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Juleevangeliet

11.03 kl 17.00: Storsamling, Hasle Menighetssenter.
15.03 kl 19.00: Undervisningskveld, Hasle Men.senter.
Markusevangeliet v Elisabeth B. Aasbø
18.03 kl 11.00: Søndagsskoletime i Betania, Ise.
Tema: Josef tilgir brødrene
20.03 kl 11.00: Formiddagstreff i Betania, Ise. Sverre
Fjeldberg taler og synger
15.04 kl 11.00: Søndagsskoletime i Betania, Ise.
Tema: Den gode gjeteren
15.04 kl 17.00: Storsamling, Hasle Men.senter og
flere andre steder...
Bibelbilrebusløp for hele familien
17.04 kl 11.00: Formiddagstreff i Betania, Ise. Gunnar
Kinn taler og synger
19.04 kl 19:00: Undervisningskveld, Hasle Men. senter
Lukas og Ap.gj v Ingrid Levinsen
29.04 kl 11.00: Søndagsskoletime i Betania, Ise.
Tema: Såkornet og sennepsfrøet
19.05 kl ?:
Flåtegudstjeneste på Holmen eller
Sagdalen?
24.05 kl 19.00: Undervisningskveld, Hasle Men.senter
Tema: Johannesevangeliet v Prost Kari
Mangrud Alvsvåg
13.05 kl 11.00: Søndagsskoletime i Betania, Ise.
Tema: Jesus blir tatt opp til himmelen
15.05 kl 11.00: Formiddagstreff i Betania, Ise. Toril
Bredeg taler
27.05 kl 11.00: Søndagsskoletime i Betania, Ise.
Tema: 1.Kor 13 Kjærlighetens vei
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
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Påskelammet
Ifølge hjemmesiden til en av våre dagligvarekjeder er det ingen tid
på året det spises mer lam ved norske middagsbord enn i påskehelgen, enda vi nå er godt utenfor slaktesesongen. Dette er neppe
tilfeldig. Lam har nemlig er svært lang historie knyttet til påsken.
Det begynte i Egypt for ca 3 250 år siden. I Det gamle testamentet
fortelles at Israelfolket ville bli fri fra slavekår og utbytting gjennom
400 år, men farao nektet dem å dra. Gud sendte da en rekke av plager
over landet. Den siste av plagene var at alt førstefødt liv skulle drepes. Gud sa da til Moses at israelittene skulle bli spart for denne siste
plagen dersom de slaktet og spiste et lam, og strøk blodet av lammet
på dørstolpene. De husene som var merket med blodet, ville Herrens
dødsengel gå forbi og spare livet til de førstefødte som var innenfor.
Dagen da lammet ble slaktet skulle være en minnedag for israelfolket,
en dag som skulle feires i slekt etter slekt. Og slik ble det. Israelfolket
som hadde strøket blod fra lammet unnslapp dødsengelen og ﬂyktet fra
Egypt. Til denne dag har jødene innledet sin årlige påskefeiring med et
måltid til minnet om utfrielsen fra Egypt med påskelammet som en sentral
del av måltidet.
Jesus var også jøde og i evangeliene kan vi lese at han den siste påskehøytiden i Jerusalem feiret påskemåltid sammen med disiplene sine. Det
ble et annerledes påskemåltid. Jesus ble måltidets sentrum. Han fortalte
om sin forestående lidelse og død. Han sa ikke direkte om seg selv at han
var påskelammet, men da han innstiftet nattverden og sa «Dette er min
kropp som gis for dere , gjør dette til minne om meg» gikk han på samme
tid inn i den jødiske tradisjonen om lammet som ble slaktet, men han
ga den et nytt innhold. Så kan vi lese om de dramatiske hendelsene som
fant sted dagene etter påskemåltidet. Jesus ble arrestert, torturert og henrettet på
et kors.
Men historien endte ikke der. Jesus viste seg sterkere enn døden da han stod opp
på den tredje dagen. Som kristen menighet tror og bekjenner vi at da Jesus døde og
oppstod gjorde det han i stedet for oss. Derfor kan Paulus i 1.Korintierbrev si:
«For vårt påskelam er slaktet, Kristus». Til forskjell fra lam som slaktes
til det jødiske påskemåltidet, er det offer Jesus gjorde noe som gjelder
en gang for alle.
På samme måte som israelfolket ble utfridd fra fornedrelse og
undergang i Egypt, er vi på grunn av Jesu sonoffer i påsken fridd ut
fra dommen vi var skyldige i, vi som har elsket oss selv høyere enn
Gud og vår neste. «Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme
ham.» (Jesaja kap. 53). Jeg våger påstanden: en bedre grunn til å
feire påske enn dette, ﬁnnes ikke !
God påske !
Sverre S. Aarmo
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Gamle glimt fra Varteig og Hafslundsøy

Kolbjørn og Martha utenfor butikkinngangen i Nordbyveien 104 i 1952.
Minstegutten Thormod ligger i barnevogna, og til venstre står varesykkelen.
(Privat foto)

Kolbjørn Martinsens
jernvareforretning

Når man snakker med eldre folk har de gjerne et tidsskille som ingen er i tvil om
når er: «Krigen». Det blir stående som et egennavn, som om det fantes bare én krig.
«Det må ha vært før krigen». «Nei, det var jo rett etter krigen at han dro til Amerika», kan for eksempel
ordvekslingen være, og da ligger det innbakt at alle vet det er den tyske okkupasjonen av Norge under
2. verdenskrig 1940-1945 de mener. Tiden etter «Krigen» var et eneste stort oppsving for Norge. Folk
var fulle av tiltakslyst og optimisme. Både å bygge opp igjen det som var ødelagt og å sette i gang nye
prosjekter hadde høy prioritet. Fem års ventetid var over, og det sprudlet av overskudd.

Martinsen-familien

Martinsen-familien var en av de familiene som hørte til på Øya. Skoglund-familien også. Så når Kolbjørn
Martinsen giftet seg i 1943, ble det med ei Skoglund-jente. Hun het Martha og var søster til Asbjørn
som startet Skoglund bakeri. Kolbjørn fikk seg et rom i Skoglund-bygget hvor han solgte sykler og drev
med sykkelreparasjoner. Til dette måtte han ha verktøy og sykkeldeler.
Arbeidet økte ganske snart i omfang, så han utvidet virksomheten til også å gjelde jernvarer. Før «Krigen» bodde det ikke mange mennesker på Hafslundsøya. Men etter «Krigen» ble det fart i utbyggingen.
Tilﬂyttingen økte og folk skulle ha seg hus. Her så Kolbjørn Martinsen sitt snitt til å ri på bølgen som
var i ferd med å skylle over Øya.
En ny bygg- og jernvarevirksomhet ble etablert med forretning og verksted i første etasje og leilighet
i andre etasje. I 1951 kunne Kolbjørn og Martha ﬂytte inn i det nye bygget som ligger i Nordbyveien
104, ett hundre meter sør for bensinstasjonen, som den
gang het Hafslundsøy Auto.

Hele familien i virksomhet

Yngste sønn, Thormod, har mange gode minner fra sin
oppvekst, hvor hele familien var involvert i driften.
- Jeg hadde gode foreldre, sier Thormod.
Han forteller at Kolbjørn var utrolig snill og alltid i godt
humør og han fikk mange kunder. Folk trengte sement,

før og nå
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de trengte sementrør, armaturer, steinull eller glassvatt. Alt dette kunne Kolbjørn skaffe, for nå hadde nå fått seg lastebil - en
Chevrolet med uslitelig motor. Den overtok etter en noe mindre Commer som han kjøpte da han startet handel i det nye huset. Før
det hadde han kun en varesykkel, med kurv foran på styret som han fraktet varer i. Kolbjørn måtte stå på, tidlig og sent, ja noen
ganger veldig sent eller - like riktig å si - veldig tidlig. Klokka to om natta tok han lastebilen og dro til Sjursøya inne ved Oslo for å
hente sement, og kom hjem tidsnok til å åpne butikken. Thormod fikk være med inn til Oslo på disse natteturene.
Det syntes han var veldig spennende. Å kjøre til Oslo den gang var ikke som i dag. Man måtte ta en rast underveis, og det skjedde
ofte ved «Hjulet» like ved Gjersjøen langs den gamle hovedveien til Oslo. Noen ganger kunne de også stoppe ved Tyrigrava, litt lenger
innover mot Oslo. Men det meste av bygningsmaterialene fikk de i lokalområdet. Leca-blokken var nå blitt populær, så Kolbjørn
dro til Borge og hentet Leca. Han dro til Askim og hentet steinull og på Årum hentet han sementrør. Bygningsartiklene lagret han
i bakgården. Det var vel i grunnen bare trematerialer han ikke solgte.

Rikholdig varelager

Varelageret til Kolbjørn var rikholdig. Thormod forteller om de utallige skuffene under disken og ellers i butikken. Spiker, skruer og
muttere i alle dimensjoner måtte han ha på lager, og alt dette ble solgt i løssalg - en mutter her og 10 spiker der. Ellers var vareutvalget bredt og spente over et meget vidt spekter. Han solgte sportsartikler, kjøkkenartikler, gaveartikler, foruten det som allerede
er nevnt: jernvarer, bygningsartikler og sykler. Mang en liten jentunge eller guttepjokk på Øya og i Varteig fikk sin første sykkel
fra Kolbjørn. Ikke bare solgte han sykler, han lagde også. - Jeg fikk sykkel som far hadde lagd til meg, forteller Thormod. (I parentes kan jeg nevne at jeg for egen del husker at mange av julegavene vi som barn kjøpte til våre foreldre ble ofte kjøpt hos Kolbjørn.
Hjulvisp eller skjærebrett til mor, og skrujern eller hammer til far.)

Personlig kontakt

Å drive en enmannsbedrift er krevende, som varehenting om natta, butikk om dagen, reparasjoner og regnskapsføring om kvelden.
Kolbjørn og Martha fikk tre gutter. Øyvind (1944), Sigmund (1949) og Thormod (1951). Alle barna var med og hjalp til etterhvert
som de vokste til, mens Øyvind fikk også plass bak disken.
- Det er slutt på denne type forretning nå, sier Thormod. - De ﬂeste virksomheter spesialiserer seg eller blir del av en større forretningskjede. Den personlige kontakten med kunden er der ikke lenger. Men man slet seg kanskje ut også med denne måten å jobbe
på. Far følte nok at han ikke hadde så mye mer å gi på slutten.
Etter at Kolbjørn ga seg overtok svogeren Egil Sørli og Johan Johansen i Industriship og drev forretningen i noen år. Kolbjørn Martinsen døde i 1986. Etter at jernvarebutikk opphørte noen år senere, drev Irene Olsen frisørsalong der fram til bygningen ble solgt
i 2010. I dag er det legesenter i bygningen.

Tid til litt annet også

Korpsbevegelsen på Hafslundsøy har i alle år vært stor, og Martinsen-familien er en av grunnene til at interessen også økte. Kolbjørn
var en av fem søsken og ble født i 1914. Han hadde brødrene Arne, Håkon og Erling, og søsteren Gerd. Kolbjørn var med på å starte
Hafslundsøy Musikkorps i 1935. Det skulle vise seg at de forskjellige familiebåndene etterhvert fikk mye å si for korpsvirksomheten
på Øya. Broren Arne ble dirigent for Hafslundsøy Guttemusikkorps, som den da het. Søsteren Gerd, giftet seg med Henry Gundheim
som var formann i guttemusikken i mange år. Skoglund-familien var ivrig
med i begge korpsene, så også ﬂere av barna til Kolbjørns søsken.
Det var ikke uvanlig at noen gikk over i «voksenkorpset» når de var for gamle
for guttemusikken. Den dag i dag har korpset musikere som har vært med i
over 50 år, og er like friske og raske. Kolbjørn fikk bilsertifikat allerede som
18-åring og var sjåfør hos Sælid en tid før han startet egen virksomhet. Biltrafikken var ikke så stor på 1950-tallet, men oppfinnsomheten desto større.
Kolbjørn hadde også interesse for travsport, og for de travinteresserte var
de kun en mulighet. De måtte på Momarken. Kolbjørn satte benker på lastelemmen, fylte opp med travinteresserte og i vei bar det til Mysen. Heller
ikke den strekningen var uten pause, så på Gautestadsletta fant de seg tid
til å ta en rast.
Mange sier kanskje at man hadde jo så god tid før. Men det stemmer nok ikke
for Kolbjørn sin del. Saken er vel heller hva man ønsker å bruke tiden på.
Arild Bøe

Slik ser Nordbyveien 104 ut i dag.
(Foto: Arild 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, 4/17 jenteliv på Øya, 5/17 Høgheim, 6/17 juleminner på Øya og 1/18 Furulund.
Har du kommentarer eller synspunkter på serien, send mail til varteighistorielag@gmail.com
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Visst skal våren komme
sanger om håp
Søndag 27. mai og torsdag 14. juni vil
Varteig menighetskor og Hollebykoret framføre verket «Visst skal våren
komme» - en sangsyklus av Eivind Skeie
og Sigvald Tveit. Konsertene er i henholdsvis Holleby kirke og Varteig kirke.
Solister er Halvor Kjerkreit og Emilie
Hellum Johansen. Halvor har vært
Emilies sanglærer på kulturskolen i
Sarpsborg. Nå skal de synge sammen.
Marianne Aarum (ﬂøyte), Gjermund
Titlestad (gitar), Terje Bøe (bass), Pål
Øyvind Nordengen (slagverk) og Tom
Rønningsveen (tangenter) er med som
musikere. Kordirigenter: Knut Bøe og
Arild Bøe.

17.maiarrangementet
i Varteig

Breidablikks
venner
Fredag 16. mars kl. 19.00:
Allsangkveld med Magne Kaspersen og Bente Aasheim. Andakt ved
Leif Levinsen.
Fredag 20. april kl. 19.00:
Besøk av Lino Lubiana og sang av Varteig musikklag.
Det er utlodning og bevertning på møtene.
Alle er velkommen!

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.

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!

Vi møtes på torsdagene:
12. april og 26.april
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

Klubben er i Hafslundsøy kirke
disse dagene:
onsdag 21. mars
onsdag 4. april
(med ungdommens
påskegudstjeneste)
onsdag 25. april
Vi møtes klokken 18-21. Klubben er
beregnet for ungdomsskoleelever. Det
blir god tid til div. spill, henge med
venner, spise og slappe av.
Kvelden avslutte s me d
lystenning og
kveldsbønn.

Varteig Menighetsblad

Varteig kirke 11. februar

Foto:
Ketil Strebel

7

8

Varteig Menighetsblad

Friends i
Hafslundsøy kirke
Vi hadde trosopplæringsarrangementet Friends i Hafslundsøy kirke
fredag 9. februar. En god gjeng 7. og
8. klassinger fra Sarpsborg-området
var samla. Vi hadde mye morsomt
på programmet. Ungdomsledere og
noen gamliser fra menighetene var
med og gjorde dette til en ﬂott kveld.
Pizza, is, brownies og godis gikk ned
på høykant! Tema for kvelden var
å høre til på treet, sammen med
Jesus og sammen med hverandre.
Dagfinn Ravneng var med og spilte
til sangene og gjett om det var god
sang! To av ungdomslederne var
også solister, noe som vi alle satte
stor pris på.
Takk til alle sammen!
Kirsten
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Handler lokalt, tenker globalt
Rent vann, solide doer og god hygiene til ﬂyktninger er stikkordene når Varteig
menighet samler inn penger til Kirkens Nødhjelp Fasteaksjon, mandag 19. mars.
Fjorårets bidrag var til stor hjelp for ﬂyktninger fra Boko Haram og Kongo.
- Da vi var på ﬂukt hadde vi ikke noe
vann. Vi klarte til slutt å finne noe vann,
men det var skittent, forteller Kany.
Hun pleide å ha et helt normalt tenåringsliv hjemme i Kongo. Gikk på skolen,
hadde et trygt liv med familien og sang
i kor i den lokale kirken. Nå bor hun og
familien i et telt i en ﬂyktningleir. De er
noen av over seks millioner kongolesere
som i dag er på ﬂukt.

VIKTIG:

Fasteaksjonen i Varteig og på
Hafslundsøy blir gjennomført

mandag 19. mars

(ikke tirsdag som tidligere
annonsert) grunnet arrangementskollisjon.

- På ﬂukt uten
mat og vann

Kany og familien ﬂyktet fra en krig som blusset opp i Kasai, der de bodde, og
familien måtte legge ut på en ﬂukt som har satt spor i 14-åringen.
- Vi våknet av at det var skyting i byen, og vi la på sprang med en gang. Vi rakk
ikke å ta med oss noe. Vi var på ﬂukt i ﬂere dager, og måtte gå langt uten verken
mat eller drikke, sier Kany, som savner vennene og hjemmet sitt i Kongo.
Heldigvis kom hun og familien seg trygt over til nabolandet Angola, der de nå har
slått seg ned i påvente av at krigen hjemme skal ta slutt. Nå har Kany tilgang til
rent vann bare ett minutt fra teltet hvor hun bor.

- Fasteaksjonen er viktig når det haster å hjelpe

Det er Kirkens Nødhjelp som leverer vann, toaletter, hygieneartikler og tømmer søppel i leiren der Kany bor. Det er et arbeid
som organisasjonen kan gjøre på grunn av støtten fra norske givere som tidligere har gitt penger gjennom Fasteaksjonen.
- Pengene vi får inn gjennom Fasteaksjonen gir oss en økonomisk muskel
som gjør det mulig for oss å reagere raskt når en krise oppstår, slik vi gjorde
i Angola da ﬂyktninger kom over grensen fra Kongo. Da kunne vi komme
fort i gang med midlene fra våre norske givere, mens vi ventet på mer støtte
FASTEAKSJONEN 2018
fra andre givere, slik som FN. Støtten fra det norske folk gjør at vi kan
18.-20. MARS
handle raskt og redde ﬂere liv, sier generalsekretær i Kirkens Nødhjelp,
Anne-Marie Helland.
Aksjonen blir i år arrangert for 51. gang, og frivillige over hele landet samler
inn penger ved å gå med bøsser eller arrangere ulike tilstelninger. Pengene
går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden.
Også i år skal vi i Varteig gjøre en innsats for Kirkens Nødhjelps arbeid.
Som en norsk kirke er vi også del av den globale kirken. Det å gi av det man
har og vise omtanke for andre, er viktige verdier for oss som kirke. Gjennom
Fasteaksjonen får vi muligheten til å hjelpe medmennesker over hele verden.

Ta godt imot
bøssebærerne!

SMS (200 kr) eller Vipps til 2426

Fasteaksjonen 2018

arrangeres mandag 19. mars. Da skal konﬁrmantene i Varteig og på
Hafslundsøy gå fra dør til dør og samle inn penger til Kirkens Nødhjelps
arbeid med å skaffe vann og sanitær i utsatte områder omkring i verden.
Har du lyst og anledning til å delta, enten som bøssebærer,
sjåfør eller med annet praktisk arbeid, ta kontakt
med menighetskontoret, telefon 69 11 68 11 eller
varteig.prestegjeld@sarpsborg.com.
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0-1 år, tirsdager kl. 11-13
på Hasle menighetssenter
Er avsluttet for dette semesteret.

1 – 3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30,
Hasle Menighetssenter
14. mars
21. mars: hverdagsgudstejenste

4. april
18. april

for barn 0 - 1år,
avsluttet for vårhalvåret

3 – 6 år, tirsdager kl. 18.00 – 19.00,
Hasle Menighetssenter
20. mars

for barn 1-3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30
i Hasle menighetssenter:
3. april

17. april

30. mars, 6. april og 13. april

Andre arrangementer der barnesangen
Barnekor medsynger/deltar:
barn 3-6 år,
annenhver onsdag
kl 17.30
Onsdag 21. mars kl. 17.30: Hverdagsgudstjeneste
i Varteig
kirke
Onsdag 18. april kl. 17.30: Vårfest påi Hasle menighetssenter
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.

S ID E
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Fargelegg!
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Prikk til prikk

Tegn en strek fra 1 til 2 og så videre. Hva skjuler seg?

Jesus vasket disiplenes føtter.
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Tegning: Jan McCafferty

Mannen gikk inn
på reisebyrået og sa:
Vitser– Hvorfor
– Jeg vil ha en billett til Sikte.
spiser du plaster?
– Sikte, hvor er det?
– Jeg har så vondt
– Jeg vet ikke, men på
i magen.
værmeldingen sa de at det
var bedre vær
– Hvorfor putter du
i Sikte.
iPhonen din i juspressa?
– Jeg lager Apple-jus.

Finn 5 feil

2

26

Gi barnebladet

BARNAS til et barn
du er glad i!
Disse oppgavene
er hentet
fra bladet.

Bestill

abonnement
på sondagsskolen.no
eller 22 08 71 00
side 9

Tegning: Jan McCafferty

Kvelden før Jesus ble korsfestet, feiret han påskemåltid
med disiplene sine. Finn de fem feilene i bildet til høyre!

Søk først
Gud
så skal dere s rike og hans
rettfe
få alt det
andre i tilleg rdighet,
g.
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Søndagsskolen
Neaskogs og Filadelfia

18.mars: Søndagsskolens påskefrokost kl. 10.00
Merk tiden!
25. mars: Påskeferie
1. april: Påskeferie
8.april: søndagskolen deltar i «Jakten på Varteigtrollet», Hasle menighetssenter kl. 10.00
15. april: søndagsskole kl. 10.30
22. april : søndagsskole kl. 10.30
29. april : søndagsskole kl. 10.30
6. mai: søndagsskole kl. 10.30
13. mai: søndagsskole kl. 10.30
20. mai: fri (1. pinsedag)
27.mai: sommeravslutning hos Torill Og Runar Wold
kl. 10.30

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

Møter i
Misjonssambandet, Varteig
Søndag 11. mars kl 18 00 på Breidablikk
Taler: Amund Ersland
Søndag 8. april kl 18 00 på Breidablikk
Taler: Else Marie Opsahl
Søndag 13. mai kl 18 00 på Breidablikk
Taler: Martin Olai Thorsvik
Fredag 8. juni kl 19 00 på Breidablikk
Taler: Eirik Grov
Enkel bevertning
Kollekt til NLM

Du er hjertelig velkommen!

Slekters gang

Døpte:

Varteig kirke:
Sander Johannes
Mathisen-Malmberg
Niklas Holm
Benjamin Skaug Ødeby
Hafslundsøy kirke:
Colin Andersen Osberg

Døde:
Margit Lindemark
Marit Synnøve
Magnussen
Mary Synnøve Eriksen
Sigurd Høidal
Olav Inge Sæves
Berit Linnea Asbjørnsen
Harald Lunde
Sidsel Vera Olsen
Knut Melby

Varteig
Bygdekvinnelag
20. mars på Bygdehallen:
Torill Klemsdal forteller litt om det
å være beredskapshjem/ fosterhjem.
17. april på Bygdehallen:
Torill Lindemark forteller om kommunen, fra liten til stor.
Anne Løchen og Anne K. Bergerud
har et lite kurs om smootier og
juicing.
8., 15. og 29. mai:
Lefsesteking på Vestvoll i forkant av
bygdedagen.
22. mai:
Sommertur: Til Berby husmorskole i
Halden og til Thon hotell for å spise
etterpå.
17. juni:
Bygdedagen

Verden for Kristus
NLM
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Varteig presteog menighetskontor

Trenger du noen
å snakke med?

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

Epost: varteig.prestegjeld@sarpsborg.com
www.sarpsborg.kirken.no
Postadresse:
Varteig menighet, Postboks 237, 1702 Sarpsborg
Besøksadresse:
Varteig menighet, Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg
Sokneprest Ingrid D. Levinsen:
Telefon kontor: ...... 69 11 68 22
Telefon mobil: ......... 452 65 229
E-post: ingrid-dorthea.levinsen
@sarpsborg.com
Soknepresten kan nås på mobiltelefon når hun ikke er på
kontoret.
Menighetspedagog
Kirsten Brandt:
Telefon kontor: ...... 69 11 68 11
Mobiltelefon: ........... 936 37 578
E-post:
kirsten.brandt@sarpsborg.com
Organist Tom Rønningsveen:
E-post:
tom.roenningsveen@sarpsborg.
com

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

Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

Telefon 03024 - fonus.no

Kirketjener i Varteig kirke
Ivar Aronsen
Telefon mobil: .......... 908 28 586
E-post: ivar.aronsen@sarpsborg.
com
Kirketjener i Hafslundsøy kirke
Ove Brand:
Telefon mobil:. ......... 482 12 389
E-post: ove.brandt@sarpsborg.com
Menighetsrådsleder
Kjell Lunde:
Telefon mobil: ........... 932 44 011
Epost: kjell.lunde44@gmail.com
Varteig Menighetsblad
Adresse:
Apolloveien 39
1734 Hafslundsøy
Epost:
varteig@menighetsblad.net
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HASLE
MENIGHETSSENTER

Nå kan du gi
takkoffer med Vipps
Det er nå mulig å bruke VIPPS
i gudstjenestene våre for å gi
menig-hetens takkoffer.

Nummeret er 116320

(Varteig sokn). Dere må gjerne
merke meldingen med offerformål,
men det er ikke avgjørende, for det
kan vi se på datoen.

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

Vivo bokhandel Torp

-en annerledes bokhandel

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

Sulfatveien 4, Torp
tlf 69 15 14 69
torp@bokmiljo.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 18. mars

Maria budskapsdag
Luk 1,46–55
Jer 33,14–17 og Ef 1,3–6
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til menighetens konfirmantarbeid.

Onsdag 21 mars

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

Søndag 25. mars

Palmesøndag
Matt 26,6–13
Jes 56,6–8 og Rom 3,21–26
Hafslundsøy kirke kl. 1100:
Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog
Kirsten Brandt. Offer til menighetens
konfirmantarbeid.

Torsdag 29. mars

Skjærtorsdag
Luk 22,14–23
Jer 31,31–34 og Hebr 10,19–25
Varteig kirke kl. 18.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid
D. Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Fredag 30. mars

Langfredag
Joh 18,1–19,42
Varteig kirke kl. 11.00:
Pasjonsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Solist: Anina Kristine
Radotina, cello.

Søndag 15. april

3. søndag i påsketiden
Joh 10,1–10
Esek 34,23–31 eller Apg 3,12–21 og
Hebr 13,20–21
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Lino
Lubiana. Offer til menighetens konfirmantarbeid.

Søndag 22. april

4. søndag i påsketiden
Joh 13,30–35
Jes 43,16–21 eller Apg 9,1–19 og Åp 2,1–7
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til Norges Kristelige
student- og skoleungdomslag.
Menighetens årsmøte arrangeres
etter gudstjenesten.

Søndag 29. april

5. søndag i påsketiden
Luk 13,18–21
1 Kong 17,8–16 eller Apg 2,42–47
og Rom 12,1–3
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid
D. Levinsen og menighetspedagog
Kirsten Brandt. Konfirmantenes gudstjenesteprosjekt. Offer til menighetens
misjonsprosjekt.

Søndag 6. mai

6. søndag i påsketiden
Matt 7,7–12
Dan 9,17–19 eller Apg 4,23–31 og
3 Joh 11
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Lino
Lubiana. Offer til menighetens diakoniarbeid.

Søndag 1. april

Påskedag
Matt 28,1–10
Jes 52,7–10 og Rom 14,7–9
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Solist: Tonje Gravningsmyhr,
trompet. Offer til menighetsarbeidet.

Torsdag 10. mai

Kristi himmelfartsdag
Luk 24,46–53
Dan 7,13–14 eller Apg 1,1–11 og Rom
10,6–10
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til Det norske bibelselskap.

Søndag 13. mai

Søndag før pinse
Joh 3,16–21
Sak 14,6–9 eller Apg 26,1–3.20–29
og Åp 21,22–27
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Torsdag 17. mai

17. mai – 2018
Matt 22,17–22
1 Krøn 29,10–14 og 1 Tim 2,1–4
Varteig kirke kl. 11.30:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid
D. Levinsen. Offer til søndagsskolen i
Varteig.

Søndag 20. mai

Pinsedag – 2018
Joh 14,15–21
1 Mos 1,1–5 og Apg 2,1–11 eller 1 Kor
12,12–13
Varteig kirke kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen. Offer til Kirkens
SOS i Borg.

Søndag 27. mai

Treenighetssøndag
Luk 10,21–24
1 Mos 18,1–8 og Rom 11,33–36
Hafsundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Lino Lubiana. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 8. april

2. søndag i påsketiden
Joh 21,15–19
Jer 31,1–6 eller Apg 1,1–5 og 1 Joh 5,1–5
Hasle menighetssenter kl. 10.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Jakten på Varteigtrollet. Offer til KFUK-M Østfold krets.

Hafslundsøy kirke.

Varteig kirke.

Med forbehold om endringer.

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:
13. mars, 10. april og 24. april. 8. mai har vi semesteravslutning og
minikonsert åpen for alle. 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

Undervisningskvelder
Undervisingskveldene som er på
Hasle menighetssenter en gang i
måneden, er et samarbeid mellom
Varteig menighet og VI-Normisjon:

Torsdag 15. mars kl. 19.00:
«Markusevangeliet» ved Elisabeth Bjor Aasbø
Torsdag 19. april kl.19.00:
«Lukasevangeliet» ved Ingrid D. Levinsen
Torsdag 24. mai kl. 19.00:
«Johannesevangeliet» ved Kari M. Alvsvåg

Formiddagstreff i Hafslundsøy kirke
Velkommen til Formiddagstreff i
Hafslundsøy kirke hver 4. tirsdag i måneden!
Tirsdag 27. mars kl. 11.00
(tirsdag i påskeuken):
Kåseri ved Ingrid D. Levinsen:
«Om liv og død og sånn…»
Tirsdag 24. april kl. 11.00
Program ikke bestemt
Tirsdag 22. mai kl. 11.00.
Besøk av soknepresten i Sarpsborg, Espen Feilberg Jakobsen,
som forteller fra sitt liv som sjømannsprest i mange land.
Hver gang har vi et hyggelig fellesskap, bevertning, utlodning og andakt.

Varteig Historielag
Varteig Historielag er inne i en
aktiv tid, og frister med mange
interessante møter og turer i tiden
framover.
Mandag 9. april kl. 19.00:
Møte i Bygdehallen. Gamle påsketradisjoner ved Anita Solbrække Hein.
Søndag 17. juni:
Bygdedagen.
Søndag 19. august:
Vandring i samarbeid med Turistforeningen på og rundt Østtorp. Mer informasjon
kommer senere. Det blir mulighet for
skyss helt fram til Østtorp for dem som
trenger det.
Første helgen i september:
Dagstur til Dalsland kanal. Informasjon
kommer senere.
Ellers blir det møter mandagene 8. oktober (Forsvarsanlegg «Glommalinjen»),
5. november (Jakob Sande-kveld) og 3.
desember (Livet i Fjella).
Varteig Historielag hadde sin kalender for
2018 ferdig i god tid før jul. Har du ikke fått
sjansen til å skaffe deg kalenderen med
gamle Varteig-bilder, kan du henvende
deg til et av lagets tillitsvalgte. Prisen er
100 kroner.
Det samme kan du gjøre hvis du vil ha
historielagets årstidsskrift Inga for 2017.
Utgaven 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.
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

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

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

