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21.08 kl 11.00: Søndagsskole i Betania på Ise
28.08 kl. 17.00:  Storsamling, Hasle Menighetssenter. 
 Tema: ”Inkluderende fellesskap” 
 Taler: Tor Ivar Torgauten
04.09 kl 11.00: Søndagsskole i Betania på Ise
08.09 kl 19.00: Undervisningskveld: 
 Tema: ”Dåpens plass i kirkens liv”
	 ”Konfirmasjonens	plass	i	kirkens	liv”
 Taler: Endre Fyllingsnes 
18.09 kl 11.00: Søndagsskole i Betania på Ise
20.09 kl 11.00:     Formiddagstreff i Betania på  Ise
            Jan Holone med lysbildeandakt
25.09 kl. 17.00:  Storsamling, Hasle Menighetssenter. 
	 Tema:	”Misjon	på	hjemmebane”
	 Taler:	Bjørnar	Holmedal
13.10 kl 19.00: Undervisningskveld
 Tema: ”Kirken og bildet”
 Taler: Veslemøy Stoltenberg 
16.10 kl 11.00: Søndagsskole i Betania på Ise

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
LION’S ELDREFEST
Vi arrangerer ikke egen eldrefest i Varteig i år.
Alle klubbene i Sarpsborg går sammen om en stor
Tusenårs eldrefest i Filadelfi a i Sarpsborg 14. september.
Annonse kommer i SA.

Kontaktperson: Bjørn Kristiansen,  tlf. 916 64 166
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Jesus Kristus er i går og i dag 
den samme, ja til evig tid  

(Hebreerbrevet 13,8)

Er’e noe som er det samme, som har holdbarhet utover det vi kjenner til?
Det meste av det vi omgir oss med, har veldig begrenset holdbarhet. Tenk bare på mat, som helst 
ikke skal ha gått ut på dato, biler som ruster, tenk på aviser, som stort sett bare har verdi en 
dag. Og for den saks skyld: vi mennesker har også, skal vi kalle det, begrenset holdbarhet. Det 
ser jeg hver dag, når jeg ser meg i speilet: rynker, et fjes som jeg nesten begynner å lure på om 
også har «gått ut på dato».
Livet er også sånn. Fra å være avhengig av andre som barn, etter hvert frihet, og kanskje livet er 
på topp. Så kommer skuffelsene, så veldig bra igjen. Jeg tror vi kjenner oss igjen alle sammen, 
gjør vi ikke? 
Så kan vi jo spørre oss om det fi nnes ting som er stabilt her i verden, uavhengig av dagens humør, 
som ikke har begrenset holdbarhet, som ikke er tidsavhengig.
Jeg tror Gud og Jesus er slik. Bibelen sier: «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig 
tid». (Hebr. 13.8). 
Fortellingen om Ham, Jesus Kristus, slik vi fi nner det i Bibelen, er 2000 år gammel, men like hold-
bar i dag. Han lever et forunderlig liv, hvor han hjelper folk, og sier ting som er forundrer folk, 
som har hatt enorm betydning, og er aktuelle, også nå i dag. Men mer enn det: påskebudskapet er 
at nettopp at han tok på seg en oppgave som ingen andre kunne, nemlig å sone for våre synder, 
det vi hadde gjort gæli’, langfredagsbudskapet. Men så 1.påskedag, viste han at han, i motset-
ning til oss mennesker, skal vi si hadde en uendelig holdbarhet, «Døden kunne ikke holde ham 
fast», sier vi, og tilsvarende, om Jesu kjærlighet til oss, «en kjærlighet som er sterkere enn døden».
Vi kan be til ham, og merke at han på en eller annen måte er hos oss. Vi kan lese om Ham i Bi-
belen, og vi møter ham i gudstjenesten i kirken. Vi kan oppleve alt det nydelige som er i naturen, 
det gir forundring og et lite glimt av Hans skapermakt. 
Han er den samme. Når livet er helt topp! Og når livet er tøft. For å ta det helt grunnleggende: 
Det er ikke jeg eller mine tanker og følelser som avgjør om det fi nnes en Gud eller ikke. Det er 
ikke sånn at hvis jeg tror på Gud, så fi nnes Han, men hvis jeg ikke tror, så fi nnes Han ikke. Han 
er der - uansett – ja - enten vi liker det eller ikke.
Han er den samme, selv om ting ellers endrer seg. Og troen på ham kan være stabil, selv om ting 

endrer seg i livet. Det er Ham jeg kan vende meg til i alle situasjoner, 
også de gangene som jeg synes livet er håpløst, ja Han forsvinner 

ikke på grunn av det, det er kanskje nettopp da han er nærmest 
oss, når vi ikke forstår det. Og: han er der hvis alt er bra. Dette 
siste er kanskje like viktig: av og til blir vel troen og tanken på 
Gud ganske fjern, rett og slett fordi vi har det så bra av vi glem-
mer ham.
Det, tenker jeg på, er noe av det beste med troen, den avhenger 
ikke av meg, min egen tenkning og dagsform, nei, «Jesus Kristus 

er i går og i dag den samme, ja til evig tid».

    Edgar Bostrøm, prostiprest

Edgar Bostrøm er prostiprest (deltid) i Sarps-
borg og har arbeidet i Varteig og Hafslundsøy 
de siste par årene. 
Fra høsten av vikarierer han som sokneprest i 
Sarpsborg menighet.
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Akvarell av Oddmund Olsen. Foran butikken står Rune Karlsens bil, en Borgward Isabella, 
som ble brukt til privat kjøring.

eget pølsemakeri med fl ere ansatte i tillegg til slaktervirk-
somheten. Slaktingen foregikk til å begynne med rundt om på 
gårdene, før de med tiden slaktet selv på Øya. I 1952 begynte 
Rudolf Lunde - den legendariske centerhalfen og kapteinen 
på Sarpsborg fotballklubb på 1960-tallet - å jobbe i slakter-
forretningen. På den tiden hadde de ikke dyretransport, så 
Rudolf hentet kuer fra Varteig og Skjeberg og gikk med dem 

Gamle glimt fra Varteig og Hafslundsøy

Slakterbutikken på Øya
Det er ikke alltid like lett å forstå at all endring er god endring. Likevel er det også 
vanskelig å reversere den utviklingen som skjer. Går vi fl ere tiår tilbake trengte 
ikke vi på Øya, eller Varteig for den del, å dra til byen for å handle det man trengte 
til daglig bruk. I tiden etter krigen var det mange butikker her, ikke bare dagligva-
rebutikker. Alle er nå gått tapt, og en av disse var slakterbutikken til Rune Karlsen.

I en tid uten frysevarer eller fryseboks, var slakterbutikken hans både nødvendig og matnyttig. Allerede 
i 20-årsalderen startet Rune opp med egen slaktervirksomhet, og i 1947 åpnet han sammen med kona 
Olaug egen butikk på Hafslundsøy. Da hadde han vært i lære hos slakter Dahl, og var sammen med 
ham rundt på gårdene for å slakte.

Født i Sverige
Rune Karlson het han da han ble født 1921 på Dingle i Sverige. Da de fl yttet til Norge mens Rune var 
liten, forandret familien navnet til Karlsen. Rune hadde det meste av sin oppvekst på Vestby gård på 
Hafslundsøy, der familien bodde i andre etasje. Da han var 14 år fl yttet familien til Lande og etter endt 
skolegang begynte Rune å arbeide. Den første tiden arbeidet han på en bensinstasjon. Kanskje var det 
derfor han kjøpte bil før krigen, noe som ikke var så vanlig. I Varteig traff han Olaug. Det var nå første 
krigsåret og det gikk slik til at de giftet seg i 1943.  
De bosatte seg på Lande den første tiden før de fl yttet til Hafslundsøy. Olaug og Rune fi kk fem barn, 
Per Aage, Tove, Kai Rune, Leif og attpåklatten Kent.
Rune og Olaug var sammen om å bygge opp forretningen på Øya. De begynte med to tomme hender og 
barna lærte tidlig å hjelpe til. Først hadde de en relativt beskjeden kjøttforretning. Etter hvert ble det 
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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, 2/16 Leif Hansen («Leif i kiosken») og 3/16 Breidablikk.
Har du kommentarer eller synspunkter på serien, send mail til varteighistorielag@gmail.com

før og nå

Rune og Olaug Karlsen foran inngangen til huset 
i Nordbyveien

Arbeidet med forretningsdriften tok mye av Rune Karlsens tid. Det var ofte travle dager, og lite eller ingen ferie. Men de gangene 
han så seg tid til det, dro familien til Sverige, eller på fisketur på fjellet hvis det ikke var musikktur med korpset. Etter hvert leide 
familien hytte på Karlsøy før de i 1958 bygde egen hytte i Råde, der Rune dro fram og tilbake på jobb mens resten av familien kunne
feriere. Denne hytta fikk en viktig plass i familien Karlsens liv.

Formann for musikkorpset
Rune trivdes med det han gjorde og fant tid til å være med på mye også utenom jobb. Fra tidlig på 1950-tallet var han engasjert i 
guttemusikken på Øya som etter hvert ble til Hafslundsøy skolekorps. I 15 år var han formann, og var primus motor for planleg-
ging av korpsturer og andre arrangementer. Med sine svenske kontakter gikk flere av turene til Sverige. Det var enormt stas for
guttene å komme til Sverige den gang. Korpset gjorde stor lykke og var umåtelig populære, ikke minst hos jentene. Akkurat det 
skjønte vel ikke de yngste så mye av. Men de større guttene kunne nok tillate seg å ha lua litt på snei. Rune var som alltid blid 
og omgjengelig, og var veldig godt likt av barna i korpset.
Rune var også aktivt med i Hafslundsøy brannkorps i en årrekke, i tillegg til at han var med i Slakter- og pølsemakerlauget, også 
der en periode som formann.
Etter at yngstegutten Kent kom til verden engasjerte han seg sterkt i foreningen for psykisk utviklingshemmede. På Øya hadde 
de også startet en kirkeforening som arbeidet for å få kirke på Hafslundsøy. Der hadde Rune også sin plass, og ble gjerne kalt for 
hjelpepresten av de andre som var med. 
På begynnelsen av 1970-tallet ble slakterbutikken til matsenter med et større utvalg av varer og fem år senere flyttet de fra andre 
etasje i slakterforretningen til et nytt hus i Hoppveien. Etter at sønnen Kai Rune tok over forretningsvirksomheten i 1980, fikk 

Nordbyveien 89, slik huset ser ut i dag.
(Foto: Arild Bøe).

Rune at annet liv. Hagearbeid med blomsterprakt og grønn-
saksdyrking var den store interessen, både hjemme hos seg 
selv og på hytta. Der koste han seg også med fisking.
Det siste halvannet året var Rune på Tingvollheimen, der 
han og fant seg godt til rette, selv om det var hardt for ham å 
forlate huset i Hoppveien. Men Rune beholdt sitt gode humør 
og var til stor glede både for ansatte, beboere og pårørende 
som var innom. Rune Karlsen døde 2009, 87 år gammel.
Det er ikke mye igjen av forretningsvirksomhet nå i slakter-
butikken som ble avviklet i 1988. I en periode var det leid ut 
til kioskdrift, men etter at bygningen ble solgt ble den gjort 
om til leiligheter der den fremdeles står like nord for baker 
Skoglund. 

Arild Bøe

til slakteriet på Øya. Skulle en hest slaktes, hentet han den på gården og 
red den tilbake til Øya. En gang, forteller Rudolf, skulle de ta ut en okse fra 
transporten, men den var så vill så de klarte ikke å holde den. Oksen rømte 
helt til Neset (Nesveien), til trelastlageret til Fritz Borge. De fikk skutt oksen 
nede ved elva og dratt den opp til gården hvor de parterte den. 

Solgte til forretninger i Skjeberg
En gang i uka, forteller Rudolf, reiste han rundt til 7-8 forretninger i Skjeberg 
og solgte slaktervarer. Salgsruta med levering av kjøttvarer strakk seg etter 
hvert helt til Halden. 
Etter 11 år hos Rune begynte Rudolf på Stabburet i Fredrikstad. «Onde tunger» 
ville da ha det til at det var for å få ham til FFK. Men det var ikke aktuelt, 
forteller Rudolf. Tida hos Rune var en fantastisk tid, minnes han. - Vi var jo 
ikke bare to som jobbet sammen. Vi var sammen nesten hele tiden. Olaug sa 
at jeg var hennes eldste sønn, forteller han.
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Stortinget fattet 10. mai 
et vedtak som kommer til 
å bli omtalt i historiebø-
kene. Fra 1. januar 2017 er 
Den norske kirke et eget 
rettssubjekt. Statskirken 
blir folkekirken. Alle kir-
kens statsansatte blir fra 
årsskiftet kirkelig tilsatt. 
For medlemmene blir det 
ingen endringer.

- Prosessen med å endre statskirkeord-
ningen er godt forberedt fra kirkens 
side. Dette handler om en stat som 
ikke lenger kun knytter seg til ett 
trossamfunn, og en kirke som i større 
grad fristilles til å være selvstendig 
trossamfunn. Vi har forsøkt å tilret-
telegge endringene slik at medlemmer 
og ansatte skal merke minst mulig til 
dem, sier Kirkerådets direktør Jens-
Petter Johnsen.

God prosess
Både fra stortingspolitikerne og fra 
kirkeledelsen blir det understreket at 
reformene i kirke-stat-relasjonen siden 
2008 har vært preget av få konflikter og 
godt samarbeid. Kulturminister Linda 
Hofstad Helleland sa 10. mai at den 
brede kirkelige og politiske tilslutnin-
gen til prosessen har vært avgjørende: 
- Reformer i den kirkelige lovgivningen 
har skjedd gradvis. Trinn for trinn er det 
etablert kirkelige organer på lokalt, re-
gionalt og nasjonalt nivå. Jeg gratulerer 
kirken med den store dagen og ønsker 
lykke til med ansvaret og forpliktelsene 
som ligger i det å være eget rettssubjekt, 
sa statsråden.
Kirkemøtet har nå langt på vei overtatt 
den myndighet som Grunnloven tidli-
gere la til regjeringen i kirkelig stats-
råd. I grunnloven omtales Den norske 
kirkes virksomhet på to steder: §2 Norge 
Grunnlov: «Værdigrunnlaget forbliver 
vor kristne og humanistiske arv.»
§ 16 Norges Grunnlov: «Den norske 
kirke, en evangelisk luthersk kirke, 
forblir Norges folkekirke og understøt-
tes som sådan av staten». Det slås fast 
at Den norske kirke skal forbli Norges 
folkekirke. I debatten på stortinget var 
politikerne opptatt av at folkekirken 
har en viktig funksjon i det norske 
samfunnet som forvalter av kristent 
verdigrunnlag og norsk kulturarv. På 
dette området forandrer ikke Den nor-
ske kirkes funksjon seg.

Folkekirken som trossamfunn
Etter hundre år med kirkereformer 
og stadig styrkede nasjonale og in-
ternasjonale rettsnormer for vern av 
religionsfriheten, framstår Den norske 
kirke nå tydeligere som et trossamfunn. 
Organisatorisk, til dels også rettslig, 
har Den norske kirke fått en identitet 
ved siden av - og adskilt fra - statlige 
og kommunale myndigheter. Fra års-
skriftet 2016/2017 overføres myndighet 
og arbeidsoppgaver fra staten til kirken. 
Blant annet vil drøyt 1600 prester og 
andre kirkelige medarbeidere som i 
dag er statsansatte, få kirken som ar-
beidsgiver fra og med 1. januar 2017. 
Kirkemøtet vedtok allerede i april 2016 
regelendringer som gjør at kirken kan 
være operativ som arbeidsgiver og øko-
nomiforvalter fra 1. januar 2017.

Stat og kirke med gjensidig forpliktelse
Fortsatt skal en del av rammeverket 
for den fremtidige kirkeordning fastset-
tes av Stortinget i lov. Denne vårens 
lovendringer skaper derfor ikke en 
endelig skilsmisse mellom staten og 
kirken. Det lovreguleres fortsatt at det 
skal være prestetjeneste i hvert sokn, 
prost i hvert prosti og biskop i hvert 
bispedømme. Statens og kommunenes 
finansieringsansvar overfor kirken 
lovfestes. Statens finansiering skal 
skje gjennom ett samlet rammetilskudd 
som stilles til Kirkemøtets disposisjon. 
Lovreguleringen av kommunenes øko-
nomiske ansvar overfor Den norske 
kirke vil være som før.

De seneste merkesteinene i 
endringer av stat-kirke-forholdet
Diskusjoner om endringer av statens relasjon til kirken har dukket opp med ulike for-
anledninger de seneste hundre årene. Mot slutten av 1990-tallet tok Den norske kirkes 
nasjonale ledelse tak i temaet på nytt. Et bredt sammensatt kirkelig utvalg utredet 
1998-2002 forskjellige modeller for ordningen av forholdet mellom stat og kirke. Et re-
gjeringsoppnevnt utvalg fortsatte utredningene 2003-2006.
● 10. april 2008 presenterte partiene på Stortinget «kirkeforliket».  Forliket om stats-
kirkeordningen slo blant annet fast at biskoper og proster ikke lenger skulle utnevnes i 
kirkelig statsråd, men tilsettes av kirkelige organer. Den norske kirke skulle fortsatt ha 
en særlig forankring i Grunnloven, og dagens finansieringsordninger skulle videreføres.
● Forslag til grunnlovsendringer ble fremmet i 2008 og vedtatt i det påfølgende stor-
ting 21. mai 2012. Grunnlovsendringene i 2012 avviklet Kongens særskilte kirkestyre. 
Grunnlovens nye § 16 fra 2012 slår fast at «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk 
kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.» Det heter videre 
at «Nærmere bestemmelser om Kirkens ordning fastsettes ved Lov.»
● Kirkemøtet ba i 2013 regjering og Storting om at det så raskt som mulig etableres et 
nasjonalt rettssubjekt for Den norske kirke, og at virksomhets-  og arbeidsgiveransvaret 
for prestetjenesten overdras til dette rettssubjektet.
● Et dokument om dannelsen av et nytt rettssubjekt for Den norske kirke ble behandlet på 
Kirkemøtet i 2015, og i februar 2016 fremmet regjeringen en lovproposisjon for Stortinget.
● 10. mai. 2016 ble lovendringene i Kirkeloven vedtatt. Endringene gjelder fra 1. januar 
2017.

Kort oversikt over prosessen mot et tydelig skille mellom stat og kirke
1920 – menighetsråd opprettes
1933 – bispedømmeråd opprettes
1969 – Kirkerådet opprettes
1975 – Sivertsen-kommisjonen (8 av 12 medlemmer sa ja til å løsne båndene mellom 
stat og kirke)
1984 – Kirkemøtet opprettes
1989 – Bispedømmerådene får myndighet til å tilsette menighetsprester
1990 – Kirkemøtet får myndighet til å fastsette liturgier
1998-2002 Kirke/stat-utvalget – oppnevnt av Kirkerådet
2003-2006 Stat/kirke-utvalget – oppnevnt av regjeringen
2006 – Kirkemøtet får myndighet til å fastsette salmebok
2008 – Kirkeforliket mellom stortingspartiene
2008 – Stortingsmelding nr. 17 (2007-2008) Staten og Den norske kirke
2012 – Stortingets vedtar endringer grunnloven
2012 – Stortinget vedtar endringer i kirkeloven m.m. Prop. 71 L (2011–2012)
2012 – Kirkemøtet fastsetter ordninger for nominasjon og tilsetting av biskoper og tilset-
ting av proster
2013 – Kirkemøtet uttaler seg om konsekvensene av grunnlovsendringene i 2012
2014 – Høring - Staten og Den norske kirke – et tydelig skille
2015 – Kirkemøtets uttaler seg om forslag til endringer i kirkeloven
2016 – Endringer i kirkeloven vedtatt - omdanning av Den norske kirke til eget retts-
subjekt m.m.

Et vedtak for historiebøkene

Av Gunnar Westermoen og 
Karianne Hjørnevik Nes, Den norske kirke
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Kulturutvalget i Varteig 
og Hafslundsøy menighe-
ter har to arrangementer 
denne høsten. Først en be-
givenhet av de meget sjeld-
ne: Korbesøk fra Tyskland, 
og dernest foredragskveld 
med lektor og forfatter 
Inge Eidsvåg.
Allerede nå i august får vi besøk av 
Dresdener Vokalensemble Caro Canto 
som består av 10 sangere, alle med-
lemmer av den velrennomerte operaen 
Semper Opera i Dresden. De er på Nor-
gesturné, hovedsakelig på Vestlandet og 
med avslutning i Østfold. 
Mandag kveld 22. august synger de i 
Hafslundsøy kirke (de færreste har 
kanskje fått dette bladet før dette 
arrangementet) og tirsdag 23. august 
i Østre Fredrikstad kirke. 
Repertoaret spenner fra barokken til 
nyskrevet musikk. Koret var i Norge 
for fi re år siden og fi kk strålende kri-
tikker for sine konserter. Etter denne 
turnéen ble de så begeistret for Norge 
og nordmenn at de ønsket å gjenta den. 
Nå er også Østfold innlemmet i turneen. 
Koret synger overveiende kirkelig a-
cappella musikk. De er alltid på søken 
etter sjelden oppført musikk, samt etter 
uvanlige konsertsteder og den ideelle 
kombinasjon mellom rom og musikk. 
Konserten begynner kl. 20.30.

Torsdag 3. november kl. 18.00 blir det 
foredragskveld med lektor og forfatter 
Inge Eidsvåg og sang fra en jentegrup-
pen Helcamida fra Lørenskog.

Inge Eidsvåg er lektor og forfatter og 
foredraget har han kalt: «Underveis. 
Vandringer i et landskap mellom tro og 
tvil», som også er tittelen på hans siste 
bok som utkom i fjor.
Eidsvåg har arbeidet som lærer i grunn-
skolen og gymnaset. I perioden 1986-98 
var han rektor ved Nansenskolen, hvor 
han både tidligere og etter tiden som 
rektor har arbeidet som lektor. Han 
har forfattet i alt 13 bøker: I boken 
«Livets labyrint» forteller han om sine 
barndomsminner. Han har to bøker 
viet til viktigheten av læreryrket: «Læ-
reren. Betraktninger om kjærlighetens 
gjerninger» og «Den gode lærer i liv 
og diktning». Boken «Stille stemmer 
- indre bilder» handler om lesningens 
velsignelser, farer og fryd, mens han i 
boken «Men livet lever» sirkler omkring 
aldringens forunderligheter, vemod og 
gleder.

Kulturarrangementer

Eidsvågs tekster ligger ofte i grenselan-
det mellom essay, kåseri og memoarer. 
Han har gjennom en mannsalder vært 
en fl ittig brukt kåsør i NRK radio. I 
1992 fi kk Eidsvåg Brobyggerprisen for 
sitt arbeid med å skape forståelse mel-
lom mennesker med ulike religioner og 
livssyn, og i 1997 ble han tildelt Kultur-
prisen for Gudbrandsdalen. I 2005 mot-
tok han Blance Majors Forsiningspris 
for sitt arbeid for demokrati, mennes-
kerettigheter og fredelig konfl iktløsning 
på Balkan. I 2013 ble han den første som 
fi kk Dialogprisen fra Samarbeidsrådet 
for tros- og livssynssamfunn. (Noe er 
utdrag fra Wikipedia).
Helcamida er en sanggruppe bestående 
av fi re jenter fra Lørenskog. Gruppenav-
net er satt sammen av forbokstavene i 
navnene deres. Etterhvert har de fått 
med seg Martin Borge på gitar. De har 
hatt fl ere opptredener, blant annet på 
17. mai og på byfesten i Lillestrøm. De 
ble kjent med hverandre da de var med i 
teatergruppa Skogblomsten i Lørenskog 
i mange år. Nå går alle fem på Løren-
skog kultur- og musikkskole. Ida er også 
kjent fra barne og ungdomsserien «Alle 
sammen sammen» på NRK.

Fra venstre: Helle Kristiansen 16, Caroline Borge 15, Mie Johanne Christensen 16, 
Ida Oldeeide Hay 16, Martin Borge 15

Dresdener Vokalensemble Caro Canto.

Inge Eidsvåg.
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50-års-
konfirmantene

Tradisjonen tro var 50-års-
konfirmantene invitert til 
bygdedagsgudstjenesten 
i Varteig kirke 19. juni, 
og etterfølgende hyggelig 
samvær på bygdehallen. 
17 av de 25 som ble konfirmert i 
Varteig kirke i 1966 fikk et hyg-
gelig gjensyn under bygdedagen.
Foran fra venstre: Irene Bergli 
(f. Midtfjell),  Aina Irene Lunde  
(f. Engebråthen) og  May Basken 
Larsen. Andre rekke fra venstre:  
Anne Sandaker Løchen, Inger 
Lise Fløvigen (f. Berg), Anne Be-
rit Paulsen (f. Bergsland), Tove 
Hermansen (f. Lindemark) og 
Karin Haugeneset. Tredje rekke 
fra venstre:  Kai Lindemark, 
Ivar Bergli og Ludvig Lunde. 
Bak fra venstre: Terje Sundås, 
Arne Sigvart Brusevold, Anders 
Sikkeland, Knut Sælid, Andreas 
Bergerud og Bård Bøe.
Det nederste bildet viser konfir-
mantkullet, slik det så ut i 1966.

Konfirmanter i 
Kurlandkirken 
24. april 2016 

Tuva Marie Ervik,  Mads Eriksen 
Bruncell, Pernille Tønnesen.
Kirsten Brandt, menighetspedagog, 
Ole Jens Hovda, prest, Berit Vasdal, 
kateket.
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K
onfirm

antene
i V

arteig kirke
lørdag 11. juni og søndag 12. juni 2016

K
onfirm

antene
i H

afslundsøy kirke
lørdag 4. juni og søndag 5. juni 2016
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       for barn 1-3 år,  onsdager kl. 17.30 - 18.30
                   i Hasle menighetssenter:

30. mars, 6. april og 13. april

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

for barn 0 - 1år, 
 avsluttet for vårhalvåret

Barnekor med barn 3-6 år,
annenhver onsdag kl 17.30
 i Hasle menighetssenter:  
  
 30. mars       13. april
  

0-1 år, tirsdager kl. 11-13 
   på Hasle menighetssenter 
 
23. august  13. september
30. august  20. september
  6. september    27. september   

1 – 3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30, 
   Hasle Menighetssenter

12. oktober    2. november
19. oktober    9. november
26. oktober  16. november    

3 – 6 år,  onsdager kl. 17.30 – 18.30, 
    Hasle Menighetssenter 
 31. august  12. oktober
14. september  26. oktober
28. september      9. november
    23. november
   Andre arrangementer der barnesangen synger/deltar:

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

Kontakt: Kirsten Brandt, tlf. 936 37 578
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Torsdag 25. august: Vi er invitert til Y’s men’s arrangement på Tjeldholmen. 
(kontakt Ingunn Larsen for eventuell avtale om transport eller samkjøring)
 
Fredag 23 september: Tekstverksted,- vi drøfter søndagens tekst  (Hasle 
Menighetssenter/Peisestua)
 
Lørdag 22. oktober: Kulturell aften. I år satser vi på å overvære konsert med 
Sigvart Dagsland på Oslo Konserthus.  Påmelding/spørsmål til sekretær John 
Harald Pedersen på mail johharap@online.no, eller tlf 950 55 622.
 
November: K/M kalas på Bamserud Gård i askim.  Detaljer kommer senere. 
Spørsmål rettes til sekretær.
 
Fredag 9. desember: Andventssamling 
på Hasle Menighetssenter.

Vel møtt til arrangementene!

Program for Hasle KFUK/KFUM 

Byjubileet i 
byens kirker
Konserter, foredrag og an-
dre arrangement i regi av 
kirken i forbindelse med 
1000-års jubileet i Sarps-
borg:
23. august kl. 19.00, Varteig kirke: 
Foredrag: Kirkegårder og gravferdstra-
disjoner i Østfold ved Helge Klingberg.

28. august kl. 20.00, Greåker kirke: 
Konsert med Anne Grethe Preus og 
Greåker kirkekor.

13. september kl 19.00, Ullerøy kir-
ke: Vekkelsesbevegelser, lavkirkelighet 
ved Arne Bugge Amundsen.

28.  september kl . 
20.00, Varteig kirke: 
Konsert med Hanne 
Krogh og Tom Rønning-
sveen.

16. oktober kl. 19.00, 
Hafslundsøy kirke: 
Konsert med Ann Chris-
tin Elverum og Erik André Hvidsten.

25. oktober kl. 19.00, Soli kirke: 
Foredrag: Soli Brugs betydning for 
Soli kirke og vice versa. Dramatisering 
ved Knut Erik Røhne. Musikklinja på 
Greåker videregående.

15.november 19.00, Sarpsborg 
scene: 
Foredrag: Kirken og arbeiderbeve-
gelsen, avholdsbevegelsen ved Frank 
Aarebrott. Borgen sangkor.

20. november kl. 19.00, Hafslund 
kirke: 
Konsert med Knut Reiersrud.

6.desember, kl. 19.00 Skjebergda-
len kirke:  Foredrag: Juletradisjoner 
og St. Nikolasdagen ved Anne Helene 
Skjelbred.

13. desember: 
Lucia-dagen
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Døpte:
Hafslundsøy kirke:  
Ingrid Vatn Haugeli
William Johnsrud Larsen
Varteig kirke:  
Sofie Klemsdal
Maria Kjærstad Johansen.

Vigde 
Varteig kirke: 
Nina Irene Bergerud og 
  Per Tommy Olsen
Tine Viola Hasselgren og 
  Torbjørn Edvard Modahl
Tine Andersen og 
  Håvard Mathiesen Bøe
Kristin Stokholm og 
  Ketil Bogen
Kine Synnøve Dahl og 
  Kenny Enok Pettersen Baller
Pia Viken Kristiansen og 
  Patrick Walther Larsen

Forbønnshandling: 
Camilla Kirkerud Jensen og 
  Madelen Jeanette Sælid Rosted

Døde:
 
Gerd Nilsen
Gunvor Synnøve Johansen
Inger Marie Bøhaugen
Arvid Julius Haugeneset
Håkon Olsen

Slekters gang
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Varteig preste- 
og menighetskontor

Epost: varteig.prestegjeld@sarpsborg.com
www.sarpsborg.kirken.no

Postadresse:
Varteig menighet, Postboks 237, 1702 Sarpsborg

 Besøksadresse:
Varteig menighet, Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg

Sokneprest Ingrid D. Levinsen:
Telefon kontor: ...... 69 11 68 22
Telefon mobil: ......... 452 65 229
E-post: ingrid-dorthea.levinsen 
@sarpsborg.com 
Soknepresten kan nås på mobil-
telefon når hun ikke er på 
kontoret.

Menighetspedagog 
Kirsten Brandt:
Telefon kontor: ...... 69 11 68 11
Mobiltelefon: ........... 936 37 578
E-post:
kirsten.brandt@sarpsborg.com 

Organist Tom Rønningsveen:
E-post: 
tom.roenningsveen@sarpsborg.
com
Kirketjener i Varteig kirke
Ivar Aronsen 
Telefon mobil: .......... 908 28 586

Kirketjener i Hafslundsøy kirke
Ove Brand:
Telefon mobil:. ......... 482 12 389
E-post: ove.brandt@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

Benjamin Nordling Svein Åge Johansen

Hans K. Helgesen Birgit Groth

Sarpsborg og omegn 
begravelsesbyrå

Vakttelefon 69 130 130 (24t)
Kirkegata 29

www.jolstad.no        Lokaleid Begravelsesbyrå

.no
B EG R AV E L S E S B Y RÅ
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

Trenger du noen 
å snakke med?

Kirkens SOS
Telefon 22 40 00 40

www.kirkens-sos.no
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Avd.
1. Hafslundsøy Bakeri 69 133460
3. Halden Storsenter 69 187895
7. Iseveien senter  69 877014
8. Stortorget Rakkestad 69 221518
 
Fax kontor  69 133470

I over 80 år har vi  bakt  brød og kaker!  
Vi  baker fortsatt på den «gammeldagse» må-
ten, 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

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 

varteig@menighetsblad.net

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
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Med forbehold om endringer.

GUDSTJENESTER  
Søndag er gudstjenestedag

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 sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. 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 og menighetspedagog Kirsten 
Brandt. 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 vikarprest Lino Lu-
biana og menighetspedagog Kirsten 
Brandt. Presentasjon av konfirmantene. 
Offer til Kirkens Bymisjon i Sarpsborg.

Søndag 11. september
17. søndag i treenighetstiden 
Mark 5,35–43
Esek 37,1–5.10–14 og Fil 1,20–26 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid 
D. Levinsen. Diakoniens dag. Offer til 
menighetens diakoniarbeid.

Hasle menighetssenter.

Søndag 18. september
18. søndag i treenighetstiden 
Mark 1,40–45
Salme 38,10–16 og 1 Joh 4,11–16
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest 
Ingrid D. Levinsen. Offer til speiderne 
på Hafslundsøy.

Søndag 2. oktober
20. søndag i treenighetstiden 
Matt 18,1–11
Rut 2,8–11 og Ef 6,1–4 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved vikarprest Lino Lu-
biana. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 9. oktober 
21. søndag i treenighetstiden 
Luk 12,13–21 
Fork 5,9–14 og 1 Tim 6,6–12  
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til trosopplæringsarbei-
det i Varteig sokn.

Søndag 16. oktober 
22. søndag i treenighetstiden 
Luk 10,25–37 
3 Mos 19,1–2.16–18.33–34 og Jak 2,1–9  
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til konfirmantarbeidet 
i Varteig sokn.

Søndag 23. oktober
23. søndag i treenighetstiden 
Matt 24,35–44
Jes 51,11–16 og 1 Tess 4,13–18
Varteig kirke kl. 11.00:
Gustjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til menighetsarbei-
det. 

Hafslundsøy kirke.

Søndag 25. september
19. søndag i treenighetstiden
Luk 9,57–62
1 Sam 3,1–11 og 1 Kor 9,19–23 
Varteig kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest 
Ingrid D. Levinsen og menighetspe-
dagog Kirsten Brandt. Utdeling av 
fireårs-bøker. Høsttakkefest. Offer til 
trosopplæringsarbeidet i Varteig sokn.

Tirsdag 27. september
Hafslundsøy kirke kl. 17.30:
Hverdagsgudstjeneste ved sokneprest 
Ingrid D. Levinsen og menighetspe-
dagog Kirsten Brandt. Hafslundsøy 
barnegospel synger. Offer til trosopp-
læringsarbeidet i Varteig sokn.

Varteig kirke.

Søndag 30. oktober
Bots– og bønnedag 
Luk 15,11–32
Mika 7,18–19 og 2 Kor 13,5–8 
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste ved vikarprest Lino Lu-
biana. Offer til trosopplæringsarbeidet 
i Varteig sokn.



Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad, Apolloveien 39, 1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 27. september.

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy

Hafslundsøy barnegospel starter høst-
semesteret 30. august. Alle sangglade skole-
barn 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 

VELKOMMEN TIL 
HAFSLUNDSØY 
BARNEGOSPEL!

 Lurer du på noe kan du ta kontakt med Åslaug Sødal Gabestad 

Åslaug Sødal Gabestad, tlf. 93201451

Varteig 
Historielag

Historielaget starter høstsemesteret 
lørdag 27. august med en vandring 
langs Tusenårsstien, fra Borgarsyssel 
Museum til Hafslund Hovedgård. Og 
deretter følger et rikholdig program 
fram mot jul. 

Lørdag 27. august kl. 11.00:
Høstvandring med guide langs Tusenårs-
stien. Frammøte ved rundkjøringen på 
Hafslund kl.11.00. 

Mandag 5. september kl. 19.00:
Møte i Peisestua på Bygdehallen. Tore Wiik 
kåserer over «Riksvei 1».

Mandag 3. oktober:
Vi besøker Hjemmefrontmuseet i Rak-
kestad.

Mandag 7. november kl. 19.00:
Møte i Peisestua på Bygdehallen. Guttorm 
Halvorsrød kåserer over Hans Nielsen 
Hauge.

Mandag 5. desember kl. 19.00:
Møte i Peisestua på Bygdehallen. Urmaker 
Erik Ødegaard kåserer over «oppfi nner 
Gunerius Johansen fra Varteig».

Har du ikke fått tak i årets utgave av 
Varteig Historielags årstidsskrift Inga, 
kan du bare henvende deg til en av lagets 
tillitsvalgte. Prisen er som de siste årene, 
100 kroner.
God lokalhistorie er det også i CD’en med 
komplett tekst-hefte med lokale ord og ut-
trykk 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.

Vi minner også om at historielaget har 
fl ere eldre Inga-utgaver for salg, og likeså 
de tre DVD’ene med skolefi lmen fra 1959/
bygdefi lmen fra 1961, kommunefi lmen fra 
1984 og fl øterfi lm/1861-skuespill (stykkpris 
kr. 170). 

Bestilling kan skje til historielagets til-
litsvalgte, eller på 
  varteighistorielag@gmail.com.

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

Alle er hjertelig velkommen til våre arran-
gementer, og ta gjerne med deg en bekjent! 
Det er bevertning og loddsalg på alle møter.

Styret

Formiddagstreff i Hafslundsøy kirke
Vi har formiddagstreff i Hafslundsøy kirke hver 4. tirsdag 
i måneden kl.11.00: 
 
    Tirsdag 23. august
   Tirsdag 27. september
   Tirsdag 25. oktober
   Tirsdag 22. november
På disse formiddagstreffene har vi variert program, hygge-
lig samvær, bevertning, sang, andakt og utlodning.  

Du er hjertelig velkommen!

Program for
Varteig Bygdekvinnelag
3. - 4. september: 
Smålensmarken. Vi har vaffelsteking på søndag.
20. september: 
Ost og vin.
September: 
Baking med 4-H.
18. oktober: 
Årsmøte.
15. november, julemøte: 
Kokkimgutta pynter trappa til Eli. 
Vi spiser grøt.


