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Det er tittelen på en
konsert som arrangeres
i Varteig kirke 17.
oktober.
Se side 3

Bilder av
konfirmantene
Som vanlig bringer vi
bilder av årets konfirmantkull.
Se side 7

Røde Kors med
besøkstjeneste
Tune Røde Kors besøkstjeneste har hyggekvelder i Hafslundsøy
kirke
en
gang
i
måneden.
Se side 3

Fantastisk
sangopplevelse
Kirsten Brandt tok med seg fotoapparatet
og besøkte babysangen og sangkoret
«Minsten» på deres første samlinger i høst.
Det ble en minnerik opplevelse for den
nyansatte menighetspedagogen i Varteig
menighet.
Les om dette på side 7 i bladet.
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50-års
konfirmantene
var samlet
Tradisjonen tro var
konfirmantene fra 50 år
tilbake invitert til en
hyggestund i forbindelse
med bygdedagen 15. juni.
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Trenger du
noen å snakke med?

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

Sommeren går mot høst. Enten vi liker det eller ikke. Sånn er det bare. Høsten
bærer i seg noe melankolsk, litt trist, litt tung følelse – hos meg. Det passer meg i
grunnen, for kontrastene i livet avspeiler seg i naturens egne kontraster. Det gir
mening og dyp glede å tro at Gud står over og bak alt dette, og at jeg kan hvile i Gud
i alt som skjer.
I prestens hverdag året rundt er det mye begravelse og opplevelse av menneskers
sorg. Det er selvfølgelig også det motsatte. Barnedåp, bryllup, konfirmasjon og andre
gledelige begivenheter veier i den andre skålen.
Men jeg vil dele noen tanker om den første skålen, om sorg som viktig og nødvendig
del av prosessen å være menneske.
Livet kan ikke leves uten i spenningen mellom motkreftene. Kineserne har sin
spesielle filosofi om det gjennom det berømte symbolet Yin og Yang, den hvite og
sorte dråpen, som sammen former helheten, sirkelen.
Vi arbeider alle med sorg. Allerede fra fødselen skjer det. Det ufødte barnet lever i
total avhengighet av moren, som gir det all næring, trygghet og tilhørighet. Men
navlestrengen må klippes. Fødselen kaster barnet ut i sitt eget liv. Ved sjokk, smerte
og forandring begynner det egne livet. Menneskets første opplevelse er å miste,
miste fosterbeskyttelsen. Adskillelsen fant sted. Men det var en livsnødvendig
adskillelse. Uten den var det lille mennesket dømt til å dø før det begynte å leve.
Slik fortsetter livet. Det utvikles gjennom endring og tap.
Sorg er derfor en naturlig del av livet fordi det er en reaksjon på å miste noe eller
noen som er viktig for meg. Men jeg kommer ikke videre i livet mitt uten å ta sorgen
med som en viktig erfaring i prosessen å bli meg selv i mitt eget liv. Mitt liv blir til
mens jeg lever det. Det er derfor viktig å erkjenne og anerkjenne at slik ble mitt liv.
Dette er meg. Jeg må godta sårene og sorgen over tapene og glede meg over godene
livet har gitt meg.
Det er godt å lytte til blues-sanger iblant. Da kjenner jeg meg løftet og båret, støttet
og gjenkjent. Det kjennes godt å være litt blå iblant. Høsten er ikke bare trist. Den
kan også kjennes støttende og bekreftende.
Når livet klinger i moll, er det godt å bli møtt med bekreftelse, ikke forklaringer.
Forklaringer knuser forståelsen, innsikten. Når jeg kjenner meg som et løvfallent tre
om høsten – om det er mulig at et tre kan kjenne noe som helst da, - taler jeg lavmælt
og sårbart. Til bare fortrolige. Eller jeg velger ensomheten. Trenger å være for meg
selv. Jeg er i kontakt med viktige deler av meg selv, nødvendige deler, som jeg ikke
ville vært foruten – etterpå.
Aldri er troen på Jesus mer virkelig og
meningsfull enn når livet slår floker på seg
eller når mørket truer med å skjule lyset for
meg. Når det vonde og vanskelige ikke kan
forklares eller uttrykkes i ord, er troen på
Guds nærvær i smerten viktigere enn svarene.
Salmedikteren Svein Ellingsen er mester på
å sette ord på troen i de mørke livsrommene:
I en salme synger han slik:
Herre, kom og bryt din taushet,
Gi et tegn som jeg kan tyde,
Her blant døde ord i verden.
I en annen salme synger han slik:
Håpet får gripe det kommende daggry!
Englenes lovsang skal sprenge vårt mørke.
Se, her blant mennesker finnes Guds bolig!
Ingen er lenger alene på jorden.
I bluesens blå stemning lyser troens klare
flamme om Guds nærvær i disse ordene hos
profeten Jes.43.1-3a
Og nå, sier Herren, han som skapte deg, Jacob, og formet deg, Israel:
Frykt ikke, jeg har løst deg ut, jeg har kalt deg ved navn, du er min.
Går du gjennom vann, er jeg med deg, gjennom elver, skal de ikke rive deg bort.
Går du gjennom ild, skal den ikke svi deg, og flammen skal ikke brenne deg.
For jeg er Herren, din Gud, Israels Hellige, din frelser.
Jeg ønsker deg en god høst med velsignelse fra din Skaper uansett livssituasjon du
befinner deg i.
Leif Levinsen
prostiprest
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Konsert i Varteig kirke 17. oktober:

«Bob Dylan og Gud»
Kulturutvalget arrangerer
konsert i Varteig Kirke
fredag 17 oktober kl.19.00.
Det blir en konsert kalt «Tryin`to get to
heaven» - Bob Dylan og Gud.
Jazz/bluesgruppa «Kind of blue» vil
presentere ett knippe av Dylans åndelige
sanger, hvor blant annet Dylans bruk av
bibelske temaer og bilder i tekstene blir
presentert.
Mange av Dylans tekster er gudsrelaterte
og han brydde seg heller om de mange
som følte seg sviktet da han bekjente
troen.
Denne konserten ble holdt i Hafslundsøy
Kirke i 2002, og settes opp nå på nytt
etter ønske fra flere av de som var der
den gang. Konserten er også blitt spilt
på Glenghuset.
Låter som blir spilt er blant annet «God
Gave Names to All The Animals», «With
God on Our Side» og «Tryin`to Get to
Heaven».
Vokalist Jon Petter vil introdusere låtene
underveis og gi publikum et innblikk i
Bob Dylans verden.

Jazz/blues-gruppa «Kind of blue». Fra venstre Eirik Larsen (bass og gitar), Øystein
Lindberg (piano) og Jon Petter Hansen (Vokal og munnspill).

Tune Røde Kors Besøkstjeneste, Hafslundsøy

Som kjent har vi hyggekveld for eldre
første onsdag i måneden Hafslundsøy
kirke, og har i år holdt på i 15 år.
Oppslutningen er god disse onsdagene
og folk hygger seg med mat og drikke
og allsang til levende musikk. Som
regel er musikken ved vårt «husorkester», Leif og Kåre, som får frem
det gode humøret hos oss alle med sine
muntre toner.
Vi begynner i september og avslutter
i desember høstsesongen med et
julebord. Vårsesongen avsluttes med
sommertur i juni.
I år gikk turen med buss til Ed i
Sverige, hvor vi koste oss på Dalsland
Hotell (Villmarksporten) med en bedre
middag og hyggelig samvær.
Vi har, selvsagt, utlodning på våre
hyggekvelder og inntektene derfra og
fra det store lotteriet vi har hver høst
når vi sitter på Mega og selger lodder,
gjør at vi kan ha julebord og
sommerturer og i tillegg ha anledning
til å kjøpe inn trygghetsalarmer til
glede for beboere på Hafslundsøy. Vi
er takknemmelige for at alle er flinke
til å støtte vårt arbeid ved at de kjøper
lodder.
Alle er hjertelig velkommen til oss,
men det hender at vi har kapasitets-

Et bilde fra sommerturen til Ed.Fra venstre ser vi Marit Johansen, Ruth Arnesen,
Synnøve Thorsen og Mai Pettersen i samtale med Jorunn Jamissen.
problemer så hvis du har lyst til å være
med ber vi om at du først tar kontakt
med
Wenche Christoffersen
tlf 69 14 94 30
eller Jorunn Jamissen
tlf 69 14 95 40
Fire av våre medlemmer er også på
Vartun bosenter hver 3. onsdag i

måneden og steller til hyggekveld for
de eldre der. Høstens første
hyggekveld blir i oktober.
De fire trenger sårt til noen flere
hjelpere og vi håper noen føler seg
kallet til å gi en hjelpende hånd. Ta
kontakt med Jorunn Jamissen og få
nærmere opplysninger.
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Kirkekaffe i
Varteig kirke
– noe for deg?

Konfirmantene
kommer...!

Vi trenger noen som kan ta ansvar
for kirkekaffen i Varteig kirke, på
omgang.
Det er kjøpt inn vannkoker, og vi har
pulverkaffe, kjeks og engangsbeger.
Det er ingen stor jobb, men den må
gjøres!
Får vi til dette kan vi ha en enkel
kirkekaffe etter hver gudstjeneste,
også i Varteig, og det er positivt for
fellesskapet.
Er dette noe for deg? får vi mange
nok blir det ikke så ofte på hver…
Ta kontakt med menighetskontoret
eller presten.

Fest for frivillige
medarbeidere
Fredag 7. november vil staben i
Varteig sokn invitere alle frivillige
medarbeidere til en fest på Hasle
menighetssenter, kl. 18.30.
Innbydelser vil bli sendt ut, men sett
av datoen allerede nå!
Det skifter også litt hvem som er
medarbeidere i ulike lag og foreninger. Vi har noen lister som vi
bruker, men det er ikke sikkert de
er helt oppdatert, så da ber vi dere
være behjelpelig med å gi beskjed så
alle som er med får innbydelse!
Hilsen Staben

Neaskog og
Filadelfia
søndagsskole
Søndagsskole følgende søndager:
14. september
21. september
--12. oktober
19. oktober
26. oktober
2. november
9. november
16. november
(Altså ikke søndagsskole 28.
september og 5. oktober.)

Fra et tidligere konfirmantkulls fremføing i Hafslundsøy kirke. (Arkivbilde)
Nå legges siste hånd på konfirmantprogrammet for 2008/2009-konfirmantene.
Det er 44 konfirmanter som er påmeldt
fra Varteig, Skjebergdalen/Ise og
Hafslundsøy- og vi har plass til flere, om
noen har glemt å melde seg på. Bare ta
kontakt med menighetskontoret!
Om noen lurer på hvordan samlingene
våre blir, så kan jeg røpe litt av
programmet her: Noe nytt og spennende
blir at vi skal på pilgrimsvandring rundt
Grinderød gård i Skjebergdalen. Der er
vi ønsket velkommen av Hilde-Martha
Langsbakken, og vi tror det blir en fin
opplevelse både for konfirmanter og
ledere!
Ellers er lørdagssamlingene våre lagt til
Hasle menighetssenter, hvor vi skal ha
forskjellige temaer, gruppearbeid og
hyggelige samvær. Foreldre stiller opp
og serverer lunsj på disse samlingene.
Onsdagskveld i kirken, er også en del av
programmet. En kveld i hver kirke og i
kapellet.
Samlingene i henholdsvis Varteig,
Hafslundsøy og Skjebergdalen kirke, vil
ha temaer som Livet i gudstjenesten,
gudstjenesten i livet, Bønn; bønne-

vandringsgudstjeneste, og temaet om dåp
og nattverd hører også naturlig med når
vi samles i kirken.
På samlingen i Varteig kapell blir det
besøk fra begravelsebyrået Tor E. Nilsen,
og temaet blir: «Hva skjer når noen dør?»
Konfirmantene er så heldige at de også
har som del av opplegget å være med på
ungdomsklubben Con-dios. Lederne der
er klare til å ta imot både nye og «gamle»
konfirmanter!
Vi skal selvsagt også på overnattingstur i
april, det er noe å glede seg til når våren
kommer! I tillegg til alt dette flotte
programmet, så får også konfirmantene
være med som medhjelpere, ministranter, på et par gudstjenester i kirken
der de hører til. Dette er noe tidligere
konfirmanter opplevde fint og meningsfylt.
Vi som er konfirmantledere gleder oss
til å komme i gang og ønsker konfirmantene, og foreldre/foresatte
velkommen til godt samarbeide og
meningsfylte samlinger!
Samtidig vil viminne om foreldremøtet
som er i Hafslundsøy kirke onsdag 17.
september kl. 18.00.
Kirsten Brandt
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Fra drøm til virkelighet - Fasteaksjonen 2008

Fantastisk sangopplevelse...
Det var en fantastisk opplevelse å få være med på Babysang
når de startet opp sine sangsamlinger igjen etter
sommerferien. 18 små og like mange mammaer møtte opp
første gangen. Det var hyggelig…og litt rørende for en
bestemor og mormor som meg. Mødrene la sine små
englebarn på nyvaskede tepper og Lalla ledet sangen
denne gangen. Nye og gamle sanger sto på programmet.
En liten tromme med fargerikebånd var i bruk, og det var sanger med bevegelser og
med klemmer og kos. Babyene, som var fra tre uker til vel ni måneder, fulgte med, og det var
tydelig at de koste seg! Det gjorde mødrene også, ikke minst da det ble servert lunsj, nydelig tilberedt
av damene som hjalp til underveis. Og det var sikkert deilig for småbarnsmødre å få anledning til
å spise og prate litt i fred og ro, mens vi andre passet de søte små. Det var en nydelig opplevelse en
tirsdag formiddag for en nesten ny menighetspedagog i Varteig.
Gleden ble da ikke noe mindre da jeg fikk være med på øvelse med barnekoret Minsten! Her var det
høy trivselsfaktor! Den onsdagen jeg var med, var det 14 korister og enda flere foreldre som fungerte
godt som støttesyngere, eller hva det kan hete på korspråket. Det var tydelig at Olav og flere med
han, syntes det var flott å møtes igjen etter ferien og at det var viktig med perm når man skal synge.
Altså perm til å ha sangene i! Jeg fikk være med på både kjente og ukjente sanger, og jeg skal si det
var trøkk når Anne May dirigerte! Her var det plass til sang om både Jungelens konge og noen små
ender med fjær på stjert!
En vitamininsprøytning å få være med på, for meg!
Så masse ros til ledere, sangere, foreldre og hjelpere av alle slag, til
all
den
flotte
barnesangen i menigheten vår!
Hilsen Kirsten Brandt
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Årets
konfirmanter
Det øverste bildet vider konfirmantene iHafslundsøy kirke søndag
1. juni. Disse ble konfirmert da:

50-års konfirmantene var samlet på bygdedagen i Varteig. (Foto: Øistein Bøe.)

50-års konfirmantene
samlet på bygdedagen
Søndag 15. juni ble bygdedagen feiret
i Varteig. Tradisjonen tro ble 50-årskonfirmantene
invitert
til
gudstjenesten i Varteig kirke og en
hyggelig samling på kommunehuset
etterpå. 21 av konfirmantene fra 1958
var på plass i Varteig denne søndagen.
På bildet, foran fra venstre: Olaug
Olsen, Lillian Bråthen Bekkeli,
Solbjørg Bøe, Kari Haga, Lene
Kristine Skovholt, Anne Lise Rogne

og Anne Rogndalen. Midterste rekke:
Leif Skofteby, Steinar Bråthen,
Magnar Skofteby, Ole Rogndalen,
Ragnar Johnsen, Juel Lindemark og
Jan Lindemark.
Bakerste rekke fra venstre: Egil
Nordengen, Kjell Grythe, Tor Heier,
Kjell Lunde, Arild Lunde, Gunnar
Kultorp og Anders Ørka. Bildet er tatt
av Øistein Bøe.

Programmet for kirkejubileet tar form
I 2009 fyller Varteig kirke 150 år og det
skal vi feire gjennom hele året.
Det er nedsatt en komite som jobber med
saken, og uten å røpe for mye kan vi love
et spennende og variert program for alle
aldre, gjennom hele året. Vi begynner i
gudstjenesten 1. januar, og slutter med
festgudstjeneste 1. søndag i advent.
Mellom der kan nevnes Svein Tindberg,
Lisa Børud, Karneval og gudstjeneste
anno 1859, i tillegg til flere konserter og
mye annet…
Det er bare å glede seg!
Kirken har allerede vært gjennom
enomfattende oppussing, også det som
en forberedelse til jubileet.
Det arbeides også et et eget jubileumsskrift som vil fortelle om kirkens historie
og små og store begivenheter i Varteig.

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, 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 og Silje
Westgård.
Det nederste bildet vider konfirmantene iVarteig kirke søndag 8.
juni. Disse ble konfirmert da:
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, 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 og
Jostein Øby.

Begge bilder:
Varteig kirke er 150 år neste år. og det
vil bli markert med ulike arrangementer.

Foto:
Studio S,
Fotografmester
Terje S. Johansen,
Sarpsborg
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for barn 0-1 år,
tirsdager kl. 11.00 - 13.00 i Hasle menighetssenter:
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:
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
Øvelser:
16. september
14. oktober
28. oktober
11. november
25. november
9. desember
Kontakt: Kirsten Brandt, tlf. 936 36 578

Varteig menighetsblad

Slekters gang
Døpte:
Hafslundsøy kirke:
Øivind Teodor Gresholdt
Olivia Elise Sørli
Oda Emilie Fonbæk
Snorre Derbakk
Live Agnalt Thoresen
Sander Warme-Andersen
Jacob Sundås
Julian Magnestad Aschjem
Nicolai Pajesø
Marie Tøgersen
Melina Airin Gylta Olsen
Hasle menighetssenter:
Magnus Bergerud
Varteig kirke:
Arwen Helene Westlie
Aurora Bjordal
Erle Lunde
Pernille Bøhaugen
Emily Christine Walther
Linnea Marie Sørum Lunde
Max Filip Skarpnord
Julian Pajesø

Vigde:
Inger Elisabeth Sælid
og Andreas Holtet
Kristine Bøe
og Thor Jarand Olsen

Døde:
Harald Randolf Badski
Randi Hasle
Borgny Ruud
Hans O. Stamsås
Geoffrey Amos
Borghild O.Pedersen
Iver Hasle
Odne L.Olausen
Jenny Bjerke
Alf Yngvar Eliassen
Kristin Eriksen
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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
Organist i Varteig kirke
Knut Bøe:
Telefon privat: ........ 69 13 11 73
E-post: kboe2@online.no

Høgheim
Furuholmveien 12

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
Varteig Menighetsblad:
Adresse:
Apolloveien 39
1734 Hafslundsøy
Epost:
varteig@menighetsblad.net

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
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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 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.

Søndag 28. september
20. søndag etter pinse
Joh 9,1-7.35b-38
1 Mos 9,8-17 og Hebr 11,1-4.7-10
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til kirkejubileet i 2009.

Hafslundsøy kirke.

Søndag 5. oktober

Søndag 12. oktober

21. søndag etter pinse
Mark 10,13-16
1 Mos 2,18-24 og Ef 5,25-32
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til Sjømannsmisjonen. Kirkekaffe.

22. søndag etter pinse
Sal 19,2-7
Rom 8,31-39 og Matt 11,25-30
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif
Levinsen og menighetspedagog Kirsten
Brandt.Presentasjon av konfirmantene.
Offer til konfirmantarbeidet.

Søndag 19. oktober
23. søndag etter pinse
Matt 18,15-20
Esek 33,7-11 og Ef 4,30-32
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen og menighetspedagog Kirsten
Brandt. Presentasjon av konfirmantene.
Offer til konfirmantarbeidet.

Søndag 26. oktober
Bots- og bededag
Luk 13,23-30
Jes 55,6-7 og Gal 6,7-10
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste.. Offer til Normisjonen,
region Østfold.

Søndag 2. november
Allehelgensdag
Åp 21,1-7
Jes 60,18-22 og Matt 5,13-16
Varteig kirke kl. 11.00:
Minnegudstjeneste ved sokneprest Ingrid
D. Levinsen. Offer til kirkejubileet i
2009.

Varteig kirke.

Ønsker du skyss til kirken?
Ring 95 09 63 29

Med forbehold om endringer.

H

Allsangkveld i Øyakirken i september!
Alle som er glad i allsang kan merke av torsdag den 25. september
kl. 18.30 i kalenderen! Da blir det allsangkveld i
Hafslundsøy kirke med god anledning til å
prøve sangstemmen og til å oppleve mye sang
og musikk. Foruten allsang blir det
korsang og musikkinnslag fra unge
musikanter. De som kommer vil også
få høre et kåseri, og får en enkel
bevertning som avslutning på
kvelden. Du er velkommen!

Syng med oss
fra den gamle skolesangboka av Mads Berg m.m.
Vi samles i peisestua på
Varteig gamle kommunelokale onsdag
24. september kl 19.00.
Dette er ingen forening, vi
bare liker vanlig allsang.
Ågot Borgen spiller piano.

VELKOMMEN TIL

Kaffepause med god tid til
småprat.

FORMIDDAGSTREFF
I ØYAKIRKEN
Tirsdag 23.september kl.1100
Ingrid D. Levinsen bringer
Ferske inntrykk fra Midtøsten.

Hovedtemaet for høsten 2008 blir:
«Mennesket i Guds hage»

Tirsdag 21. oktober kl.11.00

Torsdag 11. september: Undervisningskveld kl 19.00

Terje Forsberg:

Søndag 28. september: Storsamling kl 17.30

«Aldri for sent å få en lykkelig
barndom».

Torsdag 9.oktober: Undervisningskveld kl 19.00

Aagot Borgen spiller

Tirsdag 25.november kl. 11.00
Berly Engen og Gerd Lindblad leser og forteller.
Sang ved Eilif Skaar og Marie
Louise Ringstad.Vi tyvstarter på
adventen…
I tillegg blir det hver gang servering, utlodning, god tid til en hyggelig prat og en kort andakt.

VI HÅPER DU VIL KOMME!
Hilsen Lisbeth Johansen og
Ingrid prest

Søndag 26.oktober: Storsamling kl 17.30
Torsdag 6.november: Undervisningskveld kl 19.00
Søndag 23.november: Storsamling kl 17.30
Torsdag 4.desemnber: Undervisningskveld kl 19.00

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!

