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Velsignelse
og varetrekk...
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.
Vi åpner våre hjerter og våre hender og tar imot velsignelsen, slik
den synges og messes, leses og proklameres ved våre gudstjenester
og møter, i fest og i sorg. Vi tar imot velsignelsen, og våre tanker om
oss selv og våre liv får et overlys fra ham som er lysets kilde. Helt inn
i de mest slitne krokene i vårt sinn, kommer lyset fra Ham som gir
fremtid og håp.
Vi husker den gamle aftenbønnen, de av oss som har levd lenge nok:
Nu lukker seg mitt øye, Gud Fader i det høye i varetekt meg ta! Fra
synd, fra sorg, fra fare din engel meg bevare, som ledet har min fot
i dag.
Vi husker også at vi gjorde om ordet varetekt, til varetrekk. Så ble
det altså: I varetrekk meg ta! Mye bedre, synes nå jeg. Det hadde
vært så godt å ha et varetrekk å krype inn i når livets store og små
stormer herjer. Når påkjenningene utenfra, og bebreidelsene om at
jeg aldri ble bra nok, kommer innenfra. Den som hadde hatt et
varetrekk å krype inn i!
Vi fikk ikke noe varetrekk, vi fikk velsignelsen.
Han som velsigner oss har lovet å være med alle dager og alle slags
dager. Han har lovet å være med i alt som skjer, slik at vi aldri
behøver å være alene. Men vi fikk altså ikke noe varetrekk.
Da får vi speide etter det andre! Det vi fikk, og det vi får, hele veien:
Velsignelsen. Guds ansikt som lyser over oss og mot oss, kan vi se
hver gang vi ser inn i ansiktene og øynene til de vi møter på vår vei.
Se hvordan Guds velsignelse blir helt nær
og konkret når vi får en hjelpende hånd,
trøst og oppmuntring av de andre. Ta
imot velsignelsen fra alle ansiktene
som lyser av varme og gjennsynsglede når vi møtes. La oss bli
berørt av Gud gjennom menneskene han sender i vår vei! Se og
høre ungene som synger og
stråler mot oss! Og alle de andre,
små og store som trofast kommer
på gudstjenester og andre
arrangementer. Det er velsignede og velsignende møter
mellom himmel og jord.
Høsten har kommet hit til Varteig og Hafslundsøy! Er det ikke
fantastisk? Vi har alle muligheter til å bli velsignet. Her er det
mange som velsigner, her
er det mye å få ta imot
av nåde, lys, varme og
godhet!
Det blir godt å møtes,
selv uten varetrekk!
Kirsten
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Førsteklassingene fra Hafslundsøy skole på plass i Hafslundsøy kirke. (Fotos: Kristen Brandt)

Vakker og varmende høst i
Varteig og Hafslundsøy!
Høstsemesteret er godt i
gang, og vi har hatt
mange vakre og varmende
møtepunkt i menighetene
våre. Sol, varme og vakre
farger har favnet oss ute,
og i kirkene våre er vi blitt
møtt med lysende ansikt
og øyne, varme ord og
sterke, gode samlinger.
Vi har hatt et godt menighetsrådsvalg og
vi har fremdeles fest og feiring i Varteig
kirke.
Barnesangen og gospelkoret er i farta,
barnemisjon og søndagsskole likeså. Ja,
barneforeningen Våren har jubileum i
høst! Hele 100 år er gått siden starten.
Og 100-åringen er frisk, ny og i hundre!
At vi har 150-års jubileum i Varteig
kirke, har vi fått med oss. Det feires hele
året til ende, med mange festdager.

Babysang-samlingene er stadig svært
populære.

Førsteklassingene fra Varteig skole på besøk i Varteig kirke.
Det er tid for konfirmanter, og i skrivende
stund er det 54 som har meldt seg på
konfirmantopplegget i Varteig, Hafslundsøy og Skjebergdalen. Vi gleder oss
til å komme i gang! Om noen skulle ha
glemt å melde seg på, så ta kontakt! Du
er velkommen til å bli med!
Førsteklassingene på Varteig og Hafslundsøy barneskoler er helt førsteklasses!
Det feiret vi i kirkene med fest: En flott
samling, hvor alle Førsteklassingene
hadde laget vennehjerter som vi pyntet
kirkene med. Det gikk en rød tråd midt
i kirken og i alt vi gjorde den dagen.
Kirsten hadde med dukke-vennene sine,
Miranda og Kåre-Konrad. De snakket om
å være venner og hvordan gode venner

skulle være mot hverandre. Vi hadde øvd
inn sanger, og førsteklassingene sang helt
førsteklasses, så klart! Lærerne stilte opp
helt frivillig i klypeleken, og fikk over
100 klyper i håret! Det var tid for noe
godt å spise, og i Varteig sang vi
bursdagssang for kirken. Knut spilte
flott på orgelet for oss. I begge kirkene
tente vi lys for førsteklassingene, for
skoleåret og for at alle måtte være
venner.
Alt dette, og mye, mye mer har vi vært
sammen om i kirkene våre, og vi har mye
til gode! Vi har mye å glede oss til!
Spesielt dette: Å se hverandre!
Kirsten
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Kirkevalget 2009

Kirkevalget 2009 har
resultert i en betydelig
økning i valgdeltakelsen.
I Sarpsborg har om lag 10
prosent av kirkemedlemmene med stemmerett
deltatt ved valget.

Det er et typisk trekk at deltakelsesprosenten i små i sokn er høyere
enn i store sokn. Dette kan skyldes
generelt sterkere eierfølelse og interesse
for kirken i disse områdene. Vi har også
inntrykk av at det var litt enklere å gå
innom valglokalet til begge aktørene i
valget i de små kretsene. På steder hvor
de fleste kjenner de fleste, var det nok
også former for «stemmefiske» godt
kjente imellom som økte deltakelsen.
Vårt inntrykk er at det jevnt over har
fungert godt med parallell gjennomføring og naboskapet mellom kommunen
og kirken i valget. Den helt ideelle
løsningen kan man ikke forlange så lenge
man må benytte de bygningene som
finnes på hvert enkelt sted, men kommunen gjorde hva som var mulig på hvert
enkelt sted. Samtidig som vi ønsker at
det skal være enkelt og oversiktlig å
orientere seg på valgstedet, bør det også
være litt avstand mellom de to valgaktørene. Vi håper å kunne finpusse litt
på dette til neste valg.
Kommunen har 18 valgkretser. Nesten
ingen av disse er sammenfallende med
sokneinndelingen. Vi måtte derfor for
hele Sarpsborg dele manntallene opp i
30 deler for at velgerne skulle få stemme
ved stortingsvalget og kirkevalget på
samme sted. Det store antallet valgkretser var en ganske krevende øvelse for
kirken når man skulle stille med minst
tre personer på hvert sted. Det medførte
også at opptelling av stemmer etter
valget ble mer komplisert. Dersom
ordningen med samlokalisering skal
fortsette, ville det være en fordel om
kommunen reduserte antall valgkretser,
men dette er et spørsmål kommunestyret må ta stilling til.
Lavere valgdeltakelse ved valg på
representanter til bispedømmeråd
skyldes nok både en uvant valgordning
med obligatorisk avkrysning for
kandidatene i ulike kolonner. Umarkerte
stemmesedler ble forkastet ved opptelling. Når mange velgere i tillegg var
dårlig informert om kandidatene som
stilte til valg, ble listen liggende for

Fra opptellingen i Hafslundsøy kirke på kvelden etter valget 14. september. Rundt
bordet fra venstre Leif Levinsen, Ketil Strebel, Thorleif Thalberg, Ruth Kristiansen,
Sidsel Mathisen, Pål Bergerud, Leif Brenne og Ingrid D. Levinsen. (Foto: Jan Erik
Sundby)
manges vedkommende. Dette gjør seg
nomføre kirkevalget. En del av pengene
gjeldene over hele landet og må tas med
er benyttet til pålagt annonsering,
i betraktningen før neste valg.
innkjøp av diverse materiell og ekstra
Det er nytt
valgsider i menighetsbladene. Fellesvalg om to år.
rådet legger opp til å betale noe
Det betyr at
godtgjørelse til de som har deltatt i
allerede om 1
stemmestyrer og valgstyrer, men det er
og 1/2 år må
fortsatt et betydelig frivillighetselement
de nyvalgte
i denne innsatsen. Kommunen har stilt
rådene bemed valglokaler og vi har også lånt en
gynne å tenke
del utstyr av kommunen. Fellesrådets
på nominastab har benyttet mye tid på gjensjon til 2011nomføring av valget. Dette har ikke medvalget. Da skal
ført ekstra utbetalinger men andre
kirkevalget
arbeidsoppgaver har blitt liggende. Til
kjøres parsammen regner vi med at valget har
allelt med
kostet en halv million kroner i
kommune og
Sarpsborg.
fylkestingsvalg og hensikten er at
Jeg tror valgstyrene kan være godt
kirkevalget etter dette skal skje hvert 4.
fornøyd med gjennomføring av valget.
år. Vi tror at det kan by på ytterligere
Dommen over det hele vil bli tatt på
utfordringer å kombinere disse valgene.
sentralt politisk og kirkelig nivå.
Ofte er det en del av «Tordenskjolds
Stemmestyrene kan imidlertid melde
soldater» som gjør en innsats både i
om mange hyggelige besøk i valglokalet
kirkelige råd og politiske partier.
og man har opplevd at valget har styrket
Nominasjonen kan av denne grunn ble
deltakernes tilhørighet til lokalkirken.
enda mer krevende. Det kan også bli
I følge kirkeforliket i Stortinget er
vanskeligere å nå fram i lokale media, da
hensikten med å prøve ut nye valgformer
valgkampen nå vil ha fokus på lokale
nettopp å oppnå styrket valgdeltakelse
forhold i sterkere grad enn ved
som i neste omgang er et nødvendig
stortingsvalget. Videre har valgdelgrunnlag for en mer selvstendig kirke.
takelsen vært betydelig lavere på komDersom kirken på sikt skal opptre mer
munevalg enn stortingsvalg. Dette vil
uavhengig av stat og regjering, bør man
sannsynligvis også kunne svekke delspørre seg om en så sterk samkjøring av
takelsen ved kirkevalget.
valgene er en riktig vei å gå.
Kirkelig fellesråd i Sarpsborg har mottatt
ca 230.000 kr i ekstra støtte til å gjenJan-Erik Sundby
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Varteig menighetsråd
2009-2011

Det nye menighetsrådet i Varteig. Øverst fra venstre: Anders Sikkeland, Ann-Kristin Handelsby, Gunnar Larsen, Leif Brenne, og
Silje Engvoldsen. Nederst fra venstre: Martin Hansen, Reidun Bøe Hansen, Kjell Lunde, Lisbeth Johansen (1. varamann) og
sokneprest Ingrid D. Levinsen.

Det nye menighetsrådet i
Varteig er klart. Det ble
avgitt vel 400 stemmer, en
valgdeltagelse på ca 12
prosent. Resultatet av
valget ble slik:
Faste medlemmer:
Anders Sikkeland
Ann-Kristin Handelsby
Gunnar Larsen
Leif Brenne
Silje Engvoldsen
Martin Hansen
Reidun Bøe Hansen
Kjell Lunde
Varamenn, i rekkefølge:
Lisbeth Johansen
Bente Kaspersen Åsheim
Else Bergerud
Knut Bøe
Eirik Bergerud
I tillegg møter sokneprest Ingrid D.
Levinsen som fast medlem av Varteig
menighetsråd, med tale-, forslags- og

Thorleif Thalberg tar imot stemmene fra Anne-Grethe og Kjell ingvar Pettersen på
Hafslundsøy. (Foto: Ketil Strebel)
stemmerett. Daglig leder i Varteig
menighet Sidsel Mathisen er menighetsrådets faste sekretær (uten stemmerett).
Valgdagene 13. og 14. september ble det

tatt imot stemmer på fire ulike steder i
Varteig og på Hafslundsøy, og menighetsrådet takker alle frivillige som gjorde en
flott innsats for å få gjennomført valget.
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Fargerik
høsttakkefest i
Varteig kirke

Barnemisjonsforeningen «Våren»
fyller 100 år i 2009!
Velkommen til bursdagsfest på
Breidablikk i Varteig
søndag 25. oktober kl.16.00.
Ta med deg hele familien og kom!
Tidligere medlemmer og ledere er det ekstra hyggelig å se igjen!
Vi har også tre møter denne høsten:
Tirsdag 13. oktober
tirsdag 10. november
tirsdag 8. desember.
Alle møtene er på Furulund i Varteig fra kl. 18.00-19.30.
Alle barn over 5 år er velkommen.
Yngre barn er velkommen sammen med en voksen!
Hilsen Gjertrud, Mari, Reidun, Kristin, Randi, Solfrid og Ingrid

Det var en fargerik og glad
høsttakkefest i Varteig kirke i
september. Igjen hadde bygdekvinnelaget pyntet vakkert med
masse blomster, kornbånd, frukt
og grønt. Barnekoret Minsten
sang så vi alle ble kjempeglade,
og mange 4-åringer kom for å få
kirkebok. Kirkeklovnen Kurla
fikk hjelp av Ingrid prest og alle
fikk være med i det store koret,
ledet av Anne-May. Det er lett å
være takknemlig over en dag som
denne!
Kirsten

Seniortreff
på Breidablikk
fredag 20. november kl. 17.00.
Senioringeniør i biltilsynet Egil Nordengen tar for seg trafikkspørsmål.
Bevertnig, utlodning.
Alle hjertelig velkommen!
Arr.: Breidablikks venner.

Sarpsborg Øst
Frivilligsentral
er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Denne høsten har vi nært samarbeid
med Skjeberg bibliotek.
Av aktiviteter i høst kan vi nevne:
* Hobby-kafè hver tirsdag kl 1100-1300 i kantina i Skjeberg administrasjonsbygg.
Kafeen er et sosialt arrangement for de med ledige formiddagstimer, har lyst å treffe
andre, spørre nytt og å hygge seg med hobbyen sin. Åpent for alle. Enkelte tirsdager
vil det være program. Se vår nettside eller kontakt oss for program.
* Bibliotek-kafè er et samarbeid mellom Skjeberg bibliotek og Sarpsborg Øst
Frivilligsentral.
19. oktober er temaet lydbøker og
14. desember er temaet høytlesing og allsang.
Velkommen til Skjeberg bibliotek kl 1200, åpent for alle.
* Familiedag lørdag 31. oktober:
Sarpsborg Øst Frivilligsentral arrangerer bruktmarked for foreldre i kantina i
Skjeberg administrasjonsbygg kl 1100-1400. Et bruktmarked med kjøp, salg og bytte
av barneklær, barneleker, baby- og sportsutstyr. Kun salg for voksne. Spesielt fokus
denne dagen er barnevogner og vinterutstyr. Frivilligsentralen tar ikke imot brukte
ting for videresalg og vi tar ikke ansvar for kvalitet og pris. Kontakt Sarpsborg Øst
Frivilligsentral på tlf 69 16 70 00 for reservasjon av gratis bord.
Påmeldingsfrist 27. oktober.
* Skjeberg bibliotek inviterer til åpen bibliotek fra kl 1300-1500.
Kl. 13.00 viser Cirkus Sibylla forestillingen «Gjøglerkofferten». Etter forestillingen
blir det konkurranser med fine premier! Ta med lånekort også - både voksne og barn
kan låne bøker o.a. denne lørdagen.
* Hele vårt program for høsten kan du finne på vår nettside:
sarpsborgost.frivilligsentral.no,
eller du kan få det tilsendt ved å ringe oss på tlf 69 16 70 00.
* Skjeberg bibliotek har mer informasjon på: www.sarpsborg.wordpress.com
Har Du lyst å bli frivillig? Kontakt oss for en hyggelig samtale.
Sarpsborg Øst Frivilligsentral
Skjeberghallen, Pb 8
1740 Borgenhaugen
Tlf 69167000
Mail: post@sarpsorgost.frivilligsentral.no
Nettside: sarpsborgost.frivilligsentral.no
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Varteig kirke 1859 - 2009

Friluftsgudstjeneste
på idrettsbanen

Gudstjenesten ble holdt på gressbanen på idrettsplassen i Varteig. Sokneprest Ingrid
D. Levinsen forrettet, organist Knut Bøe spilte keyboard og Ole Kristian Winsvold
spilte trompet. (Fotos: Ketil Strebel)

Alle var med, her et par av de yngste
som prøvde seg på 60-meter’n.

Søndag 30. august ble jubileumsåret i
Varteig markert med friluftsgudtsjeneste
på Idrettsbanen i Varteig. Den ble arrangert i samarbeide med Varteig Idrettslag
og Varteig Orienteringslag.
Ole Kristian Winsvold spilte trompet og
Åslaug Gabestad sang til akkompagnement av Bjørnar Gabestad. Sokneprest
Ingrid D. Levinsen ledet gudstjenesten
og organist Knut Bøe spilte keyboard.
Etter gudstjenesten var det en rekke
aktiviteter: friidrettsøvelser av ulike
slag, turløype med poster laget i samarbeid med Varteig historielag med mer.
Litt frisk vind gjorde det litt skarpt, men
alt i alt ble det en virkelig flott gudstjeneste ute denne søndagen.

Mange fant veien til friluftsgudstjenesten ved idrettsbanen i Varteig.

Etter gudstjenesten var det en rekke
aktiviteter å prøve seg på. Her er det
lengdehopp.

Programmet
for resten av
jubileumsåret
Fredag 16. oktober:
Ungdomskonsert med «Rejoice»,
samarbeid med Rufus.
Søndag 29. november:
Jubileumsgudstjeneste,
festarrangement. Med biskop Helga
Haugland Byfuglien og prost Dag
Mysen.
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for barn 1-3 år,
onsdager kl. 17.30 i Hasle menighetssenter:
21. oktober
28. oktober

4. november
11. november

Barnekor med barn 3-6 år,
annenhver onsdag kl 17.30 i Hasle menighetssenter:
21. oktober
4. noveber
18. november

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

Varteig Menighetsblad.
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Slekters
gang
Døpte:
Varteig kirke:
Ida Bøe-Stordal
Oda Eline Bergerud Eliassen
Magnus Røhne
Daniel Sundås Hestnes
Malin Kultorp Hasle
Heddah Oline Sæther

Vigde:
Varteig kirke:
Ingunn Sandvik
og Ketil Alfredsen
Eline Lund
og Bjørn Arild Skjeltorp Sælid
Grete Hauge
og Asbjørn Solberg Eriksen

Døde:
Hans K.Halvorsen,
Martin Jamil Ryen
Ragnhild Myrås Skaar
John Henry Bredholt

Trenger du noen
å snakke med?
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Varteig preste- og menighetskontor
Ingaveien 33, 1735 Varteig
Telefon: ................. 69 12 35 97
Telefax: ................. 69 12 36 13
Epost:
varteig.prestegjeld@sarpsborg.com

Kontortid:
Tirsdag: ............... 12.00 - 14.00
Onsdag: ............... 09.00 - 14.00
Fredag: ................ 09.00 - 11.00

Sokneprest Ingrid D. Levinsen:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 95
Telefon mobil: ......... 452 65 229
E-post: ingrid-dorthea.levinsen
@sarpsborg.com

Vik. kirketjener i Varteig kirke
Bjarne Arntsen:
Telefon mobil: .......... 413 01 166
E-post: 69131403@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

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

Organist i Varteig kirke
Knut Bøe:
Telefon privat: ........ 69 13 11 73
E-post: k-boe2@online.no

Høgheim
Furuholmveien 12

Trenger du koselige lokaler til
Minnesamvær
Konfirmasjon
Jubileer
Selskaper
Da har vi det for utleie
med godt utstyrt kjøkken.

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

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

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

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

passer utmerket til private selskaper:
- jubileer
- bursdagsfeiring
- konfirmasjoner
- minnesamvær
Senteret har et velutstyrt kjøkken med
kjølerom og servise m.v.
Ring i god tid for bestilling:
Anne Elisabeth Lunde, telefon 69 12 07 68,
mobil 950 60 638 eller
Menighetskontoret, telefon 69 12 35 97.

Ønsker du
besøk?
Kjenner du noen som trenger
besøk,
eller vil du bli besøker?
Kontakt Ulla Britt Langerød,
telefon 69 13 21 49
eller Varteig menighetskontor,
tlf 69 12 35 97.

TELEFON 69 13 12 28
Mobiltlf. 97 69 03 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
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GUDSTJENESTER
Søndag er gudstjenestedag

Telefonnummer
for kirkeskyss:
95 09 63 29

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.

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 Levinsen. 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.

Søndag 8. november
23. søndag etter pinse
Fil 1,6-11
1 Mos 50,15-21 og Matt 18,21-35
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.

Hafslundsøy kirke.

Søndag 22. november

Søndag 20. desember

Siste søndag i kirkeåret
Matt 25,31-46
Jes 65,17-19 og Åp 20,11-13
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen. Offer til konfirmantarbeidet.

4. søndag i advent
Joh 3,26-30
Jes 40,9-11 og 1 Pet 1,10-13
Hafslundsøy kirke kl. 18.00:
Sangkveld ved prost Dag Mysen, Mari
Terese og Bernt Müller Bohn.

Søndag 29. november
1. søndag i advent
Luk 4,16-22a
Sal 24 og Åp 5,1-5[6-10]
Varteig kirke kl. 11.00:
Jubileumsgudstjeneste
ved biskop Helga Haugland Byfuglien, prost Dag
Mysen, sokneprest Ingid
D. Levinsen og prostiprest Leif Levinsen.
Offer til Varteig kirkes 150-års jubileum.

Søndag 6. desember
2. søndag i advent
Luk 12,35-40
Joel 3,3-5 og Hebr 10,35-39
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Visitasgudstjeneste ved biskop Helga
Haugland Byfuglien, prost Dag Mysen,
sokneprest Ingid D. Levinsen og prostiprest Leif Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Julaften 2009
blir det bare en gudstjeneste i Varteig
kirke, kl. 15.00. Gudstjenesten blir
ved menighetspedagog Kirsten
Brandt.
I Hafslundsøy kirke blir det gudstjeneste julaften ved prost Dag Mysen.

Med forbehold om endringer.

Trenger du noen
å snakke med?

Søndag 13. desember
Varteig kirke.

Søndag 15. november
24. søndag etter pinse
1 Tim 2,1-6a
Am 8,4-7 og Matt 22,15-22
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstejenste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til Menighetsfakultetet.

3. søndag i advent
Matt 11,11-19
Jes 40,1-8 og 2 Pet 1,19-21
Varteig kirke kl. 16.00:
Julekonsert / Lucia-markering. Sokneprest Indrid D. Levinsen. Offer til
dekning av utgiftene ved arrangementet.

Ønsker du skyss til kirken?
Ring 95 09 63 29

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

Kirkenringen
Hafslundsøy
kirke
Program:

Samlingene er på
Hasle Menighetssenter og
begynner kl. 19.30

21. oktober kl. 19.00
18. november kl. 19.00
Samlingene er i Hafslundsøy kirke.
God tid tid hyggelig prat og
bevertning.

Varteig
Historielag
Mandag 2. november:
Medlemsmøte med tidligere Fredrikstad-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 arrangementskomiteen planlegger også fellestur i
juli neste år til svenske Gammelvala
(«det levende museet i Brunskog»).
For mer informasjon - se:
www.varteig-historielag.no

Velkommen!

Fredag 16. oktober:
Tekstverksted. Ingerid Levinsen.
Kveldsmat og kollekt.
Fredag 7. november:
Besøk av Y’men fra Råde. De forteller
om sitt arbeid og holder en andakt
Kveldsmat og kollekt.

Fredag 13. november:
K/M Gudstjeneste, Gamlebyen kirke
Fredrikstad. Tidspunkt kommer
senere
Fredag 4. desember:
Adventsmøte. Solveig Rød kommer og
forteller og viser film om Varteig skole
og om Varteig ca 1960.
Grøt, pepperkaker og utlodning til
Varmestua.

JULEMESSE /
MISJONSMESSE
NMS kommer til Varteig med sin omreisende misjonsmesse.
Det blir salg av masse flotte håndarbeider (norske og utenlandske), trearbeider,
lys, kort og mye mer spennende... Områdekontoret har med en stor utlodning. I
tillegg har vi en lokaltutlodning som trekkes messekvelden.Vi kan også by på
deilig bevertning.
NB. VI ØNSKER OSS TING TIL MESSA,
BÅDE FOR SALG OG TIL UTLODNING.
Det meste er aktuelt for salg - småkaker og annen bakst, syltetøy, håndarbeider
(sokker er populært!) mm. Til utlodning ønsker vi oss både ting til
lokalutlodningen, og til åresalget.
Har du spørsmål, kontakt
Solfrid Aarum 68 13 12 28
Karin Ek 90 54 90 94
VELKOMMEN TIL HASLE MENIGHETSSENTER
FREDAG 13. NOVEMBER KL 18.00!

Varteig
bygdekvinnelag
20. oktober,
møtested Kommunelokalet:
Program:
Årsmøte.

