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Kirken den er
et gammelt hus

Kirken den er et gammelt hus,
står om enn tårnene faller;
Tårnene mange sank i grus,
klokker enn kimer og kaller,
kaller på gammel og på ung,
mest dog på sjelen trett og tung,
syk for den evige hvile.

Slik synger Grundtvig sin udødelige
salme om kirken. Salmen løfter og bærer
tanken høyere enn noe kirketårn. Kirken
består selv om kirken forfaller. Bedre enn
Grundtvigs salme kan det knapt sies, at
kirkehuset i bygda vitner om et større
kirkehus, et som er bygget av levende
steiner, som består av gammel og ung, av
alle som kommer og søker Gud på sitt
hjemsted.

Varteig kirke feirer 150 år i 2009. Det er
med glede bygda og menigheten lager
fest hele dette året. Og det er med
stolthet kirkefolket presenterer sin
nyoppussede kirke for anledningen. Her
gror så visst ikke mugg i et forfallent hus,
som få bryr seg om. Nei, her gror det liv i
en stadig økende gudstjenestedeltakelse.
Varteig er en levende menighet med stor
frimodighet i et variert gudstjeneste-
program og glad deltakelse fra gammel
og ung.
Så vitner den skinnende hvite, nymalte
kirken, liksom med et smil, om Han som
bruker huset og møter menigheten med
sin velsignelse.

Fonten oss minner om vår dåp,
alteret om nattverdens nåde,
alt med Guds ord om tro og håp
og om Guds kjærlighets gåte,
huset om han hvis ord består:
Kristus, i dag alt som i går
evig Guds Sønn, vår gjenløser!

Ja, så står huset der med sin himmel-
strebende pekefinger oppover og smiler
Guds seiersmil midt i kirkegården, midt
mellom døde og roper taust sitt budskap
om livet, det evige livet.
Dåpen forener stadig nye generasjoner
med Kristus. Nattverden fornyer og
styrker dette Åndens liv til stadig å gå
med Kristus, i glede og i sorg. Og gåten
over alle gåter lokker og drar og forundrer
og trøster og bærer og vitner om en større
kjærlighet enn hva noe menneske kan
bringe fram:

Kristus, den evige Guds Sønn, vår
gjenløser, hans ord består, hans kjærlighet
er vår redning.

Kirkeårets kalender viser fastetid nå.
Snart skal påskefesten slippes løs, liksom
fødselen etter veene. Gleden er desto
dypere når smerten er over. Det er Guds
kjærlighets gåte, som igjen skal forundre
oss og la oss kjenne gleden over at Gud
ser oss, ser vår egen lidelse og våre
vanskelige liv, for iblant er det jo sånn
for de fleste. Og går vi dypere inn i
sannheten om våre liv, så er det sant for
oss alle. Vi er alle syndere overfor Gud.
Derfor var det nødvendig å sende Sønnen,
Jesus Kristus, til soning for alt som
stengte veien til Himmelen. For at vi
skulle bli frelst.
Her vibrerer Guds kjærlighet med hele
sin gåtefulle glede.

Give da Gud, at hvor vi bor,
alltid når klokkene ringer,
samles vi må om Jesu ord,
der hvor fra himlen det klinger:
�Verden vel ei, men dere ser:
Alt hva jeg sier, se det skjer!
Fred være med dere alle!

Ja, gå i fred! Tjen Herren med glede!
Det du gir blir gitt deg av Herren når du
gir det. For Åndens frukt er kjærlighet,
glede og fred. Så er Han selv med i ditt
møte med de andre. Han lar det vokse
slik frukt av et hjerte som
slipper Herren til.

Måtte Varteig
kirke fortsatt få
være kraft-
stasjonen for
livet med Gud
i generasjoner
som kommer.
God påske!

Leif
Levinsen
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Kan du tenke deg å ta to
vakter i måneden og være
tilgjengelig for medmen-
nesker som trenger en å
snakke med? Kanskje du
nylig har gått av med
pensjon etter å ha arbeidet
med mennesker i en år-
rekke og har litt «ledig
kapasitet». Kirkens SOS i
Borg trenger flere frivil-
lige medarbeidere, og kan
love at du selv får veldig
mye igjen for denne
tjenesten.

- Vi er på jakt etter folk som har interesse
for mennesker, som har livserfaring og
som har lyst til å gjøre en tjeneste for
andre, forteller daglig leder for Kirkens
SOS i Borg, Harald Mella.
-Kanskje det nettopp er en oppgave for
en lærer som har gått av med pensjon?
De frivillige medarbeiderne får to vakter
i måneden, enten ved Kirkens SOS senter
i Fredrikstad eller ved avdelingen i
Askim, dersom dette passer bedre.
- Dette er faktisk Kirkens egen
krisetelefon, eiet og drevet av
menighetene. Og det er landets største
krisetelefon. Når vi nå trenger flere
medarbeidere håper vi at menighetene
tar det inn over seg og setter saken på
kartet, sier Inger Stølan Hymer i Kirkens
SOS i Borg. - Og en frivillig som gjør en
innsats for oss, gir også noe tilbake til
hjemmemenigheten sin.

Kurs og oppfølging
De som melder seg interessert blir
invitert til en samtale. Deretter må de
gjennomgå et kurs før de tar fatt på
tjenesten. Det ble arrangeret kurs i indre
Østfold nå i mars, mens det blir et kurs i
Fredrikstad til høsten igjen.
Det er et 40 timers kurs, og pensum kan
kort og greit beskrives som
kommunikasjon med mennesker i en
vanskelig livssituasjon
- Vi har mange medarbeidere som har
gjort en flott innsats gjennom en årrekke.
Etter noen års tjeneste er det noen som
må gi seg av ulike grunner, andre ber om
permisjon en periode. Det siste året har
vi hatt større avgang enn vi har hatt

rekruttering av nye medarbeidere, så det
er viktig for oss å få engasjert flere nå,
sier Mella.
De som gjør en tjeneste for Kirkens SOS
får også oppfølging. De er med i
samtalegrupper med veiledning. De får
hjelp til å bearbeide vanskelige samtaler.

Trenger
medmennesker
- Alle har noe å bidra med. Vi er på jakt
etter varme medmennesker. I dag er et
flertall av våre medarbeidere kvinner, vi
trenger flere menn. Noen av innringerne
vil gjerne snakke med menn, andre med
kvinner, andre har ikke spesielle
preferanser, sier Stølan Hymer.
Som telefonvakt hos Kirkens SOS kan
du bidra til at andre får det bedre,
samtidig som du får perspektiv på livet.

200.000 henvendelser
Kirkens SOS er en døgnåpen
krisetjeneste. Hvert år besvares mer enn
200 000 henvendelser via telefon og
internett.

En tjeneste som
gir deg mye igjen

Hver innringer er forskjellig: Det kan
være en som er usikker, ensom, syk eller
redd. Noen av dem som ringer tenker på
å ta sitt eget liv.
Hver innringer er også lik: Felles for alle
som kontakter oss er at de har det
vanskelig og trenger en som har tid til å
lytte.
For å besvare alle som tar kontakt
trenger Kirkens SOS flere frivillige. At
jobben er ulønnet, betyr ikke at du går
tomhendt hjem. Som frivillig er du med
på å redde mange liv, samtidig med at
du utvikler deg som menneske.
Kirkens SOS� telefonvakter er vanlige
mennesker som bruker av sin
livserfaring for å hjelpe andre. Det som
kreves er at du er over 20 år, har orden på
livet, tid til å bry deg og lyst til å utvikle
deg.
De som tenker på å melde seg til tjeneste
eller som har sprøsmål omkring dette,
er velkommen til å ta kontakt med
Kirkens SOS i Borg. Telefonnumer dit er
69 36 87 50, e-postadressen er
borg@kirkens-sos.no

Harald Mella og Inger Stølan Hymer ved Kirkens SOS i Borg ønsker flere frivillige
medarbeidere. (Foto: Ketil Strebel)

Perspektiv på livet
Som telefonvakt hos Kirkens SOS kan du bidra til at andre får det bedre, samtidig
som du får perspektiv på livet.
Lurer du på om dette passer for deg? Kan du svare ja på de fleste spørsmålene er
dette noe for deg:
Kan du investere ti timer i måneden i andres liv?
Er du god til å lytte?
Er du mer opptatt av å ta vare på mennesker enn å løse problemene deres raskt?
Kan du møte alle mennesker med respekt, støtte og åpenhet?
Kan du be en enkel bønn dersom den du snakker med ønsker det?
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Kirkens Nødhjelps faste-
aksjon i 2009 setter fokus
på fattige menneskers
møte med klimaendring-
ene. Klimaaksjonen «SOS
fra sør» tar på alvor at
fattige mennesker sender
ut sine nødrop om mer
tørke, flom og ekstreme
værforhold. Den 31. mars
vil bøssebærere fra
Varteig menighet gå fra
dør til dør og samle inn
penger til ofrene for
klimaendringene.

- Flommen i fjor var den største jeg kan
huske. Vannet steg her på øya og folk satt
på takene og ropte på hjelp. Hvis
naturkatastrofene blir flere og sterkere,
vil det ramme oss hardt, sier Asha fra
Bangladesh, en av mange som roper SOS,
og ber oss ta klimatrusselen på alvor.
Mens vi i den rike delen av verden kan
forebygge og forsikre mot naturens
ødeleggelser, står mennesker i fattige
land i fare for å miste alt når katastrofen
rammer.
Derfor går penger fra årets fasteaksjon
blant annet til å gjøre fattige i stand til å
møte mer ekstremt vær. I flomutsatte
områder som Bangladesh innebærer det
blant annet treplanting, som hindrer at
verdifull jord skylles bort når flommen
rammer. Dessuten sikres hus mot flom
og det opprettes lokale krisegrupper som
har ansvar for flomvarsling og
redningsarbeid når katastrofen skjer.
I Kenya, som rammes av hyppigere tørke,
støtter Kirkens Nødhjelp prosjekter som
samler og lagrer regnvann til tørre
perioder. Dessuten dyrkes planten
jatropha som trives i tørre områder og
som gir biodrivstoff, velegnet til
strømaggregater og biler.
Klimaendringer er tvunget stadig høyere
opp på dagsorden i den vestlige del av
verden, og Kirkens Nødhjelp ønsker å
markere at klimaendringer er et
rettferdighetsspørsmål. Vi som bor i den
rike del av verden bidrar mest til
endringene i klimaet og har derfor et
spesielt ansvar for å lytte til SOS-ropene
fra fattige mennesker.

SOS fra sør

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i
2009 setter fokus på fattige
menneskers møte med
klimaendringene. Klima-
aksjonen «SOS» fra sør, tar på
alvor at fattige mennesker
sender ut sine nødrop om at det
stadig blir mer tørke, flom og
ekstreme værforhold.
Mens vi i den rike delen av verden
kan forebygge og forsikre mot
naturens ødeleggelser, står
mennesker i fattige land i fare for
å miste alt når katastrofen
rammer.

Nå har vi mulighet til å være med
å hjelpe der det trenges mest!

Konfirmantene, sammen med
foresatte og andre voksne i
menigheten skal være med å gå
årets viktigste tur!

Konfirmantene vil gå fra dør til dør med sine innsamlingsbøsser.

Fasteaksjonen
Årets fasteaksjon nærmer seg, og her kommer litt
informasjon om selve fasteaksjonen og om vårt bidrag
til den:

TA GODT I MOT KONFIRMANTENE
TIRSDAG 31. MARS MELLOM KL. 18-20



Varteig kirke
150 år

1859 - 2009

Programmet
for

jubileumsåret
Jubileumsåret i Varteig
er godt i gang. Her er
arrangementene for
resten av året:

Søndag 19. april kl. 17.00:
Konsert med VocApella og Cato
Johannessen (trompet).
Onsdag 27. mai kl. 19.30:
Korps- og korkonsert med Rakkestad
skolekorps og Varteig menighetskor.
Søndag 21. juni kl. 11.00:
Bygdedag med historisk guds-
tjeneste. Domprost, tidligere
sokneprest i Varteig Egil Elseth
deltar.
Søndag 30. august kl. 11.00:
Friluftsgudstjeneste og idretts-
arrangement på Varteigbanen med
Varteig Idrettslag og Varteig
Orienteringslag.
Søndag 19. september kl. 17.00:
Konsert med Lisa og Sofie Børud
med foreldre.
Fredag 16. oktober:
Ungdomskonsert med «Rejoice»,
sam-arbeid med Rufus.
Søndag 29. november:
Jubileumsgudstjeneste, fest-
arrangement.

På bygdedagen i Varteig
21. juni vil vi i anledning
Varteig kirkes jubileum,
feire gudstjeneste slik de
gjorde det da kirken var ny
i 1859.
Denne dagen vil tidligere sokneprest i
Varteig Ørnulf Elseth være liturg. Og vi
håper mange vil kle seg i tidsriktige klær
fra denne tiden, og at vi fyller kirken
denne dagen til en ganske annerledes
gudstjeneste.
Den gang var det eksempelvis vanlig at
kvinnene satt på venstre side av kirken
og mennene på høyre, så slik blir det også
her, og liturgien var også ganske
annerledes enn den er nå. Slik tradisjonen
er på bygdedagen skal vi også ta imot 50-
årskonfirmantene, og markere dem litt
ekstra i denne gudstjenesten. Vi tror
dette blir en flott og morsom opplevelse!

Gudstjeneste anno 1859

Ørnulf Elseth.

Tlf: 69 16 83 00
Vestrevei 1, 1710 Sarpsborg
E-post: thore@hh-bygg.no

Konserter i kirken
I forbindelse med Varteig kirkes 150-
årsjubileum arrangeres det flere
konserter i kirken, blant annet to nå
før sommerferien.
Søndag 19. april kl. 19.30 er det
konsert med vokal-gruppen «Voca-
Apella» og de har med seg Cato
Johannessen. Billettene til denne

konserten koster henholdsvis 50 og
100 kroner.
Onsdag 27. mai er det konsert med
delvis egne krefter: Da samarbeider
Menighetskoret i Varteig med Rakke-
stad Søndagsskolemusikk om en
konsert. Den begynner også kl. 19.30.
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Varteig kirke 1859 - 2009

Her er Guds hus, her er himmelens port!
Disse ordene utbryter Jakob, i 1.
Mosebok, etter at han i en drøm hadde
sett en stige som strakte seg mot
himmelen. Han hadde sett Guds engler
gå opp og ned på den, og han hørte Guds
stemme i drømmen, og Gud ga ham et
løfte, ikke ulikt det hans bestefar
Abraham også hadde fått, om at slekten
skulle bli stor, at i deres ætt skulle alle
slekter på jorden velsignes. Abraham og
Jakob var begge stamfedre til Jesus.
Etter at Jakob våkner av drømmen er
det altså han utbryter: «Sannelig,
Herren er på dette sted, og jeg visste det
ikke! Her er Guds hus, her er himmelens
port.»   (1. Mos 28, 16f)

Her er Guds hus, her er himmelens port!
I 150 år har det stått et gudshus i Varteig
som vi nå ferier jubileum for. Og før det
stod her andre kirker.
I 150 år har mennesker i Varteigbygda
kommet til kirken med sine barn til dåp,
med sin ungdom til konfirmasjon, med
sine kjærester til bryllup, og med sin sorg
til begravelser for deres kjære.

I 150 år har menigheten vært samlet til
gudstjenester. Prestene har skiftet og
liturgiene likeså. Menigheten har heller
ikke alltid vært den samme. Noen ganger
har det vært mange, andre ganger færre.
Men gudstjenestene har vært holdt,
søndag etter søndag. Mennesker har møtt
sin Gud og sin Frelser gjennom ordet som
har lydt og gjennom salmer som er
sunget. Og slekter følger slekters gang.

Hilsen fra soknepresten
Det er store perspektiver knyttet til et
gammelt kirkehus. Skjønt så gammelt
er det ikke i denne sammenheng. For
sammenhengen vi står i strekker seg
langt bakover, langt utover og langt
framover. Vi står i en sterk og lang
tradisjon � tilbake til Jakob og lenger
enn det. Vi står i en tradisjon som
strekker seg ut i hele verden der den
kristne kirke finnes og har sine
forsamlinger av troende, som vi. Og
framtidsperspektivet er evig.
Det er en vakker kirke vi feirer dette
året. Det er en stolt tradisjon vi står i,
også i Varteig. Men det viktigste
perspektivet er likevel, for meg, at denne
vakre, hvite, trekirken representerer så
mye mer: Her er Guds hus! Her er
himmelens port!
Her lever våre liv med alle dets
hverdager og noen høytidsdager, med
motgang og medgang, sorg og glede og
alt hva livet bringer med. Så står kirken
vår der som et vitnesbyrd om at det
finnes en himmel over Varteig, og over
oss. Det finnes en Gud, som har skapt oss
og som elsker oss. Til hans hus er vi alltid
velkommen, enten huset ser sånn eller
slik ut.
For Jakob var det bare en stein i
ødemarken som ble hans helligsted.
Huset i seg selv har ingen betydning, om
ikke det huser en levende menighet og
en levende Gud!
Dette perspektivet er det avgjørende at
vi tar med, både i jubileumsåret og
videre.
Kirken vår - der den står midt i bygda og
peker oppover, og kaller til gudstjenester
og andre samlinger i Guds navn � er Guds
hus! Og her er himmelens port!

Ingrid D. Levinsen
sokneprest i Varteig

Sokneprest Ingrid D. Levinsen.

Disse firmaene har
støttet markeringen

av Varteig kirkes
150-årsjubileum.
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Fra julegrantenningen i fjor.

Varteig kirke 1859 - 2009

I 150 år har den hvite, staselige kors-
kirken vært et vakkert, varmt og
viktig samlingspunkt for folket i Var-
teig. Den er den tredje kirken i Var-
teig. Evangeliet har vært formidlet
her. Våre kristne verdier er tatt imot
og gitt videre i kirkens rom, gjennom
alle slags tider, både i høytid og i
hverdager.
Når mennesker samles, er det for-
skjellige veier å følge og ulike reise-
måter.
Før kom noen til hest, noen gikk og
noen ble båret. Folk måtte tidlig opp
og gå langt for å døpe et barn, bringe
en kjær til hvile, eller for å høre or-
det om håp og ny nåde. Vi har også
fulgt ulike veier gjennom livet når vi
samles i Guds nærhet i kirken.
Varteig kirke er en langkirke. Det
lange gulvet forteller om vandringen
gjennom livet.Ukas arbeid og tjeneste
for Gud og mennesker avbrytes av
søndagens gudstjeneste før vi igjen
går ut på vei til hverdagens gudstje-
neste som medarbeider, foreldre,
nabo eller ektefelle.

Hilsen til Varteig menighet
i anledning 150-årsjubileet for Varteig kirke

For mange er minnene om hjemme-
kirken en kilde for tilhørighet, for-
ankring og ny glede uansett hvor
folk bor senere i livet. Mange tar
veien tilbake, gifter seg, døper sine
barn i den vakre døpefonten eller blir
brakt til hvile nettopp her i Varteig
kirke.
Altertavlen i Varteig kirke viser oss
Jesus som deler nattverden med disi-
plene sine. «Dette er mitt legeme - og
mitt blod som utøses for mange til
syndenes forlatelse.» sier Jesus. Slik
kunstneren har fremstilt disiplene,
synes de mest opptatt av sitt eget:
Judas hadde sine planer, andre var
trøtte og sovnet etter måltidet,
mange løp av gårde og Peter fornek-
tet like etterpå. Men de var alle mot-
takere av nattverden.
Det gir oss frimodighet til å ta imot
Guds nåde og kjærlighet, slik vi er.
Veien står åpen!
Hver tid har sine utfordringer.
Nå satser kirken særlig på tros-
opplæring for barn og ungdom, på
diakoni og gudstjenestereform. Vi
tror det vil gjøre at enda flere kjen-
ner tilhørighet til kirken og finner
veien dit. Vi håper det utvikler var-
mere felleskap. Slik støtter og opp-
muntrer mennesker hverandre.
Unge og eldre blir utfordret til tje-
neste og omsorg.
Ikke minst når det sikre vakler, for-
står vi at ekte rikdom er kjærlighet
og tillit.
Varteig kirke har formidlet tro og
trygghet gjennom 150 år.
Som et vakkert og lysende tegn på
den treenige Gud vil den gi håp og
mot til mennesker i alle aldre, i lange
tider. Til Guds ære.
Gratulerer med jubileet!

Helga Haugland Byfuglien

Vedtaket om «at bygge en ny korskirke»
i Varteig ble fattet våren 1858, høsten
året etter sto den ferdig og i år kan altså
Varteig kirke markere sin 150-årige
historie. I 1859 ble også Varteig
annekssogn løsrevet fra Tune og fikk
status som eget sognekall. Som en
naturlig følge av dette skilte kommunene
Varteig og Tune lag et par år senere.
Kirken har til alle tider hatt en
betydningsfull plass i Varteig, også i dag,
og det er all grunn til å gratulere hele
bygda med jubileet som blir behørig
markert gjennom hele dette året.
Nå er jo Varteig igjen en del av en større
kommunal enhet, men de som bor i denne
minste av de sammenslåtte kommunene
er flinke til å ta vare på arven sin. Det
vet vi ikke minst gjennom det politiske
arbeidet. Hos folk fra Varteig er alltid
engasjementet stort � og viktig. Slik
oppleves også innsatsen som gjøres rundt
årets kirkejubileum.
Med dette gratulerer jeg menigheten så
mye med begivenheten og ønsker alle
gode krefter som står bak de mange
arrangementene lykke til.

Jan O. Engsmyr
ordfører

Til lykke med
jubileet

Vesttorp, 1747 Skjeberg   Telefon 69 16 82 88
Se også annonsen på side 18

Biskop Helga Haugland Byfuglien.
Ordfører Jan Olaf Engsmyr.
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Varteig kirke 1859 - 2009

På kontoret mitt har jeg et broderi. Det
er av Varteig kirke og har en spesiell
historie. Da jeg startet som sokneprest i
Varteig, tok mine foreldre et bilde av
kirken. Bildet ble i sin tur sendt til et
firma som sørget for å bruke det til å
lage et mønster til et broderi. Når dette
var gjort, ble bildet brodert ferdig. For
meg er dette bildet tredobbelt kjært. Det
er brodert av moren min. Det er laget av
den første kirke jeg fikk være prest i.
Dessuten er bildet helt enestående. Fordi
det er laget av et fotografi som vi har
tatt, finnes det bare i ett eksemplar.

På mange måter illustrerer dette
broderiet mitt forhold til Varteig kirke.
Jeg forbinder kirken med mange
mennesker jeg gjennom åtte år ble svært
glad i. Selv om jeg seinere har vært prest
i mange større � og sikkert også finere
kirker og domkirker � representerer
Varteig kirke min første kjærlighet.
Derfor finnes den bare i ett eksemplar.

På mange måter er Varteig kirke «Kirken
midt i bygda». Geografisk vet vi at det er
slik. Men like viktig er at kirken i 150 år
har vært det selvsagte samlingspunkt for
alt fra gudstjenester og kirkelige
handlinger til konserter og slektsstevner.
I min tid var 17.mai den dagen vi så det
aller tydeligst. Ingen dag i året var det
fullere i Varteig kirke enn da. Til og med
i trappene opp til prekestolen satt det
folk. Og etter gudstjenesten samlet
vartingene seg utenfor kirken før 17.mai-
toget satte kurs mot det andre store
samlingspunkt i bygda: Skolen. Ved et
jubileum er det lett å ta litt for kraftig i,
men jeg våger allikevel påstanden: Det

har vært en stor velsignelse for Varteig
gjennom 150 år å ha «Kirken midt i
bygda».

Men for meg er kirken mer enn huset. På
en helt spesiell måte opplevde jeg Varteig
kirke som et sted for engasjement og
frivillighet. Når det gjaldt kirken, stilte
de opp, både Lions og Bondekvinnelaget,
misjonsforeninger og en rekke
enkeltpersoner. Jeg tror det er dette dype
engasjementet som har gitt Varteig kirke
dens helt unike plass i vartingers
bevissthet. Dette er kirken vår. Denne
kirken er vi glad i. Den er «Kirken midt
i bygda».

Ørnulf Axel Elseth
domprost i Bergen

og tidligere sogneprest i Varteig

Kirken
midt i bygda

Domprost Ørnulf Axel Elseth.

Utstyr til skogen

VIMEK 404T, 606TT OG 620
bestandgå. tynningsmaskiner

FARMI OG FARMA
kraner og hengere m/u drift

HYPRO OG NIAB
3 pkt traktorprosessor

NARVA STEGMASKINER
Engreps tynningsagregat.

www.ablandbruk.no
Tlf. 69 13 75 02

Disse firmaene har
støttet markeringen

av Varteig kirkes
150-årsjubileum.
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Lions Club Varteig
ønsker
til lykke med
jubileet.

Varteig kirke 1859 - 2009

Vartig kirkes historie
til alle hjem

Vi feirer Varteigs kirkes
150-årsjubileum i år, men
helt siden begynnelsen av
forrige årtusen har det
vært kirke i Varteig. Og
den kirken vi feirer
jubileum for i år, den
hadde spiret midt på fram
til for snaut 100 år siden...
Dette og mye annet kan du
lese i jubileumsskriftet
som nå foreligger ferdig
trykket.

En komité, bestående av Øistein Bøe,
Torstein Wågsås, Ingrid D. Levinsen,
Knut Bøe og Ketil Strebel har laget
jubileumsskriftet. De har tatt for seg
tidligere jubileumsskrift, menighets-
rådsprotokoller, bygdeboka og mye annet
for å dokumentere kirkens historie.

Men komitéen har også lagt vekt på å
fortelle om menneskene som arbeider for
kirken, enten som ansatte eller på
frivillig basis, om et aktivt menighetsliv
og om flott innsats på mange felt.
Jubileumsskriftet er trykket i et opplag
på 1.500 eksemplarer. Det blir
distribuert til samtlige husstander i
«gamle Varteig», sammen med menig-
hetsbladet. Dessuten legges skriftet ut i
Hafslundsøy og Varteig kirke og på
menghetskontoret, slik at de som er
interessert i det, og som ikke har fått det
i postkassen, kan hente det på disse

Varteig kirke hadde spiret på midten fram til 1911. Dette kan du lese om i
jubileumsskriftet. (Bildet eier: Ingrid Westgård.)

stedene. I tillegg er det tilgjengelig på
menighetsbladets internettsider, i
digitalt format. Heftet gis bort gratis
(men det er selvsagt anledning til å gi en
gave til jubileums-markeringene når det
er ofring...)

Jubileumsskriftet.

Disse firmaene
har støttet

markeringen av
Varteig kirkes

150-årsjubileum.



Varteig menighetsblad10

Varteig kirke 1859 - 2009

Karneval
Søndag 22. februar, fastelavnssøndag, var det
skikkelig jubileumsfest i Varteig kirke: Da ble
det arrangert karneval! Veldig mange barn og
en god del voksne hadde kledd seg flott ut, et
syn vi vel aldri har sett i kirken før. Og helt
sikkert er det at det aldri tidligere har skjedd
at en grønn larve har ønsket velkommen til
kirken. Tryllekunstner Tor Gustav Hovland
holdt en andakt vi aldri har sett i kirken
tidligere heller: han tryllet samtidig som
han holdt andakt! Og etterpå var det boller,
saft og kaffe i kirken. Og før det hele var
slutt var det flere som sa: dette må vi gjøre
flere ganger...!
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Varteig kirke 1859 - 2009

 i kirken

Nordli
1735 Varteig
Telefon 69 13 28 80
Telefaks 69 13 28 80
Mobil 913 37 910

Disse firmaene har
støttet markeringen

av Varteig kirkes
150-årsjubileum.
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TELEFON 69 13 12 28
Mobiltlf. 97 69 03 09

Gunnar Aarum

MAXI TAXI

Varteig kirke 1859 - 2009

Byggern

Besøk byens fargehandel

-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

Disse firmaene har
støttet markeringen

av Varteig kirkes
150-årsjubileum.

.

Bildet er malt av Helge B. Skånlund og
er en serigrafi som er trykket i 100
nummererte eksemplarer.
Det selges for kr. 1000,- uten ramme, og
måler 50x40 cm.

Jubileumsbilde
og lysestake til 

I forbindelse med Varteig kirke
150-årsjubileum selger vi både et
vakkert bilde av Varteig kirke og
en lysestake med lys i gavepakning.
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Varteig kirke 1859 - 2009

Vi utfører alle typer elektriske installasjoner
i industri, landbruk og private anlegg.

av kirken
salgs

Lysestaken er laget på Lannem, og har
innskripsjonen Varteig kirke 1859-2009.
Den er, sammen med et lys, pakket i en
vakker gaveeske, og det følger også med
en informasjonsfolder om Varteig kirke.
Alt dette koster kr. 250,-

Overskuddet av salget går til dekning av
de ulike arrangementene i forbindelsen
med 150-års feiringen dette året.
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Tirsdag 24. februar var det
formiddagstreff i Hafs-
lundsøy kirke, og mange
hadde funnet veien denne
formiddagen for å høre på
blomsterkunstneren Karl-
Rune Nilsen. Astrid Øre-
bekk deltok med opp-
lesning av vakre dikt.
Karl-Rune Nilsen hadde med seg levende
blomster av mange slag og bandt en
fantastisk bukett mens han snakket om
livet i Guds nådehav der det er rom for
«blomster» - mennesker - av alle slag:
Både de sarte og de som tåler mer, både
de sjeldne og dem det er mange av, både
kaktus med pigger og tørre grener, og i
hele fargespekteret og alt satte han inn i
nådehavet som han bandt først av grønt.
Nåden er grønn, sa han, ut fra Salme 23:
«Han lar meg ligge i grønne enger.»  Dette
var en annerledes forkynnelsesform og
en stor opplevelse for alle som var til
stede. Under utlodningen ble buketten
loddet ut, sammen med mange andre
gevinster. Og vi hygget oss, som alltid,
med deilige smørbrød og julekake og
kaffe.

Fargerike blomster og  grønn nåde

Denne gjengen var på vinterweekend arrangert av Varteig menighet på Ildjartunet 13.-15. februar. De melder om en strålende helg: flotte
skiløyper og hyggelige samvær. Tema var vandring gjennom bibelen, og det var det menighetspedagog Kirsten Brandt som hadde.

På weekend på
Ildjartunet
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Søndag 19.april arrangerer speiderne i Varteig
JAKTEN PÅ VARTEIGTROLLET.
Vi starter med gudstjeneste
i Hasle menighetssenter kl.1000.

Salg av startkort kl.1100-1200

Loppemarked
På Høgheim, Furuholmveien 12 i Nordre Varteig,

Lørdag 25. april kl. 1000

Salg av vafler, Kaffe, pølser og brus.

Lopper ønskes - vi henter ring 90856613 eller 92454392
Lopper kan også leveres på Høgheim
torsdag 23/4 fra kl. 1800 til kl. 2000

Vi ønsker ikke store møbler, hvitvarer, klær eller sko.

Varteig
Historielag

Program fram til sommeren:

Mandag 20. april kl. 19.00:
Møte på kommunelokalet.

Lørdag 23. mai:
Tur til Rød Herregård og Fredriksten
festning i Halden. Informasjon og
påmelding til Kari S. Lunde innen 1.
mai, på telefon 69 14 90 62 eller
482 29 088.

Søndag 21. juni:
Bygdedagen, hvor historielaget er
medarrangør og har egne utstillinger.

BREIDABLIKKS  VENNER
Langfredagsmøte 10. april kl. 18.00 sammen med

Misjonssambandet.
Tale av Odd Åge Ågedal. Bevertning. Kollekt.

17. mai-fest kl. 18.00 sammen med Seniortreffene.
Menighetskoret med flere.

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!

Tirsdag 28. april:
Aage Jørgen Syversen forteller fra
Madagaskar.
Sang av Henriette Eliassen og Leif
Bråthen.

Tirsdag 26. mai:
Vi synger sammen! Ønskekonsert med
sommerpreg, og alle som vil kan ha
med dikt og historier som de enten kan
lese selv eller få oss til å lese.

Alle treffene begynner kl 11.00 og varer
til ca ett/halv to. Det er bevertning, og
utlodning hver gang.

Formiddagstreff
utover våren

Lørdag 22. august arrangerer Vi
Normisjon og Varteig sokn sammen en
busstur til Gjennestad gartnerskole i
Vestfold der vi vil få omvisning i Den
bibelske hagen. På returen tar vi båten
mellom Sandefjord og Strømstad der
vi spiser middag og hvor det er
muligheter for å handle litt. Turen er
fortsatt under planlegging så alle
detaljer er ikke helt på plass, men vi
håper mange fra formiddagstreffet vil
være med! Pris max kr. 300,- pr. pers
+ middag.
Påmelding til menighetskontoret eller
direkte til sokneprest Ingrid Levinsen
(tlf 45 26 52 29).

Kirkenringen
Hafslundsøy

kirke
Program:

15. april kl. 19.00

20. mai kl. 19.00

19. august kl. 19.00

16. september kl. 19.00

21. oktober kl. 19.00

18. november kl. 19.00

Samlingene er i Hafslundsøy kirke.
God tid tid hyggelig prat og
bevertning.
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Varteig Menighetsblad.

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

25. mars
  1. april

Felles avslutning for alle gruppene onsdag 29. april kl. 17.30.

Barnekor med barn 3-6 år,
               annenhver onsdag kl 17.30 i Hasle menighetssenter:

25. mars 15. april

            Felles avslutning for alle gruppene onsdag 29. april kl. 17.30.

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

24. mars 21. april
Felles avslutning for alle gruppene onsdag 29. april kl. 17.30.

Kontakt: Kirsten Brandt, tlf. 936 37 578
Ragnhild Brenne, tlf. 69 13 11 47

for barn 0-1 år,
tirsdager kl. 11.00 i Hasle menighetssenter:

Vårsesongen er avsluttet,
nye samlinger til høsten.

Felles avslutning for alle gruppene onsdag 29. april kl. 17.30.
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Varteig preste- og menighetskontor
Ingaveien 33, 1735 Varteig

-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:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 81
Mobiltelefon: ........... 936 37 578
E-post:
kirsten.brandt@sarpsborg.com

Organist i Varteig kirke
Knut Bøe:
Telefon privat: ........ 69 13 11 73
E-post: k-boe2@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.

For bestilling
tlf. 69 13 28 66 eller 95 77 31 32

Høgheim
Furuholmveien 12

Døpte:
Hafslundsøy kirke:
Andrea Elisabeth Karlsen

Varteig kirke:
Theodor Andre Olsen
Malene Sælid Larsen
Lauritz Tenstrand
Frida Kampenes

Døde:
Solbjørg Johannessen
Kåre A. Flatraaker
Per Rune Karlsen
Hans Willy Martinsen
Knut Øistein Lyder
Gunda Lunde
Olaf Hendry Wastvedt
Kirsten Helene Johannessen
Roar Ness
Anne-Mill Svarød,

Slekters
gang

Trenger du noen
å snakke med?

Kirkens SOS
Telefon 815 33 300

www.kirkens-sos.no

Din totalleverandør
av byggevarer
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TELEFON 69 13 12 28
Mobiltlf. 97 69 03 09

Gunnar Aarum

MAXI TAXI

Avd.
1. Hafslundsøy Bakeri 69 133460
3. Halden Storsenter 69 187895
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!

oyabakern@baker-skoglund.no

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

Varteig kirke.

Hasle menighetssenter.

Søndag 29. mars
5. søndag i faste
1 Mos 22,1-13
Hebr 9,11-15 og Joh 11,45-53
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Fasteaksjonsgudstjeneste ved prostiprest
Leif Levinsen. Offer til Kirkens Nødhjelp.

Søndag 5. april
Palmesøndag
Joh 12,1-13
Sak 9,9-10 og Fil 2,5-11
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til konfir-
mantarbeidet.

Torsdag 9. april
Skjærtorsdag
Matt 26,17-22
2 Mos 12,3-8.11og  1 Kor 10,16-17
Hafslundsøy kirke kl. 18.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til menighets-
arbeidet.

GUDSTJENESTER
Søndag er gudstjenestedag

Telefonnummer
for kirkeskyss:

95 09 63 29

Hafslundsøy kirke.

Søndag 19. april
1. søndag etter påske
Joh 20,19-31
Jes 43,10-13 og 1 Kor 15,53-57
Hasle menighetssenter kl.10.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.
«Jakten på Varteigtrollet» etter guds-
tjenesten. Se annonse side 15.

Søndag 26. april
2. søndag etter påske
Joh 10,11-16
Esek 34,11-16a og 1 Pet 2,21b-25
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til Sjømanns-
misjonen. Sjømannsmisjonen avholder
sitt kretsmøte.
Varteig kirke kl. 18.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Konfirmantenes gudstjeneste-
prosjekt. Offer til konfirmantarbeidet.

Søndag 3. mai
3. søndag etter påske
Joh 16,16-22
Jes 43,16-19 og Hebr 13,12-16
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til Haugetun
folkehøyskole.

Søndag 10. mai
4. søndag etter påske
Joh 16,5-15
Esek 36,26-28 og Jak 1,17-21
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen og menighetspedagog Kirsten
Brandt. Utdeling av 4-årsbok. Offer til
menighetens trosopplæring.

Søndag 17. mai
5. søndag etter påske
Jer 29,11-14a
Ef 3,14-21 og Joh 16,23b-28
Varteig kirke kl. 11.30:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til Søndagsskolen i
Varteig.

Torsdag 21. mai
Kristi himmelfartsdag
Luk 24,46-53
Dan 7,13-14 og Apg 2,32-36
Varteig kirke kl. 11.00:
Misjonsgudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen. Nattverd. Offer til
menighetens misjonsprosjekt.

Fredag 10. april
Langfredag
Matt 26,30-27,50
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen.

Søndag 12. april
Påskedag
Matt 28,1-8
Sal 118,14-24 og 1 Kor 15,1-11
Varteig kirke kl. 11.00:
Høytidsgudsteneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen. Offer til Normisjon.

Søndag 24. mai
6. søndag etter påske
Joh 15,26-16,4a
Hag 2,3-9 og1 Pet 4,7-11
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif
Levinsen. Nattverd. Offer til menighets-
arbeidet.

Søndag 31. mai
Pinsedag
Joh 14,23-29
1 Mos 11,1-9 og Apg 2,1-11
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen. Nattverd. Offer til
menighetens misjonsprosjekt.



Syng med oss
fra den gamle skolesang-
boka av Mads Berg m.m.

Vi samles i peisestua  på
Varteig gamle kommune-
lokale onsdag
29. april kl 19.00.

Dette er ingen forening, vi
bare liker vanlig allsang.

Ågot Borgen spiller piano.

Kaffepause med god tid til
småprat.

Varteig
bygdekvinnelag
Program våren 2009

21. april kl.19.00:
Møtested: Vestvoll
Program:
Vi får besøk av Grethe Moreus
Stray.

5.mai kl. 18.00:
Møtested: Vestvoll.
Program:
Steking av lefser til åpen gård
Kalnes?
9. mai:
Åpen gård, Kalnes.

9. juni  kl. 18.00:
Sommeravslutning.
Børtevann Cafe med Rømmegrøt
og spekemat.

21. juni:    Bygdedagen i Varteig.
Denne dagen markeres i
forbindelse med 150 års jubileet
til kirken.

Neaskog og
Filadelfia

søndagsskole
Søndagsskole følgende søn-
dager:

29. mars
  5. april: Påskefrokost
19. april
26. april
  3. mai
10. mai
24. mai: avslutning

Fredag 24. april:
Filmkveld
Kveldsmat og kollekt

Fredag 15. mai:
Tekstverksted
Besøk av Åge Syvertsen
Kveldsmat og kollekt

Fredag 5. juni:
Tur til Lilledal

Samlingene er på Hasle menighets-
senter og starter kl. 19.30.

Flere møte-annonser
finner du på side 15.


