Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy

Nr.3 - 2009

Juni - august 2009

37. årgang

www.varteig.menighetsblad.net

Varteig menighetsblad

2

Det finnes så
mange ord...
Organ for Den norske Kirke,
Varteig sokn.
Utgitt av Varteig menighetsråd.
Redigert av
Ketil Strebel
Adresse:
Varteig menighetsblad
Apolloveien 39
1734 Hafslundsøy
E-post:
varteig@menighetsblad.net
Menighetsbladet på internett:
www.varteig.menighetsblad.net
Der kan du lese det siste og samtlige tidligere utgaver av menighetsbladet i PDF-format
Kommende utgivelser:
(Med forbehold om endringer.)
Neste nummer av Varteig menighetsblad, nr. 4-2009 er planlagt i uke
35, i slutten av august. Frist for å
levere stoff blir 11. august.
Nr. 5-2009 er planlagt i uke 42, i
midten av oktober. Frist for å levere
stoff blir 29. september.
Nr. 6-2009 er planlagt i uke 49, i
begynnelsen av desember. Frist for
å levere stoff blir 17. november.
Trykk:
Østfold Trykkeri, Askim
Postgiro:
0532 11 49 962

Dette er den første dagen i resten av ditt liv! En kjent påstand, som ofte sies.
Og nå kom den igjen! Blir det fort en klisjè? Noe som vi hører og som flyr
forbi?
Det er igjen tid for konfirmasjon i kirkene våre. Vi har hatt mange samlinger
og det har blitt mange ord. Bibel-ord og andre ord. Og vi har hatt masse flott
sammen.
Nå når det nærmer seg den store dagen - konfirmasjonsdagen- blir det om å
gjøre at det vi har på hjertet, virkelig blir tydelig. Slik er det vel også for de
mange som skal holde taler den dagen. Presten i kirken, foreldre,
konfirmanten selv og alle som vil si gode ord på en stor dag. Det blir om å
gjøre å få sagt det som ligger oss på hjertet!
Vi vet hva som ligger på Guds hjerte, både for konfirmantene og for alle oss
andre: Det ligger på Guds hjerte å si at han vil gi oss fremtid og håp! Han
som tok i mot oss i dåpen, han vil alltid være med oss. Han har lovet å være
med alle dager og alle slags dager.
Spørsmålet blir om vi vil være i Jesu følge eller om vi vil gå bort. En gang
spurte Jesus disiplene sine om også de ville gå bort. Da svarte Peter: Herre,
hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord!
Det finnes mange ord. Mange gode, og mange tomme ord. Bare Jesus har
ordet som gir evig liv! Ikke alltid lykke, ikke alltid det vi håper på og drømmer
om, men vi trenger ikke være alene når det er tungt og vanskelig. Jesus vil
alltid være der sammen med oss.. Han har gode tanker for oss og
han vil bære oss når livet brister. Han vil
omslutte oss med sin kjærlighet og sin
velsignelse.
I dag er den første dagen i resten av
ditt liv! Velg å gå sammen med Jesus!
Han har tro på deg og vil leve
sammen med deg i livet ditt!
Må din vei gå deg i møte
og må vinden være din venn
og må solen varme ditt kinn
og må regnet vanne
mildt din jord,
inntil vi ses igjen,
må Gud holde,
holde deg i sin hånd.

Kirsten Brandt
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Kirkevalget 2009

Valg på nytt menighetsråd
skjer i september
Samtidig med årets stortingsvalg, 13.-14.
september, skal det gjennomføres valg til
nytt menighetsråd. Nytt av året er ikke
bare at valget gjennomføres på de samme
dagene som stortingsvalget, men valget
Det er svært mye nytt i forbindelse med
årets menighetsrådsvalg. Det viktigste
er vel at valget finner tid på en annen tid
og et annet sted enn tidligere valg.

Velges for to år
Etter årets valg blir menighetsrådets
funksjonstid bare to år. Dette gjelder kun
denne ene gangen, og skjer fordi menighetsrådsvalget skal synkroniseres med
kommunestyrevalget.
Dermed er det kanskje håp om at en del
av de som velges denne gang kan være
villige til å stille til valg på nytt allerede
i 2011. Det viser seg jo at en del synes to
perioder på fire år kan bli i meste laget.

15-åringer får
stemme
Noe annet som er nytt denne gang er at
alle medlemmer av Den norske Kirke som
er over 15 år får stemme. Stemmerettsalderen for menighetsrådsvalg er altså
senket fra 18 år til 15 år. Medlemmene
har selvfølgelig stemmerett i det sokn
der de er bosatt.

Valglokaler
Valgene skal altså gjennomføres på
samme steder som stortingsvalget, men
ikke i samme rom. Eksempelvis vil valget
på Hafslundsøy gjennomføres på
Hafslundsøy skole, men ikke i gymnastikksalen der stortingsvalget avholdes.

Forhåndsstemming
Forhåndsstemmingen vil starte 10.
august. Det vil være mulig av avgi
stemme ved henvendelse til menighetskontoret. Det blir trolig også åpnet for å
avgi stemme i etterkant av et par gudstjenester, men dette vil bli kunngjort
senere.
Alle som har stemmerett vil få tilsendt
et valgkort med informasjon om hvor og
når de kan avgi stemme etc.

vil også finne sted i tilknytning til
stortingsvalget. Det blir valglokaler for
menighetsrådsvalget på Hafslundsøy
skole, Varteig kommunehus, på Vestvold
på Ise og på Hasle menighetssenter.

Nominasjonskomitéens liste for
menighetsrådsvalget i

Varteig sokn 2009
Varteig menighetsråd oppnenvte en nominasjonskomité bestående av Reidun Bøe Hansen, Leif
Brenne, Thorleif Thalberg og Ketil Strebel. Komitéen
har arbeidet siden før jul, og har vært i kontakt med
svært mange av menighetens medlemmer. Likevel
har det ikke lykkes å få mer enn tolv navn på listen.
De tolv som har sagt seg villige til å være kandidater til årets menighetsrådsvalg
i Varteig sokn er:
1. Anders Sikkeland, Ise
2. Else Bergerud, Hafslundsøy
3. Silje Engvoldsen, Ise
4. Leif Brenne, Varteig
5. Ann-Kristin Handelsby, Ise
6. Gunnar Larsen, Hasle
7. May Lisbeth Johansen, Hafslundsøy
8. Reidun Bøe Hansen, Varteig
9. Kjell Lunde, Hasle
10. Martin Hansen, Varteig
11. Bente Åsheim, Ise
12. Knut Bøe, Varteig
Dette var den eneste listen som var kommet inn da
fristen gikk ut 15. mai. Det vil si at de tolv på listen
enten blir faste medlemmer eller varamedlemmer
til menighetsrådet etter valget. De åtte som får flest
stemmer blir faste medlemmer, de fire siste blir
varamenn, i rekkefølge etter stemmetall. Rekkefølgen på nominasjonskomitéens liste er altså ikke
avgjørende for hvem som blir valgt til faste
medlemmer av menighetsrådet.
Denne valglisten ble godkjent av Varteig menighetsråd 19. mai 2009. Vi kommer tilbake med nærmere
presentasjon av kandidatene i neste nummer av
bladet, kort tid før valget.
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Kom, festen settes snart i gang!
Konfirmantene er nå i innspurten til konfirmasjonen.
Vi har hatt mange fine samlinger, og vi har vært på
leir på Solbukta. En strålende gjeng med konfirmanter
og ledere var sammen den siste helga i april.
Det hele munnet ut i gudstjeneste i
Varteig kirke den 26. april. Temaet for
leiren og for gudstjenesten, var «Det store
gjestebudet». En lignelse, en fortelling,
som Jesus laget for å fortelle oss om Gud
og om den store festen som gjøres i stand
for oss. I fortellingen var det mange som
hadde unnskyldninger, de hadde så mye
å gjøre, så de hadde ikke tid til fest og
glede.
Nå diktet Kirsten om igjen denne
fortellingen, og nå ble det konfirmasjonsselskapet til Inger Elisabeth,
som det skulle inviteres til. Hvordan det
gikk? Det vet de som var med i Varteig
kirke og fikk være med på konfirmantenes gudstjeneste. For her var det
mye kreativitet og oppfinnsomhet. Noen
hadde laget et kjempebilde av Nattverden. (Lurer på om ikke Leonard ble
litt misunnelig?) Sanggruppa sang aldeles
fantastisk, Det var trompet - og de var
fløytespill, det var dans, noen ordnet det
tekniske og hadde tatt bilder og viste
dem fram, vi hadde en bønnegruppe og
vi hadde orgel med Knut og apell av Leif.
Om jeg glemte noe og noen? Kanskje. Men
jeg og vi som var der, glemmer ikke den
fantastiske gjengen som er konfirmanter
i 2009. Dere er bare flotte.

Og festen settes snart i gang for dere, i
kirkene og hjemme.
Gratulerer! Dere skal konfirmeres. Det
som konfirmeres (bekreftes) er: Dere er
Guds elskede barn! Og vi som er rundt
dere, nikker og er enige. Dere er elsket.
Dere er forskjellige og dere er fantastiske!
Hilsen Kirsten
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Konfirmantene
Konfirmanter i Hafslundsøy kirke
søndag 7. juni kl. 11.00
Madeleine Bjerknes
Ida Marie Gundersen
Malin Haglund
Åsmund Hansen
Christian Holøien
Peter Andrè Larsen
Mats Andreas Lindblad
Tim Didrik A. Sandmark
Kristine Svendsen

Karoline Gundersen
Tonje Johannessen
Jonas Andersen Hasle
Vetle Juliussen
Anna Emilie Klemsdal
Elisabeth Knapstad
Linn Therese Molteberg Kristiansen
Elin Lunde
Silje Lunde
Aleksander Vollebekk Olsen

Konfirmanter i Hafslundsøy kirke
sondag 7. juni kl. 13.00
Solveig Skaar Eliassen
Alexander Holten
Silje Elisabeth Johansen
Åge Andrè Kalvik
Fredrik Andreas Karlsson
Christopher Andrè Ottesen
Sondre Marensius Skoglund
Helene Tång

Konfirmanter i Varteig kirke
søndag 14. juni kl. 11.00

Konfirmanter i Varteig kirke
søndag 14. juni kl. 13.00
Maren Andersen
Steinar Andersen
Ida Skute Bråten
Anders Kultorp
Caroline Odden
Jens Tommy Olsen
Jeanette Sandvik
Ingerid Synnøve Åsheim

Konfirmanter i Varteig 1959
Tradisjonen tro er 50-års konfirmantene
i Varteig invitert til gudstjenesten i
forbindelse med bygdedagen. Bygdedagen er i år søndag 21. juni. Denne dagen
blir det en spesiell gudstjeneste i Varteig
kirke, en gudstjeneste «anno 1859», og
med tidligere sokneprest i Varteig Ørnulf
Elseth som prest. (Se også neste side.)
Bildet viser:
Første rekke fra venstre: Eva Lunde,
Astrid Kristiansen, sokneprest Birger
Ingolfstad, Gunvor Else Gressløs og Eli
Irene Spydevold.
Andre rekke: Finn Harald Dueholen,
Thor Ivar Sundås, Edel Monica Kokkim,
Henny Karin Olsen, Åse Marit Gabestad,
Inger Lise Kokkim,Øistein Roger Belsby
og Helge Peder Tomta.
Tredje rekke: Reidar V. Kynningsrud
(Holt), Hans Arne Bratteli, Hans Gryte,
Kristian Sikkeland og Arild Johannes
Smaaberg.
Bildet ble tatt på konfirmasjonsdagen i
Varteig kirke, søndag 30. august 1959.
Fotograf: Solberg Foto
(Eier av bildet: Eli Glomsrud)

Konfirmantene som ble konfirmert i Varteig kirke i jubileumsåret 1959 er invitert til
jubileumsgudstjeneste i Varteig kirke på bygdedagen. (Foto: Solberg Foto)
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Varteig kirke 1859 - 2009

Gudstjeneste anno 1859
21. juni er det Bygdedagen
i Varteig og denne søndagen vil vi holde gudstjenesten etter den liturgien de brukte da kirken
var ny i 1859! Da håper vi
på full kirke, og oppfordrer de som kan og har
lyst til å kle seg omtrent
slik de gjorde den gangen.
Kanskje har du til og med
noe gammelt liggende fra
tidligere generasjoner,
som det nå er en gyllen
anledning til å få brukt!
Etter datidens tradisjon satt
kvinnene på venstre side av kirken
og mennene på høyre, og slik blir det
også denne søndagen. Kvinnelige
prester var det slett ikke, så vi har
fått tidligere sokneprest i Varteig og
nå domprost i Bergen, Ørnulf Elseth,
til å komme og forrette, og da ikler

Eksteriørbilde av Varteig kirke, tatt før restaureringen i 1911. Som man ser, var tårnet
den gang plassert midt på kirken. (Bildets eier: Ingrid Westgård).

han seg nok også sin gamle
prestekjole. Liturgien er litt
annerledes enn den er nå - og kanskje
vil vi oppdage at noe forandring er
av det gode. Men det er spennende å
se at mye også er til å kjenne igjen.

Salmene for eksempel, synger vi
mange av fortsatt, om enn i nyere
språkdrakt.

Ørnulf Elseth.

Bilde tatt av Olav Spydevold like etter restaureringen av kirken i 1911. Bildet er tatt
mot våpenhuset, med kirkeorgelet på galleriet. Legg spesielt merke til lysekrona.
Orgelet var for øvrig en gave fra Johan Widnes, opprinnelig fra Skiptvet, men med
solide Varteig-røtter, og som utvandret til Amerika.
(Bildets eier: Varteig Historielag.)

Bygdedagsgudstjenesten
er
tradisjonelt den gudstjenesten der 50årskonfirmantene er invitert og
presentert, og de er med også i denne
gudstjenesten! Denne tradisjonen er
så viktig at den tar vi med - om den
enn er av litt nyere dato enn 150 år...
Vi tror dette kan bli (nok) en flott
opplevelse i jubileumsåret vårt, og
håper du vil være med! Velkommen!
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Varteig kirke 1859 - 2009
Jubileumsbilde av kirken
og lysestake til salgs
I forbindelse med Varteig kirke 150-årsjubileum selger vi både et vakkert bilde av
Varteig kirke og en lysestake med lys i gavepakning.

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.
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.

Programmet
for
jubileumsåret
Jubileumsåret i Varteig
er godt i gang. Her er
arrangementene for
resten av året:
Onsdag 27. mai kl. 19.30:
Korps- og korkonsert med Rakkestad
skolekorps og Varteig menighetskor.
Søndag 21. juni kl. 11.00:
Bygdedag med historisk gudstjeneste. Domprost, tidligere
sokneprest i Varteig Egil Elseth
deltar.
Søndag 30. august kl. 11.00:
Friluftsgudstjeneste og idrettsarrangement 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,
festarrangement.

150 års kirkehistorie samlet

I forbindelse med Varteig kirkes 150-års jubileum er
det utgitt et hefte som omtaler kirkens historie. Dette
ble distribuert sammen med forrige nummer av
Varteig menighetsblad til alle husstander i gamle
Varteig kommune, og er nå tilgjengelig i kirkene og
på prestekontoret.
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, menighetsrådsprotokoller, 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 kan hentes i
kirkene våre, og er i tillegg er det
tilgjengelig på menighetsbladets
internettsider, i digitalt format. Heftet
gis bort gratis (men det er selvsagt

Jubileumsskriftet.
anledning til å gi en gave til jubileumsmarkeringene når det er ofring...)
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Påskesamlinger med
Påskefeiringen er vel over,
selv om vi feirer hver søndag
hele året, at Jesus lever!
Barnehagene har markert
påsken med samlinger i
kirkene og på menighetssenteret. Vi hadde skuespill eller tablåer - heter det
kanskje. Uansett, det var
palmesøndagsopptrinn, hvor
palmegrenene ble svingt og
Hosianna - ropene lød sterkt og
flott. Vi hadde fotvask, (men vi
hadde støvlene på) og påskemåltidet til Jesus og disiplene
ble også fortalt og demonstrert.
At Jesus døde, det fikk vi høre om, og vi
hadde både soldater som passet grava og
engel som tok vekk steinen. Engelen
fortalte de triste damene som kom til
grava at Jesus ikke var der lenger, men
at Jesus er oppstått, Jesus lever! Mellom
tablåene sang vi sanger, både «Blomster
små» og «Alle fugler», i tillegg til «Vi tar
hverandres hender» og flere andre
sanger. Knut Bøe spilte på orgelet i
kirken og Aagot Borgen spilte på Hasle.
Kirsten hadde laget opplegg, og barn
og voksne i barnehagene hadde øvd på
forhånd, så nå vet vi hvorfor vi feirer
påske!

Varteig menighetsblad

barnehagene og skolen
Varteig skole
Elever og lærere ved Varteig skole
hadde en flott påskesamling i
kirken. Dette var godt innøvd og en
stor opplevelse å få være med på.
Hver dag i påskeuka ble markert
med en prosesjon av elever fra de
forskjellige klassene fra 1. - 5.
trinn.
Kirsten fortalte påskens historie
dag for dag og det var også øvd
inn en salme for hver enkelt dag.
I tillegg var det også et kjempeflott kor av elever fra 3. klasse,
ledet av Åse Bøe Saltbones. Som
avslutning, og litt av et utropstegn, danset Amalie Christensen
en egenkomponert freestyle-dans,
mens Knut Bøe spilte Hallelujakoret på orgel!
Alt dette - og mer til - fikk vi være med på i Varteig og
Hafslundsøy! Og så kom påsken med sterke og flotte
gudstjenester til glede for mange. På bildet kan vi se et
glimt av palmesøndag i Varteig kirke. En festdag for
små og store!
Kirsten

9

Varteig menighetsblad

10

TOMB-stevnet søndag 9. august
Stor parkgudstjeneste på Tomb søndag 9. august
Igjen inviteres det til en opplevelsesrik
søndag for både store og små på Tomb i
Råde. Biskop emeritus Odd Bondevik
taler under parkgudstjenesten, og sanger og musiker Tore Thomassen deltar

både under gudstjenesten og ettermiddagssamlingen. Kapellan i Råde menighet, Per Willy Wilhelmsen, er liturg, mens
Rådes kantor, Børge Sandal, er organist.
Han har også med seg et lite orkester.

Tomb feirer sine 70 års som skole i år, og
i den forbindelse deltar Normisjons
generalsekretær Rolf Kjøde under
stevnets ettermiddagssamling hvor det
også blir litt bursdagsfeiring, et lite
misjonsvindu og mye sang ved Tore
Thomassen.
Årets seminar har denne gang fokus på
friskoler og disse skolenes betydning.
Generalsekretær Torgeir Flateby i KFF,
Kristne Friskolers Forbund, inviterer til
en spennende time i skolens gymsal
mellom kl 15 og 16. «Med tro og håp på
timeplanen - om kristne friskoler i
dagens samfunn» er et aktuelt tema for
jubilanten Tomb, andre friskoler og ikke
minst samfunnet for øvrig.
I pausene kan både store og små delta i
en jungelløype i parkområdet.
Det er Tomb, samt organisasjonene i
SMM (Samarbeid Menighet og Misjon)
som er arrangør og som i denne
sammenheng består av Det norske
Misjonsselskap, Normisjon, Misjonsalliansen, Den norske Israelsmisjon,
Tibetmisjonen, Areopagos, Råde
menighet og Borg bispedømme.
Organisasjonene er representert med
aktiviteter på et lite misjonstorg.
Salg av varm mat, rømmegrøt og kioskvarer hører med på et hvert Tombstevne.

Program:
Kl 12.00: Park-gudstjeneste
Taler: Biskop emeritus Odd Bondevik
Sang: Tore Thomassen
Kantor Børge Sandal m orkester
Kl 13.15 - 15.30: Jungelløype - kiosksalg
- organisasjonstorg
Kl 15.00: Seminar ved Torgeir Flateby,
generalsekretær i KFF, Kristne
Friskolers Forbund, i gymsalen
Tema: Med tro og håp på timeplanen om kristne friskoler i dagens samfunn
Kl 16.30: Ettermiddagssamling i parken
Sang: Tore Thomassen
Andakt: Rolf Kjøde, generalsekretær i
Normisjon
Misjonsvindu, bursdagsmarkering Tomb 70 år

Biskop Odd Bondevik

41.000 kroner til Fasteaksjonen
Konfirmantene på Hafslundsøy og i Varteig samlet
inn til sammen vel 41.000 kr. til årets fasteaksjon.
En hjertelig takk til alle som bidro med penger, og
til konfirmantene og foreldrene som kjørte dem:
Tusen takk, dette hadde vi ikke klart uten dere!
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Hafslundsøy Barnegodspel sang.

Familiegudstjeneste
i Hafslundsøy kirke
Kirkeklovnen Kurla var med på å dele ut kirkebøkene.

Det var familiegudstjeneste med mye
sang og glede i Hafslundsøy kirke,
søndag 10. mai. Mange stolte og glade 4åringer fikk kirkebok og Hafslundsøy
barnegospel sang kjempeflott! Ingrid

prest ledet gudstjenesten, og vi fikk besøk
av kirkeklovnen Kurla. En fin
gudstjeneste for alle små og store! - Og
så var det masse boller, saft og kaffe
etterpå!

Etter at kirkebøkene var delt ut, sang barna, godt hjulpet av barnegospelkoret, sanger fra bøkene.

Bli med på busstur lørdag 22. august!
Lørdag 22. august arrangerer Varteig og Hafslundsøy menigheter sammen
med VI-Normisjon en busstur fra Varteig/Hafslundsøy til Vestfold og Gjennestad gartnerskole. Der vil
vi få en spennende omvisning i Den Bibelske Hagen.

Vi tenker å reise med buss fra Varteig
tidlig på formiddagen, ta båten mellom
Moss og Horten, besøke Gjennestad, og
så ta båten fra Sandefjord til Strømstad
på vei hjem. Her ombord blir det
anledning til å kjøpe middag/bufeet, før
vi setter kursen hjem igjen i kveldingen,
fra Strømstad til Øya/Varteig.
Prisen blir kr. 300,- pr. pers + middag.
Vi vil også ha med kaffe og kaker som
serveres underveis.

Påmelding til menighetskontoret.
Følg med for nærmere kunngjøring om
påmeldingsfrist og avreisetidspunkt og
sted, eller ta kontakt med oss på
kontoret så får du nødvendig informasjon der.

Ingrid prest
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for barn 0-1 år,
tirsdager kl. 11.00 i Hasle menighetssenter:
18. august
25. august
1. september

8. september
(15. september utgår grunnet valget)
22. september

for barn 1-3 år,
onsdager kl. 17.30 i Hasle menighetssenter:
7. oktober
14. oktober
(hverdagsgudstjeneste)
21. oktober

28. oktober
4. november
11. november

Barnekor med barn 3-6 år,
annenhver onsdag kl 17.30 i Hasle menighetssenter:
26. august
21. oktober
9. september
4. noveber
23. september
18. november
14. oktober
(hverdagsgudstjeneste i Hafslundsøy kirke)

- er et kor for barn over 6 år
- øver i Hasle Menighetssenter annenhver tirsdag kl.18.00 - 19.30
Øvelser:
8. september
20. oktober
22. september
3. november
6. oktober
17. november
Kontakt: Kirsten Brandt, tlf. 936 37 578
Ragnhild Brenne, tlf. 69 13 11 47

Varteig Menighetsblad.
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Ferieavvikling

Varteig preste- og menighetskontor

Daglig leder Sidsel Mathisen har
ferie uke 29, 30 og 31.
Sokneprest Ingrid D. Levinsen har
ferie uke 31, 32, 33 og 34.
Kontoret kan være ubetjent noen
dager denne perioden.

Ingaveien 33, 1735 Varteig

Slekters
gang
Døpte:
Hafslundsøy kirke:
Andrea Elisabeth Karlsen
Varteig kirke:
Frida Kampenes
Emma Bøe
Malin Isabell Busterud Odden
Niklas Røine Westli
Maia Kristin Holmen
Nora Sofie Caldén Myhre
Marit Johanne Gabestad
Nicolay Brusevold-Nilsen
Karoline Eliassen Stordahl
Emma Løkkeberg
Odin Aleksander Jensen Andersen

Vigde:
Varteig kirke:
Ronja Lunde og
Sven Rino Andersen

Døde:

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:
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

Høgheim
Furuholmveien 12

Kjell Olav Strand
Ragnhild K. Kullerud
Georg Johannes Aaser
Arlette Jacqueline
Marguerite Birkeland
Thor Petter Tangen
Bjørn O.Winsvold
Johan Lunde

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

Din totalleverandør
av byggevarer
-spiller på ditt lag
org.nr. 969 674 882

post@brattset.no, Brenneveien 85, 1735 VARTEIG
Tlf: 69 13 28 40 - 907 53 371 Fax 69 15 37 68

Varteig menighetsblad

14

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 09
Gunnar Aarum
MAXI TAXI

Avd.
1. Hafslundsøy Bakeri
3. Halden Storsenter
5. Hafslundsøy Senter
6. Storbyen Sarpsborg
8. Stortorget Rakkestad
Kontor:
Nordbyv.87 1734 Hafslundsøy
Fax

69
69
69
69
69

133460
187895
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!

oyabakern@baker-skoglund.no

Varteig menighetsblad
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GUDSTJENESTER
Søndag er gudstjenestedag

Telefonnummer
for kirkeskyss:
95 09 63 29

Søndag 31. mai

Søndag 28. juni

Søndag 2. august

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.

4. søndag etter pinse
Luk 15,1-10
Mi 7,18-19 og Ef 2,1-10
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved vikarprest Magne
Grønnlien. Offer til kirkens ressurssenter
mot vold og seksuelle overgrep.

9. søndag etter pinse
Matt 7,15-20
Mi 3,5-7 og Gal 1,6-9
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved vikarprest. Nattverd.
Offer til konfirmantarbeidet.

Søndag 7. juni

Søndag 5. juli

Treenighetssøndag
Joh 3,1-15
5 Mos 6,4-7 og Rom 11,33-36
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen og menighetspedagog
Kirsten Brandt. Offer til konfirmantarbeidet.
Hafslundsøy kirke kl. 13.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen og menighetspedagog
Kirsten Brandt. Offer til konfirmantarbeidet.
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd.

5. søndag etter pinse
Jak 4,11-12
1 Mos 4,8-15 og Matt 7,1-5
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.

10. søndag etter pinse
Sal 8,4-10
1 Kor 3,10-17 og Matt 25,14-30
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved vikarprest. Nattverd.
Offer til NKSS (Skolelaget).

Søndag 12. juli
6. søndag etter pinse (aposteldagen)
Luk 5,1-11
1 Mos 12,1-4a og 1 Tim 1,12-17
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til misjonsalliansen.

Søndag 14. juni
2. søndag etter pinse
Luk 16,19-31
5 Mos 15,7-8.10-11og 1 Joh 3,13-18
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen. Nattverd. Offer til orgelet i Hafslundsøy kirke.
Varteig kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kirsten Brandt. Offer til konfirmantarbeidet.
Varteig kirke kl. 13.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kirsten Brandt. Offer til konfirmantarbeidet.

Søndag 21. juni
3. søndag etter pinse
Luk 14,16-24
Jes 25,6-7 og Åp 19,5-9
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved domprost Ørnulf
Elseth og sokneprest Ingrid D. Levinsen.
Feiring av bygdedagen og markering av
Varteig kirkes 150-års jubileum. Gudstjeneste etter gammel ordning. 50-års
konfirmantene er spesielt invitert til
kirken.
Med forbehold om endringer.

Søndag 9. august

Søndag 16. august
11. søndag etter pinse
Luk 19,41-48
Jer 18,1-10 og Rom 9,1-5 og 10,1-4
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved vikarprest. Offer til
menighetsarbeidet.

Søndag 23. august
12. søndag etter pinse
Luk 18,9-14
Jes 2,12-17 og Rom 3,21-26
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved vikarprest. Offer til
konfirmantarbeidet.

Søndag 30. august

Varteig kirke.

Søndag 19. juli
7. søndag etter pinse
Matt 5,20-24[25-26]
5 Mos 30,11-16 og Fil 3,3b-11
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til Østfold søndagsskolekrets.

Søndag 26. juli
8. søndag etter pinse
Mark 8,1-9
Sal 147,1-11 og 2 Kor 9,8-12
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen. Offer til speiderne på Hafslundsøy.

13. søndag etter pinse
Mark 7,31-37
1 Sam 3,1-10 og 2 Kor 3,4-6
Varteig idrettsplass kl. 11.00:
Friluftsgudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen i samarbeid med
Varteig Idrettslag og Varteig Orienteringslag. Markering av Varteig kirkes
150-års jubileum. Offer til kirkejubileet.

Søndag 6. september
14. søndag etter pinse
Luk 10,25-37
3 Mos 19,16-18 og 1 Joh 4,7-10
Varteig kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen. Høsttakkefest. Utdeling av «Min kirkebok» til 4-åringene.
Nattverd. Offer til menighetens trosopplæring. Kirkekaffe.

Ønsker du skyss til kirken?
Ring 95 09 63 29

Kirkenringen
Hafslundsøy
kirke
Program:
19. august kl. 19.00
16. september kl. 19.00
21. oktober kl. 19.00

Hverdagsgudstjeneste
Hafslundsøy kirke
onsdag 14. oktober
kl. 17.30.
Barnesanggruppene deltar,
så det blir mye sang og glede!
Kirkekaffe/ saft.
Alle er veldig velkommen!

Hafslundsøy kirke.

18. november kl. 19.00

Varteig
Historielag

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

Varteig
bygdekvinnelag
Program våren 2009
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.

Fredag 5. juni:
Tur til Lilledal
Samlingene er på Hasle menighetssenter og starter kl. 19.30.

Seniortreff
på Breidablikk
fredag 19. juni kl 17.00.
Prostiprest Leif Levinsen forteller
fra Israel.
Bevertnig, utlodning.
Alle hjertelig velkommen!
Arr.: Breidablikks venner.

Program ut året:
Søndag 21. juni:
Bygdedagen, hvor historielaget er
medarrangør og har egne utstillinger.
Dessuten er det plottet medlemsmøter i Peisestua på kommunelokalet mandagene
28. september,
2. november og
7. desember (julemøte).
Alle møtene begynner kl. 19.00.
For mer informasjon - se:
www.varteig-historielag.no

Velkommen!

