God
sommer!
Nr 3 - 2015

Juni - august 2015

www.varteig.menighetsblad.net

43. årgang

2

Varteig menighetsblad

- normisjon
- tør tjene sammen i tro
Organ for Den norske Kirke,
Varteig sokn.
Utgitt av Varteig menighetsråd.
Redigert av
Ketil Strebel
Adresse:
Varteig menighetsblad
Apolloveien 39
1734 Hafslundsøy
E-post:
varteig@menighetsblad.net
Menighetsbladet på internett:
www.varteig.menighetsblad.net
Der kan du lese den siste og
samtlige tidligere utgaver av menighetsbladet i PDF-format
Kommende utgivelser:
(Med forbehold om endringer.)
Neste nummer av Varteig menighetsblad, 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.

Søndag 10. mai kl. 11.00: Søndagsskole i Betania, Ise
Tirsdag 19. mai kl. 11.00: Formiddagstreff, Betania, Ise
Tale av Jan Holene og sang av Tor Bersvensen
Torsdag 21. mai kl. 19.00: Undervisningskveld i Hasle
Menighetssenter. ”Livsmot og trosmot” ved Sigmund
Danielsen
PINSEAFTEN, lørdag 23. mai kl. 17.00:
Flåtegudstjeneste med samling på Sagdalen eller
Holmen avhengig av vannstanden i elva. Sykkel- eller
fottur på forhånd. Følg med på hjemmesiden og på
Facebook for å få oppdateringer.
Søndag 31. mai kl. 17.00: Storsamling i Hasle menighetssenter. ”Slapp av, Marta.”Andakt av Helene Selvik
Tirsdag 16. juni kl. 11.00: Formiddagstreff i Betania, Ise
Tale av Leif Paus. Sang av Gerd og Else
Lørdag 20. juni kl. 17.00: ST HANSFEIRING for hele
familien hos Mona og Andreas Bøe i Gamle Bøveien 163
Søndag 30. august kl 17.00: Storsamling i Hasle Menighetssenter. Bjørnar Holmedal besøker oss.
Torsdag 10- september kl. 19.00: Undervisningskveld
i Hasle Menighetssenter. ”Forsonet mangfold eller
kirkesplittende uenighet” ved Ørnulf Elseth

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

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

Trykk:
KronaTrykk, Moss

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.

Postgiro:
1503.17.17954

Mer om oss på www.vi.normisjon.no og på Facebook

Husk

Bygdedagen i Varteig 21. juni
Les menighetsbladet
på internett:
www.varteig.menighetsblad.net

Det blir utstillinger, dyr, underholdning, mat og mye spennende.
Ta med familie og venner,
møt vartinger og ha en koselig søndag.

Hjertelig velkommen.
bygdedagskommiteen.
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Vårstemning!
Siste uka i april arrangerte Varteig menighet «Gudstjeneste
med vårstemning» i Hafslundsøy kirke. Bibel-teksten som
skulle brukes denne dagen var fra Det gamle testamente,
fra profeten Jesaja, kapittel 43, «Se, jeg gjør noe nytt. Nå
spirer det fram. Merker dere det ikke?». Det ble skrevet om
Israelsfolket som var i fangenskap, og som et løfte om at
Gud skulle gjøre noe nytt med sitt folk, frigjøre dem fra
fangenskapet.

Samtidig tenker jeg på det som et påminning om våren – at
vintermørket har sluppet.
Vi ser hvordan blomster, ja hele naturen nesten eksploderer.
Og vi ser at blomster og spirene av trær presser seg fram, også
der det ser ut til bare å være sten og fjell. Til og med gjennom
asfalt! Skaperkreftene er sterkere enn noe annet og sprenger seg
fram.
Det er som om Gud selv signaliserer at mørke blir til lys, at dvale i naturen blir til vekst enda
en gang. Vakrere blir det ikke!
Så feirer vi 17.mai – og det blir på samme måte som om noe nytt spirer fram, hurraropene,
gleden spirer fram i barnehjertene, og vi voksne står ved siden av barnetoget og føler litt at
den samme gleden. Det er som om våren er kommet til oss også, følelser blir sterkere, gleden
blir sterkere.
Men «vårens vakreste eventyr» i kirken er konfirmantene. Jeg har fått være med konfirmantene
i Hafslundsøy og Varteig nå i vår, fulle av liv og forventningsfulle mot den store dagen. Og
reﬂekterte. Sist gang hadde vi en kurv hvor de kunne legge skrive spørsmål som de hadde tenkt
på om kristendom og tro. Dere skulle bare visst hvor dype tanker mange av dem hadde tenkt,
og skrevet ned! Både intellektuelt og kroppsmessig er de i ferd med å vippe over fra barndom
til å bli voksne. Tankene er mange, og livet er nytt og spennende.
Teksten fra Jesaja treffer også dem: «Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer
det fram. Merker dere det ikke?» Kjære konfirmanter: fortsett å
være med i kirken, fortsett på den veien dere har begynt. Og
ikke minst: fortsett å tro og ha tillit til Gud, også om tankene
går i ulik vei. Som vi snakket om: på engelsk bruker vi ofte
ordet «faith», som like mye kan oversettes med å ha tillit til,
sette sin lit til. Troen er noe man gjør med hjertet, ikke først
og fremt med hjernen.
Men vår-temaet strekker seg lengre. I kirken er påsken vårens
store høytid, vi feirer Jesu oppstandelse fra alle onde krefter,
fra død til liv, oppstandelsesskreftene er virkelig Guds «se
jeg gjør noe nytt». Men perspektivet går enda lenger.
Vi snakker om den evige våren, forbi død og grav,
der alt skal bli nytt, hjemme hos Gud, der alt det
vonde er borte. Der er det ikke bare noe nytt, som
Jesaja skriver. I slutten av det siste skriftet i
Bibelen, Johannes Åpenbaring, er det som om
Johannes ser inn i himmelen og skriver: «Se,
jeg gjør alle ting nye». (Joh.Åp.21,5).

Edgar Bostrøm
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Gamle glimt fra Varteig og Hafslundsøy

Dette bildet fra Tangen er tatt omkring forrige århundreskifte. Huset vil venstre tilhørte Simen Syversen,
og til høyre ser vi huset hvor Johan Andersen drev landhandel. Vi ser i bakgrunnen over elva til Suteren.
Bildets eier: Varteig Historielags Fotosamling.

Butikken på Tangen skapte liv

Tømmerﬂøtingen i Glomma skapte livsgrunnlaget for butikken på Tangen.
Dampbåten «Krabben» hadde anløp like ved landhandelen, og til sammen
ga dette utvilsomt et pulserende liv.
Kjell Andersen (født i 1932) kan fortelle mye om både «Krabben» og lensekræbbene. Foreldrene Inga
og Einar Andersen drev forretningen på Tangen i 52 år, og både Kjell og hans tre og et halvt år eldre
søster Aslaug måtte ta sin tørn i virksomheten.
«Krabben» gikk i rutetrafikk fram til 1947. Tidligere kom mye av varene med dampbåten og ble heist
opp i lagerbygget Kjell Andersen forteller om tørrvarer i store sekker som måtte veies opp for kundene,
og om parafin som ble pumpet over på tre liters kanner som folk hadde med seg. Butikken solgte mye
parafin. Strømmen kom jo ikke før i 1948, og før den tid var parafinlampene lyskilden.

Førstemann til disken

Etter konfirmasjonen jobbet Kjell Andersen fast i foreldrenes landhandel i to år, før han fortsatte utdannelsen. Han forteller med innlevelse om lensebåtene som la til ved Tangen, og mennene som beinfløy
opp til butikken for å komme først fram til disken for å handle.
– De som bodde i området dro vel oftest hjem og spiste middag, og kom så tilbake i butikken for å gjøre
sine innkjøp. Vi holdt oppe til klokka åtte om kvelden, forteller Andersen.
Det kunne bli kø ved disken når lensearbeiderne kom mannsterke for å få varene som sto på handlelista. – Da måtte nok
både jeg og Aslaug hjelpe til, forteller han.

Skrev på bok

Lensearbeiderne var utvilsomt viktige for kundegrunnlaget
på Tangen. Her var det imidlertid et gjensidig avhengighetsforhold. – På vinteren, når inntektene var beskjedne rundt

før og nå
Varteig menighetsblad

5

Kjell Andersen har mange og gode minner om foreldrenes butikkdrift i boligen
til høyre. Boligen eies nå av Dag Andersen, barnebarn av kolonialhandlerne.
Boligen til venstre eies av Jan Simensen, oldebarn av Simen Syversen som var
eier på det gamle bildet.
Foto: Øistein Bøe.
Far og sønn Einar og Kjell Andersen fotografert i 1947. Til venstre ser vi litt av boligen som ga rom for landhandelen. I bakgrunnen
lageret som er bygd i tre etasjer, og til høyre uthuset som blant annet rommet parafinboden.
Bildets eier: Kjell Andersen.
om på de mange småplassene og husene, ble det ofte til at kundene «skrev på bok», forteller Andersen.
Kundene fikk rett og slett handle på krita, og så betalte de ned på gjelden når fløtningssesongen hadde startet og lønna fra
lensa kom. Her kan man snakke om gjensidig tillit. – Folk var ærlige, vet du, sier Kjell Andersen.
Brødrene Ivar og Reidar Johansen var klare i sin ordlegging da jeg for noen år tilbake laget en reportasje i SA om brødrene som
hadde vokst opp på elveplassen Valbjørk tvers over elva for Tangen. – Vi kan takke Inga og Einar Andersen for at vi overlevde
på vinteren, sa de. Selv om dette muligens var å ta i, var det likevel av største betydning at man fikk «skrive på bok» i perioder
hvor innkomsten var liten.

Kunde ved midnatt

Kjell Andersen forteller om trivelige kunder, om mye folk og god stemning både foran og bak disken i den betjente landhandelen.
Det var også relativt stor grad av fleksibilitet når det gjaldt åpningstidene. – Var folk i beit for noe, forsøkte vi å hjelpe selv om
butikken strengt tatt var stengt for kvelden, forteller han.
Kunden som lettere brisen kom kvart på tolv ei natt, ble imidlertid mildt men bestemt sendt ut igjen av far Einar.
– Vi hadde lagt oss for kvelden, men ytterdøra sto ulåst. Vi låste jo ikke dørene den gang. Plutselig våknet vi av at det gikk i
trappa opp til andre etasje. Det var en kar som ville bli ekspedert, men det ble ingen handel den natta, ler Andersen.

Lenseforening

Butikkdriften startet med Furuholmen Lenses Handelsforening, som var en kooperativ bedrift. Johan Andersen (født i 1850)
fra Liverud i Skiptvet kjøpte handelsforeningen omkring forrige århundreskifte. Han og kona Andrine drev butikken på Tangen fram til Trygve Ødegaard overtok driften i 1920. Johan Andersen var for øvrig også ordfører i Varteig fra 1908 til 1910.
Trygve Ødegaard hadde startet som butikkbetjent hos Johan Andersen, og kjøpte altså virksomheten i 1920. Han drev den
imidlertid ikke mer enn i seks år, for i 1926 overtok halvbroren Einar Andersen (1905-1993).
Einar og kona Inga f. Bergsland (1903-1986) drev butikken fram til dørene ble stengt 10. juni i 1978. – Tanken var vel at jeg
skulle overtatt forretningen på et tidspunkt, men vi så jo hvor utviklingen gikk når det gjaldt de små nærbutikkene, sier Kjell
Andersen. Derfor ble det læreryrket på ham.
Øistein Bøe
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 bensinstasjoner, 2/2014 Nordkroken, 3/2014 Bygdehallen, 4/2014 Rødgårdene, 5/2014 Oluf Davidsen Ulvetangen, 6/2014 Lottbrukeren
på Helgeby og Skjeggeby, 1/2015 vielse på tysk i Varteig og 2/15 Huken.
Har du kommentarer eller synspunkter på serien, send mail til varteighistorielag@gmail.com
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Menighetens årsrapport

Denne årsrapporten ble lagt fram på menighetens årsmmøte i Varteig kirke søndag
19. april

1. Menighetsrådet.

Menighetsrådet for Varteig sokn består
av:
Kjell Lunde (leder, representant til
Fellesrådet), Ketil Strebel (nestleder
frem til 01.11.2014), Martin Hansen
(styret for Hasle menighetssenter og
menighetsbarnehage), Gunnar Larsen
(kulturutvalget), Bjørn Langerød (trosopplæringsutvalget og nestleder fra
01.11.2014), Reidun Bøe Hansen (trosopplæringsutvalget), Knut Bøe, Ann
Kristin Handelsby (gudstjenesteutvalget) og sokneprest Ingrid D Levinsen.
Varamedlemmer:
Lisbeth Sikkeland (møter fast), Åsta
Iren Pettersen Grøtvedt, Arild Tormod
Bøe (kulturutvalget), Anette Bakkevik
Johansson, May Lisbeth Johansen (trosopplæringsutvalget).
Menighetsrådet hadde 8 møter og behandlet 84 saker i 2014.

2. Kirkelig årsstatistikk

4. Personalet

I 2014 har det ikke vært endring på
personalfronten. Personalet bestod av:
Ingrid D Levinsen, sokneprest, Leif Levinsen, prostiprest, Kirsten M. Brandt,
menighetspedagog/trosopplærer, Tom
Rønningsveen, organist, Bjarne Artnsen
og Ove Brandt, kirketjenere. Daglig
leder er Anne-Mari S. Meier.

5. Menighetslivet

Varteig sokn har mange aktiviteter.
Mange trofaste frivillige arbeidere
støtter opp både rundt gudstjenestene,
konfirmantarbeidet, barnearbeidet og
de mange små og store gjøremål som
finnes i soknet. 50-års konfirmanter
på bygdedagen, Fasteaksjonen, formiddagstreff, barneklubben LEGO,
babysang, barnesang og juletrefest i
Hafslundsøy kirke er noe av alt det de
frivillige bidrar til.

				
2013
a) Døpte totalt (som hører til i soknet):
34
I tillegg har vi døpt 7 barn som har bosted i andre sokn,
og 6 barn er døpt andre steder, men bosatt hos oss.
b) Konfirmanter
55
c) Inngåtte ekteskap
5
d) Begravelser
38
e) Ordinære gudstjenester
63
f) Andre gudstjenester og møter i kirkene
30
g) Familiegudstjenester
9
h) Kirkegjengere på ordinære gudstjenester
5143
i) Nattverdgjester
1650
j) Offergaver i kirkene totalt
kr. 160838,k) Utmeldte
6
l) Innmeldte
0

3. Kirkene

Kirkene våre er i relativt god stand. I
2014 ble det ryddet og malt i rommene
i kjelleren i Hafslundsøy kirke. Stor
takk til huskomiteen som har gjort en
stor dugnadsinnsats.Det er også kjøpt
inn diverse utstyr til bruk i ungdomsarbeidet i Hafslundsøy kirke.
Menighetsrådet har sendt søknad til
Biskopen og Riksantikvaren om tillatelse til å plassere glassmonter i Varteig
kirke for plassering av to gamle messehagler og Frederik II’s bibel fra 1587.
Denne Bibelen har Varteig menighet
fått i gave fra Ole Bøes etterkommere.
Vi har fått positiv tilbakemelding, og
glassmonteren er montert i januar 2015.
Menigheten er deleier av Hasle menighetssenter, som er mye brukt.

2014
24
44
5
30
64
17
9
5007
1836
kr. 152.204,2
0

Gudstjenesteutvalget
Gudstjenesteutvalget har sitt fokus på
gudstjenestearbeidet i vårt sokn, og har
i 2014 blant annet jobbet med tiltak
som kan bidra til menighetsvekst, med
utgangspunkt i gudstjenesten. Utvalget
har og et blikk til gudstjenestelisten, og
velger noen gudstjenester det satses litt
ekstra på. En undergruppe av utvalget jobber med salmer, og bidrar med
noen – primært nye - salmer til hver
kirkeårstid, som menigheten kan lære.
Gudstjenesteutvalget har i 2014 bestått
av:
Sverre S. Aarmo, Marit L. Dale, Knut
Bøe, Thorleif Thalberg, Ingrid Sikkeland Lunde, Ann Kristin Handelsby,
Leif Levinsen, Tom Rønningsveen, Åslaug S. Gabestad og Ingrid D. Levinsen
(leder).

Diakoni
Diakoniutvalget ble lagt på is fra
01.01.2014. Ingrid D Levinsen går på
jubilantbesøk i Varteig. På Hafslundsøy
har Leif Levinsen gått på besøk til 90års jubilanter mens andre frivillige har
gått på besøk til de øvrige. En gang i
måneden arrangerer vi formiddagstreff
i Hafslundsøy kirke med variert program, bevertning, utlodning og andakt.
I 2014 hadde vi 5 formiddagstreff på
våren og 4 på høsten. Disse har hatt
mellom 15 og 40 fremmøtte, og vi har
inntrykk av at samlingene betyr mye
for dem som kommer.
Kulturutvalget
Menighetens kulturutvalg har i 2014
bestått av Gunnar Larsen, Arild Bøe,
Yngvild E. Hansen frem til høsten, Kari
S. Lunde og Tom Rønningsveen. I 2014
ble det ikke arrangert noen samlinger.
Vartun/Valaskjold
En av prestene og organisten var på
Vartun og holdt andakt annenhver torsdag mens det fremdeles var beboere der.
Nå er både soknepresten og organisten,
sammen med ansatte fra Greåker, Holleby, Soli og Tune menigheter, inne i
andaktsturnusen for Valaskjod bofellesskap. Der holdes det gudstjeneste
annenhver uke, med nattverd ca annenhver gang.
Våren 2014 hadde Varteig menighet
også ansvar for 3 sosiale samlinger i
stua på Valaskjold, hvor både ansatte og
frivillige bidro. Dette har vi ikke funnet
kapasitet til å fortsette med, og det er
beboere fra Varteig også på andre av
kommunens sykehjem, så det blir feil
å bare bidra på Valaskjold.
Da vi ble gjort oppmerksom på at det
ikke var satt opp gudstjenester eller
andre kirkelige innslag på Valaskjold i
julen, tok prestene i Varteig initiativ til,
og holdt, en julegudstjeneste 2. juledag.
Knut Bøe var med og spilte.
Varteig menighetskor
Koret er et blandet kor som nå teller 22
aktive medlemmer. Koret synger både
a-kapella og med pianoakkompagnement, og medvirker ved gudstjenester
og andre sammenkomster.
De senere årene har koret deltatt ved
julekonserten og sommerkonserten. I
2014 hadde koret julekonsert sammen
med Hollebykoret. De fremførte «Den
store stjerna» i Holleby kirke 07.12 og i
Varteig kirke 14.12.
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Det ble i 2014 kjøpt inn høyttaleranlegg
til bruk i koret.
Konfirmantarbeidet
Vi har hatt 46 konfirmanter i Varteig
sokn i 2014. 24 i Varteig og 22 på
Hafslundsøy. I tillegg får konfirmantene fra Skjebergdalen, 2 i 2014, sin
undervisning hos oss. Se også vedlagte
årsplan.

Varteig menighetskor samarbeidet med Hollebyrkoret om julekonsert og fremførte
«Den store stjerna» i Holleby kirke 7. desember og i Varteig kirke 14. desember.
(Foto: Ketil Strebel)
Koret har sine faste øvelser på Bygdehallen hver mandag. Sommerturen i
2014 gikk til Eidsvold.
Korets dirigent er Knut Bøe.
Menighetsbladet
Bladet kom ut med 6 nummer i 2014.
Det er Ketil Strebel som er ansvarlig
redaktør. Bladet deles ut av frivillige
medarbeidere, og er også lagt ut på
Internett (www.varteig.menighetsblad.
net).
Trosopplæringsutvalget
Trosopplæringsutvalget hadde følgende
sammensetning i 2014:
Leif Levinsen (leder), Kirsten M.
Brandt, Ove Brandt, Reidun Bøe Hansen, Bjørn Langerød, Lisbeth Johansen
og Kristin Arnesen.
Trosopplæringsprogrammet er i godt
gjenge. Menigheten tilbyr tiltak på
alle alderstrinn fra 0-18 år. Årshjulet
for de enkelte tiltakene er på plass og
utvalget jobber hovedsakelig sammen
med menighetspedagog og trosopplærer
Kirsten Brandt for å tilrettelegge disse i
god tid i forkant, i forhold til ressursene
som skal kreves. I tillegg til de ansatte,
hentes de frivillige kreftene stort sett
inn fra noen faste medarbeidere, konfirmanter som har ledertreningsopplegg
pluss fra foreldre til målgruppene. Av
trosopplæringstiltak kan nevnes Kode
B, som er 4 samlinger for 10-12 åringer
i vårhalvåret. Tema for samlingene er
Bibelen. Kode B har også et ekstrakurs
på høsten, der vi i tillegg har litt ledertrening som samler 8 – 10 barn. Torsdagskvelder for ungdom har blitt et godt
samlingssted for 15- 16 åringer. Disse er
4 ganger i semesteret, og samler 10-15
ungdommer.
Se for øvrig årsplan som ligger vedlagt.
Barneklubben LEGO
Det har vært 6 samlinger i 2014, med
12 barn i vårsemesteret. Dessverre var

det ingene ledere som hadde anledning
til å drive klubben videre og vi måtte
legge klubben på is. Klubben har hatt
et spennende program og høy trivselsfaktor. 5 kreative og trofaste ledere,
samt 3 medhjelpere sto for bevertning
og husvask. Vi takker dem for en viktig
og god innsats.

Økonomi
Varteig menighet har et samlet positivt resultat på kr. 48.995.62 for 2014.
Samlet sum som er opparbeidet og kan
disponeres til menighetsarbeidet pr.
31.12.2014 er kr. 224.489,60 i tillegg
til at vi har et fond i forbindelse med
150-årsjubileet som er på kr. 35.456,02.
Det står kr. 231.579,- på en bankkonto
med høyere rente. Menigheten har god
styring på sin økonomi, og det er ikke
avvik av betydning mellom regnskap
og budsjett.

Samarbeid

Barnesangarbeidet
Arbeidet med og blant barna er i meget
god gjenge når det gjelder sangarbeid.
For fjortende året på rad har menighetsrådet stått for ”Babysang” – for barn
fra 0-1 år. De har hatt 6 samlinger i
semesteret med totalt 12 barn.
«Småbarnssang» – for barn fra 1-3 år
har menighetsrådet også invitert til. De
har også hatt 6 samlinger i semesteret
og her har det vært ca 15 barn på samlingene. «Barnekoret Minsten», er et
kor med barn fra 3 – 6 år, som samler
20-25 barn på øvelsene. Barnekoret
har sunget både i kirkene og enkelte
andre steder.
Også dette året har barnesangen deltatt på to hverdagsgudstjenester, en i
Varteig kirke og en i Hafslundsøy kirke.
Barna sang og etterpå hadde vi stor
kirkesaft/kaffe med noe attåt. Det var
bra oppslutning.
Det har også vært felles sommeravslutning, der alle gruppene var samlet til
forskjellige aktiviteter: andakt, sang,
grillmat og utlodning.
Barnesangen deltok også, tradisjonen
tro, på julegrantenning ved kirken, og
det ble arrangert juletrefest 4.juledag.

Undervisningskvelder på Hasle
I samarbeid med VI-Normisjon arrangerer menigheten undervisningskvelder
på Hasle menighetssenter en torsdag
i måneden. Ingrid D. Levinsen er menighetens representant i komiteen,
som for øvrig består av Jan T. Engen
(leder), Inger S. Aarmo (til våren 2014)
/ Sverre Aarmo (fra våren 2014) og Håvard Gabestad.
På disse kveldene legges det vekt på å
gå i dybden på et gitt tema, og det er en
rød tråd i temavalgene hvert semester.I
hele 2014 var temaoverskriften «Elsket
og sendt»:
Januar: Sverre Stoltenberg: «Elsket
og sett». Februar: Salmekveld v/ Brita
Holmen og Kulturrådgiver i Borg Bispedømme Helga Johanne Størdal. Mars:
Ingen egen samling. April: Påskemåltid
på Skjærtorsdag. Mai:Astrid Øhrebekk «Flagget og loven» – i anledning
grunnlovsjubileet. September: Svein
Granerud: «Rettferdiggjort», Sang av
Varteig menighetskor. Oktober: Ellen L.
Slettevold: «nådegaver i 1 Kor 12 og 13»,
November: filmen «Babettes gjestebud»
med påfølgende samtale. Desember:
Prost Kari M. Alvsvåg: «Juleevangeliet i
Joh 3,16», sang av Åslaug Gabestad. Det
er god oppslutning om disse samlingene.

Hafslundsøy Barnegospel
I 2014 var det øvelser annenhver uke.
Koret har totalt 19 medlemmer.
Vårsemesteret arrangerte koret en vårfest. I høstsemesteret var koret med på
hverdagsgudstjeneste, julegrantenning
i Varteig kirke. Det var også en tur på
Sarpsborg bowlingsenter og til åpen
julegård på Tomb.

Søndagsskolearbeidet
Også i 2014 har Varteig menighet
hatt et godt samarbeid med pinsemenigheten Filadelfia om søndagsskole
i Varteig. Søndagsskolen har samling
hver søndag, med unntak av enkelte
søndager der de har deltatt i kirken på
familiegudstjenester. På Betania, Ise
er det søndagsskole annenhver søndag.
Fortsetter på neste side.
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Våren barneforening, som er tilsluttet
NMS, er en aktiv liten forening som
har møtene sine, ca. 7 ganger i året på
Breidablikk. Det har i 2014 vært i snitt
8-10 barn på møtene.
Ovaskogs barneforening, som er tilsluttet NMS, har møtene sine på Høgheim
hver 3.mandag, men ikke på sommeren.
Foreningen teller ca.15 medlemmer.
Speiderarbeidet
Antall medlemmer i Varteig KFUKKFUM-speidergruppe er nå 9. Det er 4
speidere, 3 rovere og 2 ledere, hvorav 1
har permisjon.
Speiderne har base i Hasle menighetssenter med ukentlige samlinger, møte
mandag kveld eller tur i helga.
P.g.a. ledersituasjonen går vi bare ut
med tilbud til gutter fra 6.klasse og
oppover. Dersom det melder seg flere
ledere, kan det også være mulig å gi
et tilbud til yngre barn. For å kunne gi
tilbud til jenter fra 6.klasse og oppover,
ønsker vi å få tak i noen kvinnelige
ledere.
Hafslundsøy speidergruppe, tilknyttet
Speiderforbundet, har en barnegruppe
og en ungdomsgruppe med til sammen
ca 25 speidere og 4 ledere. De har møter
i Hafslundsøy kirke ca annenhver uke.

6. Takk

Årets konfirmanter
Konfirmasjonsgudstjeneste
Hafslundsøy kirke
lørdag 6. juni 2015 kl. 11.00

Konfirmasjonsgudstjeneste
Varteig kirke
lørdag 13. juni 2015 kl. 11.00

Konfirmasjonsgudstjeneste
Hafslundsøy kirke
søndag 7. juni 2015 kl. 11.00

Konfirmasjonsgudstjeneste
Varteig kirke
søndag 14. juni 2015 kl. 11.00

Emil Stålborg Gustavsen
Sander Andrè Karlsen
Emilie Arnesen Kolbu
Sean Andrè Eriksen
Scott Lysø
Melanie Evje Odenbratt
Aleksander Steen Ulriksen
Hedda Oline Velling

Eli Hauge Arnesen
Martine Håkonsen Bjerkeli
Anne – Marthe Bøhaugen
Bjørn Niclas Halvorsen
Linea Ruud
Kamile Pusinskaite
Alexander Lorentzen
Nicoline Englund Aamodt

Konfirmasjonsgudstjeneste
Hafslundsøy kirke
søndag 7. juni 2015 kl. 13.00

Takk til alle dere som er med og arbeider og ber for Varteig og Hafslundsøy
menighet.
Vi ber om fortsatt velsignelse fra Gud,
vår Far over menighetsarbeidet og hver
enkelt som bor i soknet.

Marie Martinsen Brenne
Karine Hansen
Emil Kullerud
Silje Marie Minge
Malin Christin Arnesen Wahlberg
Sondre Westgård

For Varteig menighetsråd
Ingrid D. Levinsen, sokneprest
Anne-Mari S. Meier, daglig leder

Konfirmasjonsgudstjeneste
Skjebergdalen kirke
lørdag 30.mai 2015 kl. 13.00

Nora Celin Dalen
Christian Andrè Fredriksen
Anne Sophie Mørck Tandberg-Johansen
Marthe Elise Lunde
Elise Thorvaldsen
Hedda Thorvaldsen
Mathilde Winsvold
Ken Robert Aasen

Madelen Marie Stubsveen Andreassen
Mia Kvisler Arntsen
Amalie Christensen
Coreene Kaye Zee Bacnis Corpus
Andreas Glosli Henriksen
Andreas Knapstad
Håvard Mokastet
Amalie Vollebekk Olsen
Peder Johannes T Olsen
Stine Seljehammer

Konfirmasjonsgudstjeneste
Varteig kirke
søndag 14. juni 2015 kl. 13.00
Patrick Andrè Andersen Larsen
Even Lunde
Elise Malmer Martinsen
Ruben Gundersen
Nora Svendsen
Martine Valleraune

Sofus Vedahl-Lund
Eline Bakke Topstad

VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I KIRKEN!
Innmelding og informasjonsmøte for konfirmantene i Varteig, Hafslundsøy og
Skjebergdalen:
Torsdag 11. juni kl. 18.00 i Varteig kirke.
Konfirmanten møter sammen med foreldre/foresatte.
Ta med dåpsattest, dersom du er døpt i en annen kirke enn Varteig/Hafslundsøy/
Skjebergdalen.
Ta også med to passbilder eller lignende av deg selv.
Er du ikke døpt, så er du likevel velkommen. Vi avtaler dåp i løpet av året, om
du ønsker å konfirmere deg.
Trenger du tilrettelegging, så finner vi sammen et opplegg som passer.
Kontaktperson:
Kirsten Brandt, menighetspedagog.
tlf. 69123581/93637578

Varteig menighetsblad

En fantastisk gjeng!
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Et tilbakeblikk på en fantastisk gjeng: Det er onsdag formiddag i Hafslund
kirke. Vi hører gledeshyl
som kommer nærmere og
nærmere. Døren åpnes og
inn kommer den fine konfirmantgruppen vår.

Det er gledeshyl og hopping. Klemmer
deles ut og ytterklærne henges opp. I år
består konfirmantgruppen av fire flotte
gutter, som av ulike årsaker får best utbytte av dette konfirmantopplegget. Det
er to timer vi er sammen hver gang, i
skoletiden. Et godt samarbeid med skolene gjør at dette lar seg gjennomføre.
To timer med sang, bibelfortelling,
bruk av tegn-til-tale, kroppsspråk, mye
følelser og nærhet, frukt/saft, laging
av konfirmantbok og avslutning ved
lysgloben.
En viktig del av samlingen er øvelse til
selve konfirmasjonsdagen, derfor har vi
prøvd kapper siden i høst, gått i prosesjon og øvd på konfirmasjonshandlingen
ved alterringen. Alt for å bli mest mulig trygge, slik at konfirmasjonsdagen
i april måned skal bli den fantastiske
dagen den bør. Mye av det vi gjør er
visuelt og konkret.
Dramatisering har vi gjort av to ulike
bibeltekster. Konfirmantene var med
på en gudstjeneste i februar og dramatiserte «Jesus stiller stormen». På en
annen samling var det «Den barmhjertige samaritan». Dette var en vanskelig
fortelling å dramatisere. Å skulle gå
forbi en som lå skadet var særdeles
vanskelig.
Lysten til å hjelpe i rollen som prest og
levitt var vanskelig å døyve i den rollen, og gleden og hjelpsomheten derfor
ekstra stor når det endelig var den gode
samaritaner som skulle og fikk lov til
å hjelpe.
Dette er et felles opplegg for hele Sarpsborg kommune, og samlingene og konfirmasjonen foregår i Hafslund kirke.
Dette er tredje år vi har et slikt felles
undervisningsopplegg i Sarpsborg, men
ikke den siste. Det er godt for alle å få
være sammen i en gruppe. Oppleve fellesskapet og gleden ved å være sammen.
Alle konfirmantene har ulike utfordringer, men det som er vakkert å oppleve er
at de hjelper hverandre og gjør hverandre gode. Oppleves det utrygt å gå opp
midtgangen i prosesjon, er det alltid en
hånd fra en annen konfirmant som finner den litt redde, og slik mestrer de å
gå opp sammen. Årsaken til at vi har et

så segregert opplegg er med bakgrunn i
tidligere erfaringer vi har gjort oss, og
ikke minst tilbakemelding fra foreldre
og konfirmanter selv.
Med denne tilpassede undervisningen
får vi skreddersydd et opplegg med
bakgrunn i de som er i årets konfirmantgruppe. Deres styrker og evner.
Våre undervisnings- og kompetansemål er de samme, år etter år, nedfelt i
undervisningsplanen, men det er altså
metodene som endres.
I år har tre av fire konfirmanter brukt
tegn-til-tale, og dermed har ledergruppen blitt kurset og lært seg denne
kommunikasjonsmetoden. Vi opplever
at sanger og tekst og dets innhold
forsterkes, for alle, ved bruk av disse
tegnene, og vi har tilegnet oss nyttig
kunnskap som kan brukes i andre sammenhenger også.
I denne gruppen er alle seg selv fullt
ut, og det er hele meningen. Det er ikke
mulig å oppleve trygghet og tillit til oss
som ledere eller kirkerommet, om de
må forstille seg. Dette gjelder også på
gudstjenestene de har deltatt i og på
selve konfirmasjonen. Det er fullverdige
gudstjenester med alle elementer, men
tilpasset hovedpersonene. Vi opplever
at konfirmantene slapper bedre av da,
og det samme gjelder de foresatte. Deres
konfirmant er sett med hele seg, og får
være seg selv. Om det blir noen lyder
eller bevegelse så er dette helt naturlig, og de som er tilstede er inneforstått
med dette. Dermed så slipper man å
bekymre seg for negativ oppmerksomhet, men bare nyte og være tilstede på
en god måte.
Den fantastiske gjengen har akkurat
blitt konfirmert. Konfirmasjonsdagen
er selve høydepunktet på dette året, og
finalen vi jobber frem mot.

Tidligere har foreldre til barn med
nedsatt funksjonsevne fortalt at de
ikke hadde tenkt at deres barn kunne
bli konfirmert, noe foreldre til funksjonsfriske tar som en selvfølge. De
opplevde en sorg over dette, å f.eks.
ikke kunne snakke om forberedelsene
på arbeidsplassen slik som kolleger.
Alle har rett til å bli konfirmert, og det
er vår plikt som kirke å legge til rette
for at alle, uansett funksjonsevne, skal
få en undervisning som de har utbytte
av. Derfor lages undervisningsopplegget
først etter at vi har hatt hjemmebesøk
hos hver enkelt, for å møte dem der de
er trygge og ha samtale med foreldre
for å få en større forståelse for hva vi
kan gjøre for å treffe de sterke sidene
best. Så har vi samtaler med pedagoger
på skolene, for å få mer perspektiv på
undervisningsmetoder som brukes der.
Dette gjør at vi også i større grad føler
oss trygge når året starter, på at vi ikke
gjør noe som oppleves ubehagelig for
konfirmantene.
Selve konfirmasjonen ble minst like
fin og høytidelig som en ordinær konfirmasjon. Det ble bare mer nært og
følelsesladet. Vi har blitt godt kjent med
vår flotte gruppe, og vet hvor mye egeninnsats som ligger bak fra hver enkelt
for å gjennomføre konfirmasjonen. Ha
på seg kappen, gå i prosesjon, sitte på
første rad, knele ved alterringen og bli
bedt for med håndspåleggelse. Alt det
vi har øvd og øvd på, slik at de er 100%
trygge på det som skal gjøres. Det er
stort å få være med på å komme over
målstreken sammen, selv om det også
er med klump i halsen at vi er i mål
med året.
Berit Vasdal
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0-1 år, tirsdager kl. 11-13
på Hasle menighetssenter
25. august
1. september
8. september

15. september
22. september
6. oktober

1 – 3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30,
Hasle Menighetssenter
21. oktober
28. oktober
4. november

11. november
18. november
25. november

for barn 0 - 1år,
avsluttet for vårhalvåret

3 – 6 år, onsdager kl. 17.30 – 18.30,
Hasle Menighetssenter
2. september
16. september
14. oktober

for barn 1-3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30
28.
oktober
i Hasle
menighetssenter:

11. november
30. mars, 6. april og 13. april
25. november

Andre arrangementer der barnesangen synger/deltar:
6, oktober kl 17.30, Hafslundsøy kirke: Hverdagsgudstjeneste
Barnekor med barn 3-6 år,
1. desember kl 17.30, Varteig kirke: Julegrantenning
annenhver onsdag kl 17.30
24. desember kl. 14.30, Varteig kirke: Julaftengudstjeneste
i Hasle menighetssenter:
29. desember kl.17.30, Hasle menighetssenter: Juletrefest.
Kontakt: Kirsten Brandt, tlf. 936 37 578

30. mars

13. april

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

Varteig menighetsblad

VI-normisjon
har tilbud til
små og store

Vil dere at barnet skal døpes til Faderens og Sønnens og Den hellige
ånds navn og oppdras til et liv i den
kristne forsakelse og tro?
Et stort flertall av foreldrene i vår menighet har svart JA på
dette spørsmålet som de fikk ved døpefonten i en av kirkene
våre. Lurer du på hvordan du kan gi barna dine denne oppdragelsen? Kanskje du selv ønsker å lære mer om kristen tro.
VI-normisjon er en selvstendig forening som er tilsluttet
organisasjonen Normisjon, og vi hører til under Den norske
kirkes paraply. Foreningen har arrangement for store og små
i familien, og i våre samlinger ønsker vi å lære de frammøtte
om hva Bibelen har å si oss i dag.
Vi har disse samlingene:
• Storsamlinger i Hasle Menighetssenter for hele familien
med hovedfokus på barna. En søndag i måneden.
• Søndagsskole i Betania på Ise annenhver søndag.
• Undervisningsmøter i Hasle Menighetssenter for de voksne.
Disse møtene har vi i nært samarbeid med menigheten. Her
går vi dypere inn i ulike, spennende temaer. En torsdag i
måneden.
• Formiddagstreff i Betania på Ise en tirsdag i måneden.
• Småfellesskap/ bibelgrupper for voksne samles i hjemmene
til deltakerne. Dager og tider varierer med sammensetningen
av gruppene.
• Turer og andre arrangement i og utenfor bygda vår.
• Vi minner spesielt om lørdag 20. juni da det er ST
HANSFEIRING for hele familien hos Mona og Andreas
Bøe i Gamle Bøveien 163 kl 17.00
• Programmene våre ligger ute i kirkene og i Hasle Menighetssenter, og i menighetsbladet.
• Arrangementene kommer opp på møtekalenderen i Sarpsborg Arbeiderblad.
• Du kan få tilsendt en SMS i forkant av samlingene om du
blir registrert på meldingslista vår. Send SMS til Knut Holmen på mobilnummer 909 77 805 og be om å bli varslet om
VI-normisjons møter.
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Søndagsskolen
Neaskogs og Filadelfia
V i samarbeider med Varteig kirke men har våre samlinger, som er tilpasset
to aldersgrupper, på Filadelfia Varteig.

24 .mai: Fri

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

31. mai: Sommeravslutning hos
Torill og Runar Wold på Srømnes Kl. 10.30
Grillen er tent så ta gjerne med mat, drikke
og noe å sitte på.
Alle er hjertelig velkomne.
Søndagsskolen starter opp igjen etter ferien
6. september.
Alle hjertelig velkomne til variert samlinger
med bibelfortellinger, sang og lek.

Program for
Varteig
Bygdekvinnelag
26. mai kl.18.00, Bergerud gård:
Sommeravslutning på Bergerud gård.
21.juni, Bygdehallen:
Bygdedagen i Varteig.
15. september kl.18.00:
Besøk hos Steinar og Jon Kokkim på
Kokkimbråten.

Breidablikks
venner
har møter på Breidablikk
følgende dager:

Søndag 17. mai kl. 18.00:
Vi feirer igjen grunnlovsdagen på
Breidablikk. Tale ved Arne Winsevik. Sang av Eirik Grøtvedt.
Fredag 19. juni kl. 19.00:
Sommeravslutning. Andakt ved
Arne T. Bøe. Sang og musikk.
Vi har bevertning og utlodning på
våre arrangementer, og ønsker
ALLE HJERTELIG VELKOMMEN

SOMMERKONSERT
i Varteig kirke
onsdag 10. juni kl. 20.00.
Medvirkende:
Rakkestad Janitsjarkorps og
Varteig Menighetskor.
Andakt ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen.
Kollekt
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Slekters gang
Døpte:
Hafslundsøy kirke:
Thyri Asora Pettersen
Sverre Winsvold Andersen
Melvin Lunde Skaarød
Simen Andresen
Ludvig Bjerkemo
Varteig kirke:
Anton Skivdal
Halvor Karlsøen

Døde:

Randi Pauline Westby
Lilly Lilleborgen
Dorothea Sofie Simensen
Bjørn Moen
Julius Asbjørn Berg

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 mobiltelefon 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

Sarpsborg og omegn
begravelsesbyrå

Benjamin Nordling

Svein Åge Johansen

Hans K. Helgesen

Birgit Groth

Menighetspedagog
Kirsten Brandt:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 81
Mobiltelefon: ........... 936 37 578
E-post:
kirsten.brandt@sarpsborg.com

Vakttelefon 69 130 130 (24t)
Kirkegata 29
www.jolstad.no

Lokaleid Begravelsesbyrå

Trenger du noen
å snakke med?

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

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
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
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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,
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

Avd.
1. Hafslundsøy Bakeri
3. Halden Storsenter
7. Iseveien senter		
8. Stortorget Rakkestad

69 133460
69 187895
69 877014
69 221518

Fax kontor		

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 Er bakt med surdeig.
Prøv ett da vel!

post@baker-skoglund.no
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GUDSTJENESTER
Søndag er gudstjenestedag
Søndag 14. juni

3. søndag i treenighetstiden
Joh 1,35–51
Jes 50,4–5 og Rom 8,28–30
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Edgar
Bostrøm. Offer til menighetens trosopplæringsarbeid.
Varteig kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kirsten Brandt. Offer til
menighetens konfirmantarbeid.
Varteig kirke.

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 Bostrøm. Offer til Stenbekk misjonssenter.

Søndag 31. mai

Treenighetssøndag
Luk 10,21–24
1 Mos 18,1–8 og Rom 11,33–36
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til KFUK-M Østfold
krets.

Lørdag 6. juni

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved prostiprest Edgar Bostrøm og menighetspedagog Kirsten Brandt. Offer til menighetens konfirmantarbeid.

Søndag 7. juni

2. søndag i treenighetstiden
Joh 3,26–30
Salme 67,2–6 og Gal 3,23–29
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved prostiprest Edgar Bostrøm og menighetspedagog Kirsten Brandt. Offer til menighetens konfirmantarbeid.
Varteig kirke kl. 11.00:
Temagudstjeneste «Skaperverkets dag»
ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Lørdag 13. juni

Varteig kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kirsten Brandt. Offer til
menighetens konfirmantarbeid.

Søndag 21. juni

4. søndag i treenighetstiden
Matt 16,24–27
Jos 24,19–24 og Ef 2,1–10
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Bygdedagen. 50-årskonfirmantene er spesielt invitert. Menighetskoret synger. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 28. juni

5. søndag i treenighetstiden
Matt 7,21–29
Ordsp 7,1–3 og 1 Kor 3,10–18
Hafslundsøy kl. 11.00:
Friluftsgudstjeneste ved prostiprest
Edgar Bostrøm. Offer til KRIK - Kristen
Idrettskontakt.

Søndag 5. juli

Aposteldagen/6. søndag i treenighetstiden
Matt 16,13–20
Jer 1,4–10 og Apg 20,24–32
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudsteneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen Offer til Det teologiske menighetsfakultet.

Søndag 12. juli

7. søndag i treenighetstiden
Luk 19,1–10
Ordsp 30,7–9 og 1 Tim 6,17–19
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 19. juli

Søndag 26. juli

9. søndag i treenighetstiden
Joh 8,2–11
Salme 145,9–16 og 1 Kor 4,3–5
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved vikarprest. Offer til
Institutt for Sjelesorg.

Søndag 2. august

10. søndag i treenighetstiden
Matt 18,21–35
1 Mos 50,14–21 og 2 Kor 13,11–13
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved vikarprest. Offer til
NKSS - Norges kristelige Student og
skoleungdomslag.

Søndag 9. august

11. søndag i treenighetstiden
Mark 2,23–28
2 Mos 20,1–17 og Gal 5,1–6
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved vikarprest. Offer til
menighetsarbeidet.

Søndag 16. august

12. søndag i treenighetstiden
Luk 8,1–3
Jes 49,13–16 og 2 Kor 9,1–8
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til NLA-Høyskolen.

Søndag 23. august

13. søndag i treenighetstiden – 2015
Luk 12,41–48
2 Krøn 1,7–12 og Ef 4,11–16
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 30. august

Vingårdssøndag/14. søndag i treenighetstiden
Luk 17,7–10
5 Mos 8,7.11–18 og1 Kor 3,4–11
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen og menighetspedagog Kirsten
Brandt. Presentasjon av konfirmantene
i Varteig. Offer til Sjømannskirken,
Norsk kirke i utlandet.

8. søndag i treenighetstiden
Mark 12,37b–44
2 Mos 36,2–7 og 2 Kor 8,9–15
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved vikarprest. Offer til
Blåkors.
Med forbehold om endringer.

Hafslundsøy kirke

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy
VELKOMMEN TIL

HAFSLUNDSØY
BARNEGOSPEL!

Vi er et kor for alle barn i skolealder.
Annenhver tirsdag øver vi i
Hafslundsøy kirke kl. 17.30 – 19.00.
Øvelse 8. september, 22. september, 6. oktober, 20. oktober,
3. november, 17. november. 1. desember: julegrantenning.
Hilsen
Tom Rønningsveen og
Åslaug Sødal Gabestad, tlf. 93201451

Undervisningskvelder
Undervisingskveldene som er på
Hasle menighetssenter en gang i
måneden, er et samarbeid mellom
Varteig menighet og VI-Normisjon:
Torsdag 21. mai kl. 19.00:
Livsmot og trosmot v/ Sigmund Danielsen
Torsdag 10. september kl. 19.00:
Forsonet mangfold eller kirkesplittende uenighet v/ Ørnulf Elseth

Formiddagstreff i
Hafslundsøy kirke

Sommerkonsert

i Hafslundsøy kirke onsdag 8. juli
kl. 19.00. Feast for Fools spiller.
Liturgisk avslutning.

Vi har formiddagstreff i Hafslundsøy
kirke hver 4. tirsdag i måneden::
26. mai
På disse formiddagstreffene har vi variert program, hyggelig samvær, bevertning, sang, andakt og utlodning.

Du er hjertelig
velkommen!
Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad, Apolloveien 39, 1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 11. august.

Varteig
Historielag
Historielagets vårtermin
avsluttes lørdag 30. mai med
tur til Kongsvinger Festning.
I skrivende stund er ikke
høstprogrammet fastsatt,
men det vil bli lagt ut på vår
hjemmeside,
www.varteig-historielag.no.
Medlemmene vil få møteoppsettet
tilsendt.
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. Det starter med
gudstjeneste i kirken kl. 11.00, og fortsetter
på ettermiddagen med spekket program
ved Bygdehallen, museet og Meieriet. Her
er historielaget en sentral med-arrangør.
Vi håper på pent vær og mye folk.
Tradisjonen tro har Varteig Historielag
sitt årstidsskrift Inga klart til bygdedagen.
Årets utgave er på hele 96 sider, og spekket
med lokalhistorie. Prisen er som i fjor, 100
kroner.
God lokalhistorie er det også i CD’en med
komplett tekst-hefte med lokale ord og
uttrykk som ble laget i fjor. «Sånn prekæ
døm i Varte før i tiæ» inneholder rundt 700
dialektiske ord med forklaring, en lengre
dialog, stedsnavn med lokal uttale og
mange artige uttrykk. Prisen for CD med
hefte er 150 kroner.
For dem som eventuelt ikke har fått
anskaffet seg historielagets kalender for
2015, er det fortsatt et lite restopplag
for salg (kr. 80). Vi minner også om at
historielaget har flere eldre Inga-utgaver
for salg, og likeså de tre DVD’ene med
skolefilmen fra 1959/bygdefilmen fra 1961,
kommunefilmen fra 1984 og fløterfilm/1861skuespill (stykkpris kr. 170).
Bestilling kan skje til historielagets
tillitsvalgte, eller på varteighistorielag@
gmail.com.
Inga-hefter, kalendere, DVD'er og dialektCD vil også bli solgt på bygdedagen.
For mer informasjon – se:
www.varteig-historielag.no
Alle er hjertelig velkommen til våre
arrangementer, og ta gjerne med deg en
bekjent! Det er bevertning og loddsalg på
alle møter.
Styret

