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Kommende utgivelser:
(Med forbehold om endringer.)

Neste nummer av Varteig menig-
hetsblad, 3-2015, sommernum-
meret, er planlagt  i  uke 21,  i 
slutten av mai. Frist for å levere 
stoff blir 5. mai.

NB: Innleveringsfristen til 
nr.3/2014 er endret i forhold til 
det som er annonsert tidligere!

Nr. 4-2015 er planlagt  i  uke 35  i 
slutten av august. Frist for å levere 
stoff blir 11. august.

Nr. 5-2015 er planlagt  i  uke 41  i 
begynnelsen av oktober. Frist for 
å levere stoff blir 22.september.

Nr. 6-2015 er planlagt  i  uke 48,  
i slutten av november. Frist for å 
levere stoff blir 10. november.

Trykk:
KronaTrykk, Moss

Postgiro:
1503.17.17954

Søndag 12.april arrangerer speiderne i Varteig

JAKTEN PÅ VARTEIGTROLLET
  Vi starter med gudstjeneste 
   i Hasle menighetssenter kl.1000.      

  Salg av startkort kl.1100-1200  ( kr.25,-)

Vi starter opp KRIK - Varteig 
Fra klokka 19:00 til 21:00 i Varteig skoles gymsal. Det er for ungdom fra 
det året de fyller 13 år. 
Allsidig trening for gøy, sosialt fellesskap og med «ord for dagen». 
Kontaktpersoner er Halvor Ekeberg 99401526 og Geir Bøe 46320234

    KRIK-treninger denne våren er: 

  20.mars
  27. mars
  10.april
  17.april

VELKOMMEN TIL 1-2-3
HVERDAGSGUDSTJENESTE  I VARTEIG KIRKE

ONSDAG 18. MARS KL. 17.30!

MERK: Innleveringsfristen til neste nummer av 
Varteig Menighetsblad er endret i for-
hold til hva som er annonsert tidligere. 
Fristen for å levere stoff etc er 5. mai.

Dette blir en samling med mye sang 
og glede sammen med MINSTEN 
og alle som kommer!

Vi skal markere dåpsdagen, og alle 
som fyller 1-2-3 år i 2015, vil få en 
hilsen fra menigheten.   
    
Etter gudstjenesten koser vi oss 
med saft og vafl er! 

Fint om dere melder på barnet deres. Skriv gjerne navn og alder på mail til: 
 
      kirsten.brandt@sarpsborg.com

      Eller sms til Kirsten:tlf. 93637578  
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Jeg tror det ikke før jeg får se det!
Vi har hørt, og kanskje hatt dette utbruddet selv når det ble for stort eller for van-
skelig å tro det utrolige.
Jeg kan også høre med jevne mellomrom spørsmål fra ungdom eller voksne: Kan jeg 
være med som leder eller ha oppgaver i kirken jeg, da? Jeg er jo ikke sånn superkris-
ten. Jeg er mer som Tomas, sier noen, når vi har delt den fortellingen og har snakket 
om å være disippel. Snakket sammen om tro og tvil.
Tomas, han var den disippelen som ikke var sammen med de andre da Jesus kom til 
dem og snakket med dem, der de satt innelåst i forvirring og redsel etter påskedage-
nes voldsomme hendelser. Tomas var ikke der, av en eller annen grunn. Så fi kk han 
høre av de andre at Jesus hadde vist seg for dem.
Da kom utbruddet som ligner på det som er overskriften her. Jeg tror det ikke før 
jeg får se det! Det var ikke nok at de andre fortalte at Jesus var stått opp fra grava, 
Jesus lever! Han måtte selv oppleve et møte med Jesus for å tro, og han fi kk det, To-
mas. Jesus møtte Tomas den gangen. Møtte han som tvilte, han som ikke kunne tro 
uten å få se.  
Se mine hender, sa Jesus. Se mine sår! Salige er de som ikke ser, og likevel tror!
Like viktig for oss, som det var for Tomas den gangen, er det å være med der vi får 
høre og snakke sammen om hvem Jesus er.  Der ordene om Jesu lidelse, død og opp-
standelse får leve mellom oss.
Vi kan komme med vår tvil og med vår tro, den tro som ofte er fl ere spørsmål enn svar.
Vår tvil og vår tro, vår jubel og vår angst, vår leting etter 
svar, føyer seg inn i fortellingene om de som har vært 
med i Jesu følge før oss, og er her nå,samtidig med oss.
Vi kan også få være med å synge som Hans Inge Fa-
gervik:

Tomas`sang 

Graven den var tom, det var greit nok det, men 
oppstått, nei det var helt umulig.
Jeg ville gjerne tro det, men jeg syns jeg måtte se, 
for det hele virka for utrolig. Men, plutselig så sto 
han der og sa: Tomas, det er jo meg! Kom, kjenn 
på såra mine, hvis det kan hjelpe deg.
Han lever, han lever, han lever! Jesus har stått 
opp igjen!
Han er ikke lenger i graven, nei jeg har 
møtt Frelseren!
Han lever og jeg skal få gå med beskjed 
om at Jesus han lever fremdeles i dag,
det er ingen tvil om det.

Velsignet påske!

Kirsten

Vi kan komme med vår tvil og med vår tro, den tro som ofte er fl ere spørsmål enn svar.
Vår tvil og vår tro, vår jubel og vår angst, vår leting etter 
svar, føyer seg inn i fortellingene om de som har vært 
med i Jesu følge før oss, og er her nå,samtidig med oss.
Vi kan også få være med å synge som Hans Inge Fa-

Graven den var tom, det var greit nok det, men 

Jeg ville gjerne tro det, men jeg syns jeg måtte se, 
for det hele virka for utrolig. Men, plutselig så sto 
han der og sa: Tomas, det er jo meg! Kom, kjenn 
på såra mine, hvis det kan hjelpe deg.
Han lever, han lever, han lever! Jesus har stått 

Han er ikke lenger i graven, nei jeg har 

Han lever og jeg skal få gå med beskjed 
om at Jesus han lever fremdeles i dag,
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Den tidligere husmannsstua og møllemesterboligen på Huken i Hukelundveien på Hafslundsøy i Terje 
Tjærnås’ strek. Tegningen er hentet fra Harald Hultengreens bok «Gamle arbeiderboliger i Østfold» 
(1984).

Møllemesterens bolig på Huken
Den gamle stua innerst i Hukelundveien på Hafslundsøy har en mangfoldig 
historie. Boligen kan være minst 300 år gammel, og har blant annet tjent 
som bolig for møllemesteren på Hafslund. 

Våningshuset på Huken er reist i teglstein, og har klare likhetspunkt med Vaskerstua ved Grøtebrua. 
Stil og materialvalg kan tyde på at huset er fra rundt 1700. Med unntak av et tilbygg som ga rom for 
et bad, er lite forandret på bygningskroppen på disse tre århundrene.
Vidar Tryland har eid den gamle stua på Huken de siste 30 årene, og er fascinert av stedets mang-
slungne historie.

Husmannsplass
Huken ble husmannsplass under gårdsnummer 2093, bruksnummer 1 Rød midt på 1700-tallet. Da 
hadde Rød allerede i noen tiår ligget under Hafslund, og har siden vært en del av Hafslund-godset. 
Tryland forteller at mesteren på Hafslund Mølle i perioder hadde sin bopel på Huken. Andre oppsit-
tere på plassen hadde nok større tilknytning til tømmerfl øting enn mølledrift. Huken har fått sitt navn 
nettopp fra fl øtingen, der det var fester på land hvor lensene kunne hukes fast.
Slike fester – eller fasthukinger, om man vil – vet man at det var fl ere av i området. Det framgår blant 
annet av papirer fra overenskomster mellom Hafslund og andre grunneiere langs Glomma. 

Husmann med jord
Det er usikkert om husmannen på Huken til enhver tid 
hadde tilgang til jord. Muligens måtte oppsitterne livnære 
seg på annet vis, enten det nå var som møllearbeider, «tøm-
merfremtager» eller lensekræbbe. 
Før Hafslund begynte å drive Rød selv på midten av 1800-tal-
let, var også brukeren på Rød benevnt som husmann. Derfor 
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Før og nå
I serien «Før og nå» er tanken å presentere en artikkel i hvert nummer av Menighetsbladet, bygd på et gammelt og et nytt 
bilde fra samme sted.
Varteig Historielag har tatt på seg ansvaret for artikkelserien.
I nr. 6/2011 ble Snoppestad gård presentert, 1/2012 Vestby gård/planteskole, 2/2012 AT-leiren i Varteig, 3/2012 kirkestallene 
i Varteig, 4/2012 Helgeby søndre, 5/2012 Ise stasjon, 6/2012 Øya-skolen som brant, 1/2013 Rud/Køya, 2/2013 Varteig Meieri, 
3/2013 Nipebrua, 4/2013 Harehytta, 5/2013 prestegården i Varteig, 6/2013 Ragnar Berg Kolonial på Øya, 1/2014 bensinsta-
sjoner, 2/2014 Nordkroken, 3/2014 Bygdehallen, 4/2014 Rødgårdene, 5/2014 Oluf Davidsen Ulvetangen, 6/2014 Lottbrukeren 
på Helgeby og Skjeggeby og 1/2015 vielse på tysk i Varteig.
Har du kommentarer eller synspunkter på serien, send mail til varteighistorielag@gmail.com

før og nå

Stua på Huken framstår omtrent som da den sto ferdig for 300 år siden.
(Foto: Ketil Strebel.)

kan det være trøblete å skille beboelsen på Rød og Huken, ettersom oppsitterne begge steder ble benevnt som husmannsfolk. 
Vi vet imidlertid at da Ole Korneliussen bodde på Huken på 1860-tallet, ble han betegnet som husmann med jord. Da bodde 
det for øvrig seks personer fordelt på to husstander i den beskjedne teglstensboligen.

50 kvadratmeter
Den tidligere husmannsplassen og møllemesterboligen på Huken ligger vakkert til ut mot Glomma på vestsiden av Hafslundsøy. 
Våningshuset er på drøyt 50 kvadratmeter, og besto opprinnelig av stue, kjøkken og vindfang i første etasje og to soverom i 
andre. Et påbygg på 1960-tallet ga rom for et bad. Muligens var den første utgaven av stua på Huken enda mindre, for det 
antydes at det også har vært et påbygg i eldre tid.

En forpliktelse
Vidar Tryland synes det er spesielt å bo i et hus med så lang og omfattende historie. Han har eid Huken de siste 30 årene. 
– Hafslund solgte unna en del av boligene som selskapet eide, og jeg fikk tilslag på huset i Hukelundveien, forteller Tryland. 
Han medgir at han nok ikke helt visste hva han gikk til da han kjøpte Huken. – Det var vel først da jeg skulle bygge opp igjen 
garasjen min etter en brann at jeg til fulle fikk forståelsen av de forpliktelser som følger med å eie et så gammelt hus, sier han.

Bevaringsverdig
Den gamle boligen er ikke fredet, men er registrert som bevaringsverdig. Blant annet er boligen å finne i det såkalte SEFRAK-
registeret som er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminne. – Det innebærer at det er klare re-
striksjoner på hva jeg kan gjøre med boligen, både utvendig og innvendig. 
Restriksjonene synes han likevel er til å leve med. – Det veier opp for det spesielle ved å eie og bo på en slik plass, sier Vidar 
Tryland. 

Øistein Bøe
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NÅ KAN DU BLI TÅRNAGENT I VARTEIG KIRKE!

LØRDAG 14. MARS KL 11- 16 OG SØNDAG 15. MARS FRA KL 10. 
GUDSTJENESTE OG KIRKEKAFFE DER TÅRNAGENTENE 
DELTAR: KL 11-12.30.

Bli agent på en helg! Løs oppdrag, tur i klokketårnet, møt bibelens fortellinger og 
mye mer!
Er du 7 eller 8 år, ( 2. og 3. klassing) meld deg på til:
   kirsten.brandt@sarpsborg.com
   eller tlf. 93637578.
innen 12. mars. Gi beskjed om  allergier, eller om det er behov for tilrettelegging.

Hilsen alle lederne for årets TÅRNAGENTER.

Konfirmantleir
Konfirmantene i Varteig, Hafslundsøy 
og Skjebergdalen hadde en fin helg 
på Stenbekk misjonssenter lørdag 28. 
februar til søndag 1. mars. Vi hadde 
tema om misjon ved Ragnhild Danbolt 
Øygård og om Kirkens nødhjelps fast-
eaksjon ved Mona Bøe. Inspirerende 
og engasjerende for oss alle! Leirens 
gudstjeneste ble laget av konfirman-
tene, med kor, drama, mediagruppe 
og en kunstgruppe. Selvfølgelig var 
det underholdning på høyt nivå om 
kvelden! En gjeng med flotte ungdoms-
ledere ordnet det! 
Kveldsbønn med lystenning, mye god 
mat, fritid og hygge hører med. Maten 
på Stenbekk var veldig god! 
Foreldre hadde bakt kaker og boller til 
nattmat. Det smakte nydelig. Mange 
konfirmanter døgna i peisestua - og 
kanskje noen sov godt på rommene 
sine. Jeg sov i hvertfall litt,  for nat-
tevaktene hadde oversikt! 
Takk til alle lederne, ansatte og frivil-
lige, og ikke minst: takk til KONFIR-
MANTENE 

Hilsen Kirsten
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ENDELIG TORSDAG!
UNGDOMSKVELDER I HAFSLUNDSØY KIRKE: 

19. mars og  16. april kl. 19-21! 

BILJARD, BORDTENNIS, DART,  PRAT OG MAT, VENNER 
OG LYSTENNING MED ORD FOR KVELDEN. 

Bli med! Hilsen lederne: Jan Øivind, Eskil, Adrian, Henrik, Kirsten og Ove

Karneval
i Hafslundsøy kirke 8. februar

Fotos: Pål Bergerud
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VI ER DER I KATASTROFER MED RENT VANN.
NÅ TRENGER VI DEG.

SEND GAVE PÅ SMS TIL 2468 (200 KR)
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Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon i Varteig 
og på Hafslundsøy
Tirsdag 24. mars er menighetens konfi rman-
ter, foreldre og andre med på fasteaksjonen i 
regi av Kirkens Nødhjelp. Vi møtes i kirkene 
kl 17 00 og avslutter kl 20.00. Vi er med på 
en av årets viktigste turer!  Denne kvelden 
er det innsamlingsaksjon i hele lendet. Først 
og fremst er det konfi rmantene som går, men 
vi er også avhengig av mange voksne. Det 
å stille med bil og være sjåfør, er også helt 
nødvendig for å komme rundt mange steder. 
Så meld deg gjerne som sjåfør og som bøs-
sebærer denne kvelden! 
Mer om Kirkens Nødhjelpsarbeid og om 
fasteaksjonen kan dere lese i egen artikkel.

Ta godt i mot bøssebærerne, og husk å ta 
ut penger til bøssene! 

Hilsen Kirsten

Bøssebærere fra Varteig menighet 
gir deg mulighet til å hjelpe.  
24. mars får folk i Varteig og på Hafslundsøy mulighet til å støtte Kirkens Nød-
hjelps fasteaksjon 2015. Da besøker konfi rmanter, unge og voksne fra Varteig 
menighet alle husstander for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. 
Vann er prekært for mennesker i nød. Derfor er vann noe av det aller første 
Kirkens Nødhjelp stiller med i katastrofer. Kirkens Nødhjelp har for eksempel 
sørget for rent vann til over en million mennesker i Syria, som lever med bor-
gerkrig på femte året. Vår støtte gir Kirkens Nødhjelp mulighet til å handle 
raskt og gjøre en best mulig jobb.  Derfor håper vi folk tar godt imot oss og har 
pengene klare når vi kommer med bøssene.
Det siste året har resultert i en dyster rekord. Aldri før har vi sett så mange 
store humanitære kriser på en gang. 
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon samler inn penger slik at organisasjonen kan 
handle raskt og være til stede for dem som trenger det mest.
Men det fi nnes også lyspunkt å melde om fra fattige land:
Vi ser at stadig fl ere mennesker i fattige land går fra elendighet til et verdig 
liv. Mange fl ere har fått seg en jobb, noe som gir mat på bordet og penger til å 
gi barna utdanning. Kirkens Nødhjelp jobber derfor tett sammen med lokal-
befolkningen i slike land for å fjerne de grunnleggende årsakene til fattigdom.  
Pengene fra årets aksjon hjelper oss også å styrke våre partnere i disse landene 
som skaper endring for de fattigste.
Folk her i Vartig viser et imponerende engasjement i forbindelse med aksjonen. 
I fjor ble det satt rekord på landsplan, med 36 millioner kroner. Både unge og 
voksne bidrar. 
- I en tid hvor katastrofene kan gjøre oss apatiske, er det godt å kunne fortelle 
at det er mulig å hjelpe til. Pengene vi samler inn gir oss mulighet til å redde 
liv og gjøre folk i stand til å bygge en trygg framtid, sier generalsekretær Anne-
Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2015:

I kriser er vann kritisk!

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 22.-24. mars
♦ Utfordrer oss til å gi penger til rent vann når katastrofen rammer. I kriser 
er vann kritisk.
♦ Det er menighetene landet rundt som står for gjennomføringen. Kontakt 
din nærmeste menighet hvis du vil bidra ved å gå med bøsse. 
♦ Pengene vi samler inn under fasteaksjonen går til alt av Kirkens Nødhjelps 
arbeid, og gir oss nødvendige økonomiske muskler til å handle raskt når 
katastrofen rammer.
♦ Du kan støtte aksjonen direkte ved å:
  Benytte kontonummer 1594 22 87493
  Ringe givertelefon 820 44 088 (200 kroner)
  Sende en sms <GAVE> til 2468 (200 kroner)
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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. 11-13 
   på Hasle menighetssenter 
 
Er avsluttet for vårsemesteret. Informa-
sjon om høstsemesteret kommer i 
neste nummer.

1 – 3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30, 
   Hasle Menighetssenter
25. mars     8. april
15. april   22. april
      

3 – 6 år,  onsdager kl. 17.30 – 18.30, 
    Hasle Menighetssenter 
      15. april
   
  
   
    Andre arrangementer der barnesangen synger/deltar:

22. april kl. 17.30: Semesteravslutning / vårfest.

Kontakt: Kirsten Brandt, tlf. 936 37 578
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SIDE

Finn 
5 

feil
De to bildene er 
nesten like. Finner 
du de fem feilene 
på bildet til høyre?

Tegninger: Kari Sortland

Fargelegg

2. mars • 
2014

Supersetning
Lukas 10,27

Du skal e
lske Herren din Gud av hele ditt 

hjerte og av hele din sjel og av al
l din kraft o

g 

av all d
in forstand, og din neste som deg selv.Supersetning

Lukas 10,27

Du skal e
lske Herren din Gud av hele ditt 

hjerte og av hele din sjel og av al
l din kraft o

g 

av all d
in forstand, og din neste som deg selv.

11. mai • 2014

Tårnagentene: 

side 7–10

Salme 37,5

Legg din vei i Herrens hånd! 

Stol på ham, så griper han inn. 2. mars • 
201411. mai • 2014

Legg din vei i Herrens hånd! 

Stol på ham, så griper han inn.

Tårnagentene: 

side 7–10
Tårnagentene: 

nr.9

David og Goliat

Supersetning
Salme 37,5

Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Gulliver: 
side 2

Tårnagentene: 
side 7–10

Gulliver: 
side 2

Tårnagentene: 
side 7–10

Gulliver: 

side 7–10

nr.13

Himmelriket og de små

side 7–10

gjeteren

Den gode

gjeteren

En             
       -DVD

20 tegnefilmfortellinger 

fra Jesu liv.

Forteller: 

Harald Stoltenberg

Tegnere: 

Asbjørn Tønnesen,

Chris Murphy,

Vera Tataro,

Rikke Fjeld Jansen,

Raymond Gaustadnes,

Erik Ødegaard

Animasjon: 

Christoffer Alve, CirkA Film

Produsent innlesing: 

Merete Føyen Arnevåg

DVD-trykking: 

Dicentia

Tegneseriemanus/produsent:  

Runar Bang

    og © Norsk Søndagsskoleforbund 2011

PB 6552 Etterstad, 0606 OSLO

Bestilling av DVD: 

butikk@sondagsskole.no En
-DVD fra

Bli abonnent på

        Søndagsskolens barneblad

14 blader + DVD + bok rett hjem i posten.

Bestill på barnas@sondagsskole.no

gjeteren

EnGruppeabonnement kun 199,-
  per barn

(privatabonnement 
hjem i posten)

Gruppeabonnement kun 199,-

(privatabonnement (privatabonnement 
hjem i posten)
(privatabonnement 
hjem i posten)
(privatabonnement 

16 blader + DVD eller bok 
= kun 365,- 

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

Abonnér på barnebladet

De glade kvinnene 
ved Jesu tomme grav!

Bibeltegneserier 
og gøyale aktiviteter!

Perfekt som 
faddergave!
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Breidablikks 
venner

Søndagsskolen
Neaskogs og Filadelfia

Trenger dere å snakke med 
oss, eller bli hentet, treffes vi 
på følgende nummer:

Jorunn  mobil  47 90 81 92         
Torill    mobil  40 03 76 80
Karin tlf.  69 14 91 96

V i samarbeider med Varteig kirke men har våre samlinger, som er tilpasset 
to aldersgrupper, på Filadelfia Varteig. 

15.  mars: Deltar på gudstjeneste «Tårnagen-
tene»  i Varteig kirke k. 11.00
22.  mars: Påskefrokost  kl. 10.00 Merk tiden!!
29. mars: Påskeferie
  5. april: Påskeferie
12. april: Deltar i Jakten på Varteig trollet,
   Hasle Menighetssenter 
19. april: Søndagsskole
26. april: søndagsskole
  3. mai: Utvidet søndagsskole med aktiviteter.
10. mai: Søndagsskole 
17. mai: Fri
24. mai: Sommeravslutning hos Torill 
 og Runar Wold.

Program for
Varteig 
Bygdekvinnelag
17. mars kl.19.00, Vestvoll: 
 Besøk fra Boots apotek
12. og 19. mai kl.17.00, Vestvoll: 
 Steking av lefser
 Vi inviterer med oss interesserte.
26. mai kl.18.00, Bergrud gård:
 Sommeravslutning på Bergerud gård
21.juni, Bygdehallen:
 Bygdedagen i Varteig 

har møter på 
Breidablikk 

følgende dager:
 
Fredag 20. mars kl. 19.00:
  Syng med oss.
Vi får solosang ved Camilla Beck 
Arntsen og diktlesing ved Solbjørg 
Bøe. Ellers hygger vi oss sammen 
blant annet ved å ønske oss sanger 
fra sangboka.
 
Fredag 17. april kl. 19.00:
  Temakveld 
  Hans Nilsen Hauge
Vi får besøk av Svein Høiden som 
kåserer om Hans Nilsen Hauge.
 
Søndag 17. mai kl. 18.00.
Vi feirer igjen grunnlovsdagen på 
Breidablikk. Tale ved Arne Winsevik.
 
Vi har bevertning og utlodning på 
våre arrangementer, og ønsker

ALLE   HJERTELIG   
VELKOMMEN  
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Varteig preste- og menighetskontor
Ingaveien 33, 1735 Varteig

Telefon: ................. 69 12 35 97
Telefax: ................. 69 12 36 13

Epost: varteig.prestegjeld@
sarpsborg.com

www.sarpsborg.kirken.no

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.
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
Tom Rønningsveen:
E-post: 
tom.roenningsveen@sarpsborg.com

Kirketjener i Varteig kirke
Bjarne Arntsen:  
Telefon mobil: .......... 413 01 166
E-post: bjarnearntsen@hotmail.com

Kirketjener 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: kjell.lunde44@gmail.com

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

Slekters
gang Kontortid:

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

Døpte: 
Hafslundsøy kirke: 
Tuva Johanne Claudius

Varteig kirke:  
Emma Othilie Eilertsen Johnsrud
Elisa Holøs
Jørgen Foss
Ellinor Jensen

Døde: 
Silvana Marie Bergli
Finn Petter Granli
Solveig Irene Johansen

Trenger du noen 
å snakke med?

Kirkens SOS
Telefon 815 33 300

www.kirkens-sos.no

Benjamin Nordling Svein Åge Johansen

Hans K. Helgesen Birgit Groth

Sarpsborg og omegn 
begravelsesbyrå

Vakttelefon 69 130 130 (24t)
Kirkegata 29

www.jolstad.no        Lokaleid Begravelsesbyrå
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Avd.
1. Hafslundsøy Bakeri 69 133460
3. Halden Storsenter 69 187895
7. Iseveien senter  69 877014
8. Stortorget Rakkestad 69 221518
 
Fax kontor  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 Er bakt med surdeig.
Prøv ett da vel!

post@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, 
eller epost: bjkr47@gmail.com.

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

Vivo bokhandel 
(tidl. Bok&Media) 

– din spesialbokhandel i Østfold
tlf: 69 15 14 69

epost: torp@vivobokhandel.no
Velkommen til handel med mening!

Din totalleverandør 
av byggevarer
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Fredag 3. april
Langfredag 
Matt 26,30–27,50 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. 

Søndag 5. april
Påskedag 
Matt 28,1–10
Jes 52,7–10 og Rom 14,7–9 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til menighetens konfir-
mantarbeid.

Søndag 12. april
2. søndag i påsketiden
Joh 21,15–19 
Jer 31,1–6 og 1 Joh 5,1–5  
Hasle menighetssenter kl. 10.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest 
Ingrid D. Levinsen. Offer til speidere i 
Varteig (KFUM). Jakten på Varteigtrol-
let etter gudstjenesten.

Søndag 19. april
3. søndag i påsketiden
Joh 10,1–10 
Esek 34,23–31 og Hebr 13,20–21  
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet. 
Menighetens årsmøte arrangeres 
etter gudstjenesten.

Søndag 26. april
4. søndag i påsketiden 
Joh 13,30–35 
Jes 43,16–21 og Åp 2,1–7  
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Edgar 
Bostrøm. Offer til Acta, Barn og unge 
i Normisjon.

Med forbehold om endringer.

GUDSTJENESTER  
Søndag er gudstjenestedag

Hafslundsøy kirke

Søndag 15. mars
4. søndag i fastetiden 
Joh 3,11–16 
4 Mos 21,4–9 og 2 Kor 5,18–21  
Varteig kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest In-
grid D. Levinsen og menighetspedagog 
Kirsten Brandt. Tårnagenter. Offer til 
menighetens trosopplæringsarbeid.

Onsdag 18. mars
Varteig kirke kl. 17.30:
Hverdagsgudstjeneste ved sokneprest 
Ingrid D. Levinsen og menighetspeda-
gog Kirsten Brandt. Offer til menighe-
tens trosopplæringsarbeid.

Søndag 22. mars 
Maria budskapsdag 
Luk 1,46–55 
Jer 33,14–17 og Ef 1,3–6 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved Elisabeth Varnes. Of-
fer til Den evangelisk lutherske kirke i 
Det Hellige land og Jordan.

Søndag 29. mars
Palmesøndag 
Matt 26,6–13 
Jes 56,6–8 og Rom 3,21–26 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest 
Ingrid D. Levinsen og menighetspe-
dagog Kirsten Brandt. Kode B. Offer 
til menighetens trosopplæringsarbeid.

Torsdag 2. april
Skjærtorsdag 
Luk 22,14–23 
Jer 31,31–34 og Hebr 10,19–25
Varteig kirke kl. 18.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid 
D. Levinsen. Offer til menighetsarbei-
det. 

Varteig kirke.

Søndag 3. mai
5. søndag i påsketiden
Luk 13,18–21
1 Kong 17,8–16 og Rom 12,1–3 
Varteig kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til menighetens tros-
opplæringsarbeid.

Søndag 10. mai
6. søndag i påsketiden 
Matt 7,7–12 
Dan 9,17–19 og 3 Joh 11  
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen, prostiprest Edgar Bostrøm 
og menighetspedagog Kirsten Brandt. 
Konfirmantenes gudstjenesteprosjekt. 
Offer til menighetsarbeidet.

Torsdag 14. mai
Kristi himmelfartsdag 
Luk 24,46–53 
Dan 7,13–14 og Rom 10,6–10 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid 
D. Levinsen. Offer til menighetens 
misjonsprosjekt.

Søndag 17. mai 
Søndag før pinse / grunnlovsdag
Matt 22,17–22
1 Krøn 29,10–14 og 1 Tim 2,1–4
Varteig kirke kl. 11.30:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid 
D. Levinsen. Offer til søndagsskolen i 
Varteig.

Søndag 24. mai
Pinsedag 
Joh 14,15–21
1 Mos 1,1–5 og Apg 2,1–11 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Edgar Bo-
strøm. Offer til Stenbekk misjonssenter.



Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad, Apolloveien 39, 1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 5. mai.

Varteig 
Historielag

Vi har allerede hatt tre møter 
i 2015. I januar kåserte Per E. 
Lundh om tømmerfløtingen i 
Eidet, i februar kåserte Trond 
Svandal om 1814 og slagene 
i Østfold og i mars fortalte 
Hans Christian Westgaard 
o m  k o l e r a k i r k e g å r d e n e . 
Programmet fram mot sommeren 
er:

Mandag 13. april kl. 19.00:
Solveig Rød viser bilder og forteller 
historien om våpenslippene i 
Sarpsborg-distriktet under andre 
verdenskrig.

Lørdag 30. mai:
Tur til Kongsvinger Festning. 
Mer informasjon vil bli lagt ut 
på vår hjemmeside www.varteig-
historielag.no.

Søndag 21. juni:
Bygdedagen i Varteig.

Alle er hjertelig velkommen til våre 
arrangementer, og ta gjerne med 
deg en bekjent! Det er bevertning og 
loddsalg på alle møter.

For dem som eventuelt ikke har fått 
anskaffet seg historielagets kalender 
for 2015, er det fortsatt et lite 
restopplag for salg (kr. 80). Ta kontakt 
med Solveig Rød. Vi minner også 
om at historielaget har Inga-hefter 
for salg (100 kr for 2014-utgaven, 
moderert pris for eldre utgaver), 
og likeså de tre DVD’ene med 
skolefilmen fra 1959/bygdefilmen 
fra 1961, kommunefi lmen fra 1984 og 
fl øterfi lm/1861-skuespill (stykkpris 
kr. 170). Bestilling kan skje til 
historielagets tillitsvalgte, eller på 
eller på varteighistorielag@gmail.
com

For mer informasjon – se:
www.varteig-historielag.no

Styret

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy

Vi er et kor for alle barn i skolealder. 
Annenhver tirsdag øver vi i 
Hafslundsøy kirke kl. 17.30 – 19.00.
Øvelse 24. mars, 7. april og 21. april
Vårfest 5. mai.

Hilsen 
Tom Rønningsveen og 

Kirsten Brandt, tlf. 93637578 

VELKOMMEN TIL 
HAFSLUNDSØY 
BARNEGOSPEL!

Undervisnings-
kvelder 

våren 2015
Undervisingskveldene som er på 
Hasle menighetssenter en gang i 

måneden, er et samarbeid mellom 
Varteig menighet og VI-Normisjon:

Torsdag 9. april kl. 19.00: 
Emmausvandrerne ved Ingrid D. Levinsen
Torsdag 21.mai kl. 19.00:
Livsmot og trosmot v/ Sigmund Danielsen 

Formiddagstreff i Hafslundsøy kirke
Vi har formiddagstreff i Hafslundsøy kirke 
hver 4. tirsdag i måneden::

 
 24. mars
 28. april
 26. mai

På disse formiddagstreffene har vi variert 
program, hyggelig samvær, bevertning, sang, andakt og utlodning.  

Du er hjertelig velkommen!


