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Gud signe vårt
dyre fedreland

I skrivende stund befinner vi oss i uken mellom 8.mai og 17. mai, og FRIHET er
et ord som ligger langt fremme i bevisstheten. Samtidig skal vi ikke så langt ut
i verden før ufreden rår, Og igjen gjør jeg meg tanker om hvor privilegert jeg er
som er norsk. Og samtidig tenker jeg ganske mye på at frihet også er et privilegium som gir ansvar. Ansvar som borger i en verden der frihet og fred for mange
er fremmedord, og noe de bare kan drømme om. I vårt land har det ofte vært sagt
og sunget at det er Gud som har gitt oss friheten. Vi er (eller har i alle fall vært)
et kristent land med et korsmerket flagg. Og jeg liker å tro at Gud beskytter oss.
Men jeg strever med fortsettelsen av tankerekken: For betyr det da at de som ikke
opplever frihet og fred, eller alle de i vår verden som lider under undertrykkelse,
og vold og sult og nød av alle slag, ikke er beskyttet av Gud?
Jeg tror Gud er også hos dem som lider. Jeg tror Gud har større perspektiver for
vår verden enn at han akkurat har utvalgt seg vårt land til spesielle privilegier.
Og samtidig skal vi få takke Gud for det som er godt.
Men når Bibelen snakker om fred og frihet snakker den ikke i nasjonalromantiske
vendinger.
For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.
Når dere kaller på meg og kommer til meg med deres bønner, vil jeg høre på dere.
Når dere søker meg, skal dere finne meg. Ja, søker dere meg av et helt hjerte, lar
jeg dere finne meg, sier Herren. Så vil jeg vende lagnaden for dere og samle dere
fra alle de folk og steder som jeg har drevet dere bort til, lyder ordet fra Herren.
Og jeg vil la dere komme tilbake til det stedet jeg førte dere bort ifra, leser vi i
Jeremia 29, 11-14.
Når Bibelen snakker om fred har ordet en langt videre betydning enn det har i
vårt språk. Det handler om noe langt mer enn en følelse som er motsetning til uro
og engstelse. Fred er i bibelsk forstand mer en objektiv virkelighet som vi kan få
leve i, uavhengig av livet rundt oss, og uavhengig av om det er fred i betydning
fravær av krig eller indre uro.
Både fred og frihet har i troens verden en videre betydning enn det vi kanskje legger i disse begrepene til daglig. De rommer en smak av himmel…
Fred er i Bibelen også knyttet til frelse.
Når englene på julenatt sang om Fred på jord, så forkynte de nettopp at nå var
frelsen som var lovet kommet til verden… Og det norske ordet frelse kommer av
det gamle frihalse. Det ordet rommer mye frihet. Tenk deg en dødsdømt fange i
galgen, som så plutselig får omgjort sin dom og blir frihalset. Han får friheten og
livet. Han blir frelst!
Gud har fredstanker for OSS – frelsestanker. Tanker som til fulle ble omsatt i
handling da Jesus døde for våre synder og stod opp igjen den tredje dagen. Han
har fredstanker for oss – og tanker om fremtid og håp! Håp om en framtid og et liv
som går langt utover døden. Men Guds tanker for oss gjelder også for dette livet.
Ikke fordi vi alle kjenner fred eller frihet eller kjenner oss sikre på vår frelse. Men
uavhengig av våre følelser kommer Gud oss i møte med sin fred, sin frihet og sin
frelse – til alle som vil ta imot!
Og hva vi enn bærer på av uro og bekymringer eller glede og
takknemlighet for den saks skyld, kan vi komme til Gud med
det, og legge det fram for ham og han vil ta imot oss og våre
bønner! Slik han og hører bønner fra mennesker som lever
i urettferdighet, fattigdom og undertrykkelse…
Vi lever i Guds verden i fellesskap med alle mennesker.
Og Guds fredstanker handler ikke om Norges frihet –
men om fremtid og Håp for oss alle! For jeg vet hvilke
tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og
ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

Ingrid D. Levinsen
sokneprest
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Her er
kandidatene
til valget

Sommeravslutning
for barnesangen
Barnesang-gruppene i Varteig hadde sommeravslutning den 13. april. Menighetsbladet har fått tilsendt et par hyggelige bilder fra avslutning.

Gudstjeneste på
Sommerstengt
menighetskontor idrettsplassen
21. august
Varteig menighetskontor vil dessverre
holde lukket i ukene 29, 30 og 31,
grunnet ferieavvikling. Vi beklager det
bryderi dette vil medføre.
Telefonen vil være satt over til nabokontorer, og slik betjent også disse
ukene, men vi ber om forståelse for at
betjeningen der ikke kan svare på alle
spørsmål.
Gudstjenester og kirkelige handlinger
går som normalt. Det er bare selve
kontoret som ikke er betjent.
I sokneprestens ferie er Kristin Bakkevig vikar i ukene 29, 31 og 32, og Thore
Thorkildsen er vikar i uke 30.
God sommer!

For tredje år på rad arrangerer vi friluftsgudstjeneste i forbindelse med Varteiglekene på Idrettsbanen, i samarbeid
med Varteig idrettslag og Varteig O-lag.
I år vil det og bli en markering i forbindelse med nyåpning av idrettsbanen .
Gudstjenesten begynner kl. 11.00, og
det er påmelding til lekene fra kl. 10.00.
Salg av pølser, brus, kaffe og kaker.
Dette er et flott arrangement for hele
familien og vi håper mange vil finne
veien til Idrettsbanen denne søndagen.
(Vi tar ikke værforbehold. )

Disse stiller til valg ved menighetsrådsvalget i Varteig.
1. Kjell Øivind Lunde, Hasle
2. Arild Tormod Bøe, Hafslundsøy
3. Reidun Bøe Hansen, Varteig
4. Åsta Iren Petterson Grøtvedt,
Hafslundsøy
5. Ann-Kristin Handelsby, Ise
6. Martin Hansen, Varteig
7. Ketil Strebel, Hafslundsøy
8. Bjørn Langerød, Ise
9. Randi Lisbeth Sikkeland, Ise
10. Gunnar Larsen, Hasle
11. Anette Bakkevik Johansson,
Hafslundsøy
12. Knut Bøe, Varteig
13. May Lisbeth Johansen,
Hafslundsøy
Det skal velges åtte medlemmer og
fem varamedlemmer til menighetsrådet i Varteig. Du kan være med på
å bestemme hvem som skal få plass
i menighetsrådet ved å gi ekstra
stemme til kandidater på listen.
Menighetsbladet vil presentere kandidatene i neste nummer.
Valget gjennomføres 11. og 12. september, samtidig med årets kommune- og fylkestingsvalg. Stemmelokalene vil være i tilknytning til lokalene
som benyttes ved kommunevalget, og
åpningstidene vil være de samme som
ved kommunevalget.
Alle medlemmer av Den norske Kirke
som er født i 1996 eller tidligere har
stemmerett ved valget. Du har stemmerett for menighetsrådsvalget i det
sokn der du er bosatt, og du har stemmerett ved bispedømmerådsvalget i
det bispedømmet du bor. Du kan avgi
stemme til begge valg samtidig. Dersom du er i tvil om du er registrert som
medlem / stemmeberettiget, kan du
ta kontakt med menighetskontoret.
Dersom du vet at du ikke kommer til
å være hjemme den 11. eller den 12.
september, har du mulighet til å avgi
forhåndsstemme. Det kan skje fra og
med 10. august ved henvendelse til
menighetskontoret.

Godt valg!
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Årsrappporten for 2010:

Et begivenhetsrikt år
i Varteig sokn

2010 har vært et begivenhetsrikt år i Varteig sokn, og særlig vil vi da trekke fram
trosopplæringsarbeidet som har kommet i kjølvannet av at Sarpsborg prosti ble
tildelt midler til dette arbeidet våren 2010.

1. Menighetsrådet

Menighetsrådet består av Kjell Lunde
(leder), Ann-Kristin Handelsby (nestleder), Leif Brenne (fellesrådet), Anders
Sikkeland (gudstjenesteutvalget, vara
fellesrådet), Gunnar Larsen (kulturutvalget), Silje Engvoldsen (trosopplæringsutvalget og representant til styret
for Hasle menighetssenter (gikk ut av
sistnevnte i løpet av året)), Reidun
Hansen (trosopplæringsutvalget) og
Martin Hansen (trosopplæringsutvalget
og Hasle menighetssenter (etter at Silje
Engvoldsen gikk ut)).
Varamedlemmer: Lisbeth Johansen
(diakoniutvalget), Bente Åsheim diakoniutvalget), Else Bergerud og Knut Bøe.

Fra Hafslundsøy kirkes 15-års jubileum 5. desember. (Foto: Ketil Strebel)

2. Kirkelig årsstatistikk

Totalt i 					 2009 		
2010
a) Døpte totalt (som hører til soknet):
39		
31
Hafslundsøy: 10,
Varteig: 13
Døpt i andre kirker: 8
(I tillegg har vi døpt 6 barn i vårt sokn som har
bosted og er kirkebokført i andre sokn) 		
b) Konfirmanter: 				
36		
41
Hafslundsøy: 23
Varteig:
18
c) Inngåtte ekteskap 				
9 		
8
d) Begravelser. 					
22 		
35
e) Ordinære gudstjenester:			
59
63
f) Andre gudstjenester og møter i kirkene
5
11
g) Familiegudstjenester.				
5		
7
h) Kirkegjengere på ordinære gudstj.
5040
5088
i) Nattverdsgjester:
			
850
715
j) Offergaver i kirkene totalt
kr.
154419
156824
k) Utmeldte:					
1
4
l) Innmeldte:					
1		
0

3. Kirkene

Varteig kirke ble behørig pusset opp for
få år siden, og lite har derfor vært gjort
med bygget siste år.
I Hafslundsøy kirke er det nå innstallert friskluftanlegg som vil forbedre
inneluften vesentlig. Det har også vært
reperasjoner på kirkeklokkene.

Menigheten er deleier av Hasle menighetssenter, som er mye brukt. 141
«utleiedager» er registrert i 2010.

4. Personalet

Det er få endringer på personalfronten
dette året, men fra midten av august
sluttet Sidsel Mathisen som daglig leder

i Varteig og gikk over i større sekretærstilling i Skjeberg, med kontorplass
der, men 10 % av stillingen hennes er
fortsatt knyttet til Varteig.
Marianne Raastad Halvorsen ble ansatt som ny daglig leder i 40 % stilling
i Varteig sokn, og har tilsvarende 60 %
som daglig leder i Sarpsborg sokn. Vi
takker Sidsel for arbeidet hun har gjort
og ønsker Marianne varmt velkommen.
Fra januar 2011 har Marianne gått ut
i fødselspermisjon, og Torgunn Skarsgaard Haugerud er tilsatt som vikar i
13 måneder. Velkommen også til henne!

5. Menighetslivet

Varteig sokn har mange aktiviteter.
Mange trofaste frivillige arbeidere
støtter opp både rundt gudstjenestene,
konfirmant-arbeidet, barnearbeidet og
de mange små og store gjøremål som
fins i soknet.50-års konfirmanter på
bygdedagen, vinter-weekend, formiddagstreff, barnesang og juletrefest i
Hafslundsøy kirke er noe av det de
frivillige bidrar til.
Gudstjenesteutvalget
I januar 2009 ble alle menigheter i Borg
bispedømme pålagt å oprette et gudstjenesteutvalg som ble kurset for arbeid
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med gudstjenestereform og nye liturgier, som trer i kraft til advent 2011.
Gudstjenesteutvalget består av:
Sverre S. Aarmo, Marit L. Dahle, Knut
Bøe, Solbjørg Bøe, Thorleif Thalberg, Ingrid Sikkeland Lunde, Kirsten Brandt,
Anders Sikkeland, Leif Levinsen og
Ingrid D. Levinsen.
Grunnet forsinkelser i arbeidet med
gudstjenestereformen sentralt, og stor
fokus på trosopplæringsarbeid lokalt,
har ikke utvalget hatt så mye å jobbe
med hva gjelder gudstjenestereformen,
men utvalget har hatt noen møter av
forberedende karakter, og gjennomførte i mai også en prøvegudstjeneste
etter ny liturgi. Gudstjenesteutvalget
har også et øye til gudstjenestelisten
og gudstjenester de ønsker å gjøre noe
spesielt ut av, og i desember arrangerte
utvalget, sammen med Varteig menighetskor en flott konsertgudstjeneste
i Hafslundsøy kirke, med kirkespillet
«Fest i guds hus».
Trosopplæringsutvalget
Trosopplæringsutvalget har i 2010 hatt
følgende sammensetning:
Leif Levinsen (leder), Kirsten Brandt,
Reidun Hansen, Martin Hansen og Silje
Engvoldsen.Brita-Lill Osmark har vært
inne noen måneder, men måtte trekke
seg av personlige grunner.
Diakoniutvalget
Diakoniutvalget har i 2010 bestått
av Ulla Britt Langerød, Solbjørg Bøe,
Bergljot Skauge, Anne Lise Jenseg (til
sommeren), Lisbeth Johansen, Bjarne
Arntsen (overtok etter Jenseg) og Ingrid
D. Levinsen.
Kulturutvalget
Menighetens kulturutvalg har ligget
nede et par år, men Menighetstrådet
har vedtatt at dette skal gjenopplives, og utvalget består nå av Gunnar
Larsen, Yngvild E. Hansen og Kari S.
Lunde.
Barnesangarbeidet
Arbeidet med og blant barna er i meget
god gjenge når det gjelder sangarbeid.
For tolvte året på rad har menighetsrådet stått for «Babysang» – for barn
fra 0-1 år. De har hatt seks samlinger
i semesteret, med ca. 12 barn på hver
samling.
«Småbarnssang» for barn fra 1-3 år
har menighetsrådet også invitert til.
Har også hatt seks samlinger i semesteret og her har det vært ca 20 barn på
samlingene.
«Barnekoret Minsten», er et kor med
barn fra 3 -6 år, som samler 20-25 barn
på øvelsene. Barnekoret har sunget
både i kirken og enkelte andre steder.

Barnekoret «Medium» er tilbud for noe
eldre barn.De har øvd på Hasle menighetssenter annenhver uke, men har
hatt synkende oppslutning, og er ved
begynnelsen av 2011 vedtatt nedlagt.
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 sommeravslutning, der alle gruppene var samlet til
forskjellige aktiviteter: andakt, sang,
grillmat og utlodning.
Barnesangen deltok også, tradisjonen
tro, på julegrantenning ved kirken, og
det ble arrangert juletrefest 4.juledag.

Hafslundsøy Barnegospel.
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 noen
familiegudstjenester, og gleder seg over
stadig nyrekruttering.
Søndagsskolearbeidet.
Også i 2010 har Varteig menighet
hatt et godt samarbeid med pinsemenigheten Filadelfia om søndagsskole
i Varteig. Søndagsskolen har samling
hver søndag. På Betania, Ise er det
søndagsskole annenhver søndag.
Våren barneforening, som er tilsluttet NMS, er en aktiv liten forening
som har møtene sine, ca. seks ganger
i året på Furulund. Det har vært et
stort oppmøte av barn og foreldre (mer
enn 20 barn på de fleste samlingene),
og foreningen er i ferd med å vokse seg
ut av Furulund. Et hyggelig «problem».
Ovaskogs barneforening, som er
tilsluttet NMS, har møtene sine på
Høgheim hver 3. mandag, men ikke
på sommeren. Foreningen teller ca.15
medlemmer.
Speiderarbeidet
Antall medlemmer i Varteig KFUKKFUM-speidergruppe er nå ni. Det er
fire speidere, tre rovere og to ledere.
Speiderne har base i Hasle menighetssenter 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 tre voksne ledere. Møter i
Hafslundsøy kirke ca annenhver uke.
Varteig menighetskor
Koret er aktivt, men ønsker seg flere
sangere. Det har medvirket på blant
annet gudstjenester, Vartun og førjulskonserten. Organist Knut Bøe er korets
dirigent.
Undervisningskvelder på Hasle
I samarbeid med VI-Normisjon arrangerer menigheten undervisningskvelder
på Hasle menighetssenter en torsdag
i måneden. Ingrid D. Levinsen er menighetens representant i komiteen,
som for øvrig består av Jan T. Engen
(leder), Inger Aarmo, Håvard Gabestad
og Solbjørg Bøe.
Vinterweekend
I 2010 ble det ikke arrangert vinterweekend, da oppslutningen hadde vært
dalende, og komiteen bestemte seg for å
ta et års pause. I 2011 er vi i gang igjen.
Vartun
En av prestene og organisten er på
Vartun og holder andakt annenhver
torsdag, med nattverd annenhver gang.
Den andre torsdagen er det andakt
ved frivillige medarbeidere, blant dem
diakoniutvalget, som før nevnt. Menighetsrådet har også tatt på seg ansvaret
for andakt og sang på Vartun 17. mai,
der også Menighetskoret er med, og en
adventshyggestund i desember.
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. Fra og med julenummeret i
2010 har bladet vært trykket i farger.

6. Takk

Takk til alle dere som er med og arbeider for Varteig menighet.
Vi ber om fortsatt velsignelse fra Gud,
vår Far over menighetsarbeidet og hver
enkelt som bor i soknet.
For Varteig menighetsråd
Ingrid D. Levinsen
sokneprest
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Hafslundsøy
konfirmasjonsgudstjeneste
5. juni kl. 11.00

Anders Østby Arnesen
Marit Belsby
Daniel Egge Belgum
Jonas Blakkestad
Julie Borge
Camilla
Jellestad Demmene
Katrine Dilling
Linn Kristin
Andersen Elverhøi
Tommy Kamhaug
William Kræmer
Sakariassen
Andrè Båserud Strandli
Sara Thoreby
Anette Vestby
konfirmasjonsgudstjeneste
5. juni kl. 13.00

Sebastian Nicolai
Lerkerød Aslaksen
Mads Dybedahl
Alexandra Gresholdt
Nadia Helene
Haugland Hansen
Jørgen Høyaas
Vetle Granath Magelssen
Jon-Daniel Martinsen
Marte Irene Larsen Medby
Jøran Pettersen Melby
Sondre Mellingsæter
Ina Roppestad
Sindre Alexander Skute
Viktoria Hyberg Stang
Elise Desirè Trinborg
Stian Westgård

Konfirmantåret 2010/2011 er snart over. På bildene kan vi se de fleste
av de uimotståelige, fotogene og fantastiske konfirmantene, sammen
med de utrettelige og utholdende lederne.
Vi har hatt samlinger av forskjellige slag. Det har vært lørdags- og
onsdagssamlinger, pilegrimsvandring ved Grinerød i Skjebergdalen,
klubbkvelder, gudstjeneste og Kirkens Nødhjelps faste-aksjon. Og
ikke minst: vi var på leir på Solbukta.
En del skriftlige oppgaver har vi hatt underveis, og det er flott å lese
konfirmantenes tanker og svar på oppgavene!
Eksempelvis:
- Hvilke ord stemmer med ditt bilde av Gud?
Svar: beskyttende, kreativ, rettferdig, sterk, gammel, mor, far, mektig, pålitelig.
- Nevn en ting du er fornøyd med at Gud har skapt ved deg:
Svar: Håret mitt! At jeg er flink til å lese! Kunnskapene han har gitt
meg, som jeg prøver å bruke så godt jeg kan! Min måte å si meningen
min på! At jeg smiler ofte og er glad, og at jeg får mye kjærlighet.
Jeg er snill og forsiktig med penger. Jeg har talent.
- Hva kan et barn vente seg av foreldrene sine?
Svar: At de blir tatt vare på og får omsorg. At de gir deg kjærlighet
og hjelper og støtter deg. Gir dem tak over hodet, beskyttelse, varme,
kjærlighet og vennskap. At de oppfører seg. At de ikke klager på alt
man gjør!
- Hva kan foreldre vente seg av barna sine?
Svar: At de oppfører seg. Høre på foreldrene sine. Å få bra karakterer, være glad i dem. At barna blir selvstendige.
Og selvstendige blir de jo, litt etter litt, mer og mer. Mye er skjedd
dette året, på mange plan. Det er bare å ønske dem en god ungdomstid videre og takke for gode samlinger, styr og ståk, energi og glede!
Konfirmantene blir invitert til å være med videre, på minileder-kurs,
i klubben og andre samlinger for ungdom sammen med de andre
menighetene i Sarpsborg fellesrådsområde. Så vi bare gleder oss
til å se dem igjen!
Kirsten

våren 2011
Varteig menighetsblad

47.000 kroner til
Kirkens Nødhjelp!
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Her er resultatet for Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Varteig og Hafslundsøy: Til sammen
konfirmasjonsgudstjeneste
samlet vi inn 47.000 kroner! Tusen takk til 12. juni kl. 11.00
konfirmantene, foreldre, alle bøssebærere,
medhjelpere og alle glade givere!
Desireè Bergerud
Jonas Andrè Bergsland
Marius Bredesen
Jonas Christensen
Ole Christian Harlem
Malin Johannessen
Jenny Linnèa Kullerud
Martine Kullerud
Oscar Lunde
Thea Emilie Mathisen
Lars Kristian
Bredholt Olsen
Hans-Anders Ringdal
Espen Antonsen Skaar
Markus Stenstrøm
Daniel B Sundås
Thea Sundås
Maren Kaspersen Åsheim
konfirmasjonsgudstjeneste
12. juni kl. 13.00

Konfirmantinnskrivning
Innskrivning av konfirmanter i
Hafslundsøy kirke:
Onsdag 15. juni kl. 18.00.
Varteig kirke:
Torsdag 16. juni kl. 19.00.
Konfirmasjon i 2012 er
søndag 3. juni i Hafslundsøy kirke og
søndag 10. juni i Varteig kirke.

Eline Bergby
Malin Bredholt
Mathias Aleksander
Bråten
Martin Fløviken
Sebastian Gansmoe
Sara Madelen Gundersen
Annelen Glosli Henriksen
Ida Krosvik Håkonsen
Marius Rogndalen Karlsen
Carsten Båserud Lunde
Henrik Lundestad
Kristine Elisabeth Nordli
Rolf Andrè Olsen
Amalie Charlotte
Matysiak Pettersen
Ole Martin Iversby Strand
Iselin Svendsen
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0 – 1 år, tirsdager kl. 11.00 - 13.00,
			Hasle Menighetssenter
16. august		
23. august		
30. august		

6. september
13. september
20. september

1 – 3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30,
			Hasle Menighetssenter
21. september		
28. september		
12. oktober		

19. oktober
26. oktober
2. november

for barn 0 - 1år,
avsluttet for vårhalvåret

(3 – 6 år) onsdager kl. 17.30 – 18.30,
				Hasle Menighetssenter

for barn 1-3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30

17. august			i Hasle12.
oktober
menighetssenter:
31. august			
26. oktober
30. mars, 6. april og 13. april
14. september			
9. november			
28. september
Andre arrangementer der barnesangen synger/deltar:
Barnekor
med barn 3-6 år,
4. september kl. 11.00, Varteig kirke: Utdeling av 4-års
bok/høsttakkefest
annenhver onsdag kl 17.30
11. oktober kl. 17.30, Hafslundsøy kirke: Hverdagsgudstjeneste.
ledere/foreldre ansvar for kirkesaft/kirkekaffe
i Hasle menighetssenter:
29. november kl. 17.30, Varteig kirke: Julegrantenning
		
24. desember kl. 14.30, Varteig kirke: Familiegudstjeneste
28. desember kl. 17.30, Hasle Menighetssenter: Juletrefest. 30. mars
Vi ønsker oss smågevinster til utlodning
		
			Kontakt: Kirsten Brandt, tlf. 936 37 578

13. april

Kontaktperson for barnesang
Kirsten Brandt, tlf 936 37 578
eller Ragnhild Brenne, tlf. 69 13 11 47.

9

Varteig menighetsblad

Slekters
gang
Døpte:
Hafslundsøy kirke:
Storm Milian
Paulsen-Furuli
Varteig kirke:
Mikkel Malmer Martinsen
Amund Andre Andersen
Nicholas Belsby
Kaja Emilie Berndt
Håkon Oliver Borgen Granlie
Kornelius Lund Sælid

Døde:
Thora Margrethe Paulsen
Gunhild Belsby
Katrine Wessel
Evy Grotterød
Else Ingeborg Andersen
Odd Kristiansen
Kirstin Sandvik
Bertha Alvilde Svae
Trond Willy Kristiansen

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
3. Halden Storsenter
5. Hafslundsøy Senter
6. Storbyen Sarpsborg
8. Stortorget Rakkestad
Kontor:
Nordbyv.87 1734 Hafslundsøy
Fax			

69 133460
69 187895
69 149299
69 156268
69 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

Søndag 29. mai

5. søndag etter påske
Ef 3,14-21
Jer 29,11-14a og Joh 16,23b-28
Varteig kirke 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.

Søndag 12. juni

Pinsedag
Apg 2,1-11
Joh 14,23-29 og 1 Mos 11,1-9
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste ved prostiprest
Leif Levinsen. Nattverd. Offer til Norsk
misjon i Øst.
Varteig kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kirsten Brandt. Offer til
menighetens konfirmasjonsarbeid.
Varteig kirke kl. 13.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kirsten Brandt. Offer til
menighetens konfirmasjonsarbeid.

Søndag 19. juni

Treenighetssøndag
(1. søndag etter pinse)
Joh 3,1-15
5. Mos 6,4-7 og Rom 11,33-36
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Bygdedagen i Varteig blir
feiret. 50-års konfirmantene er spesielt
invitert til denne gudstjenesten. Menighetskoret synger. Offer til Varteig
Menighetsblad.

Søndag 26. juni

2. søndag etter pinse
Luk 16,19-31
5 Mos 15,7-8.10-11 og 1 Joh 3,13-18
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til menighetens
misjonsprosjekt.

Søndag 3. juli

3. søndag etter pinse
Luk 14,16-24
Jes 25,6-7 og Åp 19,5-9
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til menighetsabeidet.

Telefonnummer
for kirkeskyss:
95 09 63 29

Søndag 31. juli

7. søndag etter pinse
5. Mos 30,11-16
Fil 3,3b-11 og Matt 5,20-24[25-26]
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste ved Thore Thorkildsen.
Kirkekaffe. Offer til Norges Kr. Student
og skoleungdomslag.

Søndag 7. august

8. søndag etter pinse
Mark 8,1-9
Sal 147,1-11 og 2. Kor 9,8-12
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved Kristin Bakkevik.
Nattverd. Offer til menighetens konfirmantarbeid.

Søndag 14. august

9. søndag etter pinse
Matt 7,15-20
Mi 3,5-7 og Gal 1,6-9
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved Kristin Bakkevik.
Nattverd. Offer til Misjonsselskapet.

Søndag 21. august

Søndag 10. juli

10. søndag etter pinse
1 Kor 3,10-17
Ordsp 2,1-6 og Matt 25,14-30
Idrettsplassen i Varteig kl. 11.00:
Varteiglekene. Friluftsgudstjeneste ved
sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til
Redd Barna.

Søndag 17. juli

11. søndag etter pinse
Luk 19,41-48
Jer 18,1-10 og Rom 9,1-5 og 10,1-4
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til Wycliffe bibeloversettere.

4. søndag etter pinse
Luk 15,1-10
Mi 7,18-19 og Ef 2,1-10
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til Acta, Normisjonens barne- og ungdomsarbeid.
5. søndag etter pinse
Matt 7,1-5 1
Mos 4,8-15 og Rom 14,7-13
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 24. juli

6. søndag etter pinse (Aposteldagen)
Luk 5,1-11
1. Mos 12,1-4a og 1. Tim 1,12-17
Hafslundsøy kirke kl.11.00:
Gudstjeneste ved Kristin Bakkevik.
Offer til Misjon uten grenser.

Søndag 28. august

Søndag 4. september

12. søndag etter pinse
Luk 18,9-14
Jes 2,12-17 og Rom 3,21-26
Varteig kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen. Høsttakkefest.
Utdeling av fire-årsboken. Kirkekaffe.
Offer til Østfold Søndagsskolekrets.

Ønsker du skyss til kirken?
Med forbehold om endringer.

Ring 95 09 63 29

Varteig
Historielag
Lørdag 4. juni:
Busstur til Drammensdistriktet, der
vi skal besøke Drammens Museum
og Nøstetangen Museum. Avreise
fra Ise kl. 08.30, via Varteig og
Hafslundsøy. Nærmere informasjon
og påmelding skjer til Kjell Lunde
innen 21. mai, på telefon 932 44 011.
Søndag 19. juni:
Bygdedagen i Varteig.
Historielaget har blant annet
utstilling av brudekjoler.
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.
Lørdag 3. september kl. 11.00:
Historielaget har høsttur i Bøkroken.
Frammøte ved Bøsaga (Gamle
Bøveien). Vi skal blant annet innom
bronsealdergraver, husmannsplasser, lokalitet for landhandel og
mulig middelalderkirke.
Styret har også plottet tre møter for
høstsemesteret – nemlig mandagene
26. september (Ingvild og Jens
Gressløs kåserer om barneår og
oppvekstkår på Gressløs), 31. oktober
(fylkeshistoriker Sven G. Eliassen
om gamle begravelsesskikker)
og 5. desember (julemøte med
Egil Nordengen, som forteller fra
oppveksten i Ovaskogs).
Vi minner også om at historielaget
har 2011-kalenderen for salg.
Prisen er 50 kroner. Dessuten
selges Inga-heftet (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.). Ny DVDfilm blir klar til bygdedagen,
med blant annet lensefilm,
skuespillet bygd på det første
herredsstyremøtet i 1861, og opptak
fra det siste kommunestyremøtet før
kommunesammenslåingen i 1992.
For mer informasjon – se:
www.varteig-historielag.no
Alle interesserte er
velkommen til møtene!

Varteig
Bygdekvinnelag

Program for vår-halvåret 2011
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 16. august.

