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Trenger du noen
å snakke med?

Kirkens SOS
Telefon
815 33 300

www.kirkens-sos.no

En sommer er over, og vi sitter igjen med våre tanker, sorg og fortvilelse over det
som skjedde fredag 22. juli. En dag som alltid vil være brent inn i våre hjerter.
Mye er blitt sagt etterpå. Mange tårefylte, gripende, varme og sterke ord.
Jeg har ingen ord. Alt er sagt, på en måte.
Da er det bare de evige ordene som jeg kan dele. Ettertanken, stillheten, nummenheten, er alt jeg har. Og ord fra Bibelen.
Jeg har undret meg på at alt i livet stadig forandres. Jeg er ikke den første. Den
greske filosof Heraklit tilskrives erfaringen av at «Vasser jeg ut i elven i dag
er den ikke den samme som den jeg vasser ut i i morgen på samme sted.» Han
konklusjon ble: «Panta rei». Det er gresk og betyr: «alt flyter». Alt er i forandring.
Det stemmer med våre dager. Verden rundt oss er i stadig forandring – år og
dager kommer og går. Somrene er ikke hva de var da vi var små.
Denne sommeren ble for mange den verste. Og livet går videre, om ikke som før.
Årstidene forandrer våre livs rammer, kroppen forandres. Vinterens frost og kulde
er avløst av sommerens varme og fargerike natur i stadig vekst. Relasjonene våre
forandres. Forandringene i den store verden, i landet vårt og i vårt eget samliv
og sinn oppleves forferdelige og skremmende ofte, men også fylt av kjærlighet,
godhet, omtanke. Forandringene skaper både fortvilelse og heldigvis også glede.
Men det er livets kår: Alt forandres.
Likevel forteller vår Bibel at det midt i livet er en ting som ikke forandres Maria.
Jesu mor, sier det slik: «Herrens miskunn varer» (Luk1,50) For Maria som var
gravid med Jesus, ble livet aldri det samme. Hun trengte å klamre seg til det som
ikke forandrer seg. Herrens miskunn varer. Midt i alt. Tross alt. Gjennom alt.
«Jeg er med dere alle dager», sa Jesus. Herrens miskunn betyr Jesu nærvær og
nåde gjennom alle våre dager. Uforanderlig i en verden der fortsatt det meste
forandres i våre liv.
Han ønsker å flette sin kjærlighet, sin tro og sitt håp for oss inn i våre ulike etapper på livsvandringen . «Med en evig kjærlighet har jeg elsket deg – derfor lar
jeg min miskunn mot deg vare.» (Jer 30) La det synke.
Også han kan og vil skape noe nytt gjennom nærvær og nåde. Men Jesus våger
og velger å ta parti med det svake, det lidende og fortvilte menneske. Hans nåde
og nærvær fullendes ikke først i vår ære og vår makt, men der vi er i vår svakhet.
Maria sier: «Herrens miskunn varer - for dem som frykter ham.»
Som ikke betyr å være redd for. Men å være redd for å gå glipp av .
Han nærvær og nåde kan vi uansett behov og situasjon vi er i øse tilgivelse, livsmot og håp av. Ved å be. Snakke med ham som en nær venn. Som lever og er nær
nettopp for å dele vårt liv gjennom alle forandringer.
Og også skape noe nytt i våre hjerter.
Å be er vår måte i velge å tro - regne med
at Jesus vil meg vel med sitt nærvær og
nåde der vi er. Å dele ditt øyeblikk med
ham blir med tiden å gi ham ditt liv.
Det gjør godt å få satt ord på og ikke
være alene i min alltid foranderlige
livsopplevelse. Tenne lys og bare
være i hans nærhet gjennom de
vonde dagers fortvilelse. Det
finns et sted jeg trygt kan lufte
min uro og usikkerhet, min
tvil og min angst for hvordan
det skal gå med oss når «alt
flyter». Hans nærvær og
nåde varer. Det er vår tilhørighet som bærer oss. Midt i
alt som forandres.

Kirsten
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Kirkens SOS vil bli mer synlige
Kirkens SOS gjennomfører en
synlighetskampanje for å bli
mer synlig til de som trenger
det. Kirkens SOS i Borg har i
vår sendt ut informasjonsmateriell til alle menigheter i Borg
bispedømme.

Vårt mål er å være synlig i alle menigheter for å gjøre besøkende kjent med
Kirkens SOS sitt tilbud. Vi ønsker at
denne kampanjen kan senke barrieren
for å kontakte oss når noen trenger noen
å snakke med.
Du har kanskje sett disse plakatene og
visittkortene i kirken, på legekontoret
eller på skolen? Kanskje har du tatt med
et visittkort til noen som du vet har det
vondt. Kanskje tenker du at du kunne
bidratt i en slik tjeneste.
Mange mennesker vil i løpet av livet
slite med psykiske plager. WHO anslår
at i vestlige land vil depresjon være
nummer to på årsakslisten til langvarig
fravær fra arbeid innen 2020.
Kirkens SOS vet at det er viktig å
«ventilere» før problemene tar helt
overhånd.
– En samtale kan forhindre at tunge
tanker blir til fysiske plager. Vi ønsker
å komme i kontakt med folk før livet blir
altfor mørkt. I alle mennesker finnes det
en del som fortsatt kan se lyst på det.
Vi i Kirkens SOS ønsker å hjelpe folk
til å finne den delen.
I Kirkens SOS jobber mennesker med
lang erfaring i å lytte til og støtte andre.
Alle våre medarbeidere har kompetanse
i å avdekke og vurdere selvmordsfare.
Alle innringere kan være anonyme.
Om Kirkens SOS:
– Kirkens SOS er Norges største døgnåpne krisetjeneste på telefon og på
internett
– Kirkens SOS ønsker å fremme livsmot
og håp i møte med mennesker i følelsesmessige og eksistensielle kriser
– Kirkens SOS er et selvmordsforebyggende tiltak
Dersom dere har spørsmål vedrørende
informasjonskampanjen eller Kirkens
SOS, eller kanskje du kunne tenke deg
å bli frivillig? Kontakt oss på telefon
69 36 87 50. Dere kan også finne ytterligere informasjon om Kirkens SOS
på www.kirkens-sos.no. Mail: borg@
kirkens-sos.no
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Breidablikks
venner
har arrangementer på følgende dager
i høst:
- 16. september kl. 18.00
- 21. oktober
Kulturkveld. 18.00
- 18. desember kl. 18.00

Alle hjertelig velkommen!

Varteig
Bygdekvinnelag
Program for
høsten 2011
20. sept. 2011 kl. 16.00:
Omvisning på Institutt for
energiteknikk i Halden. Guid denne
dagen er Svein Kristiansen. Vær
oppmerksom på tidspunktet!!!
Vårt mangeårige medlem og KFB
kontakt Liv Hauge, som har flyttet
til Rokke, inviterer til kveldsmat
hjemme på Lyngbo i Rokke.
18. okt. 2011. kl.19.00:
Møtested Bygdehallen Varteig (tidl.
Kommunelokalet)
Program : Årsmøte.
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Søndag 11. september og mandag 12. september er det Kirkevalg, samtidig med
kommunestyre- og fylkestingsvalget. Alle medlemmer av Den norske Kirke som er
født i 1996 (fyller 15 år i løpet av året) eller tidligere har stemmerett. De kan stemme
på menighetsråd i det sokn er bosatt og bispedømmeråd i det bispedømmet der de
bor. Her er litt informasjon om valget og en presentasjon av kandidatene. Alle som
har stemmerett skal ha fått tilsendt et valgkort med informasjon om hvor og når
de kan stemme.
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.
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 nå
og frem til og med fredag 9. september
ved henvendelse til menighetskontoret.

Godt valg!

Ved kirkevalget velges medlemmene til
menighetsråd og bispedømmeråd. Her
er litt bakgrunn om disse styringsorganene i kirken.

Menighetsråd

Første menighetsråd i funksjon i 1922.
Ett i hvert sokn (1280). Til sammen
7500 menighetsrådsmedlemmer. Menighetsrådet består av 4-10 valgte medlemmer pluss soknepresten. Rådet velges av alle soknets stemmeberettigede
kirkemedlemmer for en periode på fire
år. Menighetsrådet velger 1-2 representanter til et kirkelig fellesråd der hvor
det er mer enn ett sokn i kommunen.
Hvilke oppgaver har menighetsrådet?
«Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres
for å vekke og nære det kristelige liv i
soknet» (kirkeloven § 9).
Rådet skal legge til rette for det lokale
menighetslivet med trosopplæring, omsorgsarbeid (diakoni) og kirkemusikk.

Bispedømmeråd

Bispedømmeråd ble innført i 1933. Ett
bispedømmeråd i hvert av de elleve bispedømmene. Ved kirkevalgene i 2009
og 2011 er det i mange bispedømmer
direktevalg på medlemmer til bispedømmerådet/Kirkemøtet.
De 115 medlemmene i landets bispedømmeråd samles årlig til en ukes
Kirkemøte, som er kirkens øverste
demokratiske organ. Bispedømmerådet
består av biskopen, en prest, en lek
tilsatt (ikke teolog) og sju andre leke
medlemmer. Rådet velges for fire år og
samles ca. én gang i måneden. De tre
nordligste bispedømmene har i tillegg

hver sin samiske representant, mens
Oslo bispedømmeråd har en representant fra døvemenighetene.
Hvilke oppgaver har bispedømmerådet?
Bispedømmerådet skal fremme samarbeid mellom menighetsrådene og andre
lokale arbeidsgrupper i bispedømmet.
Bispedømmerådet tilsetter menighetsprester og fordeler statlige tilskudd
til stillinger innenfor undervisning,
diakoni med mer.

Kirkevalg i et historisk år for kirken

I 2011 er et godt år å arrangere kirkevalg. De nærmeste årene skal rammene
for det nye kirke-stat-forholdet bestemmes. En ny kirkeordning skal vedtas.
Nye liturgier skal gjøres kjent og tas i
bruk i kirken.
11. og 12. september 2011 velges medlemmene til menighetsråd og bispedømmeråd (Kirkemøte) i Den norske kirke
for perioden 2012-2015.
De 7500 medlemmene i menighetsrådene og de 115 medlemmene i bispedømmerådene (som samlet utgjør
Kirkemøtet) styrer utviklingen av Den
norske kirke.
Endringene som skjer i kirken nå har
ikke bare betydning for kirkens aktive,
indre kjerne. Det nye vi har foran oss,
vil påvirke hvordan kirken fremstår
både i lokalsamfunnet, på det nasjonale
plan og internasjonalt.
Kirkevalget i september 2011 skal bygge
videre på den økte interessen Kirkevalget 2009 skapte. Velgeroppslutningen
økte fra 4,2% av de stemmeberettigede
i 2005 til 13% i 2009.
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Her er kandidatene
til menighetsrådsvalget

1. Kjell Øivind Lunde
67 år, Hasle

Leder av Varteig menighetsråd de to siste
årene.
- Jeg ønsker
å bidra til et
sterkt og levende lokalsamfunn. Kirken
skal være sentral i bygdefolkets bevissthet.
Det er vitkig at kirken ivaretar den nye
trosopplæringen som barna tidligere
fikk i skolen.
Menighetsrådet skal være et åpent og
inkluderende forum.

2. Arild Tormod Bøe,
64 år, Hafslundsøy

gen, på Lande
og i Varteig. Er
fremdeles med
i barneforeningen «Våren».
Ønsker en åpen
og inkluderende
menighet der
mennesker alltid er velkommen. Synes det
er vitkig at kirken er et sted der barna og deres familier får høre god, kristen forkynnelse.

4. Åsta Iren
Pettersen Grøtvedt,
51 år, Hafslundsøy
Hjertesak:
Prøve å få
barn og ungdom mer
med.

Nåværende og
tidligere verv,
i menighet og
kirkelige organisasjoner:
- Søndagsskolelærer i Varteig
- Kordirigent
- Aktiv i NLM
(Misjonssambandet): Forkynner, i styret
for Unge Røster
Oslo krets, hovedleder på leirer (påske,
sommer), instruktør på kurs (tema
musikk)
- Musikklærer på Haugetun og Rødde
folkehøgskoler
- I styret for Normisjonen i Varteig
- Redaktør Norges Kristelige Folkehøgskolelag
Spesielle interesser
- Sang og musikk, korsang
- Ungdomsarbeid
Andre ting
- En aktiv menighet
- Diverse arrangementer i menighetssammenheng
- Prosjekter i menigheten

teig kirke.
Er spesielt interessert i sang og musikk.
Ønsker at kirken skal være åpen og
inkluderende i møte med alle aldersgrupper.

3. Reidun Bøe Hansen,
64 år, Varteig

6. Martin Hansen,
31 år, Varteig

Er medlem av sittende menighetsråd og
trosopplæringsutvalget. Har vært med
i barnearbeid i Bodø, Klavestadhau-

5. Ann Kristin
Handelsby,
51 år, Ise

Tidligere styremedlem i
Normisjon og
ved Haugetun
Folkehøyskole.
Medlem av nåværende menighetsråd.
Medlem av
Varteig menighetskor.
Klokker i Var-

Medlem av sittende menighetsråd, er
også med i trosopplæringsutvalget.
Møtende vara i styret for Hasle menig-

hetssenter. Medlem av Barne- og ungdomsutvalget i Østfold for Det Norske
Misjonsselskap.
Ønsker at kirken skal være
et naturlig samlingspunkt for
flest mulig. Et
sted folk kommer ikke bare
med gleder og
sorger, men
med alle hverdagene også. Ellers er jeg opptatt av et godt samarbeid
mellom kristne organisasjoner.

7. Ketil Strebel,
51 år, Hafslundsøy

Nestleder i
Tune menighetsråd 19982001 og 20012005, varamedlem til Kirkelig
fellesråd i samme perioder.
Leder av samarbeidutvalget
da Hafslundsøy
ble en del av
Varteig sokn i
2005. Redaktør av Varteig menighetsblad siden 2005, var tidligere redaktør
av Tune og Greåker menighetsblad.
Ønsker en inkluderende menighet der
alle skal føle seg velkommen. Vil fortsatt prioritere arbeidet med menighetsbladet, fordi det er et viktig bindeledd
mellom menigheten og samtlige husstander i soknet.

8. Bjørn Langerød,
63 år, Ise

Har tidligere
vært leder
i forskjellig
barne- og ungdomsarbeid
(Søndagskolen,
Normisjon, Misjonsselskapet).
Har også hatt
lederansvar i
Normisjon. Jeg
har nå klokkerfunksjon i Varteig kirke.
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Ønsker at kirken skal være et møtested
som inkluderer alle

9. Randi Lisbeth
Sikkeland,
55 år, Ise

Har vært medlem av menighetsrådet i flere
perioder. Har
sittet i diakoniutvalget og
har vært menighetsrådets
representant
i Fellesrådet.
Har vært styremedlem i Hasle
menighetssenter, og var tidligere aktiv som leder i
søndagsskole og barneforening på Ise.
Ønsker menighetens fellesskap og
virke formet gjennom en bønn av Liv
Nordhaug: - Gud, lær oss rekke henter
til søster og til bror selv når vi ikke enes
om meninger og ord. Skap kjærlighetens
varme hos dine barn på jord.

10. Gunnar Larsen,
59 år, Hasle

Arbeider som
kirketjener/
klokker i Greåker kirke. Er
medlem av det
sittende menighetsrådet. Er
styremedlem i
Hasle KFUKM. Var voksenleder i ungdomsklubben
«Ørneredet» på
Breidablikk, senere i ungdomsklubben
«Felix» på Hasle menighetssenter.
Er med i Sarpsborg kammerkor.

11. Anette Bakkevik
Johansson,
34 år, Hafslundsøy
Arbeider som
pedagogisk leder i en liten
barnehage, Gift
og har to små
jenter.

12. Knut Bøe,
68 år, Varteig.

Formann i tidligere Varteig
Kristelige Ungdomsforening
(KFUM-KFUK)
og nåværende
Breidablikks
venner. Var
vekslende formann i representantskapsstyret for Hasle
Menighetssenter i etableringsfasen. Dirigent for
Varteig Menighetskor og er med i barnesangarbeidet i menigheten.
Vil arbeide for å styrke barne- og ungdomsarbeidet, særlig når det gjelder
sang og musikk.
Ønsker at gudstjenesten kan bli et
samlingssted for hele familien og at
vi kan komme i gang med samlingsstund for barna under gudstjenestene
i Hafslundsøy kirke.

13. May Lisbeth
Johansen,
63 år, Hafslundsøy

Medlem av menighetsutvalget
på Hafslundsøy
fra kirken ble
bygget og frem
til sammenslutningen med
Varteig i 2005.
Tidligere formann for Kirkeringen på
Hafslundsøy og
mangeårig medlem av Kirkeforeningen,
både før kirken ble bygget og i tiden
etterpå.
Er spesielt interessert i søndagsskoleog barnemisjonsarbeid.

Her kan
du stemme
Stemmestedene for Kirkevalget er
lagt i forbindelse med stemmestedene for kommunestyre- og fylkestingsvalget. Her er åpningstidene
for stemmestedene:
Vestvold kultursenter, Ise
Søndag 11. september kl. 16:0021:00
Mandag 12. september kl. 10:0021:00
Hafslundsøy skole, Hafslundsøy
Søndag 11. september 16:00-21:00
Mandag 12. september kl. 10:0021:00
Hasle menighetssenter, Hasle
Søndag 11. september kl. 16:0021:00
Mandag 12. september kl. 10:0021:00
Kommunelokalet i Varteig
Søndag 11. september kl. 16:0021:00
Mandag 12. september kl. 10:0021:00
Alle som er stemmeberettigede ved
Kirkevalget skal ha fått tilsendt
valgkort der de finnes informasjon
om når og hvor de kan stemme.
Dersom du mener at du er stemmeberettiget, men ikke har mottatt
valgkort, bør du snarest ta kontakt
med kirkekontoret.
Det er mulig å avgi forhåndstemme
fram til og med fredag 9. september
på disse stedene:
Kirkekontoret i Tune,
Tuneveien 95, Grålum
kl. 09.00-14.00
Kirkekontoret i Varteig,
Ingaveien 33, Varteig
onsdager og fredager
kl. 10.00-14.00.

Gi kirken et godt råd!
Hvilken kirke ønsker du? Hvem skal representere Borg bispedømme på Kirkemøtet,
kirkens «storting»? Ved å stemme på de leke kandidatene til bispedømmerådet under
valget 11. – 12. september er du med på å avgjøre retningen Den norske kirke skal gå i.

Anne Brun Andersen

Erling Birkedal

Kirsti Frøshaug

Ole Petter Gjerlaug

Arne Hagen

Lærer/rådgiver, Kråkerøy. 61 år.

Forsker. Nittedal, 56 år.

Sykepleier, Fjellhamar. 61 år.

Pensjonert flykaptein, Våler. 65 år.

Pensj. fra forsvaret, Råholt. 67 år.

Bakgrunn: Menighetsråd, skolestyre, kommunens eldreråd m.v
Satsingsområder: Gudstjenesteordning, liturgi, salmer. Trosopplæring. Diakoni.

Bakgrunn: Bispedømmeråd, leder
fellesråd, KA, regjeringens dåpsopplæringsutvalg m.v. Satsingsområder:
Trosopplæring. Menighetsutvikling.
Dialogarbeid. Kirken som kulturbærer.
Videreutvikle kirken som organisasjon

Bakgrunn: Menighetsråd, gudstjenesteutvalg og bispedømmeråd.
Satsingsområder: Tydeliggjøring av
kirkens tro. Budskap i et flerkulturelt
samfunn. Barne-og ungdomarbeid.
Undervisning og gudstjeneste.

Bakgrunn: Menighetsråd, KN, kommunestyre, idrettsleder, instruktør m.v.
Satsingsområder: «Oppmyking» av
gudstjenestene og det musikalske.
Dåpsopplæring og ungdomsarbeid.
Diakoni. Styrke kjernefamilien.

Bakgrunn: Menighetsråd, leder
fellesråd, kommunestyre og formannsskap. Satsingsområder:
Barne-og ungdomsarbeid. Trosopplæring. Diakonale tjenester.
Gudstjenesten.

Frøydis Indgjerdingen

Anne Gangnes Kleiven

Elin Kloster

Kristian B. Lausund

Student. Hurdal. 24 år.

Adjunkt. Rømskog. 56 år.

Student. Skårer. 23 år.

Student. Skedsmo. 21 år

Avd. ingeniør. Ski. 43 år.

Bakgrunn: Bispedømmeråd, leder
Borg ungdomsråd, studentråd m.v
Satsingsområder: Ungdomsdemokrati. Ung i kirken, 18-30satsingen. Kirkemusikk. Trosopplæring. Miljø, grønne menigheter.

Bakgrunn: Leder menighetsråd og
styremedlem Normisjon. Satsingsområder: Trosopplæring. Diakoni.
Allsidighet. Misjon.

Satsingsområder: Gudstjenesteliv.
Ungdomsarbeid. Felleskap på tvers
av generasjoner.

Bakgrunn: Leder Acta Skedsmokorset. Satsingsområder: Oppfølging og trosopplæring blant konfirmanter. Utadrettet kirke. Samarbeid med andre kirkesamfunn
og kristne organisasjoner.

Bakgrunn: Menighetsråd, fellesråd,
Røde kors m.v. Satsingsområder:
Ungdomsarbeid. Evangelisering,
vekst og fornyelse. Kirke-stat.

Bjørn Terje Mathisen

Jofrid Trandem Myhre

Ida Marie Nielsen

Kari Stray Nordberg

Markedssjef. Skjeberg. 62 år.

Seksjonssjef/skattejur., Jeløy. 47 år.

Sykepleier, Skedsmo. 30 år.

Personalutvikler, Skårer. 54 år.

Bakgrunn: Leder menighetsråd,
leder Kirkens SOS, redaktør
menighetsblad, kommunestyre,
Normisjon m.v. Satsingsområder:
Frivillige medarbeidere til Kirkens
SOS. Diakoni. Styrke lokalkirken.

Bakgrunn: Søndagskole, menighetsråd, bispedømmeråd, kirkeråd,
lærenemnd, Norges Juristforbund
m.v. Satsingsområder: Trosopplæring. Gudstjenesten og gudstjenestereformen. Stat-kirke spørsmål.

Bakgrunn: Kirkekor, barne-ungdomsarbeid, verneombud, KFUKKFUM m.v. Satsingsområder:
Trosopplæring. Ledertrening for 1825 år. Forme kirken i ny organisering.

Bakgrunn: KFUK-KFUM, menighetsråd, kirkerådsutvalg, kirkekor, FAU,
kvinne-og familielag m.v. Satsingsområder: Diakoni. Personalutvikling.
Gi troserfaringer plass. Rekruttering
av frivillige. Utvikle gudstjenesten.

Geir Arild L. Magnussen

Randi Solberg Olseng
Psyk. sykepleier, Rolvsøy. 58 år.
Bakgrunn: Leder menighetsråd.
Satsingsområder: Forkynnelse av
kirkens budskap. Inkluderende
fellesskap. Engasjement for lidende
trossøsken i andre land.

Valgpresentasjon
fra valgrådet i Borg
bispedømme

Andreas H. Aarflot

11. - 12. september er det kirkevalg i
forbindelse med kommune- og
fylkestingvalget. I Borg skal fire av de
leke medlemmene til bispedømmerådet velges. De blir også utsendinger fra Borg til kirkemøtet. På
denne plakaten er kandidatene kort
presentert. De fulle presentasjonene
ligger på www.kirken.no/borg

Bjørn Solberg

Mariann Tvetene

Kåre Arvid Ulvund

Rektor, Mysen. 64 år.

Seniorrådgiver, Ø. Rælingen. 55 år.

Pensjonist, Frogner. 73 år.

Student, Ås. 22 år.

Adresse:

Bakgrunn: Leder menighetsråd, bispedømmeråd, KFUK-KFUM, visepresident KFUMs verdensforb, Flyktningerådet, styreleder Rønningen
folkehøyskole m.v Satsingsområder:
Trosopplæring. Gjøre gudstjenesten
relevant. Kultur. Ungdomsarbeid.

Bakgrunn: Menighetsråd, Oase,
Høgskolen i Staffeldtsgate. Satsingsområder: Menighetsutvikling.
Livsnære fellesskap. Gudstjenestelivet. Trosopplæring. Lederskap.

Bakgrunn: Leder menighetsråd, utvalg og komiteer, politiske styrer og
utvalg, forliksråd, Santalmisjon og
Normisjon m.v. Satsingsområder:
Trosopplæringsreformen. Diakoni.

Bakgrunn: Det lutherske verdensforbund, bispedømmeråd ungdomsråd, leder Ås Tensing og Blindern
KFUK-KFUM. Satsingsområder:
Trosopplæring. Ungdomsarbeid.
Unge voksne. Ny kirkeordning.
Klima og bærekraftig utvikling.

Telefon
E-post:
Web:

Bjarne Aas gt 9,
Boks 403, 1601 Fredrikstad
69 30 79 00
borg.bdr@kirken.no
www.kirken.no/borg
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50-årskonfirmantene fotografert i Varteig kirke i forbindelse med søndagens bygdedag. Foran fra venstre: Anne Lise Kasbo, Solveig
Dueholen, Eva Nordli, Ullabritt Langerød, Torild Lilleng og Reidun Bøe Hansen. Bak: Helge Kokkim, Odd Brenne, Emil Bergerud,
Vidar Hansen og Arne Bøe.

Konfirmantene fra 1961
Søndag 19. juni ble bygdedagen feiret i Varteig, og tradisjonen tro var
femti-års-konfirmantene invitert.
De deltok først under gudstjenesten
i Varteig kirke, og ble etterpå invitert til lunsj i kommunehuset. Der
ble det rikelig med muligheter til å
dele minner fra konfirmanttiden i
Varteig i 1961.

Konfirmantene i Varteig kirke i 1961.
Første rekke fra venstre: Anne Lise Pettersen, Solveig Ingebjørg Grythe, Solveig
Ingebjørg Johansen, sokneprest Birger Ingolfstad, Anne Lise Berg og Reidun Bøe.
Andre rekke: Torild Lilleng, Alma Ullabritt
Lindemark, Astrid Birgit Ingolfstad, Odd
Brenne, Eva Nordli, May Britt Torkildsen
og Ella Margrethe Frogner. Tredje rekke:
Sven Tomta, Arne Bøe, Emil Martin Bergerud, Vidar Hansen og Helge Kokkim.
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Konfirmanter
Varteig menighetsblad

Hafslundsøy kirke søndag 5. juni 2011

Konfirmanter
Varteig menighetsblad

Varteig kirke søndag 12. juni 2011

11

12

Varteig menighetsblad

0 – 1 år, tirsdager kl. 11.00 - 13.00,
			Hasle Menighetssenter
30. august		
13. septmber		

6. 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

31. august			i Hasle12.
oktober
menighetssenter:
14. september			
26. oktober
30. mars, 6. april og 13. april
28. september			
9. november			
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.
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Slekters gang

Døpte:

Hafslundsøy kirke:
Kenneth Egge Myrvold
Åke André Hultmann
Adam Gjerløw Johansen
Felix José Ranum
Lucas René Ranum.
Varteig kirke:
Ole Christian Harlem,
Sigrid Sætherbakken Wilhelmsen
Mathilde Mathisen
Oscar Bogen Stenberg
Mina Josefine Gundersen
Stian Røhne,
Mikael Willhelm
Bertelsen-Andersson
Anders Bergerud
Linn Hege Ranheim
Noah Alexander Mathiesen Bøe
Ane Haug Fellie
Mie Kornelia Opstad
Magnus Sundås Hestnes
Mats Dyrlie Andersen

Vigde:

Anette Bergsland og
Stian Ingebretsen
Mette Bøe og
Lars Vegard Gabestad
Linda Marie Christiansen og
Even Jahr
Eva Kristine Klemsdal og
Jostein Strand Henriksen
Inger Marie og
Erik Alexander Ravnås Aarmo
ble viet 25.juni i Riska kirke, Sandnes.

Varteig preste- og menighetskontor
Ingaveien 33, 1735 Varteig

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

Kontortid (f.o.m 22. sept.):
Daglig leder
Torsdag: .............. 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

Døde:

Hjørdis Tomta
Håkon Gressløs
Aage Lundberg
Leif Oddvar Hammerstad
Mina Ovidia Hansen
Einar Gressløs
Edith Bertha Berg

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

Telefonnummer
for kirkeskyss:
95 09 63 29

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.
Minsten deltar. Utdeling av fire-årsboken. Kirkekaffe. Offer til Østfold
Søndagsskolekrets.

Søndag 11. september

13. søndag etter pinse
Mark 7,31-37
1. Sam 3,1-10 og 2. Kor 3,4-6
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid
D. Levinsen. Diakoniens dag, tema:
«Gjennom støv». Nattverd. Offer til
menighetens diakoniarbeid. Kirkekaffe.

Søndag 18. september

14. søndag etter pinse
Luk 10,25-37
3. Mos 19,16-18 og 1. Joh 4,7-10
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif
Levinsen. Nattverd. Offer til menighetens trosopplæringsarbeid.

Søndag 25. septeber

15. søndag etter pinse
Luk 17,11-19
Sal 146 og 1. Tess 5,15-24
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid
D. Levinsen. Offer til kulturutvalget i
Varteig sokn.

Søndag 2. oktober

16. søndag etter pinse
Matt 6,24-34
1. Kong 17,8-16 og Gal 5,25-6,5
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen Offer til Blåkors. Kirkekaffe.

Søndag 9. oktober

17. søndag etter pinse
Joh 11,17-27.37-44
Hos 6,1-3 og 2. Tim 1,9-12a
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif
Levinsen og menighetspedagog Kirsten
Brandt. Konfirmantpresentasjon. Offer
til Kristen Idrettskontakt (KRIK).

Tirsdag 11. oktober

Varteig kirke kl. 17.30:
Hverdagsgudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kirsten Brandt. Minsten og
småbarnssang. 1. klassene inviteres
spesielt. Kirkekaffe.

Søndag 16. oktober

18. søndag etter pinse
Mark 2,18-28
Jes 1,12-17 og Rom 14,1-8
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen og menighetspedagog Kirsten
Brandt. Konfirmantpresentasjon. Offer
til Sjømannsmisjonen - Den norske
Kirke i utlandet. Kirkekaffe.

Søndag 23. oktober

19. søndag etter pinse
Sal 73,23-28
1. Kor 1,4-9 og Mark 12,28-34
Hafslundsøy kirke kl 11.00:
Festgudstjeneste ved sokneprest Ingrid
D. Levinsen. Presentasjon av ny bibeloversettelse.Offer til TV-aksjonen. «Fra
frykt til trygghet» - Norsk Folkehjelp.

Søndag 30. oktober

Bots- og bededag
Hebr 3,7-11
Jes 59,1-4.8-9 og Matt 3,7-12
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif
Levinsen. Offer til Den evangelisk
lutherske kirke i Det Hellige Land og
Jordan.

Ønsker du skyss til kirken?
Med forbehold om endringer.

Ring 95 09 63 29

Varteig
Historielag
Lørdag 3. september kl. 11.00:
Historielaget har høsttur i Bøkroken. Frammøte ved Bøsaga
(Gaml e Bø v e i e n , 1 .4 k m i n n
fra krysset Varteigveiejn/
Gamle Bøveien). Vi skal blant
annet innom bronsealdergraver,
husmannsplasser, kverner,
lokalitet for landhandel, skole og
mulig middelalderkirke. Likeså
jettegryter og en ganske særegen
hule som naturen har skapt.
Mandag 26. september kl. 19.00:
Møte i Peisestua i Bygdehallen.
Fylkeshistoriker Sven G. Eliassen
om gamle begravelsesskikker.
Lørdag 1. oktober kl. 12.00:
Varteig Historielag starter slektsforskningskurs, med utgangspunkt
i de nettbaserte kildene. Fire
kursdager – lørdagene 1., 8., 15. og
29. oktober fra kl. 12 – 16. Kurset
holdes i Peisestua i Bygdehallen.
Mandag 31. oktober kl. 19.00:
Møte i Peisestua i Bygdehallen.
Ingvild og Jens Gressløs kåserer om
barneår og oppvekstkår på Gressløs.
(NB: Temaene for september- og
oktobermøtene er byttet av hensyn
til foredragsholder.)

Syng
med oss

Hafslundsøy
barnegospel

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

Koret startet opp
tirsdag 23. august.
Øvelse hver
tirsdag kl. 17.00
i Hafslundsøy kirke.
Er du 6 år eller større,
er du veldig velkommen!
Det er mange med i koret,
og det er plass til flere!

Mandag 5. desember kl. 19.00:
Julemøte i Ingasalen i Bygdehallen.
Egil Nordengen forteller løst og fast
fra oppveksten i Ovaskogs. Det blir
juletoner ved Liv og Egil Nordengen,
på henholdsvis piano og trompet.
Tur- og arrangementskomiteen
frister med tradisjonell førjulsmeny,
med risgrøt, saft og småkaker.
Vi minner også om at historielaget
har Inga-heftet for salg (70 kr for
2010-utgaven, moderert pris for
eldre utgaver), og likeså de tre
DVD’ene med skolefilmen fra 1959/
bygdefilmen fra 1961 (kr. 160),
kommunefilmen fra 1984 (kr. 160)
og fløterfilm/1861-skuespill (kr.
170).
For mer informasjon – se:
www.varteig-historielag.no
Alle interesserte er
velkommen til møtene!

Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad,
Apolloveien 39,
1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 27. september.

