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12.10 kl 19:00: Undervisningskveld, Hasle Men.senter.
Tema: ”Luthers forfatteskap og taler.”
Taler : Finn Ove Brandvold, prest i
Holleby og Solli
15.10 kl 11.00: Søndagsskole, Betania, Ise
”Skatten og perlen.” Matt 13, 44-46
17.10 kl 11.00: Formiddagstreff, Betania, Ise
Finn Olav Myhre og Tor Bersvensen
22.10 kl 17:00: Storsamling, Hasle Menighetssenter.
Kari Mangrud Alsvåg med temaet: ”Å
møte mennesker med et annet livssyn”
29.10 kl 11.00: Søndagsskole, Betania, Ise
”Jesus og den lamme mannen.”
09.11 kl. 19:00: Undervisningskveld, Hasle Men.senter
Tema: ”Skriften alene. Troen alene.
Nåden alene.” Taler: Runo Lilleaasen
12.11 kl 11.00: Søndagsskole, Betania, Ise
”En ny himmel og en ny jord.”
21.11 kl 11.00: Formiddagstreff, Betania, Ise
Boe Johannes Hermansen taler og viser
bilder fra Nepal
26.11 kl 11.00:

Søndagsskole, Betania, Ise
”Guds rike og de små.”

26.11 kl 17:00: Storsamling, Hasle Menighetssenter.
Andakt v/ Sverre Fjeldberg
Storsamlingene er lagt opp for hele familien.
Undervisningskveldene er først og fremst beregnet på voksne.
Vil du ha en påminnelse på SMS når et møte nærmer seg?
Gi beskjed til Knut Holmen, mob 909 77 805
eller på e-post: koholm@online.no.
Mer om oss på www.vi.normisjon.no og på Facebook

Varteig Lions Club
inviterer deg / dere til
Breidablikks venner
har møte på Breidablikk:
Fredag 20. oktober kl. 19.00:
Inger Lise og Runo Andersen besøker
oss med andakt, sang og musikk.
Det er loddsalg og bevertning på
møtene.
Alle er velkommen!

ELDREFEST

Varteig skoles gymsal, lørdag 21. oktober klokken 12.00.
Bevertning. Loddsalg. Underholdning ved Kai Robert
Johansen og Midt i Østfold.
Trenger du transport, ring Bjørn 916 64 166.
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Nåde
Hva betyr nåde for deg?
Det spørsmålet ﬁkk jeg nylig, og jeg brukte noen dager på å formulere et svar – enda det er
et svært sentralt begrep i min tro.
Dette året snakker vi ekstra mye om nåde i vår kirke. Det er vel bare et par nummer siden
det var tema i bladet her sist. I år er det nemlig 500 år siden reformasjonen, og Nåden var
Martin Luthers store oppdagelse som resulterte i at han tok avstand fra avlatshandel og
kirkens krav om gode gjerninger for å ha et forhold til Gud.
Han gjenoppdaget bl.a. ordene i Efeserbrevet der det står:
Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss
levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst.
I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med
ham. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og
hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres
eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv.
For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt
ferdige for at vi skulle vandre i dem. (Ef. 2, 4-10)
Nåde betyr «gratis» sier vi ofte. Det Gud gir oss mottar vi vederlagsfritt.
Tro er ikke noe vi skal prestere. Å være kristen handler ikke om å være et godt menneske som
gjør alt riktig. Kristendom handler ikke om å være god og snill, og leve et plettfritt liv, men
om å ta imot. Ta imot den kjærligheten Gud har skapt oss til å leve i. Ta imot frelsen Jesus
gikk i døden for å gi oss. Ta imot muligheten til å overgi seg i sterkere hender enn våre, og
ta sjansen på at de bærer i alt som skjer.
Også er det ikke feil å være snill og god. Men det er ikke et krav troen blir målt på. Derimot
er det slik at det Gud gir oss har han også kallt oss til å dele med hverandre. Det er det det
handler om når det står at vi skal få vandre i ferdiglagte gjerninger. Gud gir. Vi deler. Det være seg kjærlighet og nåde eller
tilgivelse og nye muligheter.
Nåden er til å hvile i – i en verden som stadig krever mer
av oss.
Nåden er nye sjanser når vi trår feil.
Nåde er å være elsket, også når en kan kjenne at det
ikke er fortjent.
Nåde er å ta imot uten å gi noe tilbake.
Og uansett hvor lenge jeg holder på med å beskrive
nådens innhold, så er nåden mer…
Så hva er nåde for meg?
Her er formuleringen jeg landet på:
Nåde er for meg å være omsluttet av Guds kjærlighet
i alt som skjer, med trygg grunn under føttene og en
himmel over livet.
Det er min tro.
Nåde være med dere!…
Ingrid
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Gamle glimt fra Varteig og Hafslundsøy

Kokkimskolen fotografert tidlig på 1950-tallet. Da hadde det vært skole her
siden 1893. Foreningen Samhold overtok eiendommen i 1959. (Foto: Thor
Fjeld.)

Bygning med
en mangslungen historie

Forsamlingslokalet Høgheim er i sannhet en bygning med en variert
historie. Det er 124 år siden første byggetrinnet sto ferdig. Her var
det skole i 66 år, bedehus i 52 år, før det de siste seks årene har vært
privateid forsamlingslokale.
Etter at omgangsskolen ble avviklet i 1867, var Ovaskogs delt i to skolekretser, Bøe og Gryte.
I 1893 ble de to kretsene slått sammen, da det nye skolebygget sto ferdig på Kokkimmoen.
Dette var et forholdsvis beskjedent bygg, med en skolestue (dagens lillesal) og lærerbolig.
Huset var reist i halvannen etasje, med soverom i andre etasje.

Økende elevtall

I 1922 ble Kokkimskolen betydelig utvidet. Elevtallet hadde økt sterkt, og det var stort behov
for to skolestuer. En skolestue for småskolen og en for storskolen. Dette var tilstrekkelig, ettersom elevene jo gikk på skole annenhver dag. Skolebygget fikk et betydelig tilbygg, og full
andre etasje. Siden den gang har bygget hatt to utleie-enheter.
Kokkimskolen var i drift fram til sentralskolen i Varteig sto ferdig i 1959. Da ble tre skolekretser med til sammen fem undervisningssteder slått sammen til én skole for hele bygda.
Selv om det har vært mange betydelige bygningsmessige løft på Høgheim opp gjennom årtiene,
kom den neste store ansiktsforandringen i 1986
med tilbygg som ga plass til nytt inngangsparti,
lagerrom, garderober, toaletter og dusj.

Ble bedehus

Ved skolesentraliseringen i 1959 ønsket Varteig
kommune å avhende Kokkimskolen, og Foreningen Samhold fikk overta eiendommen for 20.000
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kroner. I tillegg til hovedbygningen, var det låve med fjøs, samt et uthus. Det
var i sin tid krav til lærerjord ved skolene, og også læreren på Kokkimskolen
hadde ku på båsen.
Samhold var blitt stiftet allerede i 1944, med det formål å skaffe et bedehus
til Ovaskogs. Bakgrunnen var den betydelige vekkelsen som gikk i Varteig
dette året. Foreningen hadde kommet så langt at tomt var sikret og materialer skåret. Etter hvert ble imidlertid planene for en sentralskole kjent,
og ildsjelene i Foreningen Samhold så da muligheten for å kunne overta
Kokkimskolen.
«Høgheim Kristelige Forsamlingshus» ble høytidelig innviet søndag 22. mai i
1960, etter en betydelig oppussing av de tidligere skolelokalene. Begge skolestuene ble renovert, og det ble også påkostninger på de to utleie-enhetene i
bygget.

Stor aktivitet

Protokollene til Samhold vitner om stor aktivitet knyttet til Høgheim. Forsamlingslokalet har gitt rom for både lekeklubb, søndagsskole, yngres, kvinneforening, Unge Røster og Høgheim Musikklag/Ovaskogs Strengemusikk.
For å nevne noe.
Dessuten var det i Samholds egen regi blant annet torsdagsmøter, vennemøter, formiddagstreff, nabotreff, samt to syforeninger som på 1980-tallet
ble til en. Syforeningene hadde som formål å samle inn penger til Høgheim,
fortrinnsvis til inventar. Basarer og juletrefester har hatt lang tradisjon i
Samhold, og fra 1986 ble det også arrangert loppemarked.
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Bilde av søndagsskolen Ovaskogs i 1925 eller
1926. Søndagsskolen hadde sitt tilhold på Kokkimskolen (Høgheim). Søndagsskolelærere var
Karl Eriksen Bøe (1860-1931), Anders Thoresen
Bøe (1880-1956) og Hedvig Monsen.
I første rekke fra venstre ser vi Alf Bøe Lia, Ole
A. Bøe, Margit A. Bøe, Margit Kullerud, Borghild
Bøhaugen og Olga Kokkim. De ﬁre jentene som
sitter bak Borghild Bøhaugen og Olga Kokkim
er fra venstre Marie Kokkim, Inger Johanne Bøe
Lia, Johanne Myrås og Åshild Myrås. Andre rekke
fra venstre: Signe Kokkim, Ingrid Bråten, Anders
Thoresen Bøe med Ingemann Glenne i kneet, Karl
Eriksen Bøe med hendene på skuldrene til Gunnar
Nilsen, Astrid Myrås, Ole L. Bøe og Kristian Bøhaugen. Bakerst: Arthur Bøhaugen, Hedvig Bøhaugen,
Georg A. Bøe, Johannes L. Bøe, Hedvig Monsen,
Arne Kokkim, Julius Kullerud, Astrid Kokkim (rett
bak Julius Kullerud), Einar Bøe, Edvard Kullerud
(rett bak Einar Bøe), Kristian Bøe Lia og Helga L.
Bøe. (Foto: Ukjent.)

I Samhold er det samhold

Overtakelsen av Kokkimskolen i 1959 utfordret dugnadsviljen blant medlemmene i Foreningen Samhold. De største løftene kom trolig på 1980-tallet. Først

Artikken fortsetter på neste side.

Det startet med skole i 1893, fortsatte som
forsamlingshus i regi av Foreningen Samhold
fra 1959 – og ble i 2011 overdratt til private.
(Foto: Øistein Bøe.)
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, 2/17 Karl
Kingsrød, 3/17 bygdedagen 100 år og 4/17 jenteliv på Øya.
Har du kommentarer eller synspunkter på serien, send mail til varteighistorielag@gmail.com
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ble de to salene slått sammen, og den ene leiligheten
fikk nytt inngangsparti og ny oppgang. Få år senere
sto et tilbygg ferdig.
I en reportasje i Sarpsborg Arbeiderblad i 1981 slo man
fast at «I Samhold er det samhold». Bare dette ene året
regnet de med at det var nedlagt rundt 2300 dugnadstimer. Fem år senere var tilbygget med toaletter og lager
ferdig, og ytterligere to år senere ble det lagt nytt tak.
SA refererer dugnadsgjengen i forbindelse med en annen reportasje:
«Arbeidet og den felles oppgaven vi har samlet oss om,
har styrket samholdet – ikke bare innad i foreningen,
men også med folk i kretsen for øvrig. Kretsens befolkning har vært fantastisk til å støtte oss.»

I privat eie
Andre og tredje klasse på Kokkimskolen, fotografert i skoleåret
1956-1957. Lærer var Evelyn Wenaas, prestefrue i Varteig som
også var lærervikar.
I første rekke fra venstre ser vi Harald Bøe, Wenche Bergerud,
Lene Rogndalen, Ellen Dørum og Solveig Gryte. Bak står Sven
Olav Tomta, Gunnar Belsby, Nils Henrik Bøhaugen (delvis skjult),
Helge Kokkim og Erik Bratteli. (Fotograf: Ukjent.)

En kombinasjon av synkende møteaktivitet, store vedlikeholdsarbeider og svak rekruttering til dugnadsgjengen gjorde
at Foreningen Samhold høsten 2011 valgte å selge Høgheim.
Wenche og Per Brattset overtok bygget fra 1. desember dette
året.
Virksomheten som var knyttet til Ovaskogs ble ved salget
sikret vederlagsfritt bruk av Høgheim i 40 år.
Klausulen står ved lag, selv om aktivitetene er ytterligere
redusert. Derimot brukes Høgheim forsamlingslokale til
utleieformål. Etter overtakelsen er også de to leilighetene i
bygget blitt renovert. Hver av leilighetene er på 80 kvadratmeter og ligger i andre etasje.
Som konsekvens av salget, ble for øvrig Foreningen Samhold
formelt nedlagt i 2015.
--I Varteig Historielags årstidsskrift Inga var det både i 2012
og 2014 omfattende artikler om Kokkimskolen/Høgheim og
Foreningen Samhold.
Øistein Bøe

Førjulsarrangementene på Høgheim trakk fulle hus. Her fra et
Lucia-opptrinn i 2004, hvor Karin Kullerud Ek bistår ungene. Fra
venstre: Maren Paulsrud Andersen, Jørgen Paulsrud Andersen,
Cathrine Bratteli, Berit Brenne, NN, Charlotte Dahlen, Anna
Dangstorp, Andrine Braathen, Frøydis Dahlen og Eivind Sletner.
(Foto: John Arne Sletner.)

Fra arbeidene med tilbygget midt på 1980-tallet. Fra venstre
ser vi Ivar Ek, Harry Andersen, Arne Bøe og Ole Bøe. (Foto:
Gunnar Kullerud.)

Dette bildet er tatt på Foreningen Samholds årsmøte, trolig i
1981. I første rekke fra venstre ser vi Ruth Simensen, Marry
Bøe, Olga Bøe, Bjørg Andersen, Karin Kullerud Ek og Borghild
Kullerud. Andre rekke: Helga Glenne, Judith Støten, Signe
Hassel, Ingeborg Tomta, Ole L. Bøe, Kåre Dramstad og Ole
Kullerud. Tredje rekke: Gunnar Kullerud, Einar Andersen, Nils
Navestad, Ivar Ek, Arne Bøe, Harald Bøe og Ingemann Glenne.
(Foto: Gunnar Kullerud - med selvutløser.)
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Menigheten trenger
ﬂere frivillige!
Kanskje er dette noe for deg, eller noen du kjenner?
• Vi trenger MEDLITURGER både i Hafslundsøy og i Varteig kirker.
Medliturgen er prestens medhjelper i gudstjenesten, og leser tekster og bønner, er med på å dele ut nattverd, og hjelper til med å tenne dåpslys o.l. når
det ikke er ministranter.
•Vil du være KIRKEVERT?
Kirkeverten møter til gudstjeneste
en halv time før den begynner. Deler
ut programmer/salmebøker og ønsker
folk velkommen. Kirkeverten hjelper
også ofte til med å samle inn penger i
menighetens takkoffer.
•Kan du stå på en BAKELISTE?
I kirkene våre har vi kirkekaffe nesten
hver søndag. Ofte gjør vi det enkelt med
kjeks, men noen ganger ønsker vi litt mer, og da hadde det vært fint å ha noen vi
kan spørre om å bake. Så er det helt lov å si nei om det ikke passer når vi spør.
•Vil du være med på å ORDNE TIL ENKEL KIRKEKAFFE og/eller
SMØRE MAT TIL FORMIDDAGSTREFF av og til? I Hafslundsøy kirke har vi
to trofaste damer som ordner med kirkekaffe hver gang, samt at de smører mat
til formiddagstreff en gang i måneden. Kan de få litt avløsning og forsterkning?
•Eller kunne du tenke deg å være med som VOKSENLEDER PÅ ET OG
ANNET TROSOPPLÆRINGSTILTAK? Vi har ulike tiltak for ulike aldersgrupper gjennom året, og det hadde vært en gave å ha noen vi kan spørre om
å være med og hjelpe til sammen med de ansatte og andre frivillige. Så er det
lov å si nei når det ikke passer.
• Også drømmer vi om en SØNDAGSSKOLE PÅ HAFSLUNDSØY som
kunne holde til i kirken samtidig som det er gudstjenester der. For at dette
skal bli virkelighet trenger vi noen som kan ta det på seg. Er det deg?
Ta kontakt:
prest Ingrid Levinsen tlf: 45265229 – mail: ids@sarpsborg.com
Menighetspedagog/daglig leder Kirsten Brandt tlf: 93637578 – mail: kirsten.
brandt@sarpsborg.com

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

Nå kan du gi takkoffer med Vipps
Det er nå mulig å bruke
VIPPS i gudstjenestene
våre for å gi menighetens takkoffer.
I en tid der stadig færre har
kontanter, og vi har merket en
jevn nedgang i offerinntektene,
håper vi det vil være en hjelp.
Nummeret er 116320 (Varteig
sokn). Dere må gjerne merke
meldingen med offerformål, men
det er ikke avgjørende, for det
kan vi se på datoen.

116320
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Friluftsgudstjeneste

ved Hafslundsøy kirke 17. september
Fotos: Henning Syversen

Varteig Menighetsblad

VI-normisjon

VI-normisjon (Varteig og Ise normisjon) ble til ved
at Varteig Normisjon, Ise Normisjon og Fellesskap@
Varteig (en forening for unge voksne familier) ble
slått sammen til én forening i 2006.
I dag har foreningen disse hovedaktivitetene:
•

•

•
•
•
•

•
•

•

Søndagsskolen i Betania på Ise, samler mange barn til søndagsskoletime annenhver søndag. Noen hører til i VI-normisjon - andre
ikke. Det er en gruppe for dem som er 2-5 år og en skolegruppe.
Søndagsskolen er et sted for alle som vil synge, bli kjent med
historier fra Bibelen, lage ting og ha en morsom time på søndag
formiddag. Søndagsskolen er en viktig del av trosopplæringen!
Storsamlinger for hele familien i Hasle Menighetssenter. Foreningen har mange barnefamilier som medlemmer, og det er mye liv
og røre under storsamlingene våre. En søndag i måneden samles
hele familien til et barnevennlig møte i Hasle Menighetssenter,
der både barn og voksne kan få inspirasjon og påfyll gjennom
lovsang og forkynnelse. Under prekenen er det noen ganger et
eget barneopplegg i kjellerstua mens de voksne blir sittende i
møtesalen - eller motsatt. Misjon er et naturlig innslag i samlingene siden Normisjon driver misjon både i Norge og i mange
andre land. Penger er nødvendig for å drive misjon hjemme og
ute. Vi samler inn kollekter i møtene våre, og mange medlemmer
er med i en fast givertjeneste.
VI-normisjon støtter to misjonsprosjekter: 			
- SAT 7: Kristne programmer sendes til mange land i MidtØsten
- Deltidsbibelskole i Kambodsja.
Vi spiser alltid en solid kveldsmat sammen før vi drar hver til vårt.
Undervisningskveldene planlegges og gjennomføres av undervisningsgruppa som har medlemmer fra foreningen og fra Varteig
sokn. Soknepresten vår, Ingrid Dortea Levinsen, er svært aktiv
både med planlegging og med gjennomføring. Gruppa har gitt
oss mange flotte torsdagskvelder med gode talere og spennende
temaer. Gjennom undervisningen får vi bedre kjennskap til hva
kristen tro er. I 2017 markerer vi at det er 500 år siden Martin
Luther slo opp sine 95 teser og reformasjonen startet. Naturlig
nok handler temaene dette året om Martin Luther og hans lære.
Formiddagstreff for folk som har fri på formiddagen tredje
tirsdag hver måned i Betania. Tale sang, opplesning og bevertning. Kakao serveres hver gang.
Småfellesskap. Alle medlemmer av VI-normisjon skal få tilbud
om å delta i en bibelgruppe, bønnegruppe eller et husfellesskap.
Disse gruppene kan gjerne ha deltakere som ikke er medlemmer
i VI-normisjon. Gruppene finner selv ut når de ønsker å samles,
og det er vanlig å møtes i hverandres hjem.
Det hender vi reiser ut på turer i skog og mark, og det har blitt
en fast tradisjon med flåtegudstjeneste på pinseaften i samarbeid
med Skjebergdalen menighet.

På hjemmesiden vår - www.vi.normisjon.no - kan du lese mer om
oss. Men - den enkleste måten å lære mer på - er å komme på besøk
på møtene våre. Vi har god plass til enkeltpersoner og til familier.

VELKOMMEN!!
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0-1 år, tirsdager kl. 11-13
på Hasle menighetssenter
Avsluttet for semesteret.
Informasjon om datoer etter jul i
neste nummer.
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,
Hasle Menighetssenter
11. oktober
25. oktober

for barn 1-3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30
i8.
Hasle
menighetssenter:
november

22. november
30. mars, 6. april og 13. april

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

Velkommen til sang og glede!
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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Søndagsskolen
Neaskogs og Filadelfia
V i samarbeider med Varteig kirke men har våre samlinger,
som er tilpasset to alders-grupper, på Filadelfia Varteig.
15. oktober: Søndagsskole
22. oktober: Søndagsskole
29. oktober: Søndagsskole
5. november: Søndagsskole
12. november: Søndagsskole
19. november: Søndagsskole
26. november: Bakedag på
		søndagsskolen

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

Klubben er i Hafslundsøy kirke
onsdagene:
18. oktober
29. november
Datoer for vårsemesteret kommer
senere.
Vi møtes klokken 18-21 på alle datoene over. Klubben er beregnet for
ungdomsskoleelever. Det blir god tid
til div. spill, henge med venner, spise
og slappe av.
Kvelden avsluttes
med lystenning
og kveldsbønn.

Liker du å ha det gøy med
venner, spille spill, eller
konkurranser?
Da er KodeB noe for deg!
Vi møtes på torsdager i Hafslundsøy
Kirke fra klokken 17.30 til 20.00.
Her har vi det kjempegøy med spill,
god mat, konkurranser, lystenning og
kveldsbønn.
Vi møtes på torsdagene:
12. oktober
26. oktober
9. november
23. november
Håper du kommer :)
Har du spørsmål eller vil bli med?
Ta kontakt med
Kirsten Brandt på tlf. 936 37 578 eller
e-post: kirsten.brandt@sarpsborg.com
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Reformasjonsjubileet feires med
felles gudstjeneste i Tune kirke

31. oktober er det 500 år siden Martin Luther slo opp sine
95 teser mot avlatshandelen på kirkedøren i Wittenberg, og
med det startet reformasjonen.
Søndag 29. oktober blir vi med på felles feiring av reformasjonsjubileet for alle menighetene i Sarpsborg. Gudstjenesten
er i Tune kirke kl. 11.00.

Alle menighetene er representert med frivillige og / eller
ansatte som aktører.
Det blir flott korsang med flere kor. Og det kan bli en stor
opplevelse å være så mange som ferier gudstjeneste sammen.

Møter i
Misjonssambandet, Varteig
Søndag 8. oktober kl 18 00
på Breidablikk
Taler: Harald Frorud
Fredag 10. november kl 19 00
på Breidablikk
Taler: Trond Bjørsvik
Fredag 8. desember kl 19 00
på Breidablikk
Taler: Kenneth Ellefsen
Enkel bevertning
Kollekt til NLM

Du er hjertelig velkommen!

Verden for Kristus
NLM

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.

Velkommen!

Slekters
gang

Døpte:

Hafslundsøy kirke:
Mikkel Jakobsen
Leonora Andersen Hem
Varteig kirke:
Andrea Strand Bondal
Oliver Spydevold
Mathias Øby
Ludvig Fjeld Bøhaugen
Mileah Berg
Liam Lorang Schüffner Tønnesen

Vigde:

Varteig kirke:
Gunilla Elise Herlitz og
Knut Kristoffer Olsen
Malin Storkås Johansen og
Eirik Bergsland

Døde:

Jan Ansgar Jakobsen
Willi Otto Georg Machnik
Ellen Lund
Olaug Juliane Karlsen
Kjellaug Fossheim Sørli
Hjørdis Marie Karstensen
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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

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
E-post: ivararo@icloud.com

Vakttelefon 69 130 130 (24t)
Kirkegata 29
www.jolstad.no
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Lokaleid Begravelsesbyrå

Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

Telefon 03024 - fonus.no
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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 15. oktober

19. søndag i treenighetstiden
Matt 5,20–26
Salme 36,6–11 og Gal 5,16–26
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Reformasjonstema: Frelsen
er ikke til salgs. Offer til det teologiske
Menighetsfakultet - MF.

Søndag 22. oktober

20. søndag i treenighetstiden
Joh 11,1–5
1 Sam 18,1–4 og Hebr 13,1–3
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid
D. Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 29. oktober

Bots- og bønnedag / Reformasjonsdag
Luk 13,22–30
Jer 18,1–10 og Rom 2,1–11
Tune kirke kl 11.00:
Felles gudstjeneste for hele Sarpsborg - Reformasjonsjubileet.

Lørdag 4. november

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

Hafslundsøy kirke.

Søndag 5. november

Allehelgensdag
Matt 5,1–12
Jes 49,8–10 og Åp 7,9–17
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 12. november

23. søndag i treenighetstiden
Mark 10,28–31
Jes 1,16–19 og 2 Tess 1,10b–12
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Søndag for de forfulgte. Offer til Steffanusalliansens arbeid.

Søndag 19. november

24. søndag i treenighetstiden
Joh 6,63–69
Salme 126,1–6 og Fil 1,2–6
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Reformasjonstema: «Mennesker er ikke til salgs». Offer til Kirkens
ressurssenter mot vold og seksuelle
overgrep.

Søndag 26. november

Domssøndag / Kristi kongedag
Matt 25,31–46
Jes 57,14–16 og Åp 20,11–13
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Lino Lubiana. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 3. desember

1. søndag i adventstiden
Luk 4,16–22a
Jes 61,1–3 og Åp 5,1–5
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen og menighetspedagog Kirsten
Brandt. Lys våken. Offer til menighetens trosopplæringsarbeid.

Varteig kirke.

Med forbehold om endringer.

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:
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,
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
17. oktober, Bygdehallen:
Årsmøte.

Formiddagstreff i Hafslundsøy kirke

Velkommen til Formiddagstreff i Hafslundsøy kirke hver
4. tirsdag i måneden!
Tirsdag 24. oktober kl. 11.00 får vi besøk av Solveig
Rød som forteller om «Markante kvinner i Sarpsborg».
Tirsdag 28. november kl. 11.00 vender vi blikket mot
advent og jul.
Hver gang har vi et hyggelig fellesskap, bevertning, utlodning og andakt.
Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad, Apolloveien 39, 1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 7. november.

Varteig Historielag
Historielaget har hatt sine to
første arrangementer i høstsesongen. Lørdag 16. september
var det vellykket høstvandring
på Ise, med Solveig Rød som
dyktig guide. Og mandag 2. oktober fortalte Jan Erik Eriksen
fra gamle Skjeberg.
Her er programmet som er
terminfestet fram til nesten
sommer:
Mandag 6. november kl. 19.00:
Møte i Bygdehallen. Karl Ottar Fjeld kåserer om utflytting fra bygd og by. Hvor ble
det av husmennene i Varteig?
Mandag 4. desember kl. 19.00:
Møte i Bygdehallen. Sigrun Solvang synger
og forteller. Tema: «Jacob Sande». Feiring
av at Varteig Historielag er 35 år.
Våren 2018:
Mandagene 5. februar (årsmøte), 9. april
og 26. mai.
Tradisjonen tro hadde 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, og fås kjøpt ved
henvendelse til et av lagets tillitsvalgte.
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.

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

