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Trenger du
noen å snakke med?
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www.kirkens-sos.no

Drømmen om det
gode liv!
I skrivende stund er det konfirmantenes innspurt som fyller tankene og mye av
arbeidsdagen for en menighetspedagog. Som nyansatt er det også mange ting å huske
på og mye å sette seg inn i. Men det å være ansatt i Varteig menighet er et godt liv
med god mottakelse, varme og omsorg. Så helt først i denne spalten vil jeg si tusen
takk for all oppmuntring og omtanke!
DET GODE LIV, hvem drømmer ikke om det, særlig i de ensomme dager og netter,
tider med sykdom, med savn og når vi opplever oss misforstått og mislykket. Alle
andre har det så bra, tenker vi, og vi ser inn i våre ensomme hjerter. Og det som fyller
hjertet, er alt vi ser.
Jeg kjenner noen andre som også hadde det sånn. De kalles for Jesu disipler og de var
sammen en dag etter påske. De blir levende for meg igjen nå når konfirmantene skal
fremføre dramastykket: The Tiberian’s beach boys og frokostblandingen.
De var på stranda, disiplene, og de var fåmælte og mislykka. De hadde drømt om det
gode liv. Jesus var konge og de hørte til hos ham. Men nå var alt bare rasert. Herpa.
Gått i stykker. Og de dro på fisketur og det gikk dårlig også. De fikk ikke en pinne. Så
vet vi at Jesus sto på stranda og han ropte på dem. De skjønte jo ingenting, de så bare
sin egen mislykkethet, men gjorde som han sa. De dro ut på fisketur en gang til. Og
så opplevde de et under. Garna ble fulle av fisk, og de skjønte at det var Jesus som
hadde ordna det hele, selv om de ikke skjønte noe. Og han ga dem frokost og de ble
glade.
Slik er en kortversonen av bibelteksten. Vi liker kortversoner. Vi er vant til å zappe
oss videre når tv- programmet er kjedelig og filmen for treg. Rastløsheten og jaget
etter spenning og opplevelser, noe annet et annet sted, lokker oss. Og mobilen er
aldri slått av, i tilfelle noen vil oss noe.
Noen vil oss noe. Noen er Jesus. Han står der og vil gi oss noe mer. Han har sett
hvordan vi kaver. Han har sett våre drømmer, våre savn, vår mislykkethet og våre
skrøpligheter. Vi drømmer om det gode liv. Reklamen lover oss (damer) glatt hud
uten rynker, glade familier, hvite tenner, vi skal få leve lenge uten å bli gamle… Og
det er det gode liv, etter reklamens innhold.
Om vi spør konfirmantene, og det bør vi, om hva
det gode liv er, da får vi svar: Det gode liv er
kjærlighet og vennskap, at familien har det
godt, at noen ser og bryr seg om dem. Ja da,
det er fete biler og en bankkonto med
mange tall også, men først og fremst
kjærlighet og vennskap.
Jesus så de mislykka og deppa disiplene
sine den gangen på stranda. Han ga dem
frokost og nytt håp og mot på livet. Og
han ser oss og vet om våre lengsler og
drømmer. Han lover oss samliv i
gode og onde dager. Han vil gi oss
fremtid og håp. Han ga livet for at vi
skal få evig liv. Gjennom dødsskyggens
dal vil han lede oss. Han vil ikke
slippe oss og ikke forlate oss. Han lover
oss ikke fravær av det vonde og
vanskelige, men nærvær gjennom det som
møter oss.
Det gode liv kan ikke kjøpes
for penger, men tas imot av
han som alltid er ved vår
side. Han vil gi oss sin
kjærlighet og vennskap.
Han gir oss det gode liv.
Det evige liv.

Kirsten Brandt
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Forbereder Roma-tur
Hasle KFUK-KFUM er et
av våre lag og foreninger
som holder til på Hasle
menighetssenter.
De møtes stort sett en gang i måneden,
og tidspunktet er fredag kl. 19.30. Da
samles 15- 20 personer .
Hasle KFUK-KFUM har et variert
program: Det er tekstverksteder hvor
søndagens tekst blir gjennomgått. Andre
kvelder kan det være besøk utenfra, som
eksempelvis da diakon Hilde Torp

fortalte om Kirkens Nødhjelps arbeid.
Etterpå er det alltid kveldsmat.
Det er også blitt arrangert teaterturer
til Oslo, og nå gleder vi oss til at operaen
skal åpnes. For et par år siden dro vi på
tur til London.
Det store i høst blir en tur til Roma. Det
er 19 som har meldt seg på og
forberedelsene er allerede i gang. På
bildene ser vi fra et infomøte om turen.
Ellers av program kan vi nevne en
dugnadstur til Tjellholmen og tur med
omvisning på Hafslund hovedgård (se
siste side).

Kveldskos på Hasle menighetssenter. (Foto: Thorleif Thalberg)

Sverre Aarmo orienterer.

Delte ut «Min kirkebok»
27. april var det en flott familiegudstjeneste i Hafslundsøy kirke. Kirken
var pyntet med norsk og thailandsk flagg,
som en markering av menighetens
misjonsprosjekt i Thailand.
To barn ble døpt. Kirsten Brandt, godt
hjulpet av «Miralda» fortalte barn og
voksne om det å snakke med Gud.

Sokneprest Ingrid D. Levinsen delte
ut «Min kirkebok» til 4-åringene.

Sangkoret «Minsten» deltok med
flott sang under gudstjenesten.
«Min kirkebok» ble delt ut til fireåringene, som var spesielt invitert til
gudstjenesten. Da alle bøkene var delt
ut, sang alle en del av de fine barnesangene, som også står i kirkeboken.

Sangkoret «Minsten» sang under familiegudstjenesten (Foto: Ketil Strebel).
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Et flott år med
konfirmantene
Et konfirmantår er snart
over, og vi som har vært
med kan se tilbake på
noen gode møtepunkt.
Vi har hatt undervisningssamlinger og
vi har hatt gudstjenester der
konfirmantene har gjort en strålende
innsats som ministranter! En storsamling, Roadserice, sammen med
Skjebergkonfirmantene har vi hatt, og
vi har vært på leir!! Årets fasteaksjon
ble svært vellykket, tross striregn og sur
vind. Vi samlet inn litt over 41000 kr.
til Kirkens nødhjelp. Det var et godt
tall,synes vi. Takk til alle som tok vel
imot konfirmantene den dagen!
Konfirmantene har vært på klubbkvelder med Con dios og lørdagssamling
med gudstjenesteverksted for det vi
kaller Konfirmantenes egen gudstjeneste. Spennende og lærerikt har det
vært for oss som er ledere.
Konfirmantene har gitt positive
tilbakemeldinger på opplegget og det
har vært både gledelig og spennende å
lære dem å kjenne, om enn bare litt, i
det travle livet de har. Noen strie tørner
har det også vært, det må sies. Det er
ikke alltid enkelt å være sammen i
grupper.
Konfirmantene har i år hatt et hefte, en
konfirmantbok som har det flotte navnet
«con dios» Hm… akkurat som klubben.
Og con dios betyr jo «med Gud»!! Ille
bra. Da kunne vi holde fast på det hele
tiden, at vi kan få leve med Gud,
sammen med han som har tro på hver
enkelt av oss, også om troen vår ikke
alltid er skråsikker og sterk.
Dette konfirmantåret har vært spesielt
i og med at vi har hatt forskjellige lærere
til gruppene. Thomas Kristensen var her
en stund og spredte glede og entusiasme

på klingende dansk/norsk. Kirsten
Brandt overtok stafettpinnen etter ham
i januar og ble ansatt som menighetspedagog fra 1.april. Sokneprest Ingrid
Levinsen har hatt undervisningen i
Skjebergdalen fra nyttår og prostiprest
Leif
Levinsen
har
hatt
en
konfirmantgruppe i Varteig.
På Hafslundsøy har det vært mer stabil
lærersituasjon, da Kirsten har fått være
der hele året.
Kirsten og Leif har også en flott
konfirmantgruppe på Varteig skole,
dette er en mindre gruppe med lærer
Hilde Christiansen som pedagogisk
veileder.
Flotte ledere i Con dios har vært med på
å gjøre konfirmantåret til mer enn bare
undervisningstimer. Deres innsats og
engasjement er uvurderlig. Vi takker
Gud for den flotte gruppa og ber om
fortsatt velsignelse, glede og kraft for
hver enkelt.
Organistene i menigheten, Britt Sørli og
Knut Bøe, har deltatt på noen samlinger
og øvet salmer med konfirmantene. En
veldig positiv og hyggelig opplevelse!
Hva konfirmantene selv tenker om de
forskjellige temaene vi har hatt, det kan
vi få et lite glimt av gjennom noen
oppgaver og spørsmål som de har svart
på:
Et av temaene våre var naturlig nok
Bibelen, og her kommer noen tanker:
Bibelen er en liten tykk bok med mye
innhold. Den er den mest kjøpte boka.
Det er to testamenter, 1346 kapitler, ca
1500 sider og den største bibelen er laget
av tre!! Og det tar 366 dager å lese hele.

Hm…Spørsmål om bibelen da? Eva og
Adam var de første menneskene på jorda.
De fikk sønner, men de sønnene møtte
noen andre igjen. Hvem er dem? Er det
sant det som står i bibelen?
Favorittbibelvers? Jesus sier: Jeg er med
dere alle dager inntil verdens ende.
Matt. 7.12. Den gyldne regel. For hvis du
gjør vondt mot andre må du regne med å
få igjen
Et annet tema er Tro og tvil, og et av
spørsmålene er: Hvorfor valgte du å bli
konfirmant? Forskjellige svar: For å lære
noe om Gud. For å lære om Gud og Jesus
og tro og tvil. Konfirmasjon er en
bekreftelse på dåpen og dåpen bekrefter
at man er kristen. Så jeg er her for å
bekrefte at jeg er kristen. For å fornye
dåpsløftet mitt. For å få penger og for å
lære mer om kristendom.
Om bønn: Mange ber til Gud når de får
problemer.Vi føler at vi kan snakke med
Gud om alt. Mange ber i hemmlighet,og
tør ikke vise at de er kristne, men de er
det innerst inne. Mange føler seg
alene.Når noen har mistet troen, så ber
de om å få troen tilbake.
Jeg ber om at jeg må få lov av mamma til
å få rotte. Eller et annet dyr. Jeg ber om
at alle jeg er glad i må ha det bra. Jeg ber
om at jeg kunne slippe å være her i dag.
Jeg tror at Gud hører alle bønner, for han
er Far og tar imot oss med åpne armer.
Dette var noen små glimt fra dette
konfirmantåret. Vi ønsker konfiirmantene alt godt på veien videre i livet!
Og vi håper å se dere på Con Dios,
gudstjenester og i andre sammenhenger!
Gud velsigne dere.
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- Fasteaksjonen 2008

Årets fasteaksjon gikk av stabelen tirsdag
11. mars. Pengene går til Kirkens
Nødhjelp som hjelper alle mennesker i
nød, uavhengig av religiøs tro, etnisk
tilhørighet eller politisk overbevisning.
I år blir pengene spesielt rettet inn mot
barn i krigsherjede land.
Det var konfirmantene som var
bøssebærere godt assistert av foreldre
som var med og hjalp til. Etterpå vanket
det pizza og saft.

Tre bøssebærere: Marius Bjørnstad, Kristoffer Borge og Eirik Grødtvedt.
(Foto: Thorleif Thalberg)

Årets konfirmanter

Kirsten Brandt samler inn blant
gospelkoret

40.274 kroner
Resultat av årets fasteaksjon i Varteig sokn:
Hafslundsøy: ................ kr. 16.171,50
Varteig: .......................... kr. 24.102,50
Til sammen: .................. kr. 40.274,00

Innskriving av
konfirmanter
til konfirmasjon våren 2009
Varteig:
Tirsdag 10. juni kl. 19.00
Hafslundsøy:
Tirsdag 17. juni kl. 17.00

Hafslundsøy kirke
søndag 1. juni kl. 10.00

Varteig kirke
søndag 8. juni kl. 10.00

Kristoffer Borge
Eirik Johan Grøtvedt
Martin Delbekk Kristiansen
Mia Karlstad Martiniussen
Thomas Bøhaugen Mathisen
Fredrik Andre Moller
Camilla Pettersen
Bjørn Erik Steen
Marita Sørli Strandli

Kristine Aune
Therese Egge Belgum
Sunniva Bergsland
Marthe Josefine Bredesen
Raymond Berg
Ola Ysterud Evjen
Sandra Gressløs
Stian Høydahl
Bjørn David Trømborg Johannessen
Miriam Rogndalen Karlsen
Marie Moen Kingsrød
Henriette Elisabeth Korbi
Hans-Jørgen Steen
Jørgen Alexander Sæther
Eivind Aasheim

Hafslundsøy kirke
søndag 1. juni kl. 12.00
Marius Handeland Bjørnstad
Siri Dahle
Sandra Marie Espenæs Hein
Jonas Båserud Lunde
Martine Henriette Mørch
Kjell Kristian Kingsrød Nygård
Johnny Roar Sandem Hansen
Marte Werner Schau
Knut - Eirik Svendsen
Bjørn - Vegard Eugène Tryland
Silje Westgård

Varteig kirke
søndag 8. juni kl. 12.00
Gard Isak Futseter Anfinsen
Emilie Båssvik Antonsen
Maren Midtfjell Bergsland
Jon Sigurd Brenne
Joakim Flygel
Marte-Marie Frisell
Maren Johannessen
Iselin Johannesen
Julie Renate Kabo
Martine Hafsten Larssen
Tim-Cato Martinsen
Jim Andreas Mathisen
Martin Nomme Meli
Annelen Sletner
Kornelie Stenstrøm
Fabian Vikestad
Pål Martin Klemsdal Wernersen
Jostein Øby
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Oppgradering av
Varteig kirke
Vi er nå snart gjennom en
periode på litt over halvt
år med oppussingsarbeider
i Varteig kirke. I tillegg til
arbeidene som er utført i
kirkerommet, har det vært
ganske mye planlegging og
koordinering knyttet til
valg av løsninger.
Av kirkeverge Jan-Erik Sundby
Varteig kirke er listeført av riksantikvaren. Det vil i praksis si at riksantikvaren skal rådføres om endringer
og større tiltak i kirken, men det er
biskopen som fatter endelig beslutning.
Biskopen skal vektlegge bruksmessige
hensyn mens Riksantikvaren rimelig vis
har sterkere fokus på vern.
I forbindelse med oppussingen er
fargevalget det samme som tidligere på
vegger og tak. En del veggstrie er rettet
opp slik at større skrukker nå er borte. I
taket er imidlertid strien fjernet og det
er lagt tre lag med gipsplater.
Begrunnelsen for dette er å oppnå bedre
etterklang i rommet, og vi tror at dette
sammen med fjerning av heldekkende
teppe i koret har gitt bedre akustiske
forhold for sang og musikk.

Det er blitt gjort en meget grundig jobb med restaureringen av Varteig kirke. (Foto:
Bjarne Arntsen)
Forslaget om å senke sideskipene og
fjerne rekkverkene mellom sideskip og
hovedskip, var ikke i samsvar med
Riksantikvarens primære råd. Biskopen
gikk imidlertid inn for dette og sa seg
enig i begrunnelsen om at dette vil gi
kirken bedre bruksegenskaper.

Arbeid med det elektriske anlegget oppunder taket.

Gulvene er slipt
Etter at gulvene ble slipt framstår nå
kirkerommet som et vakkert og
sammenhengende rom. Det er bestilt
bord og stoler til bruk i sideskipene.
Disse møblene får samme farge som
krakkene i kirken. Det er også kjøpt inn
nye sitteputer til krakkene og det er valgt
samme stoff som til stolene.
Det er kjøpt inn ny løper som nå er
trukket helt opp til alterringen. Vi
hadde en lang drøfting av valg av farge
på løper. Her var riksantikvar og biskop
enig om at rødt skal unngås. Nytt teppe
som er vevd på et lite veveri i Rogaland
er nå i fargerhentet fra interiøret.
Inne i alterringen ble også det gamle
heldekkende teppet fjernet. Her fant vi
det opprinnelige gulvet i kirken bevart,
og vi har valgt samme behandling av
dette gulvet som i kirken ellers.
Alterringens knefall har også blitt
trukket med nytt skinn.
Komiteen har samarbeidet med System
& Miljøbelysning as om valg av ny
belysning. I tillegg til tekniske
beregninger av lysstyrke, har komiteen
gjort en grundig vurdering av valg av
lysarmaturer. Det er valgt lamper av høy
kvalitet fra en tysk produsent. I
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Elever fra Borg videregående skole sørget for at kirkebenkene ble malt, og Hasle Handel stilte velvillig egnede lokaler til
disposisjon. (Foto: Bjarne Arntsen)
skrivende stund har vi ennå ikke sett det
endelige resultatet av dette, men vi
håper at ny belysning vil gi interiøret en
ytterligere forbedring. Nye lyskilder til
tross; den store lysekronen midt i kirken
skal fortsatt henge på sin plass.
I forbindelse med senking av gulvene i
sideskipene, fjernet vi parafinbrennerne.
Vi vil nå basere oppvarmingen på
elektrisitet. Både olje og strøm koster
penger. Strøm har den fordelen at det er
enklere å styre temperaturnivået i
forhold til når kirken er i bruk. Dette er
viktig når vi man skal spare energi. Vi
regner med å benytte de siste ukene av
mai til å installere lys og oppvarming.
Vi har også fått pusset opp benkene i
kirken. Dette arbeidet er utført av elever
ved Borg videregående skole gjennom
deres egen ungdomsbedrift. De har utført
en glimrende jobb til en hyggelig pris for
oss.

det er gjennom tidene benyttet ulike
malingstyper. Kirken er kraftig
nedsmittet med svertesopper og i løpet
av det siste året har det enkelte steder
oppstått en kraftig avflassing.
Riksantikvarens anvisning tilsier at
kirken skal males med linoljemaling,

men det har vært varierende erfaring
med dette rundt om i landet de siste
årene. Vi må derfor drøfte aktuelle
løsninger som gi bedre resultat. Det er
ennå ikke avklart om maling kan
gjennomføres i år eller i løpet av våren
2009.

Noen av leverandørene:
Snekkerarbeider:
Malerarbeider i kirken:
Maling krakker m.m.
Stoler og bord:
Teppe:
Lamper:
Sitteputer:
Installasjon:

Halvorsen & Hansen as
Egil Pedersen a/s Fargerike
BORG Malerteam UB, BORG VGS
Fyresdal Trevare A/S / Gunleik Svartdal (design)
Ledaal Tepeveveri
Glashütte Limburg / SM lys
Rantex Flaarønningen as
Rakkestad Energiverk

Økonomi
Etter hvert som vi skaffet oss oversikt
over tiltakene som skulle gjennomføres,
ble fellesrådet presentert for et budsjett
for de planlagte arbeidene og har på
grunnlag av dette satt av til sammen
1.450.000 kr. Det ser foreløpig ut til at
vi kommer ut i samsvar med dette.

Utvendig maling
Kirken har også behov for utvendig
maling. Vi er i ferd med å innhente tilbud
på dette arbeidet. Kirken har gjennom
årene fått en rekke strøk med maling og

Gulvene i Varteig kirke er slipt ned og lakkert. (Foto: Bjarne Arntsen)
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Utedag med pølsegrilling er fast post på programmet. (Foto: Hasle barnehage)

Med skogen som lekeplass
Hasle barnehage ligger utrolig fint til, i
et stille og rolig boligfelt på Hasle og
med skogen med alle dens muligheter

som nærmeste nabo. Det mange kanskje
ikke vet er at denne barnehagen faktisk
er eid av Hasle menighetssenter.
Av Ketil Strebel
Hasle barnehage ble åpnet i mars 1980,
og ble bygget før menighetssenteret, som
er nærmeste nabo til barnehagen.
Da barnehagen stod ferdig, ble den
faktisk også tatt i bruk til gudstjenester
en del søndager fram til menighetssenteret stod ferdig, søndagsskolen
hadde sine samlinger i barnehagen, og
det var barneklubb der.
Byggingen av barnehagen var et ledd i
realtiseringen av menighetssenteret på
Hasle. Knut Bøe, som var initiativtakeren bak byggeplanene, kom med
forslag om hvordan den flotte tomten
kunne utnyttes.

Kommunalt opptak

Frida, Sofie, Elin, Nora Anette og Maren på tur i skogen. (Foto: Hasle barnehage)

Dermed er det fortsatt slik at det er Hasle
menighetssenter som eier og driver Hasle
barnehage. Og Hasle menighetssenter er
eid av Varteig menighet i samarbeid med
en rekke foreninger og organisasjoner blant dem Hasle KFUK-KFUM, VI Nor-
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misjon, Hasle kvinneforening, Neaskogs
kvinneforening og Sjømannsmisjonen.
Opptaket til barnehagen skjer gjennom
Sarpsborg kommunes samordnede
opptak.
- Hasle barnehage er en meget populær
barnehage, vi har ventelister med barn
som har lyst til å gå i barnehage her på
Hasle, forteller Ingunn Roalkvam
Larsen, styreleder for Hasle barnehage.

36 plasser
Hasle barnehage har plass til 36 barn
tilsammen. Det er to avdelingen, «Ekornstammen» og «Harestammen», med 18
barn på hver. Hver avdeling har fem
plasser for barn fra null til tre år, de
øvrige 13 plassene er for barn fra tre til
seks år.
Styrer for barnehagen er Merete
Johansen. De to avdelingene har ansatt
hver sin pedagogiske leder. I tillegg er
det til sammen 4,6 årsverk som fagarbeidere og assistenter, fordelt på de to
avdelingene. I tillegg til denne kommer
en 20 prosents stilling som bindeledd
mellom barnehagen og styret i menighetssenteret.
- Det er et meget stort ansvar å drive en
barnehage, ansvar for barna og at de får
den oppfølgingen de skal ha, arbeidsgiveransvar for de ansatte med mer, slår
Rolakvam Larsen fast.

Besøk av presten
Det at det faktisk er et menighessenter
som eier og driver barnehagen setter
selvfølgelig noe preg på barnehagen.I
barnehagens formålsparagraf står det at

eier har som formål, i nær forståelse og
samarbeid med hjemmene, å hjelpe til
med å gi barna en kristen og moralsk
oppdragelse i samsvar med Den norske
kirkes bekjennelse og kristne grunnverdier.
- I praksis betyr at det at vi inviterer
prest eller kateket til barnehagen ved
passende anledninger, og barnehagen
besøker kirken en gang i blant. Styret
for menighetssenteret dekker utgiftene
til buss til kirken, forteller Rolakvam
Larsen.
I tillegg blir selvfølgelig høytider som jul
og påske markert på vanlig måte i
barnehagen.
Som nevnt ble barnehagen benyttet til
gudstjenester og andre møter før
menighetssenteret ble innviet. Nå
benytter barnehagen menighetssenteret
i blant.

Simon og Markus.
- Barna bruker for eksempel menighetssalen som gymnastikksal, sier Roalkvam
Larsen.

Bruker skogen mye
Rett utenfor porten ligger et flott
skogsterreng med masser av fine
turløyper. Og den skogen blir flittet brukt.
Nærområdene rundt barnehagen blir
selfølgelig brukt som lekeplass, i tillegg
til at det er utedager.
Hver mandag har 3-6 åringene en utedag.
Da går de til «Student-plassen», et sted
som ble laget til av studenter i praksis i
barnehagen for mange år siden. Grilling
av pølser på bål hører med da, men
selvfølgelig bare på den tiden av året som
det er lov å tenne bål.

Hasle barenhage ligger flott til, lige ved skogen på Hasle. (Foto: Ketil Strebel)
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Mange aktiviteter
i Varteig og på Hafslundsøy
Årsrapporten fra Varteig sokn 2007
Menighetsrådet.

Menighetsbladet.

Menighetsrådets sammensetning er:
leder Thorleif Thalberg, nestleder Leif
Brenne, Sonja Klemsdal, gudstjenesteutvalget Anne May Aronsen, Pål
Bergerud, Åse Olsen, diakoniutvalget
Solbjørg Bøe og fellesrådet Lisbeth
Sikkeland. Ruth Kristiansen er første
varamann og fast møtende i
menighetsrådet.

Bladet kom ut med 6 nummer. 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.

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 førjulskonserten.
Organist Knut Bøe og Maie Vatvedt er
korenes dirigenter.

Kirkelig årsstatistikk:

Varteig kirke:

Personalet

Varteig kirke ble stengt for oppussing på
senhøsten. Det blir en omfattende
restaurering av kirkeskipet som blir
ferdig ut i 2008. En komité er aktive med
å følge restaureringens mange praktiske
oppgaver. Handikapinngang til kapellet
har kommet på plass i 2007 i forbindelse
med kirkegårdsutvidelsen. Den nye
delen av kirkegården, ble vigslet søndag
16. desember. Det har blitt et pent tillegg
til den gamle kirkegården.
I forbindelse med 150 års jubileet i 2009,
er flere komiteer i arbeid med å
planlegge, skrive jubileumsberetning og
jubileumsprogram.

Menighetsarbeider Mona Bøe, sluttet på
høstparten for å gå over i annen tjeneste.
Hun ble erstattet midlertidig av
vikarprest Thomas Kristensen.
Kirketjener Linda B.Lassen sluttet på
vårparten og Bjarne Arntsen har vikariert
i hennes innetjeneste resten av året.
Menighetsarbeider Kirsten Brandt har
tatt del i konfirmantarbeidet på
Hafslundsøy.

Hafslundsøy kirke:
Det har blitt asfaltert i oppkjørselen til
kirken. Det har også blitt kjøpt inn ny og
raskere oppvaskmaskin.

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 blant annet 50-års konfirmanter
på bygdedagen, vinterweekend,
formiddagstreff, kulturkvelder og
juletrefest.

Konfirmantene deltok under «Brød-forverden-innsamlingen». (Foto: Thorleif
Thalberg)

Konfirmantarbeidet
I juni 2007 ble 56 konfirmanter skrevet
inn til konfirmasjons-forberedelser i
Varteig Sokn. 31 i Varteig, og 17 på
Hafslundsøy. Til sammen ble det 56
konfirmanter i Varteig og Skjebergdalen.Konfirmantene har hatt undervisning med menighetsarbeiderne og
prestene. Undervisningen har vært på
Hasle Menighetssenter, Hafslundsøy
Kirke og Betania, Ise.I tillegg har de vært
med på ungdoms-klubben Con Dios, som
er en del av det obligatoriske programmet som konfirmantene er med på
i løpet av året.De har også deltatt på
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon:«Brød for
verden». I løpet av en kveld, samlet de
inn rundt 30000 kroner.

Varteig menighetsblad
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Vi har vært på en leir i løpet av året. Den
gikk til Sjøglimt Leirsted på Ørje.
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.

Speiderarbeidet
KFUK-KFUM-speiderne i Varteig teller
pr. i dag 11 medlemmer: sju
speidere, to rovere/hjelpeledere og to
ledere. Speiderne har base i Hasle menighetssenter med ukentlige 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 Speidergruppe teller 26
medlemmer, inkludert åtte ledere fra 18
år og eldre. De kommer sammen til
møter hver uke og 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 og
Betania,Ise er det søndagsskole
annenhver søndag.

Barnearbeidet
Arbeidet med og blant barna er i meget
god gjenge når det gjelder sangarbeid.For
niende 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 et kor med barn fra 3 –6 år.
Barnekoret har sunget både i kirken og
enkelte andre steder. Barnekoret

Hafslundsøy barnegospelkor, dirigert av Lin-Katrin Mørken. (Foto: Ketil Strebel)
«Medium» er tilbud for noe eldre barn.
De teller ca.12-15 barn,som øver på
Hasle Menighetssenter annenhver
tirsdag.
På grunn av barnehagedrift i
kommunelokalet, har vi flyttet babysang,
Småbarn- og Minsten til Hasle
menighetssenter. Nå er alle sanggruppene i Varteig flyttet til samme sted.
Dette året har barnesangen hatt en
hverdagsgudstjeneste i Hafslundsøy
kirke. Kirsten Brandt og Thomas
Kristensen stod for opplegget. Barna
sang- og etterpå hadde vi stor kirkesaft/
kaffe og masse godt bakverk som noen av
mødrene hadde ordnet. Det var veldig
bra oppslutning.

Hafslundsøy
Barnegospel
har ca.25 medlemmer i alderen 6 til 12
år. Koret øver hver tirsdag i Hafslundsøy
kirke. Koret har blant annet deltatt på
familiegudstjenester. Korets dirigent er
Lin-Katrin Mørken.

Andre aktiviteter
Dessuten har menighetsrådet hatt
ansvaret for julegrantenning utenfor
Varteig kirke. I 2007 var hele
arrangementet ute fordi kirken var under
oppussing. Varteig skolekorps deltok
også i år. Dette gikk fint, folk møtte opp
og været var bra.
Menighetsrådet har også tatt på seg
ansvaret for andakt og sang på Vartun
17. mai og adventshyggestund samme
sted. Presten og organisten er på Vartun
annenhver uke med gudstjenestelige
møter med nattverd annenhver gang.
Menighetsrådet har diakoniutvalg,
kulturutvalg og gudstjenesteutvalg.
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.

50-års konfirmantene
50-årskonfirmantene er som valing invitert til
gudstjenesten på bygdedagen den 15. juni. Kullet ble konfirmert 19. oktober 1958.

Første rekke fra venstre Liv Bergli, Lene
Ingolfstad, Anne-Lise Sælid, Anne Bråthen,
sokneprest Birger Ingolfstad, Anne-Lise Hansen,
Solbjørg Westgård, Kari Bøe og Inger-Marie
Bøhaugen.
Andre rekke fra venstre: Egil Nordengen, Gunnar
Kultorp, Anders Ørka, Solveig Smerkerud, Lillian
Bråthen, Olaug Grythe, Magnar Skofteby, Knut T.
Bøe og Juel Lindemark.
Tredje rekke fra venstre: Steinar Bråthen, Kjell
Grythe, Tor Heier, Arild Lunde, Kjell Lunde, Ole
Rogndalen, Ragnar Johnsen, Odd Arild Vrangen
og Jan Lindemark. (Foto: Solberg foto)
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for barn 0-1 år,
tirsdager kl. 11.00 - 13.00 i Hasle menighetssenter:
19. august (første gang)
26. august
2. september

9. september
16. september
23. september (kl. 17.30)

for barn 1-3 år,
onsdager kl. 17.30 - 18.30 i Hasle menighetssenter:
15. oktober (første gang)
22. oktober
29. oktober

5. november
12. november
19. november

Barnekor med barn 3-6 år,
annenhver onsdag i Hasle menighetssenter, kl.17.30:
20. august (første gang)
3. september
17. september
Fri uke 39

8. oktober
22. oktober
5. november
19. 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

Varteig menighetsblad

Slekters
gang
Døpte:
Hafslundsøy kirke:
Casper Bøe
Pernille Bøe
Noah Lilleborgen Kristiansen
Emmanuel Reid Karlssen
Oscar Edward Murray
Frida Borgaas
Martin Andreas Bakkenget
Mathias Hansen Myrvold
Hasle menighetssenter:
Kajsa Skatt
Noah Olsen Bøe
Annabell Knoff Berg

Døde:
Gerd Anlaug Hansen
Gerd Else Kokkim
Harald Oddbjørn Lerpold
Ruth Karin Joneid
Solveig Josefine Murer
Else Ambjørg Alexandersen
Ole Herman Strand
Marit K.Bye
Ole Martin Dahl
Karl H. Bråthe
Brita Andersen
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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

15

GUDSTJENESTER
Søndag er gudstjenestedag

Telefonnummer
for kirkeskyss:
95 09 63 29

Søndag 25. mai

Søndag 22. juni

Søndag 10. august

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.

6. søndag etter pinse, Aposteldagen
Matt 16,13-20
Jer 1,4-10 og 1 Pet 2,4-10
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen. Offer til Røde Kors på Hafslundsøy.

13. søndag etter pinse
Sal 40,2-6
Jak 3,8-12 og Matt 12,33-37
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til menighetens arbeid.

Søndag 1. juni

7. søndag etter pinse
1 Tess 4,2-9
Jos 24,19-24 og Matt 16,24-27
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste ved Knut Hope. Offer til
Norges Kristelige Student og Skoleungdomslag.

3. søndag etter pinse
1 Kor 1,26-31
5 Mos 7,6-8 og Luk 19,1-10
Hafslundsøy kirke kl. 10.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen og menighetspedagog
Kirsten Brandt. Offer til konfirmantarbeidet.
Hafslundsøy kirke kl. 12.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen og menighetspedagog
Kirsten Brandt. Offer til konfirmantarbeidet.
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til IKO.

Søndag 8 juni
4. søndag etter pinse
Luk 15,11-32
Jes 65,1-2 og 1 Pet 5,5b-11
Varteig kirke kl. 10.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kirsten Brandt. Offer til
konfirmantarbeidet.
Varteig kirke kl. 12.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kirsten Brandt. Offer til
konfirmantarbeidet.
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen. Nattverd. Offer til orgelet i Hafslundsøy kirke.

Søndag 15. juni
5. søndag etter pinse
Joh 8,2-11
Sak 7,8-12a og Rom 2,1-4
Varteig kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Bygdedag i Varteig, 50-årskonfirmantene er spesielt invitert til
gudstjenesten. Offer til Varteig kirkes
jubileum i 2009.

Ønsker du skyss til kirken?
Ring 95 09 63 29

Søndag 29. juni

Søndag 17. august
14. søndag etter pinse
Matt 5,43-48
5 Mos 10,17-21 og Rom 13,8-10
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen. Offer til Misjonsalliansen.

Søndag 6. juli

Søndag 24. august

8. søndag etter pinse
Matt 10,28-31
Jes 49,13-16 og 2 Tess 3,6-12
Varteig kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Knut Hope. Nattverd.
Offer til menighetsbladet.

15. søndag etter pinse
Joh 5,1-15
Sal 103,1-6 og Ef 5,15-20
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til menighetens arbeid.

Søndag 13. juli

Søndag 31. august

9. søndag etter pinse
Matt 7,21-29
Jer 23,16-24 og 1 Joh 4,1-6
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved Knut Hope. Nattverd.
Offer til Kirkens bymisjon.

16. søndag etter pinse
Matt 6,19-24
5 Mos 4,29-31 og Fil 4,10-13
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til Menighetsfakultetet.

Søndag 20. juli

Søndag 7. september

10. søndag etter pinse
Luk 12,42-48
Jes 10,1-3 og Apg 20,17-24
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved Knut Hope. Offer til
Varmestua.

17. søndag etter. pinse
Luk 7,11-17
Job 19,25-27 og Rom 8,18-23
Varteig kirke kl. 11.00:
Familiegudsteneste ved menighetspedagog Kirsten Brandt. Høsttakkefest. Utdeling av 4-årsboka. Minsten deltar.
Kirkekaffe. Offer til barnesangarbeidet.

Søndag 27. juli
11. søndag etter pinse
Joh 6,66-69
Jes 5,1-7 og Rom 11,25-32
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til kirkejubileet i 2009.

Søndag 3. august
12. søndag etter pinse
Matt 21,28-31
Sal 32,1-5 og 1 Joh 1,8-2,2
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til Hasle
Menighetssenter.
Med forbehold om endringer.

Søndag 14. september
18. søndag etter pinse
Joh 8,31-36
Jer 6,16-20 og Gal 5,1-6
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen. Nattverd. Offer til misjonsprosjektet.

Søndag 21. september
19. søndag etter pinse
2 Mos 20,1-8.12-17
Fil 1,20-26 og Mark 10,17-27
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Diakoniens dag. Nattverd
Kirkekaffe. Offer til diakoniarbeidet.

H

Tur til Hafslund Hovedgård
Hasle KFUM-K vil i samarbeid med kulturutvalget
arrangere tur til
Hafslund Hovedgård
med omvisning.
Tid: 23. mai med oppmøte kl. 18.00 ved hovedgården.
P.g.a. at antallet må være begrenset ( ca. 30 ), må
vi ha påmelding.
Påmelding skjer til
Bjørn Kristiansen på tlf. 916 64 166
og først til mølla får først malt.
Etterpå samles vi på Hasle menighetssenter til en
kopp kaffe.
Deltakeravgift: kr. 40,-.
Vel møtt!

SOMMERKONSERT
I VARTEIG KIRKE

Varteig kirke.

onsdag 11. juni kl. 19.30
Søndagsskolens musikkorps fra Rakkestad
medvirker sammen med
Varteig Menighetskor.
Liturgisk avslutning ved
menighetspedagog Kirsten Brandt.
Kollekt.
ALLE HJERTELIG VELKOMMEN!

25. mai, ca 10.30: Vi reiser på tur til Familiefestivalen på Sjøglimt ved Ørje

Hovedtemaet for høsten 2008 blir:
”Mennesket i Guds hage”
Søndag 31.08 : Storsamling kl 17.30
Torsdag 11.09 : Undervisningskveld kl 19.00
Søndag 28.09: Storsamling kl 17.30
Alle møtene holdes i Hasle Menighetssenter.
Storsamlingene er beregnet på hele familien.
Vi serverer kveldsmat.
Undervisningskveldene er lagt opp med
tanke på voksne tilhørere.
VELKOMMEN til våre møter!

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.

