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Kristendommen er bare en
generasjon unna utryddelse

Hvordan kan Norge fortsatt regnes som et kristent land? Er det nok med korset i
flagget? Er det nok med kristne verdier innfelt i lovverket og kristne verdier nedfelt
i språket og kulturen?
Borg bispedømme har denne visjonen for våre menigheter:
Den norske kirke i Borg bispedømme skal være en bekjennende, misjonerende,
tjenende og åpen folkekirke. Bekjennende, ved at vi stadig fornyes i troen på den
treenige Gud. Misjonerende, ved at vi lokalt og globalt vitner om forsoningen i Jesus
Kristus. Tjenende, ved at vi viser diakonal omsorg for medmennesker og arbeider for
fred, rettferdighet og vern om skaperverket. Åpen, ved at vi bygger fellesskap med
respekt for ulikheter, og gir alle muligheter for deltakelse og tilhørighet.
Verdiene oppsummeres slik med bokstavene: B O R G: Bevegelse - Omsorg - Raushet
- Glede.
Også vi i Varteig stiller oss inn under denne visjonen og disse verdiene. De viser det
kirken vår er nødt til å ta inn over seg: Kristendommen er bare en generasjon unna
utryddelsen! Hver ny generasjon må favnes av en slik visjon og få oppleve slike
verdier. Kirken lever ikke på tradisjoner og skikker, men bare når den er i bevegelse,
i bevegelse mot neste generasjon, alltid mot neste generasjon.
Med disse ordene er vi midt inne i det viktigste satsingsområdet vår menighet
utfordres på i tiden som kommer: Trosopplæring for alle døpte fra 0 til 18 år.
Mellom 90 og 100% av våre medlemmer døper sine barn. Det betyr blant annet at
dåpen er den bredeste kontaktflaten vår menighet har med hele bygda. I dåpen
svarer mor og far at de vil døpe sitt barn i Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånds
navn og opplæres i den kristne tro. Tenk så fantastisk!! Vi må ta foreldrenes vilje og
ønske på alvor. Men de trenger hjelp fra sin kirke naturligvis. Siden skolen ikke
lenger er kirkens dåpsskole, er dette vår menighets største utfordring i framtida. Vi
må ha programmer og opplegg som gir foreldrene støtte i sin kristne opplæring av
sine døpte barn, og vi skal følge opp vårt ansvar overfor våre døpte nye medlemmer.
Dette er vi i gang med - så vidt. Men det kommer et helhetlig program etter hvert. Vi
må ha noen år på oss.
Ser vi at markene er hvite til høst? Ser vi utfordringen om å bli med på innhøstingen?
Det er plass for frivillige på mange ulike plan og oppgaver i mye av dette. Kjære
menighetsmedlem, tenk over hvor din plass kan være, og bli med.
Dåpsbefalingen: Gå derfor ut og gjør disipler i det dere døper dem i Faderens og
Sønnen og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se,
jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.
Denne store og givende oppgaven gjør vi
selvfølgelig ikke alene: Se, jeg er med dere!
Mesteren vil dette. Han er med. Han gir
kraft og glede. Han gir visdom og
veiledning. Han velsigner og gir mer
tilbake til den som gir i et slikt løfterikt
arbeid for Guds Rike.
En gammel, klok prest sa det slik en
gang: Guds velsignelser er underlige.
Jo mer du gir, dess mer får du tilbake.
Det er nesten slik at en får lyst til å
spekulere i Guds velsignelse og bare
gi av seg selv, sin tid og penger og få
oppleve at det du gir alltid er mye
mindre enn det du får tilbake av Guds
velsignelser.
Pinsen er kirkefesten fremfor noe
annet. Pinsen minner om Han som kom
og som kommer og som alltid vil være
med oss inntil verdens ende. Det er i Hans
kraft vi går til verket.
Gå i fred, tjen Herren med glede!

Leif Levinsen
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Varteig menighetsråds
årsrapport ble lagt fram på
menighetens årsmøte i
mars. Rapporten etter
jubileumsåret 2009 for-
teller om en aktiv menig-
het og et spesielt minne-
verdig år med markering
av Varteig kirkes 150-års
jubileum.
Her er rapporten:

1. Menighetsrådet
Menighetsrådets sammensetning er:
leder Thorleif Thalberg, nestleder Leif
Brenne, trosopplæringsutvalget Sonja
Klemsdal, Pål Bergerud, Åse Olsen,
diakoniutvalget Solbjørg Bøe og
fellesrådet Lisbeth Sikkeland og Anne
M. Borgen, gudstjenesteutvalget.
Ruth Kristiansen er første varamann og
fast møtende i menighetsrådet.Hun er
også i gudstjenesteutvalget.
Sokneprest Ingrid D.Levinsen møter fast.
Daglig leder Sidsel Mathisen er rådets
faste sekretær.

Menighetsrådets årsrapport for 2009:

Et minneverdig jubileumsår
med masse aktivitet i soknet

3. Varteig kirke:
Varteig kirke ble pusset opp i fjor, slik at
kirkens 150-års jubileum i 2009 kunne
gjennomføres i en vakker restaurert
kirke.
Jubileumskomiteen har lagt ned et
utrolig bra arbeid. Det har vært et stort
arrangement nesten hver måned. Det ble
skrevet et jubileumsskrift,utarbeidet av
en egen redaksjonskomité. En lysestake
og bilde av Varteig kirke ble solgt til
inntekt for jubileet. Bildet ble laget av
kunstner Helge B.Skånlund.

I forbindelse med kirkejubileet i Varteig var det jubileumsarrangementer så godt
som hver eneste måned i kirken. I februar var det karnevalsgudstjeneste.

Hafslundsøy kirke:
Det har ikke blitt utført noen store
oppussingsarbeider, men alterbildet ble

2. Kirkelig årsstatistikk: Totalt i        2008  2009
a) Døpte totalt:   61      39
           Hafslundsøy: 5 / Varteig: 34
b) Konfirmanter:                             49                       36
            Hafslundsøy: 18 / Varteig: 18
c) Inngåtte ekteskap.     6         9
d) Begravelser.   33       22
e) Ordinære gudstjenester.:                66       59
f) Andre gudstjenester og møter i kirkene      4                      5
g) Familiegudstjenester.      4                      5
h) Kirkegjengere på ordinære gudstj.            6364   5040
i) Nattverdsgjester:  736     850
j) Offergaver i kirkene totalt   kr 150395         kr 154419
k) Utmeldte:                   7          1
l) Innmeldte:       3          1

behørig renset av Liv Roppestad. Kirken
er forøvrig flittig brukt både til private
og kirkelige arrangementer.

4. Menighetsbladet
Bladet kom ut med seks nummer. Det er
Ketil Strebel fra Hafslundsøy som er
ansvarlig redaktør. Bladet deles ut av
frivillige og er også lagt ut på Internett.
Det har vært en god gaveinntekt i året
som har gått.

5. Personalet
Kirketjener Bjarne Arntsen fikk utvidet
sin stilling til 50%, da renholderen i
Hafslundsøy kirke, Yngvar Skaar gikk av
med pensjon 1.desember.

6. Menighetslivet
Varteig sokn har mange aktiviteter.
Mange trofaste frivillige arbeidere
støtter opp både rundt gudstjenestene,
konfirmantarbeidet, barnearbeidet og de
mange små og store gjøremål som fins i
soknet.50-års konfirmanter på bygde-
dagen, vinter-weekend, formiddagstreff,
barnesang og juletrefest i Hafslundsøy
kirke er noen av de frivilliges arbeid.

Gudstjenesteutvalget
Gudstjenesteutvalget består av prestene:
Ingrid D. og Leif Levinsen, organist Knut
Bøe, og Anne May Borgen og Ruth
Kristiansen oppnevnt av menighets-
rådet.
Utvalget har dessverre ligget nede det
meste av året 2009, men er nå i gang
igjen, og har sporadiske møter der vi
planlegger kommende gudstjenester, og
særlig noen vi velger ut som vi ønsker å
satse litt ekstra på.

Fortsetter på neste side.
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I desember var det visitas med biskop
Helga Haugland Byfuglien med følge.
Dette gikk over fem dager med samling
med stab, frivillige menighetsarbeidere,
kommunens representanter og avsluttet
med visitasgudstjeneste i Hafslundsøy
kirke.

Jubileets
arrangementskomité
Arrangementskomiteen for Varteig
kirkes 150-årsjubileum har vært i sving
fra høsten 2007 og har gjennomført
månedlige  arrangementer i forbindelse
med jubileumsfeiringen i 2009.
Komiteen har bestått av Ingrid D.
Levinsen (leder), Knut Bøe (kasserer),
Marit L. Dale (sekretær), Leif Brenne,
Ivar Aronsen, Kirsten Holmen, Lillian
Lindemark og Kjell Lunde.
Jubileet ble behørig avsluttet med
festgudstjeneste 27.november og
kirkekaffe, hvor både biskop, prost,
ordfører og tidligere prester var til stede.
Ordføreren overrakte en gave til barne-
og ungdomsarbeidet på kr 8000. Varteig
Lions gav kr 10.000,- til jubileumet.
Dette var kjærkomne gaver. Baker
Skoglund gav ei kjempestor marsi-
pankake og bygdekvinnelaget både bakte
kaker og ordnet til kirkekaffen i gym-
salen.

Trosopplæringsutvalget
Utvalget ble reoppnevnt av
menighetsrådet 13.02.08 med disse
medlemmene: Sonja Klemsdal, Pål
A.Bergerud, Kirsten Brandt og Leif
Levinsen.
Utvalget har hatt 2 møter i 2009 og har
arrangert en inspirasjonssamling for
barne- og ungdomsledere i menigheten.
Det var den 16.april.. Rådgiver i IKO;
Magnhild Søsveen snakket om
«kommunikasjon», om å formidle det
kristne budskapet til barn og unge.

Biskop Helga Haugland Byfuglien var på visitas i Varteig i den første uken i desember,
og hun deltok også på den store jublieumsgudstejensten søndagen før visitasen
begynte.

Møter

Misjonssambandet, VMisjonssambandet, VMisjonssambandet, VMisjonssambandet, VMisjonssambandet, Varteigarteigarteigarteigarteig

FrFrFrFrFredag 1edag 1edag 1edag 1edag 11. juni kl. 19.00 på Br1. juni kl. 19.00 på Br1. juni kl. 19.00 på Br1. juni kl. 19.00 på Br1. juni kl. 19.00 på Breidablikkeidablikkeidablikkeidablikkeidablikk

Du er hjerte l ig velkommen!Du er hjerte l ig velkommen!Du er hjerte l ig velkommen!Du er hjerte l ig velkommen!Du er hjerte l ig velkommen!

Verden for Kristus
NLM

Etter valget av nytt menighetsråd,
høsten 2009, ble også medlemmene i
Trosopplæringsutvalget nye fra
menighetsrådet. Sonja Klemsdal og Pål
A.Bergerud gikk ut. Reidun og Martin
Hansen kom inn.
I menighetsrådsmøtet 21. januar ble også
Silje Engvoldsen oppnevnt.
Representasjon fra Hafslundsøy ble på
nytt tatt opp med tanke på navn. Det
arbeides med å få en til to fra Øya med i
utvalget.
Det er grunn til å avvente sentrale
midler til trosopplæring i Sarpsborg
fellesrådsområde i 2010. Det betyr at
Varteig kan komme skikkelig i gang med
våre planer dette året.

Nytt menighetsråd
Det var valg på nytt menighetsråd i
september. De ble valgt for to år og startet
opp 1.november 2009 og består av:
Leder: Kjell Lunde, nestleder: Ann-
Kristin Handelsby, fellesråd: Leif
Brenne, vara fellesråd: Anders Sikkeland,
kulturutvalg: Gunnar Larsen, represen-
tant Hasle menighetssenter: Silje
Engvoldsen  trosopplæringsutvalg:
Reidun og Martin Hansen.
Varamedlemmer: Lisbeth Johansen,
Bente Åsheim,Else Bergerud og Knut
Bøe.

Varteig menighetskor
Koret er aktivt, men ønsker seg flere
sangere. Det har medvirket på blant
annet gudstjenester, Vartun og førjuls-
konserten. Organist Knut Bøe er korets
dirigent.

Konfirmantarbeidet
I juni ble 18 konfirmanter i Varteig og
18 konfirmanter på Hafslundsøy
velsignet.
Det ble innskrevet 46 konfirmanter til
høstens konfirmasjons-forberedelser i
Varteig Sokn. 19 i Varteig, og 27 på
Hafslundsøy.
Konfirmantene har hatt undervisning
med menighetspedagogen og prestene.
Undervisningen har vært på Hasle
Menighetssenter, Hafslundsøy Kirke,
Varteig kirke og kapell og Skjebergdalen
kirke. Høstens konfirmanter har hatt
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undervisning på onsdagskvelder og på
lørdager med ulike temaer. To av
lørdagene, har det vært besøk fra voksne
i menigheten som forteller fra sitt liv og
sin tro. Konfirmantene har vært på
pilegrimsvandring i Skjebergdalen, som
en del av opplegget. I tillegg har de vært
med på ungdomsklubben Con Dios,  og
de er med som ministranter på
gudstjenestene. Konfirmantforeldre er
med på onsdagskveldene i kirkene og
lørdagssamlingene på Hasle. De bidrar
med voksent nærvær og med severing av
mat .
Konfirmantene og foreldre, sammen med
andre voksne i menigheten, har også
deltatt på Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon:«Brød for verden». I løpet av
en kveld, samlet de inn rundt 39350
kroner.

I juni ble det arrangert gudstjeneste anno 1859 i Varteig kirke, og mange hadde
funnet fram tidsriktig tøy.

Speiderarbeidet
Antall medlemmer i Varteig KFUK-
KFUM-speidergruppe er nå 9. Det er 4
speidere, 3 rovere og 2 ledere.
Speiderne har base i Hasle menig-
hetssenter med ukentlige samlinger,
møte mandag kveld eller tur i helga.
Grunnet ledersituasjonen går vi bare ut
med tilbud til gutter fra 6.klasse og
oppover. Dersom det melder seg flere
ledere, kan det også være mulig å gi et
tilbud til yngre barn. For å kunne gi
tilbud til jenter fra 6.klasse og oppover,
ønsker vi å få tak i noen kvinnelige
ledere.
Hafslundsøy speidergruppe har 18
speidere og 3 voksne ledere. Møter i
Hafslundsøy kirke ca annenhver uke.

Søndagsskolearbeidet
Varteig menighet har i året som har gått
hatt samarbeid med Filadelfia
(pinsemenighet). Søndagsskolen følger
opplegget til Norsk Søndagsskole
Forbund og har samling hver søndag.
På Betania Ise er det søndagsskole
annenhver søndag.

Barnearbeidet
Arbeidet med og blant barna er i meget
god gjenge når det gjelder sangarbeid.
For ellevte året på rad har menig-
hetsrådet stått for «Babysang» - for barn
fra 0-1 år.Tilslutningen har vært meget
god.
«Småbarnssang» - for barn fra 1-3 år har
menighetsrådet også invitert til. Det har
vært meget godt besøkt.
«Barnekoret Minsten», er et kor med
barn fra 3 -6 år. Barnekoret har sunget
både i kirken og enkelte andre steder.
Barnekoret «Medium» er tilbud for noe
eldre barn. De teller ca.8-10 barn,som
øver på Hasle Menighetssenter
annenhver tirsdag.
Det er også bra oppmøte av foreldre og
søsken på øvelsene.
Dette året har barnesangen hatt to
hverdagsgudstjenester i hver av kirkene

våre. Kirsten Brandt og Ingrid
D.Levinsen stod for opplegget. Barna
sang- og etterpå hadde vi stor kirkesaft/
kaffe og masse godt bakverk som noen av
mødrene hadde ordnet. Det var veldig
bra oppslutning.
Det har også vært felles sommer-
avslutning, der alle gruppene var samlet
til forskjellige aktiviteter: andakt, sang,
grillmat og utlodning.
Barnesangen deltok også på julegran-
tenning ved kirken, og det ble arrangert
juletrefest 4.juledag.
Hafslundsøy Barnegospel har ca.25
medlemmer i alderen 6 til 12 år. Koret
øver hver tirsdag i Hafslundsøy kirke.
Koret har blant annet deltatt på
familiegudstjenester.
Våren barneforening, som er tilsluttet
NMS, er en aktiv liten forening som har
møtene sine, ca. seks ganger i året, på
Furulund. Det om lag 10 barn med på
møtene. I 2009 fylte foreningen 100 år
som ble behørig markert med
jubileumsfest.

7. Andre aktiviteter
Dessuten har menighetsrådet hatt
ansvaret for julegrantenning utenfor
Varteig kirke. Varteig skolekorps deltok
også i år. Dette gikk fint, folk møtte opp
og været var bra.
Menighetsrådet har også tatt på seg
ansvaret for andakt og sang på Vartun
17. mai og adventshyggestund samme
sted. Presten og organisten er på Vartun
annenhver uke med gudstjenestelige
møter med nattverd annenhver gang.
Menighetsrådet har diakoniutvalg,
kulturutvalg og trosopplæringsutvalg.
Staben arrangerte fest for frivillige
medarbeidere 3.desember i forbindelse
med bispevisitasen. Takk alle dere som
er med og arbeider i Varteig menighet.
Jeg vil minne om Johannes 20,29-: Jesus
sier til ham (Tomas): fordi du har sett
meg, tror du. Salige er de som ikke ser og
likevel tror.

Sidsel Mathisen
daglig leder

Onsdag 16. juni kl. 19.00:
  Misjonsmøte.

Velkommen
til Betel Ise

Formiddagstreff
onsdager kl. 11.00:
2. juni: Andakt ved Arne Jan Olsen.
Sang ved Skiptvet-damene.

Kjell Lunde ble valgt til leder for det nye
menighetsrådet.

Det har ikke vært leir i høst, men det
skal være en weekendtur til våren. Den
går til Solbukta Leirsted i Onsøy. I løpet
av året, møter ungdommene mange
andre unge i menigheten. Varteig er
heldig som har mange dyktige ledere som
setter av tid til å delta i konfir-
mantopplegget vårt.
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Rundt 100 sangglade barn
fra hele Sarpsborg var
samlet lørdag 10. april i
Sarpsborg Kirke for
seminar og barnegospel-
fest med jentegruppa
«Seven». Det var unger fra
flere av byens barnekor,
samt andre barn i alderen
6-12 år som hadde meldt
seg på til workshop med en
jentegruppe som reiser
rundt i hele landet på
lignende arrangement.
Det er flott å vise at vi er
mange når vi står
sammen, selv om flere av
korene som var med ikke
er de største i seg selv.
Jentegruppa «Seven» synger fengende
barnegospel, og er også gode i møte med
andre barn. Gruppas primus motor
Melinda Løver var leder for felleskoret,
og det var ikke måte på hvilken energi
hun fikk ut av gjengen på scenen. Det var
en trøkk og et liv i barna som fikk hårene
til å reise seg på ryggen.
Guro Thoresen fra søndagsskolen hadde
en herlig andakt, og fikk jammen hele

Stor barnegospelfest i
Sarpsborg kirke

publikum på rundt 300 stk. til å danse
rundt i kirkerommet etter Marias
lovsang. Blant publikum var det også
flere unger som kom for å høre på, og det
var en god stemning i kirken.
Det hadde vært moro om dette kunne
bli en tradisjon for årene fremover å
samle masse unger til felles opplevelser
i kirken, Sammen er vi mange, og det er
ofte moro å være mange. I forslaget til
trosopplæringsplan er det satt opp en slik
ide om å ha barnegospelfest årlig for
aldersgruppen 6- 12 år. Kanskje kunne
vi samarbeidet enda tettere med
organisasjonene rundt oss for å få til ulike
tiltak ungene kunne være med på. Har
du ideer så kom gjerne med dem til
viol@sarpsborg.com!!
Tekst: Vigdis Oliversen
Foto: Arild Ravneng
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Lørdag 20.februar arrang-
erte menighetsrådet og VI-
normisjon kurs med sosio-
nom og samlivsterapeut
Solveig Vennesland.
Det var en kald og snørik lørdag. Men
bare vi fikk brøytet oss inn i lokalene - så
gikk resten bra!
Vi ble 16 par i ulike aldre som fikk en
lærerik og inspirerende dag. Dette var
ikke en dag for par med store problemer
- men en dag hvor vi fikk tips til hvordan
vi kan styrke og bevare parforholdene
våre.Vi fikk også noen tips om hvordan
vi kan unngå noen vanlige fallgruver. Her
var det ingen uansett alder som kunne
kalle seg eksperter - og alle kunne dra
kjensler på både det ene og det andre
som ble berørt.
Samtidig som at de voksne fikk
undervisning på Kommunelokalet var
det tilbud om barnepass på Hasle
Menighetssenter. Der var det 17 barn i
alderen 1-9 år. Hvem som var mest slitne
etter mange timer med lek og aktiviteter
er vi ikke helt sikre på. Var det lederne
eller var det barna? Men at alle hadde
det bra - det var det ingen tvil om! Alt i
alt var det en svært vellykket dag!
Takk til alle som bidro! Uten noen til å
ta seg av det praktiske på
Kommunelokalet eller å ta seg av barna
- så hadde denne dagen vært vanskelig å
gjennomføre.

Mona B

Leve sammen
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Nå er det snart den store
dagen da konfirmantene
skal ha sin store dag. Vi
har hatt noen måneder
sammen med undervis-
ning, pilegrimsvandring,
klubbkvelder, gudstjene-
ster og vi har deltatt på
Kirkens Nødhjelp-aksjon-
en. Der samlet vi inn
masse penger, over 38.000
kr! Tusen takk til alle som
bidro med penger, med
skyss og som gikk med
bøsser. Dette var flott!
Etter påske var konfirmantene et døgn
på Solbukta leirsted. Det ble en
kjempefin helg! Klubblederne sørget for
underholdning, veldig moro!!! De
konfirmantene som orket, kunne få være
oppe hele natta. Jeg tror det var de aller
fleste. Heldigvis hadde vi med
nattevakter! Takk til dere to foreldre
som stilte opp!

Konfirmantenes innspurt

Selv om det hadde vært lite søvn, så
forberedte vi en fin gudstjeneste som vi
hadde i Hafslundsøy kirke søndag kveld.
Gudstjenesten var preget av temaene vi
har hatt dette året, der overskriften over
alt vi har vært samlet om har vært
«vennskap». Friends, heter det vel nå,
på godt norsk. Vennskap med Gud og med
hverandre. Både koret, dramagruppa,

formingsgruppa og mediagruppa hadde
arbeidet godt og resultatet ble strålende!
Kappeprøving og fotografering er
unnagjort, og vi var ille stolte da
fotografen skrøt uhemma av de beste og
mest samarbeidsvillige konfirmantene
han hadde fotografert!!! Slå den!
Nå er det grillfest på Con dios, med besøk
av Holy Riders som står igjen. Ja, og så
pensumhøring da. He he. Ledernes store
fest. Spørsmålet stønnes ut av
konfirmantene: Hva skjer hvis jeg ikke
kan De ti bud, dåpsbefalingen, det
dobbelte kjærlighetsbudet, den lille
bibel, trosbekjennelsen og Fader vår? Hva
skjer???? Hm. Ja, hva skjer?
Vi ses på konfirmasjonsdagen. Det
kommer til å bli en fantastisk dag!

Kirsten

SOMMERKONSERT
i Varteig kirke onsdag 9. juni kl. 19.30.
Søndagsskolens musikkorps Rakkestad medvirker sammen med Varteig
Menighetskor.
Liturgisk avslutning ved sokneprest Ingrid D. Levinsen.
Kollekt.

Alle hjertelig velkommen.
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Hafslundsøy kirke
Konfirmasjon  i Hafslundsøy kirke
søndag 6. juni kl 11.00:
Karoline Andersen
Elin Andreassen
Emma Hauge Arnesen
Silje Elisabeth Gundersen
Jens Petter Johansen
Andreas Wessel Kokkim
Renate Rangøy Nygaard
Marcus William Arntsen Reid
Hedda Kristin Skarning
Alexander Strandli
June Therese Sørli
Melissa Kristin Toran
Martine Walther Østby

Konfirmasjon i Hafslundsøy kirke
søndag 6. juni kl. 13.00:
Helèn Andreassen
Charlotte Bengtsen Christiansen
Silje-Marie Birkeland Grotun
Emilie Marie Gåserød
Espen Høyås
Odd Theodor Kittelsen Karlsen
Anette Marthinsen
Oda Henriette Røhne
Mathea Othilie Skute
Håkon Andrè Steen Ulriksen
Elin Cecilie Werner

Varteig kirke
Konfirmasjon i Varteig kirke
søndag 13.juni kl. 11.00:
Therese Bratteli
Hans-Petter Ingerø Bøe
Gunhild Frisell
Daniel Gundersen
Kenneth Heier Haugland
Mathias Hafsten Larssen
Pernille Sofie Aasterud Lied
Silje Janett Bredholt Olsen
Martin Seljehammer
Marie Sundås
Camilla Winsvold

Konfirmasjon i Varteig kirke,
søndag 13. juni kl. 13.00:
Daniel Brevik Andersen
Helene Arnesen
Amalie Celin Borgersen
Frøydis Dalen
Jørgen Høydahl
Emilie Nomme Meli
Maria Nilsen
Anette Larsen Småberg
Lise-Christin Sæverot

Skjebergdalen kirke
Konfirmasjon i Skjebergdalen
kirke,
søndag  30.mai kl. 11.00:
Signe Kristine Andreassen
Sandra Brusevold
Simen Dahl
Ole-Henrik Emilsen
Erlend Hannestad
Bjørn-Roger Holmen
Mats Andrè Elvestad Motzfeldt
Jens Martin Mokastet

Årets konfirmanter

Trenger du noen
å snakke med?

Kirkens SOS
Telefon 815 33 300

www.kirkens-sos.no
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Kirkens Bymisjon åpnet 1. desember 2009 et nytt prosjekt i Sarpsborg. Lokalene som huser prosjektet
er den gamle Joneidgården i forlengelsen av gågata i østre del av Sarpsborg.

«Krambua i Joneidgården» er et tilbud om arbeidstrening og sosial trening som gir den enkelte en
meningsfylt hverdag uten rus og som skal gjøre den enkelte bedre rustet og kvalifisert til å møte
hverdagens mange krav og til å bli en aktiv deltaker i eget liv og i arbeidslivet.

Arbeidstreningen drives innenfor rammen av bruktbutikk, håndarbeidsavdeling og snekkerverksted.

Åpningstidene i butikken er:  Tirsdag - Fredag kl. 10:00 - 15:00

Hva gjør vi?
* Vi reparerer og pusser opp gamle møbler
* Vi snekrer Krambua-bordet
* Vi syr duker, puter og diverse tekstiler
* Vi strikker sokker, gensere, luer og skjerf
* Vi maler og tegner bilder
* Vi lager sølvsmykker, øredobber osv. av brukte sølvskjeer
* Vi kan tilby gode priser på arbeidsklær med ferdigtrykt logo
* Vi tar i mot brukte ting og tang for videresalg
* Vi selger flotte, alternative gaveartikler som lages på andre avdelinger i Bymisjonen, eks.:

- Brosteiner, en telyseholder som symboliserer at selv ut av et hardt materiale
kan det gjøres plass til et lys

- Glassengler, små engler som er satt sammen av små biter av glass.
Rusmisbrukere setter sammen englene.

- Bøker
- CD�er
- Glassartikler, Bymisjons-kruset som sier «Størst av alt er kjærligheten», fat , figurer
- Barneklær som lages på Unicum i Oslo - den største attføringsbedriften

som drives av Kirkens Bymisjon.

Ønsker du å hjelpe oss?
Vi i mot brukte ting og diverse utstyr fra velvillige givere. Vi har dessverre ikke mulighet til å hente.
Dette tar vi imot:

* Brukte møbler, helst tremøbler
(møbler vil vi gjerne komme og se på før vi tar imot idet vi har begrenset lagringsmuligheter)
* Småmøbler som hyller, kurver, trekasser osv.
* Brukt kjøkkenutstyr, pynteting, garn, stoffrester, sølvskjeer osv.
* Brukte bøker, lamper osv.osvosv. Ting som kan selges i ei Krambu

Vi tar ikke imot brukte klær, hvitevarer eller brunevarer.

Krambua i Joneidgården
Sarpsborg

St. Mariegate 51  -  Tlf. 69 13 22 70

Krambua i Joneidgården
Sarpsborg
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Fredag 16. april var det
temakveld på Hasle
menighetssenter. Arran-
gør var Hasle KFUM/
KFUK og vi hadde besøk
av Jane Lanoi Parmulat.
Temaet var  «Kvinner,
kjønnslemlestelse  og kul-
tur».
Jane Lanoi er leder for et anti FGM
prosjekt (anti kjønnslemlestelse) blant
masaier og er en kjent pådriver for
kvinners rettigheter i Kenya. Selv er hun
ikke omskåret selv om 95 % av masaiene
er det.
Hun er en engasjert og energisk person
med god utdannelse. Hun tok nylig
mastergrad i «Gender and development».
Nå er hun i Norge i anledning av et
bistandsseminar som pinsebevegelsen
har i Oslo.
Assistert av Toril Skjeggestad ga hun
tilhørerne et godt innblikk i problemet.
Hun viste bilder som kunne fortone seg i
sterkeste laget for oss nordmenn. Hun
fortalte om hva jenter må gjennomgå fra
de er ganske unge, og hvilke konse-
kvenser dette gir seinere i livet. Hun
fortalte om trakasserier de møter som
klarer å stå i mot og ikke lar seg om-
skjære.
Hun trenger vår støtte, omtanke og
forbønn for det viktige arbeidet hun gjør
i Afrika som nå allerede har begynt å gi
resultater.

T. Thalberg

Temakveld om
kjønnslemlestelse

30. mai: Sauevikastevne
  5. juni: Loppemarked på Sjøglimt
19. juni: Låvebasar, Degernes
23.-26. juni: Tenleir, Sauevika

8. klasse - 3. vgs.
23.-26. juni: Sommerleir I, Sjøglimt

 5. - 7. klasse
27.-30. juni: Sommerleir III, Sauevika

5. - 7. klasse
28.-30. juni: Sommerleir II, Sjøglimt

2. - 4 klasse

Normisjon region Østfold inviterer til:
6.-11. juli: Skjærgårds Music &
 Mission, Risøya, 16 år og oppover
10.-12. juli: Sommerleir IV, Sauevika

2. - 4. klasse
11.-18. juli: Amigosfestival, Bibelskolen

i Grimstad, 14 - 18 år
18.-20. juli: Minileir I, Sauevika, for alle
26.-28. juli: Minileir II, Sauevika, for alle
13.-17. juli: Familieleir I, Sauevika
21.-25. juli: Familieleir II, Sauevika
29.juli-1. august: Sommer på Hvaler

Sauevika, 23-35 år

2.-4.august: Sommerleir V, Sjøglimt
1. - 4. klasse

20.-22. august: Kvinneleir, Sauevika
27.-29. august: Mannsleir, Sauevika

Nærmere opplysninger:
www.normisjon.no/ostfold

Normisjon region Østfold
St. Mariegt. 99
Boks 269
1702 Sarpsborg
tlf. 69 13 36 60
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Varteig Menighetsblad.

20. oktober  10. november
27. oktober  17. november
  3. november  24. november

       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:

   1. september 27. oktober
 15. september 10. november
 29. september 24. november
 13. oktober (hverdagsgudstjeneste)

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

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

      tirsdager kl. 11.00-13-00
              i Hasle menighetssenter:

24. august 14. september
31. august 21. september
  7. september 28. september
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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

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
Kjell Lunde:
Telefon privat: ......... 69 13 13 03
Epost: kjelll@c2i.net

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. 908 56 613.

Høgheim
Furuholmveien 12

Slekters
gang

Din totalleverandør
av byggevarer

Døpte:
Hafslundsøy kirke:
Lilly Aile Rasmus-Lystad
Alexander Sæther
Mie Beil

Varteig kirke:
Kristian August Flåt
Martin Matysiak Johansen

Døde:
Martha Oline Martinsen
Tom Martinsen
Edith Katrine Eriksen
Gunvor A. Sæther
Bjørgan Olsen
Synnøve Margrethe Barbo
Egil Olav Jensen
Harry B.Hansen
Maren Kristine Nordli

Trenger du noen
å snakke med?

Kirkens SOS
Telefon 815 33 300

www.kirkens-sos.no
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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
 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

Hafslundsøy kirke.

Søndag 30. mai
Treenighetssøndag
Matt 28,16-20
Jes 6,1-8 og; Tit 3,4-7
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levin-
sen. Offer til orgelet i Hafslundsøy kirke.

Søndag 6. juni
2. søndag etter pinse
Luk 12,13-21
Fork 12,1-7 og 1 Tim 6,6-12
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved prosti-
prest Leif Levinsen og menighetspedagog
Kirsten Brandt. Offer til konfirmant-
arbeidet.
Hafslundsøy kirke kl. 13.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved prosti-
prest Leif Levinsen og menighetspedagog
Kirsten Brandt. Offer til konfirmant-
arbeidet.
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd.

Søndag 13. juni
3. søndag etter pinse
Luk 19,1-10
5 Mos 7,6-8 og 1 Kor 1,26-31
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levin-
sen. Nattverd. Offer til menighets-
arbeidet.
Varteig kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokne-
prest Ingrid D. Levinsen og menighets-
pedagog Kirsten Brandt. Offer til kon-
firmantarbeidet.
Varteig kirke kl. 13.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokne-
prest Ingrid D. Levinsen og menighets-
pedagog Kirsten Brandt. Offer til kon-
firmantarbeidet.

Søndag 20. juni
4. søndag etter pinse
Luk 15,11-32
Jes 65,1-2 og 1 Pet 5,5b-11
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Bygdedag i Varteig. Offer til
menighetsarbeidet.

Søndag 27. juni
5. søndag etter pinse
Joh 8,2-11
Sak 7,8-12a og Rom 2,1-4
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved Tore Thorkildsen.
Offer til kulturutvalget i Varteig sokn.

Søndag 4. juli
6. søndag etter pinse (Aposteldagen)
Matt 16,13-20
Jer 1,4-10 og 1 Pet 2,4-10
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til Det Norske
Misjonsselskap.

Søndag 11. juli
7. søndag etter pinse
Matt 16,24-27
Jos 24,19-24 og 1 Pet 1,15-21
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til menighets-
arbeidet.

Søndag 18. juli
8. søndag etter pinse
Jes 49,13-16
2 Tess 3,6-12 og Matt 10,28-31
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til KFUK/KFUM.

Søndag 25. juli
9. søndag etter pinse
Matt 7,21-29
Jer 23,16-24 og 1 Joh 4,1-6
Hafslundsøy kirke kl.11.00:
Gudstejenset ved Ragnhild Hansen.
Offer til konfirmantarbeidet.

Søndag 1. august
10. søndag etter pinse
Luk 12,42-48
Jes 10,1-3 og Apg 20,17-24
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved Ragnhild Hansen.
Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.

Varteig kirke.

Søndag 8. august
11. søndag etter pinse
Joh 6,66-69
Jes 5,1-7 og Rom 11,25-32
Hafslundsøy kirke kl. 1100:
Gudstjeneste ved Ragnhild Hansen.
Nattverd. Offer til speiderne på Hafs-
lundsøy.

Søndag 15. august
12. søndag etter pinse
Sal 32,1-5
1 Joh 1,8-2,2 og Matt 21,28-31
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved Ragnhild Hansen.
Offer til kulturutvalget i Varteig sokn.

Søndag 22. august
13. søndag etter pinse
Matt 12,33-37
Sal 40,2-6 og Jak 3,8-12
Idrettsplassen i Varteig kl. 11.00:
Gudstjeneste i samarbeid med Varteig
Idrettslag og Varteig Orienteringslag.
Sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til
Misjonsalliansen.

Søndag 29. august
14. søndag etter pinse
Matt 5,38-42
5 Mos 10,17-21 og Rom 13,8-10
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Markering av Hasle
barnehages 30-års jubileum. Offer til
menighetsarbeidet.



Varteig
Historielag
Lørdag 29. mai:
Tur- og arrangementskomiteen
innbyr til guidet omvisning på
Hafslund Hovedgård og Soli Brug,
med frammøte på hovedgården kl.
11.45. Deltakeravgift kr. 200,-, som
også omfatter bespisning på Soli.
Transport i egen regi. Påmelding
skjer til Ester Juliussen, på telefon
480 99 449 eller 69 14 93 28.
Søndag 20. juni:
Bygdedagen.
Lørdag 24. juli:
Tur- og arrangementskomiteen
innbyr til fellestur til svenske
Gammelvala («det levende museet i
Brunskog»). Avreise med buss fra Ise
kl. 08.30. Deltakeravgift kr. 200,-.
For nærmere informasjon og
påmelding, kontakt Ester Juliussen
innen 1. juli, på telefon 480 99 449
eller 69 14 93 28.
Lørdag 4. september:
Vandring til husmannsplasser,
gravhauger, kverner, mineralfore-
komster etc. på Skofteby, Thoreby og
Askersby. Frammøte på Thoreby kl.
11.00. Hans Erik Groven guider. Kle
deg i fornuftig turtøy, og ta med niste
og sitteunderlag.
Mandag 27. september kl. 19.00:
Møte i Peisestua på det tidligere
kommunelokalet. Aage Tangen
kåserer om tømmerfløtingen i
Glomma.
Mandag 1. november kl. 19.00:
Møte i Peisestua på det tidligere
kommunelokalet. Lillian Nyborg ved
Østfoldmuseene kåserer om Østfolds
glemte kirker, deriblant kirken i Bø-
kroken. Ragnhild Brenne leser
prologen hun skrev til Varteig kirkes
150-årsjubileum i fjor.
Mandag 6. desember kl. 19.00:
Julemøte i Peisestua på det tidligere
kommunelokalet. Ågot Borgen og
Ragnhild Brenne om Alf Prøysens liv
og diktning.

Vi minner også om at historielaget
selger Inga-heftet, 2010-kalenderen
og DVD med skolefilmen fra 1959 og
bygdefilmen fra 1961.

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

Alle interesserte er
velkommen til møtene!

Samlingene er på
Hasle  Menighetssenter
og begynner kl. 19.30

Søndag 12.september:
Oppstartstur: Vi møtes til gudstjenesten i Hafslundsøy kirke kl.11.00.  Etterpå
drar vi sammen til Festningen i Halden, der vi  håper å få til en omvisning.  Mer
info senere.

Fredag 22.oktober:
Tekstverksted ved Ingrid Levinsen på Hasle menighetssenter kl. 19.30. Kveldsmat
og kollekt.

Alle er velkommen!

Varteig bygdekvinnelag
Program våren 2010

Mai / juni:
Smaalensmarken. Steking av vafler søndag.

8. juni:
Sommeravslutning Fredriksten festning, Halden.
Omvisning og bespisning.

20. juni
Bygdedagen i Varteig.
VBK har hovedansvaret for hele arrangementet.


