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Redigert av
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Adresse:
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Apolloveien 39
1734 Hafslundsøy

Takk til alle konfirmanter, foreldre
og andre bøssebærere, tellekorps og
alle medvirkende til årets fasteaksjon!
Tusen takk til alle dere som ga penger
på bøssene til Kirkens nødhjelp. Vi
samlet inn kr. 42.610 denne tirsdagsettermiddagen 15. mars i Varteig og
Hafslundsøy.

Sommerkonsert
i Varteig kirke

Kirsten

E-post:
varteig@menighetsblad.net

Nattverd i
hjemmet

Menighetsbladet på internett:
www.varteig.menighetsblad.net
Der kan du lese den siste og
samtlige tidligere utgaver av menighetsbladet i PDF-format

Er du blant dem som ikke kan komme
til kirken, men kunne ønsket å få nattverd hjemme eller bare besøk av presten, minner vi om at det er fullt mulig!
Ta kontakt med sokneprest Ingrid D.
Levinsen for avtale.

Kommende utgivelser:
(Med forbehold om endringer.)

onsdag 8. juni kl. 20.00.
Medvirkende:
Borgen sangkor, dirigent Andrè
Kristoffersen som også vil ha en soloavdeling, og Varteig Menighetskor.
Andakt ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen.

Kollekt.

Alle hjertelig velkommen!

Neste nummer av Varteig menighetsblad, nr. 4-2016 er planlagt i
uke 34, i slutten av august. Frist
for å levere stoff blir 9. august.
Nr. 5-2016 er planlagt i uke 41,
i midten av oktober. Frist for å levere stoff blir 27. september.
Nr. 6-2016 er planlagt i uke 47,
i slutten av november. Frist for å
levere stoff blir 9. november.
Trykk:
KronaTrykk, Moss
Postgiro:
1020.29.91624
Merk at menighetsbladet
har fått nytt kontonummer.

19.05 kl 19:00:

22.05 kl 11:00:
22. eller 29.05:
18.06 kl ??
21.06 kl 11:00:

Hasle Menighetssenter.
Undervisningskveld: ”Hvem er Den
Hellige Ånd?” Taler: Trond Kasbo
Søndagsskole, Betania Ise
Hasle Menighetssenter er opptatt,
så vi finner på noe Ut-i-feltet
St.Hans-feiring på Holmen. Følg med
på oppdateringer på hjemmesiden vår
Formiddagstreff, Betania,Ise. Tale av
Harald Frorud, sang av Gerd og Else.
Opplesning, fellessang og bevertning

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

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

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
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Ungdommen nå til dags!

Kjære konﬁrmant!
For ca. 2480 år siden sa ﬁlosofen Sokrates hva han mente om ungdommen da til dags. «Ungdommen nå for tiden foretrekker luksus. De har dårlige manerer, fornekter autoritet, har
ingen respekt for eldre mennesker og prater når de egentlig burde arbeide. De unge reiser
seg ikke opp lenger når eldre folk kommer inn i værelset. De motsier foreldrene sine, skryter
i selskaper, sluker søtsaker når de sitter ved bordet, legger beina over hverandre og tyranniserer sine lærere.»
Siden den gangen har uttrykket blitt værende i språket vårt, på en klagende måte. Det er en
del voksne som klager. De klager over å miste kontrollen. Men deres problem er at de har glemt
at det var sånn de var selv, og at det er sånn ungdom må prøve ut livet på egne premisser.
Nå er konﬁrmanttiden over og vi konﬁrmantlærere vil få si: Takk for en ﬁn tid. Det har vært
en tid til å bli bedre kjent med hverandre og kanskje også med Gud. Kanskje du kan huske
noe av det som du hørte, eller så eller var med på, som vil bety noe for deg.
Ungdommen nå til dags er ikke negativt, det er positivt. Vi har sett at du er et ﬂott menneske,
som er underveis i livet. Du er ﬂott, fordi du er deg, og ikke ligner på noen annen. Du er
enestående, fordi det bare er du som kan være deg i hele verden. Når jeg ser på fellesbildet
av konﬁrmantene, ser dere like ut, men det er feil. Med Guds blikk er dere som et syn av en
sommereng med alle variasjonene av blomster og gress. Det er et vakkert bilde. Mangfoldet
gjør det vakkert. Og du er en helt spesiell blomst i Guds hage. En må se nærmere etter for å
oppdage den. En må komme nærmere inntil deg for å oppdage deg også, for å bli kjent, for
å skjønne hvor store tanker Gud tenkte da Han skapte deg og sendte deg ut i livet.
Konﬁrmasjonstaler er ofte lovtaler over den ﬂotte ungdommen, som har alle mulighetene
foran seg, og så gir man gjerne gode råd med på veien for å gjøre gode valg. Vel, det er godt
ment, men det kan bli litt stress det der. Som 15-åring vet du selv at du er ung og lovende.
Du vet også veldig godt at det ikke alltid er så lett. Det er mye press og mas og krav. Og du
vet ofte ikke selv hvordan du skal velge riktig. Det er en del ungdommer som slites i stykker
av presset, kravene og forventningene, som ikke føler at de lykkes, ikke får det til. Jeg er
ikke verdt noe fordi jeg ikke får til å være som jeg skulle, tenker
du kanskje.
Det er her jeg vil gi deg en hilsen. Kjære konﬁrmant! Det
er noe vi har forsøkt å peke på for deg og vise deg, som
er viktig. Gud, din Far i himmelen, har gitt deg livet og
elsker deg ut over alle grenser. Han krever ikke at du
skal lykkes i noe som helst. Det er ikke prestasjonene
som måles i karakterer, popularitet og stillinger, som
er målet for det vellykkede livet. Det noe annet, noe
grunnleggende, det er fundamentet vi kan stå på
for å leve vårt liv som er viktig. Gud møter deg ikke
med krav, men med kjærlighet, tilgivelse, omsorg
og veiledning.
Han vil være med deg og hjelpe deg til å fylle ditt
liv med deg. Slapp av! Stress ned! Se på blomsten
på marken. Den strever ikke, maser ikke, den bare
ER. Du er mer enn blomsten. Også du skal få lov
til å bare være til og vite at du er verdifull uansett.
Kjenn at du sitter i solen, i Guds smil, og er omsluttet
av godhet. Sitt der en stund, så kan du reise deg opp
og gå framover, og vite at jeg er meg og jeg duger og
Gud ser meg - og smiler anerkjennende.
Gode tanker fra
Leif
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Gamle glimt fra Varteig og Hafslundsøy

Medlemmene i Varteig Kristelige Ungdomsforening fotografert foran Breidablikk i 1905. I første rekke fra venstre er de tre første personene ukjente. Deretter følger Elise Berby (Fossenga), NN og Karoline Westerberg.
I andre rekke fra venstre sitter Anette Berby, Anna Braaten, Hans Hasle, Peder Gresset, Kristian Westgaard,
Ole S. Brenne, Emma Lunde og Anna Kingsrød. I tredje rekke fra venstre står Erik Lunde, NN, Pauline Belsby,
Sofie Hauggaard, Julie Hansine Westgaard, Dagny Lunde, Inga Gresset, Sigrid Bergerud og Karoline Lunde.
I fjerde rekke fra venstre: NN, Anna Bergerud, Sander Belsby, Karoline Strømnes, Ragna Hasle, Julius
Hasle, Elise Kullerud, Ole Gressløs, NN, Olaf Bergerud, NN, Lorents Bergerud og Anton G. Lunde (nordre).
Bakerst står Rikard Sælid, NN, Ole Bergerud (vestre), NN, Anna Hasle, NN, Marius Hasle, NN og NN.
(Foto: Marta Bjerke).

Innviet med elleve taler
og egen festsang

Da forsamlingslokalet Breidablikk ble innviet 10. september i 1893, skjedde det
med elleve taler og egen festsang. Penger var blitt samlet inn blant annet gjennom
fem-øres bidrag.
Det var Varteig Kristelige Ungdomsforening som sto bak byggingen av Breidablikk. Foreningen var
stiftet som en ren gutteforening i 1884, men fra 1891 ble det åpnet også for kvinnelige medlemmer.
De første årene ble møtene dels holdt rundt i hjemmene og dels i skolestua på Brunsby. Av og til også i
konfirmantsalen i prestegården. Ønsket om et eget forsamlingshus var imidlertid sterkt, og i 1892 ble
det valgt en byggekomité bestående av Kristian A. Sikkeland, Gunerius Furuholmen, Ole Spydevold,
Rikard Sælid, Olaf Tonning, Martin O. Larsen og Anton Moene.

Egen festsang

Med elleve talere dro nok innvielsesfesten ut i tid, men det var ingen som så på klokka når det var
invitert til et slikt storslagent arrangement.
Lensebestyrer Gunerius Furuholmen sto sentralt i byggingen av Breidablikk. Det var han som tegnet både huset og
talerstolen, og til innvielsesfesten hadde han også skrevet
en festsang under tittelen «Første gang under eget tak».
Første byggetrinn besto av dagens hovedsal, med to rom ved
inngangen og med galleri over. Kjøkkenet lå inn til høyre
for inngangen, mens garderoben var til venstre. Mye av det

før og nå
Varteig Menighetsblad

opprinnelige preget med de flotte tømmerveggene er intakt. Tømmeret var
for øvrig i stor grad sekketømmer (synketømmer) hentet fra elva.
I 1912 kom det et betydelig tilbygg som ga rom for en lillesal og et nytt kjøkken. På 1960-tallet ble det reist nytt uthus, og i 1980 ble det lagt inn vann og
gjort et påbygg med plass til toaletter.

Samfunnshus

Breidablikk hadde samfunnsoppgaver langt ut over det å være et sted for
kristen forkynnelse. Allerede fra starten ble det holdt amtskolekurs i lokalet,
og det var fast valglokale for Varteig fram til og med valget i 1916. Fra 1919
fikk hver skolekrets sitt stemmelokale.
De første bygdedagsarrangementene ble også lagt til Breidablikk. Det vil si,
det første arrangementet i 1917 trakk så mye folk at man på sparket måtte
flytte stevnet til kirken. Ifølge avisreferatene trakk den første bygdedagen
600 mennesker og det klarte ikke Breidablikk å ta imot.
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Dette bildet er fra en juletrefest på forsamlingslokalet Breidablikk i 1985. Det er antakelig Varteig Menighetskor som arrangerer festen. I ytterste ringen
ser vi fra venstre Klara Westgaard, Olaug Olsen,
Espen Andersen, Kjell Andersen, Bård Andersen,
Brita Andersen og Heidi Skaar. I ringen innenfor
ser vi fra venstre Kari Skaar, Dag Ove Skaar, Ole
Bergerud, Hilde Bøe og Ole Johannes Brusevold.
Foran døra til venstre i bildet står Arne Belsby.
(Foto: Knut Bøe).

Sangkor og hornmusikk

Forsamlingslokalet Breidablikk har vært møtelokale for mange foreninger i Varteig, men det var først og fremst basen for ungdomsforeningen så lenge den eksisterte.
Her bygde ungdomsforeningen ut et betydelig bibliotek, faktisk Varteigs første med omkring 700 bind. Her var det ikke bare
snakk om kristen litteratur, men også et godt utvalg av blant annet skjønnlitteratur og faglitteratur. Boksamlingen er skjenket
til Varteig Historielag.
Flere kor har i kortere perioder hatt Breidablikk som base, men lengst fartstid fikk Varteig blandede kor (1923-1962). Musikkkorps har også hatt sin klare tilknytning til ungdomsforeningen og Breidablikk. Neaskogs hornmusikk ble stiftet omkring 1920
og holdt virksomheten i gang til 1955.

Breidablikks venner

Som forgreninger av ungdomsforeningen ble det under andre verdenskrig startet både en gutteforening og en jenteforening med
tilhold på Breidablikk. Utover på 1960-tallet ble det ungdomssamlinger med en noe friere møteform, der konkurranser, spill og
sketsjer fikk sin plass i programmet ved siden av forkynnelse og andakt.
Det ble blåst nytt liv i gutteforeningen i 1974, og året etter startet man med «Åpent hus»-kvelder der ungdommen kunne stikke
innom til forskjellige aktiviteter og forfriskninger. I 1979 startet også ungdomsklubben Ørneredet, som fort ble en del av konfirmantarbeidet.
Større mobilitet blant ungdommen var nok en
medvirkende årsak til at medlemstallet sank
utover mot årtusenskiftet, og i 2002 så man seg
nødt til å legge ned ungdomsforeningen.
Forsamlingslokalet ble overtatt av «Breidablikks venner», og nyttes fortsatt til møtevirksomhet både i regi av venneforeningen og
andre organisasjoner.
Øistein Bøe

Forsamlingslokalet Breidablikk slik det framstår i dag. Venneforeningen vet å holde
huset godt i hevd.
(Foto: 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, 3/15 butikken på Tangen, 5/15 Gundersen Galvano, 6/15 bedehuset
på Øya, 1/16 Varteig skole og 2/16 Leif Hansen («Leif i kiosken»).
Har du kommentarer eller synspunkter på serien, send mail til varteighistorielag@gmail.com
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Årsrapport for Varteig sokn 2015
Dette er årsrapporten for
Varteig sokn, som ble lagt
fram under menighetens
årsmøte i Varteig kirke
søndag 10. april.

1. Menighetsrådet

Høsten 2015 ble det avholdt valg for
menighetsråd og bispedømmeråd.
Menighetsrådet for Varteig sokn bestod
- fram til 1. november - av:
Kjell Lunde (leder, representant til Fellesrådet), Ketil Strebel, Martin Hansen
(styret for Hasle menighetssenter og
menighetsbarnehage), Gunnar Larsen (kulturutvalget), Bjørn Langerød
(nestleder), Reidun Bøe Hansen (trosopplæringsutvalget), Knut Bøe (gudstjenesteutvalget), Ann Kristin Handelsby
(gudstjenesteutvalget) og sokneprest
Ingrid D Levinsen.
Varamedlemmer:
Lisbeth Sikkeland (møtte fast), Åsta
Iren Petterson Grøtvedt, Arild Tormod
Bøe (kulturutvalget), Anette Bakkevik
Johansson, May Lisbeth Johansen (trosopplæringsutvalget).
Fra 1. november 2015 består Menighetsrådet av:
Kjell Lunde (leder, representant til
Fellesrådet), Ingrid Sikkeland Lunde
(nestleder, gudstjenesteutvalget),
Martin Hansen (styret for Hasle menighetssenter og menighetsbarnehage),
Knut Bøe, Åsta Iren Petterson Grøtvedt
(trosopplæringsutvalget), Anne-Marie
Borgen (kulturutvalget), Lars-Jørgen
Karlsen (gudstjenesteutvalget), Thorleif
Thalberg (trosopplæringsutvalget) og
sokneprest Ingrid D. Levinsen.

Varamedlemmer:
Inger Nilsen (møter fast), Per Andresen
(gudstjenesteutvalget), Lill-Anita Martinsen (trosopplæringsutvalget), Arild
Tormod Bøe (kulturutvalget), Åslaug
Gabestad.
Menighetsrådet hadde sju møter og
behandlet 55 saker i 2015.

4. Personalet og
kontorlokaler

I 2015 har det vært en del endring på
personalfronten. Personalet bestod av:
Ingrid D Levinsen, sokneprest, Kirsten
M. Brandt, menighetspedagog/trosopplærer, Anne Mari Meier, daglig leder,

2. Kirkelig årsstatistikk
2014
24

2015
33

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

46
7
28
64
10
11
4840
1547
kr.171.462,9
1

a) Døpte totalt (som hører til i soknet):
I tillegg har vi døpt 11 barn som har bosted i andre sokn,
og 11 barn er døpt andre steder, men bosatt hos oss.
b)Konfirmanter
c) Inngåtte ekteskap
d) Begravelser
e) Ordinære gudstjenester
f) Andre gudstjenester og møter i kirkene
g) Familiegudstjenester
h) Kirkegjengere på ordinære gudstjenester
i) Nattverdgjester
j) Offergaver i kirkene totalt
k) Utmeldte
l) Innmeldte

3. Kirkene

Kirkene våre er i relativt god stand. I
2015 fortsatte vedlikeholdsarbeidet i
kjelleren Hafslundsøy kirke. Det har
blitt hugget noen trær rundt kirken,
slik at det nå blir luftigere og lysere
uteplass. Stor takk til huskomiteen som
har gjort en stor dugnadsinnsats. Det er
også i år kjøpt inn diverse utstyr til bruk
i ungdomsarbeidet i Hafslundsøy kirke.
Menigheten er deleier av Hasle menighetssenter, som er mye brukt.

Tom Rønningsveen, organist, Bjarne
Artnsen og Ove Brandt, kirketjenere.
I juni avsluttet Anne-Mari Meier sitt
vikariat som daglig leder, men har
fortsatt ansvar for økonomien. Vi takker henne for tjenesten i Varteig sokn.
På grunn av innsparinger i Fellesrådet
blir det ikke tilsatt ny daglig leder. Men
i 2016 er det bestemt at Kirsten Brandt
vil ha rollen som koordinator i en liten
del av sin stilling. Bjarne Arntsen sluttet som kirketjener 31. desember 2015,
og vi takker han for trofast tjeneste som
kirketjener i nær 10 år. 1. februar 2016
kunne vi ønske Ivar Aronsen velkommen som kirketjener i Varteig kirke.
1. november 2015 flyttet Varteig menighetskontor fra Varteig til Råkilveien i Sarpsborg, hvor sokneprest,
menighetspedagog og organist nå er
samlokalisert med kirkevergens stab,
menighetsstaben for Sarpsborg Sogn
og menighetsstaben for Tune, Holleby,
Greåker og Solli sogn.

5. Menighetslivet

Fra konfirmantleiren 2015.

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-årskonfirmanter på
bygdedagen, Fasteaksjonen, formiddagstreff, babysang, barnesang og

Varteig Menighetsblad
juletrefest i Hafslundsøy kirke er noe
av alt det de frivillige bidrar til.
Gudstjenesteutvalget
Gudstjenesteutvalget har hatt to møter
i 2015 og har sitt fokus på gudstjenestearbeidet i vårt sokn, og har i 2015 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.
I 2015 har vi og revidert gudstjenesteordningen for Varteig sokn, og søkt biskopen om å gjøre et par små endringer.
Dette er godskjent i 2016.
Gudstjenesteutvalget har i 2015 bestått
av:
Sverre S. Aarmo, Marit L. Dale, Knut
Bøe (fram til 1. november), Thorleif
Thalberg (fram til 1. november), Ingrid
Sikkeland Lunde, Ann Kristin Handelsby (fram til første novbember), Tom
Rønningsveen, Åslaug S. Gabestad,
Lars-Jørgen Karlsen (fra 1. november), Per Andresen (fra 1. november)og
Ingrid D. Levinsen (leder). Prostiprest
Edgar Bostrøm har vært til stede på
noen møter.
Diakoni
Diakoniutvalget ble lagt på is fra
01.01.2014. Ingrid D Levinsen går på
jubilantbesøk i Varteig, og til 90-åringer
på Hafslundsøy, mens frivillige har gått
på besøk til de øvrige jubilantene på
Hafslundsøy.
En gang i måneden arrangerer vi formiddagstreff i Hafslundsøy kirke med
variert program, bevertning, utlodning
og andakt. I 2015 hadde vi fem formiddagstreff på våren og fire på høsten.
Disse har hatt mellom 15 og 30 fremmøtte, og vi har inntrykk av at samlingene betyr mye for dem som kommer.
Kulturutvalget
Menighetens kulturutvalg har i 2015
bestått av Gunnar Larsen (fram til 1.
november), Anne-Marie Borgen (fra 1.
november)Arild Bøe, Kari S. Lunde og
Tom Rønningsveen. I 2015 arrangerte
utvalget to kulturkvelder: 30. april i
Hafslundsøy kirke med kåseri av Johan
Arnt Wenaas og sang og musikk av
Skjeberg mannsmusikk. 3. november
var det Prøysenkveld samme sted, med
Ågot Borgen, Ragnhild Brenne og sangkrefter fra kulturskolen.
Varteig menighetskor
Koret er et blandet kor som nå teller
22 aktive medlemmer. Koret synger
både a-kapella og med pianoakkom-

pagnement, og medvirker ved gudstjenester og andre sammenkomster, på
17. mai, bygdedagen, og på Valaskjold
omsorgssenter. De senere årene har
koret deltatt ved julekonserten og
sommerkonserten. I 2015 hadde koret
sommerkonsert sammen med Rakkestad janitsjarkorps og julekonsert
sammen med Varteig og Hafslundsøy
skolemusikkorps
Koret har sine faste øvelser på Bygdehallen hver mandag. Sommerturen i
2015 gikk til Lia gård i Koppang.
Korets dirigent er Knut Bøe.
Menighetsbladet
Bladet kom ut med 6 nummer i 2015.
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).

Når bygdedagen arrangeres i Varteig
er alltid 50-årskonfirmantene invitert til
kirken.
Trosopplæringsutvalget
Trosopplæringsutvalget hadde følgende
sammensetning i 2015:
Kirsten M. Brandt, Ove Brandt, Reidun
Bøe Hansen, Bjørn Langerød, Lisbeth
Johansen og Lill Anita Martinsen. Fra
nytt menighetsråd kom Åsta Grøtvedt
og Thorlef Thalberg med. Bjørn Langerød gikk da ut av trosopplæringsutvalget.
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

7
inn fra noen faste medarbeidere, konfirmanter som har ledertreningsopplegg
pluss fra foreldre til målgruppene. Av
trosopplæringstiltak kan nevnes Kode
B, som er fire 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 12-14 barn.
Torsdagskvelder for ungdom har blitt
et godt samlingssted for 15- 16 åringer.
Disse er fire ganger i semesteret, og
samler 10-15 ungdommer.
Barnesangarbeidet
Arbeidet med og blant barna er i meget
god gjenge når det gjelder sangarbeid.
For 15. året på rad har menighetsrådet
stått for «Babysang» for barn fra 0-1 år.
De har hatt seks samlinger i semesteret
med totalt ti barn.
«Småbarnssang» for barn fra 1-3 år har
menighetsrådet også invitert til. De har
også hatt seks samlinger i semesteret
og her har det vært ti-tolv barn på
samlingene. «Barnekoret Minsten», er
et kor med barn fra 3-6 år, som samler
ca. 15-20 barn på øvelsene. Camilla
Beck Arntsen og Tom Rønningsveen er
ledere. 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.
Hafslundsøy Barnegospel
I 2015 var det øvelser annenhver uke.
Koret har 16 medlemmer. I tillegg
til gudstjenester i menigheten, har
de sunget på røde kors` julemøte og
menighetens juletrefest. Ledere for
Hafslundsøy er Åalaug Sødal Gabestad
og Tom Rønningsveen.
Konﬁrmantarbeidet
Vi har hatt 46 konfirmanter i Varteig
sokn i 2015. 22 i Varteig og 24 på
Hafslundsøy. I tillegg får konfirmantene fra Skjebergdalen, ni i 2015, sin
undervisning hos oss.
Økonomi
Varteig menighet har et samlet positivt resultat på kr. 77.247,90 for 2015.
Samlet sum som er opparbeidet og kan
disponeres til menighetsarbeidet pr.
31.12.2015 er kr. 285.866,53 i tillegg
Fortsetter på neste side.
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til at vi har et fond i forbindelse med
150-årsjubileet som er på kr. 20.001,02.
Det står kr. 235.044,00 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:

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 har bestått av Jan T.
Engen (leder), Sverre Aarmo og Håvard
Gabestad.
På disse kveldene legges det vekt på å
gå i dybden på et gitt tema, og det er
gjerne en rød tråd i temavalgene hvert
semester. Det er god oppslutning om
disse samlingene.
Søndagsskolearbeidet
Også i 2015 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.
Våren barneforening,
som er tilsluttet NMS, er en aktiv liten
forening som har møtene sine, ca. sju
ganger i året på Breidablikk. Det har
i 2015 vært i snitt seks-åtte barn på
møtene. I november arrangerte Barnemisjonen engleverksted i samarbeid
med menighetens trosopplæring, der
5-åringer ble spesielt invitert. Dette var
svært vellykket, og det var til sammen
16 barn og åtte voksne til stede.
Ovaskogs barneforening,
som er tilsluttet NMS, har hatt møtene
sine på Høgheim hver 3.mandag, men
ikke på sommeren. Foreningen har samlet mange barn, men grunnet ledermangel ble den lagt ned ved årsslutt 2015.
Speiderarbeidet.
Antall medlemmer i Varteig KFUKKFUM-speidergruppe er nå ti. Det er
seks speidere, to rovere og to ledere,
hvorav en har permisjon.
Speiderne har base i Hasle menighetssenter med ukentlige samlinger, møte
mandag kveld eller tur i helga.

På grunn av 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 ti småspeidere, tolv
storspeidere og fire ledere. De har møter
i Hafslundsøy kirke ca annenhver uke.

6. Takk

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.
For Varteig menighetsråd
Ingrid D. Levinsen,
sokneprest
Kirsten Brandt,
koordinator/menighetspedagog

Kirkens unike prestekonegalleri
Prestekonegalleriet i Varteig
kirke er et begrep i bygda,
og dessuten unikt i landet.
Varteig Historielag har ønsket å sette fokus på denne
bildesamlingen, og har lagt
ut på nett bilder og presentasjon av samtlige prestekoner
helt siden Varteig ble skilt ut
fra Tune som eget soknekall i
1861. I alt er det atten kvinner
som har fått sine kontrafeier
hengt på vegg ved endt tjeneste i Varteig.

Du finner bilder og omtale på
http://www.varteig-historielag.no/
VHigalerie/?q=album/43-kirke/page/4.
Fra før har historielaget fotoregistrert
både middelalderkirkegården og kirkens glassmalerier. Disse bildene finner
du også ved å gå inn på historielagets
elektroniske bildearkiv, http://www.
varteig-historielag.no/VHigalerie/.
Prestegjerningen har historisk sett vært
et mannsyrke, og bildene av ektefellene
har blitt hengt opp etter avsluttet tjeneste i bygda. Derfor er det bare kvinner
som pryder veggene der ektefellebildene
er plassert i dåpssakristiet.
Øistein Bøe

På dette bildet ser vi tretten av de i alt atten fotografiene som henger oppe. Øverst fra
venstre ser vi Elisabeth Aasheim Godman, Elsa Linnea Halstensen, Jartrud Eidheim
Elseth, Johanna Torset og Johanne Røstad. Nederst fra venstre ser vi Susanne Albertine Bolstad, Marthe Elisabeth Gill, Tia Vold, Ragna Erna Hille, Hansine Sinding,
Aagot Ingertha Lavik, Evelyn Wenaas og Ragna Kristine Ingolfstad. Sogneprest Lars
Peter Gill mistet begge ektefellene sine mens han var prest i Varteig og begge kvinnene har derfor fått sin rettmessige plass i prestekonegalleriet.
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Byjubileet i
byens kirker

Konserter, foredrag og andre arrangement i regi av
kirken i forbindelse med 1000-års jubileet i Sarpsborg:
3. - 6. juni: Festuke på torget.
3. juni: Dialogforum skal være med på «Folk i Sarp».
Arrangement fra kl. 14.00.
5. juni kl. 11.00: Gudstjeneste med vigsling av restaurert
orgel i Sarpsborg kirke
5. juni kl. 20.00: Konsert i Sarpsborg kirke. Inngår i konsertserien. Ensemble Energico, Dan Rene Dahl, Frank
Tveor Nordenstern, Sunniva Rødland, André Fjøtoft,
Aksel Rykvin og Carl Andreas Næss.
12. juni kl. 11.00: Festgudstjeneste i Sarpsborg kirke.
12. juni kl. 17.00 og 19.30 :Konsert i Sarpsborg kirke:
Kringkastingsorkesteret og Sarpsborg kammerkor. Kammerkoret fyller 40 år.
13, juni: Pilegrimsvandringen starter i Trondheim.
Utstillingen med vrakgods til Grethe og Dag Skottene
vil bli satt ut på følgende steder: Sykehuset Kalnes,
Kiwi på Grålum, Valaskjold omsorgssenter, Storbyen,
Biblioteket i sentrum og Rema 1000 på Ise og blir stående under hele Gullvåg-utstillingen. Det blir åpning av
utstillingen på Valaskjold omsorgssenter kl. 11-12.30 denne dagen. Lande skole
med 4. trinn deltar, ordfører kommer og det er musikk ved Carl-Andreas Næss,
Willem Wilschut med flere.
14. juni: Foredrag i Greåker kirke ved Sigbjørn Ravnåsen: Hans Nilsen Hauge
6, juli: Konsert i Skjebergdalen kirke ved Roar Engelberg
27. juli: Gullvåg-utstilling
28. juli: Pilegrimsvandringen
29. juli: Olsokgudstjeneste
Se eget program for Olsokfeiringen til høyre på siden.
23.august: Foredrag i Varteig kirke: Kirkegårder og gravferdstradisjoner i Østfold
ved Helge Klingberg
28. august: Konsert i Greåker kirke: Anne Grethe Preus og Greåker kirkekor
13. september: Foredrag i Ullerøy kirke:
Vekkelsesbevegelser, lavkirkelighet ved
Arne Bugge Amundsen
-- Konsert i Varteig kirke: Hanne Krogh
og Tom Rønningsveen. (Dato ikke fastlagt)
16. oktober: Konsert i Hafslundsøy kirke:
Ann Christin Elverum og Erik André
Hvidsten
25. oktober: Foredrag i Soli kirke: Soli
Brugs betydning for Soli kirke og vice
versa. Dramatisering ved Knut Erik
Røhne. Musikklinja på Greåker videregående.
15.november: Foredrag på Sarpsborg
scene: Kirken og arbeiderbevegelsen,
avholdsbevegelsen ved Frank Aarebrott.
Borgen sangkor.
20. november: Konsert i Hafslund kirke:
Knut Reiersrud
6.desember: Foredrag i Skjebergdalen
kirke: Juletradisjoner og St. Nikolasdagen ved Anne Helene Skjelbred.
Hanne Krogh synger i Varteig kirke i høst.
13. desember: Lucia-dagen

Kirkens
Olsokfeiring
27.juli:
Gullvågutstilling
Det vil være
salgsutstilling på Soli
Bruk, utstilling i Sarpsborg kirke
og Hafslund
hovedgård.
Kl. 15.00 på
Soli Brug. Pilegrimsvan- H.M. Kong Harald komdrerne kom- mer til olsokgudstjenesmer til Soli. ten 29. juli.
Overrekkelse Foto: Jørgen Gomnæs /
av pilegrimsDet kongelige hoff.
staven fra
ordføreren i Trondheim til Sarpsborgs
ordfører. Mulig kulturministeren kommer.
Kl. 17.30 i Sarpsborg kirke.
Kl. 18.00: Det blir arrangert Byens
hjerteslagmesse med Gullvåg i sofaen.
Kl. 19.30: Åpning på Hafslund hovedgård med middag for spesielt inviterte
etterpå.
28. juli: Pilegrimsvandringen:
Kl. 08.30: Frokost i Desiderialunden,
billetter selges til frokosten.
Kl. 09.30: Tidebønn i Soli kirke v/St.
Olav Vocale.
Kl. 10.00: Avgang mot Tune kirke
Kl. 13.30: Tidebønn i Tune kirke. Salg
av lapskaus.
Kl. 14.30: Avgang fra Tune kirke
Kl. 15.30: Ankomst Sarpsborg torg.
Kl. 16.00: Avgang til Sarpsborg kirke.
Kl. 19.30: Tidebønn – Vesper – St Olav
Vocale
Kl. 20.00: Fredsforedrag. Mitri Raheb,
Hilde Frafjord Johnsen og Atle Sommerfeldt blir med.
Kl. 21.30: Kirkens Bymisjon arrangerer
gjestebud i Sarpsborg kirke.
Kl. 00.00: Nocturne, St. Olav Vocale
og Marianne Aarum. Vandring med
Gullvåg etter Nocturne.
Kl. 03.00: Taizebønn ved Marianne
Aarum og Margrethe Kvalbein
Kl. 07.00: TeDeum og morgenbønn
29. juli: Olsok
Kl. 15.00: Gudstjeneste i kirkeruinene
på Borgarsyssel museum med Hans
Majestet Kongen, gjester fra The Holy
Land, preses Helga Haugland Byfuglien, biskop Atle Sommerfeldt, og prester
fra menighetene i Sarpsborg til stede.
Vi viser til kirkens hjemmeside for
oppdateringer, http://www.sarpsborg.
kirken.no
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0-1 år, tirsdager kl. 11-13
på Hasle menighetssenter
23. august
30. august
6. september

13. september
20. september
27. september

1 – 3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30,
Hasle Menighetssenter
12. oktober
19. oktober
26. oktober

2. november
9. november
november
for16.
barn
0 - 1år,

avsluttet for vårhalvåret

3 – 6 år, onsdager kl. 17.30 – 18.30,
Hasle Menighetssenter
for barn 1-3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30
12.
oktober
i Hasle
menighetssenter:

31. august
14. september
28. september

26. oktober
30. mars, 6. april og 13. april
9. november
23. november

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

Tirsdag 27. september kl. 17.30, Hafslundsøy
kirke: Hverdagsgudstjeneste
annenhver
onsdag kl 17.30
Tirsdag 29. november kl. 17.30, Varteig kirke:
Julegrantenning
i Hasle menighetssenter:
Lørdag 24. desember, kl.14.30, Varteig kirke: Julaftengudstjeneste
Søndag 8.januar. kl. 16.00, Hafslundsøy kirke: Juletrefest

30. mars

Kontakt: Kirsten Brandt, tlf. 936 37 578

13. april

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

Jesus er den gode gjeteren!

S ID E

Led sauene gjennom
labyrinten!
Hjelp den gode gjeteren å lede sauene sine
trygt gjennom labyrinten.

Krys

sord

Tegninger : Trevor Keen

Mann i 2. Timoteus 4,11

1.
By i Lukas 19,28
By i Apostlenes
gjerninger 10,1

2.

3.
Fugler i Lukas 12,6

4.

Kvinne i Markus 15,40

5.

Konge i Romerne 4,6

6.
Engel i Lukas 1,26

7.

Konge i Matteus 2,3

8.
Fugl i Matteus 3,16

9.
Yrke i Apostlenes
gjerninger 18,3

10.

I kryssordet skal dere bare bruke Det nye
testamentet. Store tall i Bibelen er kapittel, små
tall er vers. Markus 2,11 betyr altså kapittel 2,
vers 11 i Markus. Løsningen på kryssordet står
i de fargede rutene.

Abonnér på barnebladet
Peters
fiskefangst

Frida er sulten
side 2

som ble

16 blader + 1 CD
(privatabonnement
= kun 399,hjem i posten)
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Salme 37,5

Stol på ham, så griper
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Bestill på sondagsskolen.no eller 22 08 71 00
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te r
gje

gode
De n e r e n
jet

Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere:
Det dere gjorde mot én av disse mine minste
søsken, har dere gjort mot meg.’
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Velkommen som
konﬁrmant i kirken!

For en tid siden fikk du et hefte i posten:
konfirmant 2017. Kirken inviterer deg til å
være konfirmant, og nå er valget ditt.
Her kommer en foreløpig oversikt over
konfirmanttiden i Varteig, Hafslundsøy og
Skjebergdalen:
Vi har pilegrimsvandring(tur) i skogen ved
Grinerød gård, vi har lørdagssamlinger og
onsdagssamlinger. Det er filmkvelder og
gudstjenester, leir og innsamlingsaksjon for
Kirkens Nødhjelp.
Når du melder deg inn som konfirmant, får
du program med klokkeslett, dag og sted for
samlingene.
Har du behov for tilrettelegging, så ta
kontakt! Sammen finner vi et opplegg som
passer.
Hafslundsøy kirke har konfirmasjonsgudstjenester lørdag 3. og søndag 4. juni, kl 11
og 13.
Varteig kirke har konfirmasjonsgudstjenester lørdag 10. og søndag 11. juni kl 11 og 13.
Lørdagskonfirmasjon forutsetter at det er
minst seks som velger den dagen!
Innmelding for alle gruppene er i Varteig kirke torsdag. 9.juni kl. 18.00. Konfirmantene kommer sammen med foreldre/
foresatte.
Ta med passbilde av deg selv, og kopi av
dåpsattest, dersom du er døpt i en annen
kirke enn der du konfirmeres.
Er du ikke døpt, så er du likevel hjertelig
velkommen som konfirmant! Om du ønsker
å konfirmere deg, så avtaler vi dåp i løpet
av året. Egenandel for konfirmanttiden er
kr 900 som delvis dekker innkjøp av mat
til samlingene, leir og konfirmantbok. Giro
kommer i posten. Er det vanskelig å betale
kr 900 på en gang, kan dere ta kontakt så vi
kan finne en løsning.
Vi gleder oss til konfirmanttiden!
Hilsen Kirsten Brandt,
menighetspedagog i Varteig.
Tlf. 69 11 68 11 / 936 37 578

Årets konﬁrmanter
Skjebergdalen kirke

Varteig kirke

Søndag 29. mai kl. 11.00:
Tommy Iversby
Niklas Watvedt Rød
Mathias Lange Larsen

Lørdag 11. juni 11.00:
Sigurd Enok Slåttland Baller
Marthe Kristin Bergsland
Alexander Belsby Jacobsen
Marte Sandholtet
Christina Spydslaug

Søndag 29. mai kl. 13.00:
Benjamin Hansen
Ludvig August Johansen Hauge
Aurora Kampenes
Marie Creed Lund
Lars Filip Forsberg Wisur

Hafslundsøy kirke
Lørdag 4. juni 11.00:
Cornelia Sofie Lerkerød Aslaksen
Pedro Ferrer Mandriz
David Waler Navestad
Juliane Sofie Larsen Medby
Marthe Berg
Victoria Dokken
Jørgen Andrè Kristiansen
Sverre Hauk Øby
Helene Kristine Belsby
Tobias Skoglund Jacobsen
Søndag 5. juni kl. 13.00:
Julie Andrine Simonsen Bjerknes
Amalie Karlsen Bugge
Theodor Eide
Trym Egon Furuli
Sofie Guldberg Gretland
Oliver Gylta Olsen
Lone Hattrem
Karoline Kviserud
Synne Lunde
Madeleine Linder Sørby

Søndag 12. juni kl. 11.00:
Katrine Dahlen
Nora Fjeldberg
Maren Elisabeth Aronsen Gangestad
Martine Gundersen
Amanda Johannessen
Håvard Hoel Paulsrud
Henrik Rydstrøm
Søndag 12. juni kl. 13.00:
Fredrik Skaar
Joakim Klemsdal Bøe
Cecilie Johnsen Ryen
Sofie Norèn Lunde
Kristoffer Bek
Sander Eide Sulusnes
Ole Josef Pinaas

Program for
Varteig
Bygdekvinnelag
19. juni: Bygdedagen.
Tema «Kvinneærbe».
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Slekters gang

Døpte:

Hafslundsøy kirke:
Sanna Smerkerud Juelsen
Åse Sofie Osmo Bech
Pedro Ferrer-Mandris
Kasper Lislerud Rommetvedt
Varteig kirke:
Adrian Paulsen Sverstad
Pernille Ascora Brenne Hanslien
Julie Gabestad
Oliver Grythe
Tuva Hammerstad Aarum

Døde:
Else Marie Jespersen
Jon Vidar Skauge
Ole Hilmar Aarum
Eli Aagot Borgen
Finn Egil Ruud

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
E-post: ingrid-dorthea.levinsen
Kirketjener i Hafslundsøy kirke
@sarpsborg.com
Ove Brand:
Soknepresten kan nås på mobilTelefon mobil:. ......... 412 65 320
telefon når hun ikke er på
E-post: ove.brandt@sarpsborg.com
kontoret.
Prostiprest Edgar Bostrøm:
Mobiltelefon: ........... 900 12 142
E-post:
edgar.bostroem@sarpsborg.com
Menighetspedagog
Kirsten Brandt:
Telefon kontor: ...... 69 11 68 11
Mobiltelefon: ........... 936 37 578
E-post:
kirsten.brandt@sarpsborg.com

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

Gravsten og stenarbeid.
Stort utvalg.
Faste, lave priser.

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

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

Menighetsrådsleder
Kjell Lunde:
Telefon mobil: ........... 932 44 011
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. 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.

Lørdag 4. juni

Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved prostiprest Edgar Bostrøm og menighetspedagog Kirsten Brandt. Offer til konfirmantarbeidet i Varteig sokn.

Søndag 5. juni

3. søndag i treenighetstiden
Mark 10,13–16
1 Sam 1,9–18 og 1 Joh 3,1–3
Hafslundsøy kirke kl. 13.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved prostiprest Edgar Bostrøm og menighetspedagog Kirsten Brandt. Offer til konfirmantarbeidet i Varteig sokn.
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til konfirmantarbeidet
i Varteig sokn.

Lørdag 11. juni

Varteig kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kirsten Brandt. Offer til
konfirmantarbeidet i Varteig sokn.

Søndag 12. juni

4. søndag i treenighetstiden
Matt 9,35–38
Salme 22,8–12 og 1 Tess 2,5–13
Varteig kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kirsten Brandt. Offer til
konfirmantarbeidet i Varteig sokn.
Varteig kirke kl. 13.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kirsten Brandt. Offer til
konfirmantarbeidet i Varteig sokn.
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Edgar Bostrøm. Offer til trosopplæringsarbeidet
i Varteig sokn.

Søndag 19. juni

5. søndag i treenighetstiden
Matt 18,12–18
Jer 6,16–19 og Gal 1,6–9
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Bygdedagen i Varteig feires.
50-årskonfirmantene er spesielt invitert
til gudstjenesten. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 26. juni

6. søndag i treenighetstiden
Mark 3,13–19
Jes 66,18–19 og Apg 9,1–19
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Friluftsgudstjeneste ved kirken ved
sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer
til menighetsarbeidet. Dersom det blir
regn arrangeres gudstjenesten inne i
kirken.

Søndag 3. juli

7. søndag i treenighetstiden
Mark 5,25–34
Salme 8,2–10 og 1 Kor 1,26–31
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.

Søndag 10. juli

Ingen gudstjeneste i Varteig sokn.

Søndag 17. juli

9. søndag i treenighetstiden
Luk 6,36–42
1 Mos 4,8–15 og Rom 14,10–13
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til konfirmantarbeidet i Varteig sokn.

Søndag 24. juli

10. søndag i treenighetstiden
Mark 11,25–26
1 Mos 33,1–11 og Ef 4,29–32
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til menighetens
misjonsprosjekt.

Søndag 31. juli

Ingen gudstjeneste i Varteig sokn.

Med forbehold om endringer.

Søndag 7. august

12. søndag i treenighetstiden
Joh 4,27–30.39–43
4 Mos 13,17–27 og Rom 1,16–17
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid
D. Levinsen. Offer til kulturutvalget i
Varteig sokn.

Søndag 14. august

13. søndag i treenighetstiden
Joh 15,13–17
2 Mos 18,13–24 og Apg 6,1–7
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 21. august

Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden
Matt 19,27–30
Jer 9,23–24 og Fil 3,7–14
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Edgar
Bostrøm. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 28. august

15. søndag i treenighetstiden
Joh 15,9–12
Rut 1,7–11.16–19a og 1 Kor 13,7–13
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Presentasjon av konfirmantene. Offer til Sjømannskirken - norsk
kirke i utlandet.

Søndag 4. september

16. søndag i treenighetstiden
Matt 11,16–19
Ordsp 9,1–5 og 1 Kor 1,18–25
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Edgar Bostrøm. Presentasjon av konfirmantene.
Offer til Kirkens Bymisjon i Sarpsborg.

To søndager gudstjenestefri i sommer
På grunn av ferieavvikling blir det
ikke avholdt gudstjenester i Varteig
sokn søndagene 10. juli og 31. juli.
Disse søndagene oppfordrer vi
menigheten til å besøke en av våre
nabomenigheter, eller en kirke der
dere er på ferie.

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy
VELKOMMEN TIL

HAFSLUNDSØY
BARNEGOSPEL!

Hafslundsøy barnegospel starter høstsemesteret 30. august. Alle sangglade skolebarn er hjertelig velkommen!
Vi øver annenhver tirsdag kl 18 -19 i Hafslundsøy kirke
og vi har plass til flere.
Lurer du på noe kan du ta kontakt med Åslaug Sødal Gabestad
Hilsen
Tom Rønningsveen og
Åslaug Sødal Gabestad, tlf. 93201451

Breidablikks venner
har sommeravslutning
på Breidablikk fredag 17. juni kl. 19.00.
Sang av Varteig Musikkforening. Andakt.
Bevertning. Utlodning.

Alle hjertelig velkommen!

Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad, Apolloveien 39, 1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 9. august.

Varteig
Historielag

Historielagets vårtermin
avsluttes lørdag 11. juni med
busstur til Rælingen bygdetun og
Fetsund lense. Men som sentral
medarrangør blir bygdedagen
19. juni selvsagt den store
begivenheten.
Søndag 19. 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-aktør. Vi
håper på pent vær og mye folk.

Lørdag 27. august:

Høstsemesteret starter med en høstvandring langs Tusenårsstien. For nærmere
informasjon henviser vi til vår hjemmeside:
www.varteig-historielag.no
Høstens møter
Ellers har styret plottet møtedagene for
høsten. Det blir møter i Peisestua i Bygdehallen mandagene 5. september, 3. oktober,
7. november og 5. desember. Møtestart kl.
19.00. Foredragsholdere vil bli bekjentgjort
senere.
Alle er hjertelig velkommen til våre arrangementer, og ta gjerne med deg en bekjent!
Det er bevertning og loddsalg på alle møter.
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 de siste
årene, 100 kroner.
God lokalhistorie er det også i CD’en med
komplett tekst-hefte med lokale ord og uttrykk som ble laget i 2014. «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 2016,
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/1861-skuespill (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
Styret

