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Frist for å levere stoff blir 22.september.

Søndag 30. august kl 11.00: Søndagsskole i Betania,Ise.
Søndag 30. august kl 17.00: Høstens første storsamling
i Hasle Menighetssenter. Delekveld. Håper du kommer
og har noe å dele med oss andre - en sang, et vitnesbyrd, et bibelvers eller noe du har opplevd i sommer...
Torsdag 10. september kl. 19.00: Undervisningskveld
i Hasle Menighetssenter. ”Forsonet mangfold eller
kirkesplittende uenighet” ved Ørnulf Elseth
Søndag 13. sept. kl 11.00: Søndagsskole, Betania,Ise.
Tirsdag 15. sept kl 11.00: Formiddagstreff, Betania, Ise.
Vi får besøk av Finn Olav Myhre
Søndag 27. sept kl 11.00: Søndagsskole i Betania, Ise.
Søndag 27. september kl. 17:00: Storsamling i Hasle
Menighetssenter. Tema: ”Bibel for små og store” ved
Merete Winsevik
Torsdag 08. oktober kl. 19:00: Undervisningskveld i
Hasle Menighetssenter. Tema: ”Det store puslespillet”
Søndag 11. okt. kl 11.00: Søndagsskole, Betania,Ise.
Tirsdag 20. okt kl 11.00: Formiddagstreff, Betania, Ise
Torgeir Flateby taler og viser bilder fra Israel.
Søndag 25. okt.. kl 11.00: Søndagsskole, Betania,Ise.
Søndag 25. okt. kl. 17:00: Storsamling i Hasle
Menighetssenter. Tema: ”Nattverd” ved sokneprest
Ingrid Dorthea Levinsen.

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.

Nr. 1-2016 er planlagt i uke 3, i
midten av januar. Frist for å levere
stoff blir 5. januar.

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.

Trykk:
KronaTrykk, Moss

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

Postgiro:
1503.17.17954

Serien
«Varteig - før og nå»
I dette nummeret finner du ingen gamle bilder fra Varteig eller
Hafslundsøy. Det skyldes at det er
forholdsvis mye stoff om kirkevalget.
Du vil finne nye sider i Historelagets
serie i neste nummer.

Varteig Lions Club
inviterer deg / dere til

ELDREFEST

Varteig skoles gymsal, lørdag 24. oktober klokken 12.00.
Bevertning. Loddsalg.
Underholdning ved Kari Stokke og Bjørnar Spydevold og
Midt i Østfold.
Trenger du transport, ring Bjørn 916 64 166.
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I sommer har jeg flyttet –
igjen. Og det er mange minner som er pakket ned og
pakket opp de siste ukene.
Som barn av misjonærer og
med et presteliv som voksen
har det blitt mange flyttinger
gjennom årene, så for meg
er ikke «barndomshjemmet»
knyttet til et bestemt sted, men
til noen bestemte ting. Når de
tingene er på plass så er et
hvilket som helst hus «hjemme». En av disse tingene er en
bibel laget av gips. Den har
hengt i barndommens stuer
så lenge jeg kan huske, og jeg
har vært heldig å få den med
meg også i mine hjem. Det står
et bibelvers på engelsk på den.
På gammel engelsk. Og jeg har nok brukt noen timer til sammen gjennom oppveksten på å
prøve å stave meg igjennom det som står der. Det tok mange år før jeg klarte å lese de snirklete bokstavene, og enda flere år før ordene gav mening. Men som voksen har ordene fått
mening, og bildet er blitt enda mer verdifullt for meg. Det er et sitat fra 1. Kor 15, 58, der det
står: «Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. Arbeid raust og rikelig for Herren!
For dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves.»
Dette er gode ord å ta med seg ved starten av et nytt semester i
kirken. Både for oss som har tjenesten i kirken som yrke, og
for alle dere som gjør en frivillig innsats vi ikke kunne klart
oss uten. Arbeidet vi gjør «i Herren» og for Herren er ikke
forgjeves, selv om det av og til kan oppleves både tungt
og smått. Ja, det er ord å ta med seg også i annet arbeidsliv. Herren er med også der. I alt vi gjør og i alt
vi er, i hverdag og helg, og arbeid og fritid.
Og i 1. korinterbrev står disse ordene som en konklusjon på «Oppstandelseskapittelet». 1. Kor 15 snakker
om Jesu oppstandelses betydning for oss mennesker.
Uten den hadde troen vært uten mening. Men fordi
Kristus er stått opp fra de døde, kan også vi leve i
troen på og håpet om en oppstandelse på den andre
siden av døden. Og med vissheten om dette er det at
vi oppfordres til å stå fast og urokkelig i arbeidet for
Herren. I alt som skjer kan vi vite at vi har et hjem
hos Gud, og vi har et hjem i kirken. Og det er godt å
ha et hjem. Et sted å hente seg inn og finne hvile. Et
sted en kanskje deler med mennesker som betyr noe
for en. Et sted hvor minner skapes. Et sted en helt og
fullt kan være seg selv og høre til.
Godt arbeid!
Ingrid prest
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Biskop Atle Sommerfeldt håper på sterkt engasjement:

- Vi har århundrets
viktigste kirkevalg

- Det er viktig at aktive kirkemedlemmer
deltar. Vel så viktig er det at de som ikke er
så ofte i kirken stemmer.

Biskop Atle Sommerfeldt snakker seg varm om årets kirkevalg.
Han håper på økt oppslutning i landets mest folkerike bispedømme. For fire år siden brukte 10,8 prosent stemmeretten.
Nå håper han på større deltagelse blant Borgs drøye 420.000
kirkemedlemmer.

Nettsted med viktig informasjon

Appellen er at «alle som bruker kirken og som har bruk for kirken» engasjerer seg. På nettstedet www.kirkevalget.no finnes
viktig informasjon. Kirkevalget består av menighetsrådsvalg og
bispedømmerådsvalg.
De sju som velges til bispedømmerådet skal også representere
Borg på Kirkemøtet, som er kirkens øverste representative organ.
Kirkevalget.no gir oversikt over kandidater og spørsmål om hva
de mener.
Valget går parallelt
med årets kommuneog fylkestingsvalg 13.
og 14. september. Det
er første kirkevalg
etter grunnlovsendringene fra 2012, som endret relasjonene mellom kirke og stat.
- Jeg vil ikke nøle med å si at dette er århundrets aller viktigste
kirkevalg, sier Sommerfeldt.
I perioden 2016-2020 venter avgjørende beslutninger om kirkens
profil og organisering. Biskopen viser til at kirken i 2017 overtar
en rekke oppgaver fra staten. Blant annet arbeidsgiveransvar for
1600 medarbeidere og økonomiforvaltning av to milliarder kroner.

«Mer aktiv og synlig»

Sommerfeldt gløder for innholdet i kirkens motto «Mer himmel på
jord» og håper at valget gir engasjement for å gjøre kirken enda
mer aktiv og synlig i lokalsamfunnet. Han nevner viktige temaer
som dåp, konfirmasjon, klima, omsorg og helse.
Mediene er opptatt av at det er to lister til årets bispedømmevalg.
Åpen folkekirkes liste utfordrer nominasjonskomiteens liste.
- Hva synes du om at det er to konkurrerende lister?
- Vi arbeider med å utvikle hvordan 3,8 millioner medlemmers
valg av beslutningstagere skal skje best mulig. Her er stort
mangfold i oppfatninger. Slik det bør være i kirken. En måte å
gjøre dette på er å ha flere lister. Det blir spennende å se hvordan
valgprosessen fungerer.
- Hvordan vil det virke på valgdeltagelsen?
- Jeg håper på økt oppmerksomhet og bredere mobilisering, sier
Sommerfeldt som legger til at hver stemme teller.
Det er forholdstallsvalg og ikke som i Storbritannia der «The
Winner Takes It all». Kandidatene får sin plass i bispedømmerådet etter beregninger fra fordelingen av antall stemmer på de to
listene. Velgerne kan også føre over navn på begge listene.

Varteig menighetsblad
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Listen til
menighetsrådsvalget
Nr. 1. Åsta Iren Petterson Grøtvedt
55 år
Hafslundsøy
Nr. 2. Kjell Øivind Lunde
71 år
Hasle
Nr. 3. Ingrid Sikkeland Lunde
34 år
Ise
Nr. 4. Lars-Jørgen Karlsen
38 år
Hasle
Nr. 5. Arild Tormod Bøe
68 år
Hafslundsøy
Nr. 6. Knut Bøe
72 år
Varteig
Nr. 7. Inger Nilsen
56 år
Ise
Nr. 8. Martin Hansen
35 år
Varteig
Nr. 9. Per Andresen
74 år
Hafslundsøy
Nr.10. Anne-Marie Borgen
64 år
Varteig
Nr. 11 Thorleif Thalberg
64 år
Hafslundsøy
Nr. 12. Lill-Anita Martinsen
50 år
Hafslundsøy

Kirkevalget 2015 foregår
søndag 13. september kl. 12.00 - 18.00 og
mandag 14. september kl. 10.00 - 21.00.
Stemmelokalene finner du i tilknytning til der
kommunestyre- og fylkestingsvalget finner sted,
det vil si ved Hafslundsøy skole, ved Bygdehallen
i Varteig og på Borgen skole.
Alle stemmebrettigede medlemmer av Den norske
Kirke skal ha fått tilsendt valgkort i posten, der
det finnes opplysninger om stemmested. Dersom
du ikke har mottatt valgkort kan du ta kontakt
med menighetskontoret på telefon 69 12 35 97.
Dersom du ikke har anledning til avgi stemme på
valgdagen kan du forhåndsstemme. Det kan skje
på Kirkekontoret i Råkilveien 2 (mandag til fredag
kl. 10.00 - 15.00) eller ved Kirkekontoret i Prestegårdsbakken 14 i Skjeberg (mandag til torsdag kl.
10.00 - 14.00). (Begge steder er åpent til kl. 18.00
torsdag 3. september og torsdag 10. september.)
Ved fremmøte til valg (enten på forhånd eller på
valgdagen) tar du med deg valgkortet og legitimasjon.
Du kan gi inntil tre av kandidatene en tilleggsstemme ved å sette et kryss i ruten foran kandidatens navn.
Ved menighetsrådsvalget kan du føre opp inntil tre
valgbare personer i menigheten. Disse kan ikke gis
tilleggsstemme og får da én stemme hver.
Ved bispedømmerådsvalget er det to lister. Da
kan du bruke en av valglistene, men du kan føre
opp inntil tre personer som står på den andre
valglisten.
Ved de to siste menighetsrådsvalgene i Varteig
har endringene på stemmesedlene ført til at
Hafslundsøy har vært beskjedent representert i
menighetsrådet: I 2009 var det to kandidater fra
Hafslundsøy, men ingen av dem fikk plass i menighetsrådet (de ble begge vararepresentanter). I 2011
var fem av de tretten kandidatene fra Hafslundsøy.
Én ble valgt inn i menighetsrådet, de fire andre ble
vararepresentanter.
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Konfirmantene i Hafslundsøy kirke søndag 7. juni 2015. (Foto: Studio S)

50-årskonfirmantene samlet
På bygdedagen, søndag 21.
juni, var som vanlig årets
50-årskonfirmanter invitert il
gudstjenesten i Varteig kirke.
16 av de som ble konfirmert
sensommeren 1965 hadde funnet veien tilbake til Varteig
denne flotte junisøndagen. Etter gudstjenesten fikk jubilantene tilbud om hesteskyss til
Bygdehallen. Der var menighetsrådet vertskap for lunsj
for 50-årskonfirmantene med
ledsagere. Noen traff hverandre igjen for første gang på
flere ti-år, og mange hadde
hyggelige minner å dele med
hverandre over kaffekoppene.

Konfirmantkullet 1965. (Foto: Solberg foto)

Varteig menighetsblad
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Konfirmantene i Varteig kirke søndag 14. juni 2015. (Foto: Studio S)

50-års konfirmantene i Varteig, fotografert etter bygdedagsgudstjenesten i Varteig kirke søndag 21. juni. Foran fra venstre: Aud
Sulusnes, Bjørg Bøe Wendelbo, Anne-Marie Borgen og Unni Folkestad Torkildsen. I andre rekke fra venstre: Elisabeth Sælid
Kjærnsrød, Ragnhild Lunde Komperød, Solveig Skarpnord, Jorun Kullerud, Marianne Brenne og Anne Kristine Småberg Aasen.
Bak fra venstre: Steinar Eriksen, Helge Bergby, Kåre Lunde, Arne Belsby, Arnfinn Kullerud og Geir Lunde. (Foto: Ketil Strebel)
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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.
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Eget møte for å ta imot gamle bilder
Varteig Historielag har helt siden stiftelsen i 1982 arbeidet med å
sikre gamle bilder med tilknytning til bygda. Vissheten om at det
fortsatt kan ligge gamle fotoskatter på loft eller i kjeller gjør at laget har satt av en egen fotokveld til formålet mandag 21. september.
– Vi har rundt 4000 bilder i vårt arkiv,
og drøye 2200 av dem er siden våren
2013 lagt ut på nettet. Stadig får vi
mange og flotte fotografier inn til vår
bildesamling, og nettopp denne responsen gjør at vi tror det fortsatt er mye
bildemateriell å hente inn, sier Knut
Øyvin Skaar, leder for historielagets
bildegruppe.
Mandag 21. september håper han derfor
at folk kommer med album og fotobun-

ker når historielaget har fotokveld i
Peisestua på Bygdehallen.
- Vi stiller med mannskap til både å
skrive ned relevant informasjon om
bildene, og til å skanne fotografiene.
Dermed vil folk få med seg bildene
sine hjem samme kvelden, framholder
Skaar.
Han viser til at historielaget våren 2011
hadde en tilsvarende fotodag på skolen,
og der kom det inn rundt 300 bilder.

Mer enn 2200 Varteig-relaterte bilder
ligger ute på nettet. Blant annet dette
fantastiske bildet av Lava Høgås fordypet
over Bibelen. Lava var født på Vesle-Bøe
i 1870, men bosatte seg på Høgås i Os da
hun giftet seg med Anthon Andreassen.
Lava døde i 1962.
– Vi takker for ethvert bilde som skjenkes historielaget. Det er en prioritert
oppgave for oss å sikre gamle bilder,
og vi får en enorm respons både på
hjemmesiden og på Facebook når vi
publiserer nye bilder, forteller Skaar.
De publiserte bildene finner du for øvrig i Varteig Historielags Fotosamling
– på webadressen http://www.varteighistorielag.no/VHigalerie/
Under fotokvelden 21. september skal
Knut Øyvin Skaar også ha en presentasjon av historielagets bildearkiv.

To av medlemmene i historielagets bildegruppe, Øistein Bøe (t.v.) og Knut Øyvin Skaar.

Konfirmantene kommer!
Her er en oversikt over de første
samlingene:

•

Søndag 30. august kl 11: Gudstjeneste i
Varteig kirke, med presentasjon av Varteigkonfirmantene.

• Onsdag 2. september kl 18: Foreldremøte i Varteig kirke.
• Søndag 6. september kl 11: Gudstjeneste i Hafslundsøy kirke, med presenta-

sjon av Hafslundsøy-konfirmantene.

• Lørdag 12. september kl. 11: Pilegrimsvandring ved Grinerød. Vi kjører
sammen fra Varteig kirke. Møt kl. 10.30.

Breidablikks
venner
har møter på Breidablikk
følgende dager i høst:

Fredag 18. september kl. 19.00.

• Onsdag 16. september kl 18: Samling i Varteig kirke.
• Søndag 18. oktober kl 11: Gudstjeneste i Skjebergdalen kirke, med presenta-

Fredag 16. oktober kl. 19.00.

Er det noen som har glemt å melde seg på, så er det fremdeles mulig. Ta kontakt
med menighetspedagog Kirsten Brandt.
kirsten.brandt@sarpsborg.com
mob tlf: 93637578

Vi har bevertning og utlodning på
våre arrangementer, og ønsker

sjon av Skjebergdalen-konfirmantene.
Da er vi godt i gang, og vi gleder oss til samlingene med årets flotte konfirmanter!

Fredag 20. november kl. 19.00.
Besøk av forstander Terje Berg som
vil kåsere og holde andakt.

ALLE HJERTELIG VELKOMMEN
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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.

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

6. september:
13. september:
20. september:
27. september:
4. oktober:

Søndagsskole
Søndagsskole
Søndagsskole
Høstferie / fri
Høstferie / fri

Alle hjertelig velkomne til variert samlinger
med bibelfortellinger, sang og lek.

Program for
Varteig
Bygdekvinnelag
15. september kl. 18.00:
Besøk hos Steinar og Jon Kokkim på
Kokkimbråten.
20. oktober kl. 19.00:
Årsmøte på Bygdehallen i Varteig.
2. november:
Varteig Bygdekvinnelag 80 år, Festiviteten.

HEI ALLE SOM
FYLLER 4 ÅR I 2015!
Her kommer en invitasjon til å få
kirkeboka for 4-åringer!
Søndag 13.september kl.11 er du
velkommen til familiegudstjeneste
i Varteig kirke. Da kan du få din
egen kirkebok! Du og familien og
fadderne dine er spesielt velkommen til denne merkedagen.
Barnekoret Minsten deltar med
sang og glede, og vi får være med!
Hilsen
Varteig menighet
Kontaktperson: menighetspedagog
Kirsten Brandt, tlf. 93637578
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Slekters gang

Døpte:

Hafslundsøy kirke:
Niklas Leander Thon Nilsen
Varteig kirke:
Einar Andreas Andersen
Amelia Sofie Sandvik Hansen
Andrine Larssen Lunde
Linnea Bredesen Lunde
Victoria Matysiak Johansen
Inger Ovidia Flekkum
Sofia Hendrickx
Mie Alvine Johansen
Liam Sannes Evensen

Døde:

Sverre Kingsrød
Per Hvidsten
Solveig Lilly Aamodt
Arne Bøhaugen
Erling Brenne

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.
Prostiprest Edgar Bostrøm:
Mobiltelefon: ........... 402 45 678
E-post:
edgar.bostroem@sarpsborg.com
Menighetspedagog
Kirsten Brandt:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 81
Mobiltelefon: ........... 936 37 578
E-post:
kirsten.brandt@sarpsborg.com

Sarpsborg og omegn
begravelsesbyrå

Benjamin Nordling

Svein Åge Johansen

Hans K. Helgesen

Birgit Groth

Organist i Varteig kirke
Tom Rønningsveen:
E-post:
tom.roenningsveen@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

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 27. september

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

Hasle menighetssenter.

Søndag 4. oktober

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

Tirsdag 6. oktober

Varteig kirke.

Søndag 30. august

Vingårdssøndag/14. søndag i treenighetstiden
Luk 17,7–10
5 Mos 8,7.11–18 og1 Kor 3,4–11
Varteig 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.

Søndag 13. september

16. søndag i treenighetstiden
Matt 5,10–12
Salme 13,2–6 og 1 Pet 4,12–19
Varteig kirke kl..11.00:
Familiegudstjeneste med høsttakkefest
ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og
menighetspedagog Kirsten Brandt.
Minsten synger. Utdeling av 4-års bok.
Offer til menighetens trosopplæringsarbeid.

Med forbehold om endringer.

Søndag 11. oktober

20. søndag i treenighetstiden
Mark 10,2–9
1 Mos 2,18–25 g Ef 5,31–33
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Edgar
Bostrøm.

Søndag 18. 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. Offer til menighetens trosopplæringsarbeid.

Søndag 6. september

15. søndag i treenighetstiden
Luk 10,38–42
2 Mos 19,1–6 og Fil 4,10–14
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Edgar
Bostrøm og menighetspedagog Kirsten
Brandt. Presentasjon av konfirmantene
på Hafslundsøy. Offer til Kirkens bymisjon i Sarpsborg.

Hafslundsøy kirke kl. 17.30
Hverdagsgudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kirsten Brandt. Offer til menighetens misjonsprosjekt.

Hafslundsøy kirke

Søndag 20. september

17. søndag i treenighetstiden
Luk 7,11–17
1 Kong 17,17–24 og 1 Kor 15,35–45
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid
D. Levinsen. Diakoniens dag. Offer til
menighetens diakoniarbeid.

Søndag 25. oktober

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

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 10. september kl. 19.00:
Forsonet mangfold eller kirkesplittende uenighet v/ Ørnulf Elseth
Torsdag 8. oktober kl 19.00:
«Det store puslespillet».

Møte i
Misjonssambandet, Varteig
Søndag, 13. september kl 18 00 på Breidablikk
Taler: Gunnar Oseng
Søndag, 11. oktober kl 18 00 på Breidablikk
Taler: Arnfinn Husby
Enkel bevertning
Gave til NLM
Du er hjertelig velkommen!

Verden for Kristus
NLM

Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad, Apolloveien 39, 1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 22. september.

Varteig
Historielag
Vi er i startgropa for et høstsemester som burde inneholde
noe for enhver smak. Første
arrangementet er allerede lørdag
5. september, med høstvandring i
Kingsrød-kroken. Deretter blir det
fire møter fram mot jul.
Lørdag 5. september kl. 11.00:
Høstvandring i Kingsrød-kroken med
Yngvar Kingsrød som guide.
Mandag 21. september kl. 19.00:
Fotokveld på Bygdehallen. Vi oppfordrer
folk til å komme med bilder for skanning
denne kvelden. Knut Øyvin Skaar skal også
ha en presentasjon av bildearkivet.
Mandag 19. oktober kl. 19.00:
Møte i Peisestua på Bygdehallen. Torbjørn
Greipsland kåserer om Inga fra Varteigs
barnebarn Kristina, som var både norsk
og spansk prinsesse.
Mandag 9. november kl. 19.00:
Møte i Peisestua på Bygdehallen. Trond
Svandal kåserer om «Tusenårsstien».
Mandag 7. desember kl. 19.00:
Møt e i P eisest ua på B ygdehallen.
Kjell Einar Andersen forteller fra en
villmarkstur i Labrador, og om besøk på
norrøne bosettinger på Newfoundland,
Labrador og Grønland.
Vi minner om at Inga 2015 på 96 sider
og spekket med god lokalhistorie er for
salg. Prisen er som de siste årene, 100
kroner. Likeså dialekt-CD’en med komplett
teksthefte med lokale ord og uttrykk. «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 er
150 kroner.
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
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

