk
kl. 18.00.
Varteig menighetskor blir
med og synger.
Vel møtt til alle!

Kirsten Brandt
ønskes velkommen
I forbindelse med gudstjenesten i
Hafslundsøy kirke søndag 9. mars
kl. 11.00 ønskes menighetspedagog
Kirsten Brandt velkommen. Det
blir forbønnshandling for henne.

Søndag 30.mars arrangerer speiderne i Varteig

JAKTEN PÅ VARTEIGTROLLET
Vi starter med gudstjeneste
i Hasle menighetssenter kl.10.00.
Salg av startkort kl.11.00-12.00

Neaskog og Filadelfia
søndagsskole
Søndagsskole på følgende dager:
9. mars
16. mars:
påskeforkost kl. 10.00
23. mars, 1. påskedag:
ikke søndagsskole
30. mars
6. april
13. april

20. april
27. april
4. mai
11. mai, 1. pinsedag:
ikke søndagsskole
18. mai:
ikke søndagsskole
25. mai

Etterlysning:
Vi trenger flere hjelpere i søndagsskolen.Hvis du er glad i barn
og synes at søndagsskolearbeidet er viktig, har vi stort behov
for din hjelp. Ta kontakt med
Karin, tlf. 69 14 91 96
Torill, mob. 900 18 436
eller Jorunn, tlf. 69 13 11 18

Varteig KFUK-KFUM
speidergruppe
Speidergruppa teller i dag 11 medlemmer. På
grunn av ledersituasjonen går vi bare ut med
invitasjon til gutter i 6.klasse og oppover.
Vi har base i kjelleren på Hasle menighetssenter, og fast møtedag er mandag fra kl.18.00
til ca. 19.15.
Dersom vi har vært i aktivitet i helga, er det
ikke møte mandag. Vi legger stor vekt på friluftsliv og har overnattingsturer ute til alle
årstider.
Til sommeren er det en ukes kretsleir ved Iddefjorden.

