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16.05 kl 11.00: Formiddagstreff i Betania, Ise. Tale ved
Finn Olav Myhre. Sang og musikk.
28.05 kl 11.oo: Søndagsskolen i Betania feirer 100 år.
Det blir trylleandakt, pølser, utlodning
og høy bursdagsfaktor!!!
03.06 kl 16.00: Pinseaften. Flåtegudstjeneste på
Holmen i samarbeid med Skjebergdalen menighet.
Flåte fra Haga/ Isefossen og i skytteltrafikk fra Sagdalen eller Varteigsiden
fra kl 15.00. De som har lyst, kan gå
eller sykle fra Gabestad eller Hasle.
Grillene er varme etter gudstjenesten
Hjemreise fra kl 18.00
20.06 kl 11.00: Formiddagstreff i Betania, Ise.
Boe Johannes Hermansen taler. Knut
Lande synger.
24.06 kl 17.00: St.Hansfeiring på Holmen. Flåteskyss fra
Sagdalen og Varteigsiden fra kl 16.00.
Andakt, grilling, lek og moro.
27.08 kl 17.00: Storsamling i Hasle Menighetssenter
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

SOMMERKONSERT
i Varteig kirke
onsdag 14. juni kl. 20.00.
Konserten i år er et samarbeidsprosjekt
mellom Varteig Menighetskor og Hollebykoret som feirer sitt 10-års jubileum.
Andakt ved Leif Levinsen. Kollekt.

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

Alle hjertelig velkommen!
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Noomi

En fortelling om skam og nåde
Eier du ikke SKAM i livet!? NÅDE deg, om du viser deg her!
Hun var så vakker, og hun visste det ikke. Ingen hadde fortalt henne det. Hun var bare vant
til folk som utnyttet henne og som tok fra henne verdighet, mot og glede. Noomi het hun.
Noomi betyr vakker. Hun opplevde ingen nåde. Hun skammet seg. Selvbildet hennes var
knust. Vakker? Nei, hun var bare tom og utslitt av alle dårlige meldinger, eller kanskje aller
verst: de så en annen vei når hun kom. Lata som om hun ikke fantes. Men hun så blikkene.
De blikka. Det såra nesten mest. Var blikkinga verre enn hatmeldingene? Hun visste ikke.
Om hun bare fikk være i fred!
Tror dere denne lille historien er henta fra et program på tv? Den kunne vært det. Helt
aktuell, helt nåtid. Forferdelig å høre om. Å oppleve noe slikt er verre enn vi finner ord for.
Bibelen har ord for en slik fortelling. Kvinnen ved brønnen, kaller vi fortellingen. Vi finner
fortellingen i Joh.4.
Kvinnen i fortellingen har ikke noe navn. Men jeg tror hun heter Noomi. Fordi Noomi betyr
vakker. Hun var vakker, men hun visste det ikke, for ingen hadde fortalt henne det. Hun
var utstøtt og forakta, fordi livet hennes ikke hadde blitt som hun hadde drømt om da hun
var lita jente. Og livet hennes ble ikke slik man forventa at kvinner skulle leve og være.
Den dagen vi møter henne, så sitter Jesus der ved brønnen når hun kommer. Og vi hører
hvordan de snakker sammen. Jesus visste at hun kom. Det ble litt prat fram og tilbake.
Prat om vann og om hva som er viktig i livet. Jesus får Noomi til å sette ord på hva som har
blitt feil i livet. Han får henne til å si noe om hva hun skammer seg over og hvordan det er
med henne. Og han setter henne fri! NÅDE til henne som ble møtt av Jesus der ved brønnen! Der og da blir livet forandra for Noomi. Hun ser seg selv på nytt. Hun
opplever forvandlingen som NÅDEN gir. Oppreist og fri kan hun dra hjem
og fortelle hva hun har opplevd. Fortelle om Jesus, hva han hadde sagt
og gjort. Hun behøvde ikke lenger speile seg i andres blikking og hatmeldinger, hun behøvde ikke lenger bære på skammen. Hun fikk en
ny start da hun ble møtt av Jesus der ved brønnen. Nå kunne hun
speile seg i NÅDEN. Det levende, rensende og fornyende vannet som
Jesus snakka så gåtefullt om, var blitt hennes. Og hun kunne se at
hun var vakker.
Så er dette ingen lettvint løsning for alle som opplever hatmeldinger og blikking, eller som mangler likes på face. Det er mye stygt
og grusomt som mange opplever, og som vi må bekjempe. Det skal
ikke forties, men lyses på, til vi får slutt på slikt!. Samtidig kan vi
ta med oss inn i sommeren at det er vann som renser og vann som
slukker tørst. Vann gir liv og kan ta liv. Vann bæres vi i når vi utvikles i mors liv, vannet er en hjelp til fødselen. Vann er viktig
i det Jesus kaller den nye fødsel, nemlig dåpen. Det levende
vann, som gir oss liv og stadig nye begynnelser, er det vannet Jesus vil gi oss. Vi kan gå oppreist og uten skam i møte
med hverandre, fordi NÅDEN er vår. Nåden kan vi dele
ut og overøse hverandre med. Nåde til deg i regn eller
badevann, hver dag som kommer. Nåden får vi i møte
med Jesus.
Kirsten
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Gamle glimt fra Varteig og Hafslundsøy

Dette bildet fra Breidablikk er trolig det eldste fotograﬁet som ﬁnnes fra en bygdedag i Varteig. Anledningen er usikker, men ifølge «Norske gardsbruk» (1942) er bildet tatt på en bygdedag. I så fall før 1923, da
Bygdehallen sto ferdig og arrangementet ble lagt dit.

Hundre år – og hundre til
Bygdedagen i Varteig feirer hundreårs-jubileum søndag 18. juni. Det
er en livsfrisk jubilant, og vi må tro den fint kan klare hundre år til.

Selv Oslo-avisene viste interesse for den første bygdedagen som ble arrangert 16. september
i 1917. Dette var nemlig første gang et slikt arrangement ble holdt i Norge. Morgenposten
skrev at «den kjendte Smaalensbygd Varteig» innviet det avisa kalte en institusjon. Og det
endog «paa en meget vellykket Maate».
I 1930 var bygdedagen flyttet til Klemsdal, i
anledning avdukingen av bautaen over Oluf
Davidsen Ulvetangen. (Artikkelen om avdukingen sto i Menighetsbladet 5/2014.)

før og nå
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Og vellykket var det. Dette første bygdestevnet skulle etter planen gått
av stabelen på Breidablikk. Med 600 mennesker til stede, ble det ﬂyttet
til kirken. Fra Bygdehallen sto ferdig i 1923 er arrangementet med få
unntak blitt lagt dit.
Mens arrangementet i 1917 bød på ﬂere relativt tunge og svært langdryge
foredrag, har bygdedagen gjennom disse ett hundre årene fått stadige
fornyelser. Som familiearrangement blomstrer bygdedagen ved jubileet,
med tilbud både for de små og for de med grått hår.
For øvrig henviser vi til Varteig Historielags årstidsskrift Inga for 2017,
med en omfattende artikkel om hundre-åringen, skrevet av Solveig Rød.
Årstidsskriftet er klart for salg til bygdedagen.
Øistein Bøe

Programmet for bygdedagen 25. september 1927,
med tre foredrag om Kina, bygdas vel og Nils
Tomte.

Inga-bautaen utenfor Bygdehallen ble avduket på bygdedagen i 1935.

Programmet for bygdedagen 4. juli i 1926, med
foredrag og tre romslige taler.
Utstilling av gamle kjøretøy er alltid populært. Her fra veteranbil-mønstringen i 2006.

Flere gamle bilder på neste side.

I serien «Før og nå» er tanken å presentere en artikkel i hvert nummer av Menighetsbladet. 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, 4/16 slakter Rune Karlsen, 5/16 Bethel, 6/16 oppvekstminner på Øya, 1/17 Betania og 2/17
Karl Kingsrød.
Har du kommentarer eller synspunkter på serien, send mail til varteighistorielag@gmail.com
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Programmet for
årets bygdedag i Varteig
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Bygdedagen i Varteig 100 år, 18. juni 2017.

11.00 Gudstjeneste Varteig Kirke
12.00 Utstillingene åpner
12.10 Åpning av Bygdedagen ved Paul Steinar Ch. Kokkim
12.15 Hilsen fra Sarpsborg Kommune ved ordfører Sindre Marthinsen Evje
12.20 Blomsternedleggelse ved Inga bautaen, ved rådmann Unni Skaar
12.25 Minneord over de døde, ved Jan Espen Spydevold
12.30 Sarpsborg veterankorps spiller
12.50 Pause, loddsalg, salgsboder
13.40 Tale for dagen ved Trond Svandal
14.00 Varteigsangen, menighetskoret og allsang
14.05 Skuespillet. Håkon Håkonsen
14.30 Pause, loddsalg, salgsboder.
15.30 Premieutdeling VM
15.30 Konsert med Høyt og lavt swingteam
		
sammen med Kari Stokke og Bjørnar Spydevold
16.00 Vel hjem

Bygdedagen i Varteig har levd godt i 100 år, og har forhåpentlig mange gode år foran seg. Her fra 2010.
Bjørg Winsvold (t.v.) og Anne Sikkeland bød
på Ingas middelaldersuppe i 2004. Her er det
Jorunn Bøe som blir servert. Suppa besto for
øvrig av kvann, karvekål, brennesle, urter og
grønnsaker, og ble servert med flatbrød.

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
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Gjør oss til ett
med hverandre!

Arven fra
Hans Nielsen Hauge
HimalPartners sommerstevne 2017 er på Haugetun
folkehøgskole i Fredrikstad i tiden 20.- 23. juli. Tema:
«Elsket først» (1. Joh. 4.19).
Når HimalPartner (tidligere Tibetmisjonen) inviterer til stevne i «Haugeland», vil
det merkes i programmet.

Lørdag 22. juli kl. 12.45-14.30: Haugeseminar

«Hvordan Hauge fant balansen mellom ord og handling» ved Svein Høiden
«Hvordan kan Hauges etikk være relevant i utviklingsland?» ved Jørn Lemvik
Det ligger an til å bli noen spennende musikkgjester og ﬂere vil delta i en samtale
etter innledningene. Svein Høiden har vært ordfører i Rolvsøy og har de seinere
årene engasjert seg mye i kulturlivet i Østfold, ikke minst i arven etter Hauge.
Jørn Lemvik er generalsekretær i Digni og sitter som leder av Kirkelig Fellesråd
i Oslo.

Bibeltimeholder fra England

HimalPartner (tidligere Tibetmisjonen) er en liten og nyskapende misjonsorganisasjon innenfor Den norske kirke. Hvert år inviterer de til sommerstevne på en
Folkehøgskole. I år er det Haugetun i Fredrikstad.
Bibeltimeholder i år er tidligere generalsekretær i United Mission to Nepal, Mark
Galpin fra England. Han vokste opp i en misjonærfamilie i Vest-Afrika og kom til
England som 11-åring. Sammen med familien, som også kommer til Haugetun,
arbeidet han 14 år i Nepal. Mark er utdannet innenfor landbruksutvikling.

Familiestevne

Arrangementet er et familiestevne. Søskenparet Barbro og Andreas (født Høyland)
vil morgen og kveld samle barn og voksne til alle-sammen-møter. De vil og være
med i barneopplegget.
Jan Ørnulf Melbostad og Mathias Hagen utgjør husorkesteret på piano og saksofon.
Lørdag kveld inviterer de til nattjazz, en intimkonsert etter kveldsmøtet. De er også
med under talkshowet lørdagskvelden, der sokneprest Svein Helge Rødahl er vert.
Biskop Atle Sommerfeldt er med på åpningsmøtet torsdagskvelden.

Himalayatorg

Det blir Himalayatorg i Fredrikstad, Sarpsborg og ﬂere steder i dagene før stevnet. Det blir det også lørdag ettermiddag, like etter Haugeseminaret. Der blir det
mange kreative aktiviteter.
For detaljert program; se www.himalpartner.no.

Terje Holmedahl/HimalPartner

Globusagenter 17.-18- august

Alle 1. - 4 klassinger er velkommen til å være med på Globusagenter! Torsdag
17. og fredag 18. august er vi sammen med barn og ledere fra Sarpsborg menighet. Vi skal ha det gøy, ha mange aktiviteter, leke og spise sammen. Denne
gangen skal vi være i Kurlandkirken og omegn. Dere vil få invitasjon i posten,
men hold av dagene allerede nå!
Påmelding blir på mail til kirsten.brandt@sarpsborg.com.

Overskriften er et sitat fra en av
bønnene som ofte bes i gudstjenestene i den kristne kirke. De er en
gjenklang av Jesu egen bønn fra
Johannes 17, der Jesus ber: «Hellige
Far, bevar dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg, så de kan være
ett, slik som vi er ett.» Med disse
ordene ber vi Gud holde den verdensvide kirke sammen, på tross
av at det er mange kirker, mange
ordninger og mange meninger.
I januar vedtok Kirkemøtet en ny liturgi
for vigsel i Den norske kirke. Gjennom
dette vedtaket ble det åpnet for at to av
samme kjønn kan inngå ekteskap. Kirkemøtet har i vedtaket gjort det klart
at det nå finnes to fullt ut aksepterte
syn på ekteskapet i vår kirke. Å holde
fast ved den klassiske forståelsen av
ekteskapet, at det må bestå av én mann
og én kvinne, er fortsatt fullt ut gyldig.
I tillegg er det også gyldig og fullt ut
akseptert å mene at ekteskapet også
kan bestå av to menn, eller to kvinner.
Gjennom prosessen fram mot vedtaket,
har kirken maktet å mykne harde fronter og bygge broer mellom ulike syn, og
samles til dialog med sikte på å komme
fram til et vedtak som ﬂest mulig kan
akseptere. Det er godt å se at kirkens
demokratisk valgte ledelse og biskopene
valgte samtalens vei, framfor konfrontasjon og splittelse. At alle biskopene
stemte for forslaget, viser med tydelighet at Den norske kirke nå har rom for
begge disse forståelser av ekteskapet.
Vedtaket ble møtt med glede og med
sorg. Nå gjelder det at vi alle forsøker
å akseptere og romme hverandres følelser og tanker om dette. De som støtter
vedtaket, og blant dem er jeg, trenger
å lytte til, og ta på alvor, den sorg og
uro som andre opplever rundt dette.
De som sørger og er urolige nå, kan
forsøke å forstå den lettelse og glede som
andre fylles av. Så kan vi gå sammen
framover, fordi vi er ett i Kristus. Den
kristne menighet er ikke et fellesskap
av mennesker som er enige i ett og alt
som har med kirken å gjøre. Den kristne
menighet er et fellesskap av mennesker
som kan være uenige om mangt, men
som søker Jesus Kristus i ord og sakrament, og som setter sin lit til at vi alle
er ett i Kristus, selv om vi mener ulikt.
«Likesom kornet er blitt ett i brødet og
druene i vinen, så gjør oss til ett med
hverandre og med Herren Jesus Kristus. Amen»
Kari Mangrud Alvsvåg
prost i Sarpsborg prosti
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I englenes by i smilets land!

Mange er glad i thai-mat
og mange har vært på
ferie i Thailand, smilets
land. I over 40 år har NMS
sendt norske misjonærer
til dette landet, for å vitne
om Jesu kjærlighet i ord
og handling.
Det startet i utkanten av Klong Toey,
Bangkoks største slum. Siden starten,
har hundrevis av barn i alderen 3 til
6 år har fått et trygt tilholdssted i et
daghjem som drives som en førskole
og som forbereder barna på skolegang.
Kjærlighet, omsorg, lek og læring kjennetegner arbeidet. De siste 16 år er
arbeidet utvidet slik at det nå også er
et senter for yngre barn midt i slummen, med motorveien som tak. Mange
av barna i dette området kommer fra
skilsmissefamilier der både drikking,
gambling, prostitusjon og narkotika er
en del av hverdagen.

Utvidelser

Midt på 80-tallet ble arbeidet utvidet til
Nordøst-Thailand. Senere også til NordThailand. Arbeidet ble startet med det
klare mål for øyet, - at arbeidet skulle
overføres til lokale thailendere og at det
skulle etableres en thai-nasjonal luthersk kirke. Det skjedde i 1994. NMS er i
dag partner med denne kirken, sammen
med seks andre misjonsorganisasjoner
og kirker fra hele verden. Kirken har
partnere fra Finland, Japan, Hongkong,
Singapore, Australia og Madagaskar.

Mødrehjem

I 1987 startet et arbeid for unge enslige mødre som ikke hadde noen sted
å gjøre av seg. Felles for disse jentene

Flaggheising-daghjemmet.
var at barnefaren hadde forlatt de, de
kunne ikke arbeide lenger og de vågde
ikke ta kontakt med familien. På Nådehjemmet, som mødrehjemmet blir
kalt, kan de komme når som helst i
svangerskapet når livet blir vanskelig,
og de kan være en stund etter at barnet
er født. I løpet av disse snart 30 årene
har rundt 900 jenter og babyer fått en
ny start på livet.

Den evangeliskelutherske kirken i
Thailand (ELCT)

ELCT, som altså ble etablert i 1994,
har i dag ca. 50 menigheter og prekensteder, med til sammen nesten 5000
medlemmer. I tillegg til menighetene
har kirken et teologisk seminar med
utdanning på bachelor-nivå og et allsidig diakonalt arbeid. Thailand regnes
fortsatt som et av de vanskelige land
å drive misjon i. Etter over 500 år med

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 ferien er 12. september.
Lurer du på noe kan du ta kontakt med Åslaug Sødal Gabestad
Hilsen
Tom Rønningsveen og
Åslaug Sødal Gabestad, tlf. 93201451

katolsk misjonsinnsats og nesten 200 år
med protestantisk misjon er det fortsatt
under en prosent kristne i landet.

Et kongetro folk

Thailand er et land der religion er
veldig viktig, faktisk så viktig at en av
fargene i ﬂagget, hvitfargen, symboliserer religionen. Rødfargen symboliserer
fedrelandet og blåfargen symboliserer
kongen og kongehuset.
Året som ligger bak vil for alltid være et
merkeår i Thailand sin historie. Det var
året da kong Bumiphol Adulyadej døde.
Den 13. oktober startet en sørgetid som
vil vare et helt år. Kongen var en farsfigur for hele folket. Da han døde hadde
han vært konge i over 70 år, og var
dermed verdens lengstlevende monark.

NMS i Thailand

I Thailand ønsker NMS å dele evangeliet om Guds kjærlighet til de som ikke
har hørt, og gi fattige barn og unge en
mulighet til skolegang. Gjennom ulike
prosjekter, som f.eks. mødrehjemmet og
arbeidet i slummen, får mennesker en
bedre start på livet.
Tekst: Eivind Hauglid

Menighetens
misjonsprosjekt

Varteig menighet samarbeider med
NMS om arbeidet i Thailand, som menighetens misjonsprosjekt. Det innebærer at menigheten samler inn penger til
prosjektet, tar det med i sine bønner og
bidrar til å spre informasjon. I fjor ble
det samlet inn 11.011 kroner i Varteig
til prosjektet.

Varteig Menighetsblad
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konfirmantåret 2016-2017
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0-1 år, tirsdager kl. 11-13
på Hasle menighetssenter
22. august
29. august
5. september

12. september
19. september
26. september

1 – 3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30,
Hasle Menighetssenter
11. oktober
18. oktober
25. oktober

1. november
8. november
15. november

for barn 0 - 1år,
avsluttet for vårhalvåret

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

Oppstart 30. august kl. 18.00.

30. mars, 6. april og 13. april

Andre arrangementer der barnesangen synger/deltar:
Tirsdag 10. oktober kl. 18.00: Hverdagsgudstjeneste i Hafslundsøy kirke
Barnekor
barn
3-6 år,
Tirsdag 5. desember kl. 17.30: Julegrantenning
ved med
Varteig
kirke
annenhver
onsdag
kl
17.30
Søndag 24. desember kl. 14.30: Julaftengudstjeneste i Varteig kirke
i Hasle menighetssenter:

Velkommen til sang og glede!
30. mars

Kontakt: Kirsten Brandt, tlf. 936 37 578

13. april

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

Prikk til prikk

Jesus fortalte disiplene
at han snart skulle
dra tilbake til
himmelen.

Tegn en strek fra 1 til 2 og så videre.
Hva skjuler seg her?
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Den prateglade presten
fikk et godt råd av kona si:
– En god tale har en god
begynnelse og en god slutt.
Og de to skal komme
så nær hverandre
som mulig.

Finn 5 feil

Vitser
– Mamma, kan jeg
lese til jeg sovner?
– Ja, men ikke ett
minutt lenger.

Tegninger: Kari Sortland

21
17
18

19
20

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

Bestill

som ble bo

abonnement
på sondagsskolen.no
eller 22 08 71 00

Jesus trøstet disiplene og lovte å sende Den hellige ånd så de
aldri skulle være alene. Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

7.–14. febru

ar

Superse
Johannes

rte

tning

10,14

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

3

2016
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Konfirmanter 2017

Velkommen som
konfirmant i kirken!
Innmelding og informasjonsmøte for konfirmantene i Varteig,
Hafslundsøy og Skjebergdalen:
Torsdag 8. juni kl. 17.00
i Varteig kirke.
Konfirmanten møter sammen med
foreldre/foresatte.
Ta med dåpsattest, om du er døpt
i en annen kirke enn Varteig/
Hafslundsøy/Skjebergdalen.
Ta også med to passbilder eller
lignende av deg selv.
Er du ikke døpt, så er du likevel
velkommen. Vi avtaler dåp i løpet
av året, om du ønsker å konfirmere
deg.
Trenger du tilrettelegging, så finner
vi sammen et opplegg som passer.
Kontaktperson: Kirsten Brandt,
menighetspedagog. tlf.69116811
/93637578

Konfirmanter i
Hafslundsøy kirke

Konfirmanter i
Varteig kirke

Lørdag 3. juni kl.11.00:

Lørdag 10. juni kl. 11.00:

Eline Kristiansen Brenne
Malene Tidemandsen Bråtveit
Malin Eriksen Kristoffersen
Jesper Arnesen Kolbu
Ine Marie Silden
Oliver Skivdal
Sander Halvorsen
Annika Spernes

Lørdag 3. juni kl. 13.00:

Peder Eriksen
Nora Benedicte Handelsby
Victoria Elisabeth Feldt Halvorsen
Eirik Marensius Berg-Martinsen
Nicolai C Nilsen
Emil Larsen Rossing
Jan-Kristian Syversen

Søndag 4. juni kl. 13.00:

Helena Heger Brest
June Halvorsen
Ida Celine Grønn Kristiansen
Amalie Løkkeberg
Nora Marie Skjennem
Therese Olaussen Strøm
Markus Carneiro Aaser
Emma Sofie Tønnesen

Amalie Bøe
Celina Terese Bråten
Emily Josefine Bøe Gjørwad
Henrik Lunde
Lasse Karlsson Pedersen
Kenneth Haugeneset Pettersen
Ole Saxrud
Syver Saxrud
Andreas Kågen Spydevold
Jonas Børresen Smaaberg
Joakim Engkvist Svendsen

Søndag 11. juni 11.00:

Maren Paulsrud Andersen
Kenneth Bergerud
Sondre Kulås Gressløs
Tobias Blom Gudevold
Adrian Nicolay Heier
Aleksander Lunde
Renè Engebretsen Odden
Christian Sveberg Stordahl
Kevin Sørum
Martine Olsen Spydevold
Kaja Sofie Tveit Wallin
Haakon Johannes Wold

Ny rekord ved årets fasteaksjon

En stor takk til alle som har gitt penger, takk til alle konfirmanter med foreldre, takk til sjåfører og til de som var tellekorps under Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon i år. Vi samlet inn kr. 57551. Dette er ny rekord! I tillegg ble det
vippset inn kr. 3300 .

VI TRENGER FRIVILLIGE.
Har du tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg?
Årlig besvarer vi omkring 200 000 henvendelser på telefon
og internett, likevel er det en av tre som ikke får svar.
Les mer og meld din interesse på
kirkens-sos.no
Å snakke med folk om livet gir mening.

Varteig Menighetsblad

Slekters gang

Døpte:

Hafslundsøy kirke:

Alexander Røyseth Igeland.

Varteig kirke:

Mathilde Andersen
Sturla Kristoffer Brukvangen
Emil Småberg
Mathea Eline Klemsdal
Elias Larssen Lunde
Theodor Kadrija Nilsen
Helmer Bredesen Lunde

Døde:
Gerd Synnøve Kristiansen
Jens Spydevold
Gerda Karoline Stamsaas
Ulf Ingar Joneid

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 11 68.11

Ønsker du å annonsere i
Varteig Menighetsblad?
Informasjon om priser etc.
får du ved henvendelse til
varteig@menighetsblad.net

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

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

Borgenhaugen - Fredrikstad øst Fredrikstad vest - Moss - Spydeberg

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 6. august

9. søndag i treenighetstiden
Matt 11,28–30
Hos 6,1–3 og Rom 8,31–39
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved vikarprest. Offer til
menighetenss konfirmantarbeid.

Søndag 13. august

Hafslundsøy kirke.

Lørdag 3. juni

Hafslundsøy kirke kl. 11.00 / 13.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til
menighetens konfirmantarbeid.

Søndag 4. juni

Pinsedag
Joh 20,19–23
1 Mos 2,4–9 og Apg 2,1–11
Hafslundsøy kirke kl. 13.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til
menighetens konfirmantarbeid.
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Lino Lubiana. Offer til menighetsarbeidet.

Lørdag 10. juni

Varteig kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til
menighetens konfirmantarbeid.

Søndag 11. juni

Treenighetssøndag
Matt 28,16–20
5 Mos 6,4–9 og 1 Pet 2,4–10
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Lino Lubiana. Offer til menighetsarbeidet.
Varteig kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til
menighetens konfirmantarbeid.

Søndag 18. juni

2. søndag i treenighetstiden
Matt 3,11–12
2 Mos 14,15–22 og Tit 3,4–7
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Bygdedag i Varteig. 50-årskonfirmantene er invitert. Varteig
menighetskor synger. Offer til menighetens kulturutvalg.

Søndag 25. juni

3. søndag i treenighetstiden
Luk 14,15–24
Jes 25,6–9 og Åp 19,5–9
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Lino Lubiana. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 2. juli

4. søndag i treenighetstiden
Mark 10,17–27
1 Mos 25,27–34 og 1 Kor 9,24–27
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 9. juli

5. søndag i treenighetstiden
Matt 7,15–20
Jer 23,16–24 og 1 Joh 4,1–6
Ingen gudstjeneste i Varteig sokn.

Søndag 16. juli

Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden
Luk 5,1–11
1 Mos 12,1–4 og Rom 1,1–7
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til Norges Kristelige
student- og skoleungdomslag.

Søndag 23. juli

10. søndag i treenighetstiden
Luk 5,27–32
Salme 32,1–11 og 1 Pet 3,8–13
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved vikarprest. Offer til
Stiftelsen Sogno (arbeid for døve og
døvblinde).

Søndag 20. august

11. søndag i treenighetstiden - 2017
Matt 23,37–39
Jes 64,6b–65,2 og Rom 9,2–5;10,1–4
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen og menighetspedagog Kirsten
Brandt. Presentasjon av konfirmantene.
Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 27. august

12. søndag i treenighetstiden - 2017
Matt 6,24–34
Neh 9,19–21 og Hebr 13,5–6
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Reformasjonstema: Nåden
alene. Presentasjon av konfirmantene.
Offer til menighetens kofrimantarbeid.

Søndag 3. september

13. søndag i treenighetstiden
Matt 25,14–30
Salme 92,2–6.13–16 og 1 Kor 12,4–11
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Lino Lubiano. Offer til KRIK - Kristen idrettskontakt.

7. søndag i treenighetstiden
Luk 15,1–10
1 Mos 16,1–13 og 1 Joh 4,7–10
Ingen gudstjeneste i Varteig sokn.

Søndag 30. juli

8. søndag i treenighetstiden
Matt 6,19–24
2 Mos 32,1–4.30–35 og 1 Joh 2,15–17
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved vikarprest. Offer til
menighetsarbeidet.
Med forbehold om endringer.

Varteig kirke.

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy

I forbindelse med reformasjonsjubileet i 2017
arrangerer Varteig menighet en rekke undervisningskvelder på Hasle menighetssenter i
samarbeid med VI Normisjon:
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.

Varteig
Bygdekvinnelag
18. juni: Bygdedagen i Varteig fyller 100 år
19. september, Vestvold kultursenter:
Om ville vekster ved Grethe Slang

Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad, Apolloveien 39, 1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 8. august.

Varteig Historielag
Historielagets vårtermin ble
avsluttet med Ingolfstad-søsknene på Breidablikk 22. april.
Men som sentral medarrangør
blir bygdedagen 18. juni selvsagt den store begivenheten.
Søndag 18. juni:
Bygdedagen i Varteig. 100 år siden første
bygdedagen ble arrangert. Det starter med
gudstjeneste i kirken kl. 11.00, og fortsetter med et spekket jubileumsprogram ved
Bygdehallen, museet og Meieriet. Her er
historielaget en sentral medaktør. Vi håper
på pent vær og mye folk.
Se omtaler på side 4-6.
Lørdag 9. september:
Høstvandring på Ise.
Øvrige møter i høstsemesteret:
Mandag 2. oktober (ikke fastsatt tema),
mandag 6. november (Karl Ottar Fjell
kåserer om utﬂytting fra bygd til by) og
mandag 4. desember (ikke fastsatt tema).
Våren 2018:
Mandagene 5. februar (årsmøte), 9. april
og 26. mai.
Møtene er i Peisestua på Bygdehallen, og
begynner kl. 19.00.
Tradisjonen tro har Varteig Historielag
sitt årstidsskrift Inga klart til bygdedagen.
Årets utgave er på hele 96 sider, og spekket
med lokalhistorie. Prisen er som de siste
årene, 100 kroner.
God lokalhistorie er det også i CD’en med
komplett tekst-hefte med lokale ord og uttrykk som ble laget i 2014. «Sånn prekæ
døm i Varte før i tiæ» inneholder rundt
700 dialektiske ord med forklaring, en
lengre dialog, stedsnavn med lokal uttale
og mange artige uttrykk. Prisen for CD
med hefte er 150 kroner.
For dem som eventuelt ikke har fått anskaffet seg historielagets kalender for 2017,
er det fortsatt et lite restopplag for salg.
Vi minner også om at historielaget har
ﬂere eldre Inga-utgaver for salg, og likeså
de tre DVD’ene med skolefilmen fra 1959/
bygdefilmen fra 1961, kommunefilmen fra
1984 og ﬂøterfilm/1861-skuespill (stykkpris
kr. 170).
Bestilling kan skje til historielagets tillitsvalgte, eller på
varteighistorielag@gmail.com.
Inga-hefter, kalendere, DVD’er og dialektCD vil også bli solgt på bygdedagen.

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

