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Søndag 27. sept kl 11.00: Søndagsskole i Betania, Ise.
Søndag 27. sept 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.
Søndag 08. nov kl 10.00: Søndagsskole med frokost i
Betania, Ise.
Torsdag 12. nov kl 19.00: Undervisningskveld i Hasle
Menighetssenter. Tema: ”Diakoni og misjon”. Taler:
Åslaug Gabestad.
Tirsdag 17. nov kl 11.00: Formiddagstreff, Betania, Ise.
Andakt v. Gunnar Navestad, sang av Tor Bersvendsen.
Søndag 22. nov kl 11.00: Søndagsskole i Betania, Ise.
Søndag 22.nov kl 17:00: Storsamling, Hasle Menighetssenter. Tema: ”Bønn - å snakke med Gud”. Taler:
Torhild Nordberg. Sang av Borge Soul Children
Storsamlingene er lagt opp for hele familien.
Undervisningskveldene er først og fremst beregnet på voksne.
Vil du ha en påminnelse på SMS når et møte nærmer seg?
Gi beskjed til Knut Holmen, mob 909 77 805
eller på e-post: koholm@online.no.
Mer om oss på www.vi.normisjon.no og på Facebook

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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Gratulerer,
du har oppnådd dagens mål!

Det kan ligne et bibelvers, herlig og oppmuntrende! Men ordene kommer ikke fra Bibelen,
derimot fra mobiltelefonen. Uansett, disse ordene satte i gang noen tanker hos meg og jeg
deler mitt tankespinn med dere som vil lese:
Noen ganger er sofaen det beste stedet å være, tenker jeg. Særlig når kroppen verker og viljen til å røre på den, er minimal. Sånn var det noen dager for meg i august. Inntil jeg kreka
meg opp, tok min nye mobiltelefon i lomma og la ut på en bitteliten tur i lysløypa. Det gikk
bra. Jeg kom hjem. Ja, mer enn det! Telefonen i lomma ga fra seg en plingelyd og jeg måtte
se hvem det var som vil meg noe. Da får jeg meldingen: Gratulerer, du har oppnådd dagens
mål! Du har gått 6018 skritt!
Ikke visste jeg noe om skrittelleren, og ikke visste jeg noe om hvor mange skritt jeg skulle gå.
Men overraskelsen og gleden over en sånn beskjed, var fantastisk! Det var et evangelium.
Nå i ettertid har jeg lært mer om mobiltelefonen og appen jeg hadde fått. Jeg innser også at
6000 skritt ikke er mye, om jeg skal sammenligne meg med andre. Det skal jeg selvfølgelig
ikke, men gjør det av og til likevel. Noen går 12000 skritt om dagen, noen mange ﬂere, mange
går færre. Alle går vi de skrittene vi skal, og som vi har krefter til å gå, tenker jeg. Og da
er det ikke bare mosjon jeg tenker på, men livet og livsveien vår. Pilegrimsveien, som det er
populært å kalle vandringen nå.
Så ﬁnnes det en vei de ﬂeste av oss bare er vitne til gjennom tv-ruta: Flyktningeveien. Mennesker som har reist seg så godt de kan, forlatt det som en gang var et hjem, en sammenheng,
en tilhørighet. De har gått ﬂere skritt enn vi noensinne kan forestille oss. De har ingen skritteller, de har ﬂyktet fra krig og nød. Det er våre søsken, vår neste, som går mer enn hva de
har krefter til. Veien har vært lengre enn vi kan forstå. Nå utfordres vi til å være en stemme
som sier: Du har oppnådd dagens mål! Velkommen! Vi utfordres til å være medmennesker
som gjør vårt ytterste for å hjelpe der det trenges og til å ta i mot hverandre, slik Kristus tar i mot oss.
Vi er forskjellige, har fått ulike krefter, har ulik funksjonsevne og
muligheter. Målet for oss som er kristne er å komme hjem, og få
høre fra en åpen dør og en åpen favn: Velkommen!
I mellomtiden får vi gå våre skritt og fullføre dagens mål. Vi
går ikke alene, Jesus har lovet å gå med oss. Mange og raske
skritt, eller færre, eller om vi må holde senga. Det er livsveien,
pilegrimsveien sammen med Jesus, som er målet og som fører
oss til målet!
I Filipperne 3, 13– 14 kan vi lese: Mine søsken, jeg tror ikke
om meg selv at jeg har grepet det. Men èn ting gjør jeg: jeg
glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som
ligger foran, og jager fram mot målet, mot den seiersprisen
som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.
Til lykke med pilegrimsveien, med mange eller få
skritt. På rette eller kronglete veier. I senga eller
sofaen. Vi kan alle få være med, og vi kan få ﬂere
med oss! Vi kan oppnå dagens mål! Gjennom
bønn og omsorg, i fellesskapsbyggende arbeid,
i all god gjerning der vi er, over alt hvor vi har
muligheter til å gjøre godt.
Kirsten
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Gamle glimt fra Varteig og Hafslundsøy

Helgeby fotografert omkring 1930. Foran sitter ekteparet Marius og Lovise Gundersen. Stående datteren
Ingrid gift Kristoffersen og hennes mann Erling Kristoffersen. På hesten sitter Marius og Lovises sønn Isak
og Erling og Ingrids datter Laila (senere gift Jensen). Låven i bakgrunnen brant i 1950 og ny driftsbygning
ble oppført. Boligen og bryggerhuset står fortsatt, men har blitt gjenstand for omfattende renovering.
(Bildets eier: Gunnar Gundersen.)

Familiebedrift på gammel slektsgård
Da Hans Jakobsen drev «Heljebøe» på Hafslundsøy fra 1780-tallet, kunne
han nok ikke forestille seg hvordan livet kom til å arte seg på gården 235
år senere.
Vi tror imidlertid han hadde nikket anerkjennende til hvordan hans tipptipptippoldebarn Tore, Svein
og Morten Gundersen jobber for å sikre nye markeder for familiebedriften Gundersen Galvano AS.
Faren Gunnar Gundersen startet firmaet i 1985, og brødretrioen overtok bedriften på Nordre Helgeby
i 2002. De har i dag ni ansatte på lønningslista, men på det meste har de vært 16 ansatte i bedriften.

Hans var leilending

Hans Jakobsen var født i 1763, og var leilending på et samlet Helgeby. Den gang var det Hafslund
som eide alle gårdene på Øya. Første selveieren ble sønnen Gøte, da han fikk skjøte på gården i 1853.
Seks år senere ble gården delt mellom tre av sønnene til Gøte. Andreas fikk Berget, Hans det søndre
Helgeby og Gunder det nordre. Det er følgelig gjennom Gunder Gøtesen man kommer fram til dagens
eiere på Nordre Helgeby. Sønnen Marius Gundersen overtok i 1906, barnebarnet Isak i 1917 og oldebarnet Gunnar i slutten av 1970-tallet. Han eier fortsatt gården.

Kuer og griser

Gunnar Gundersen er født i 1943, og forteller om hest, sju kuer og noen ungdyr på båsen. Dessuten
drev faren med griseoppdrett, med tre-fire purker og rundt 20 slaktegris.
Melkeproduksjonen opphørte på 1960-tallet, men driften fortsatte i mange år med fôringsdyr. Dyr er det for øvrig fortsatt
på gården. – Da jeg var 60 år fikk jeg to lam i bursdagsgave.
Nå har jeg 160 sauer, ler Gunnar Gundersen.
Gunnar er oppriktig glad i sauene sine, og synes det er koselig
når både unge og eldre stikker innom for å se på dyrene. I et
skogsholt har de i tillegg bygd opp et flott parkanlegg med
både lavvo og gapahuk som brukes flittig både av skoleklasser og barnehager.

før og nå
Varteig menighetsblad
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Fabrikklokalene til Gundersen Galvano på Helgeby. Til
venstre ser vi låven på gården.
(Bildets eier: Gundersen Galvano.)

Far Gunnar og sønnene Morten, Tore og Svein Gundersen,
sistnevnte daglig leder, foran fabrikklokalene på Helgeby.
Bygningsmassen er på rundt 2500 kvadratmeter.
(Foto: Øistein Bøe.)

Forniklingsverksted

Allerede som 16-åring begynte Gunnar Gundersen å jobbe for onkelen sin, Konrad Andersen. Han drev forniklingsverksted i
østre bydel, og i 1976 overtok Gundersen driften.
– Det var imidlertid ikke utviklingsmuligheter inne i byen, så derfor ønsket vi å etablere oss med ny fabrikk her på Helgeby,
forklarer Gunnar Gundersen. Med god hjelp av de to eldste sønnene Tore og Svein startet de byggearbeidene i 1982. Det meste
ble gjort som egeninnsats, og tre år senere kunne driften starte i Gundersen Galvano. Etter hvert kom også yngstesønnen
Morten med i driften.
Gunnar Gundersen forteller om mange gode år for bedriften og stadig behov for utvidelse. – Vi hadde stor ordretilgang, og gikk
to skift for å ta unna, forteller han.

Omstilling

Driften på Øya-fabrikken baserer seg på elektrolytisk og kjemisk overflatebehandling, og i mange år utgjorde de lokale kundene
en svært stor andel av kundemassen. For rundt ti år siden skjedde det imidlertid en forandring.
– Mange av kundene flagget ut til lavkostland, og resultatet var en betydelig nedgang i ordremassen vår, forteller brødretrioen
som driver bedriften. Av lokale kunder er det nå stort sett Loyds Industri på Iseveien og Profesjonell Mekanikk på Grålum tilbake.
Far Gunnar har ikke noe ansvar i bedriften lenger, men følger naturlig nok tett med i det som skjer. Og han berømmer sønnene
for omstillingen som er gjort de siste årene. – Dette hadde aldri jeg klart i min tid, sier faren.
Brødrene forteller om tilpasning til nye markeder, hvor man blant annet har innrettet seg mot forsvarsindustrien. Benteler
har også blitt en viktig kunde.
I august ble bedriften ISO-sertifisert. – Det vil utvilsomt være nøkkelen til nye markeder, så vi ser lyst på framtiden, forsikrer
Tore, Svein og Morten Gundersen.
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, 2/15 Huken og 3/15 butikken på Tangen.
Har du kommentarer eller synspunkter på serien, send mail til varteighistorielag@gmail.com
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Formiddagstreff i
Hafslundsøy kirke

Hver 4. tirsdag i måneden samles
vi til Formiddagstreff i Hafslundsøy
kirke kl. 11.00.
Vi har variert program, hyggelig
fellesskap, bevertning, sang, utlodning og andakt.
Tirsdag 27. oktober får vi besøk av
Hilde Torp som er diakon i Sarpsborg, og Knut Bøe som skal spille
for oss.
Tirsdag 24. november blir det fokus
på advent og jul.

Du er hjertelig
velkommen!

KIRKEROTTENE INNTAR SARPSBORG
Velse og Fredo, kjent fra filmene om kirkerottene, reiser nå rundt som barneteater og
skal vise forestillingen:

”Kirkerottene og Kattunge”
Etter forestillingen serveres pølser
Forestillingen passer spesielt
for barn fra 3-7 år

Breidablikks
venner
har møter på Breidablikk
følgende dager:

Billett pris Barn kr 50,- Voksen gratis

FREDAG 16. OKTOBER KL 18:00 I SARPSBORG KIRKE
Dørene åpnes kl 17:30. Billetter selges ved inngangen

Fredag 16. oktober kl. 19.00.
Fredag 20. november kl.
19.00.
Besøk av forstander Terje Berg
som vil kåsere og holde andakt.
Vi har bevertning og utlodning på våre arrangementer,
og ønsker

ALLE HJERTELIG
VELKOMMEN

KIRKEROTTENE INNTAR SARPSBORG
Velse og Fredo, kjent fra filmene om kirkerottene, reiser nå rundt som barneteater og
skal vise forestillingen:

”Kirkerottene og Kattunge”
Etter forestillingen serveres pølser
Forestillingen passer spesielt
for barn fra 3-7 år
Billett pris Barn kr 50,- Voksen gratis

FREDAG 16. OKTOBER KL 18:00 I SARPSBORG KIRKE
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Det nye
bispedømmerådet
Det ble avgitt 56.977 stemmer ved valget av leke medlemmer til Borg bispedømmeråd. 34.363 benyttet listen
til «Åpen folkekirke», og det ga fire plasser i bispedømmerådet. 24.013 benyttet listen til «Mangfoldig folkekirke», og det ga tre plasser.
Bispedømmerådet har ti medlemmer.
Det er sju leke medlemmer som, i Borg
bispedømme, velges ved direkte valg der
alle medlemmer av den norske kirke har
stemmerett (medlemmer som er 15 år
eller eldre i valgåret). I tillegg er det en
representant for de geistlige ansatte i
bispedømmet, en representant for leke,
kirkelige ansatte og biskopen.

Disse er valgt:
Åpen folkekirke
Karin-Elin Berg
Marianne Skadal
Solveig Julie Mysen
Maja Andresen Osberg

37578
37390
36142
36046

Varamedlemmer
Pål Antonsen
Trine Britt Nordstrøm
Rolf Henning Reikvam
Kjetil Hafstad

35654
35158
35153
34994

Mangfoldig folkekirke,
nominasjonskomiteens liste
Anne Enger
26108
Anne Elisabeth Brun
Andersen
25001
Erling Birkedal
24498
Varamedlemmer
Lasse Thorvaldsen
Anne-Kari Raaen
Skardhamar
Bjørn Solberg

Disse er valgt inn i Varteig
menighetsråd 2015-2019:
Ingrid Sikkeland Lunde, 34 år, Ise
Martin Hansen, 35 år, Varteig
Knut Bøe, 72 år, Varteig
Kjell Øivind Lunde, 71 år, Hasle
Åsta Iren Petterson Grøtvedt, 55 år,
Hafslundsøy
Anne-Marie Borgen, 64 år, Varteig
Lars-Jørgen Karlsen, 38 år, Hasle
Torleif Thalberg, 68 år, Hafslundsøy
Varamedlemmer i rekkefølge:
Inger Nilsen, 56 år, Ise
Per Andresen, 74 år, Hafslundsøy
Lill-Anita Martinsen, 50 år, Hafslundsøy
Arild Tormod Bøe, 68 år, Hafslundsøy
Åslaug Sødal Gabestad, 37 år, Ise
Valgdeltagelsen i Varteig sokn var på
14,6 prosent. I Varteig krets var valgdeltagelsen på 27,4 prosent.

Vil du utgjøre en forskjell?
Ditt nærvær
kan gi andre håp.

24279
24057
23770

Valg av lek kirkelig tilsatt medlem
Runar Godø, Fredrikstad
kirkelige fellesråd
159
Varamedlem
Gunnlaug Brenne, Trøgstad
kirkelige fellesråd
141
Valg av prest
Marta Botne
Varamedlem
Svein Skarholm:

I Borg bispedømme har 14 % av medlemmene avgitt stemme til til valg av
leke medlemmer til Borg bispedømmeråd. Dette er en økning på 57 % fra
valget i 2011.

Varteig
menighetsråd

55
43

Kurs for nye frivillige til vår krisetjeneste på telefon og internett
starter i Askim og Greåker. Vi søker deg som er over 20 år, har
tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg. Ta kontakt i dag for mer
informasjon.
Send e-post til borg@kirkens-sos.no eller ring 69 100 500.
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Menighetens misjonsprosjekt:

Hjelp barn og ungdom ut av slummen!

I kirkebønnen i Varteig
og Hafslundsøy kirker ber
vi ofte for daghjemmene
i slummen i Bangkok og
skoleinternatet nord i
Thailand. Varteig sokn
har en samarbeidsavtale
med Det Norske Misjonsselskap. Vi støtter et av
NMS’ prosjekter i Thailand, prosjektet «Barn og
utdanning.»
Forbønn for prosjektet i Thailand, for
barn og ungdom der og for daghjemmene og skoleinternatet er en del av
samarbeidsprosjektet. En annen side
av de er at vi samler inn penger til
prosjektet, blant annet ved ofringer i
kirkene våre. Og vi sprer informasjon
om arbeidet som utføres der. Både for
de som arbeider der og for barna er vissheten om at noen på den andre siden av
jorda vet om dem, tenker på dem, støtter
dem og ber for dem viktig.
Dette er prosjektet «Barn og utdanning.»
•Drift av Immanuel daghjem, Bangkok
•Drift av barnehage ved bydelssenteret
Lovsangshjemmet, Bangkok
•Støtte til internatet Immanuelhjemmet i Phibun, nordøst i landet
Immanuelkirken i Bangkok driver to
daghjem; Immanuel daghjem (3 - 6 år)
som holder til i kirkens egne lokaler,
og bydelssenteret Lovsangshjemmet
(6 måneder - 3 år) som ligger under
en motorveibro like ved slumområdet
Klong Toey. Her får barn fra slumområdet omsorg, næringsrik mat, opplæring
og mulighet for utdanning.
Det kreves betaling, men beløpet reguleres i forhold til foreldrenes inntekt.
Flere barn får dermed nesten friplass.
Ved internatet Immanuelhjemmet i
Phibun i Nordøst-Thailand tilbyr en
barn og unge et sted å bo mens de går
på skolen, til de er ferdig med videregående.

Lovsangshjemmet i Bangkok
Hvis du betaler 10 kroner for pass kan du bare forvente
å få pass verdt 10 kroner. På Lovsangshjemmet er det
ikke slik. På Lovsangshjemmet får de fattigste og mest
trengende barna et fullverdig barnehagetilbud av høy
kvalitet selv om de ikke kan betale mer enn 10 kroner
dagen, takket være givere i Norge.
I den stille uken var vi på hjemmebesøk til alle barna som har gått på lovsanghjemmet i år. Hovedmålet med disse besøkene er å få tilbakemeldinger på året
som har gått. Hva er brukerne fornøyde med og hva vil de forandre. Det er alltid
hyggelig å få skryt og det fikk vi masse av. Mange av barna har akkurat startet i
ny barnehage og foreldrene og barna savnet lovsanghjemmet. Nå etter de hadde
byttet barnehage så de svært tydelig hvor bra lovsangshjemmets barnehage er.
Av alle de gode tilbakemeldingene
vi fikk er dette noen av det positive
mange nevnte.
• På lovsanghjemmet er det få barn
per voksne.
• Dere slår ikke barna
• De voksne er oppriktig opptatt og
glade i barna.
• Her lærer de engelsk
• Blir vandt med utlendinger
• Dere snakker pent om og til barna
• Dere har «HISO» (high society) leker
• Lekeplassen er like fin som rikmanns ungene sine
• Her lærer de å bli glad i musikk
og dans.
• Her er de trygge og får lære
Vi hadde med oss et ark med mange
spørsmål og det ble mange gode samtaler. Et av spørsmålene handlet om
Lovsangshjemmet i Bangkok er en del av
hva de syntes om at lovsanghjemmet
prosjektet «Barn og utdanning». Foto: Det
er en kristen barnehage. Nesten alle
Norske Misjonsselskap.
syntes dette var bra selv om de fleste
av barna er buddhister. Mange hadde
valgt denne barnehagen nettopp fordi barnehagen var kristen og den måten barna
blir behandlet på der.
I endel av familiene var forholdene dårligere en vi var klar over. Mangel på arbeid, skilsmisser, sykdom og andre problemer ble delt. Vi lyttet og informerte om
de hjelpetiltak vi kan bidra med gjennom eldreprosjekt og stipendordninger for
skoleelever. Dette er nyttige dager for oss ansatte å se og oppleve barnas hjemmesituasjon. Dette hjelper oss å skape en god hverdag for barna i barnehagen.
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Fest for nye og gamle studenter på Immanuelhjemmet
For første gang har
Immanuelhjemmet arrangert en leir for tidligere studenter. Jeg
fikk være med på dette
på vegne av NMS, siden
NMS i alle år har vært
hovedstøttespiller for
dette prosjektet.
Det var ikke så mange som kom denne
gang, de aller fleste var blant de som
bodde på internatet da det nettop hadde
åpnet- for mer enn 20 år siden. For de
som kom, for alle de nåværende studentene og for oss fra NMS så var dette en
veldig kjekk opplevelse. De tidligere
studentene var alle enige om at dette
skulle de snart gjøre igjen og da skulle
de jobbe for at mange flere kunne delta.
På lørdagskvelden fikk flere av disse
tidligere studentene mulighet til å fortelle om hvordan det hadde gått med de
etter at de hadde flyttet ut av internatet,
og de fortalte morsomme episoder fra
livet på internatet- til stor glede for de
nåværende studentene. De fortalte også
om hva internatet hadde betydd for de.
Mange rørende historier. Jeg kjente
på en stor glede og stolthet på vegne
av NMS og alle dere som har støttet
internatet da jeg satt der og hørte de
fortelle. Dette formidlet jeg også til de
da jeg hadde en hilsen fra NMS, og jeg
fortalte de at jeg skulle fortelle historiene deres videre til dere der hjemme.
En lege startet å fortelle. Han kom fra
en svært fattig familie og i landsbyen
han bodde så var det ingen mulighet
for han å gå videre på skole da han var
ferdig med barneskolen. Han fikk bo på
internatet fra han begynte på ungdomskolen til han var ferdig på vidergående.
Han fortalte videre at da han var ferdig
med ungdomskolen så hadde han for
dårlige karakterer til at han kunne
fortsette på vidergående, men siden han
var en sosial resursperson på skolen så
fikk han gå videre og fortsatte derfor å
bo på internatet. Han fikk etterhvert
mulighet til å utdanne seg til lege, som
han nå jobber som.
Flere av de tidligere elevene var blitt
lærere. En av disse var Chaiwat, hans
bakgrunn lignet på legen sin, kom fra en
fattig familie og hadde ingen mulighet
til å gå videre på skolen i landsbyen.

Fra sommerens leir på Immanuelshjemmet. (Foto: Det Norske Misjonsselskap)
Han bodde på internatet i 6 år og han
var også utvekslingstudent til Solborg
folkehøgskole i Stavanger et år. Han
utdannet seg til lærer siden han hadde
et ønske om å dra tilbake til NordØst
Thailand for å bidra til utvikling der.
Det har han nå fått mulighet til og jobber som lærer på en skole der.
Ei jente kom fra en kristen familie som
var svært fattig. Hun fikk også mulighet
til å bo på internatet og fikk tatt seg en
god utdannelse. Hun satte veldig pris på
at hun kunne bo på et kristent internat
og at hennes buddistiske venner som
også bodde der fikk mulighet til å lære
om Jesus, og mulighet til å se og oppleve
hva kristendommen var.

Mange flotte historier. Jeg synest det
var svært kjekt å se at flere av de hadde
dratt tilbake til NordØst Thailand for å
være med å utvikle det området.
Alle var det svært takknemlige for
Immanuelhjemmet og at gjennom å
bo der så fikk de mulighet til å ta en
utdannelse og få oppfylle sine drømmer.
Jeg holder på (som jeg har skrevet om
tidligere) med en evaluering av Immanuelhjemmet og fikk mulighet til å
ha et møte med noen av disse tidligere
elevene. Det var veldig lærerikt. Alle
såg at samfunnet hadde forandret seg
mye siden de bodde på internatet og alle
hadde opplevd at deres landsby hadde
fått ungdomskole, men mente likevel
at internatet fortsatt hadde en viktig
funksjon i 2015

Mer om prosjektet
«Barn og utdanning» i Thailand
Artiklene på disse sidene er hentet fra bloggen «Drømmen om en fremtid», skrevet av Margrethe Reve Brandsæter. Hun skriver om små og store hendelser på
daghjemmene og internatet. Bloggen hennes kan du lese på denne nettadressen:

http://drommenomenfremtid.blogspot.no/
Du finner også informasjon om prosjektet på internettsidene til Det Norske
Misjonsselskap:

http://www.nms.no/barn-og-utdanning-thailand/category2388.html
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0-1 år, tirsdager kl. 11-13
på Hasle menighetssenter
6. oktober
Informasjon om neste semester
i neste nummer

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
14. oktober
28. oktober

for barn 1-3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30
11.
november
i Hasle
menighetssenter:

25. november

30. mars, 6. april og 13. april

Andre arrangementer der barnesangen synger/deltar:
6. oktober kl 17.30, Hafslundsøy kirke: Barnekor
Hverdagsgudstjeneste
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
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Fargelegg
Jesus blir døpt av
Johannes.

Tegn en krokodille
1. Bruk blyant.
2. Flere detaljer, fortsatt blyant.
3. Flere detaljer og mønstrene i
krokodilleskinnet. Etterpå tegner
du strekene på nytt med en tynn,
svart, vannfast tusj. Ta gjerne en
kopi av strektegningen før du
fargelegger.
4. Fargelegg krokodillen!

Tegning:
Kari Sortland

1

3

2

4

Abonnér på barnebladet

nr.9

David og Goliat

nr.12

nr.13

side 7–10

Himmelrik
og de sm et
å

Gulliver:

David og Batseba
: side
Gulliver
ne:
ente
Tårnag 0
7–1
side

2

Gulliver:
side 2
side 7–10

Tårnagentene:
side 7–10

16 blader + DVD eller bok
(privatabonnement
= kun 365,hjem i posten)
Gruppeabonnement kun 199,per barn

Supersetning

Gulliver:
side 2

Salme 37,5

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

Bibeltegneserier
og gøyale aktiviteter!
Supersetning

Tårnagentene:

Salme 37,5

e

gje

gode
De n e r e n
jet

g

r

Christoffe

mfortellinger
20 tegnefil
liv.
fra Jesu
Fortelle

r:

rg

Produsent
Merete

innlesin

g je t ere n

ykking:

Dicentia

Tegnese

riemanu

s/produ

Runar Bang

:

,
Tønnesen
Asbjørn
Chris Murphy,
Vera Tataro, Jansen,
es,
Rikke Fjeld
Gaustadn
Raymond
Erik Ødegaard

n

g:

Føyen Arnevåg

DVD-tr

Harald Stoltenbe

Tegnere

te r e

Film
Animasjon:
Alve, CirkA

-DVD

En

sent:

eforbund
Søndagsskol
og © Norsk
0606 OSLO
Etterstad,
PB 6552

2011

Perfekt som
faddergave!
av DVD:
Bestilling
ole.no
ondagssk
butikk@s

En

-DVD fra

ent på

Bli abonn

lad
s barneb hjem i posten.
sskolen
rett
o
Søndag DVD + bok
sskole.n
+
sondag
14 blader på barnas@
Bestill

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

En
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Slekters
gang

Døpte:

Hafslundsøy kirke:
Lucas Haugen Brandt
Varteig kirke:
Ola Wilhelmsen
Linus Mathiesen Bøe
Lycke Brusevold-Nilsen

Vigde

Program for
Varteig
Bygdekvinnelag
20. oktober kl. 19.00:
Årsmøte på Bygdehallen i Varteig.
2. november:
Varteig Bygdekvinnelag 80 år, Festiviteten.

i Varteig kirke i 2015:
Silje Pedersen Thon
og Kent Rino Olsen
Line Irene Skoglund
og Ronnie Jacobsen
Ann Kristin Bergerud
og Lars Henry Eliassen
Jeanette Bråthen
og Hans Osvald Røhne
Tonje Bøe
og Håvard Bergerud

Døde:
Astrid Lunde
Åshild Bergby
Sverre Holand
Astrid Olaug Håkenstad
Bjørg Evelyn Johansen
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Varteig
menighetskontor

Grunnet omgjøringer i Sarpsborg
Kirkelige Fellesråd har Varteig
menighetskontor for tiden svært
begrenset og uregelmessig betjening
da vi ikke lenger har en daglig leder
eller sekretær, og presten og menighetspedagogen har mange av sine
arbeidsoppgaver andre steder enn på
kontoret. Ønsker dere å være sikre på
å treffe oss på kontoret er det lurt å
gjøre en avtale først. Vi er stort sett
tilgjengelig på mobiltelefon, og treffer
dere oss ikke der heller, så legg gjerne
igjen en beskjed, eller prøv å ringe
igjen . Kontortelefonen til Varteig
menighetskontor blir besvart av kirkekontoret i Sarpsborg når vi ikke er
til stede. Vi beklager ulempene dette
medfører.
Hilsen staben i Varteig

Sarpsborg og omegn
begravelsesbyrå

Benjamin Nordling

Svein Åge Johansen

Hans K. Helgesen

Birgit Groth

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

Lokaleid Begravelsesbyrå

Varteig presteog menighetskontor
Ingaveien 33, 1735 Varteig

Epost: varteig.prestegjeld@sarpsborg.com
www.sarpsborg.kirken.no
Sokneprest Ingrid D. Levinsen:
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: ........... 900 12 142
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
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 29. november

1. søndag i adventstiden
Matt 21,10–17
Jes 12,1–6 og Åp 3,19–22
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen og menighetspedagog Kirsten
Brandt. «Lys Våken!» Offer til menighetens trosopplæringsarbeid.

Søndag 6. desember

2. søndag i adventstiden
Joh 16,21–24
Jes 2,1–5 og Hebr 10,35–39
Hafslundsøy kirke kl. 18.00:
Lysmesse ved konfirmantene, prostiprest Edgar Bostrøm og menighetspedagog Kirsten Brandt. Offer til menighetens konfirmantarbeid.
Hafslundsøy kirke

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

Søndag 8. november

24. søndag i treenighetstiden
Luk 12,35–40
Salme 119,80–83 og Kol 1,24–29
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Edgar
Bostrøm. Temagudstjeneste: «Søndag
for de forfulgte». Offer til «Åpne dører».

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 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.

Lørdag 31. oktober

Varteig kirke kl 18.00:
Allehelgen. Minnegudstjeneste ved
sokneprest Ingrid. D. Levinsen.

Søndag 1. november

Allehelgensdag
Matt 5,13–16
Salme 84,2–8 og Hebr 12,1–3
Varteig kirke kl 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Varteig menighetskor synger.
Offer til Kirksen SOS.

Søndag 13. desember

3. søndag i adventstiden
Joh 5,31–36
Mal 4,4–6 og 2 Pet 1,19–21
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.
Varteig kirke kl. 16.00:
Julekonsert. Offer til dekning av utgiftene ved arrangementet.

Hasle menighetssenter.

Søndag 15. november

25. søndag i treenighetstiden
Matt 14,22–34
Salme 107,23–32 og 2 Kor 1,8–11
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 22. november

Domssøndag / Kristi kongedag
Matt 25,1–13
Job 28,20–28 og Kol 1,9–14
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til Kirkens fengselsarbeid.

Med forbehold om endringer.

Varteig 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 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 8. oktober kl 19.00:
«Det store puslespillet».
Torsdag 12 november kl. 19.00:
«Diakoni og misjon». Taler Åslaug Gabestad.

VELKOMMEN TIL
hverdagsgudstjeneste tirsdag 6.
oktober kl. 17.30 i Hafslundsøy
kirke! Der vil vi markere

FØRSTEKLASSINGER, som
vil få 6 års-boka.
HAFSLUNDSØY BARNEGOSPEL
SYNGER,
OG DET BLIR MYE SANG OG
GLEDE FOR ALLE SOM KOMMER.
HILSEN VARTEIG OG HAFSLUNDSØY MENIGHET.

Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad, Apolloveien 39, 1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 10. november.

Varteig
Historielag
Vi er godt i gang med høstprogrammet, der vi har lagt
bak oss både høstvandringen i
Kingsrødkroken og fotokvelden i
Bygdehallen. Tre møter gjenstår
fram mot jul.
Mandag 19. oktober kl. 19.00:
Møte i Peisestua på Bygdehallen. Torbjørn
Greipsland kåserer om «Kristina – både
norsk og spansk prinsesse». Kristina,
datter av kong Håkon Håkonsen (som var
sønn av Inga fra Varteig), var for over 750
år siden både norsk og spansk prinsesse.
Ekteskapet med den spanske prinsen ble
kortvarig, bare fire år. Da døde Kristina.
Hennes levninger er funnet i en sarkofag i
en landsby nord for Madrid.
Mandag 9. november kl. 19.00:
Møte i Peisestua på Bygdehallen. Trond
Svandal kåserer om «Tusenårsstien» –
1000 år på 1000 meter. Kulturstien er laget
til Sarpsborgs tusenårsjubileum i 2017.
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 i gamle Vinland
(Newfoundland), Markland (Labrador) og
på Grønland.
Vi minner om at historielaget har flere
eldre utgaver av årstidsskriftet Inga
for salg, og likeså de tre DVD-filmene
med skolefilmen fra 1959/bygdefilmen
fra 1961, kommunefilmen fra 1984 og
fløterfilm/1861-skuespill. Stykkpris for
filmene er 170 kroner.
Vi har også nytt opplag av 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.
Årets utgave av Inga har vi også fortsatt
for salg. Heftet er på 96 sider og spekket
med god lokalhistorie. Prisen er som de
siste årene, 100 kroner. 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

