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Tanker
foran en høst

Høsten bringer med seg tunge tanker og depressive følelser for mange. Det er naturmessig forståelig når vi ser rundt oss hvordan den livfulle sommeren faller av.
Trærne dør hen liksom. Kulden kryper inn på oss, vind og regn jager oss innendørs
og der blir vi til solen og våren lokker oss fram fra våre huler.
Denne årvisse rundgangen med liv og død i veksling, vitner om livet slik det er. Det
er jo denne vekslingen mellom livs- og dødskrefter, som vi bærer i oss uavhengig av
årstider. Kanskje henter høsten opp mer av de mørke følelsene enn ellers? Døden
har dypest sett ranet livet, gjort det ensomt.
Ensomhet er ofte en vond erfaring. Jeg vil skrive om ensomhet.
På engelsk finnes to ord for ensomhet, som betyr forskjellige ting: Solitude og
loneliness. Det første betyr en ensomhet, som jeg velger, som er god for meg, en
ensomhet som gir meg ro til sinns og stillhet til å høre, stillhet til å nærme meg
Gud og mennesker med åpenhet og en egen lydhørhet uten stress og ytre krav.
Denne ensomheten er meditativ. Jesus
trengte dette. Han gikk avsides for å be,
leser vi. Det andre ordet er ensomhet,
som jeg utsettes for ved å bli forlatt,
bli glemt, ikke tatt med i fellesskapet.
Dette er vondt. Depresjonen trives og
utvider seg i slik ensomhet. Men vi er
forskjellige og takler ensomhet av denne
art forskjellig.
Frelsen fra Gud er dypest sett befrielsen
fra denne ensomheten, å bli tatt inn i
fellesskapet igjen, løftet inn i varmen
fra Guds kjærlighet og kommet imøte
av de andre, som også har møtt varmen
fra Guds nåde og kjærlighet. Ensomheten brytes når et ansikt møter mitt og
inviterer meg til fellesskap.
Tenk på velsignelsen i kirken: Herren
velsigne deg og bevare deg. Herren la
sitt ANSIKT lyse over deg og være deg
nådig. Herren løfte sitt ÅSYN på deg
og gi deg fred.
Ingen er alene når dette ansiktet alltid
er hos meg.
Mange kjenner på sjenanse og usikkerhet ved å vise sitt sanne ansikt, vise
andre hvem en egentlig er og dele erfaringer om livet på godt og vondt. Vi er flinkest
til å vise glansbildene våre, hva vi får til eller er stolte av og tør vise fram. Men
sårkantene i sjelen? Sorgen og savnet? Feilene og tårene? Tør vi dele sånt eller er
vi ensomme og nedbøyde med det sanne og tunge?
Johs Møllehave har sagt dette: Skill deg fra mørket og ta ditt parti. Du er det lys
du kan sprede. Vis meg til ansikt før alt er forbi, så er vi begge tilstede.
Fine ord om å vise sitt ansikt og bli møtt av et annet, i sann kjærlighet og mottakelse. Så er vi begge tilstede. Det er godt å være til stede. Da er der ingen ensomhet
lenger. Ikke der.
Gud er akkurat sånn for oss mennesker. Han kom fra det høye og tok bolig i det
lave for å møte oss der hvor vi vandrer, snubler, hopper, gråter, jubler, seirer, taper
og lever våre liv. Hans ansikt er aldri bortvendt, alltid vendt mot meg og deg med
velsignelse i øynene.
Herren er i høsten, i naturens høst, i livets høst. Herren er i dødens landskap med
liv, ja evig liv.
Guds fred være med deg, leser.

Leif Levinsen
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Ny bibeloversettelse og ny gudstjeneste!

– Det blir spennende…
Nå skjer det mye nytt i
kirken på en gang! 20.
oktober kommer den nye
bibeloversettelsen, og til
advent får vi ny liturgi i
gudstjenesten!

Bibelen

Det er alltid både spennende, men
kanskje også litt skremmende, når
det vi er glad i forandrer seg. Vi har
lært oss bibelvers utenat, vi kjenner
kanskje tekstene ut og inn, og da er
det ikke bare bare, når de plutselig
forandrer seg.
Samtidig er det viktig og nødvendig at
Bibelen til enhver tid har et språk som
kommuniserer inn i vår tid. Innholdet
forandrer seg ikke, men språket er
fornyet – og jeg tror: forbedret.
Det har vært en samvittighetsfull og nitidig jobbing som ligger bak denne nye
oversettelsen, og troskap mot grunnteksten har vært viktig i arbeidet.
Samtidig har man brukt forfattere og
andre som er gode med norsk språk,
til å hjelpe til med å formulere Guds
ord til vår tid. Jeg gleder meg til å
se resultatet. Og vil du høre mer om
dette arbeidet er du velkommen til
en bibelkveld i Hafslundsøy kirke 10.
november. (Se egen annonse på side 4.)
Det mest krevende med en ny bibeloversettelse er at Fader vår også har
fått ny språkdrakt. Men når det har
gått litt tid, har vi lært det, og med litt
tålmodighet kan det til og med hende
vi blir glad i den nye utgaven. Det blir
spennende å se…

Gudstjenesten

1. søndag i advent går startskuddet for
en gudstjenestereform i vår kirke. Det
har allerede vært jobbet lenge med, og
fra 1. søndag i advent i år og fram til
advent i 2012 skal vi jobbe en ny liturgi
inn i den enkelte menighet. Mye er ganske likt som før.
Det som er nytt er at gudstjenesten i
langt større grad enn tidligere skal få
en lokal forankring. Menigheten vil få
mene noe om hvordan gudstjenesten
skal se ut her hos oss. Det blir mange
valgmuligheter innenfor en gitt ramme,
og jeg tror dette kan føre til en økt bevissthet på hva som skjer i gudstjenes-

ten og hva det egentlig er vi er sammen
om. Det blir spennende...
Vi begynner innføring av ny liturgi i
gudstjenesten 4. desember. Men vi skal
ta det litt gradvis, dere skal få god informasjon, og alt blir ikke nytt på en gang!
Utover våren vil vi ha en prøveperiode
der vi prøver ut litt forskjellige måter,
og da ønsker vi tilbakemeldinger fra
menigheten på hvordan det oppleves.
Sammen skal vi fram mot sommeren

finne fram til hvordan gudstjenestelivet
skal se ut hos oss de nærmeste årene.
Det er satt ned et gudstjenesteutvalg
som jobber frem dette for menighetsrådet. Og dere vil få høre mye mer om
dette i månedene som kommer.
Jeg tror dette blir spennende – og bra!

Ingrid prest
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Tune Røde Kors
Besøkstjeneste
Avdeling Hafslundsøy
Vi er fortsatt i gang med
våre hyggekvelder for eldre i kirken på Hafslundsøy, og som før møtes vi en
gang i måneden fra september til juni.
Det er en flott gjeng med eldre, men
meget livsglade kvinner og menn, (men
mennene er i mindretall!) som møter
opp hver gang og hygger seg sammen,
og synger og prater og spiser deilig mat,
slik at tiden ofte går rent for fort.
Loddsalg får vi også tid til, og selvsagt
er det stor stas å vinne en blomst eller
noe annet fint. Vi har våre egne, faste
musikanter, Leif og Kåre, som også gjør
sitt til at det blir god stemning.
Vi avsluttet i juni med en flott og
morsom tur til Hildes Gårdsbutikk
på Bjørkelangen i Sørum. Sørum er
stedet 91 Stomperud kommer fra,
husket vi fra tegneserien av samme
navn, men vi fant han kun igjen i form
av en statue, ellers var det ingen som
kjentes ved han.
Nå har vi startet høstsesongen, og vi
skal ha noen trivelige kvelder sammen
før julebordet i desember.
Syns du dette høres bra ut og får lyst
til å være med, ta kontakt med og få
opplysninger av
Wenche Christoffersen,
tlf 69 14 94 30, eller
Jorunn Jamissen,
tlf 69 14 95 40.

Trenger du noen
å snakke med?

Kirkens SOS
Telefon
815 33 300

www.kirkens-sos.no

Sultne gjester ved den lekre lunchbuffeten på Hildes Gårdsbutikk.
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Ny salmebok skal vedtas til våren

Kirkerådet ønsker «Til ungdommen»
i den nye salmeboka
Et flertall i Kirkerådet
ønsker Til ungdommen
inn i den nye salmeboka
for Den norske kirke. Ny
salmebok skal vedtas på
Kirkemøtet i april 2012.
Utkastet til ny salmebok fikk en begeistret mottakelse i Kirkerådet. Rådets
medlemmer talte varmt og anerkjennende om utkastet som inneholder
om lag 900 salmer. Alle som har vært
involvert i arbeidet, ble takket behørig.

Noe for enhver

Saksordfører Kristin Gunleiksrud sa at
bredden i sjangere og behovet for både
tradisjon og fornyelse var vel ivaretatt.
- De som har jobbet med dette, har
gjort en grundig og god jobb. Utvalget
har god bredde og favner bredden av
befolkningen i kirken, og det er jeg glad
for, supplerte Ingrun Jule fra Hamar
bispedømme.
- Takk! Blir dette vedtatt, får vi en veldig god salmebok, slo Stein Reinertsen
fra Agder og Telemark bispedømme
fast.
- Jeg slutter meg til takken. Mange er
redde for å miste favorittsalmen sin.
Her tror jeg mange vil få nye favorittsalmer, la Unny Nome Sivertsen fra SørHålogaland bispedømme til.

Saksordfører Kristin Gunleiksrud synger med pianist Dag Trygve Henriksen og prosjektleder Vidar Kristensen. (Foto: Kirkerådet)

22. juli aktualisert
i salmeboka

Kirkerådets medlemmer hadde, detaljrikdommen tatt i betraktning,
forholdsvis få forslag til endringer i det
foreslåtte utvalget. Til ungdommen,
som ble foreslått tatt inn etter 22. juli.
Åtte av Kirkerådets medlemmer sluttet
seg til dette. Seks stemte mot.
Kristin Gunleiksrud var blant flertallet.
Hun argumenterte for at Kirkerådet
skulle utvise stor respekt for sangens
tilblivelseshistorie.

- Dette handler ikke om å ta sangen ut
av en kontekst og sette den inn i en ny.
Tvert imot tolker jeg det slik at tiden
etter 22. juli viste oss behovet for et
større vi. Et vi som handler om at selv
om vi møtes på hverandres arenaer, så
har vi noen uttrykk vi kan dele. Det
oppsto et fellesskap der vi delte. Vi tar
ikke Til ungdommen inn i salmeboken
for å monopolisere sangen, men for å
vise at vi kan dele med hverandre, sa
Gunleiksrud.

Endringer i
siste instans

Elisabeth Thorsen fra Oslo bispedømme
foreslo Jon Fosses tekst Nattsalme til
melodi av Andreas Utnem tatt inn i
salmeboka. Dette forslaget sluttet resten av Kirkerådet seg til enstemmig.
Jon Fosse var i utgangspunktet ikke
representert i utkastet.
Det var på forhånd reist spørsmål ved
salmen Olav konge vil vi ære, og rådet
ble bedt om å vurdere denne salmen
særskilt. Harald Askeland foreslo at
salmen ble tatt ut fordi han mente teksten, som ærer helgenkongen, var altfor
problematisk. Kirkerådet vedtok å
beholde salmen under den forutsetning
av det ble jobbet videre med endringer
i teksten.
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Full fart på
barneklubben «Lego»
Annen hver mandag er det full fart på Betel på
Ise. Da er nemlig den nye barneklubben «Lego»
samlet der.

I våres ble barnekoret «Medium» lagt ned, barna som fortsatt var med
der fikk tilbud om å fortsette med sang i Hafslundsøy barnegospel.
Og så ble det etablert en ny barneklubb på Ise.
Den nye klubben hadde sin første samling på Betel den siste mandagen
i september. Og at en slik klubb har livets rett, er det neppe tvil om:
30 hadde møtt fram til den første mandagen! Klubben har fått navnet
«Lego», og legoklosser møtte ungene på bordene i Betel. Og lego kommer til å være et element på klubben framover. Allerede før klubben
ble satt i gang, spurte initiativtakerne om noen hadde legoklosser å
avse. Det gjelder fortsatt…
Kirsten Holmen ønsket velkommen til den første klubbkvelden. Når
så mange samlet på ett sted, var det nødvendig å si litt om reglene…
Ikke rope, ikke sloss, ikke stå på stolene, ikke kaste legoklossene
utover. Ordensreglene til Kirsten la ingen demper på stemningen:
store og små trivdes fra første stund. Leif Levinsen var på plass og
holdt en liten andakt om båten som er liten og havet stort og om
styrmannen Jesus…
På programmet for klubben står foruten lego, andakt, hobbyaktiviteter, sang, utlodning og litt å bite i. Boller og saft var populært på første
samling. Klubben samles annenhver mandag på Betel, samlingene
varer fra klokken 18.00 til ca. kl. 19.30.

Klubben
«Lego»
på Ise

Varteig menighetsblad

Dette er programmet for høsten:

Mandag 10. oktober: Sangandakt. Froskehoppkonkurranse. Noe å
bite i. Utlodning.
Mandag 24. oktober: Vi møtes på Betel og går opp til lavvoen i skogen.
Andakt, pølsegrilling. Ta med lommelykt og ta på klær som passer
til været!
Mandag 7. november: Denne kvelden skal handle om vennskap, og det
skal være en rød kveld. Ta på røde klær om du har. Mat og utlodning.
Mandag 21. november: Filmkveld. «Filmmat» og utlodning.
Mandag 5. desember: Juleaktiviteter, mat, andakt og utlodning.
Mer informasjon kan du få fra
Ingrid Lunde, tlf 902 09 594
Marianne G. Tangen, tlf 480 42 254
Bente K. Spydevold, tlf 916 04 060
Kirsten Holmen, tlf 413 03 871
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Varteigs nye
13 prosent stemte
ved Kirkevalget
Det ble avgitt 414 stemmer ved Kirkevalget
i Varteig sokn. Det vil si at 13 prosent av de
3199 stemmeberettigede stemte ved valget.
Det ble avgitt 186 urettede stemmer, mens
226 av velgerne hadde benyttet muligheten
til å forandre på listen.

Kjell Lunde
Martin Hansen

Det ga dette resultatet:
Medlemmer:
Kjell Øivind Lunde (67år) 482 stemmer
Martin Hansen (31 år) 474 stemmer
Gunnar Larsen (59 år) 468 stemmer
Bjørn Langerød (63 år) 465 stemmer
Reidun Bøe Hansen (64 år) 463 stemmer
Knut Bøe (68 år) 454 stemmer
Ann Kristin Handelsby (51 år) 449 stemmer
Ketil Strebel (51 år) 448 stemmer
Varamedlemmer
Randi Lisbeth Sikkeland (56 år) 445 stemmer
Åsta Iren Pettersen Grøtvedt (51 år) 442 stemmer
Arild Tormod Bøe (64 år) 431 stemmer
Anette Bakkevik Johansson (34 år) 428 stemmer
May Lisbeth Johansen (63 år) 415 stemmer
Det er valgt inn seks menn og to kvinner som faste medlemmer
av menighetsrådet.

Knut Bøe
Reidun
Bøe Hansen
Else Bergerud avgir sin
stemme på Hafslundsøy skole. Ruth Kristiansen og Solbjørg Bøe
ser til at det går riktig
for seg.
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menighetsråd

Bjørn Langerød

Gunnar Larsen

Ketil Strebel
Ann Kristin
Handelsby

Valg til
bispedømmeråd
Følgende leke kandidater er valgt inn i Borg
bispedømmeråd ved direkte valg:
Anne Brun Andersen, 61 år, Kråkerøy
Frøydis Indgjerdingen, 24 år, Hurdal
Andreas Henriksen Aarflot, 22 år, Ås
Jofrid Trandem Myhre, 47 år, Jeløy
De resterende tre leke kandidatene vil bli valgt
ved indirekte valg. Menighetsrådene vil få tilsendt valgmateriell innen 1. november. Frist for
innsending av stemmesedler ved indirekte valg:
1. desember.

Velgerne har talt…
Årets menighetsrådsvalg i Varteig sokn gir grunn til
ettertanke. Ved forrige valg stilte tre kandidater fra
Hafslundsøy. Alle havnet på varamannslisten. Ved
årets valg var det fem kandidater fra Hafslundsøy,
fire av dem havnet på varamannslisten. Nominasjonskomiteen hadde plassert tre av de fem fra Øya blant
de åtte øverste på listen.
Forklaringen på at resultatet blir slik er nok enkel:
valgdeltagelsen er større i «gamle Varteig», og de som
setter kryss, krysser av for kandidater de kjenner.
Med et såpass lite antall stemmer som vi tross alt
snakker om, er det små marginer. Det er ingen som
tror at folk i Varteig bevisst stryker Øya-folk ut av
menighetsrådet - men de stemmer kanskje inn de de
kjenner…
Det er selvsagt et spørsmål om vi, nær seks år etter at
Hafslundsøy ble en del av Varteig sokn, fortsatt skal
tenke på Varteig som et todelt sokn. Men det er likevel
ingen tvil om at vi er tjent med et menighetsråd som
har god spredning på representantene geografisk,
aldersmessig og hva interesser og engasjement angår.
Det betviles ikke at både forrige menighetsråd var,
og det nye menighetsrådet vil bli, i stand til å ivareta
også Hafslundøys interesser på en god måte.
Dette er utslag av den valgordningen vi har. Et alternativ med en egen «Øya-liste» er neppe aktuelt, selv
om det kanskje ville sikre en større andel representanter fra Hafslundsøy. Det som er mest nærliggende
for å få til et jevnere resultat ved neste korsvei er
å prøve å mobilisere velgerne på Hafslundsøy til å
stemme ved Kirkevalget i større grad, og kanskje også
gjøre dem bevisst på å krysse av for kjente som de
ønsker at skal være medlemmer av menighetsrådet.
Av de 414 listene som ble levert, var 186 urettet (altså
uten kryss og strykninger). Flertallet av listene, 226,
var endret. Og det førte altså til at listen over representanter i menighetsrådet ble temmelig ulik den
øverste delen av valglisten.
Et spørsmål som melder seg er selvfølgelig hvor lett
det blir å rekruttere kandidater fra Hafslundsøy i
neste omgang. Det kan bli en utfordring for den neste
nominasjonskomiteen å få folk til å stille opp. Det som
synes klart er i alle fall at dette er en problemstilling
som bør settes på dagsorden når neste valg nærmer
seg, om fire år.
Ketil Strebel

Kommentar
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- normisjon
- tør tjene sammen i tro

Breidablikks
venner
har arrangementer på følgende
dager i høst:
- 21. oktober
Kulturkveld. 18.00
- 18. desember kl. 18.00

Alle hjertelig velkommen!

Hafslundsøy
barnegospel

PROGRAM FOR OKTOBER - DESEMBER:
13.10 kl 19:00: Undervisningskveld, Hasle Menighetssenter.
Matteus 6.11-12: ”Gi oss i dag vårt daglige brød...”
Taler: Leif Levinsen
16.10 kl 11:00: Søndagsskole, Betania,Ise
18.10 kl 11:00: Formiddagstreff, Betania,Ise.
Tale av Sverre Trandem
26.10 kl 19-21: Con Dios, Hasle Menighetssenter. For ungdom
over 13 år.
30.10 kl 11:00: Søndagsskole, Betania,Ise
30.10 kl 17:00: Storsamling, Hasle Menighetssenter.
”Bibelen, det store kartet” v. Ellen Lindheim Slettevold
10.11 kl 19:00: Undervisningskveld. NB!! I HAFSLUNDSØY
KIRKE. Tema: Ny bibeloversettelse.
Taler: Hans Olav Mørk fra Bibelselskapet
13.11 kl 11:00: Søndagsskole, Betania,Ise
15.11 kl 11:00: Formiddagstreff, Betania,Ise. Tale av Kjell
Jensen. Sang av Filadelfia strengemusikk
20. november kl 17:00: Storsamling. Hasle Menighetssenter.
Tema: Bønn - samtale med kapteinen v. Lin Katrin Mørken
27. 11 kl 11:00: Søndagsskole, Betania,Ise

Koret har 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!

Syng
med oss
Vi avslutter nå «Syng med oss».
Takk til alle dere som har vært
med å gjøre disse kveldene til gode
samvær!
Ågot, Solveig og John
Ragnhild og Inger Louise

30.11 kl 19-21: Con Dios, Hasle Menighetssenter. For ungdom
over 13 år.
03.12 kl 14:00: OBS!! LØRDAG! Søndagsskolens juleverksted.
Betania, Ise
08.12 kl 19:00: Undervisningskveld, Hasle Menighetssenter
Tema: Frels oss fra det onde. Taler: Ingrid Levinsen
11.12. kl 11:00: Søndagsskole, Betania,Ise
20.12. kl 11:00: kl 11:00: Formiddagstreff, Betania,Ise.
Taler: Finn O. Myhre Sang av Sangvennene
28. 12 kl 17:00: Søndagsskolens juletrefest, Betania,Ise
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
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TV-aksjonen NRK Norsk Folkehjelp 23. oktober:

Vi rydder for livet
Årets TV-aksjon går til
Norsk Folkehjelp og arbeidet med å fjerne miner
og klasebomber som ligger
igjen etter krig og konflikt.
Når Norsk Folkehjelp rydder en mine, er den borte
for alltid.
Hver eneste dag drepes og lemlestes
uskyldige mennesker av miner- og klasevåpen. Dette er en forferdelig trussel
for menneskene som bor i disse områdene. Miner og klasebomber ligger gravd
ned på over alt. Det er ikke uvanlig å
finne eksplosiver på skoleveier, lekeplasser, dyrket mark eller langs veien.
Bare i Laos ligger det igjen 70 millioner
klasebomber etter Vietnamkrigen.

Pengene fra årets TV-aksjon skal gå til
å rydde vekk denne trusselen. Norsk
Folkehjelp graver frem og uskadeliggjør miner og klasebomber hver dag
i 15 ulike land. Det er et tidkrevende
arbeid, hvor hver kvadratmeter blir
søkt gjennom før arealet kan overlates
til lokalbefolkningen.
Det finnes ikke én løsning på rydding
av miner og klasebomber. Hvert område
har spesielle utfordringer og egenskaper, avhengig av konfliktens omfang,
lengde og type. Landskap, klima og
infrastruktur setter også betingelser.
Derfor har Norsk Folkehjelp utviklet
en komplett verktøykasse for mine- og
eksplosivrydding: Kartlegging av problemet, manuell rydding, minehunder
og mekanisk rydding.

Verdens største dugnad

TV-aksjonen har vært gjennomført
hver eneste høst siden 1974 og er blitt
en institusjon og en tradisjon i Norge.

Minehund med trener. (Foto: Norsk Folkehjelp)
Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler
per hode og antall deltakere. Hvert
år jobber 7000 frivillige landet over
med organiseringen av innsamlingen
i sin kommune. Målet er at 100.000

bøssebærer skal besøke to millioner
husstander i Norge i løpet av to timer
denne søndagen i oktober.
TV-aksjonen NRK Norsk Folkehjelp
arrangeres 23. oktober 2011.
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0 – 1 år, tirsdager kl. 11.00 - 13.00,
			Hasle Menighetssenter
Er avsluttet for i høst.
Se neste utgave av menighetsbladet for
informasjon om vinterens samlinger.

1 – 3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30,
			Hasle Menighetssenter
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

12. oktober			i Hasle26.
oktober
menighetssenter:
9. november			

30. mars, 6. april og 13. april

Andre arrangementer der barnesangen synger/deltar:
Barnekor med barn 3-6 år,

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.

13

Varteig menighetsblad

Slekters
gang
Døpte:
Hafslundsøy kirke:
Jonas Pettersen Olsen
Martinius Lunde
Skaarød
Varteig kirke:
Henriette Sælid Larsen
Maja Skarpnord
Tindra Marie Pettersen
Mathias Andersen
Hans Christian Skei Løchen

Vigde:
Malin Hansen
og Sigbjørn Larsen

Døde:
Olga Johanne
Bøe Spydevold
Ragnar Heldahl
Åsmund Olsen
Trømborg
Åse Andersen
Julius Bergsland
Frank Henry Claussen
Helge Tormod Skauge

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 (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

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.

Kirkens SOS
Telefon 815 33 300
www.kirkens-sos.no

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 80 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 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.

Søndag 6. november

Allehelgensdag
Matt 5,1-12
Jes 49,8-10 og Åp 7,9-17
Varteig kirke kl. 11.00:
Minnegudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til menighetens
diakoniarbeid. Kirkekaffe.

Hafslundsøy kirke

Søndag 13. november

22. søndag etter pinse
2 Mos 3,11-15
Apg 17,22-32 og Joh 12,44-50
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til speiderne
på Hafslundsøy.

Søndag 20. november

Siste søndag i kirkeåret (Domssøndag)
Matt 25,31-46
Jes 65,17-19 og Åp 20,11-13
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 27. november

1. søndag i adventstiden
Jes 61,1-3
Åp 5,1-5 og Luk 4,16-22a
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen, prostiprest Leif Levinsen og
menighetspedagog Kirsten Brandt. «Lys
Våken». Offer til menighetens trosopplæringsarbeid.

Tirsdag 29. november:

Varteig kirke kl. 17.30:
Julegrantenning. Sokneprest Ingrid D.
Levinsen og menighetspedagog Kirsten
Brandt deltar.

Søndag 4. desember

2. søndag i adventstiden
Jes 65,17-19
1 Kor 15,50-57 og Luk 21,27-36
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til menighetens konfirmantarbeid.

Med forbehold om endringer.

Ønsker du skyss til kirken?
Ring 95 09 63 29

Varteig
Historielag
Mandag 31. oktober kl. 19.00:
Møte i Peisestua i Bygdehallen.
Ingvild og Jens Gressløs kåserer om
barneår og oppvekstkår på Gressløs.
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.
Fredag 10. februar:
Varteig Historielag feirer 30-årsjubileum i Ingasalen i Bygdehallen.
Innbydelse vil bli sendt medlemmene
straks over nyttår.
Mandag 27. februar kl. 19.00:
Årsmøte i Peisestua i Bygdehallen.
Etter årsmøtesakene blir det
orientering om historielagets
kulturminneregistrering.
Mandag 19. mars kl. 19.00:
Møte i Peisestua i Bygdehallen.
Kirkeverge Jan Erik Sundby
foredrar blant annet om middelalderkirkegårder, deriblant den i
Varteig.
Mandag 23. april kl. 19.00:
Møte i Peisestua i Bygdehallen.
Forfatter Torill Stokkan kåserer
over «eventyrlige Østfold», om tro
og overtro.
Lørdag 2. juni:
Historielaget arrangerer tur ut av
bygda. Reisemål bestemmes senere.
Søndag 19. juni:
Bygdedagen.

Formiddagstreff

Betel Ise
onsdager kl. 11.00
2. november:
Tale og sang ved Unni Gulbrandsen og Leif Ville fra Askim.
7. desember:
Tale ved Rolf Kr. Skår. Sang ved Hyttemusikken.

Fredag 14. oktober kl. 19.30, Hasle menighetssenter:
Tekstverksted
Besøk av Ingrid Levinsen.
Kveldsmat og kollekt.

Lørdag 12. november, Borgarsyssel:
Festaften

Mer informasjon kommer når vi får det fra kretsen.

Fredag 2. desember kl. 19.30, Hasle menighetssenter:
Førjulssalmling
Utlodning til inntekt for Varmestua.
Grøt og pepperkaker.

Vi minner også om at historielaget
har Inga-heftet for salg (70 kr for
2011-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). Kalender for 2012 er under
utarbeidelse.
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 8. november.

