Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy

Det trengs
forsatt
kandidater

Side 3

Les om
Vinterweekend
Tårnagentene
Karneval i kirken
Påskens arrangementer
Nr. 2 - 2011

April - mai 2011

39. årgang

www.varteig.menighetsblad.net

2

Varteig menighetsblad

- Jesus, hjelp meg!
Organ for Den norske Kirke,
Varteig sokn.
Utgitt av Varteig menighetsråd.
Redigert av
Ketil Strebel
Adresse:
Varteig menighetsblad
Apolloveien 39
1734 Hafslundsøy
E-post:
varteig@menighetsblad.net
Menighetsbladet på internett:
www.varteig.menighetsblad.net
Der kan du lese den siste og samtlige tidligere utgaver av menighetsbladet i PDF-format
Kommende utgivelser:
(Med forbehold om endringer.)
Neste nummer av Varteig menighetsblad, nr. 3-2011 er planlagt i
uke 21, i slutten av mai. Frist for å
levere stoff blir 10. mai.
Nr. 4-2011 er planlagt i uke 35, i
slutten av august. Frist for å levere
stoff blir 16. august.
Nr. 5-2011 er planlagt i uke 41, i
midten av oktober. Frist for å levere
stoff blir 27. september.
Nr. 6-2011 er planlagt i uke 47,
i slutten av november. Frist for å
levere stoff blir 8.november.
Trykk:
Østfold Trykkeri, Askim
Postgiro:
1503.17.17954

Det er den blinde mannen utenfor Jeriko som roper.
Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg! ( Markus 10, 46-52)
Den fantastiske fortellingen om Bartimeus, er en av mine favoritter. Kanskje
er det fordi jeg kan kjenne dette ropet fra det innerste i mitt eget hjerte?
Det er en fantastisk historie. Der sitter den blinde Bartimeus. Han er helt
utenfor det gode selskap, overlatt til andres velgjørenhet eller fy-og skjellsord.
Han så ingen ting. Ikke folka som var på vei, ikke dem som prøvde å få ham
til å tie stille. Han så ikke Jesus, men han hørte. Hørte larmen, hørte skjellsordene, og han fikk høre at det var Jesus som kom.
Midt i folkemengden var Jesus. Han var opptatt av å forkynne at Guds rike
var nær. Opptatt av menneskene som hele tiden fulgte ham, de som spurte,
utfordret, provoserte og søkte det bare han kunne gi dem. Midt i alt dette er
det at Bartimeus begynner å rope. Midt i det pulserende, varme og støyende
livet omkring ham. Midt i håpløshet og avmakt kommer ropene: Herre forbarm
deg! Jesus hjelp meg!
Disiplene var blinde for denne mannens lidelser. De var også blinde for det
Jesus mange ganger hadde prøvd å fortelle dem, om hva som ventet ham når
de kom til Jerusalem. Disiplene var mer opptatt av hvem av dem som var den
største, enn hva Jesus ville fortelle dem om sin død og oppstandelse.
Jesus er på vei til Jerusalem. Hjertet hans er nok opptatt av det som skal skje
på hans lidelses vei, hans vei til fornektelse, svik, lidelse og død. men hans
vei går om mennesker som roper, som lider, kjemper og ber.
Jesus hører Bartimeus sitt rop og han stopper opp. Han får hentet den blinde
og spør: Hva vil du jeg skal gjøre for deg?
Selvfølgelig visste Jesus hva Bartimeus ville be ham om. Han hadde visst det
hele tiden! Jesus var kommet for å gi ham synet igjen!
For Bartimeus ble det til et nytt liv når han satte ord på sin situasjon, sin nød,
det hjertet hans var fylt av. Han hadde ropt, og han delte sin nød med Jesus.
Da lyder skaper-ordet! Som på skapelsens første dag, da Gud sa: Bli lys! Og
det ble lys. Jesu ord til Bartimeus er de samme ordene: Bli seende! Skaperord fra Jesu munn! Og det skjedde. Bartimeus så lyset, rett og slett. Din tro
har frelst deg, sa Jesus. Hvilken tro så Jesus etter? Frelsende tro! Frelsende
tro, ser Jesus hos mennesker som har begynt å rope, dele sin nød med ham,
dele rett fra hjertet.
Det første Bartimeus så i sitt liv, var Jesus. Verdens lys.
Kommer an på øya som ser, sier vi ofte. Mer enn det, tenker jeg. Kommer an
på hjertet som ser og som bryr seg. Jesus har både øyne, ører og hjerte for
nøden, og han har makt. Han er rik nok for alle som roper til ham. JESUS
HJELP MEG! Kyrie elèison! Slik kan vi få rope og legge det vi bærer på, det
vi synes er vondt og vanskelig i ropet. Hva vil du jeg skal gjøre for
deg? sier Jesus. Fortell det til ham. Han vil åpne dine
og mine øyne for det livet vi har i ham. Han som døde
for at vi skal få leve. Han som brøt dødens lenker og
sto opp fra død og grav, for alltid å være nær oss
og med oss i våre liv.
En gang skal våre øyne få se kongen i hans
prakt. Den oppstandne, levende Jesus! Da skal
vi få se ham, med egne øyne. Men mens vi
venter, kan vi be og rope, takke og dele med
ham alt det våre hjerter er fylt av.

Kirsten

Les menighetsbladet
på internett:
www.varteig.menighetsblad.net
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Den 11. og 12. september er
det kirkevalg, da skal det
velges nye menighetsråd
og bispedømmeråd. En nominasjonskomite med fire
medlemmer arbeider med
å finne frem til kandidater
til menighetsrådsvalget i
Varteig. De er godt i gang,
men trenger fortsatt flere
navn på sine lister.
Nominasjonskomiteen består av Ruth
Kristiansen, Thorleif Thalberg, Anders
Sikkeland og Leif Brenne. Sistnevnte er
leder av komiteen. Nominasjonskomiteen har altså to medlemmer bosatt på
Hafslundsøy og to fra «gamle Varteig».

Nominasjonskomiteen som arbeider med å sette opp valglisten til høstens menighetsrådsvalg i Varteig. Fra venstre Ruth Kristiansen, Thorleif Thalberg, Anders Sikkeland
og Leif Brenne. (Foto: Ketil Strebel)

Vil DU bruke litt av din fritid
på den oppvoksende slekt??
- Vi har hatt en del møter nå, og har
fått en del navn på listen vår. Det er
gledelig å se at en del av de som sitter
i menighetsrådet nå har takket ja til
gjenvalg, sier Brenne.
En utfordring for komiteen er å finne
menighetsmedlemmer på Hafslundsøy
som kan være villige til å stille til valg.
Ved valget for to år siden var en overvekt av kandidatene bosatt i det gamle
Varteig sokn. Og blant de som har sagt
ja til å stille til valg så langt er det også
en overvekt av medlemmer bosatt i den
delen av soknet.
- Vi har en informasjonsbrosjyre som vi
deler ut til de vi vil utfordre til å stille
til valg. De får den i god tid før vi spør
om de vil stille opp. Denne brosyren
beskriver menighetsrådets arbeid og
hvilke forventninger som stilles til de
som blir valgt. Det er viktig at de som
velges vet hva de går til, sier Brenne.
Varteig trenger et menighetsråd, menigheten skal ha det. Det betyr at vi alle
som medlemmer av den Norske kirke
har et ansvar for å tenke oss grundig
om, dersom vi blir utfordret til å stille
til valg.

På nyåret i 2011 ble barnekoret Medium nedlagt etter 7 1/2
års drift.
Nå ønsker vi å starte en barneklubb på Ise siden det er langt
flere barn der for tida. Gjennom Menighetsbladet vil vi
invitere foreldre, aktuelle ledere og andre medhjelpere til en
samling der vi kan planlegge oppstart og drift av klubben.
Trenger en del ledere som tar ansvar for opplegg og gjennomføring, noen medhjelpere som kan bake, rydde og vaske
osv.
Aktuelle ting å drøfte:
- Aldersgruppen(e) vi skal jobbe med
- Type klubb (Hobby/friluft etc)
- Bevertning på klubbkveldene?
- Innhold/ program
- Ukedag
- Møtefrekvens
- Medlemskontingent?
- Andakt - / trosopplæringsopplegg
- Andre tanker og ideer

Hvor går veien
videre nå?

Høres dette interessant ut?
Menighetspedagog Kirsten Brandt gir deg beskjed om tid og
sted for møtet om du gir henne ditt navn og :
Telefon kontor: 69 12 35 81
Mobiltelefon: 936 37 578
E-post: kirsten.brandt@sarpsborg.com

Vinterweekend
Varteig menighetsblad

på Ildjarntunet
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Tekst: Mona Bøe
Bilder: Inger Aarmo, Mona Bøe Pål Bergerud og Jan T. Engen

Helgen 11.-13.februar var vi 77 mennesker som satte oss i bilene og kjørte til Ildjarntunet i Valdres, 38 barn og 39 voksne. Endelig var det tid for Vinterweekend
igjen!5Weekenden blir arrangert av Varteig
Sokn
og VI-normisjon.
Varteig
menighetsblad
Det er to år siden vi sist var på tur – og derfor var vi spente på hvor mange vi ville
bli. Det burde vi ikke vært.. For aldri har vi vært så mange på Vinterweekend.
Temaet for helgen var «I Herrens hender». Torill Bredegg fra Normisjon, Region Østfold var med oss. Hun hadde samlingene hvor vi hørte mer om temaet.
Torill hadde med seg Jokko, sin lille hjelper. Jokko er en apekatt som vi ble
bedre kjent med, og ingen tvil om at han var populær hos barna.
Vi hadde en flott helg med ett fantastisk flott vintervær. Lørdagen ble benyttet til skigåing og aking – i tillegg til samlinger og gode måltider. Ute
gikk det raskt unna på ett skarpt vinterføre! Mye morro
for både store og små.
På søndag avsluttet vi med gudstjeneste i Hedalen
Stavkirke. Det er flott å få avslutte helgen med å feire
gudstjeneste og dele nattverd sammen.
At en slik helg gjør noe med oss som reiser sammen er
det ingen tvil om. Vi blir godt kjent med hverandre –
og både voksne og barna har fått nye venner.
Alle er vi vel enige om at det er godt å reise bort en
helg. Godt å komme til ferdig mat og oppredd seng.
Og veldig godt å få være en del av ett større fellesskap.
Takk til alle som satte av helgen for å være en del
av ett større fellesskap.
Takk at dere satte av tid og penger til å være med.
Så får vi se hva som skjer neste år.. Skal vi reise
på tur igjen?
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Påsken 2011

Denne påsken arrangerer Varteig sokn noe nesten hver dag!
Det blir gudstjeneste i Hafslundsøy kirke Palmesøndag kl. 11.00,
Langfredagsgudstjeneste i Varteig, Langfredag kl. 11.00, og festgudstjeneste 1. Påskedag, med kirkekaffe og påskegodter – også det
i Varteig kirke kl. 11.00.
Men to ting skal nevnes spesielt:
Skjærtorsdag 21. april
kl. 18.00 – ca. 21.00
på Hasle menighetssenter
inviterer vi,
sammen med VI Normisjon, til

Jødisk-Kristent
påskemåltid
i stedet for ordinær gudstjeneste.

Mandag 18. april og tirsdag 19. april
inviterer Varteig sokn til
FILMKVELDER PÅ HASLE MENIGHETSSENTER.
Begge kvelder kl. 18.30-ca.22.00.
Vi viser filmen «Jesus fra Nasareth» på storskjern. Filmen var en slager på 80-tallet, og er fortsatt svært severdig. Filmen varer i til sammen seks timer, og vi viser
ca. tre timer hver kveld, med en liten pause midtveis der vi serverer litt snacks
og forfriskninger.
Første kvelden vises fra opptakten til Jesu fødsel og fram til begynnelsen av hans
gjerning som voksen.
Andre kvelden fortsetter vi med Jesu voksne liv til og med påskens død og oppstandelse.
Dette er en glitrende anledning til å få med seg hele Jesusfortellingen, levende
fremstilt på en svært evangelietro måte, i den stille uke.
Kom på noe, eller på alt! Vi håper mange vil dele denne filmopplevelsen med oss!
Ingrid og Leif Levinsen

Skjærtorsdag var dagen Jesus spiste
påskemåltidet med sine disipler. Vi vil
feire et måltid som ligger tett opp til
dette, etter et opplegg utarbeidet av biskop Ole Chr. Kvarme. Samlingen varer
i ca tre timer, men inkludert i denne
tiden er også et måltid, med sosialt fellesskap rundt bordet.
Det blir også lesning av tekster og sang,
og mye symbolbruk som vi vil kjenne
igjen fra Bibelens påskefortelling. Alt
skjer ved bordet. Også nattverd.
For å ha en liten peiling på hvor mange
vi skal lage mat til ber vi om en uforpliktende påmelding pr. telefon til
Menighetskontoret Tlf. 69 12 35 97,
SMS til 45 26 52 29, eller mail til ids@
sarpsborg.com innen torsdag 14. april.
(NB: du er velkommen også om du ikke
melder deg på, og du kan la være å komme selv om du har sendt en påmelding).
Det er helt gratis å komme, men vi vil
ta opp en kollekt til dekning av arrangementet.
Inviter gjerne med deg noen!
Jeg har vært med på dette også tidligere, og det er en stor påskeopplevelse!
Ingrid prest

Varteig menighetsblad

Karneval i kirken
Fastelavenssøndag var det karnevalsgudstjeneste i de fleste kirkene våre her i
Sarpsborg fellesrådsområde – og i mange
kirker i landet vårt. Det blir nok en av de
felles satsingene i trosopplæringen, noe
vi er sammen om i kirken. Visst er det
strålende! Og i Varteig kirke var det en
strålende gudstjeneste! De mange barna
og en del voksne var utkledt i de mest
fantasifulle og fargerike kostymer! Hekser, spiderman, og sjørøvere, indianere,
klovner, prinser og prinsesser, løver og
andre flotte dyr, sommerfugl og marihøne,
og to helt fantastiske Nintendo-karer!
Barnemisjon på Furulund, sammen med
alle barna som hadde lyst, gikk i prosesjon
med ballonger og fargerike flagg, og var
forsangere og medhjelpere. Kirkeklovnen
Kurla fortalte om Jesus og Bartimeus Knut
organist hadde også forsangere med, og vi
øvde til vi kunne synge og spille på kam av
hjertens lyst, sangen: «Jeg liker dine store
ører». Ingrid prest ledet gudstjenesten og
hadde flott mini-preken! Hun kledte seg
forresten ut til kirkekaffen- og var skikkelig KU(UL)! Kirkekaffen, ja! Da var det
ballongslipp fra galleriet og det ble servert
orgelbrus og crazyboller!
En flott fest før fasten ble det i Varteig
kirke!
Om vi rakk hjem tv og VM på ski? Klart det!
Det ble gull!
Kirsten

Fotos: Pål Andreas Bergerud
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Det handler om
rettferdighet
Varteig menighetsblad

Mer enn én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom.
Det vil folk fra Varteig menighet gjøre noe med.
12. april går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2011 av stabelen. Da besøker
konfirmanter, unge og voksne fra
Varteig og Hafslundsøy alle husstander
for å samle inn penger til Kirkens
Nødhjelps arbeid.
- Over én milliard mennesker lever i
fattigdom. Urettferdighet tar menneskeliv hver dag. Det er ikke tilstrekkelig
at folk så vidt har nok til å eksistere.
Alle mennesker har rett til å ha et
levebrød, slik at de kan klare seg ved
hjelp av egen arbeidsinnsats, sier
menighetspedagog Kirsten Brandt.
Pengene som samles inn går til Kirkens
Nødhjelps arbeid over hele verden.
Pengene blir brukt der de trengs aller
mest.
- Med Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
2011 gjør vi et felles løft sammen med
folk i Norge for at fattige mennesker skal
få mulighet til å skape seg et liv uten
fattigdom. Ta godt imot bøssebærerne,
oppfordrer Brandt.

gjennom spare- og lånegrupper i lokalsamfunnet.
- Medlemmene i gruppa sparer penger i
en pott, og de får anledning til å ta opp
små lån fra denne potten slik at de kan
starte sin egen gründervirksomhet og
forsørge familien sin, forklarer Kirsten
Brandt.
Godfrey Walalaze, Kirkens Nødhjelps
programrådgiver i Tanzania forteller:
- Siden 2006 har vi opprettet tusen
slike spare- og lånegrupper i Tanzania.
Hele tiden møter jeg mennesker som
imponerer meg med det de har klart å
få til gjennom gruppene. De forteller
den ene suksesshistorien etter den
andre: Om at de kan spise seg mette,
holde barna i skolen, at de har skapt
seg et levebrød.
Kirkens Nødhjelp støtter gruppene
med opplæring, bankbokser og annet
materiell.

Skaper sitt eget
levebrød

Fattigdom har svært mange årsaker,
én av dem er at store, internasjonale
selskaper snyter på skatten i fattige
land.
- Fattige mennesker mister helsetilbud
og skolegang på grunn av dette.

I Tanzania hjelper Kirkens Nødhjelp
folk i gang med å skape seg et levebrød

Vil fjerne årsakene til
fattigdom

Inntekter som kunne kommet landets innbyggere til gode, gjemmes
unna i skatteparadiser. Gjennom
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon ber vi
finansministeren sørge for at ingen
norske selskaper snyter på skatten i
fattige land, forklarer Kirsten Brandt
og oppfordrer alle til å støtte opp om
aksjonen.

Alle kan være med

Selv om innsamlingsaksjonen inngår
som en del av konfirmantopplegget,
er dette hele menighetens aksjon.
Alle medlemmer av menigheten er
velkommen til å bli med på gjennomføringen av aksjonen, enten ved selv
å gå med innsamlingsbøsse eller ved
å ta på seg andre praktiske oppgaver.
Ta kontakt med menighetskontoret
eller med Kirsten (se telefonnummer
på neste side).
De 60 konfirmantene i menigheten skal
altså være med på aksjonen. De går ut
på sine runder fra kl. 17.30 tirsdag den
12. april.
- Ta godt i mot bøssebærerne. Og tenk
på å ha kontanter i huset når de ringer
på, oppfordrer Kirsten.

Konfirmantene fra
Hafslundsøy er klare for
aksjonen den 12. april.

– Nå er
livet bedre

Varteig menighetsblad
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Da mamma fikk lån
til å starte en grønnsaksbod, fikk Yohana
(14) et helt nytt liv.
Yohana (14) er i sin egen verden
mens han trasker ved siden
av moren sin. Det er tidlig om
morgenen, og han er trøtt. De skal
gå langt for å hente grønnsaker til
boden på torget.
- Jeg hjelper mamma med jobben
morgen og kveld. Det er en glede.
Hun gir meg skolepenger slik at jeg
kan få utdannelse, forteller Yohana.
Han bor sammen med moren sin
og tre søsken i landsbyen Chunya i
Tanzania. For to år siden ble moren
med i en VICOBA-gruppe gjennom
Kirkens Nødhjelp.
- Da ble livet bedre. Nå har vi råd
til mat, klær og skole, forteller den
unge gutten.

Skaper forandring

VICOBA (Village Community
Banks) er spare- og lånegrupper
der medlemmene sparer små beløp
hver måned. Pengene samles i en
pott, og medlemmene får anledning
til å ta opp små lån for å investere i
inntektsgivende arbeid og en bedre
framtid.
- Vi startet arbeidet med VICOBA
i 2006. I dag er det over 1000
registrerte VICOBA-grupper, forteller Godfrey Walalaze, Kirkens
Nødhjelps programrådgiver i Tanzania.
Det er medlemmene selv som eier
«banken». Renter på lånene som
tas opp kommer alle eierne til gode.
Slik går overskuddet fra prosjektet
tilbake til lokalsamfunnene.
Kirkens Nødhjelp støtter VICOBAgruppene med opplæring, i tillegg
til bankbokser og annet materiell.
- Jeg blir stadig imponert av
mennesker som tidligere ikke har
hatt ressurser til å gjøre noe ut av
livet sitt, men som nå reiser seg

på VICOBA-møtene og forteller
den ene suksesshistorien etter den
andre: Om at de kan holde barna
i skolen, om at de har skapt seg
et levebrød og at de tjener penger,
forteller Walalaze.

Viktige menigheter

I Tanzania er kirken er et naturlig
sted å møtes for å ta tak i utfordringer
i hverdagslivet. Mange som har blitt
med i en VICOBA-gruppe har hørt
om arbeidet gjennom sin lokale
menighet, og mange VICOBAgrupper har også møtene sine i
kirken, selv om VICOBA er et
prosjekt på tvers av religioner.
- VICOBA gir mennesker styrke til
å tenke igjennom hva de trenger
og hvordan de kan få tak i det.
Ansvaret blir lagt i deres hender,
men vi kan gi dem kunnskap og
støtte til å stå opp for sitt eget liv.
Vi opplever at VICOBA-gruppene
tenner håp, sier Walalaze.
Yohana og moren er framme hos
bonden der de skal hente dagens
grønnsaker. Den unge gutten har
drømmene klare for framtiden:
- Siden moren min er med i VICOBA,
kan jeg studere hvis jeg jobber hardt
for det. Jeg har lyst til å bli politi.
Eller jobbe for at landet skal bli mer
rettferdig. Demokrati er viktig. Jeg
vil være med å gjøre Tanzania til et
godt sted å leve for mange.
I dag er det salatblader som skal
bæres tilbake til torget. Flaks! Stort
volum, men lett å bære. Yohana
smiler og myser mot sola. Denne
dagen skal bli god.

Yohana (14) hjelper mamma i grønnsaksboden.
(Foto: Greg R. Buick, Kirkens Nødhjelp)

Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon 10. – 12. april

- Over én milliard mennesker
lever i ekstrem fattigdom.
Urettferdighet tar menneskeliv
hver dag. I år setter Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon fokus
på økonomisk rettferdighet.
Sammen kan vi kjempe for en
fremtid uten fattigdom.
- Det er menigheter landet rundt
som står for gjennomføringen
av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Varteig menighet
arrangerer aksjon tirsdag 12.
april fra kl. 17.30 og trenger
bøssebærere. Ta kontakt med
menighetskontoret, på telefon
69 12 35 97 eller menighetspedagog Kirsten Brandt på
mobiltelefon 936 37 578 dersom
du vil være med.
- Pengene som samles inn går
til Kirkens Nødhjelps arbeid
over hele verden.
- Støtt aksjonen direkte ved å
»» Benytte kontonummer
1594.22.87493.
»» Ringe givertelefon 820 44 088
(200 kroner)
»» Sende en sms <KN100> til
2090 (100 kroner)
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- normisjon
- tør tjene sammen i tro
Søndag 20. mars kl 11.00: Søndagsskole i Betania
Søndag 27. mars kl 17.00: Storsamling: Tema: Hellige
øyeblikk / Påsken. Medvirkende: Tore Torkildsen og
Olav Ruud
Onsdag 30. mars kl 19.00-21.00: Con Dios for ungdom
over 13 år. Hasle Menighetssenter.
Søndag 03. april kl 11.00: Søndagsskole i Betania
Søndag 17. april kl 11.00: Søndagsskole i Betania
Tirsdag 19. april kl 11.00: Formiddagstreff i Betania.
Taler: Olav Pedersen. Sangvennene synger
Skjærtorsdag 21. april kl 18.00: Undervisningskveld:
Tema: ”Nattverdmåltidet” Taler: Ingrid D. Levinsen
Onsdag 27. april kl 19.00-21.00: Con Dios for ungdom
over 13 år. Hasle Menighetssenter.
Søndag 8. mai kl 11.00: Søndagsskole i Betania
Tirsdag 16. mai kl 11.00: Formiddagstreff i Betania.
Berit og Knut Lande taler og synger
Søndag 22. mai kl 11.00: Søndagsskole i Betania
Søndag 22. mai kl 17.00: Storsamling: Tema: Hellige
øyeblikk / Pinsen. Taler: Kirsten Brandt
Onsdag 25. mai kl 19.00-21.00: Con Dios for ungdom
over 13 år. Hasle Menighetssenter.
Torsdag 26. mai kl 19.00: Lovsangskveld:”O store Gud,
når jeg i undring aner.” Dagfinn Ravneng og Skjeberg

Kirkekor

Storsamlingene er lagt opp for hele familien.
Torsdagsmøtene er først og fremst beregnet på voksne.
Vil du ha en påminnelse på SMS når
et møte nærmer seg?
Gi beskjed til Knut Holmen, mob 909 77 805
eller på e-post: koholm@online.no.
Se også www.vi-normisjon.no

Knut Bøe

Organist i 50 år

Knut Bøe har vært organist i Varteig
kirrke i 50 år. Dette vil bli markert i
forbindelse med gudstjenesten i kirken
søndag 3. april.

Takk!

Takk til alle ledere, musikere og
medhjelpere i barnekoret Medium!
Barnekoret Medium har gledet oss i
mange år med fengende, glad sang! Det
var en stor, sangglad gjeng lenge, men
så ble det færre med i koret etter hvert.
Nå ble det en avgjørelse på at koret
skulle legges ned, og at vi skal se hva
det nå er riktig å satse på av trosopplæringsarbeid. Noen av Medium- medlemmene begynte i Hafslundsøy barnegospel, og det er jo kjempebra!
Vi vil takke alle som har vært med som
ledere og dirigenter, musikere, medhjelpere og kakebakere i Medium i disse
årene. Tusen takk til alle sammenn
Og ikke minst, takk til alle som har vært
med i koret!
For Varteig menighet
Kirsten

LOPPEMARKED
PÅ HØGHEIM
Lørdag 30. april skal det være loppemarked på Høgheim.
Vi åpner dørene kl 10.00.
Salg av vafler, pølser, kaffe og brus.
Vi ønsker oss masse lopper.
Loppene kan leveres på Høgheim
følgende dager:
Torsdag 28. april fra kl 17.00
Fredag 29. april fra kl 10.00 og en
stund utover formiddagen, samt på
kveldstid fra kl 17.00.
Arrangør er foreningen Høgheim.

VELKOMMEN !!

Tårnagentene
inntok Varteig kirke
Varteig menighetsblad

En fantastisk gjeng med tårnagenter inntok Varteig kirke den siste helgen i januar!
Vi hadde samling på lørdag ettermiddag og kveld, og mange mysterier ble løst av tårnagentene! Alle fikk agent-bevis, måtte avgi fingeravtrykk og agentnummer, før vi kunne
sette i gang med de oppdragene som måtte løses. Vi fant heldigvis igjen kirkeskatter
som hadde forsvunnet, kirketårnet og kirkeklokke ble utforsket. Ingen flaggermus var
å se, men spennende var det! Vi løste agentoppdrag, øvde både tårnagent-sang, dans,
drama og andre forberedelser til gudstjenesten. Som godt var, hadde vi både englevakter
og erkeengler til hjelp! (foreldre og andre voksne). Vi fikk servert flaggermuspølser, og
det smakte utmerket! Da alle oppdrag var utført på lørdagen, var det bare å lade opp
til søndagens gudstjeneste. Det ble en strålende opplevelse for alle i en fullsatt kirke.
En skattejakt-gudstjeneste med dåp og med tårnagenter som deltok med alt som var
forberedt. Kirkekaffe og saft, edderkoppmuffins som englevakter og andre hadde med,
og en fantastisk tårnagentkake bakt av Kine Bergerud. For en flott helg! Takk til alle
som var med!
Kirsten
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Søndag 1.mai arrangerer speiderne i Varteig

JAKTEN PÅ VARTEIGTROLLET
Vi start er med
gudstjeneste i
Hasle menighetssenter kl.1000

Breidablikks
venner

Salg av startkort kl.1100-1200

har fest på Breidablikk
17. mai kl. 18.00.
Tale for dagen ved John
Dahl.
Menighetskoret deltar.
Bevertning og utlodning.
Alle hjertelig velkommen!

Syng
med oss
fra den gamle skolesangboka av Mads Berg m.m.
Vi samles i peisestua på
Varteig gamle kommunelokale onsdag
27. april kl 19.00.
Dette er ingen forening, vi
bare liker vanlig allsang.
Ågot Borgen spiller piano.
Kaffepause med god tid til
småprat.

for barn 0 - 1år,
avsluttet for vårhalvåret

for barn 1-3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30
i Hasle menighetssenter:
30. mars, 6. april og 13. april

Barnekor med barn 3-6 år,
annenhver onsdag kl 17.30
i Hasle menighetssenter:

		
30. mars
		

13. april

Kontaktperson for barnesang
Kirsten Brandt, tlf 936 37 578
eller Ragnhild Brenne, tlf. 69 13 11 47.
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Slekters
gang
Døpte:
Hafslundsøy kirke:
Ludvik Johansson
Felicia Sabina Olsen
Varteig kirke:
Olivia Lunde
Jessica Ranheim Pedersen
Liv Sandnes
Marcus Henriksen
Henriette Karlsen
Nikolai Thorp Sælid
Trygve Heer Mariussen

Døde:

Åse Marit Sundås
Arve Bø
Stine Vatvedt Hansen
Signe Marie Bergerud,
John Gunnar Johansen
John Skogen
Katrine Wessel

Trenger du noen
å snakke med?

Varteig preste- og menighetskontor
Ingaveien 33, 1735 Varteig

Telefax: ................. 69 12 36 13
Telefon: ................. 69 12 35 97
Epost:
varteig.prestegjeld@sarpsborg.
com

Kontortid:
Daglig leder
Onsdag: ............... 09.00 - 13.00
Fredag: ................ 09.00 - 13.00
Sokneprest treffes sikrest
Onsdag: ................. 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
Soknepresten kan nås på mobiltelefon når hun ikke er på
kontoret.

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

Daglig leder (vikar)

Vik. kirketjener i Varteig kirke
Bjarne Arntsen:
Telefon mobil: .......... 413 01 166
E-post: 69131403@tele2.no

Torgunn Haugerud:

Klokker i Hafslundsøy kirke
May Lisbeth Johansen:
Telefon privat:. ....... 69 14 94 75
E-post: may-lisbeth.johansen
@sarpsborg.com

Prostiprest Leif Levinsen:
Telefon kontor: ...... 69 15 18 18
Mobiltelefon: ........... 414 40 947
E-post:
le-levin@online.no

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

Telefon kontor: ...... 69 12 35 97
E-post:
torgunn-skarsgard.haugerud @
sarpsborg.com

Menighetspedagog
Kirsten Brandt:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 81
Mobiltelefon: ........... 936 37 578
E-post:
kirsten.brandt@sarpsborg.com

Høgheim

Furuholmveien 12

Kirkens SOS
Telefon 815 33 300
www.kirkens-sos.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
kontakt Kristine Bøe
tlf. 69 15 77 25 / 958 64 128.

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:
Bjørn Kristiansen, telefon 69 13 13 51,
mobil 916 64 166, krisiti3@online.no 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.

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
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GUDSTJENESTER
Søndag er gudstjenestedag
Søndag 1. mai

1. søndag etter påske
Joh 20,19-31
Jes 43,10-13 og 1. Kor 15,53-57
Hasle menighetssenter kl. 10.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif
Levinsen. Offer til Varmestua. Etter
gudstjenesten arrangeres «Jakten på
Varteigtrollet».
Hafslundsøy kirke.

Søndag 10. april

5. søndag i faste
Joh 11,45-53
3. Mos 4,13-20
Hebr 9,11-15
Hafslundsøy kirke kl. 18.00:
Gudstjeneste ved konfirmantene (etter
konfirmantweekenden), sokneprest
Ingrid D. Levinsen, prostiprest Leif
Levinsen og menighetspedagog Kirsten
Brandt. Offer til Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon.

Søndag 8. mai

2. søndag etter påske
Joh 10,11-16
Esek 34,11-16a og 1. Pet 2,21b-25
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til kulturutvalget i Varteig sokn.

Søndag 17. april

Palmesøndag
Joh 12,1-13
Sak 9,9-10
Fil 2,5-11
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif
Levinsen. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.

Torsdag 21. april

Skjærtorsdag
Luk 22,14-20
2. Mos 12,3-8.11 og 1. Kor 10,16-17
Hasle menighetssenter kl. 18.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Jødisk/kristent
påskemåltid. Offer til dekning av utgiftene ved arrangementet.

Fredag 22. april

Langfredag
Luk 22,39-23,46
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen.

Søndag 24. april

Påskedag
Matt 28,1-8
Sal 118,14-24 og 1. Kor 15,1-11
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Menighetskoret synger. Offer
til Normisjonen, Østfold krets. Kirkekaffe med påskegodter.

Varteig kirke

Søndag 15. mai

3. søndag etter påske
Joh 16,16-22
Jes 43,16-19 og Hebr 13,12-16
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.

Telefonnummer
for kirkeskyss:
95 09 63 29

Søndag 29. mai

5. søndag etter påske
Ef 3,14-21
Jer 29,11-14a og Joh 16,23b-28
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Torsdag 2. juni

Kristi himmelfartsdag
Luk 24,46-53
Dan 7,13-14 og Apg 2,32-36
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid
D. Levinsen. Offer til menighetens
misjonsprosjekt.

Søndag 5. juni

6. søndag etter påske
Joh 15,26-16,4a
Hag 2,3-9 og 1 Pet 4,7-11
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen og menighetspedagog Kirsten Brandt. Offer til
menighetens konfirmantarbeid.
Hafslundsøy kirke kl. 13.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen og menighetspedagog Kirsten Brandt. Offer til
menighetens konfirmantarbeid.
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.

Tirsdag 17. mai

Trenger du noen
å snakke med?

Søndag 22. mai

Kirkens SOS
Telefon
815 33 300

Grunnlovsdag
Luk 1,50-53
Sal 127,1-2 og Fil 4,8-9
Varteig kirke kl. 12.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Menighetskoret synger. Offer
til menighetens trosopplæringsarbeid.
4. søndag etter påske
Joh 16,5-15
Esek 36,26-28 og Jak 1,17-21
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Konfirmantene lager gudstjenesten og
sokneprest Ingrid D. Levinsen medvirker. Nattverd. Offer til KFUK/M.
Med forbehold om endringer.

www.kirkens-sos.no

Ønsker du skyss til kirken?
Ring 95 09 63 29

Varteig
Historielag
Lørdag 9. april kl. 11.00:
Varteig skole: Har du gamle bilder
som kan ha interesse for Varteig
Historielag? Da bør du komme på
Varteig skole denne dagen, der vi
tar mål av oss til å stille både folk
og teknisk utstyr som gjør at vi
kan skanne bildene på stedet og
du får med deg originalfotografiene
dine hjem samme dagen. Enkel
servering.
Mandag 2. mai kl. 19.00:
Møte i peisestua på Bygdehallen
(det tidligere kommunelokalet) der
Birgit Holmen, aktiv lokalhistoriker
fra Rolvsøy, holder foredrag om
kvinnerollen gjennom 100 år. Hun
vil også vise fram klær fra «sin
mors tid».
Lørdag 4. juni:
Busstur til Drammensdistriktet, der
vi tar sikte på å besøke Nøstetangen
Museum og Herman Wildenveys
fødested Portåsen. Avreise fra Ise kl.
08.30, via Varteig og Hafslundsøy.
Nærmere informasjon og påmelding
skjer til Kjell Lunde innen 10. mai,
på telefon 932 44 011.
Søndag 19. juni:
Bygdedagen i Varteig.
Lørdag 25. juni kl. 12.00:
Historielaget er medarrangør i
aktivitetsdag på Vestgård i Varteig.
Her blir det høyonn på gammelt vis,
med hester og slåmaskin, sleperive
og hesjing.
Vi minner også om at historielaget
har 2011-kalenderen for salg. Prisen
er 50 kroner. Dessuten selges Ingaheftet (70 kr for 2010-utgaven,
moderert pris for eldre utgaver)
og de to DVD’ene med skolefilmen
fra 1959/bygdefilmen fra 1961 og
kommunefilmen fra 1984 (160 kr
pr. stk.).
For mer informasjon – se:
www.varteig-historielag.no

Alle interesserte er
velkommen til møtene!

Hafslundsøy menighet inviterer til:

Formiddagstreff våren 2011
Tirsdag 26. april kl. 11.00:
Besøk av tekstilkunstner Ranveig Graff, som, blant mye annet, har sydd alterteppene på Stenbekk og Sjøglimt leirsteder.
Tirsdag 24. mai kl. 11.00:
Besøk av tidligere sykehusprest Aage Martinsen:
«Hva bruker vi en sykehusprest til?»
Alle samlingene er i Hafslundsøy kirke og det blir også hyggelig fellesskap,
god bevertning, og utlodning. (Ta gjerne med en gevinst.)

Lørdag 2. april:

Dugnad på Tjellholmen

Mulighet for overnatting fra fredag til lørdag.

Fredag 20. mai kl. 18.00:

Sommeravslutning på Lilledal

Ta med grillmat og drikke. «Sportslige aktiviteter».

Varteig
Bygdekvinnelag

Program for vår-halvåret 2011
3. mai kl. 18.00:
Medlemsmøte Vestvold kultursenter, Ise
Steking av lefser til bygdedagen
10. mai kl. 18.00:
Medlemsmøte Vestvold kultursenter, Ise
Steking av lefser til bygdedagen
7. juni kl 18.00:
Sommeravslutning
19. juni kl. 10.00 (?)
Bygdedagen i Varteig.
Bygdehallen Varteig (tidl. Kommunelokalet)
VBK har hovedansvaret for arrangementet.
Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad,
Apolloveien 39,
1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 10. mai.

Alle er velkommen!

