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Jeg tror...
legemets oppstandelse

I skrivende stund har vi akkurat feiret Høstens påskedag - 17. søndag
etter pinse. Påskens påskedag feirer vi Jesu oppstandelse. På høstens
påskedag er fokus rettet mot konsekvensene Jesu oppstandelse har for
oss: Døden har ikke lenger det siste ordet. Også vi skal en gang stå opp
fra de døde. Jeg tror...legemets oppstandelse bekjenner vi i 3. trosartikkel!
I skrivende stund er høstfargene i ferd med å spre seg over de flotte trærne
rundt Varteig kirke og om solen skinner er det et kaldt drag i luften. Det
er høst. Og det er noe med høsten som gjør at jeg tenker en del på både død
og oppstandelse. Det skjer om våren også, når påsken gjerne kommer
samtidig som det spirer fra nytint jord, og grønne blader vokser frem på
døde grener. Det er akkurat som naturen understreker påskens budskap.
Nå på høsten er det den motsatte prosessen som er i gang. Naturen går i
dvale. Den «dør» - og for noen av oss er den mørke og kalde tiden vi har
foran oss i overkant av hva vi trives med. Men vi håper på våren og
gleder oss til sommeren. Og da er det flott at vi også har en høstens
påskedag som minner oss om at påskens budskap ikke bare er en
happening der og da - men den har konsekvenser for våre liv, for vår
fremtid - for vår evighet. Vi tror...legemets oppstandelse!
Vi tror på et liv etter døden! Et liv i Guds himmel der alt som her er
vondt og ondt ikke skal være mer. Der vi skal få være og leve med alt som
er oss - jeg tror det er det som ligger i uttrykket legemets oppstandelse.
Gud vil skape et nytt liv for oss etter døden - ikke bare en åndetilværelse
for sjelen eller hva vi velger å kalle det - men et liv for oss med alt som er
oss - hos Gud.
I skrivende stund snakkes det mye om å snakke med døde, og til og med
en prinsesse har stått fram og sagt hun har evner til slikt. Jeg har ingen
forutsetning for å si at hun ikke har det. Men det jeg kan si er at vi skal
la våre døde få være i fred. Enten det er mulig å komme i kontakt med
dem eller ikke, så er døden et skille for fellesskapet med våre kjære.
Savnet og sorgen skal vi gi rom. Men de døde må vi få hjelp til å gi slipp
på. Kanskje ved å overgi dem i Guds hender og i hans varetekt, der de
skal få hvile til oppstandelsens morgen...
For oppstandelseshåpet kan vi ta med oss i sorgen og savnet. Også håpet
om et gjensyn med dem som har betydd så mye for oss her.
«Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som
er sovnet inn. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes
oppstandelse kommet ved et menneske. For slik alle dør på grunn av
Adam, skal alle få liv ved Kristus,» skriver Paulus i 1.
Korinterbrev 15. Dette er oppstandelseskapittelet
i vår Bibel fremfor noen, og du kan gjerne lese
det i sin helhet. Her er også våre døde kropper
som vi legger i jorden her sammenlignet med
frø som en dag skal spire til et nytt liv hos
Gud. Det er et bilde jeg liker nå på høsten når
alt går i dvale og tilsynelatende dør. Døden
har ikke lenger det siste ordet. Vi tror på Den
oppstandne Jesus Kristus og vi tror...
legemets oppstandelse! Det gir lys i
høstmørket!

Døden må vike for Gudsrikets krefter
Livet er gjemt i et jorddekket frø.
Se i oppstandelsens tegn skal vi leve.
Se, i oppstandelsens lys skal vi dø!
                                         Svein Ellingsen

Ingrid D. Levinsen
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BabysangBabysang
Også denne høsten har det vært arrangert Babysang i Varteig sokn.
Seks tirsdager har rundt 16 barn med sine mødre vært samlet på
Hasle menighetssenter til sang og lunsj.
Dette er et populært tilbud og vi er takknemlige for de trofaste damene
som arrangerer dette år etter år!

Også denne høsten har det vært arrangert Babysang i Varteig sokn.
Seks tirsdager har rundt 16 barn med sine mødre vært samlet på
Hasle menighetssenter til sang og lunsj.
Dette er et populært tilbud og vi er takknemlige for de trofaste damene
som arrangerer dette år etter år!
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Varteig
bygdekvinnelag
19. oktober kl.19.00:
Møtested Kommunelokalet.
Program: Årsmøte.

Møter i
Betel Ise

Onsdag 6. oktober kl. 11.00:
Formiddagstreff.
Besøk av Harald og Øystein.

Søndag 10. oktober kl. 17.00:
85-års fest
Besøk av Moldeklev og Tryggheim
musikklag.

Onsdag 20. oktober kl. 19.00:
Nattverdmøte
ved Bjørn Nordheim.

Onsdag 3. november kl. 11.00:
Formiddagstreff
Besøk av Kay Langsholdt.

Tirsdag 23. november kl. 18.00:
Lyngblomster har basar
Besøk av Rolf Kr. Skår, sang ved Gerd
og Else.

Onsdag 1. desember kl. 11.00:
Formiddagstreff
Sangvennene og Rolf Kr. Skår

Formiddags-

treff
Det arrangeres formiddags-
treff i Hafslundsøy kirke også
denne høsten. (Merk: Det er
ikke konsekvent den fjerde
tirsdagen i måneden slik det
har vært før!)
Tirsdag 2. november får vi besøk av
Peder Sandaker som forteller fra sitt
motstandsarbeid i Varteig under
krigen.
Tirsdag 30. november blir det sam-
ling med adventspreg. Aagot Borgen
og Ragnhild Brenne presenterer «Jul
med Prøysen».
Begge samlingene er kl 11.00 i
Hafslundsøy kirke, og det er også
utlodning, bevertning, sang og
hyggelig samvær. Velkommen!
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Er du våken?
Går du i femte eller sjette klasse og har lyst til
å være med på noe spennende? 1. søndag i
advent er det kirkas nyttårsaften. Dette skal
vi feire, sammen med kirker over hele landet!

Natt til 1. søndag i advent, altså lørdag 27. - søndag 28.
november inviterer vi deg til å være med å sove i Varteig
kirke. Da skal vi leke, bli kjent med hverandre, lage
gudstjeneste, utforske kirken, spise god mat og sist, men
ikke minst, sove over i kirken. På søndag spiser vi frokost
sammen, før vi øver oss til gudstjenesten. Når denne
begynner, skal vi være med og vise hva vi har forberedt
oss på.

Alle femte- og sjetteklassinger vil få mer info om «Lys
Våken» på skolen, men sett av datoen alt nå.

Se www.lysvaken.org for mer informasjon. Der kan du
også laste ned Mp3-fil av LysVåken-sangen helt gratis!

Kontakt oss gjerne også på e-post:
lysvaken.varteig@gmail.com

Vi gleder oss til å se deg!

Jubileumskonsert i
Hafslundsøy Kirke
Borgen Sangkor er 20 år som blandet
kor, og holder Jubileumskonsert med
samarbeidende gjestekor og
gjestesolist.

Lørdag 16. oktober kl 16.00

Borgen Sangkor
(blandet kor med ca 50 medlemmer)

dirigent Birgit Gudim Søland.

Sandesund Sangkor
(blandet kor med tilhold
på Borgenhaugen de også)

Solosang av

Eirik Grøtvedt
fra Hafslundsøy.

Entre kr 50,-

Menigheten
på Facebook
Varteig og Hafslundsøy menighet har fått
egen Facebookside der alle som ønsker
det kan trykke «liker» og følge oss i noe
av det vi driver med.
Der legger vi inn litt om søndagens
gudstjeneste, ting som skjer i menigheten
og bilder fra ulike aktiviteter.
Velkommen til å følge oss, og kom gjerne
med tilbakemeldinger!
Siden heter: Varteig og Hafslundsøy
menighet
 Velkommen innom!

Seniortreff på
Breidablikk
Fredag 15. oktober kl. 17.00:
Knut Øyvin Skaar viser bilder og
forteller fra Bangkok / Thailand.

Fredag 19. november kl. 17.00:
Program senere.

Alle hjertelig velkommen
Arr.: Breidablikks venner.
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Hasle menighetsbarnehage er 30 år, og det er blitt feiret både
i barnehagen og med festgudstjeneste på Hasle menig-
hetssenter! Søndag 29. august var det fullt hus av små og store
på menighetssenteret. Her var det pyntet med både ballonger
og blomster. Barna gikk i prosesjon og hadde fargerike flagg i
hånda. I barnehagen hadde barna øvet på sanger, og alle som
kom fikk være med i koret!
Dette ble en flott opplevelse, hvor vi fikk delta alle sammen
når kirkeklovnen Kurla fortalte om da Jesus stillet stormen.
Ingrid prest hadde preken og Leif prest ledet gudstjenesten.
Med organist Knut ved pianoet, var det lett å glede oss over å få
synge sammen. Som seg hør og bør når det er bursdag, så var
det gaver til bursdagsbarnet.  Flotte gaver med bøker og cd- er
og litt av hvert som blir til glede for både barna og de voksne i
barnehagen
Festkirkekaffe etter gudstjenesten var det også, med nydelige
kaker, kaffe og saft.
Vi gratulerer Hasle menighetsbarnehage med 30 år og gleder
oss til fortsettelsen!

Hilsen Kirsten

Hasle menighetsbarnehage 30 år!Hasle menighetsbarnehage 30 år!

Takk til foreningene
i Varteig menighet
I anledning Hasle barnehages 30 års jubileum ble det
arrangert gudstjeneste på menighetssenteret den 29.
august. Her ble det overrakt barnehagen flere flotte gaver.

Barnehagen vil med dette få takke så mye til:
* Styret for flotte lamper og nydelig blomst
* Vi Normisjon for mange fine bøker og musikk CD�er
* Varteig Menighetsråd for gavekort på 1.000 kr. i Bok og
Media.

Mvh små og store i Hasle barnehage
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Det var stor fest med masse glede
og sang på familiegudstjenesten
i Varteig kirke den 5. september!
Bygdekvinnelaget hadde pyntet
kirken vakkert med fargerike
blomster, med frukt og grønt.
Varteigs fire-åringer var spesielt
invitert til å få kirkeboka denne
dagen og det kom mange spente
og forventningsfulle fire-åringer!
Foreldre, familie og besteforeldre
var med, så det var en fullsatt
kirke denne søndagen. Barne-
koret Minsten sang frydefullt
vakkert og søndagsskolen og alle
barna fikk være med og lage et
kjempekor! Ikke rart at beste-
foreldre ble rørt, og både Ingrid
prest og kirkeklovnen Kurla
koste seg!
Vi fikk høre om at Jesus kunne
gjøre under, slik at både barn,
damer og 5000 menn ble mette av
en matpakke med fem små brød
og to fisk. Kurla hadde mat-
pakke med 5 boller, og jamen ble
det mer enn nok boller til alle
som koste seg på kirkekaffen etter
gudstjenesten!

Hilsen Kirsten

Fest med
glede og sang

Fest med
glede og sang
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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:

13. oktober (hverdagsgudstjeneste)
27. oktober
10. november 24. november

- øver i Hasle Menighetssenter på tirsdager i ulike
uker kl 18.00-19.30.

Kontaktperson:
      Marianne Gabestad Tangen, mob 480 42 254

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

er avsluttet for
høst-semesteret.
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Døpte:
Varteig kirke:
Karoline Bergerud
Hans Peder Bøe
Sigurd Bøe
Ariel Knoff Berg
Frida Nordhavn Lund

Hafslund kirke:
Finn Levi Skauge

Vigde:
Silje Spydevold og
  Ketil Aleksander
   Johansen
Ellen Marie Kullerud og
  Jon Petter Lund

Døde:
Arild Østby
Helene Bauger

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:
Daglig leder
Onsdag: ...............  09.00 - 13.00
Fredag:  ................ 09.00 - 13.00
Sokneprest treffes sikrest
Torsdag: ............... 10.00 - 12.00

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

Daglig leder
Marianne Raastad Halvorsen:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 97
Mobiltelefon: ........... 907 44 088
E-post:
marianne-raastad.halvorsen
@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

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

Søndag 10. oktober
20. søndag etter pinse
1 Mos 9,8-17
Hebr 11,1-4.7-10 og Joh 9,1-7.35b-38
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved prostiprest Leif
Levinsen og menighetspedagog Kirsten
Brandt. Presentasjon av konfirmantene.
Offer til menighetens trosopplærings-
arbeid.

Onsdag 13. oktober
Varteig kirke kl. 17.30:
Hverdagsgudstjeneste med fokus på de
minste.

Varteig kirke.

Hafslundsøy kirke.

Hasle menighetssenter.

Trenger du noen
å snakke med?

Kirkens SOS
Telefon

815 33 300
www.kirkens-sos.no

Søndag 24. oktober
22. søndag etter pinse
Matt 11,25-30
Sal 100 og Rom 8,31-39
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til menighets-
arbeidet.

Søndag 31. oktober
Bots- og bededag
Luk 13,23-30
Jes 55,6-7 og Gal 6,7-10
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Kirkekaffe. Offer til konfir-
mantarbeidet.

Søndag 7. november
Allehelgensdag
Matt 5,13-16
Jes 60,18-22 og Hebr 12,1-3
Varteig kirke kl. 11.00:
Minnegudstjeneste ved sokneprest Ingrid
D. Levinsen. Kirkekaffe. Offer til menig-
hetens diakoniarbeid.

Søndag 14. november
25. søndag etter pinse
Joh 6,37-40
Dan 12,1-3 og 1 Kor 15,42-49
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prost Dag Mysen. Natt-
verd. Offer til Norsk misjon i Øst.

Søndag 17. oktober
21. søndag etter pinse
Mark 10,13-16
1 Mos 2,18-24 og Ef 5,25-32
Varteig kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog
Kirsten Brandt. Presentasjon av konfir-
mantene. Offer til Sjømannsmisjonen.
Kirkekaffe.

Søndag 21. november
Siste søndag i kirkeåret
Hebr 3,12-14
Jes 51,11-15 og Matt 25,1-13
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til menighets-
arbeidet.

Søndag 28. november
1. søndag i advent
Matt 21,1-9
Jes 62,10-12 og Rom 13,11-14
Varteig kirke kl. 11.00:
Lysmesse med misjonspreg, ved sokne-
prest Ingrid D. Levinsen. «Lys våken».
Offer til menighetens misjonsprosjekt.

Søndag 5. desember
2. søndag i advent
Luk 21,25-33
Mal 3,17-4,2a og Rom 15,4-7
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Adventsmesse ved prostiprest Leif
Levinsen: «Fest i Guds hus». Vi markerer
at Hafslundsøy kirke er 15 år.  Varteig
Menighetskor deltar. Offer til konfir-
mantarbeidet.



Varteig
Historielag
Mandag 27. september kl. 19.00:
Møte i Peisestua på det tidligere
kommunelokalet. Aage Tangen
kåserer om tømmerfløtingen i
Glomma.

Lørdag 30. oktober kl. 10.00:
Dugnad i Prestegårdsalleen, med
klipping, rydding og noe etter-
planting. Har du mulighet for å være
med noen timer, meld fra til Kjell
Lunde - tlf. 932 44 011.

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.

Styret har også berammet møtene for
vårsemesteret neste år - med møter
7. februar (inneholder også årsmøtet)
der Wigdis Bergby orienterer om
historielagets bildearkiv, 21. mars
der Tom Schmidt kåserer om den nye
boka som har kommet om stedsnavn
i Varteig, og 2. mai hvor Birgit
Holmen holder foredrag om
kvinnerollen gjennom 100 år.

I tillegg kommer tur- og arrange-
mentskomiteens turer 28. mai (ut av
bygda) og 3. september 2011
(innombygds). Bygdedagen neste år
er søndag 19. juni.

Vi minner også om at historielaget
selger Inga-heftet (70 kr), 2010-
kalenderen (50 kr) og de to DVD�ene
med skolefilmen fra 1959/bygde-
filmen fra 1961 og kommunefilmen
fra 1984 (160 kr pr. stk.).

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

Alle interesserte er
velkommen til møtene!

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

Fredag 12. november kl. 19.00 (merk tiden):
Samling i forbindelse med K/M- uka på Hasle menighetssenter.
Besøk av Ørnulf Elseth
Pizza og mineralvann til selvkost
Kollekt til K/M -ukas internasjonale prosjekt

Fredag 3. desember kl. 19.30:
Førjulssamling på Hasle menighetssenter
Besøk av Knut Holmen som forteller om arbeidet til  Kirkens Bymisjon.
Utlodning til inntekt for Varmestua
Grøt og pepperkaker

Alle er velkommen!


