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Varteig menighetsblad

4 x 6 = 24
Vi er ved semesterstart for et nytt skoleår og et nytt arbeidsår, og i denne forbindelse
tenkte jeg at jeg vil snakke litt om matematikk.

Jeg vet ikke hva slags forhold du har eller har hatt til matte. Jeg tror jeg likte det
rimelig greit så lenge jeg gikk på skolen, men begeistringen har avtatt med årene.
Likevel har jeg lyst her til å gi deg et regnestykke med på veien. Og dette regnestykket
håper jeg du skal huske.

Det er: 4 x 6 = 24

Og grunnen til at jeg vil at du, og vi alle, skal huske det, er at dett kan hjelpe oss til
å huske bibelstedet 4. Mosebok, kapittel 6, v. 24.
4 x 6 = 24.

Og i 4. Mosebok 6, 24 står disse ordene her:
Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Disse ordene lød den dagen du ble døpt. Disse ordene får du med deg fra hver eneste
gudstjeneste og samling vi har i vår kirke. Og disse ordene ønsker jeg at du kan bære
med deg gjennom livet, uansett hvordan det vil arte seg.

Da du ble døpt ble du også tegnet med korsets tegn.
Hver gang vi lyser velsignelsen i kirken blir dette korstegnet gjentatt.
Og dette korsmerket viser at vi hører til hos Gud. Og om ikke vi kan se det, så bærer
vi det med oss, nesten som et vannmerke, og Gud ser det.
For korset, og da tenker jeg på Jesu kors, har gitt oss mulighet til å kalle Gud for vår
Far. Så nær ham kan vi leve!

Vi har ikke sett Guds ansikt.
Men gjennom Jesus har Gud gitt til kjenne hvem han er.
Han har vist oss Guds omsorg. Han har vist oss Guds betingelsesløse kjærlighet. Han
har vist oss Guds nåde, og han har gitt oss Guds fred og velsignelse.

Livene våre vil arte seg forkjellig. Og også dagene våre er forskjellige gjennom et liv.
Men uansett hvordan livet og dagene er, ønsker jeg for oss alle at vi skal få leve i denne
velsignelsen.
Gud har skapt oss. Han har gitt oss livet. Og i Guds øyne er vi, hver og en, helt unike
- og han har gitt mye for å møte ditt blikk når han ser til deg og når
han ser på deg!

Derfor vil jeg at du skal huske dette lille mattestykket:
4 x 6 = 24.

For husker du det, har du velsignelsen, bokstavelig
talt for hånden når det skal være, både i dag og for
dager som kommer:
Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. +
Amen.
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Kirkevalget 2009

Bruk stemmeretten ved
årets kirkevalg!

Søndag 13. og mandag 14.
september er det kirke-
valg. Da skal det velges
nye menighetsråd og
bispedømmeråd. Alle som
har stemmerett har fått
tilsendt valgkort med opp-
lysninger om hvor og når
de kan stemme. Valget
avholdes samtidig med
årets stortingsvalg, og
valglokalene for kirke-
valget er i nærheten av
stedene der stortings-
valget avholdes. Bruk
stemmretten din!

Alle som har stemmerett ved årets kirkevalg har fått et slikt valgkort i posten. Der
finnes opplysninger om hvor og når det er mulig å avgi stemme.

I år kan alle medlemmer av Den norske
kirke stemme på både menighetsråd og
bispedømmeråd. Rådene får denne gang
en funksjonstid på to år, fordi kirkevalget
for fremtiden skal avholdes samtidig
med kommune- og fylkesvalgene.

15-åringer
får stemme
Ved kirkevalget har alle medlemmer av
Den norske kirke som er over 15 år
stemmerett. Det vil si, alle som fyller 15
år i løpet av året, de som er født i 1994
eller tidligere, har stemmerett.
Dersom du er forhindret fra å stemme
på valgdagene, har du mulighet til å avgi
forhåndsstemme allerede nå. Forhånds-
stemmer mottas i perioden 10. august
til 11. september. Nærmere opp-
lysninger om hvordan du kan avgi
forhåndsstemme kan du få ved å
henvende deg til menighetskontoret i
Varteig, telefon 69 12 35 97.

Du kan påvirke
resultatet
Det foreligger bare en liste med kandi-
dater til menighetsrådsvalget i Varteig.
Din stemme kan likevel påvirke
resultatet av valget:
Du kan gi tilleggsstemme til de
kandidatene du ønsker skal få fast plass
i menighetsrådet. Du kan også stryke

kandidater, eller gi dem en annen plass
på listen. Dette er nærmere beskrevet i
den informasjonen som er sendt ut
sammen med valgkortet.
For første gang skal alle medlemmer av
Den norske kirke få bestemme hvem som
skal sitte i bispedømmerådene og
dermed også i Den norske kirkes høyeste
organ kirkemøtet.
Ved årets valg kan kirke-medlemmene
benytte to stemmesedler: en for menig-
hetsrådsvalget og en for bispedømme-
rådsvalget.

Også på stemmesedlene for bispedømme-
rådsvalget kan velgerne påvirke
resultatet:
Der skal en til fem kandidater rangeres,
det vil si at det skal settes kryss for en
kandidat som er velgerens førstevalg,
eventuelt et kryss for annetvalg o.s.v.
inntil for fem kandidater. Også dette er
beskrevet i informasjonen som er
tilsendt.

Valg i Varteig sokn
Valgdager:
Søndag 13. september kl. 16.00-21.00
Mandag 14. september kl. 10.00-21.00

Stemmelokaler:
Hafslundsøy valgkrets:
Hafslundsøy skole, i aktivitetsrom nær
gymnastikksalen.
Ise valgkrets:
Vestvold kultursenter, i rom til høyre
etter inngangen.

Varteig velgkrets:
I kommunelokalet, i grupperom til
høyre etter hovedinngangen.

Hasle valgkrets:
Hasle menighetssenter, peisestua i
kjelleren.

Det vil være tydelig skiltet på alle
stemmelokalene hvor Kirkevalget
finner sted.
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Kirkevalget 2009

Kandidatene ved årets valg
til Varteig menighetsråd

Anders Sikkeland,
Ise, 57 år,
anleggsarbeider

Har tidligere vært medlem av
Varteig menighetsråd.
Er fungerende klokker i Varteig
kirke.

Er opptatt av at kirken skal være
en fordomsfri formidler av det
kristne budskap. Ønsker Kirken
som en åpen kirke hvor
mennesker alltid føler seg
velkommen.

Else Bergerud,
Hafslundsøy, 67 år,
husmor

Aktiv i Kirkeforeningen på Hafs-
lundsøy. Også aktiv i Kvinne-
foreningen i Varteig og i Varteig
Sjømannsmisjonsforening,. Ofte å
finne blant «kjøkkenpersonalet»,
enten ved kirkekaffe eller ved
møter med servering i kirken.

Er for ørig mangeårig medlem av
Søndre Skjeberg Sanitets-
forening og Diabetesforeningen.

Silje Elisabeth
Engvoldsen,
Ise, 29 år, lærer

Har tidligere vært aktiv i NMS,
verv i Barne og ungdomsrådet. I
studietiden var jeg engasjert i
studentråd og i Pedagog Student-
ene.
Jeg er gift og har to barn, så
familieliv og jobb fyller mye av
tiden min. Denne høsten starter
det opp et nytt gospelkor i
Sarpsborg for alle mellom 20 og
45 år, dette er noe vi ser frem til,
skal bli godt å få friske opp gamle
korstemmer.

Ønsker at kirken skal være en
plass for alle i menigheten, det
er viktig  å jobbe for at alle skal
føle seg hjemme i menigheten.
Barne -og ungdomsarbeid er
viktig for at menigheten skal
vokse videre, så det er noe man
aldri må slutte å satse på.  Vi må
alltid bli flinkere til å se og bruke
de ressursene vi har i vår
menighet.
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Kirkevalget 2009

Leif Brenne,
Varteig, 65 år,
førtidspensjonist (AFP)

Har tidligere vært medlem av
Varteig menighetsråd en peridoe
på 80-tallet, og medlem av sit-
tende menighetsråd. Leder av
jubileumskomiteen for opp-
pussing av Varteig kirke til 150
årsjubileet i 2009. Medlem i
arrangementskomiteen for
kirkens 150 årsjubileum. Er
medlem i VI Normisjon.

Ellers interessert i kristent
arbeid og misjon.

Er spesielt opptatt av å få yngre
mennesker til gudstjenestene.

Ann-Kristin Handelsby,
Ise, 49 år,
sekretær

Tidligere styremedlem i Nor-
misjon. Nåværende styremedlem
ved Haugetun Folkehøyskole.

Er spesielt interessert i sang og
musikk.

Er opptatt av musikk og kultur,
og at kirken skal være åpen og
inkluderende.

Gunnar Larsen,
Hasle, 57 år,
typograf

Var voksenleder i ungdoms-
klubben «Ørneredet» på Breida-
blikk, senere i ungdomsklubben
«Felix» på Hasle menighetssenter.
Er nå styremedlem i Hasle
KFUK-M.

Er med i Sarpsborg kammerkor.

Kandidatene ved årets valg
til Varteig menighetsråd
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Kirkevalget 2009

Kandidatene ved årets valg
til Varteig menighetsråd

Lisbeth Johansen,
Hafslundsøy, 61 år,
kirketjener

Medlem av menighetsutvalget på
Hafslundsøy fra kirken ble
bygget og frem til sammen-
slutningen med Varteig i 2005.
Tidligere formann for Kirke-
ringen på Hafslundsøy og mange-
årig medlem av Kirkeforeningen,
både før kirken ble bygget og i
tiden etterpå.

Er spesielt interessert i søndags-
skole- og barnemisjonsarbeid.

Reidun Bøe Hansen,
Varteig, 62 år, APF-
pensjonert sykepleier

Har drevet diverse arbeid blant
barn hele mitt voksne liv. Er
fremdeles med i barneforeningen
Våren (NMS).

Ønsker at Varteig menighet skal
være åpen og inkluderende og ta
godt vare på mennesker som
søker kirken i forskjellige
livssituasjoner.

Kjell Lunde,
Varteig, 65 år,
sivilingeniør

Leder av Varteig Historielag.

Tidligere leder av Varteig Idretts-
lag. Tidligere leder av Varteig
Orienteringslag. Tidligere leder
av Teknisk utvalg i Varteig
kommune. Tidligere medlem av
Varteig kommunestyre. Tidligere
medlem av Varteig kulturstyre.
Tidligere medlem av Sarpsborg
bystyre. Tildligere medlem av
Sarpsborg kulturutvalg. Tidligere
medlem av Sarpsborg tekniske
hovedutvalg.

Kirkevalget 2009
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Kirkevalget 2009

Kandidatene ved årets valg
til Varteig menighetsråd

Martin Hansen,
Varteig, 29 år,
anleggsgartner

Har sittet i diverse styrer innen-
for Normisjon og Det norske
misjonsselskap.

Er spesielt opptatt av tydelig og
uredd forkynnelse. Samarbeid
mellom kristne organisasjoner.

Bente Åsheim,
Ise, 39 år,
lærer

Jeg har vært med i Hafslund
menighetsråd i 3 perioder: 1993-
2005
Jeg er født og oppvokst på
Borgenhaugen, og har vært med
på Betlehem på Borgenhaugen i
alle år. Har sunget i Betlehem
ungdomskor fra 1981-2000, og
drevet barnegospel der i ca. tre
år.

Jeg er veldig glad i sang og
musikk. Synger ofte alene eller
sammen med min mor og søster.
Har også hatt med meg min datter
på 13 år noen ganger.

Er veldig glad i barn og jobber
med barn både hjemme og i
jobbsammenheng, og synes det er
moro med barn, sang og musikk.

Knut Bøe,
Varteig, 66 år,
organist/pensjonist

Formann i tidligere Varteig
kristelige ungdomsforening og
nåværende Breidablikks venner.
Leder i Hasle Menighetssenter.
Dirigent for Varteig Menighets-
kor.

Vil arbeide for å styrke barne- og
ungdomsarbeidet i menigheten.

Ser på den kristne sang- og
musikkskatten som et vesentlig
middel for å fremme levende tro
og nå ut med evangeliet i menig-
heten.
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Kirkevalget 2009

Kandidater til
bispedømmerådsvalget i Borg

Erling Birkedal, 54 år, Nittedal sokn, forsker

Bjørg Jorunn Børresen, 60 år, Ås sokn, lærer

Arnhild Fjose, 66 år, Skoklefall sokn, pensjonist

Kirsti Harda Frøshaug, 59 år, Lørenskog, psykiatrisk sykepleier

Aase Brit Hertzenberg Fæhn, 43 år, Furuset sokn. fastlege

Ole Petter Gjerlaug, 63 år, Våler sokn, pensjonist

Arne Hagen, 66 år, Råholt sokn, pensjonist

Liv Betty Hesjadalen, 57 år, Rygge sokn, høyskolelektor

Frøydis Indgjerdingen, 22 år, Hurdal sokn, student

Wenche Tuman Jonsen, 63 år, Fredrikstad domkirke sokn,
klaverpedagog

Anne Gangnes Kleiven, 54 år, Rømskog sokn, adjunkt

Tove Wenche Kåseth Kopperud, 63 år, Eidsberg sokn, pensjonist

Nina Elisabeth Lind, 53 år, Årnes sokn, bioingeniør

Ingvar Lyche, 62 år, Råde sokn, studieforbundsleder

Bjørn-Terje Mathisen, 60 år, Skjeberg sokn, markedssjef

Jofrid Trandem Myhre, 45 år, Jeløy sokn, seksjonssjef

Bjørn Solberg, 62 år, Mysen sokn, rektor

Ingrid Vik Strandli, 19 år, Årnes sokn, student

Lars Jørgen Steenstrup Sønsteby, 17 år, Ski sokn, skoleelev

Nils Rune Wennesvold, 56 år, Skårer sokn, regionsleder

Andreas Henriksen Aarflot, 20 år, Ås sokn, student

Elina-Victoria Aas-Torkildsen, 20 år, Nittedal sokn, student

Alle kandidatene er presentert på www.kirken.no.

Bispedømmerådsvalget 2009
Tidligere er bispedømmerådene blitt
valg av menighetsrådene. Nytt av året
er at det er direkte valg også på
bispedømmeråd. Det betyr at velgerne

ved årets kirkevalg blir oppfordret om å
bruke to stemmesedler, en for
menighetsrådsvalget og en for
bispedømmerådsvalget.

Bispedømmerådet består av biskopen, 7-
8 medlemmer av kirken og to kirkelig
ansatte. Bispedømmerådet har normalt
en funksjonstid på fire år, men etter årets
valg får også bispedømmerådet en
funksjonstid på bare to år. Dette fordi
kirkevalgene skal synkroniseres med
valgene til kommunestyre og fylkesting.
Det er bispedømmerådet som ansetter
menighetsprester i bispedømmet.
Bispedømmerådet er prestenes arbeids-
giver.
Bispedømmerådet forvalter
tilskudd til stillinger
innen undervisning og
diakoni.
Kirkemøtet er kirkens
øverste represent-
ative organ. Det er
sammen med Bispe-
møtet kirkens øverste
læremyndighet og
vedtar en rekke
uttalelser om aktuelle tema i kirke og
samfunn. Kirkemøtet består av
bispedømmerådene samt leder av
Samisk kirkeråd. Medlemmene av
bispedømmerådet i Borg er altså Borg
bispedømmes utsendinger til Kirke-
møtet.
Mens listen til menighetsrådsvalget for
så vidt kan leveres «blank» - uten at
velgeren har gjort noen endringer, er det
nødvendig å gjøre noe med stemme-
seddelen som skal benyttes ved valget
til bispedømmeråd.
Valglisten som benyttes ved bispe-
dømmerådsvalget er alfabetisk ordnet.
Ved siden av navnene på kandidatene er
det fem kollonner der det kan krysses av.
Alle velgere må minst sette kryss ved en
kandidat, det som er velgerens førstevalg.
Det er imidlertid mulighet til å rangere
inntil fem av kandidatene. Listen med
kandidater er gjengitt her. Den står også
i informasjonsheftet som fulgte med
valgkortet til kirkevalget. Kandidatene
er presentert på Borg bispedømmes sider
på www. kirken.no.
Det kan være greit å gå gjennom kandi-
datlisten og tenke over hvilke kandi-
dater du vil rangere før du går til stemme-
lokalet.
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Kirkevalget 2009

Stortingsvalget,
kirkevalget og bønn

På valgdagene 13. og 14. september
denne høsten skal det velges nytt Stor-
ting, nytt menighetsråd og nytt bispe-
dømmeråd. I år gjelder de kirkelige

valgene for to år, siden disse valgene fra
2011 skal legges sammen med kommune-
valgene.

* Bispedømmerådene utgjør størstedelen
av Kirkemøtet, som i kommende
toårsperiode skal ta stilling til reform av
kirkens gudstjenesteliv, med liturgier,
tekstbok og salmebøker.
* Menighetsrådet skal etter kirkeloven
«ha sin oppmerksomhet henvendt på alt
som kan gjøres for å vekke og nære det
kristelige liv i soknet, særlig at
Guds ord kan bli rikelig forkynt,
syke og døende betjent med det,
døpte gis dåpsopplæring, barn
og unge samlet om gode formål
og legemlig og åndelig nød
avhjulpet.»

Alle tre valgene har konse-
kvenser for kirkens liv og våre
liv generelt, lokalt og nasjonalt
i Norge. Derfor er det god grunn
for å be for valget, slik at alle
valgene må bli til beste for vårt
folk og vår kirke.

Å være kirke
Kirkens fremste kall er å søke
Gud (Matt 6,33) og deretter
utbre hans rike på jorden i ord
og gjerning. Alle mennesker må
få vite at de er elsket og at Jesus
har laget ferdig en plass for det
enkelte mennesket i him-
melen.(Joh 14,1-2f) Jesus har
gjort klart evige liv og et evig
håp for alle mennesker. Det er
det viktig at alle får vite om
denne fantastiske gaven, slik at
de kan ta imot den og dra nytte
av Guds gaver, både i dette og
det kommende liv.

Vi har også mulighet til å være kirke i
valglokalene. Vi har mulighet til å bringe
med oss en smak av himmelen, av de
evige goder inn i valglokalene, ved at vi
ber om tilgivelse og om Guds velsignelse

i valglokalene. Våre bønner kan
føre til velsignelse for oss selv,
og også for vårt land, så sant
vi bevist ber. La oss derfor
leve ut vår tro og bruke
bønnens mulighet
også når vi er i
valglokalene. «Det

er makt i de foldede hender...» og «Det er
svar underveis..» står det i sangen.

Både Stortingsvalget og Kirkevalget er
svært viktig for oss som folk og land. Det
handler om mange ting, men også om
hvor stor plass, Gud og hans gode verdier

skal ha i samfunnet vårt. Derfor er det
viktig å be for valgene. Både før

valgdagen og på valgdagene. Før i
tiden var det vanlig at kirken
utlyste faste og bønn når det var
viktige ting som sto på spill. Under
og på selve valgdagene dette året
er det god grunn til å utlyse faste og

bønn. Det er mye som står på
spill, kanskje mer enn vi tror.

Verdivalg
I år mer enn valgene før, er årets
valg et verdivalg. Hvilke
verdier skal råde i vårt lands
styre og hva skal vektlegges i
kirken? Vi som velgere har stor
mulighet til å påvirke dette
med vår stemme i alle tre
valgene. Det er viktig at vi
stemmer og ikke gir opp. Det
er også viktig å be om at vi får
vite eller forstår hvem det er
klokt å stemme på, slik at gode
mennesker blir valgt. Det er
viktig at vi ikke mister vår gode
arv fra våre fedre. Den arven
som faktisk har gitt oss
grunnlaget for de goder vi nyter
i vårt land i dag, både åndelig
og menneskelig. Det er viktig å
ikke glemme hvor vi kommer
fra, at de eldre blant oss enda
husker fattigdom og nød i vårt
eget land. La oss derfor be og
arbeide for at vi får et godt valg.

Skrevet av
Jo Hedberg,

Bønn for Den norske kirke.
(www.kirken.be)



Varteig menighetsblad10

Konfirmanter i Hafslundsøy kirke søndag 7. juni 2009. 1. rekke fra venstre: Ida Marie Gundersen, Madeleine Bjerknes,
menighetspedagog Kirsten Brandt, prostiprest Leif Levinsen, Kristine Svendsen, Solveig Skaar Eliassen. 2. rekke fra venstre:
Åge André Kalvik, Peter André Larsen, Malin Haglund, Helene Tång, Silje Elisabeth Johansen, Tim Didrik A. Sandmark,
Christopher André Ottesen. 3. rekke fra venstre: Åsmund Hansen, Mats Andreas Lindblad, Christian Holøien, Alexander Holten,
Fredrik Andreas Karlsson og Sondre Marensius Skoglund. (Foto: Studio S)

Konfirmantene på Hafslundsøy
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Konfirmantene i Varteig

Konfirmantene i Varteig kirke søndag 14. juni. 1. rekke fra venstre: Jeanette Sandvik, Karoline Gundersen, Elisabeth Knapstad,
menighetspedagog Kristen Brandt, sokneprest Ingrid D. Levinsen, Linn Therese Kristiansen, Caroline Odden, Anna Emilie
Klemsdal. 2. rekke fra venstre: Johanne Mikkelborg, Ida Skute Bråten, Jens Tommy Olsen, Jonas Hasle, Ingerid Synnøve
Åsheim, Silje Lunde, Elin Lunde. 3. rekke fra venstre: Maren Andersen, Aleksander Vollebekk Olsen, Steinar Andersen, Anders
Kultorp, Vetle Juliussen og Tonje Johannessen. (Foto: Studio S)
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Varteig kirke 1859 - 2009

Bygdedag med
historisk sus

Mange hadde tatt utfordringen og funnet fram gamle klær til bygdedagsgudstjenesten. Og kvinnene satt på venstre side av
kirken, mennene på høyre. (Fotos: Ketil Strebel

Gjensyn med Ørnulf Elseth.

Tidsriktig transport.

Varteig kirkes 150-års jubileum ble markert også ved
bygdedags-gudstjenesten søndag 21. juni. Da ble det
avholdt en gudstjeneste etter samme kirke-ritual som
da kirken ble vigslet i 1859. Tidligere sokneprest i
Varteig Ørnulf Elseth forrettet.
- I 1859 var det utenkelig med kvinnelige
prester, så derfor overlater jeg ordet til
Ørnulf Elseth, sa sokneprest Ingrid D.
Levinsen da hun innledet til bygdedags-
gudstjenesten.
Gudstjenesten ble avholdt etter samme
ritual som da kirken ble vigslet i 1859.
Det vil si etter Danmarks og Norges
Kirke-ritual fra 1685, dog revidert i
1761... Denne gudstjenesteordningen var
i meget stor grad preget av salmesang,
mange salmer med mange vers... Og
bønnen Fader Vår stod også sentralt i
ordningen: den ble gjentatt fem ganger.
Det ble et hyggelig gjensyn med tidligere
sokneprest i Varteig, Ørnulf Elseth. Han
var kledd i gammeldags prestedrakt. Da
han gikk på prekestolen gjorde han det
med en gang klart at han ikke kom til å
holde noen preken i 1859-stil, det synes
han ikke passet seg.

I 1859 var det slik at herrene satt på
høyre side av midtgangen, kvinnene på
venstre side. Slik var det også på
bygdedagsgudstjenesten.
Mange hadde tatt imot utfordringen om
å finne fram gamle klær og kle seg «tids-
riktig» til en 1859-gudstjeneste.
50-års konfirmantene var som vanlig
invitert til gudstjenesten på bygdedagen,
og de ble presentert.

Etter gudstjenesten hilste menigheten på
presten.
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Varteig kirke 1859 - 2009

Programmet
for

jubileumsåret

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

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»,
samarbeid med Rufus.
Søndag 29. november:
Jubileumsgudstjeneste, fest-
arrangement.

Gave fra Bygde-
kvinnelaget

Fem av styremeldemmene i Varteig Bygdekvinnelag foran kirkegårdsmuren som
er blitt satt i stand. Fra venstre Ragnhild Aune Sulusnes, Vigdis Steffen, Liv Torill
Skofteby, Yvonne Lileng og Jorunn Nyborg. (Foto: Ketil Strebel)

Bygdekvinnelaget i Varteig ville gjerne også støtte opp
om årets kirkejubileum med en gave. Laget har
bekostet sedum-beplantning på ikke mindre enn 35
meter av kirkegårdsmuren. Muren ved parkerings-
plassen fra gravkapellet mot kirken er blitt satt i stand,
og alt var klart til jubileumsgudstjenesten på bygde-
dagen.

Bygdekvinnelagets leder Liv Torill
Skofteby kan fortelle at kvinnene var
ivrige pådrivere for å få reist
kirkegårdsmuren før krigen, antagelig
rundt 1938.
- Derfor synes vi det kunne være hyggelig
å bidra til å sette muren i stand i
forbindelse med jubileet, forteller hun.
Saken var oppe på Bygdekvinnelagets
årsmøte i fjor høst, og der ble det vedtatt
å bevilge de nødvendige pengene til å få
på plass sedum-beplantningen på toppen
av muren.
Sarpsborg Park- og Anlegg har gjort
jobben med å rette opp muren, og med
bevilgningen fra Bygdekvinnelaget var
det mulig å bekoste ikke mindre enn 35
meter med matter med seduplanter som
ligger på toppen av muren. Gaven fra
Bygdekvinnelaget har en verdi på 6.500
kroner.
Mye er gjort med Varteig kirke i
forbindelse med årets jubileum: kirken
er pusset opp og området rundt er satt i
stand.
- Vi synes det er hyggelig at det blir så
komplett som mulig, sier Skofteby.
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50-års konfirmantene
tilbake i Varteig kirke

Tradisjonen tro var 50-års konfirmantene invitert til bygdedagsgudstjenesten i Varteig
kirke, og etterfølgende hyggestund i kommunelokalet. Her er årets 50-års konfir-
manter samlet i Varteig kirke. (Foto: Ketil Strebel)

Varteig kirke 1859 - 2009

Gammel lysekrone
på plass i Varteig kirke igjen

- Hvorfor den havnet der er vi noe usikre
på, men det hadde antagelig sammen-
heng med lyssettingen av altertavla i
1959, sier Knut Bøe, medlem av
komiteen som har arbeidet med opp-
pussingen av kirken. - Den store
lysekrona ble bygd om samme år,
forteller han.
Restaureringskomiteen ønsket å følge
opp arkitekt Gunerius Furuholmens
utsmykning av taket. De to store
stjernene har jo en fremtredende
funksjon med hver sin lysekrone.
- Lysekronene ble gitt av brødrene
Mathiesen Hasle til den store
restaureringen i 1911 og var da utstyrt
med parafinlamper. Høsten 1921 fikk
kirken elektrisk lys og det ble da
montert hengende hvite kupler, forteller
Bøe.
For å unngå stilbrudd måtte dederfor
bygges om den lille lysekrona på samme
måte som den store. Dette arbeidet har
Kim Nordli utført på en meget tilfreds-
stillenede måte, og vi kunne glede oss
over å ta den i bruk til bygdedags-
gudstjenesten i år.

Under arbeidet med opp-
pussingen av Varteig kirke
til årets jubileum ble det
funnet en gammel lyse-
krone på loftet i kirken.
Der hadde den ligget i
over 50 år. Nå er den satt i
stand og kommet tilbake
på sin opprinnelige plass:
over koret.

Den lille lysekrona er bygget om og var
på plass til bygdedagsgudstjenesten.

Nå henger det to lysekroner i taket i Varteig kirke, en stor i kirkeskipet og en liten i
koret. Den lille kom for en dag under arbeidet med opppussingen av Varteig kirke
og er restaurert til gammel stil. (Foto: Knut Bøe)
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Undervisnings-
kveld i

Varteig kirke

Tirsdag 8. september kl.
19.00 arrangerer guds-
tjenesteutvalget i Var-
teig sokn en under-
visningskveld i Varteig
kirke der sokneprest
Ingrid D. Levinsen vil gi
oss en innføring i guds-
tjenesten og kirkeåret.
Det er i gang en gudstjenestereform i
Den norske kirke, som skal lede fram
til nye liturgier fra advent 2011.
I den forbindelse har vi, etter pålegg
fra bispedømmet, nedsatt et guds-
tjenesteutvalg som skal jobbe fram
den gudstjenesten vi skal ha lokalt i
Varteig og på Hafslundsøy, ut fra de
valg og rammer dette nye gir rom for.
Men for å gjøre det trenger vi å forstå
hva gudstjeneste og liturgi er, og
hvorfor vi gjør som vi gjør. Dette skal
vi jobbe med denne kvelden, og vi gjør
dette til en åpen kveld som er for alle.
Det gjør vi fordi vi tror at dette kan
være interessant for alle som føler
tilhørighet til kirken, både for dem
som ikke er der så ofte, og for dem
som kan liturgiene ut og inn...
Hvorfor er gudstjenesten som
den er?
Hva er egentlig kirkeåret?
Hva er det med kirkerommet?
Hva betyr alt dette vi gjør søndag
etter søndag?
Noe av dette skal vi få svar på. Og vi
kan love en spennende - og kanskje til
og med lærerik - kveld i Varteig kirke.

Alle er hjertelig velkommen!

Varteig kirke.

Takk til Britt

Organist i Hafslundsøy kirke, Britt M. Sørlie har fått jobb som organist i Rakkestad,
Hun har derfor sagt opp sin stilling i Hafslundsøy kirke. Søndag 28. juni spilte hun for
siste gang til gudstjeneste i Hafslundsøy. Under gudstjenesten overrakte
menighetsrådsleder Torleif Thalberg blomster. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe.
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Varteig Menighetsblad.

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

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

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

18. august   8. september
25. august     (15. september utgår grunnet valget)
  1. september 22. september

  7. oktober 28. oktober
14. oktober   4. november
 (hverdagsgudstjeneste) 11. november
21. oktober
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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:
Alma Sofie Wilhelmsen Rogndalen
Victoria Trondheim Johansson
Isabell Bergsland Ingebretsen

Varteig kirke:
Erle Kristin Frogner
Jacob Thorp Sælid
Adrian Bjerke Karlsen
Tobias Jamissen Lien
Ludvik André Johansen
Henrich Huke Gauksrud
Mali Heer Mariussen

Theodor Nicolay Dahl Holmen

Vigde:

Varteig kirke:
Hege Weimand Holtberget
   og Vegard Roalkvam Larsen
Veronica Bergsland
   og Jarle Pajesø
Linda Iren Uppstrøm Wold
   og Magnus Dokland Kopperud
Grethe Hauge
   og Asbjørn Solberg Pedersen

Døde:
Olaug Andersen
Stein Dahl
Marit Anne-Lise Hansen
Ragnar Anton Berger
Liv Ø. Øsby
Kristian Lunde
Elizabeth Halvorsen
Frank Harald Stålkron
Bjarne Berby
Gjertrud Andreassen

Slekters
gang

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 29

Med forbehold om endringer.

GUDSTJENESTER
Søndag er gudstjenestedag

Telefonnummer
for kirkeskyss:

95 09 63 29

Varteig kirke.

Søndag 27. september
17. søndag etter pinse
Joh 11,17-27.37-44
Hos 6,1-3 og 2 Tim 1,9-12a
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levin-
sen. Offer til konfirmantarbeidet.

Søndag 4. oktober
18. søndag etter pinse
Rom 14,1-8
Jes 1,12-17 og Mark 2,18-28
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved vikarprest. Nattverd.
Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 11. oktober
19. søndag etter pinse
Mark 12,28-34
Sal 73,23-28 og 1 Kor 1,4-9
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog
Kirsten Brandt. Barnas misjonssøndag.
Nattverd. Presentasjon av konfirmant-
ene. Offer til menighetens misjonspro-
sjekt. Kirkekaffe.

Søndag 18. oktober
20. søndag etter pinse
Mark 2,1-12
1 Mos 15,1-6 og Rom 4,1-8
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen og menighetspedagog Kirsten
Brandt. Presentasjon av konfirmantene.
Offer til Sjømannsmisjonen. Kirkekaffe.

Hafslundsøy kirke.

Søndag 20. september
16. søndag etter pinse
Matt 6,24-34
1 Kong 17,8-16 og Gal 5,25-6,5
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levin-
sen. Offer til menighetsarbeidet.

Trenger du noen
å snakke med?

Kirkens SOS
Telefon 815 33 300

www.kirkens-sos.no

Søndag 30. august
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 Orien-
teringslag. 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. Ut-
deling av «Min kirkebok» til 4-åringene.
Nattverd. Offer til menighetens tros-
opplæring. Kirkekaffe.

Søndag 13. september
15. søndag etter pinse
Sal 116,12-16
1 Tess 5,15-24 og Luk 17,11-19
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokne-
prest Ingrid D. Levinsen.
Diakoniens dag. Nattverd.
Offer til diakoniarbeidet.
Kirkekaffe.
Kirkevalg ved egne
valglokaler, se omtale annet sted i
bladet.

Søndag 25. oktober
Bots- og bededag
Jes 59,1-4.8-9
Gal 5,16-24 og Matt 3,7-12
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levin-
sen. Offer til kulturutvalget.

Søndag 1. november
Allehelgensdag
Matt 5,1-12
Jes 49,8-10 og Åp 7,9-17
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til diakoniarbeidet.



Varteig bygdekvinnelag
Program høsten 2009

Kirkenringen
Hafslundsøy

kirke
Program:

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.

Hafslundsøy kirke.

Hafslundsøy kirke
onsdag 14. oktober

kl. 17.30.
Barnesanggruppene deltar,
så det blir mye sang og glede!

Kirkekaffe/ saft.
Alle er veldig velkommen!

Hverdagsgudstjeneste

Varteig
Historielag
Lørdag 29. august kl. 11.00:
Høsttur med frammøte hos Terje
Bergby på Bergby. Omvisning på
kjona og gårdsmuseet, før Ola Bergby
guider oss til boplasser vest for
Bergby og Brusevold. Ta med niste.
Mandag 28. september:
Medlemsmøte der Peder Sandaker
forteller om Milorg-aksjoner i Varteig
under krigen.
Mandag 2. november:
Medlemsmøte med tidligere Fred-
rikstad-rådmann Roar Julsen som
kåserer over emnet «Fra Herføl til
Brussel».
Mandag 7. desember:
Medlemsmøte hvor kulturhistoriker
Siri Eriksen Gjems forteller om
gamle juletradisjoner fra Østfold.

Medlemsmøtene holdes i peisestua
på Kommunelokalet, med start kl.
19.00.
Det er også berammet møter for
vårsemesteret neste år, med årsmøte
8. februar og medlemsmøter 15. mars
og 19. april. I tillegg kommer tur 29.
mai, og tur- og arrangements-
komiteen planlegger også fellestur i
juli neste år til svenske Gammelvala
(«det levende museet i Brunskog»).

For mer informasjon - se:
www.varteig-historielag.no

Velkommen!

15. september,
møtested Vestvold:
Program:
Idé-møte, forslag til neste års
program.

20. oktober,
møtested Kommunelokalet:
Program:
Årsmøte.


