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Søndag 07. okt kl 11:00:  Søndagsskole i Betania, 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 Menighets-
senter. 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
Søndag 18. nov kl 11:00 Søndagsskole i Betania, Ise.
Tirsdag 20. nov kl 11:00: Formiddagstreff i Betania på 
Ise. Jan Holene viser lysbilder og deler misjonsinforma-
sjon med oss. Opplesning og bevertning.

Søndag 25. nov kl 17:00: Storsamling i Hasle Menig-
hetssenter. Misjonskveld
Tema: Hvem får? Hvem gir? Taler: Mona Bøe

Søndag 02. des kl 11:00: Søndagsskole i Betania, Ise
LØRDAG 08. des kl 14:00: Juleverksted, Betania 

Torsdag 13. des kl 19:00: Undervisningskveld i Hasle 
Menighetssenter. Tema: David
Taler: Runo Lilleaasen

- normisjon
- tør tjene sammen i tro

Storsamlingene er lagt opp for hele familien. 
Undervisningskveldene 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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Raust og rikelig
Hun så på meg og sa at hun ikke orket alt strevet. I årevis, helt siden hun var ganske 
ung, hadde hun med stort engasjement og glød stått på i jobben sin. Ungene elsket 
henne. Omsorg og lekenhet, humor og fasthet, det var henne. Nå så hun på meg med 
tårer som presset på, og hun sa at det ikke var mer å hente. Hun var tom. Det hadde 
blitt for mye. Jeg strekker ikke til!  Hun nesten ropte det, uten å heve stemmen til 
mer enn hvisking. Så snudde hun seg mot speilet, fi kset på maskaraen og tok på ny 
leppestift. Ingen skulle se noe på henne, eller merke noe.
- Godt at Gud ikke ser på det menneskene ser på, sa hun. Gud ser på hjertet. 
Så tok hun bagen og gikk.

Historien hennes har fulgt meg, og jeg har tenkt at det nok er mange som kjenner 
denne fortvilelsen til tider. Vi burde og vi skulle klare mer! Og så er det ikke mer å 
hente. Feriene blir for korte, nettene gir oss ikke hvile og dagene er fylt med «burde» 
og «skulle». 

Hvor blir det av alt sammen. Nytter det å be, nytter det å stå på med all god gjerning? 
Er det noe mening i det jeg gjør?  Og når kreftene ikke er der, hva med meg da? 
Så ble det et ord fra boka som aldri er tom, som kom meg i møte. Boka med ord til 
mot, til tro og håp. Finnes det ord for den som har mistet krefter og glød? Nei, ikke 
alltid. Det er ingen lettvinte ord for den som strever. Vi må snakke sant om livet, og 
det er sant at vi som oftest er hjelpeløse og uten ord når livet blir for vanskelig og 
tungt.  Men denne gangen ble et ord fra Bibelen til trøst og oppmuntring for henne 
og for meg: 
I Paulus` brev til korinterne, 15. kap. vers 57 og 58. Men Gud være takk som gir oss 
seier ved vår Herre Jesus Kristus! Derfor mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. Ar-
beid raust og rikelig for Herren! For dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves. 
Så får vi hvile litt i dette ordet. Ta det til oss! Vi får tro på ham som sier at det nytter! 

Urokkelig er han ved vår side, raust og rikelig velsigner han 
vårt arbeid. Så kan vi også få være rause med hverandre 

og med oss selv, midt i alt. Kanskje trenger vi hjelp av 
hverandre til å ikke ta på oss alle oppgaver vi ser er der. 
Raust og rikelig arbeid er ikke et enmannsverk, men noe 
vi er sammen om.  Og arbeid er vel ikke bare de mange 
aktivitetene. Gud ser på hjertet.  
I Jesu lignelse om den bortkomne sønnen, kan vi høre 
ord fra far. Ord til den hjemmeværende, slitne og kan-
skje litt bitre sønnen: «Barnet mitt! Du er alltid hos 
meg, og alt mitt er ditt.» Disse ordene kan vi også ta 
imot. Alt mitt er ditt!
Han er raus nok for oss alle. Også når vi er motløse og 

strever med å se meningen i det vi gjør. 
I Herren er ikke vårt strev forgjeves! 

Kirsten
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Varteig jernbanestation levde i tre år
Varteig-politikerne ville ikke bevilge en eneste skilling til 
byggingen av østre linje. Likevel fi kk stasjonen på Ise navnet 
«Varteig jernbanestation». Navnet levde i drøyt tre år.
Spørsmålet om bevilgninger til jernbaneutbyggingen ble en betent sak i Varteig da planene kom tidlig på 
1870-tallet. Til kommunejubileet i 1961 skrev Knut Roen en tre-akter som blant annet tok for seg den debatten.
Etter initiativ fra Varteig Historielag ble skuespillet oppført igjen under bygdedagen i år. Her mangler 
det ikke på friske utsagn. Forfatteren har nok benyttet sin rett til dikterisk frihet, men motstanden mot 
jernbanen var stor. Et av herredsstyremedlemmene mente endog at «togene ville skremme både kuene og 
kjærringæne langt te skaus».

Overlesset med gjeld
Riktignok lå det fra Varteig en lovnad på en bevilgning på 2000 spesidaler, fordelt over 40 halvårige terminer.
Løftet ble imidlertid trukket tilbake – dels fordi traseen for jernbanen ville gå lenger øst enn det fl ertallet 
helst hadde sett, og dels fordi Varteig var overlesset med gjeld.
I 1874 ble ordfører Lars Pedersen Hasle derfor stående alene i herredsstyret om bevilgning. Det skjedde 
også etter at amtmannen hadde bedt om fornyet behandling, fordi han fant den negative beslutningen lite 
veloverveid.
Sa kommunepolitikerne nei, ble det likevel noe økonomisk støtte fra Varteig. 17 innbyggere i bygda tegnet 
nemlig aksjer i Smaalensbanen.

Postkontor for Ise
Østre linje ble åpnet 24. november i 1882 – for øvrig knappe fi re år etter at vestre linje var tatt i bruk.
Stasjonen på Ise fi kk navnet Varteig jernbanestation, men ble døpt om til Ise Station 1. februar i 1886. 
Stasjonsbygningen var for øvrig tegnet av Balthazar Lange. Han tegnet også Gautestad stasjon, som er til 
forveksling lik Ise.
Ise stasjon var i årene 1885 til 1913 også postkontor for Ise, slik den ble det igjen i årene 1940-1989.
Ise stasjon ble nedlagt for persontrafi kk 15. juni 2003.

Stoppestedene
Til en veterantogtur fra Mysen til Sarpsborg i juni ble det laget et informasjonshefte hvor Wigdis Bergby og 
Solveig Rød i Varteig Historielag hadde funnet fram mye faktisk informasjon om jernbanedriften.
Det var tett med stoppesteder langs østre linje. Nord for Ise var det følgende (regnet fra Ise):
Vestvold 1959-2003 (midlertidig nedlagt i perioden 1974-1977), Jellum 1928-1974, Knatterud 1928-1974, 
Mikkelshytta 1928-2003, Rudskau 1928-1990 og Rudskogen 1990-2003.
Stoppesteder syd for Ise var:
Holtenga 1928-1974, Kampenes - nedlagt 1990 og Kroken 1928-1974 (het Nygård fram til 1947). Hafslund 
regnes som stoppested på vestre linje.
Det er få tunneler på østre linje – men to av dem fi nner du mellom holdeplassene Knatterud og Mikkelshytta. 
Først Styggedal tunnel (138 meter), og deretter Midtfjell tunnel (119 meter). Før Styggedal-tunnelen går 
jernbanelinje over Styggedalsbekken bro, som er 40 meter lang.

Mye godstrafi kk
Det er grunn til å poengtere godstrafi kken over Ise stasjon. Spesielt gjaldt det så lenge Haga Hoell var i 
virksomhet. Også Granat Apparatfabrikk med produksjon av komfyrer og varmeovner brukte jernbanen 
mye til godstrafi kk. 
Dessuten var jo stasjonen sentral da de store trafoene kom til Hasle trafo tidlig på 1960-tallet. De ble lastet 
om fra tog til bil ved Ise stasjon.
Best vil likevel lokalbefolkningen nok huske de lange togene med tømmer til Borregaard. Da kunne man bli 
stående i fl ere minutter og vente mens bommene på overgangen ved stasjonen var nede.
Faste innslag var også togene med svovelkis fra gruvene på Hjerkinn til svovelsyrefabrikken på Borregaard. 
Disse togene passerte Ise rundt midnatt hver dag. Nå er både gruvene og Borregaards fabrikk historie.

Tekst: Øistein Bøe
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Over: Ise stasjon fotografert i 1917. Identisk stasjonsbygning ble også reist på Gautestad. Motivet ble brukt som 
postkort. Eier av postkortet: Terje Bergby.

Under: Stasjonsbygningen på Ise slik den framstår i dag. Nå brukes den til boligformål, og i så måte er bygningen 
sikret et nytt liv. (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, 3/2012 kirkestallene 
i Varteig og i 4/2012 Helgeby søndre.
Har du kommentarer eller synspunkter på serien, send mail til varteighistorielag@gmail.com

før og nå
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Fredag 12. oktober kl. 19.30, Hasle menighetssenter:
  Aage Syversen innleder til tekstsamtale. 
  Kveldsmat og kollekt.

Lørdag 10.november, Wegnerbrakka, Borgarsyssel museum:
  K/M – kalas
                        

Fredag 7. desember kl. 19.30, Hasle menighetssenter:
  Grøtfest
  Terje Stenholt forteller fra sitt opphold på Vestbredden.
  Utlodning.

Vel møtt til arrangementene!

Tom Rønningsveen (44) er 
ansatt som organist i 60 
prosent stilling i Varteig 
sokn, etter at menighetens 
mangeårige organist Knut 
Bøe nå har gått av med 
pensjon. 

Rønningsveen tiltrer fra 1. november. 
Han skal også arbeide med barnegos-
pelkoret på Hafslundsøy, men det be-
gynner han ikke med før ved årsskiftet.
Rønningsveen er bosatt i Sarpsborg, og 
har en meget innholdsrik CV. Han er 
utdannet fra musikklinjen ved Tran-
berg videregående skole og Toneheim 
Folkehøyskole. Han har vikariert som 
organist i Søndre Land i Oppland og i 
Rygge. I tillegg har han hatt en rekke 
oppgaver som musiker og kapellmes-
ter for ulike teateroppsetninger og 
fjernsynsproduksjoner. Blant dem 
kan vi nevne fra de seneste årene: 
«Stenhogger’n» i Brottet på Hvaler, 
Queen-forestillingen «The Show must 
go on», Erik Bye-forestillingen «Hil-
dringstimen» på Oslo Nye, og «Byo-
peretten» i Gamlebyen i Fredrikstad.
Det blir avskjedsgudstjeneste med 
organist Knut Bøe i Varteig kirke søn-
dag 28. oktober. Bøe skal fortsatt lede 
menighetskoret i Varteig. Vi vil nok 
fortsatt møte ham i gudstjenestene, 
både som dirigent og vikarorganist.

Ny organist
er ansatt

Tom Rønningsveen er ansatt som orga-
nist i Varteig sokn. Gamle 

protokoller 
etterlyses
Vi leter etter gamle protokoller for 
Varteig Indremisjon og Normisjon fra 
1860- 2006. 
Er det noen som vet hvor disse er? Ta 
kontakt med Knut Holmen på telefon 
909 77 805.

Ny klokker i
Hafslundsøy kirke
May Lisbeth Johansen har  sluttet i 
stillingen som klokker i Hafslundsøy 
kirke. Ove Brandt er ansatt i klokker-
stillingen.
Under gudstjenesten i Hafslundsøy 
kirke 14. oktober blir Lisbeth takket 
for innsatsen gjennom en årrekke, 
samtidig som Ove blir ønsket velkom-
men i jobben.

En sak som ligger noe utenom selve 
reformen er spørsmålet om hvor mange 
gudstjenester det skal avholdes på Has-
le menighetssenter. Menighetsmøtet ga 
et klart svar om at det fortsatt er ønske 
om fire-fem gudstjenester i året der.
Menighetsmøtet kom med en del kom-
mentarer til de gudstjenesteordningene 
som er prøvd ut i menigheten. Disse 
kommentarene blir nå diskutert av 
menighetsrådet. En del av kommenta-

Gudstjenestereformen
snart klar i Varteig
Menighetsrådet behandler gudstjenestereformen for 
siste gang i første halvdel av oktober. Deretter blir pla-
nen for den nye gudstjenesteordningen i Varteig sokn 
oversendt prost og biskop for godkjenning. I slutten av 
august var det menighetsmøte, da menighetens med-
lemmer fikk mulighet til å komme med kommentarer 
til den nye ordningen.

rene er praktiske løsninger som for så 
vidt ikke inngår som en del av gudstje-
nesteordningen, men som blir tatt til 
etterretning.
Når menighetsrådet har vedtatt den 
nye gudstjenesteordningen for Varteig 
sogn, skal den godkjennes av prost og 
biskop. Det må også gjøres vedtak om 
hvor raskt den skal opp til ny vurdering, 
fra to til fire år fram i tid. 
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Sangerne Åshild Skiri Refsdal og Chris-
topher S. Pedersen gjestet Hafslundsøy 
kirke sammen med kantor i Greåker 
Willem Wilschut en tirsdagskveld midt i 
september. Det ble en konsert publikum 
sent glemmer.
Konserten hadde fått den spesielle 
tittelen «Hummer og kanari og annet 
sprøyt». Og som tittelen tilsa: det ble en 
konsert med humor. Og et meget vari-
ert program, alt fra Haydn og Grieg, til 
«Den glade enke» av Lehar til Gerswin 
og sanger av Øystein Sommerfeldt med 
tekst av Magli Elster og «You’ll never 
walk alone».
Sangerne fylte kirkerommet med sine 
mektige stemmer, og Willem Wilschut 
bidro til fulle, både med akkompagne-
ment til sangerne og egne nummer.
Konserten ble arrangert av kulturut-
valget i Varteig sokn. Utvalget arbeider 
med flere planer, blant annet et besøk 
av Grethe og Dag Skottene sammen 
med fløytisten Marianne Aarum og kan-
tor Carl Andreas Næss i forlengelse av 
Alle Helgensdag og til vinteren et besøk 
av Vidar Bøe med tema «Tid sammen».

Storslått konsert i 
Hafslundsøy kirke

Velfortjente blomster etter en storslått konsert: Fra venstre Willem Wilschut, Åshild Skiri Refsdal og Christopher S. Pedersen fikk 
blomster av kulturutvalgets Yngvild Elseth Hansen. (Foto: Ketil Strebel)

Søndag 11. november kl. 18.00 invi-
teres til allehelgenskonsert i Var-
teig kirke.

Allehelgenskonsert
i Varteig kirke

Budskapet en slik dag gir oss ekstra 
god anledning til å minnes og tenke 
på de av våre kjære som har gått bort. 
Rammen rundt denne konserten kan 
samles i begrepene: Sorgen, håpet og 
framtiden. Vi håper at konserten vil 
gi hjelp til å romme sorgen og savnet 
som vi bærer i oss. Men samtidig 
skape håp, så vi får mot til å gå videre 
i livet. Uansett hvor nært forhold vi 
har hatt til døden, kan det være godt 
å få stanse opp å hvile i musikken og 

ordene som vil bli lest. Konserten er 
altså åpen for alle.
Det blir musikk ved Carl Andreas 
Næss, piano og orgel. Og Marianne 
Aarum spiller fløyte. Grethe og Dag 
Skottene leser poesi.

Velkommen!
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Søndag 14. oktober kl. 18.00, Breidablikk:
 Taler: Arne Jan Olsen.

Fredag 9. november kl. 19.00, Høgheim:
 Taler: Olav Pedersen

Søndag 9. desember kl. 18.00, Breidablikk:
 Taler: Ole Kr. Wastvedt

Dere legger kanskje merke 
til at vi ikke lenger heter 
Tune Røde Kors? Det er 
fordi vi i mars i år slo oss 
sammen med Sarpsborg 
Røde Kors, og dermed har 
skiftet navn. Vi er nå en 
større forening med man-
ge flere medlemmer, men 
vi fortsetter arbeidet vårt 
på Hafslundsøy  på samme 
måte som tidligere. 
Vi har hyggekvelder for eldre i kirken 
på Hafslundsøy, og som før møtes vi 
første onsdag i måneden fra september 
til juni.  
Det er en flott gjeng med eldre, meget 
livsglade kvinner og menn, som møter 
opp hver gang og hygger seg sammen,  
synger og prater og spiser deilig mat,  
slik at tiden ofte går rent for fort. Lodd-
salg får vi også tid til, og selvsagt er det 
stor stas å vinne noe. Vi har våre egne, 
faste musikanter, Leif og Kåre, som 
også gjør sitt til at det blir god stemning.
For tiden har vi plass til nye gjester og 
vi ser gjerne at flere menn våger seg ut 
på en onsdag. 
I juni avsluttet vi sesongen med en 
flott og morsom tur i regi av Peer Gynt 
Reiser. Indre Østfold sto på programmet 
og i tillegg rakk vi en tur innom Årjäng.  
Vi stoppet på flere steder, og var skjønt 
enige om at vi  bor i et vakkert fylke 
hvor det er mange muligheter til å gjøre 
hyggelige besøk. 
Avslutningen var på Bakker gjestegård 
hvor vi fikk servert kortreist mat i form 
av en meget velsmakende middag, - i et 
hus fra det 18. århundre med blondegar-
diner, tjukke tømmervegger og mye sjel.  
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 (mobil 95 82 23 37) 

eller              
                                                                 
Rigmor Wilhelmsen, 
tlf  69 14 92 20 (mobil 94 17 17 26)

Forventningsfulle gjester på Bakker Gjestegård.  Fra venstre Bjørn, Kjellaug, Hilborg, 
Elna, Edith og Wenche Christoffersen, - vår flinke leder.

Sarpsborg Røde Kors Besøkstjeneste                                                                                                                                   
        Avd. Hafslundsøy
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Varteig kirke var 
fylt av glade barn 
og voksne, søndag 

23. september. Vi hadde 
høsttakkefest og utdeling av 

4-års-bok. Takk til alle som var med å 
gjøre denne dagen spesiell, fargerik og 
flott! 
Bygdekvinnelaget hadde pyntet kirken 

med masse blomster, frukt og grønt. 
To små jenter ble døpt denne sønda-
gen. Vi hørte om hvordan Gud skapte 
jorda og alt som lever, vokser og 
gror, Barnekoret Minsten sang, og 
4-åringene var glade for den fine 
boka – og litt spente for å komme 
fram i kirken og ta imot. Etter 
gudstjenesten, serverte sjømanns-
misjonsforeningen vafler, saft og 
kaffe til alle! 

Kirsten

Høstfest i
Varteig

kirke
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       for barn 1-3 år,  onsdager kl. 17.30 - 18.30
                   i Hasle menighetssenter:

30. mars, 6. april og 13. april

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

for barn 0 - 1år, 
 avsluttet for vårhalvåret

Barnekor med barn 3-6 år,
annenhver onsdag kl 17.30
 i Hasle menighetssenter:  
  
 30. mars       13. april
  

0 – 1 år, tirsdager kl. 11.00 - 13.00, 
   Hasle Menighetssenter

Er avsluttet for høstsemesteret. 
Se kommende utgaver av bladet 
for datoer neste vår. 

1 – 3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30, 
   Hasle Menighetssenter
10. oktober   31. oktober
17. oktober     7. november
24. oktober   14. november

(3 – 6 år) onsdager kl. 17.30 – 18.30, 
    Hasle Menighetssenter 
10. oktober     7. november
24. oktober    21. november

Andre arrangementer der barnesangen synger/deltar:
Tirsdag 9. oktober kl 17.30, Hafslundsøy kirke:
 Hverdagsgudstjeneste
Tirsdag 4. desember kl. 17.30, Varteig kirke:
 Julegrantenning
Mandag 24. desember kl. 14.30, Varteig kirke:
 Familiegudstjeneste
Lørdag 29. desember kl.. 17.30, Hasle Menighetssenter:
 Juletrefest.

 Kontakt: Kirsten Brandt, tlf. 936 37 578
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Prikk til prikk

Fargelegg

Finn 
fem 
feil

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

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

•	 Bibeltegneserier
•	 Tårnagentenes
•	 Flotte

(privatabonnement 
  hjem i posten)

Gruppeabonnement 
 kun 179,- pr barn

nr.13

11

nr.14
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eisenNåde

lliver

e

Gulliver

01 PLASS FOR ALLE
Maren Flotve Birkeland 

og Håvard GrytingT/M: Ole Bjørn Reinertsen
Fra CD-en Alle mann på dekk

   og © Lynor 200503 MARIAS LOVSANG
Anita Nymoen Gjerlaug og 

Merete Føyen Arnevåg
T/M: Merete Føyen Arnevåg 

(etter Lukas 1,46–49)
Arr: Thorbjørn Kvamme

   og © Søndagsskolen 200805 GRØNNE ENGER
4U

Solist: Keziah Killmer
T: Britt-Venke Oldebråten

M: Melinda E. LøverFra CD-en Bedre sammen
   og © Willow Creek Norge & Seven 

Song Productions
07 PETERS FISKEFANGST

Christa Marie F. Berntzen og 

Vegar HoholmT/M: Vegar Hoholm 
Arr: Kenneth Eriksen, 

Unlimited Productions
   og © Søndagsskolen 2008

09 BEAUTIFUL/JESUS ER 

TROEN MINMarie FøyenT/M: YMCA/Anon, Madagaskar, 

O: Merete Føyen Arnevåg 
Arr: Kristian Kvalvaag

   og © Søndagsskolen 201011 DEN GYLNE REGEL
Synnøve, Margrete og 

Kristine KogstadOg barn fra Levende Lys, 
under ledelse av Eli 

Kristine og Geir Bjørnar Smebye

T: Vidar Kristensen, M: Jon Kleveland

Fra CD-en SPRELL LEVENDE
   og © Søndagsskolen 200613 DU SER MEGteamBÅT

Vokal: Marie LouiseT/M: Anne-Linn Malia Vatnedalen Vik

Fra CD-en På lag   og © teamBÅT 200915 HUSET PÅ FJELL
Vegar og Zacharias Hoholm

T/M: Vegar Hoholm 
Arr: Kenneth Eriksen, 

Unlimited Productions
   og © Søndagsskolen 2010

17 MÅ GUD VELSIGNE DEG

Marie FøyenT/M: Bjørg Marit Notland
Arr: Kristian Kvalvaag

   og © Søndagsskolen 2010
SkuespillerePhilip Torp Nilssen (Gulliver), Rebecca 

Stangeland Kaufman (Gullet), Merete 

Føyen Arnevåg (mamma), Odd Ketil 

Sæbø (Herr Blekksprut)Tekniker Vegard Schow, 
Make Music ASIllustratør Asbjørn Tønnesen

Grafisk design Camilla Hoholm
CD trykk DicentiaCo-produsent Runar Bang

Manus og produksjon 
Odd Ketil Sæbø

    og © Søndagsskolen 2011
Adr.: Postboks 6552 Etterstad, 

0606 OSLOE-post BARNAS: barnas@sondagsskole.noBli kjent med Gulliver og vennene hans i og på 

og reisen til Nåde

Gulliver

www.sondagsskole.no

SPRELL
nett

.no

(privatabonnement (privatabonnement (privatabonnement 

14	blader	+	DVD	+	CD	
=	kun	359,-	SPRELLSSnett

Søndagsskolens 

nettside for barn!

.no

– Musikkvideoer
– Tegnefilmer
– BARNAS-konkurranser tarnagentene.no

Tårnagentenes 
      eget nettsted!

SIDE

Tegning: Asbjørn Tønnesen

Tegning: 
Aleksei Bitskof

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

De to bildene 
er nesten like. 
Finner du de 
fem feilene 
på bildet til 
høyre?
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Søndagsskolen
Neaskogs og Filadelfia

  7. oktober:     Fri (høstferie)
14. oktober:     Søndagsskole
21. oktober:     Søndagsskole
28. oktober:     Søndagsskole
  4. november: Søndagsskole
11. november: Søndagsskole
18. november: Søndagsskole
25. november: Bakedag

Sted: Filadelfi a, Varteig.

Kontaktpersoner:
Jorunn 
mobil   4790 8192         
Torill   
mobil  9001 8436
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Stedsnavn i Østfold
- en lek med Østfold-geografien

1. Runding + fordypning + genitiv + havarmen
 15 bokstaver, sør i fylket
2. Erkjenne
 5 bokstaver, sør for midt i fylket
3. Plasserte + slå ned lys
 5 bokstaver, litt nord for midt i fylket
4. Krydderplante + preposisjon + karakter
 7 bokstaver, vest i fylket
5. Berg + overgang
 8 bokstaver, sørøst i fylket
6. Kampplass + tåke + kommune i Hallingdal + 
    konsonant
 10 bokstaver nord for midt i fylket
7. Dunkel + vannfall
 8 bokstaver, nordøst i fylket
8. Sportsustyr + flat
 8 bokstaver, nordøst i fylket
9. Revne + holme
 7 bokstaver, sørvest i fylket
10. Sjødyr
 6 bokstaver, sørvest i fylket
Løsninger:

1. Ringdalsfjorden (Halden) 2. Sanne (Sarpsborg) 3. La-
dim (Skiptvet) 4. Dilling (Rygge) 5. Fjell Bru (Halden) 6. 
Valdisholm (Eidsberg) 7. Mørkfoss (Trøgstad) 8. Skislett 
(Marker) 9. Spjærøy (Hvaler) 10. Hvaler.

Forklaring: Fyll ut med tallene fra 1 til 9. Hvert tall 
skal bare brukes én gang i hvert kvadrat, én gang 
i hver vannrett linje og én gang i hver loddrett linje.

Tall-puslespill
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Døpte: 
Hafslundsøy kirke:
Kaja Marielle Amundsen
Elise Vatn Haugeli
Linnea Elisabet Larsen Rossing  

Varteig kirke:
Elise Skaar
Sunniva Maria Nilsen

Vigde: 
Varteig kirke:
Elin Jeanette Jacobsen
   og Morgan Walther
Elise Bjøberg
   og Gjermund Rønholt
Ingunn Skei 
   og Ole-Christian Løchen

Døde: 
Harry Edvin Landa
Per Olaf Hagen
Odd Willy Østby
Borghild Kullerud

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 mobil-
telefon 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 

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: bjarnearntsen@hotmail.com

Klokker i Hafslundsøy kirke
Ove Brand:
Telefon mobil:. ......... 412 65 320
E-post: ove.brandt@sarpsborg.com

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

Varteig Menighetsblad
Adresse: 
Apolloveien 39
1734 Hafslundsøy
Epost:
varteig@menighetsblad.net

Slekters
gang

Din totalleverandør 
av byggevarer

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

Hafslundsøy
barnegospel

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!
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Avd.
1. Hafslundsøy Bakeri 69 133460
3. Halden Storsenter 69 187895
5. Hafslundsøy Senter 69 149299
6. Storbyen Sarpsborg 69 156268
8. Stortorget Rakkestad 69 221518
Kontor: 
Nordbyv.87 1734 Hafslundsøy 69 133465
Fax   69 133470

I over 80 år har vi  bakt  brød og kaker!  
Vi  baker fortsatt på den «gammeldagse» må-
ten, 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

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
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Med forbehold om endringer.

GUDSTJENESTER  
Søndag er gudstjenestedag

Varteig kirke

Tirsdag 9. oktober
Hafslundsøy kirke kl. 17.30:
Hverdagsgudstjeneste ved sokneprest 
Ingrid D. Levinsen og menighetspeda-
gog Kirsten Brandt. Seks-åringene i 
fokus. Barnegospelkoret deltar.

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 Le-
vinsen og menighetspedagog Kirsten 
Brandt. Konfirmantene presenteres. 
Nattverd. Offer til Redd Barna.
 

Søndag 21. oktober
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. 
Dåp. Nattverd. Offer til TV-aksjonen - 
Amnesty International. Kirkekaffe.

Søndag 28. oktober
Bots- og bønnedag
Luk 18,9-14 
Jes 59,1-4 og 1 Joh 1,8-2,2 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen.  Nattverd. Offer til menighe-
tens trosopplæringsarbeid.

Søndag 4. november
Allehelgensdag
Matt 5,13-16 
Salme 84,2-8  og  Hebr 12,1-3
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 11. november
24. søndag i treenighetstiden
Luk 12,35-40 
Salme 119,80-83 og Kol 1,24-29 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved vikarprest Per Chris-
tian Solberg. Nattverd. Offer til menig-
hetens korfirmantarbeid.

Søndag 18. november
25. søndag i treenighetstiden
Matt 14,22-34
Salme 107,23-32 og 2 Kor 1,8-11
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Nattverd. Offer til Det teo-
logiske Menighetsfakultet. Kirkekaffe.

Søndag 25. november
Domssøndag / Kristi kongedag
Matt 25,1-13 
Job 28,20-28 og Kol 1,9-14
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Nattverd. Offer til kulturut-
valget i Varteig sokn.

Hafslundsøy kirke.

Søndag 2. desember
1. søndag i adventstiden
Matt 21,10-17 
Jes 12,1-6 og Åp 3,19-22
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid 
D.Levinsen, prostiprest Leif Levinsen 
og menighetspedagog Kirsten Brandt. 
«Lys våken». Offer til menighetens 
misjonsprosjekt.

Tirsdag 4. desember
Varteig kirke kl. 17.30:
Julegrantenning. Sokneprest Ingrid D. 
Levinsen og menighetspedagog Kirsten 
Brandt deltar.
 

Søndag 9. desember
2. søndag i adventstiden
Joh 16,21-24 
Jes 2,1-5  og Heb 10,35-39 
Hafslundsøy kirke kl 18.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levin-
sen. Offer til Menighetsbladet.
 

Søndag 16. desember
3. søndag i adventstiden
Joh 5,31-36
Mal 4,4-6 og 2 Pet 1,19-21 
Varteig kirke kl. 16.00:
Julekonsert. Sokneprest Ingrid D. 
Levinsen deltar. Offer til dekning av 
utgiftene ved arrangementet.

Trenger du noen 
å snakke med?

Kirkens SOS
Telefon 815 33 300

www.kirkens-sos.no



Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad,
Apolloveien 39,
1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 6. november.

Varteig Historielag
Varteig Historielag frister med en variert 
meny for møtene i høst og vinter. To turer 
og to møter er allerede avviklet i høst, og 
programmet videre er som følger:

Mandag 5. november kl. 19.00:
Møte i Peisestua i Bygdehallen. Wigdis 
Bergby er ansvarlig for historielagets 
rikholdige fotoarkiv, og denne kvelden vil 
hun orientere om bildesamlingen og viser 
godbiter fra de mange lokalhistoriske 
fotoperlene som historielaget har 
fått tilgang på opp gjennom årene. 
Bildearkivet teller omkring 2700 motiver. 
På en fotodag i fjor våres kom det inn 
rundt 300 bilder, og det oppfordres til å ta 
med seg aktuelle bilder for avfotografering 
også på dette møtet.

Mandag 3. desember kl. 19.00:
Julemøte i Ingasalen i Bygdehallen. 
Egil Brenne kåserer om barne- og 
ungdomstiden hjemme på Vestgård. 
Ragnhild Brenne byr på en julefortelling, 
og Ågot Borgen tar oss med gjennom et 
julepotpurri på piano. Allsang. Tur- og 
arrangementskomiteen frister med både 
julegrøt, julekaker og kaffe. Her blir det 
mulighet for å senke skuldrene en smule 
i en ellers hektisk førjulstid.

Ellers minner vi om at slektsforskergruppe 
møtes i Bygdehallen første torsdagen 
i hver måned klokka 19.00. Her er du 
velkommen innom, enten for selv å delta 
i gransking av slekt eller få hjelp til å 
forsøke å spore forfedre.
Vi har også plottet møtene for etter-
vinteren og våren. Årsmøte med kort 
foredrag blir mandag 11. februar. 18. 
mars kåserer Rikard Sundås, 29. april 
kommer Jenette Ulvedalen, som i fjor ga 
ut boka «Bunader i Østfold», og 3. juni 
forteller Arne Bøhaugen fra barneår og 
oppvekst på Snoppestad. Vårturen går 
til Norsk Skogmuseum/Glomdalsmuseet 
lørdag 25. mai. Vårsesongen avsluttes 
med bygdedagen søndag 16. juni.
Vi minner om at historielagets års-
tidsskrift 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!

Program for
Varteig Bygdekvinnelag

 16. oktober kl.19.00:
 Årsmøte på Bygdehallen i Varteig.                                         

Breidablikks venner
Breidablikks venner inviterer medlemmer og andre interesserte til 
samlinger på Breidablikk følgende fredager:

      19. oktober kl. 18.00:  Arne Winsevik
      16. november kl. 18.00: Johan Arnt Venaas

På alle våre samvær tar vi god tid til pause med servering av vafler 
og kaffe.
Utlodning.

HJERTELIG VELKOMMEN!


