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06.03 kl 11.00: Søndagsskoletime i Betania, Ise.
06.03 kl 19:00: Storsamling, Hasle Menighetssenter.
Bønnevandring. Tema: ”Nåde”
10.03 kl 19:00: Undervisningskveld, Hasle Menighetssenter. ”Guds brente barn.”
Jorunn Askerød, Kirkens Bymsjon.
15.03 kl 11.00: Formiddagstreff i Betania, Ise. Harald
Frorud taler og Knut Lande synger.
20.03 kl 11.00: Søndagsskoletime i Betania, Ise.
02.04 kl.19.00: Lovsangskveld i Hafslundsøy kirke m
BlesSing fra Rakkestad
03.04 kl 11.00: Søndagsskoletime i Betania, Ise.
10.04. kl 17:00: Storsamling Hasle Menighetssenter m.
Agnes Lied
”Å oversette Bibelen til alle språk”
14.04 kl. 19:00: Undervisningskveld, Hasle Menighetssenter. Tema: Kristuskransen
Taler: Ingrid D. Levinsen
17.04 kl 11.00: Søndagsskoletime i Betania, Ise.
19.04 kl 11.00: Formiddagstreff i Betania, Ise. Torgeir
Flateby taler og synger.
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

Møter i Misjonssambandet, Varteig
Søndag 13. mars kl 18 00 på Breidablikk
Taler: Olav Straume
Søndag 10. april. kl 18 00 på Breidablikk
Taler: Sverre Bøe (Video)
Søndag 8. mai kl 18 00 på Breidablikk
Taler: Arnﬁnn Husby
Enkel bevertning - Gave til NLM - Du er hjertelig velkommen!

Les menighetsbladet
på internett:
www.varteig.menighetsblad.net

Verden for Kristus
NLM
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Lukten av nåde
Påsken er for meg tiden da alt blir nytt. Den nye begynnelsen. Sol og nytt liv. Kanskje er det hestehov i grøftekanten? Og hva med blåveisen i Haslevika, er det noen
dunete små knopper som titter opp fra vinterens søvn? Vi leter og håper på tegn av
vår. Påsken for meg er varme ﬁskekaker til lunsj på brygga på Skjærhalden, der
båtlivet så vidt har starta opp etter vinteren. Det er grillukt på Storesand og bølgeskvulp mot stranda.
Påsken er for meg først og sist og midt i alt, Bibelens fortellinger om hva som skjedde
med Jesus. Det er fortellingen om svik og nåde, om død til liv. Om kjærligheten som
er sterkere enn døden.
Hva var påsken for Peter, Jesu disippel og venn?
Han var så sikker, den gode Simon Peter. Han skulle aldri svikte Jesus, om enn alle
de andre kom til å gjøre det. - Jeg blir tatt til fange og kommer til å dø, sa Jesus til
sine venner. - Dere kommer til å svikte meg alle sammen, sa Jesus. - Men når jeg er
stått opp igjen, så vil jeg møte dere på nytt!
Peter, han satt der og varmet seg vet et bål, den natta Jesus ble tatt til fange. Lukten
av bål satt i klærne hans lenge etter at tårene etter hans bitre gråt hadde tørket.
Gråten over sviket og nederlaget. Han hadde sviktet, han hadde nektet for at han
kjente Jesus. Lukten av bål, kom alltid til å minne ham om den svarteste av alle netter. Kunne det noen gang bli lyst igjen? Kunne livet få en ny start?
Så skjedde det: Jesus lot seg ta til fange, lot seg henrette på et kors. Men det var ikke
slutten! Det kom en ny begynnelse! Jesus var stått opp fra død og grav!
Nå er han på stranda. Tenner opp et bål. Hører bølgeskvulp
mot steiner og speider ut i morgendisen der de motløse disiplene kaver. De er uten håp og uten motivasjon til å ﬁnne
veien videre. De hadde glemt ordene Jesus hadde sagt til
dem: - Dere kommer til å svikte meg, men etter at jeg har
stått opp, vil jeg møte dere på nytt. Om de hadde glemt,
så hadde ikke Jesus glemt dem. Det ble lys og håp og
en ny begynnelse. De får frokost på stranda den morgenen. Brød og stekt ﬁsk. Lukten av bål og grillmat
setter seg i klærne. Peter kjenner igjen lukten. Men nå
lukter det ikke svik, det lukter nåde. Lukten av bål,
blir lukten av nåde.
Påsken for meg, er nettopp dette: Lukten av bål og av
grillmat. Det er bølgeskvulp mot stranda, ﬁskekaker
og våt jord, hestehov og blåveis. Det er nytt liv, en ny
start. Jesus er levende nær, og han møter oss på
nytt, der vi er. Han gir oss fremtid og håp.
Om vi nå i løpet av tiden som ligger foran,
skulle kjenne lukten av bål eller av grill, så
kan vi tenke at slik er lukten av nåde.
God påske!
Kirsten
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Gamle glimt fra Varteig og Hafslundsøy

Leif i Sikkilsdalen på hesteslipp, sommeren 1974 eller 1975.
Margareth Aaser, nå gift Haslien Bildent er fra 1971-72.
Foto (gamle bilder): Privat. Nå i eie hos Margareth Haslien.

Leif i kiosken

Før i tiden, som det heter - vi snakker her om 1950- og 60-åra - var det annerledes,
også på Hafslundsøya. Da var det butikker og kiosker overalt. Butikkene stengte
gjerne klokka fem, så kiosken var nødhjelpen hvis man skulle bli godtesyk senere
på dagen. I tidens løp var det på det meste fem kiosker på Øya. Men «det var da det,
og itte nå», som Alf Prøysen sier. Bortsett fra én, er alle nå nedlagt.
Leif Hansen var en av dem som hadde kiosk. Den lå langs Nordbyveien på sletta etter Hafslundbanen,
lett tilgjengelig for de fleste. Leif hadde det vi trengte. Hvilken guttunge som vokste opp på den tiden
har ikke fulgt med og skrevet rundetider når Kupperŉ, Seiersten, Aas og Maier var i konkurranse på
skøytebanen med russere, nederlendere, svensker, finner og en og annen franskmann eller kineser
som dukket opp. Etter å ha streket og linjert skjemaer i kladdebøker med stor flid, var vi klare ved
radioen for å høre Oddvar Foss eller Knut Bjørnsen og Per Jorsetts kommentarer og rundetider. Så
oppdaget vi at det var en bok som het «Alt om skøyter». Ferdige skjemaer for NM, EM og VM. Der var
alle rekordene notert og personlige rekorder til hver enkelt av løperne. En fantastisk bok, syntes vi, men
ikke alltid like lett å få tak i. Men vi på Øya trengte ikke å reise langt for å kjøpe den, for den kunne vi
få hos Leif. Fra tidlig november og framover mot jul var vi jevnlig hos Leif for å spørre om han hadde
fått «Alt om skøyter». Og Leif gjorde sitt beste for å skaffe det vi spurte etter. Det var egentlig han i et
nøtteskall: Å stå til tjeneste for kundene. Leif var ikke storvokst rent fysisk, men han var stor i møte
med sine kunder. Og kundene var trofaste og kom igjen og igjen. Leif i kiosken var alles favoritt. Når
ukepengene var utdelt på lørdag, var det full fart til Leif som byttet lørdagskrona med en pose full av
«drømmer til å fortære». En slik godtepose kunne ha lang levetid, og ikke bare under Lørdagsbarnetimen med onkel Lauritz. Når Borregaardsarbeidere på ettermiddagen syklet hjem etter jobb, stoppet de
gjerne hos Leif og tok en pølse eller to - og kanskje en brus før de dro hjem til middag. Leif holdt oppe
til litt over 10 på kvelden, så de som trengte litt påfyll på veien hjem etter å ha jobba «ettermeddæn»,
skulle slippe å legge seg sultne.
Leif hadde ikke bare pølser, brus og godteri. Aviser, ukeblader og tegneserier fikk man jo ikke i vanlige
butikker den gang. Så VG og Dagbladet, Hjemmet og Allers,
Alle Kvinner og Vi Menn, Donald og Skipper’n, Texas og Vill
Vest, Fantomet og Tarzan ble lest med stort begjær av stor og
liten. Det var enda lenge til vi skulle bli opptatt av TV. Men
hva var vel TV så lenge vi hadde onkel Lauritz, Bjørnsen og
Jorsett i radioen og Leif i kiosken.

før og nå

5

Varteig Menighetsblad

Kiosk..

I 1938 kjøpte Leifs foreldre hus på Hafslundsøya i Nordbyveien 32. Da var Leif
10 år. Sin kioskvirksomhet startet han straks etter krigen. Den første kiosken
var veldig enkel og besto bare en kort tid. Kiosken ble bygd inntil veien på framsiden av huset. Etterhvert fikk han Jens Kingsrød til å bygge en større kiosk.
Den hadde et lite vindu som Leif åpnet når noen kom for å handle og en lem
som fungerte som tak for kundene om dagen og stengsel for kiosken om natta.
Kiosken var Leifs livsverk og han levde av inntekten han fikk der. Ettersom
han var enslig, fortsatte han å bo sammen med foreldrene sine. I 1961 bygde
Leif og foreldrene et nytt hus på nabotomten til det gamle huset. Der bygde han
også en ny kiosk, nå som en del av huset. Men dette var mye mer enn en kiosk.

Kiosken til Leif Hansen er i dag blitt frisørsalong.
Det var denne kiosken Leif bygde i 1961 og som
da erstattet de to foregående som i dag er revet.
(Foto: Arild Bøe).

Den ble kalt «Leifs bar». Nå kunne kundene komme inn og slippe å stå ute. Her var det stoler og bord og en jukebox som ble
flittig brukt. Det var ikke mange som hadde platespiller hjemme, så her fikk man høre de mest populære platene på den tiden.

.. og fritid

Å stå i kiosk var kveldsarbeid, så med tiden fikk han inn ekstrahjelp for å få mer fritid. Leif drev litt med miniatyrskyting,
likte godt å spille bordtennis og ikke minst ta noen traller på trekkspillet. Men mest av alt var han glad i naturen og likte
godt å fiske. Tidlig på femtitallet kjøpte familien en hytte ved Isesjø. Da skjønte Leif at han måtte ha bil. Den første bilen han
kjøpte seg var en liten brukt Fiat varebil. Siden ble det flere andre biler, men de skulle være nye. Med bil utvidet han sine
friluftsinteresser. På somrene kunne han dra til Sikkilsdalen for å se på hesteslipp i juni. Da tok han inn på Ruten fjellstue
i Espedalen, som også var et fint utgangspunkt for å dra rundt og fiske i området. Han hadde gjerne med seg fisk hjem for å
fylle opp i fryseren.

Det var tider det

Leif ble ikke gammel. Han var bare 49 år da han døde høsten 1977. Men få har etterlatt seg flere minner blant Øyas befolkning enn Leif. «Leif i kiosken» var ikke bare et begrep, det var også en «institusjon», både for øyinger og også vartinger. Alle
kjente Leif i kiosken. Mange fikk seg en hyggelig overraskelse i fjor høst da bildet av Leif på tur i Sikkilsdalen ble lagt ut på
Facebook-siden «Du vet du er fra Hafslundsøy når…» Mange minner dukket opp hos gutter og jenter fra den tiden og som
husker Leif. Han har gjort uutslettelige inntrykk. Så her er noen kommentarer fra Facebook:
-Leif jo. -Husker godt Leif i kiosken, trivelig kar det gitt. -Snille Leif i kiosken besøkte vi ofte. -Mannen med riktig serviceinnstilling. -Husker pølse i brød kostet kr. 1,25. -Han plukket lørdagsgodt for en krone tålmodig til meg i fire år. -Alltid blid. -Ja,
Leif var en populær kar. -Hadde mye moro i kiosken til Leif. -Det var gode barndomsminner det. -Jeg jobbet der en periode
og han var en veldig snill arbeidsgiver. -Det var tider det.

Hva nå?

I dag kan du treffe folk som aldri har møtt Leif, men
likevel vet hvem Leif i kiosken var.
Leifs nevø, Terje Hansen, tok over driften av kiosken
etter sin onkel og drev den i godt og vel 20 år før den
ble nedlagt. Men bygget har også vært i brukt etter den
tid. Et par års tid hadde Wenche Jensen et verksted for
blomsterbinding av tørkede blomster der med utsalg
en dag i uka. Siden ble det gjort om for annen drift, så
i dag har Irene Olsen (Terjes svigerinne) frisørsalong
der. Hun har vært frisør på Øya i 42 år, men det er
bare de fem siste hun har holdt til i «kiosken til Leif».
Arild Bøe
Else Bergerud og Solbjørg Nilsen er gode kunder hos Irene Olsen.
Foto: Arild 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, 3/15 butikken på Tangen, 5/15 Gundersen Galvano,
6/15 bedehuset på Øya og 1/16 Varteig skole.
Har du kommentarer eller synspunkter på serien, send mail til varteighistorielag@gmail.com
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VELKOMMEN TIL 1-2-3 HVERDAGSGUDSTJENESTE I
VARTEIG KIRKE ONSDAG 09. MARS KL. 17.30!

Dette blir en samling med mye sang og glede sammen med MINSTEN og alle
som kommer!				
Vi skal markere dåpsdagen, og alle som fyller 1-2-3 år i 2016, vil få en hilsen
fra menigheten. Etter gudstjenesten koser vi oss med saft og vafler!
Fint om dere melder på barnet deres. Skriv gjerne navn og alder på mail til:
kirsten.brandt@sarpsborg.com
eller sms til Kirsten:tlf. 93637578
Ta gjerne med bamsen, det skal jeg!

I VARTEIG
KIRKE
LØRDAG 12. OG
SØNDAG 13. MARS
Er du 2. eller 3. klassing,
bli med, bli med!
Tårnagenthelgen starter lørdag
kl. 11.00 og vi drar hjem kl.16. Vi
løser mystiske oppdrag, utforsker
kirkerommet, sjekker klokketårnet, spiser agentmat og øver inn
tårnagentsangen og dansen.
På søndagen forbereder vi gudstjeneste fra kl 9.30 og feirer
den kl. 11 sammen med alle som
kommer.
Påmelding og /eller spørsmål til
kirsten.brandt@sarpsborg.com
Husk å melde fra om allergier,
eller om det er behov for tilrettelegging.
Hilsen
Varteig og Hafslundsøy menighet
Kirsten Brandt
menighetspedagog

Varteig Menighetsblad

KARNEVAL
i Varteig kirke
søndag 7. februar
Fotos:
Pål Bergerud
Ove Brandt
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Tema: Selvbilde

Konfirmanter har tema om selvbilde, om gudsbilde, om å ha masker. Masse kreativitet og alle
fikk malt hver sin maske.

Ta godt imot
konﬁrmantene
tirsdag 15. mars

På ettermiddagen tirsdag 15. mars kommer
konfirmantene våre til
å ringe på dørene og be
om en gave til Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon.
På denne måten bidrar
ungdommene våre til
arbeidet med å skaffe
rent vann andre steder i
verden.
Ta godt i mot ungdommene. Og tenk gjerne på at
du har kontanter i huset.
Har du lyst til å gjøre en
innsats med å kjøre ungdommene ut til rodene
sine eller å bistå dem på
annen måte, ta kontakt
med menighetspedagog
Kirsten Brandt på telefon
936 37 578 eller send en
epost til kirsten.brandt@
sarpsborg.com.

Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon 2016:
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I kriser er
vann kritisk

Til tross for dårlige avlinger dette året, jobber Dagne i åkeren for å forberede den tørre jorda på regnet han håper vil komme. (Foto:
Hilina Abebe/Kirkens Nødhjelp)

Aldri før har vi sett så mange store humanitære kriser på en gang. Kirkens Nødhjelp er i katastrofen med rent vann. Nå trenger de din hjelp.
Akkurat nå er millioner av mennesker
rammet av katastrofer – verden over.
Det siste året har Kirkens Nødhjelp gitt
rent vann til blant andre flyktninger i
Sør-Sudan, Nord-Irak og Syria, flomofre
i Malawi, tørkerammede i Etiopia og
jordskjelvofre i Nepal.
I Etiopia har værfenomenet El Niño
skapt den verste tørken på 30 år. Ifølge
etiopiske myndigheter vil 10,2 millioner
være truet av kritisk matmangel i 2016.
Mer enn halvparten av disse er barn. 5,8
millioner mennesker er i akutt mangel
på vann. Blant dem som er hardt rammet, er bøndene i Ankober-distriktet.
66-åringen Dagne i landsbyen Washa
har sjelden sett en verre tørke gjennom
sine 40 år som bonde.
– Jeg har vært gjennom vanskelige
perioder i livet mitt. Det har skjedd før
at regnet ikke har kommet og vi har
prøvd å overleve med det lille vi har.
Men dette er noe av det vanskeligste jeg
har opplevd. Hver eneste dag må hele
familien stå over måltider for å spare på
maten, forteller nibarnsfaren.

Enorm mangel på vann

Tørken har skapt enorm vannmangel,
ubrukelige avlinger og utarmede beitemarker. Bøndene mister dyrene sine
og dermed livsgrunnlaget sitt. Det lille
regnet som har kommet, har ikke vært
nok til å gi avlinger.
For å klare seg, må bøndene selge dyrene som har overlevd så langt i tørken.
De blir tvunget til å selge kyr som har
sørget for verdifull melk til barna i
familien. Nå har mange snart verken
dyr eller penger igjen. Dagne håper
fortsatt på regn, men er bekymret for
hvordan han skal klare å drive jorda
uten oksene sine.
– Vår eksistens avhenger av dyrene
våre. Uten dem, blir det vanskelig for
oss å overleve. Jeg vet ikke hva jeg skal
gjøre, sier Dagne fortvilet.
Kirkens Nødhjelp er til stede i Ankober
og flere andre av de verst rammede områdene i Etiopia. Behovene er akutte, og
Kirkens Nødhjelp sørger for rent vann
og trygge sanitære forhold.
– Vi er i gang med nødhjelpsarbeidet og
har allerede jobbet forebyggende i flere
måneder. Men når omfanget er så stort,

trenger vi all den hjelpen vi kan få, sier
generalsekretær Anne-Marie Helland i
Kirkens Nødhjelp.

Du kan hjelpe

I kriser er vann kritisk. Derfor er vann
noe av det aller første Kirkens Nødhjelp
stiller med i katastrofer. De sørger for
rent vann og mulighet til gode sanitærforhold der alt er ødelagt. Samtidig
jobber de sammen med folk i utsatte
områder for å forebygge den neste
naturkatastrofen. Kirkens Nødhjelp
jobber også med å påvirke politikere
og andre beslutningstakere til å stanse
klimaendringene.
Kirkens Nødhjelp trenger din hjelp
for å hjelpe. 13.- 15. mars går Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon 2016 av stabelen.
Dette er menighetenes egen aksjon.
Ditt bidrag gjør det mulig for Kirkens
Nødhjelp å være der med rent vann når
katastrofen rammer. Derfor håper vi du
vil støtte fasteaksjonen i Varteig menighet, enten ved å stille som bøssebærer
eller med penger i bøssa. Vi oppfordrer
deg også til å bruke stemmen din i
fasteaksjonens klimakampanje og slik
bidra til å stoppe klimakrisen.
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0-1 år, tirsdager kl. 11-13
på Hasle menighetssenter
Er avsluttet for semesteret.

1 – 3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30,
Hasle Menighetssenter
2. mars
30. mars
9. mars
6. april
(1-2-3 hverdagsgudstjeneste)
13. april
16. mars
for barn 0 - 1år,
avsluttet for vårhalvåret

3 – 6 år, onsdager kl. 17.30 – 18.30,
Hasle Menighetssenter
2. mars
16. mars

for barn 1-3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30
mars
i Hasle30.
menighetssenter:

13. april

30. mars, 6. april og 13. april

Andre arrangementer der barnesangen synger/deltar:
Barnekor med barn 3-6 år,

9. mars kl. 17.30: Hverdagsgudstjenesteannenhver onsdag kl 17.30
20. april kl. 17.30: Vårfest / semesteravslutning
i Hasle menighetssenter:
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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S ID E

Fargelegg!
Disiplene kastet ut
garnet der Jesus sa,
og fikk så mye fisk at
båten nesten sank!

Bibel-quiz
Hvor godt kan du bibelfortellingene?
Test deg selv med disse spørsmålene.
(Svarene står opp ned nederst på siden.)
Hva het kona til Abraham?
Hva het broren til Moses?
Hva het kjempen som David sloss mot?
Hvem var det som ble kastet i en brønn og
solgt som slave av brødrene sine?

9.
10.

Hva het gjetergutten som ble konge over Israel?
Hva het moren til døperen Johannes?
Hvilken by vokste Jesus opp i?
Var disiplene Peter og Andreas snekkere
eller fiskere?
Hvem sa «Jeg er den gode gjeter»?
Hvem er faren til Jesus?

1. Sara. 2. Aron. 3. Goliat. 4. Josef. 5. David. 6. Elisabet. 7. Nasaret. 8. Fiskere. 9. Jesus. 10. Gud.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Abonnér på barnebladet
Peters
fiskefangst

Sauen og
søl
som ble vmynten
borte

16 blader + 1 CD
(privatabonnement
= kun 399,hjem i posten)

r båret

Jesus bli

. okto

Supersetning
Salme 37,5

Stol på ham, så griper

g

han inn.

21.–28. februar

7.–14. februar

i deg.
og fryde meg Høyeste.
Jeg vil glede
ditt navn, du
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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.
6. mars: Påskefrokost kl. 10.00 OBS: merk tiden
13. mars: Søndagsskolen deltar på Tårnagentene i
Varteig kirke kl. 11. 00
20. mars: Ingen søndagsskolen
27. mars: Ingen søndagsskolen
3.april: Søndagsskolen deltar i Jakten på Varteig trollet.
Oppmøte Hasle menighetssenter kl. 10.00
10.april: Søndagsskole
17. april: Søndagsskole
24. april: Søndagsskole
1. mai: Ingen søndagsskole
8. mai: Søndagsskole
15. mai: Ingen søndagsskole
22. mai: Søndagsskole
29. mai:

Sommeravslutning hos Fam. Wold på Strømnes.kl. 10.30

Alle hjertelig velkommen til varierte samlinger
med bibelfortellinger, sang og lek.

Trenger dere å snakke med oss, eller bli hentet, treffes vi på følgende nummer:
Jorunn mobil 47 90 81 92
Karin telefon 69 14 91 96

Torill mobil

40 03 76 80

Breidablikks venner
har møter på Breidablikk
følgende dager:
Fredag 18. mars kl. 19.00: Allsangkveld med innslag av Terese Aronsen
Gangestad, Ivar Aronsen med flere. Loddsalg. Bevertning.
Fredag 15. april kl. 19.00: MAF i fokus. MAF er et internasjonalt misjonsflyselskap og vi får besøk av en av lederne Thomas Midtsund..MAF er en
misjonsorganisasjon og et flyselskap som opererer mer enn 140 fly i 35 land.
Loddsalg. Bevertning.
Fredag 17. juni kl. 19.00: Arrangement. Program senere.

Program for
Varteig
Bygdekvinnelag
15. mars på Bygdehallen:
Eli Glomsrud forteller fra
Røros og Anne K. Bergerud forteller fra sagaøya
Island.
19. april på Vestvoll:
Hyggemøte sammen med
vevstua.
3. og 10. mai, og 1. juni.
Lefsesteking til bygdedagen.
24. mai:
Sommeravslutning.
På tur til Halden.
19. juni: Bygdedagen.
Tema «Kvinneærbe».

Varteig Menighetsblad

Slekters gang

Døpte:

Varteig kirke:
Leo Sander Nilsen
Simon Hylander-Pettersen
Viktor og Nora Haugeneset

Vigde:

Varteig kirke:
Elisabeth Magnussen og
Kim-Andre Karlsen

Døde:

Ruth Arnesen
Mary Knatterud
Jorunn Irene Bøe
Klara Ingjerda Westgaard
Olaf Reidar Gustavsen
Tor Arne Ingebretsen
Maie Lundestad Vatvedt
Inger Nilsen
Bjørg Marie Arntsen

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

.no
B E G R AV E L S E S B Y R Å
Vi hjelper deg når du trenger oss

Vi hjelper
deg videre.
www.fonus.no
Råde • Mosseveien 60 • Tlf. 69 28 59 17
Grålum • Tuneveien 97 • Tlf. 69 14 34 70
Rolvsøy • Svaneveien 3 • Tlf. 69 35 40 20
Moss • Gudes gt. 2
• Tlf. 69 25 36 00
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Varteig presteog menighetskontor
Epost: varteig.prestegjeld@sarpsborg.com
www.sarpsborg.kirken.no
Postadresse:
Varteig menighet, Postboks 237, 1702 Sarpsborg
Besøksadresse:
Varteig menighet, Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg
Kirketjener i Varteig kirke
Sokneprest Ingrid D. Levinsen:
Ivar Aronsen
Telefon kontor: ...... 69 11 68 22
Telefon mobil: .......... 908 28 586
Telefon mobil: ......... 452 65 229
Gjelder fra 1. februar
E-post: ingrid-dorthea.levinsen
@sarpsborg.com
Kirketjener i Hafslundsøy kirke
Soknepresten kan nås på mobilOve Brand:
telefon når hun ikke er på
Telefon mobil:. ......... 412 65 320
kontoret.
E-post: ove.brandt@sarpsborg.com
Prostiprest Edgar Bostrøm:
Mobiltelefon: ........... 900 12 142
Menighetsrådsleder
E-post:
Kjell Lunde:
edgar.bostroem@sarpsborg.com
Telefon privat: ......... 69 13 13 03
Epost: kjell.lunde44@gmail.com
Menighetspedagog
Kirsten Brandt:
Varteig Menighetsblad
Telefon kontor: ...... 69 11 68 11
Adresse:
Mobiltelefon: ........... 936 37 578
Apolloveien 39
E-post:
1734 Hafslundsøy
kirsten.brandt@sarpsborg.com
Epost:
varteig@menighetsblad.net
Organist Tom Rønningsveen:
E-post:
tom.roenningsveen@sarpsborg.
com
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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

Torsdag 5. mai

Onsdag 9. mars

Kristi himmelfartsdag
Joh 17,1–5
1 Sam 2,1–9 og Ef 1,17–23
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid
D. Levinsen. Offer til menighetens
misjonsprosjekt.

Varteig kirke kl. 17.30:
Hverdagsgudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kirsten Brandt. 1-2-3 års dåpsmarkering. Offer til søndagsskolen i
Varteig.

Søndag 13. mars

Maria budskapsdag
Luk 1,39–45
1 Sam 1,21–28 og Apg 16,12–15
Varteig kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog
Kirsten Brandt. Tårnagenter. Offer til
Trosopplæring i Varteig sokn.

Søndag 20. mars

Palmesøndag
Joh 12,1–13
Sak 9,9–10 og Fil 2,5–11
Varteig kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved Ragnhild
Hansen og Kirsten Brandt. Offer til
menighetsarbeidet.

Hasle menighetssenter.

Søndag 3. april

2. søndag i påsketiden
Joh 20,24–31
Jes 45,5–8 og 1 Pet 1,3–9
Hasle menighetssenter kl. 10.00:
Gudsteneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til konfirmantarbeidet
i Varteig sokn. Jakten på Varteigtrollet
etter gudstjenesten.

Søndag 10. april

3. søndag i påsketiden
Mark 6,30–44
Salme 23,1–6 og 1 Pet 5,1–4
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.
Menighetens årsmøte arrangeres
rett etter gudstjenesten.

Søndag 17. april

Hafslundsøy kirke

Torsdag 24. mars

Skjærtorsdag
Joh 13,1–17
Salme 116,1–14 og 1 Kor 11,23–26
Hafslundsøy kirke kl. 18.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til Blåkors.

Fredag 25. mars

Langfredag
Mrk 14,26–15,37
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen.

Søndag 27. mars

Påskedag
Joh 20,1–10
2 Mos 15,1–3 og Kol 2,12–15
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til Normisjon, region
Øst.

4. søndag i påsketiden
Joh 14,1–11
2 Kor 4,14–18 og Jes 40,26–31
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Edgar
Bostrøm. Offer til konfirmantarbeidet
i Varteig sokn.

Søndag 24. april

5. søndag i påsketiden
Joh 17,6–11
1 Kong 8,12–13.27–30 og Ef 2,17–22
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudsteneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 1. mai

6. søndag i påsketiden
Matt 6,7–13
1 Kong 3,5–14 og Ef 3,14–21
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid
D. Levinsen. Offer til Det teologiske
menighetsfakultetet.

Med forbehold om endringer.

Søndag 8. mai

Søndag før pinse
Joh 16,12–15
1 Kong 19,3b–13 og 1 Joh 5,6–12
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen, prostiprest Edgar Bostrøm
og menighetspedagog Kirsten Brandt.
Konfirmantenes gudstjenesteprosjekt.

Søndag 15. mai

Pinsedag
Joh 14,23–29
1 Mos 11,1–9 og Apg 2,1–11
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til trosopplæringen i
Varteig sokn.
		

Tirsdag 17. mai

17. mai
Luk 17,11–19
5 Mos 8,11–14 og 1 Kor 4,7
Varteig kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.
Klokkeslett for denne gudstjenesten annonseres senere.

Søndag 22. mai

Treenighetssøndag – 2016
Luk 24,45–48
Jes 6,1–8 og Apg 17,22–34
Varteig kirke
kl. 11.00:
Gudstjeneste ved
prostiprest Edgar
Bostrøm. Offer til
Konfirmantarbeidet
i Varteig sokn.

Søndag 29. mai

2. søndag i treenighetstiden
Joh 3,1–13
Esek 36,25–29a og Rom 6,3–8
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. 18.00 – 19.00.
29. mars - 12.april - 26.april
10.mai: Våravslutning med minikonsert, pølser og is.
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:

10. mars kl.19.00:
Jorunn Askerød: «Guds brente barn»
14. april kl.19.00:
Ingrid D. Levinsen: «Kristuskransen»
12. mai kl.19.00:
Trond H. Kasbo: «Fra 12 til 3000 – hva er en kirke og
hvordan dannes den? (Pinse)»

Formiddagstreff i Hafslundsøy kirke
Vi har formiddagstreff i Hafslundsøy
kirke hver 4. tirsdag i måneden kl.11.00:

Tirsdag 22. mars
Tirsdag 26. april
Tirsdag 24. mai
På disse formiddagstreffene har vi variert program, hyggelig samvær, bevertning, sang, andakt og utlodning.

Du er hjertelig velkommen!

Varteig
Historielag
Vi har lagt bak oss et
kombinert årsmøte og
vanlig møte, der Solveig
Rød kåserte om Sarpsfossen.
Følgende planer lagt fram
mot sommeren:
Mandag 7. mars kl. 19.00:

Møte i Peisestua på Bygdehallen. Vi
viser film, og noen av historielagets
arbeidsgrupper forteller om sitt arbeid
siste året.

Mandag 11. april kl. 19.00:

Møte i Peisestua på Bygdehallen. Oddmund Olsen viser egne tegninger og
forteller fra gamle Sarpsborg.

Lørdag 11. juni:

Tur til Rælingen med innlagt besøk på
Fetsund lensemuseum.

Søndag 19. juni:

Bygdedagen i Varteig

Alle er hjertelig velkommen til våre
arrangementer, og ta gjerne med
deg en bekjent! Det er bevertning og
loddsalg på alle møter.
For dem som eventuelt ikke har fått
anskaffet seg historielagets kalender
for 2016, er det fortsatt et lite restopplag for salg (kr. 80). Vi minner
også om at historielaget har Ingahefter for salg (100 kr for 2015-utgaven, moderert pris for eldre utgaver), og likeså de tre DVD’ene med
skolefilmen fra 1959/bygdefilmen fra
1961, kommunefilmen fra 1984 og
fløterfilm/1861-skuespill (stykkpris
kr. 170). Det samme gjelder dialektCD’en med teksthefte som koster
150 kroner.
Bestilling kan skje til historielagets
tillitsvalgte, eller på varteighistorielag@gmail.com.

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

Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad, Apolloveien 39, 1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 13. mai.

