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- normisjon
- tør tjene sammen i tro
Søndag 26. aug kl 17:00: Storsamling i Hasle Menighetssenter. Tema: Du er du, og du duger. Silje Engvoldsen
er kveldens andaktsholder.
Søndag 09. sept kl 11:00: Søndagsskole i Betania på Ise.
Torsdag 13. sept kl 19:00: Undervisningskveld i Hasle
Menighetssenter. Tema: Abraham. Taler: Ingrid D.
Levinsen
Tirsdag 18.sept kl 11.00: Formiddagstreff i Betania på
Ise. Besøk av Liv og Egil Nordengen. Sang, opplesning
og bevertning.
Søndag 23. sept kl 11:00: Søndagsskole i Betania på Ise.
Søndag 23. sept kl 17:00: Storsamling i Hasle Menighetssenter. Tema: Nådegaver
Søndag 07. okt kl 11:00: Søndagsskole i Betania på Ise.
Tirsdag 16. okt kl 11:00: Formiddagstreff i Betania på
Ise. Andakt av Toril Bredeg. Sang av Tor Bersvendsen.
Opplesning og bevertning.
Torsdag 18. okt kl 19:00: Undervisningskveld i
Hasle Menighetssenter. Tema: Debora og Hanna.
Taler: Klara Myhre
Søndag 21. okt kl 11:00 Søndagsskole i Betania på Ise.
Søndag 28. okt kl 17:00: Storsamling i Hasle Menighetssenter. Sang- og delekveld. Medvirkende: DU og andre
som kommer
Søndag 04. nov kl 10:00: Søndagsskolefrokost i Betania
på Ise
Torsdag 15. nov kl 19:00: Undervisningskveld i Hasle
Menighetssenter.Tema: Moses. Taler: Leif Levinsen

Storsamlingene er lagt opp for hele familien.
Undervisningskveldene er først og fremst beregnet på voksne.

Les menighetsbladet
på internett:
www.varteig.menighetsblad.net

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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Den bortkomne sønn
vender hjem
Dette bildet har jeg et varmt forhold til. Det er
malt av Rembrandt, ikke lenge før han døde
i 1669, og heter «Den bortkomne sønn vender
hjem».
Det er noe med fargene og lyset og aller mest
roen i bildet som griper meg. Og i sommer fikk
jeg se originalen som henger i Vinterpalasset i St.
Petersburg, og måler 2 x
2,5 meter.
Det var stort! - Og da tenker jeg ikke på kvadratmetermålet, men det å få
stå der å se bildet «mitt»
på nært hold. Se spor etter Rembrandt pensler,
og ikke minst, enda en
gang å få studere motivet,
nå i full størrelse…
Når vi leser om Den bortkomne sønn i Bibelen
hører vi om en ung mann
som forlanger å få farsarven utbetalt, før faren
er død, for så å reise ut
i verden og kaste bort
pengene på et vilt liv, før
han blakk og forkommen
kommer til seg selv i en
grisebinge, der han spiser av grisenes mat for å
overleve.
Så reiser han hjemover, for å spørre faren om
han kan få være tjener i fars hus, og finner faren ventende, med åpne armer, og han blir tatt
i mot og er fortsatt elsket som sønn.
I Rembrandts bilde hviler sønnen i farens
omfavnelse. Han er elsket av sin far, som er et
bilde på Gud.
Ser man nøye på bildet, vil en kunne se at faren
er malt med en feminin hånd og en maskulin
hånd. Det er både mors og farskjærlighet som
favner gutten i gudskjærligheten. Der får han
være. Der får han hvile. Der er han hjemme.
Uansett hvor dum eller uforstandig eller lettsindig han har vært. Han er kommet hjem.
Til høyre i bildet ser vi broren som har vært
hjemme hele tiden. Han ser skeptisk på den

ankomne, og i bibelfortellingen viser han stor
forakt for farens hjertelige velkomst.
I skyggene aner vi også flere ansikter som sikkert kan ha ulike meninger om mannen som er
kommet hjem. Men det er helt uten betydning
hva de måtte mene. Bildet, og fortellingen i
Lukas 15, forteller oss at
det er Gudskjærligheten
som er avgjørende.
Og den er sterk, og venter
oss med åpne armer, uansett hvor vi har tråkket
feil i livet.
Så kan noen og hver av
oss føle på ansiktene i
skyggene som mener ting
om oss, og som ved det
kanskje hindrer oss i å
våge oss på hjemvei. Jeg
hører av og til om mennesker som ikke våger
seg til kirken eller til
nattverdbordet for de er
redd for hva de andre
mener om dem. Det er så
trist, for Guds nåde, det
kristne fellesskapet og
nattverden mest av alt,
er jo nettopp for oss som
ikke får til alt i våre liv.
Så kjære bortkomne sønner og døtre,
søstre og brødre. Vi har en Far
i Gud som elsker oss med
alt som er oss og med alt
vi er og som venter oss
med både tilgivelse og
nåde og mengder av
kjærlighet.
Hos ham kan vi finne
hvile. Hos ham har vi
et hjem. Og uansett
hvor bortkomne vi kan
kjenne oss i livet venter Gud oss med åpne
armer.
Ingrid prest

Varteig
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Så lenge de «herom blive forenede»
Da tre brødre i 1859 ble enige om å dele foreldregården Helgeby mellom seg, måtte to av brødrene i en periode dele bygningsmasse. I skjøtet fastslås det at bygningene skulle brukes i fellesskap så lenge de «herom
blive forenede».
Det er søndre og nordre Helgeby på Hafslundsøy som på den måten hadde felles våningshus og driftsbygninger de første årene etter delingen.
Det gamle gårdstunet lå på nordre Helgeby, og etter hvert ble det sikkert både ønskelig og nødvendig å få
egen bygningsmasse også på det søndre bruket – noe de formodentlig også var «forenede» om.

Tippoldefar

Vårt fokus denne gang hviler på søndre Helgeby, som eies av André Belsby. Hans slekt kom inn på gården
i 1880, ved at Andrés tippoldefar Andreas Johansen kjøpte gården. Selger var Hans Jakob Gøtesen – en av
de tre nevnte brødrene som hadde delt foreldregården mellom seg.
Andreas var født på Helgeby 29. desember i 1816, som sønn av Kirstine Pedersdatter og Johan Sandersen.
Kirstine og Johan var for øvrig de siste som drev Skjeggeby som ett bruk, og det var fra et delt Skjeggeby at
Andreas kom da han kjøpte søndre Helgeby for 132 år siden.
Kjøpesummen den gang var for øvrig 4400 kroner.
Frierferden for Andreas var forresten kort. Han ble gift med Anne Sandersdatter på Hasle. Anne var født
1. oktober i 1818, og vokste opp i en søskenflokk på tolv. Anne og Andreas fikk barna Karsten (født i 1844),
Annette (1846), Nansy Agnes (1849), Johan Ludvig (1854) og Pauline Kirstine (1861).

En hest og fem kuer

Det ble Johan Ludvig som tok over på søndre Helgeby. Det skjedde i 1897. Ludvig var født 2. juledag i 1854,
og giftet seg med Oline Andersdatter – født 14. juli i 1863.
En dyretelling i 1917 viser at Oline og Ludvig hadde én hest, fem kuer, ei kvige og tre purker på gården.
Bruket var opprinnelig på rundt 75 mål dyrket mark og ti mål utmark. Med årene har arealet blitt redusert
med omkring femten mål grunnet utbyggingsprosjekter.
Oline og Ludvig fikk barna:
Annie – født 17.10.1900 og gift med Nils Nilsen i Varteig.
Andreas – født 08.06.1903 og gift med Gudrun Bråten fra Hafslund.
Nancy – født 03.12.1905 og gift med Einar Johansen Bakkeli i Tune.

Gården leies bort

Sønnen Andreas blir neste eier på Helgeby. Det skjer i 1931, samme året som han gifter seg med Gudrun –
født 25. desember i 1907.
To barn får sin oppvekst på gården – nemlig Berit Sofie (født i 1932 – gift med Johan Kolnes fra Stavanger)
og Jim Ludvig (født i 1938). Yngstegutten var bare ti år da faren Andreas døde 10. mars i 1948, kun 45 år
gammel. Gudrun drev gården videre alene i noen år, før hun valgte å leie bort både jord og driftsbygning.
Hun levde for øvrig som enke i mer enn 50 år, fram til hun døde 16. mai i 1999.
Leietakere fortsatte med dyrehold på søndre Helgeby fram til Jim overtok gården i 1963. Året før hadde han
giftet seg med Kari Rød fra Ingedal – født i 1943.
Kari og Jim får tre sønner – André (født i 1963), Torgeir (1966) og Runar (1969). Tragedien rammet familien
hardt da de to yngste guttene og to av deres kamerater ble drept i en trafikkulykke på Minnesund i 1986.

Anleggsgartnerfirma

Andreas var siste bonden på heltid på søndre Helgeby. Jim utdannet seg som gartner, ble først ansatt som
anleggsgartner i gamle Sarpsborg kommune, ble deretter parksjef i Tune kommune – og ved storkommunen
ble han park- og idrettssjef i Sarpsborg kommune.
Sønnen André har fortsatt i samme lei, er utdannet anleggsgartner og driver firmaet Tune Utemiljø som
ble etablert i 1984. Dette er et anleggsgartner- og maskinentreprenørfirma som sysselsetter tre personer.
Firmaet er drevet ut fra gården på Øya, der bygningsmassen er tilpasset driften. Alle bygningene på gården
er for øvrig reist i tiden da Kari og Jim Johansen eide Helgeby.
I 2008 overtok André slektsgården på Øya. Han er gift med Anne Karen Belsby (født 1962) fra Varteig. Anne
Karen og André bor på hennes foreldregård Belsbymoen, og har barna Thora Anette (født i 1990), Maria
Karine (1992) og Victoria Madeleine (1997).
Tekst: Øistein Bøe

før og nå
Varteig menighetsblad

Over: Søndre Helgeby (2095/4) fotografert i begynnelsen av 1930-tallet. På gården er det for øvrig også registrert
oldfunn idet det er påvist en gravhaug som går under navnet «Johanshaugen».
Bildets eiere: Kari og Jim Johansen.
Under: Foto av gårdsbebyggelsen tatt i sommer fra samme vinkel som det gamle bildet. Boligen sto ferdig i 2008,
og den øvrige bygningsmassen er tilpasset driften i Tune Utemiljø.
Foto: Øistein Bøe

Før og nå
Menighetsbladet startet i julenummeret i fjor en serie «Før og nå». Tanken er å presentere ett eldre bilde i hvert nummer av
Menighetsbladet, samt litt historisk fakta omkring motivet, koblet opp mot et bilde slik det ser ut i dag.
Varteig Historielag har tatt på seg ansvaret for artikkelserien.
I nr. 6/2011 ble Snoppestad gård presentert, i 1/2012 Vestby gård/planteskole, 2/2012 AT-leiren i Varteig og i 3/2012 kirkestallene i Varteig.
Har du kommentarer eller synspunkter på serien, send mail til varteighistorielag@gmail.com
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Konfirmantene i Hafslundsøy kirke søndag 3. juni 2012. (Foto: Studio S)

Konfirmantene i Varteig kirke søndag 10. juni 2012. (Foto: Studio S)
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Lin Katrin Spetaas Mørken leder Hafslundsøy Barnegospelkor for siste gang, under
sommerkonserten i Hafslundsøy kirke 12. juni. Og samtidig var det siste gang Veronica
Pettersen og Øystein Lindberg spilte som korets faste musikere.

Vemodig farvel etter
15 år med barnekoret
Etter å ha drevet Hafslundsøy barnegospelkor i en
årrekke ga Lin-Katrin Spetaas Mørken, Veronica Pettersen og Øystein Lindberg beskjed om at de ønsket å
gi seg med korarbeidet. Dermed ble sommerkonserten
i Hafslundsøy kirke den 12. juni en meget spesiell konsert. Der og da var det usikkert hvem som skulle drive
koret videre. I løpet av sommeren har brikkene falt på
plass.
Av Ketil Strebel, tekst og foto
Hafslundsøy barnegospelkor er eldre
enn Hafslundsøy kirke: Koret ble startet
i 1993, av Stig Olav Ramstad Nilsen.
Han var barne- og ungdomsarbeider i
Tune menighet den gangen.
Noen år senere ble Lin Katrin Spetaas
Mørken korets faste dirigent, og Øystein
Lindberg ble fast pianist. De to kunne
se tilbake på 15 års sammenhengende
innsats for Hafslundsøy Barnegospelkor ved påsketider. Veronica Pettersen
har sørget for «komp» på bassgitar i
tretten år.
Med andre ord er det lagt ned en imponerende innsats gjennom en årrekke.
Men alt har sin tid...
Tirsdag 12. juni var det sommerkonsert
i Hafslundsøy kirke. Men det ble også
en avskjedskonsert for tre gode ledere
gjennom mange år.

Som vanlig sang barnegospelkoret så
taket nesten løftet seg i kirken. Glade
barn sørget for flott sang med skikkelig
«trøkk».
Etter konserten var det tid for å takke
av, og det skjedde med en klump i halsen hos de fleste.
- Skal Norge fortsatt være et kristent
land, må kristen tro forkynnes for barn,
konstaterte prostiprest Leif Levinsen i
sin takk til de tre avtroppende lederne.
- Vi er veldig glad for den jobben dere
har gjort, det er fantastisk å se resultatene, sa fungerende daglig leder i
Varteig sokn Anne-Mari S. Meier.
Og Lin-Katrin, Veronica og Øystein fikk
avskjedsgaver som minner om tiden
med Hafslundsøy barnegospel. Skjønt,
det er vel grunn til å tro at de tre har
veldig mange gode minner fra årene
med barnegospelkoret på Hafslundsøy.

Anna Kvarsnes

Fortsatt korsang i
Hafslundsøy kirke
Det er hyggelig å kunne fortelle
at Anna Kvarsnes har sagt ja til
oppgaven med å lede Hafslundsøy barnegospelkor denne høsten.
Kirsten Brandt vil bistå henne
og ta ansvar for det som trengs.
Samtidig ser det ut det løser seg på
lengre sikt også. Organiststillingen i
Varteig sokn er utlyst, etter at menighetens organist gjennom mangfoldige
år, Knut Bøe, har valgt å gå av med
pensjon. I utlysningsteksten for organiststillingen heter det at drift av
barnekor i Hafslundsøy kirke er en
av arbeidsoppgavene.
Selv om Knut Bøe gå av med pensjon,
vil vi nok se en del til ham: Han vil
ganske sikkert bli å finne blant de
faste vikarene på orgelkrakkene i
kirkene våre. Dessuten vil han fortsette sitt arbeid med menighetskoret
i Varteig.
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Byens nye, unge og utålmodig

Ordfører Sindre Martinsen-Evje er ikke mer enn 30 år
gammel, men har likevel en omfattende politisk CV.
Forrige fire-års periode var han medlem av Kirkelig
Fellesråd i Sarpsborg. Han sier Kirken må tilpasse seg
nye, omskiftelige omgivelser, og har opplevd at det er
blitt større takhøyde. -Men et tak på det være, sier han.
Tekst og foto: Rolf Johansen
I 1997 ble han aktiv i AUF, og allerede
som 17-åring ble Sindre Martinsen-Evje
valgt inn til sitt første kommunestyre
to år etter. 18 år fylte han først etter
konstitueringen!
Slikt forteller noe om en engasjert, målrettet og forhåpentligvis utålmodig ung
mann: Allerede i 2003 ble han leder av
Hovedutvalget for kultur og oppvekst.
I 2007 og frem til 2011 var han Arbeiderpartiets gruppeleder, og i to år frem
til 2011 var han også nestleder i Arbeiderpartiet.
Ved kommunevalget i 2011 ble han så en
av landets yngste ordførere, bare 29 år
gammel. I siste fireårs-periode var han
også medlem av Kirkelig Fellesråd. Og i
mellomtiden hadde Sindre også rukket
å skaffe seg utdanning som jurist og
senere og arbeid hos Fylkesskattesjefen
hvor han jobbet med moms-kontroll av
næringslivet. Og for første gang har
byen vår fått en ordfører som nettopp er
tilbake fra pappapermisjon – og neste år
blir det én til.

Prioritering må til

Heseblesende? Ja, og da får vi minne om
at ordføreren fortsatt ikke er mer enn 30
år gammel.
- Med kone i full førskolelærer-jobb og
med to barn på henholdsvis to og et

halvt år og fire uker, blir det viktig å prioritere både i politikken og ikke minst på
hjemmebane, smiler han. Jeg må si nei
til en del politiske oppdrag og forsøker å
frede kvelder og helg, om det er mulig.
Jeg føler at dette er én av mange faser
livet mitt vil inneholde, akkurat nå er det
høy politisk aktivitet og mindre kirkelig
aktivitet for mitt vedkommende. Men alt
til sin tid, i motsetning til min forgjenger
Jan Engsmyrs imponerende 16-årige
ordførertid, har jeg ikke til hensikt å bli
sittende like lenge.

Må våge å stille nye
spørsmål

- Hjemmefra hadde jeg blant annet
med i bagasjen at man ikke måtte være
for dogmatisk. Det meste er i endring,
og da blir det viktig å stille nye og alternative spørsmål. Det er slett ikke
sikkert at gårsdagens løsninger er de
beste for dagens utfordringer, enn si for
morgendagens. I likhet med kirken må
også Arbeiderpartiet tilpasse seg nye og
omskiftelige omgivelser. Jeg opplever
at det har blitt større takhøyde både
i kirken og i partiet mitt, men et tak
må det være! Og noen grunnleggende
prinsipper må bestandig ligge i bunnen,
understreker han.
- Hva ser du som de viktigste utfordringene i politikken?
– Jeg tror nesten jeg er født med stor
rettferdighetssans, smiler Sindre. Jeg ble
tidlig vâr på ulikhetene blant mennesker vi alle

kan se rundt oss. Derfor ble det kanskje
også jus-studiet for mitt vedkommende.
Og når valget ble Arbeiderpartiet tror
jeg heller ikke det var tilfeldig – det er
likheter med kristendommen her, slik
jeg ser det. Alle mennesker har like stor
verdi og alle skal med i fellesskapet, og
det må skapes noe, enten materielt eller
åndelig før vi kan dele med hverandre.
Jeg er opptatt av at ulikhetene ikke må
bli for store, det må for eksempel ikke
bli slik i fremtiden at folk må sikre sitt
helse- og velferdstilbud gjennom private
forsikringer. Vi ser allerede nå antydninger til en slik utvikling. En av de
store utfordringene nå, og som engasjerer
meg sterkt, er at alt for mange støtes ut
av arbeidslivet. Særlig trist, ja nesten
tragisk er det når unge starter livet med
arbeidsledighet eller som NAV-klienter.
Målet må være at alle skal med, og vi bør
ta alle hender i bruk – oppgavene står i
kø, sier en engasjert ordfører som på nytt
understreker hvor viktig det er å tenke
nytt og stille alternative spørsmål.

Godt oppvekstmiljø i
utkanten

Jeg vokste opp i utkanten, kan du si, som
eldstemann i en søskenflokk på fire. På
Jelsnes var det nok av plass og luft, og
aktivitetene i lokalmiljøet var det ofte
kirken som sto for. For meg var det naturlig å delta på søndagsskolen som Jelsnes
Misjonshus sto for. Stemmen fikk jeg
brukt i Barne- og ungdomskoret, og i skolekorpset ble det mer musikk. Ja, de aller
fleste av de kirkelige aktivitetene var jeg
med på. Det var naturlig på mange måter
at jeg deltok på disse arenaene siden jeg
vokste opp i det man vanligvis kaller et
kristent hjem, familien var ikke spesielt
politisk aktive, men sterkt samfunnsinteresserte. Jeg kommer fra det jeg kaller en
vanlig arbeiderhjem, hvor far er snekker
og byggmester, og mor sykepleier. Og
troen har jeg beholdt i voksen alder.
Konsekvenser

ge ordfører
fikk det også! På en konfirmantleir på
Stenbekk Misjonssenter traff jeg min
fremtidige kone, smiler han og forteller
at det innebar kompromiss også: Siden
kona er fra Hafslundsøy og jeg fra Jelsnes, ble vi enige om at vi skulle bosette
oss et sted midt i mellom, så i dag bor
vi på Lande. Etternavnet mitt ble også
endret ved giftemålet; fra Martinsen til
Martinsen-Evje. Sånt synes jeg er helt i
sin orden og veldig hyggelig, smiler han
og tok med kona på laget også der.
Kona er førskolelærer i full stilling og
med to døtre på to og et halvt år og fire
uker, blir det viktig å prioritere tid og
samvær med ektefelle og barn. Vi planlegger dagene sammen, og her som i
politikken er det viktig å prioritere. Da
kan man få frigjort overraskende mye tid
som kan brukes sammen med barn og
ektefelle. I det hele tatt er familien helt
sentral hos vår nye ordfører.

-Spennende

-Kirkeforliket synes jeg er spennende,
men samtidig for meg personlig også litt
rart og uvant. For meg er kirken helt sentral i samfunnet. Ikke minst som kulturbærer. Tenk hva den kristne kulturen har
å si for hvordan vi skal omgås hverandre,
ta hensyn til hverandre og ikke minst
hvordan kristendommen har påvirket alt
fra språk, ordtak, tenkning og ikke minst
innenfor mitt eget fag: Jussen. Kirkene
er også sentrale kulturinstitusjoner, og
for meg er det også viktig hvilken rolle
de spiller som integreringsarena for ulike
typer mennesker. Og så er jeg imponert
av de mange fine prestene jeg har møtt
opp gjennom tiden, ikke minst etter tragedien på Utøya synes jeg kirken spilte
en fantastisk varm og støttende rolle for
de mange hundrevis av pårørende som
ble berørt.
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På bildet, bak fra venstre: Hugo Olsen, Harald Bøe, Nils Henrik Bøhaugen, Frank
Lunde, Harald Sælid og Gunnar Belsby. Foran fra venstre Per Ove Lindemark,
Lene Gustavsen, Wenche Sandbekk, Astrid Aarsland, Anne Sofie Bergerud og
Arve Skoftebyengen. (Foto: Ketil Strebel)

50-års konfirmantene
26. august 1962 ble 19 ungdommer
konfirmert i Varteig kirke av sokneprest Birger Ingolfstad.
17. juni i år ble bygdedagen arrangert i Varteig, og tradisjonen tro ble
50-års-konfirmantene invitert.
Tolv av de 19 som ble konfirmert for
50 år siden møttes da igjen. De deltok
først under gudstjenestenen i Varteig
kirke, der de ble presentert og fikk
dele noen minner om konfirmasjonstiden med menigheten.

Deretter var 50-års konfirmantene
invitert til lunsj i Bygdehallen av
menighetsrådet. Der gikk parten lett
over bordene. Og flere av jubilantene
hadde artige minner å dele med
hverandre.
Etter lunsjen fikk konfirmanene
mulighet til å fortsette utveksling
av gamle minner over kaffekoppene
i den gamle kantinen på Varteig
rådhus.

Menighetsbladet ønsker Sindre Martinsen-Evje lykke til i sitt videre arbeid for
mennesker og samfunn!

Konfirmantene i Varteig i 1962. Første rekke fra venstre: Anne-Sofie Bergerud,
Wenche Bergerud, Lene Marie Rogndalen, sokneprest Birger Ingolfstad, Gudrun
Margareth Bergli, Inger Synnøve Bråthen og Astrid Lunde. Andre rekke fra venstre:
Kai Hugo Olsen, Gunnar Belsby, Frank Robert Lunde, Tore Johan Medalen, Harald
Sælid, Arve Skofteby og Harald Bøe. Tredje rekke fra venstre: Vidar Vrangen, Jan
Erik Bratteli, Oddvar Bergli, Nils Henrik Bøhaugen, Otto Skovholt Ingolfstad og
Per Ove Lindemark. Bildet ble tatt på konfirmasjonsdagen i Varteig kirke søndag
26. august 1962. (Foto: Solbergfoto / eier av bildet: Anne Sofie Bergerud.)
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0 – 1 år, tirsdager kl. 11.00 - 13.00,
			Hasle Menighetssenter
28. august		
4. september		
11. september		

18. september
25. september

1 – 3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30,
			Hasle Menighetssenter
10. oktober			
17. oktober			
24. oktober			

31. oktober
7. november
14. 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

29. august			i Hasle24.
oktober
menighetssenter:
12. september			
7. november
30. mars, 6. april og 13. april
26. september			
21. november
10. oktober
Andre arrangementer der barnesangen synger/deltar:
Søndag 23. september kl. 11.00, Varteig kirke:
Utdeling av 4-års bok / høsttakkefest.
Tirsdag 9. oktober kl 17.30, Hafslundsøy kirke:
Hverdagsgudstjeneste

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

		
30. mars
		

13. april

Kontakt: Kirsten Brandt, tlf. 936 37 578

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

Varteig menighetsblad
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De to bildene er nesten like.
Finner du de fem feilene på
bildet til under?

S ID E

Tegn en strek fra 1 til 2 og så
videre. Hva skjuler seg her?

Finn fem feil

6

7
9

8

Fargelegg
Tegning:
Asbjørn
Tønnesen

14 blader + DVD + CD
= kun 359,-

nr.13

nr.14
Paradisb

ukta

Side 2

(privatabonnement
hjem i posten)

Gruppeabonnement
kun 179,- pr barn

Gulliver

og reisen t
il N å

01 PLASS
Maren
FOR
ALLE
Flotve
og Håvard
Birkeland

© Søndagsskole

17 MÅ
Marie GUD VELSIGN
Føyen

T/M:
YMCA/Anon
O: Merete
, Madagaskar,
Arr: KristianFøyen Arnevåg
Kvalvaag
og © Søndagsskole
n 2010

11 DEN
Synnøve, GYLNE
Kristine Margrete REGEL
Kogstad og

Og barn
under fra Levende
ledelse
Lys,
Kristine
av Eli
T: Vidar og Geir Bjørnar
Smebye
Fra CD-enKristensen,
SPRELL M: Jon Kleveland
og © Søndagsskole
LEVENDE
n 2006

13 DU
teamBÅTSER MEG

& Seven

07 PETERS
Christa
FISKEFAN
Vegar Marie F. Berntzen GST
Hoholm
T/M:
og
Vegar

Arr: KennethHoholm
Unlimited
Eriksen,
Productions
og

09 BEAUTIF
TROEN
UL/JESU
MIN
Marie
S ER
Føyen

de

Gryting
T/M:
Ole
Fra CD-en Bjørn Reinertsen
Alle mann
og © Lynor
2005 på dekk

03 MARIAS
Anita
Nymoen LOVSAN
Merete
G
Føyen Gjerlaug og

T/M:
Arnevåg
Merete
(etter
Lukas Føyen Arnevåg
1,46–49)
Arr: Thorbjørn
og © Søndagsskole
Kvamme

05 GRØNNE n 2008
4U
ENGER

Solist:
Keziah
T: Britt-Venke Killmer
M: Melinda Oldebråten
Fra CD-en E. Løver
Bedre
og © Willow
sammen
Song Productions
Creek
Norge

Vokal:
Marie
T/M:
Louise
Anne-Linn
Fra CD-en
Malia
Vatnedalen
På lag
og © teamBÅT
Vik
2009

15 HUSET
Vegar
PÅ FJELL
og

Zacharias
T/M:
Vegar
Hoholm
Arr: KennethHoholm
Unlimited
Eriksen,
Productions
og © Søndagsskole
n 2010

n 2008

T/M:
Bjørg
Arr: Kristian Marit Notland
Kvalvaag
og © Søndagsskole

Skuespill

nett SPRELL

•
•
•
•

Bibeltegneserier med prisbelønte tegnere!
Tårnagentenes Klubbavis!
Flotte aktiviteter og oppgaver!
Egne nettsider på nettSPRELL.no!

www.so

E DEG

n 2010

Philip
ere
Torp Nilssen
Stangeland
Kaufman(Gulliver),
Føyen
(Gullet), Rebecca
Sæbø Arnevåg (mamma),
(Herr
Blekksprut) Odd Merete
Ketil
Vegard
Schow,
Music
AS

1

Tekniker
Make

Illustratø
Grafisk r Asbjørn Tønnesen
design
CD trykk
Camilla
Hoholm
Dicentia
Co-produ
sent

Manus
Runar
Bang
Odd Ketil og produksj
Sæbø
on

og © Søndagsskole
Adr.: Postboks
n 2011
0606
OSLO 6552 Etterstad,
E-post
BARNAS:
barnas@sond
agsskole.no
Bli kjent
med Gulliver
og vennene
hans i
og på

G u l li v e r

.no

ndagssk

ole.no

Bestill på barnas@sondagsskole.no
eller på telefon 22 08 71 00

nett SPRELL

.no
– Musikkvideoer
– Tegnefilmer
– BARNAS-konkurranser

Søndagsskolens nettside for barn!

Tårnagentenes
eget nettsted!

tarnagentene.no

lli
ve

eis
e
åd n
e

r
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Løsere bånd mellom kirke og stat
Grunnloven kan sammenlignes med
De umiddelbare endringene etter
de fortøyningene som holder et skip til
grunnlovsbehandlingen 21 mai er at
brygga. Disse trossene er nå løsnet med
utnevning av proster og biskoper overgrunnlovsendringene 21 mai. Kirkeskiføres til kirkens egne organer. Proster
pet vil som følge av dette etter hvert
skal nå utnevnes av bispedømmerådet
drive ut fra bryggekander det aktuelle prostiet
ten. Da er det uheldig at
er lokalisert. Berørte meskipets kaptein (kirkenighetsråd vil bli involvert
ordningen) blir stående
som tidligere. Biskoper vil
med et bein på brygga i
bli utnevnt av kirkerådet.
statsforvaltningen og et
Kirkerådet er et organ
bein på kirkeskipet. Det
med 14 medlemmer som
haster derfor å endre
er valgt av og blant kirkeballansepunktet slik
møtets medlemmer pluss
Jan Erik Sundby er kirkeverat kirkens ordning og ge i Sarpsborg kommune. ledende biskop.
ledelse befinner seg om Han er medlem av bispe- Fortsatt er det slik at kirbord i egen skute.
dømmerådet som represen- ken i stor grad reguleres av
21 mai vedtok stortinget tant for de kirkelig ansatte, kirkeloven med tilhørende
omfattende grunnlovs- og ble valgt som medlem av lovverk. Stortinget kan
endringer på kirkeom- Kirkerådet på Kirkemøtet i vedta endringer i denne lorådet. Kirkestatsråd er midten av april.
ven. Blant annet er det fra
nå avviklet og det er
sentrale politikere uttrykt
dermed ikke krav om kirkemedlemønske om å detaljere bestemmelsene i
skap for statsråder lenger. I de nye
kirkeloven vedrørende valg. Fortsatt
formuleringene i grunnloven beholder
er prester ansatte i staten og fortsatt
staten fortsatt en forankring i kristen
er kirken ikke et eget rettssubjekt. Vi
og humanistisk arv (§2) og kirken gis
har nå en situasjon hvor en sekulær
fortsatt en særstilling i § 16 hvor det nå
stat styrer mye av det indre livet i
står blant annet følgende: «Den norske
et kirkesamfunn. Dette oppfattes av
Kirke, en evangelisk-luthersk kirke,
mange som uholdbart i det lange løp og
forbliver Norges Folkekirke og underdet er klare meninger om at mange av
støttes som saadan af Staten».
de ordningene som i dag fortsatt gjelder,

må endres slik at kirken fullt ut gjøres
selvstendig.
Grunnlaget for at Stortinget har endret
grunnloven, er at kirken har gjennomført demokratireformen. I praksis er
dette gjort ved å forbedre valgordningene og valgoppslutningen. Det er fortsatt
viktig å utvikle disse ordningene videre
slik at kirkens demokratisk valgte organ, blir mest mulig representative for
kirkens medlemmer. Gjennom å overføre myndighet fra Storting og Regjering
til kirkens egne organer, vil kirken få
muligheten til å styre i eget hus. Det er
opp til Stortingets politikere etter neste
valg å legge til rette for dette.
Kirkerådet sender i disse dager ut
«Kirkeordning etter 2013 - Refleksjonsdokument med mulighet for tilbakemelding». Her oppfordres alle kirkelige
råd til å komme med å drøfte aktuelle
ordninger for kirken og komme med
tilbakemeldinger om dette. Fristen for
tilbakemelding vil være 1. desember
slik at oppsummeringen kan legges til
grunn for en behandling av saken på
kirkemøtet i april 2013. Det er viktig
at kirken kommer med klare mål om
framtidig organisering.
Jan-Erik Sundby

Søndagsskolen
Neaskogs og Filadelfia

Kontaktpersoner:
Jorunn
mobil 4790 8192
Torill
mobil 9001 8436

2. september: Søndagsskolen starter.
9. september: Søndagsskole.
16. september: Søndagsskole
23. september: Vi deltar i Varteig krk.
30. september: Fri (høstferie)
7. oktober: Fri (høstferie)
14. oktober: Søndagsskole
21. oktober: Søndagsskole
28. oktober: Søndagsskole
Sted: Filadelfia, Varteig.
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Slekters
gang
Døpte:
Hafslundsøy kirke:
Maja Stangeland Løvås
Sander Elias Olsen Bøe
Adam Løvvold
Knut Nicklas Melby Schrøder
Varteig kirke:
Ludvig Hasle Fuglem
Viola Isabelle Steffen
Olav Aamodt Hansen

Vigde:

Varteig kirke:
Linn Hege Ranheim
og Glenn-Roar Pedersen
Anette Bjerke
og Christoffer Martinsen
Elisabeth Uppstrøm Wold
og Fredrik Guldberg Syversen
Anne-Marthe Dahle
og Kim Roar Helgesen Johansen
Ida Carina Bråthe Winsvold
og Svend Andŕe Prang
Merete Grimsøen Jansen
og Glenn Berndt

Døde:

Anna Birgit Olsen
Alf Martin Brevik
Marvell Johanne Eliassen
Peder Nicolay Sandaker
Else Nilsen
Randi Skarpnord
Kjell Erik Steen
Sven Hjarman Westby
Kari Lund
Gunnar Risbakken
Solveig Bergby
Ragnhild Eng

Varteig preste- og menighetskontor
Ingaveien 33, 1735 Varteig

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

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.
Fung. daglig leder
Anne-Mari S. Meier:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 97
E-post:
amm@sarpsborg.com
Prostiprest Leif Levinsen:
Telefon kontor: ...... 69 15 18 18
Mobiltelefon: ........... 414 40 947
E-post:
le-levin@online.no
Menighetspedagog
Kirsten Brandt:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 81
Mobiltelefon: ........... 936 37 578
E-post:
kirsten.brandt@sarpsborg.com

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

Organist i Varteig kirke
Knut Bøe:
Telefon privat: ........ 69 13 11 73
E-post: k-boe2@online.no
Vik. kirketjener i Varteig kirke
Bjarne Arntsen:
Telefon mobil: .......... 413 01 166
E-post: 69131403@tele2.no
Klokker i Hafslundsøy kirke
May Lisbeth Johansen:
Telefon privat:. ....... 69 14 94 75
Menighetsrådsleder
Kjell Lunde:
Telefon privat: ......... 69 13 13 03
Epost: kjelll@c2i.net
Varteig Menighetsblad:
Adresse:
Apolloveien 39
1734 Hafslundsøy
Epost:
varteig@menighetsblad.net

Din totalleverandør
av byggevarer
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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.

Ønsker du å annonsere i
Varteig Menighetsblad?
Informasjon om priser etc.
får du ved henvendelse til
menighetskontoret,
telefon 69 12 35 97

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

Søndag 2. september

Søndag 21. oktober

Vingårdssøndag /
14. søndag i treenighetstiden
Luk 17,7-10
5 Mos 8,7.11-18 og 1 Kor 3,4-11
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen. Speiderne deltar. Nattverd. Offer
til Speiderne på Hafslundsøy.

21. søndag i treenighetstiden
Luk 16,19-31
5 Mos 15,7-8.10-11 og 1 Joh 3,16-18
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen og menighetspedagog Kirsten
Brandt. Presentasjon av konfirmantene.
Nattverd. Offer til TV-aksjonen - Amnesty International. Kirkekaffe.

Søndag 9. september

15. søndag i treenighetstiden
Luk 10,38-42
2 Mos 19,1-6 og Fil 4,10-14
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Diakoniens dag. Nattverd.
Offer til menighetens diakoniarbeid.
Kirkekaffe.

Søndag 16. september

16. søndag i treenighetstiden
Matt 5,10-12
Salme 13,2-6 og 1 Pet 4,12-19
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif
Levinsen. Nattverd. Offer til Kirkens
fengselsarbeid.

Søndag 28. oktober

Varteig kirke

Søndag 7. oktober

19. søndag i treenighetstiden
Joh 7,14-17
5 Mos 30,11-15 og Rom 2,13-16
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til menighetens misjonsprosjekt.

Bots- og bønnedag
Luk 18,9-14
Jes 59,1-4 og 1 Joh 1,8-2,2
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til menighetens trosopplæringsarbeid.

Med forbehold om endringer.

Søndag 23. september

17. søndag i treenighetstiden
Luk 7,11-17
1 Kong 17,17-24 og 1 Kor 15,35-45
Varteig kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog
Kirsten Brandt. Høsttakkefest. Utdeling
av 4-års-boken. Offer til Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet. Kirkekaffe.

Hafslundsøy kirke.

Tirsdag 9. oktober

Hasle menighetssenter.

Søndag 30. september

18. søndag i treenighetstiden
Matt 8,5-13
1 Kong 8,41-43 og Rom 15,25-33
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.

Hafslundsøy kirke kl. 17.30:
Hverdagsgudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kirsten Brandt. Seks-åringene i
fokus. Barnegospelkoret deltar.

Trenger du noen
å snakke med?

Søndag 14. oktober

20. søndag i treenighetstiden
Mark 10,2-9
1 Mos 2,18-25 og Ef 5,31-33
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen og menighetspedagog Kirsten
Brandt. Konfirmantene presenteres.
Nattverd. Offer til Redd Barna.

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

Varteig Historielag

Varteig Historielag har startet en
variert og innholdsrik høst. Første
arrangementet var den lokalhistoriske vandringen fra Vestgård lørdag
25. august, med mange stopp både i
Vestgård- og Strømneskroken.
Programmet videre er som følger:
Fredag 7. september:
Teatertur til Skiptvet for å overvære
Nes lenseteaters oppsetning «Den
som ikke er ropt opp, kan gå hjem».
Turen koster 300 kroner og dekker
buss fra Ise/Varteig/Hafslundsøy
samt selve teaterbilletten. Avreise
fra Ise kl. 15.00. Aktiviteter ved Nes
lensemuseum fra kl. 16.30 og forestillingen begynner kl. 18.30. Kontakt
Ingebjørg Skivdal snarest, i tilfelle
ledige billetter. Hun er leder i historielagets tur- og arrangementskomité,
og treffes på telefon 69 22 51 49 eller
916 89 522.
Mandag 10. september kl. 19.00:
Møte i Peisestua i Bygdehallen.
Professor i leksikologi Ruth Vatvedt
Fjeld holder foredrag om dialekter,
med eksempler fra Varteig-dialekta.
Mandag 8. oktober kl. 19.00:
Møte i Peisestua i Bygdehallen. Forfatter og TV 2-journalist Jan Ove Ekeberg kåserer over Inga fra Varteig.
Mandag 5. november kl. 19.00:
Møte i Peisestua i Bygdehallen. Wigdis Bergby orienterer om historielagets bildesamling.
Mandag 3. desember kl. 19.00:
Julemøte i Ingasalen i Bygdehallen.
Egil Brenne kåserer om barne- og
ungdomstiden hjemme på Vestgård.
Vi minner om at historielagets årstidsskrift Inga for 2012 er for salg, som
vanlig spekket med god lokalhistorie.
Heftet koster 80 kroner. Også eldre
utgaver kan kjøpes, til sterkt nedsatt
pris. Historielaget har også produsert
tre DVD’er med gammelt filmmateriell som er for salg. Det dreier seg om
skolefilmen fra 1959/bygdefilmen fra
1961, kommunefilmen fra 1984 og
fløterfilm/1861-skuespill – prisen er
170 kroner pr. stk. Bestilling kan skje
til historielagets tillitsvalgte, eller på
varteighistorielag@gmail.com
For mer informasjon – se:
www.varteig-historielag.no
Alle er hjertelig velkommen til
våre arrangementer!

Musikalsk hyggekveld
Bygdehallen i Varteig
(kommunelokalet)

fredag 21. september kl. 19.00
Sangeren og skuespilleren Bjørnar Spydevold vil
lage god stemning i Bygdehallen, sammen med
pianisten Kari Stokke.
I tillegg kommer det muntre viseklubben «Lars»
fra Indre Østfold, de vil underholde med visesang
av ulike sjangre.
Gruppen «Høyt og Lavt swing team» deltar også
på konserten. Gruppens medlemmer kommer fra
Varteig og Sarpsborg for øvrig. Gjennom snart ti
års virke har de gledet mange med sin varierte
musikk innen swing og gammeldans.
Bjørnar Spydevold.
I pausen blir det anledning til å kjøpe kaffe og
noe å bite i.
Inngang kr. 100,-

Nytt konfirmantår!

Det nærmer seg et nytt konfirmantår! Alle som
er født i 1998 er invitert til å være konfirmant
i kirken. Har du ikke meldt deg på, så er det
fremdeles mulighet. Ta kontakt med menighetspedagog Kirsten Brandt, tlf 936 37 578 for
mer informasjon.

Program for
Varteig
Bygdekvinnelag
18. september kl.18.00:
Tur til Gresskarfarmen i Torsnes, hos Inger Johanne og Arne
Ulfeng. Vi inviterer de «unge
husmødrene» i Varteig.
16. oktober kl.19.00:
Årsmøte på Bygdehallen i Varteig.

Breidablikks
venner

ønsker medlemmer og andre
interesserte velkommen til treff
på Breidablikk.
Styret legger opp til varierte
samlinger, og hygger oss med
sang, musikk, andakt og en
romslig pause med kaffe, vafler
og åresalg.
Det blir to samlinger i høst:
19. oktober kl. 18.00
16. november kl. 18.00

Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad,
Apolloveien 39,
1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 25. september.

