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I forbindelse med reformasjonsjubileet i 2017
arrangerer Varteig menighet en rekke undervisningskvelder på Hasle menighetssenter i
samarbeid med VI Normisjon:
20. april kl. 19.00: Luthers kjære Katarina
Et møte med Luthers kone: Katharina von Bora, ved Ingrid D.
Levinsen, sokneprest i Varteig.

Adresse:
Varteig menighetsblad
Apolloveien 39
1734 Hafslundsøy
E-post:
varteig@menighetsblad.net
Menighetsbladet på internett:
www.varteig.menighetsblad.net
Der kan du lese den siste og
samtlige tidligere utgaver av menighetsbladet i PDF-format
Kommende utgivelser:
(Med forbehold om endringer.)
Neste nummer av Varteig menighetsblad, 3-2017 er planlagt i uke
22, i månedsskiftet mai/juni. Frist
for å levere stoff blir 16. mai.
Nr. 4-2017 er planlagt i uke 34, i
slutten av august. Frist for å levere
stoff blir 8. august.
Nr. 5-2017 er planlagt i uke 41, i
midten av oktober. Frist for å levere stoff blir 26. september.
Nr. 6-2017 er planlagt i uke 47, i
slutten av november. Frist for å
levere stoff blir 7. november.
Trykk:
Møklegaards Trykkeri AS,
Fredrikstad.

11. mai kl. 19.00:
Salmer og diakoni – et luthersk perspektiv
Sindre Skeie reflekterer over hvordan og hvorfor kristne til alle
tider har uttrykt sin tro gjennom både diakoni og sang, og går i
dialog med noen av Luthers synspunkter på dette. Sindre Skeie
er teolog, salmeskriver, skribent og musiker, og jobber som kommunikasjonssjef ved Diakonhjemmet i Oslo. Han er leder i Norsk
Hymnologisk Forening.
7. september kl. 19.00: Luthers katekismer
Kristendom for folk flest, ved Tormod Van Der Hagen, prest og
rådgiver for Borg bispedømme.
12. oktober kl. 19.00: Luthers forfatterskap og taler
Martin Luther har et rikholdig forfatterskap og er også kjent blant
annet for sine bordtaler, ved Finn Ove Brandvold, sokneprest i
Holleby og Solli.
9. november kl. 19.00:
Skriften alene. Troen alene. Nåden alene
Sentrale læresetninger i Luthers teologi, ved Rino Lilleaasen er
sokneprest i Rødnes, Klund og Rømskog.
7. desember kl. 19.00: Martin Luther i dag
Er reformasjonen relevant for vår tid? Hva skal vi ta vare på og
hva bør eventuelt forkastes, ved Ingrid D. Levinsen, sokneprest
i Varteig.
Alle arrangementene er på
Hasle menighetssenter.

Postgiro:
1020.29.91624

Breidablikks venner

inviterer til møte på Breidablikk fredag 21. april kl. 19.00.
Program senere.
Som vanlig er det utlodning og servering av vaﬂer.
Alle hjertelig velkommen!
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God påske!
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Den påsken jeg var 19 år gammel døde min far på Skjærtorsdag. I et øyeblikk satt vi og pratet sammen i sofaen. I neste øyeblikk var han ikke mer. Familien var slått i bakken av sorg.
Aldri har vel Langfredag vært så lang og mørk. Aldri har påskeaften kjentes så tom. Og
påskemorgen slukket ikke sorgen.
Men den hendelsen har vært avgjørende for mitt liv og mitt yrkesvalg. For midt i alt det
vonde og mørke og sorgfulle betydde påskens budskap om Jesu oppstandelse alt. Plutselig
angikk det meg helt personlig. Hvis Jesus virkelig stod opp fra de døde har det som konsekvens at jeg vil få møte pappa igjen. Hvis han ikke gjorde det, er min tro forgjeves og døden
altoppslukende.
Påskens evangelium er Livets seier over døden. Gud vil engang skape alt nytt. Og Bibelen
gir oss løfte om at Jesu oppstandelse fra de døde har som konsekvens at døden ikke er slutten for oss heller.
Derfor er jeg prest. For å bidra til å holde dette håpet levende midt i dødens verden. I en
verden der mange kjenner sorg og smerte og lever liv der ikke alt vi erfarer går opp. For i
alt dette – i denne dødens verden – lever vi i oppstandelsens virkelighet. Vi er døpt til Jesu
oppstandelse. Vi er omsluttet av Guds omsorg i alt som skjer.
Og snart vil våren innta naturen og forkynne dette for oss på skaperens vegne. Livet seirer!
Alt blir nytt! Og Døden må vike for Gudsrikets krefter.
1. Døden må vike for Gudsrikets krefter!
Du som var død, er vår Herre i dag!
Kristus, du lever og står ved vår side
her hvor vi rammes av jordlivets slag.
2. Selv om vi føler oss svake i verden,
bærer vi i oss et grunnfestet håp:
Livets oppstandelse påskedagsmorgen,
underet, skjedde på ny i vår dåp.
3. Livet og døden, ja, alt er forvandlet!
Dåpsvannet gjenspeiler regnbuens pakt.
Troen er gitt oss: Guds rike skal seire!
Mørket som binder oss, mister sin makt.
4. Løftet står fast når vår fremtid er truet:
Ingen skal rive oss ut av Guds hånd!
Engang skal Gud få sin skapning tilbake.
Verden blir frigjort fra ﬁendens bånd.
5. Døden må vike for Gudsrikets krefter!
Livet er gjemt i et jord-dekket frø.
Se, i oppstandelsens tegn skal vi leve.
Se, i oppstandelsens lys skal vi dø.
Svein Ellingsen

Ingrid
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Gamle glimt fra Varteig og Hafslundsøy

Han er
en av oss

Da fagforeningen i Sarpsborg feiret
50 år, kom det opp spørsmål om det
skulle være andakt under jubileet.
«På en betingelse, at Karl Kingsrød
holder den, for han er en av oss», ble
det konkludert. Mange har nok kunnet bekrefte akkurat det utsagnet enten de var i arbeidslivet, i politikken
eller på bedehuset. Karl Kingsrød var
«en av oss».

Karl Kingsrød var kjent for sine taler.

Det er barnebarna Randi Gustavsen og Yngvar Kingsrød som sitter med mange av historiene om sin
bestefar Karl August Kingsrød. Begge er oppkalt etter to av Karls barn som døde; den ene som spedbarn, den andre ved en trefning med tyskerne i 1940. Randi ble født før krigen, Yngvar ble født rett
etter krigen. Yngvar ble døpt på bedehuset på Øya og presten startet dåpen med å si: «Så døper jeg
deg for Karl August». Karl reagerte spontant. Han reiste seg opp fra bedehusbenken og sa høyt: «Det
skak´ke gutten heta!» Det ble litt oppstandelse og presten måtte forsikre Karl at det skulle komme
rett navn i kirkeboken.

Trappen i Gamlebyen

«Yngvar, kan du kjøre meg til Gamlebyen?» kunne Karl ofte spørre. - Jeg skjønte etter hvert hvorfor
Gamlebyen var så viktig for ham, forteller barnebarnet Yngvar. - Bestefar hadde gått i murerlære i
Gamlebyen. Der hadde han bodd hos en vertsfamilie. Så kom dagen da han måtte si adjø. Datteren som
da skulle stå til konfirmasjon rakte ham hånden til farvel. Da han tok hånden hennes ante han ikke
hvilken rolle hun skulle spille i hans liv. Noen år senere kom Karl tilbake til Gamlebyen for å delta i
feltartilleriet. På en av sine vandringer rundt i byen, hører han en kvinnestemme som roper navnet
hans. Der på trappen utenfor en butikk står datteren til vertsfamilien fra den gang han var i murerlære. Hun hadde vokst seg stor og vakker. Dette ble et romantisk møte for Karl, kan Yngvar berette.
Karl og Ragna giftet seg i 1916. Da var Karl 29 år og Ragna 23 år. I tiden etter bryllupet bodde de i
nærheten av Furuheim på Hafslundsøy. De fire årene som fulgte var kanskje de lykkeligste i Karls
liv. I løpet av denne tiden fikk de tre barn. Men lykken tok brått slutt, og troen satt på prøve. Ragna
døde under fødselen til det tredje barnet Randi, som også døde noen uker senere.
- Ragna var Karls store kjærlighet. Karl tok ofte turen til Gamlebyen for å besøke trappa der Ragna
sto og ropte «Karl». Han måtte dit og minnes henne, forteller Yngvar.

Murer i Guds rike

Denne overskriften sto i avisen Vårt Land da de hadde en helsides artikkel om Karl Kingsrød i 1960.
Karl Kingsrød var murer av yrke, og oppdragene kunne strekke seg langt fra hjemmet, ofte med
sykkelen som framkomstmiddelet, som da han var med på
å mure på Seiersten skole i Fredrikstad. Han var også i
Hamar og murte en ny peis i storstuen på pinsebevegelsens
senter Hedmarktoppen. Han - indremisjonsmannen - likte
seg så godt blant pinsevennene at han dro tilbake en uke en
sommer senere. For Karl var politikk og kristentro to sider
av samme sak. Han var kristen i fagforeningen og murer
på bedehuset. Han var formann i ungdomsforeningen og i

før og nå
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indremisjonsforeningen. I to perioder etter krigen var han medlem av herredsstyret i Tune for Arbeiderpartiet. Hans kristne tro
og sosiale innstilling ble forenet i Kristne Arbeideres Forbund hvor han i mange år var medlem av hovedstyret. Han reiste da ofte
rundt og talte på møter, både på bedehus og som 1. mai-taler. Under en møteserie han hadde, skriver han et kort til en venn fra
Åmot i Buskerud hvor han fortalte at han hadde hatt «et deilig møte på en fabrik her, med mellom 100-150 mand tilstede.» Han
holdt også tale under Olsok-feiringen på Stiklestad. Det var han nok litt stolt av. En gang sto han i vekkelse i Vågsbygd. En kveld
etter et møte så han på hendene sine og sukket: «Nå må jeg reise hjem. Det er ikke mer murpuss under neglene.» Da hadde han
reist i tre måneder.
Karls vei til et kristent standpunkt var nokså udramatisk. En kveld han kom hjem fra arbeidet, sa Gud til ham: «Nå må du omvende deg Karl». Så falt han på kne den kvelden, 28 år gammel. Det var kort tid før han giftet seg med Ragna. Noen år senere, og
etter at Ragna var død, var han på møte i Fredrikstad der Gunnar Dehli talte. «Den kvelden talte Dehli til meg. Det var som han
løftet meg opp av det dype mørke,» fortalte Karl selv. Noe senere treffer han Dehli igjen og forteller om dette. «Vet du, Kingsrød,
den talen ble jeg kritisert for,» svarte han.

Husrom og hjerterom

Etter at Ragna døde tok Karl med seg sine to barn, Dagny og Yngvar, og flyttet til Kingsrød ved Nipa i Varteig. Her bodde de
sammen med farmoren Karen og onkelen Johan. Selv om de bodde i Varteig, gikk barna på skolen på Hafslundsøy. Når elva var
åpen rodde de over, og på vinteren gikk de over isen når den hadde lagt seg. Verst var det på den tiden når isen ikke var sikker.
Da måtte de gå veien om Hasle, over Nipebrua og til skolen som lå ved Furuheim; en drøy time hver vei. I 1929 bygde Karl hus på
Øya og flyttet med barna dit. Om huset ikke var så stort, kunne det romme mange folk. En gang Kristne Arbeidere hadde stevne
på Furuheim, kom det så mange folk at det var vanskelig å finne overnatting til dem. Men Karl tok dem med hjem, hele 36 stykker, noen lå i huset, andre i uthuset.
Men troen skulle bli satt på prøve enda en gang. Sønnen Yngvar var flink på skolen og fortsatte hele veien til han i 1939 ble immatrikulert ved Det historisk-filosofiske fakultet i Oslo. Målet var å bli lektor. Så kom krigen til Norge. Yngvar ville melde seg
til tjeneste og dro til Mysen. Soldatene ble sendt til Fossum bru for å stoppe tyskernes frammarsj. Yngvar var en av dem som falt
der. «Jeg vet ikke hva som var verst,» sa Karl når han snakket om tapene han hadde hatt i livet. Men han var ikke bitter. I stedet
tenker han på «Ingeborg i Bråten», en nabokvinne som var lam og måtte ligge til sengs i 42 år. Hun var ikke bitter, sa Karl. Han
spanderte årsabonnement på Vårt Land og besøkte henne ofte. «Ho er et makelaust menneske,» sa han alltid når han hadde vært der.

Du skal holde hviledagen hellig

Karl Kingsrød leste mye, men stort sett oppbyggelseslitteratur. Blant
annet var han opptatt av haugianismen og Ole Hallesby. Å leve et
kristelig liv innebar for ham omsorg for andre, men også ansvar for
egen livsførsel, som respekten for å holde søndagen hellig. Noen dager etter den 9. april 1940 fikk familiene på Hafslundsøy beskjed om
å søke tilflukt på landet. Tyskerne var på vei! Svigersønnen Sverre
og sønnen Yngvar hadde dratt ut i krigen. Karl tok datteren Dagny
og barnebarnet Randi med for å dra over Nipaelven til Kingsrød. Så
kom Karl på at han hadde glemt å ta inn klærne fra tørkestativet.
Han risikerte derfor at de kunne henge ute på en søndag. Karl vendte
tilbake, med fare for å bli tatt av tyskerne. Han fikk ryddet klessnora
for klær, før han på ny «flyktet» til Kingsrød.

Raushet og gavemildhet

Rausheten til Karl Kingsrød ga seg utslag på mange vis. På bedehuset
foregikk det alltid mye, ikke bare møter. En gang ble det bestemt at
de skulle reise på en busstur som Karl var med på å arrangere. Det
var mye diskusjon om hvor turen skulle gå og hvor mye den skulle
koste. Når planen syntes å være lagt, var det enda noen som mente
turen ble for dyr. Karl ble lei denne diskusjonen. «Stopp det maset.
Det vi mangler betaler jeg,» endte han med å si. Denne rausheten førte
nok til at han aldri kunne lykkes som kjøpmann. Han var for snill til
det, sa folk. Hans bror Olaves, derimot, bygde det første Samvirkelaget på Øya i 1911. Datteren Dagny og hennes mann Sverre startet
Nordbyveien Handel i 1954 i nabohuset til Karl, men Karl var med
og hjalp til i butikken. Senere ble dette til Samvirkelaget og er i dag
tilholdssted for en byggmester.

«Fram med traktoren, nå kommer´n Karl»

Yngvar Kingsrøds vei, oppkalt etter sønnen. Huset til Karl i
bakgrunnen.
Foro: Arild Bøe

Det var lite biler å få kjøpt etter krigen. Men i 1952 kjøpte Karl og
svigersønnen Sverre en Opel Olympia 1936-modell. Som pensjonist og
Fortsetter på neste side.
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i en alder av 68 år ville han skaffe seg bilsertifikat, og dro til Engsmyr sjåførskole i
Sarpsborg. Det ble ingen lett oppgave for Karl.
Etter 140 timers opplæring skulle han endelig
få prøve seg. «Vi får prøve bakkestart» sa mannen fra biltilsynet. De kjørte til en bratt bakke
nede i Sandesund. Karl slapp håndbrekket for
tidlig og de for helt ned i bunnen av bakken.
Karl strøk. Det ble nye kjøretimer og ny oppkjøring. Igjen var han uheldig og kjørte denne
gang mot rødt lys. Karl strøk igjen. Tredje
gangen gikk kjøringen bra. Mannen fra biltilsynet var fornøyd, så han ba Karl kjøre ham
hjem fordi han skulle hente noe. Der sneiet
Karl borti gjerdet da han skulle parkere, og
strøk på nytt. Den fjerde gangen han kom til
oppkjøring sa mannen fra biltilsynet: «Karl,
i dag sløyfer vi oppkjøringen og går rett på
teorien». Teorien gikk strålende og Karl fikk
førerkortet. Karls kjøreturer senere ble rikt
omtalt, både i pressen, på arbeidsplassen og på
bygda. Ikke sjelden endte det i grøfta. «Fram
med traktoren, nå kommer´n Karl», sa folk.

Ny dåpslitturgi

Kirkemøtet 2017 vedtok en ny dåpsliturgi for vår kirke - samme innhold
som før men med litt færre ord.
I Varteig sokn tar vi den nye liturgien
i bruk på Påskedag, 16. april.

En kirke - to syn

Karls 70 årsdag

Karl var stadig i møte med folk, og folk likte
å være sammen med ham. Samme dag som
han ble pensjonist forsvant murerklærne og
han dro rett til byen og kjøpte seg fem dresser, for han var nøye med klærne og ville være
anstendig kledd.
Datteren Dagny mente at familien ikke ville
klare å lage et 70-årslag for Karl. Derfor fikk
folk komme og gå som de ville, bestemte de seg
for. Folk strømmet til huset i Nordbyveien og
det kom i alt 128 ubedte gjester. Det var de
ikke forberedt på. Men de visste råd. Venner
hjalp til og ordnet et midlertidig kjøkken i
kjelleren. De lagde mat, pisket krem, stekte
vafler og dagen ble vellykket.
Karl August Kingsrød døde i en alder av 85 år, Faksimile i Sarpsborg Arbeiderblad
men mange av dem som ikke har møtt Karl på 1970-tallet.
hør hørt ham omtalt. Veien fra Nordbyveien og
inn forbi huset hans og mot kirken og barnehagen er til minne om sønnen Yngvar
Kingsrød som falt under krigen, og bærer hans navn.
Kilder:
Randi Gustavsen og Yngvar Kingsrød, barnebarn.
Audun Myhre, Vårt Land 24.08.1960.
Solveig Rød, artikkel om Yngvar Kingsrød i «Inga» 1995.

Vi har mottatt flere utmeldinger i
vårt sokn etter at Kirkemøtet i januar
åpnet for vigsel av likekjønnede i vår
kirke.
Det gjør meg oppriktig vondt at noen
kjenner det nødvendig å gå til så
drastiske skritt i denne saken.
For meg er det viktig å bidra til å
skape rom for at vi i vår kirke skal
ha plass til to syn, og at alle skal
respekteres for sin mening.
Så er det også viktig at vi som kristen
kirke tilstreber å tale vel om og til
hverandre når vi er uenige.
Jeg håper vi, tross det som skiller,
sammen kan bygge kirken her hos oss
i tiden som kommer og gjøre Kristus
kjent, trodd, elsket og etterfulgt.
Hilsen Ingrid prest

Faren –
ikke sønnen
I forrige utgave av Menighetsbladet
skrev vi at Kåre Dalen hadde satt opp
undermuren på Betania på Ise, da
bedehuset ble bygd i 1932. Den gang
var imidlertid Kåre bare en liten guttepjokk. Derimot var det faren Karl
Dalen som satte opp grunnmuren. For
øvrig en meget dyktig murer.
Vi takker Jonn Engen, som har gjort oss
oppmerksom på feilen.

Arild Bøe

Møter i
Misjonssambandet, Varteig
Søndag 9. april kl 18 00 på Breidablikk
Taler: Frode Granerud
Søndag 14. mai kl 18 00 på Breidablikk
Taler: Hans Anton Eklund
Fredag 9. juni kl 19 00 på Breidablikk
Taler: Aud og Brynjulf Hoaas
Enkel bevertning
Kollekt til NLM

Du er hjertelig velkommen!

Verden for Kristus
NLM

Varteig Menighetsblad
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KARNEVAL
i Hafslundsøy kirke søndag 26. februar
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Bli en
brønnbygger!
Varteig Menighetsblad

Ingenting er viktigere enn rent vann. For vann gir ikke bare liv, vann
kan også ta liv. Å gjøre noe for andre er viktig for oss som kirke, og
den 4.april skal vi bidra til at ﬂere får rent drikkevann i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.
– Jeg har ofte blitt syk av det skitne vannet vi hadde her i landsbyen. Jeg måtte holde meg
hjemme fra skolen fordi jeg hadde vondt i magen, og jeg har fått urinveisinfeksjon på grunn av
vannet. Men nå er det mye bedre, forteller 13 år gamle Richard Wilson.
Han er en av mange innbyggere i Ikonda i Tanzania som har fått en ny brønn. Beboerne i
landsbyen har jobbet frivillig for å få bygd brønnen. De har fått hjelp fra Kirkens Nødhjelps
partnerorganisasjon i Tanzania og det er penger fra TV-aksjonen i 2014 som gjorde det mulig
å gjennomføre prosjektet. Nå er vannet mye renere, og det gamle vannet blir bare benyttet til
å lage mursteiner og vanne åkrene.
Norge og alle andre medlemsland i FN har satt seg som mål å skaffe rent og trygt drikkevann
til alle innen 2030. Men det er en lang vei fram siden det fremdeles er millioner av mennesker
som ikke har tilgang til rent drikkevann.
Du kan bli med på å gjøre denne veien kortere ved å bidra med penger eller som frivillig under
Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon 2017, der vi samler inn penger slik at enda flere kan få rent
vann, slik som Wilson. Vi i Varteig er stolte av å kunne samarbeide med Kirkens Nødhjelp
som arrangerer Fasteaksjonen for 50.
gang i år.
I 2017 markerer vi også at det er 500
år siden reformasjonen, og Fasteaksjonen er jubileets diakonale prosjekt. Også i Tanzania markerer de
jubileet ved å hjelpe andre.
– Vi tror ikke at kirken lever i et vakuum. Vi tror på å hjelpe andre mennesker. Myndighetene kan ikke hjelpe
alle i Tanzania, og her kan vi bidra,
sier biskop Emmanuel Makala, som
er biskop i den samme regionen hvor
Richard Wilson bur.
Varteig lever heller ikke i noe vakuum
og er glade for at vi kan støtte dette
arbeidet, og vi oppfordrer alle våre
støttespillere til å ta seg en ekstra gåtur denne ene dagen. For om du tar en
tur en dag, så kan noen andre slippe å
gå en ekstra lang tur hver eneste dag
for å komme seg til nærmeste brønn.
Bli en brønnbygger du også, og støtt
Ta kontakt med din menighet
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon!

BLI BØSSEBÆRER
Fasteaksjonen 2. – 4. april

Varteig Menighetsblad

Ta godt i mot bøssebærerne
Tirsdag 4. aril er menighetens konﬁrmanter, foreldre og andre
med på fasteaksjonen i regi av Kirkens Nødhjelp. Vi møtes
i kirkene kl. 17.00 og avslutter kl. 20.00. Vi er med på en av
årets viktigste turer! Denne kvelden er det innsamlingsaksjon
i hele lendet. Først og fremst er det konﬁrmantene som går,
men vi er også avhengig av mange voksne. Det å stille med
bil og være sjåfør, er også helt nødvendig for å komme rundt
mange steder. Så meld deg gjerne som sjåfør og som bøssebærer denne kvelden!
Ta godt i mot bøssebærerne, og husk å ta ut penger til bøssene!
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0-1 år, tirsdager kl. 11-13
på Hasle menighetssenter
Avsluttet for semesteret.
Program for høsten i neste nummer.

1 – 3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30,
Hasle Menighetssenter
22. mars
29. mars:
hverdagsgudstjeneste
for barn 0 - 1år,

avsluttet for vårhalvåret

3 – 6 år, onsdager kl. 18.00 – 19.00,
Hasle Menighetssenter
for barn 1-3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30

29. mars:
i Hasle menighetssenter:
hverdagsgudstjeneste

30. mars, 6. april og 13. april

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

Onsdag 29. mars kl. 17.30: Hverdagsgudstjeneste
i Varteig
annenhver
onsdagkirke
kl 17.30
Onsdag 5. april kl. 17.30: Vårfest og semesteravslutning
på
i Hasle menighetssenter:
Hasle Menighetssenter
Kontakt: Kirsten Brandt, tlf. 936 37 578

30. mars

13. april

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

Varteig Menighetsblad

Fargelegg!

Jesus ga livet sitt for at
vi skulle få evig liv.

S ID E

Kryssord
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 Evangeliet etter Markus.
Løsningen på kryssordet står i de fargede rutene.

By i Lukas 19,1

1.

2.

Dyr i Johannes 12,14

3.

Mann i Lukas 19,8

4.
Konge i Matteus 6,29

Fugl i Matteus 3,16

5.

6.

Smykkestein i Matteus 13,46

7.
9.

Mann i Matteus 9,9

Årstid i Johannes 10,22

8.

8.
Insekt i Markus 1,6

Line var hos frisøren.
Frisøren holdt på med håret
Vitser
i nakken og spurte:
– Hva vil du helst
– Vil du beholde den fine
ha av en vakker eller en
hestehalen?
smart kvinne? spurte kona.
– Ja, det vil jeg.
– Ingen av delene, svarte
– Ok, da legger jeg den
mannen. – Jeg vil jo
i en pose.
bare ha deg!

Finn 5 feil
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Tegninger: Charlotte Sandmæl

Da kvinnene kom til graven, fortalte engelen dem at Jesus
var stått opp. Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

Hage i Markus 14,32

10.

Vi anbefaler
barnebladet BARNAS!
Denne siden
er hentet
fra bladet.

Bestill

Sauen og
sølvm
som ble bo ynten
rte

abonnement
på sondagsskolen.no
eller 22 08 71 00
side 8

7.–14. febru

ar

Superse
Johannes

tning

10,14

Jeg er den
gode gjete
og mine
ren. Jeg kjenn
kjenner
er mine,
meg.

3

2016
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Søndagsskolen
Neaskogs og
Filadelfia
02.04 kl 11.oo: Søndagsskoletime, Betania, Ise
02.04 kl 17.oo: Storsamling, Hasle Menighetssenter.
Kristin Helgen Buckholm
20.04 kl 19.00: Undervisningskveld, Hasle Men.senter
Tema: «Luthers kjære Katarina»
Et møte med Luthers kone, Katarina
von Bora.Taler: Ingrid D. Levinsen
23.04 kl 11.oo: Søndagsskoletime, Betania, Ise
25.04 kl 11.00: Formiddagstreff, Betania, Ise. Tale v
Åge Hunnestad. Sang av Liv og Asbjørg
30.04 kl 17:00: Storsamling, Hasle Menighetssenter.
Andakt v/Mona Bøe
11.05 kl 19:00: Undervisningskveld, Hasle Men.senter.
«Salmer og diakoni i luthersk perspektiv» Taler: Sindre Skeie, teolog,
salmedikter, skribent og musiker
14.05 kl 11.oo: Søndagsskole i Betania, Ise eller tur
16.05 kl 11.00: Formiddagstreff, Betania, Ise. Tale v
Finn Olav Myhre. Sang og musikk.
28.05. kl 11.oo: Søndagsskoletime, Betania, Ise
03.06 kl 16:00: Flåtegudstjeneste, Holmen el Sagdalen

V i samarbeider med Varteig kirke men har våre
samlinger, som er tilpasset to aldersgrupper, på
Filadelﬁa Varteig.
2. april: Påskefrokost kl. 10.00
9. april: Fri
16. april: Fri
23. april: Vi deltar i Jakten på Varteigtrollet, Hasle Menighetssenter.
30. april: søndagsskole
7. mai: søndagsskole
14. mai: søndagsskole
21. mai: søndagsskoleavslutting kl.
10.30 hos Torill og Runar Wold
Alle hjertelig velkommen til varierte samlinger
med bibelfortellinger, sang og lek.

Trenger dere å snakke med oss, eller bli
hentet, treffes vi på følgende nummer:
Jorunn mobil :
47 90 81 92
Torill mobil :
40 03 76 80
Karin telefon:
69 14 91 96

17.maiarrangementet
i Varteig

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

Gudstjeneste kl 11.30
Tale ved Falnes minne kl 12.15
Barnetoget går fra kirken kl
12.30 sammen med Varteig og
Hafslundsøy skolekorps
Vi oppfordrer publikum til å
stå langs veien.
Arrangement på utescene kl
13.15
NB ikke værforbehold
Ta med egen stol, klær etter
vær og bli med på en hyggelig
17.mai feiring i Varteig!

Varteig Menighetsblad

Slekters gang
Døpte:
Hafslundsøy kirke:

Marius Aleksander Pedersen
Evert Timian Sørli

Varteig kirke:

Liam Matheo Sandvik Hansen,
Sturla Kristoffer Brukvangen
Alma Sophie Svendsen
Mathea Syversen
Emilia Marie Rakauskaite Ruud
Noelia Amtner Dalen

Døde:

Fritz Ivar Borge
Inger Solfrid Høydahl

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.
ViStorhjt elutpevarlg.
de
Fagste,viladeverepr. iser.

www.fonus.no
www.fonus.no

Råde • Mosseveien 60 • Tlf. 69 28 59 17
Grålum
9760 •• Tlf.
Råde •• Tuneveien
Mosseveien
Tlf. 69
69 14
28 34
59 70
17
Rolvsøy
Svaneveien97
3 •• Tlf.
40 70
20
Grålum •• Tuneveien
Tlf. 69
69 35
14 34
Moss
•
Gudes
gt.
2
•
Tlf.
69
25
36
00
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
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GUDSTJENESTER
Søndag er gudstjenestedag

Søndag 14.mai

5. søndag i påsketiden
Joh 15,1–8
Hos 14,5–9 og Rom 11,13–20
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Onsdag 17. mai

Hafslundsøy kirke.

Onsdag 29. mars

Varteig kirke kl. 17.30:
Hverdagsgudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kirsten Brandt. Offer til menighets
trosopplæringsarbeid.

Søndag 2. april

4. søndag i fastetiden
Joh 11,45–53
1 Mos 22,1–14 og Hebr 4,14–16
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Lino
Lubiana. Offer til menighetens konfirmantarbeid.

Søndag 16. april

Påskedag
Luk 24,1–9
Salme 118,14–24 og 1 Kor 15,1–11
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Varteig menighetskor synger.
Offer til Den evangelisk Lutherske
kirke i Det Hellige Land.

Nasjonaldag
Luk 1,50–53
Salme 127,1–3 og Apg 17,22–25
Varteig kirke kl. 11.30:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til menighetens trosopplæringsarbeid.

Søndag 21. mai

6. søndag i påsketiden
Luk 18,1–8
Jer 29,10–14 og 1 Joh 5,13–15
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Friluftsgudstjeneste ved prostiprest
Lino Lubiana. Offer til menighetens
konfirmantarbeid.

Søndag 9. april

Palmesøndag
Joh 12,12–24
2 Mos 12,21–28 og Ef 2,12–18
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen og menighetspedagog Kirsten
Brandt. Påskespill ved barnegospelkoret. Offer til menighetsarbeidet.

Torsdag 13. april

Skjærtorsdag
Matt 26,17–30
2 Mos 12,1.3–8.11–14 og 1 Kor 5,6b–8
Varteig kirke kl. 18.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til menighetens diakoniarbeid,

Fredag 14. april

Langfredag
Joh 18,1–19,42
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen.

Med forbehold om endringer.

Hasle menighetssenter.

Søndag 23. april

2. søndag i påsketiden
Joh 21,1–14
Jes 43,10–13 og 1 Kor 15,12–21
Hasle menighetssenter kl. 10.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid
D. Levinsen. Jakten på Varteigtrollet.
Offer til Speiderne på Hasle (KFUM).

Søndag 30 april

3. søndag i påsketiden
Joh 10,11–18
Esek 34,11–16 og 1 Pet 2,20–25
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Lino Lubiana. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 7. mai

4. søndag i påsketiden
Joh 16,16–22
Jes 54,7–10 og Fil 3,12–14
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen og menighetspedagog Kirsten
Brandt. Konfirmantenes gudstjenesteprosjekt. Offer til menighetens konfirmantarbeid.

Varteig kirke.

Torsdag 25. mai

Kristi himmelfartsdag
Mark 16,19–20
Salme 110,1–3 og Ef 4,7–10
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid
D. Levinsen. Offer til menighetens
misjonsprosjekt.

Søndag 28. mai

Søndag før pinse
Joh 15,26–27
Hag 2,3–9 og 1 Pet 4,7–11
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid
D. Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy
VELKOMMEN TIL

HAFSLUNDSØY
BARNEGOSPEL!

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. Første samling etter jul var 17. januar.
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 28. mars.
Tirsdag 25. april.
Tirsdag 23. mai.
På disse formiddagstreffene har vi variert program, hyggelig samvær, bevertning, sang, andakt og utlodning.
Du er hjertelig velkommen!

Varteig
Bygdekvinnelag
18. april på Bygdehallen: Solveig Rød: Om sterke kvinner
Mai: Lefsesteking til bygdedagen. 2., 9. og 30.mai på Vestvold ,
Frammøte kl.17.00
23. mai: Sommeravslutning. Tur til Engelsviken Brygge for å spise
fiskesuppe og besøke glasshytta til Solveig Aas Rye.
Frammøte: Kl.16.45 på Vestvold, så kjører vi i samlet tropp kl. 17.00.
Påmelding til Eli Glomsrud. Tlf: 69 13 22 80 /
mobil: 915 81 686
18. juni: Bygdedagen i Varteig fyller 100 år

Varteig
Historielag
Historielaget byr på
et allsidig program
utover våren og forsommeren.
Lørdag 22. april kl. 16.00:
Møte på Breidablikk. Søsknene
Skovholt Ingolfstad forteller om
barne- og ungdomsminner fra Varteig. Obs: Merk møtested!
Lørdag 20. mai:
Tur til Horten. Vi kommer tilbake
med mer informasjon senere. Følg
med på vår Facebook-side og vår
hjemmeside!
Søndag 18. juni:
Bygdedagen i Varteig.
Alle er hjertelig velkommen til våre
arrangementer, og ta gjerne med
deg en bekjent! Det er bevertning
og loddsalg på alle møter.
For dem som eventuelt ikke har
fått anskaffet seg historielagets
kalender for 2017, er det fortsatt
et lite restopplag for salg (kr. 80).
Vi minner også om at historielaget
har Inga-hefter for salg (100 kr
for 2016-utgaven), og likeså de tre
DVD’ene med skolefilmen fra 1959/
bygdefilmen fra 1961, kommunefilmen fra 1984 og fløterfilm/1861skuespill (stykkpris kr. 170). Det
samme gjelder dialekt-CD’en med
teksthefte som koster 150 kroner.
Bestilling kan skje til historielagets
tillitsvalgte, eller på
varteighistorielag@gmail.com.
For mer informasjon – se:
www.varteig-historielag.no
Styret

Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad, Apolloveien 39, 1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 16. mai.

