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Friluftsgudstjeneste på den nye uteplassen ved Hafslundsøy kirke.
Foto: Per Andresen

44. årgang
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Kommende utgivelser:
(Med forbehold om endringer.)
Neste nummer av Varteig menighetsblad, nr. 6-2016 er planlagt
i uke 47, i slutten av november.
Frist for å levere stoff blir 9. november.
Nr. 1-2017 er planlagt i uke 4, i
slutten av januar. Frist for å levere
stoff blir 10. januar.

13.10 kl 19.00:

16.10 kl 11.00:
18.10 kl 11.00:

23.10 kl 17.00:

30.10 kl 11.00:
10.11 kl 19.00:

13.11 kl 11.00:
15.11 kl 11.00:
20.11 kl. 17.00:

Undervisningskveld, Hasle M.senter
Tema: ”Kirken og bildet”
Taler: Veslemøy Stoltenberg
Søndagsskole i Betania på Ise
Formiddagstreff i Betania på Ise.
Bo Johannes Hermansen og Sangvennene fra Sarpsborg
Storsamling, Hasle Menigh.senter.
Tema: ”En fremmed er en venn du
ikke kjenner”
Taler: Eli Holt
Søndagsskole i Betania på Ise
Undervisningskveld, Hasle M.senter
Tema: ”Kvinner i Guds lappeteppe”
Taler: Ingrid Dorthea Levinsen
Søndagsskole i Betania på Ise
Formiddagstreff i Betania på Ise.
Gunnar Navestad og Tor Bersvensen
Storsamling, Hasle Menighetssenter.
Tema: ”Kanskje kommer kongen?”
Bønnevandring/delekveld

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

Nr. 2-2017 er planlagt i uke 13, i
slutten av mars. Frist for å levere
stoff blir 14. mars.

Vil du ha en påminnelse på SMS når et møte nærmer seg?
Gi beskjed til Knut Holmen, mob 909 77 805
eller på e-post: koholm@online.no.

Trykk:
KronaTrykk, Moss

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

Postgiro:
1020.29.91624
Merk at menighetsbladet
har fått nytt kontonummer.

Breidablikks
venner
har møter på Breidablikk
følgende dager:
Fredag 21. oktober kl. 19.00.
Leif Levinsen holder andakt og viser video fra en tur til høydegården Stigen
i Nærøyfjorden sammen med Dagfinn Hansen og Knut Bøe.
Loddsalg. Bevertning.

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

Fredag 18. november kl. 19.00.
Vi får besøk av Hollebykoret. Loddsalg. Bevertning.

Alle er hjertelig velkommen til våre arrangementer.
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Matematikk og velsignelse
Denne gangen tenkte jeg at jeg vil snakke litt om matematikk. Gjør det at du ikke ønsker å lese
videre, synes jeg du likevel skal prøve litt til…
Jeg vet ikke hva slags forhold du har eller har hatt til matte. Jeg tror jeg likte det rimelig greit
så lenge jeg gikk på skolen, men begeistringen har avtatt med årene. Likevel har jeg lyst her til
å gi deg et regnestykke med på veien. Og dette regnestykket håper jeg du skal huske.
Det er: 4 x 6 = 24
Og grunnen til at jeg vil at du, og vi alle, skal huske det, er at dette kan hjelpe oss til å huske
bibelstedet 4. Mosebok, kapittel 6, v. 24.
4 x 6 = 24.
Og i 4. Mosebok 6, 24 står disse ordene her:
Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.
Disse ordene lød den dagen du ble døpt. Disse ordene får du med deg fra hver eneste gudstjeneste
og samling vi har i vår kirke. Og disse ordene ønsker jeg at du kan bære med deg gjennom livet,
uansett hvordan det vil arte seg.
Da du ble døpt ble du også tegnet med korsets tegn.
Hver gang vi lyser velsignelsen i kirken blir dette korstegnet gjentatt.
Og dette korsmerket viser at vi hører til hos Gud. Og om ikke vi kan se det, så bærer vi det med
oss, nesten som et vannmerke, og Gud ser det.
For korset, og da tenker jeg på Jesu kors, har gitt oss mulighet til å kalle Gud for vår Far. Så
nær ham kan vi leve!
Vi har ikke sett Guds ansikt.
Men gjennom Jesus har Gud gitt til kjenne hvem han er.
Han har vist oss Guds omsorg. Han har vist oss Guds betingelsesløse kjærlighet.
Han har vist oss Guds nåde, og han har gitt oss Guds fred og velsignelse.
Livene våre vil arte seg forskjellig. Og også dagene våre er forskjellige gjennom et liv. Men uansett hvordan livet og dagene er, ønsker
jeg for oss alle at vi skal få leve i denne velsignelsen.
Gud har skapt oss. Han har gitt oss livet. Og i Guds øyne er vi,
hver og en, helt unike – og han har gitt mye for å møte ditt blikk
når han ser til deg og når han ser på deg!
Derfor vil jeg at du skal huske dette lille mattestykket:
4 x 6 = 24.
For husker du det, har du velsignelsen, bokstavelig talt for
hånden når det skal være, både i dag og for dager som kommer:
Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.
Amen.

Ingrid
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Gamle glimt fra Varteig og Hafslundsøy

Søndagsskolebarna på Betel på Ise, fotografert midt på 1950-tallet. Lærere er Ole E. Bergby (bak til venstre) og
Hans Grønli. Fremst fra venstre ser vi Steinar Sæves, Tore Johan Medalen, Hugo Olsen, Bjørn Skofteby, NN,
deretter tre jenter med sløyfe i håret; Anne Berit Kynningsrud, Inga Marie Hagen, Åse Marit Borge (litt bak), og
videre Else Bergli (med håndveske), Egil Bergli og Magne Borge. De som står bak den fremste rekka navnes
samlet fra venstre: Lillian Bråthen, NN, søndagsskolelærer Ole E. Bergby, Anne Kristine Johnsen (rett foran
Bergby), Magnar Skofteby, Reidun Bråthen (bak Magnar Skofteby), Eva Nordli (sees fremst mellom Hugo Olsen
og Bjørn Skofteby), May Kristiansen, Turid Heier (bakerst), Willy Lindemark, Gudrun Bergli (bak Bjørn Skofteby),
Reidar Kynningsrud, Ulla Britt Lindemark (fremst), Jan Lindemark (delvis skjult bak Reidar Kynningsrud), Leif
Skofteby (bakerst), Anne May Belsby (med sløyfe i håret), Anne Lise Berg, NN (bakerst, til venstre for Hans
Grønli), Liv Bergli (foran Grønli), Øyvind Kynningsrud (foran Liv Bergli), så går vi bak til søndagsskolelærer
Hans Grønli og går framover i bildet med Tor Heier, Evy Heier, NN (med sløyfe), og videre mot høyre Ragnar
Johnsen, Else Marie Berg (foran), Annar Berg, Arne Sikkeland, Kristian Sikkeland, Øystein Belsby og NN.
Bildets eier: Varteig Historielag

Fra skolestue til forsamlingshus

Betel på Ise har en mangslungen historie. I alle fall når det gjelder kjernen i bygningen. Først som skolestue for Galteryggen skolekrets fra omkring 1870. Deretter
som bolig fram til midten av 1920-tallet, og derfra som grunnlag for forsamlingslokalet
Betel på Ise.
Omkring 1870 ble det gjort et stort økonomisk løft i Varteig, etter at den faste skolen ble innført i 1867.
De to største utgiftspostene var nok utvilsomt nye skolestuer for Galteryggen og Stubberud skolekretser.

Galteryggen skolekrets

Skolestua for Galteryggen (senere Skaulund) skolekrets ble reist i 1869-1870. Kommunen kjøpte 19 mål
jord for at læreren skulle ha skolejord. «Skofteby skolegård» fikk bruksnummer 7 under gårdsnummer 3036
Skofteby. Det ble også bygd lagård og et uthus. Eiendommen ga grunnlaget for ei ku, en gris og noen høner.
Gårdstunet lå omtrent der veien til Brusevold i dag tar av fra Belsbyveien. Lagården sto helt ut på
1970-tallet, da den ble revet.
Den første læreren her var Johan Andersen. Han var lærer også i Stubberud og Hasle skolekretser. Vi
finner Andersen og familien i folketellingen i 1875, bosatt på
skolen. Da benevnes Andersen som skolelærer og «jordbruger». Johan Andersen var fra Rakkestad, mens kona Andrine
var fra Brusevold. I 1875 hadde de seks barn, for øvrig født i
løpet av ti år. Andersen var den siste omgangsskolelæreren
og den første læreren i fast skole i Varteig, og er behørig
omtalt i Olav Spydevolds Varteig-bok.

før og nå
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Ble bolig

Bygningen ved Skofteby fungerte ikke som skole i mer enn rundt 23 år. Da
ble nemlig bygdas seks skolekretser redusert til tre, og Stubberud og Skofteby
skolekretser ble slått sammen. Skolestua på Stubberud ble flyttet til Klemsdal,
der den sto fram til den ble revet i 1982.
Skolestua for Galteryggen (Skofteby) skolekrets ble derfor overflødig, og fungerte i mange år som bolig. Etter det vi vet, ble skolestuene i Stubberud og
Galteryggen skolekretser bygd etter samme lest.
(Varteig Historielag har dessverre ingen bilder av skolestua ved Skofteby.
Skulle noen ha et slikt bilde, hører vi svært gjerne fra vedkommende.)
Den tidligere skolestua ved Skofteby fungerte som bolig fram til midten på
1920-tallet. Vi vet at Julie og Kristian Vestgård bodde her. Likeså Elise og Olaf
Bergerud. De giftet seg i 1920, og både Einar (1921) og Martin (1923) Bergerud kom til verden her. Bergerud-familien var de siste beboerne i skolestua.

I Frikirken på Ise var det mye sang- og musikkrefter.
Her er Strengemusikken fotografert i 1933 i forbindelse med en tur til Øymark. Foran ser vi Olga eller
Martha Hysestad og Eugen Berby. I midterste rekke
fra venstre: Rakel Kingsrød (senere gift Pedersen),
Ingrid Bråthen (gift Berby), Anna Bråthen (født
Emilsen), Helga Berby og Hedvig Bråthen (født Hasselgren). Bakerst fra venstre står NN, Johan Eid,
Ole E. Berby og NN. Bildets eier: Varteig Historielag

Blir forsamlingslokale

Gunda og Anton Kingsrød på Skaulund var ivrige i Frikirken på Ise, sammen med barna. De gikk i bresjen for at Frikirken skulle
få sitt eget forsamlingslokale, og ideen kom om at den gamle skolestua kunne bli et gudshus.
I 1929 ble skolestua tatt ned og Anton Kingsrød kjørte selv materialene til Ise med hest og vogn. Skolebygningen var et tømmerhus,
og ble gjenreist der Betel fortsatt ligger ved Sikkelandveien. Det tidligere skolehuset ble også en del påbygd. Det ble dessuten bygd
et uthus med plass til et par hester, et vedskjul og utedo. Betel ble innviet med stor festivitas 10. mars i 1930. Frikirke-menigheten
på Ise besto av 25-30 medlemmer, men under innvielsen deltok det rundt 300. Bevertningen var lagt til Varden.
Det var stor aktivitet på Betel, med virksomhet for alle aldersgrupper. Etter hvert ble imidlertid medlemsmassen eldre, og i en
periode overtok Frikirken i Sarpsborg ansvaret for Betel.

Misjonssambandet

Det ble tungt for Frikirken på Ise, og i 1987 ble Betel solgt til Misjonssambandet. Ise Misjonslag av Norsk Luthersk Misjonssamband er stiftet 8. oktober i 1925. Enskjønt, den gangen het det Kinamisjonen.
Virksomheten baserte seg i stor grad på husmøter, i tillegg til leie av Betel og Betania. Nå fikk Misjonssambandet eget hus. Ønsket
om bedehus hadde Sambandet på Ise hatt i mange år, og penger var samlet inn. Derfor ble Betel kjøpt og gjenstand for en svært
omfattende utvidelse uten at foreningen måtte ta opp lån. Derimot krevde det en svært betydelig dugnadsinnsats.
Betel består av en stor sal med peisestue, kjøkken, stor gang med garderober, klosetter, lagerrom og aktivitetsrom i andre etasje.
En storstilet innvielse av nye Betel fant sted 24. oktober i 1993. Da var det tidligere gjort et mindre tilbygg som ga rom for toaletter.

Tungt å drive

Forsamlingslokalet Betel på Ise. Kjernen i bygget er en skolestue
som ble reist for nesten 150 år siden.
Foto: Øistein Bøe

Det var bred virksomhet på Betel, med både søndagsskole,
barneklubb, ungdomsaktiviteter og møter for de voksne.
Misjonssambandet på Ise har imidlertid lidd samme skjebne
som mange andre foreninger. Det har vært naturlig avgang,
men ingen rekruttering.
Derfor består virksomheten i dag kun av to møter i måneden,
i samarbeid med Hafslund og Borgen Misjonslag. Det er
Elisabeth og Arne Bøe som har tatt et ansvar for Betel, og de
står ganske alene om dette ansvaret.
Arne Bøe sier at man skal forsøke å holde virksomheten i
gang så lenge det er mulig, men han ser ikke bort i fra at
Betel en dag blir solgt til private. Det er Ise Misjonslag og
Norsk Luthersk Misjonssamband som i fellesskap står som
eiere av Betel. En eventuell avhending vil i så fall skje i regi
av Misjonssambandet sentralt.
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 Helgeby nordre og 6/15 bedehuset på
Øya, 1/16 Varteig skole og 2/16 ”Leif i kiosken”, 3/16 Breidablikk og 4/16 slakter Rune Karlsen.
Har du kommentarer eller synspunkter på serien, send mail til varteighistorielag@gmail.com
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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:

Hanne Krogh sang i Varteig kirke 28.
september. (Foto: Jan Torstein Engen)
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.
8. november kl. 19.00, Hafslundsøy
kirke:
Konsert med Ann Christin Elverum og
Erik André Hvidsten.
15.november 19.00, Sarpsborg
scene:
Foredrag: Kirken og arbeiderbevegelsen, avholdsbevegelsen ved Frank
Aarebrott. Borgen sangkor.
20. november kl. 19.00, Hafslund
kirke:
Konsert med Knut
Reiersrud.
6.desember, kl.
19.00 Skjebergdalen kirke: Foredrag: Juletradisjoner og St. Nikolasdagen ved Anne
Helene Skjelbred.
13. desember:
Lucia-dagen
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Kirke med
egen bålplass
Varteig Menighetsblad

Speiderparade på friluftsgudstjenesten
søndag 18. september.
Foto: Per Andresen

Fra friluftsgudstjenesten ved Hafslundsøy
kirke søndag 18. september.
Foto: Per Andresen

Dugnadsgjengen
Dugnadsgjengen som
som har
har sørget
sørget for
for uteplassen.
uteplassen. Fra
Fra venstre
venstre
Thorleif
Thalberg,
Ove
Brandt
og
Per
Andresen.
Thorleif Thalberg, Ove Brandt og Per Andresen.
Varteig Menighetsblad
Foto:
Foto: Ketil
Ketil Strebel
Strebel9

Det er neppe mange kirker som har egen bålplass med ﬂotte benker. Men
en slik plass er innviet ved Hafslundsøy kirke denne høsten.
I fjor høst ble det felt en del trær på kirketomta på Hafslundsøy. Området rundt kirken var nemlig i ferd
med å gro igjen. Nå har noen av trærne som ble felt blitt til ﬂotte benker ved kirken.
Det hele er ordnet på dugnad av en liten dugnadsgjeng som stadig bruker tiden sin til å ta seg av små
og store oppgaver i og rundt Hafslundsøy kirke. De som har sørget for den unike uteplassen er Per Andresen, Thorleif Thalberg, Ove Brandt og Henning Syversen. Og de har sørget for at plassen kunne tas i
bruk uten at det har kostet menigheten en krone!
- Trærne ble felt i fjor høst. Stein Arne Bergsland på Ise sørget for å transportere stammene ut til saga
for oss, og det gjorde han uten å ta betalt for det. Døle sag i Grimsenkilen sagde stokkene til benker for
oss- gratis, fortelle Thalberg.
Karene sørget for barking av treverket, så måtte emnene tørke i ﬁre måneder.
I sommer ble arbeidet med å sette opp benker på kirketomta innledet.
- Søndag 18. september ble uteplassen innviet med friluftsgudstjeneste. Henning sørget for lydanlegget,
forteller Andresen.
Foreløpig består plassen av en del benker og en bålplass. Bålplassen har speiderne som har tilhold i
kirkens underetasje innviet.
- Vi har materialer til et bord også. Vi mangler noe åtte ganger åtte tom, men det har vi bestilt, sier Andresen.
Så et bord til plassen blir neste prosjekt for de driftige karene,
Varteig menighetsråd har vedtatt å opprette en egen konto til dugnadsgjengen, slik at karene slipper å
sende en søknad om de trenger en boks maling eller en pakke skruer.

Trærne som ble felt er blitt til benker på uteplassen.
Foto: Ketil Strebel
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0-1 år, tirsdager kl. 11-13
på Hasle menighetssenter
Er avsluttet for semesteret. Informasjon
om neste semester kommer i neste nummer.

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
november
i9.
Hasle
menighetssenter:

12. oktober
26. oktober

23. november

30. mars, 6. april og 13. april

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

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

30. mars

13. april

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

Finn ni dyr!

Jesus stiller stormen!

Navnet på ni dyr er gjemt inni rutenettet.
Dyrenavnene står bortover og nedover.
Finner du alle ni?

Finn 5 feil
Tegninger: Trevor Keen
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Jesus lærte folket om Gud. Så dro han og disiplene over sjøen.
Underveis ble det storm!
De to bildene er nesten like. Finner du de fem små feilene på bildet til høyre?
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Program for Hasle KFUK/KFUM
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
Varteig Bygdekvinnelag
.

18. oktober:
Årsmøte.
15. november, julemøte:
Kokkimgutta pynter trappa til Eli.
Vi spiser grøt.

Slekters
gang
Døpte:
Hafslundsøy kirke:

Kevin Alexander Lyngmo
Frida Synnøve Amundsen
Selma Roen Pedersen

Varteig kirke:

Marte Lassen-Urdahl
Lucas Ian Dolan
Rachel Marie Tetlie
Evert Malmer Jørgensen
Brage Furnes-Christensen
Anders Lindemark.

Vigde:
Varteig kirke:

Linda Therese Nordvik
og Per-Erik Østby

Døde:
Arne Espenes
Vegard Inge Skoglund
Elfrida Viola Berg
Tommy Hassel
Jan Erik Fossum
Egil Oddvar Rogndalen
Zbigniew Antoni Pieniezny

Varteig Menighetsblad

Trenger du noen
å snakke med?

Kirkens SOS
Telefon 22 40 00 40
www.kirkens-sos.no

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
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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
Sokneprest Ingrid D. Levinsen:
Kirketjener i Hafslundsøy kirke
Telefon kontor: ...... 69 11 68 22
Ove Brand:
Telefon mobil: ......... 452 65 229
Telefon mobil:. ......... 482 12 389
E-post: ove.brandt@sarpsborg.com
E-post: ingrid-dorthea.levinsen
@sarpsborg.com
Menighetsrådsleder
Soknepresten kan nås på mobilKjell Lunde:
telefon når hun ikke er på
Telefon mobil: ........... 932 44 011
kontoret.
Epost: kjell.lunde44@gmail.com
Menighetspedagog
Varteig Menighetsblad
Kirsten Brandt:
Adresse:
Telefon kontor: ...... 69 11 68 11
Apolloveien 39
Mobiltelefon: ........... 936 37 578
1734 Hafslundsøy
E-post:
Epost:
kirsten.brandt@sarpsborg.com
varteig@menighetsblad.net
Organist Tom Rønningsveen:
E-post:
tom.roenningsveen@sarpsborg.
com
Kirketjener i Varteig kirke
Ivar Aronsen
Telefon mobil: .......... 908 28 586
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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
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

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

15

Varteig Menighetsblad

GUDSTJENESTER
Søndag er gudstjenestedag

Tirsdag 29. november

Varteig kirke kl. 17.30:
Julegrantenning ved sokneprest Ingrid
D. Levinsen og menighetspedagog Kirsten Brandt.

Søndag 4. desember

2. søndag i adventstiden
Joh 14,1–4
Salme 33,18–22 og Hebr 6,13–19a
Hafslundsøy kirke kl. 18.00:
Lysmesse ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen og menighetspedagog Kirsten Brandt. Hafslundsøy barnegospel
synger. Offer til KRIK - Kristen idrettskontakt.

Hafslundsøy kirke.

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. Varteig menighetskor
synger. 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:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid
D. Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Lørdag 5. november

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

Søndag 6. november

Allehelgensdag
Luk 6,20–23
Jes 60,18–22 og Hebr 11,11–16.39–40
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Varteig menighetskor synger.
Offer til Kirkens SOS.

Søndag 13. november

26. søndag i treenighetstiden
Luk 13,10–17
Ordsp 14,21–22.25.31 og Fil 1,20
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Lino Lubiana. Søndag for de forfulgte. Offer til
Stefanusalliansen.

Søndag 20. november

Hasle menighetssenter.

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 prostiprest Lino Lubiana. Offer til trosopplæringsarbeidet
i Varteig sokn.

Med forbehold om endringer.

Domssøndag / Kristi kongedag
Joh 9,39–41
5 Mos 30,15–20 og 1 Kor 15,22–28
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 27. november

1. søndag i adventstiden
Matt 21,1–11
Salme 24,1–10 og Rom 13,11–12
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen og menighetspedagog Kirsten
Brandt. Lys Våken. Offer til trosopplæring i Varteig sokn.

Varteig kirke.

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy
VELKOMMEN TIL

HAFSLUNDSØY
BARNEGOSPEL!

Hafslundsøy barnegospel er et kor
der 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

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

Tirsdag 25. oktober:

«Identitet som sarping»
ved Dag Skottene.

Tirsdag 22. november:

«Livet på Stortinget»
ved stortingsrepresentant Line Henriette H. Hjemdal.

På disse formiddagstreffene har vi variert program, hyggelig samvær, bevertning, sang, andakt og utlodning.
Du er hjertelig velkommen!

Undervisningskvelder
Undervisingskveldene som er på
Hasle menighetssenter en gang i
måneden, er et samarbeid mellom
Varteig menighet og VI-Normisjon:
Torsdag 13. oktober kl 19.00:
«Kirken og bildet». Taler: Veslemøy Stoltenberg.
Torsdag 10. november kl. 19.00:
«Kvinner i Guds lappeteppe». Taler Ingrid D. Levinsen.
Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad, Apolloveien 39, 1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 9. november.

Varteig
Historielag

Historielaget startet høstsemesteret lørdag 27. august
med en vandring langs Tusenårsstien, fra Borgarsyssel
Museum til Hafslund Hovedgård. Senere hadde vi et
interessant møte om riksvei
1 gjennom Østfold 5. september, og terminlista omfatter
tur til Hjemmefrontmuseet i
Rakkestad 3. oktober.
Da gjenstår det to møter dette året:
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 «oppfinner
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 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.
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.
For mer informasjon – se:
www.varteig-historielag.no
Alle er hjertelig velkommen til våre arrangementer, og ta gjerne med deg en bekjent!
Det er bevertning og loddsalg på alle møter.
Styret

