
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 5 i bladet.

Bilder av
konfirmantene

Som vanlig bringer vi
bilder av årets konfir-
mantkull.

Se side 7

Røde Kors med
besøkstjeneste

Tune Røde Kors besøks-
tjeneste har hygge-
kvelder i Hafslundsøy
kirke en gang i
måneden.

Se side 10

50-års
konfirmantene

var samlet
Tradisjonen tro var
konfirmantene fra 50 år
tilbake invitert til en
hyggestund i forbindelse
med bygdedagen 15. juni.

Se side 6

«Bob Dylan
og Gud»

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

Se side 10

Fantastisk
sangopplevelse
Fantastisk
sangopplevelse

Høsttakkefest
Bygdekvinnelaget hadde
pyntet kirken vakkert til
høsttakkefesten.
Denne søndagen var det
også utdeling av kirke-
bok til fire-åringene.
Barekoret Minsten sang,
så det ble en flott familie-
gudstjeneste.

Se side 3
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«Når livet klinger i moll»
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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Søndag 7. september var det fargerik og
festlig gudstjeneste i Varteig kirke!
Bygdekvinnelaget hadde pyntet vakkert
med masse blomster, med korn og med
frukt og grønt. Kirken var festpyntet da
det strømmet inn små og store som ville
være med på gudstjenesten.
Barnekoret Minsten gikk fint inn i
prosesjon og spredte glede og fikk stor
applaus for sin flotte sang. Ja, de var til
og med forsangere, slik at resten av
menigheten også fikk være med på noen
av sangene.
4-åringene sørget også for at det ble mye
applaus og begeistring i kirken den
søndagen. De møtte opp, 17 i alt, pyntet
og klare for å ta imot kirkeboka. Foreldre
og besteforeldre og alle andre i kirken
den dagen, fikk være med på mye liv og
masse glede.
Kirsten hadde preken, godt hjulpet av
dukkene Miranda og Kåre-Konrad. To
flinke jenter tente lys på globen når vi
takket Gud for alt det gode vi har fått og
når vi ba om hjelp til å dele med andre og
hjelpe hverandre.
I forlengelsen av gudstjenesten var det
selvfølgelig kirkekaffe. Bygdekvinnelaget
hadde med en stor kurv med epler, og
lederne i barnesangen hadde bakt boller,
så det ble mye godt den dagen. En
skikkelig høsttakkefest!

Høsttakkefest
 med utdeling av kirkebok til 4- åringene

Det var utdeling av kirkebok til 4-åringene.
Varteig bygdekvinneag hadde pyntet kirken. (Fotos: Bjarne Arntsen)
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Kirkekaffe i
Varteig kirke
 � noe for deg?
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 for-
eninger. 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
Konfirmant-programmet for 2008/2009
er klart, og konfirmantforberedelsene er
godt i gang.
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-

Konfirmantene
kommer...!

Fra et tidligere konfirmantkulls fremføing i Hafslundsøy kirke. (Arkivbilde)

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, mini-
stranter, på et par gudstjenester i kirken
der de hører til. Dette er noe tidligere
konfirmanter opplevde fint og menings-
fylt.
Vi som er konfirmantledere gleder oss
til å komme i gang og ønsker konfir-
mantene, og foreldre/foresatte
velkommen til godt samarbeide og
meningsfylte samlinger!
12. oktober var det presentasjon av
konfirmantene på Hafslundsøy, 19.
oktober er det presentasjon i Varteig.

Kirsten Brandt

Neaskog og
Filadelfia

søndagsskole
Søndagsskole følgende søn-
dager:

19. oktober
26. oktober
  2. november
  9. november
16. november
23. november
30. november,adventsfrokost
  7. desember

Lørdag 27. desember, 17.30:
Juletrefest
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Fra drøm til virkelighet  - Fasteaksjonen 2008

Fantastisk sang-
opplevelse...
Fantastisk sang-
opplevelse...
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 barne-
sangen i menigheten vår!

Hilsen Kirsten Brandt
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Det nederste bildet vider konfir-
mantene 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.

Det øverste bildet vider konfirm-
antene iHafslundsøy kirke søndag
1. juni. Disse ble konfirmert da:

Kristoffer Borge, Eirik Johan Grøtvedt,
Martin Delbekk Kristiansen, Mia Karl-
stad 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.

Årets
konfirmanter

Begge bilder:

Foto:
Studio S,
Fotografmester
Terje S. Johansen,
Sarpsborg

50-års konfirmantene
samlet på bygdedagen
Søndag 15. juni ble bygdedagen feiret
i Varteig. Tradisjonen tro ble 50-års-
konfirmantene 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.

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

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 jubileums-
skrift som vil fortelle om kirkens historie
og små og store begivenheter i Varteig.

Programmet for kirke-
jubileet tar form

Varteig kirke er 150 år neste år. og det
vil bli markert med ulike arrangementer.
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Det er grytidlig og solen har ennå ikke
stått opp, men ute i åkeren er bestemor
Peris (66) i full gang med å plante. Jorden
er knusktørr, og bestemor står barføtt
mens hun jobber. Hun tørker svetten i
pannen. På ryggen har hun lille Martha,
som klamrer seg fast til bestemors kropp.
De to er tett knyttet til hverandre.
Marthas mor forlot henne mens hun bare
var et spedbarn og ingen vet hvor faren
hennes er. Nå har hun bare bestemor.

Ansvar for åtte små
Den aldrende, men sterke kvinnen har
påtatt seg ansvaret for åtte små,
foreldreløse barn. Noen av dem er Peris
barnebarn, men ikke alle. En ting har de
likevel til felles: Det er bestemor som
gjør at verden fremdeles henger sammen.
Det er hennes kjærlighet som gjør at
familien enn så lenge har nok mat.

Tørken har ført til matmangel i de små,
enkle hyttene på landsbygda i Kenya.
Klimaendringer har gjort det vanskelig
for mange. Regnet kommer ikke som det
pleier, avlingene dør og man får ikke solgt
planter på markedet. Inntektene
skrumper inn, og det er en kamp for å få
nok mat.
- Mitt høyeste ønske er at barna ikke skal
gå sultne til sengs. Jeg lurer på når tiden
kommer, når et barn vil dø i mitt hus,
sier Peris.
Bestemoren drømmer om en lettere
hverdag. Om regn. Om å få selge plantene
på markedet. Men mest av alt drømmer
hun om nok mat til barna, og penger til å
betale skolepenger. Store drømmer er
det ikke rom for, alt handler om
overlevelse.

Venter på regnet
- Jeg gråter mye. Hvor er regnet? Når det
ikke kommer, får jeg ikke solgt plantene
fra avlingen. Jeg har ikke råd til å betale
skolepengene for barna og jeg har ikke
råd til mat. Men jeg deler det lille jeg
har, og stoler på at Gud betaler meg
tilbake en dag, sier Peris og smiler.

Bestemors historie

Av Anette Os, tekst og foto

Tre år gamle Martha har ingen mor eller far, men
hun er likevel heldig. Hun har bestemor.

Peris har tatt seg av Martha som er foreldreløs og syv andre barn på sine gamle
dager. Bestemor Peris gjør at verden fremdeles henger sammen. (Foto: Anette Os/
Kirkens Nødhjelp)
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Bestemor Peris, lille-Peris og Agnes sammen i åkeren hvor de dyrker jatrophaplanter. Av den lages biodiesel som gir ren
energi. Bestemor har måttet gi opp matdyrking - regnet kommer ikke lenger slik det pleide før i tiden. (Foto: Anette Os/Kirkens
Nødhjelp)

Kirkens Nødhjelp støtter en lokal
organisasjon som satser på jatropha-
planter som brukes til å lage biodiesel.
Planten ødelegges ikke av dyr og trenger
heller ikke mye vann, og er noe familien
kan klare seg med selv uten regn. Således
er den ideell i områder hvor mat-
produksjon ikke er mulig på grunn av
ustabilt klima.

Barna hjelper til
Huset hvor bestemoren og de åtte barna
bor er ikke stort, men det er rent.
Gårdsplassen er feid og eiendommen er
beskyttet av et gjerde av busker. Barna
melker de syv geitene og passer på
hønene. De henter vann fra brønnen og
hjelper til i huset. De små barna jobber
mens de har mindre barn på ryggen. Men
det er ikke bare jobb og alvor. Et øyeblikk
arbeider de hardt, et annet erter de
hverandre, springer rundt og rundt huset
og de leker med hverandre. Ler og kniser.
Lille Martha liker å tvinne på skjerfet
som bestemor har på hodet. Det er så
mykt. Eller flette fingrene inn i
bestemors varme, skrukkete hender.

- Barna holder meg ung. Hjertet mitt
føles lettere, og de gjør meg lykkelig. Jeg
viser aldri barna at jeg er bekymret, for
det hjelper ingen. Etter en lang dags
arbeid er jeg så sliten at jeg glemmer å
tenke på alle problemene våre, og jeg
sover som et barn om natten, sier Peris
og smiler, mens hun holder rundt Martha
som sitter på bestemors fang.

Sammen sitter den lille familien rundt
det store bålet på gårdsplassen. Til tross
for en hverdag preget av hardt arbeid og
slit, er stemningen i den lille familien
humørfylt. Barna lytter med store øyne
når bestemor Peris forteller historier.
Om den gangen hun møtte en løve i
skogen, en løve som sparte livet hennes.
Ordene hennes er fulle av skjult
kunnskap og erfaringer. De minste barna
får seg et bad, før de må legge seg. Den
gamles kjærlighet gjør at familien
fortsetter å drømme � om å få nok mat,
om å få seg en utdannelse, bli doktor eller
sjåfør. De har et håp.

Telefon: 22 09 27 00
Telefaks: 22 09 27 20
E-post: giver@nca.no

Åpningstider
alle hverdager 08:30 - 15:30

Postboks 7100
St. Olavs plass
0130 Oslo

Gavekonto:
1594 22 87248
IBAN:
NO95 1594 22 87248
Swift: DNBANOKK, Den norske
Bank,
Stranden 21, 0021 Oslo

Givertelefon:
820 43 033
(100 kroner)
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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.

Konsert i Varteig kirke 17. oktober:

«Bob Dylan og Gud»

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

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 «hus-
orkester», 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-

Tune Røde Kors Besøkstjeneste, Hafslundsøy

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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       for barn 1-3 år,
              onsdager kl. 17.30 - 18.30 i Hasle menighetssenter:

(Begynte 15. oktober)   5. november
22. oktober 12. november
29. oktober 19. november

Barnekor med barn 3-6 år,
               annenhver onsdag i Hasle menighetssenter,

- er et kor for barn over 6 år
- øver i Hasle Menighetssenter annenhver tirsdag  kl.18.00
- 19.30
Øvelser:

28. oktober 11. november
25. november   9. desember

Kontakt: Kirsten Brandt, tlf. 936 36 578

22. oktober
  5. november
19. november

29. oktober er det «hverdagsgudstjeneste» der
Barnesangen deltar.

9. desember tennes julegranen ved Varteig
kirke.
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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
William Jelsness Ringsrud
Maren Toft Lund
Mari Brevik Kristiansen
Benjamin Larsen Rossing

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
Alva Helene Gjerløw Johansen
Natalia Gundersen Tomaszek
Miriam Emilie Gundersen
Ludvig Spydevold
Birger Emanuel Bergerud
Eskil Skivdal
Ranka Marie Bøe
William Hansen
Ingrid Lovise Tangen

Slekters gang
Vigde:

Inger Elisabeth Sælid
og Andreas Holtet
Kristine Bøe
og Thor Jarand Olsen
Solveig Hagen og Torgeir Trømborg
Inger Elisabeth Sælid
og Andreas Holtet
Mona Bøe og Olov Andreas Ericson
Elin Amundsen
og Remi Andre Andersen

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
Gudmund Dybedal
Brita Lia
Ruth Gruer
Edel Gressum
Viel Lunde
Håkon Kullerud
Erik Eriksen

Bindende påmelding innen 15.desember til
Varteig menighetskontor Tlf.69 12 35 97
Eller e.mail; varteig.prestegjeld@sarpsborg.com

VINTERWEEKEND
PÅ
ILDJARNTUNET I HEDALEN

13.-15. FEBRUAR 2009
Tema
Enkel vandring gjennom Bibelen

v/ Kirsten Brandt
Brosjyrer med program og priser blir lagt
ut i kirkene, menighetskontoret og
menighetssenteret.

Arrangør av weekend er:
Varteig menighetsråd
VI-NorMisjon

Bladet som
uteble

Utgivelsen av Varteig
menighetsblad nr. 4-2008
uteble. Derfor har denne
utgaven av menighets-
bladet fått nr. 4/5-2008 og
inneholder både nytt
stoff og stoff som ble
sendt inn til forrige
utgave av bladet.
Redaksjonens arbeid med forrige
utgave ble avsluttet lørdag 23.
august, og ble sendt til trykkeriet
da. Normal trykketid på bladet har
tidligere vært ca. to uker.
Da det hadde gått drøyt to uker.
kontaktet vi trykkeriet, og fikk
beskjed om at levering var
forholdsvis nær forestående.
Da bladet ikke dukket opp, og det
nærmet seg tiden for en ny utgivelse,
bestemte vi i slutten av september
å avbestille trykkingen av nr. 4, og i
stedet lage en utgave nr. 4/5.
Den utgaven som ble sendt til
trykking 23. august er for så vidt
tilgjengelig på menighetsbladets
nettsider - og det vil den forbli.
Redaksjonen beklager det inntrufne.
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Varteig preste- og menighetskontor
Ingaveien 33, 1735 Varteig

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

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

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

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

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

Høgheim
Furuholmveien 12

Program for
Varteig

bygdekvinnelag
21. oktober 2008.
Årsmøte på Kommunelokalet
kl.19.00

18. november 2008
Medlemsmøte på Vestvoll kultur-
senter kl. 19.00
Tema/proram:
Hyggemøte med koselige historier.

22. november 2008.
Busstur til Hadeland Glassverk.
Informasjon og påmelding til leder
Liv Torill Skofteby, eller nestleder
Yvonne Liling..

Er det noe du lurer på kan du ringe
Liv Torill 915 70 530

Trenger du
noen

å snakke med?

Kirkens SOS
Telefon 815 33 300

www.kirkens-sos.no
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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.

Avd.
1. Hafslundsøy Bakeri   69 133460
3. Halden Storsenter   69 187895
4. Halden Syd   69 197804
5. Hafslundsøy Senter   69 149299
6. Storbyen Sarpsborg   69 156268
8. Stortorget Rakkestad   69 221518
Kontor:
Nordbyv. 87 1734 Hafslundsøy  69 133465
Fax   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!

TELEFON 69 13 12 28
Mobiltlf. 97 69 03 08

Gunnar Aarum

MAXI TAXI
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GUDSTJENESTER
Søndag er gudstjenestedag

Telefonnummer
for kirkeskyss:

95 09 63 29

Ønsker du skyss til kirken?
Ring 95 09 63 29 Med forbehold om endringer.

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.

Søndag 9. november
26. søndag etter pinse
Luk 17,20-30
Am 46-8.12-13 og 1 Tess 5,1-5
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til orgelet i
Hafslundsøy kirke.

Søndag 23. november
Siste søndag i kirkeåret
Matt 25,1-13
Jes 51,11-15 og  Åp 22,12-17
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til konfirmant-
arbeidet.

Søndag 30. november
1. søndag i advent
 Jes 62,10-12
Rom 13,11-14 og Matt 21,1-9
Varteig kirke kl. 18.00:
Lysmesse / familiegudstjeneste ved
sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til
menighetens barne- og ungdomsrarbeid.

Søndag 7. desember
2. søndag i advent
Luk 21,25-33
Mal 3,17-4,2a og Rom 15,4-7
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familigudstjeneste ved soknepreset
Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog
Kirsten Brandt. Hafslundsøy barnegospel
deltar. Offer til barnegospelkoret. Kirke-
kaffe.

Søndag 14. desember
3. søndag i advent
Matt 11,2-10
Jes 35,3-10 og 1 Kor 4,1-5
Varteig kirke kl. 16.00:
Julekonsert. Sokneprest Ingrid D. Levin-
sen deltar. Offer til dekning av arrange-
mentet.

Søndag 21. desember
4. søndag i advent
Joh 1,19-27
Jes 52,7-10 og Fil 4,4-7
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levin-
sen. Nattverd. Offer til konfirmant-
arbeidet.

Onsdag 24. desember
Julaften
Luk 2,1-14
Mi 5,1-4a
Varteig kirke kl. 14.30:
Gudstejenste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til Kirkens Nødhjelp.
Hafslundsøy kirke kl. 15.00:
Gudstejenste ved prostiprest Leif
Levinsen. Offer til Kirkens Nødhjelp.
Varteig kirke kl. 16.00:
Gudstejenste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til Kirkens Nødhjelp.

Torsdag 25. desember
1. juledag
Joh 1,1-14
Jes 9,2-3.6-7 og Hebr 1,1-5a
Varteig kirke kl. 12.00:
Høytidsgudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen. Offer til Den Norske
Misjonsselskap.

Søndag 28. desember
Søndag etter jul
Gal 4,4-7
Jes 63,7-9 og Luk 2,25-38
Hafslundsøy kirke kl.11.00:
Gudstejnesten ved prostiprest Leif
Levinsen. Nattverd. Offer til
menighetsarbeidet.

Søndag 16. november
27. søndag  etter pinse
Matt 13,31-33
Sal 98 og 1 Kor 15,24-28
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til Norsk
Luthersk Misjonssamband.

Hafslundsøy kirke.

Varteig kirke.



VELKOMMEN TIL

FORMIDDAGSTREFF
I ØYAKIRKEN

Tirsdag 21. oktober kl.11.00

Terje Forsberg:

«Aldri for sent å få en lykkelig
barndom».

Aagot Borgen spiller

Tirsdag 25.november kl. 11.00
Berly Engen og Gerd Lindblad le-
ser og forteller.
Sang ved Eilif Skaar og Marie
Louise Ringstad.Vi tyvstarter på
adventen�

I tillegg blir det hver gang serve-
ring, utlodning, god tid til en hygge-
lig prat og en kort andakt.

VI HÅPER DU VIL KOMME!

Hilsen Lisbeth Johansen og

Ingrid prest

VINTERWEEKEND

PÅ
ILDJARNTUNET I
HEDALEN

13.-15. FEBRUAR 2009

Se annonse på side 12


