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Kommende utgivelser:
(Med forbehold om endringer.)

Neste nummer av Varteig menig-
hetsblad, 4-2018 er planlagt i uke 
34, i slutten av august. Frist for å 
levere stoff blir 7. august.

Nr. 5-2018 er planlagt i uke 40, i 
begynnelsen av oktober. Frist for 
å levere stoff blir 18. september.

Nr. 6-2018 er planlagt i uke 47, i 
slutten av november. Frist for å 
levere stoff blir 6. november.

Trykk:
Møklegaards Trykkeri AS,

Fredrikstad.

Postgiro: 1020.29.91624

13.05 kl 11.00:  Søndagsskoletime i Betania, Ise.
 Tema: Apg. 1,1-14. Jesus blir tatt opp til 

himmelen
15.05 kl 11.00: Formiddagstreff i Betania, Ise. 
 Toril  Bredeg taler
19.05 kl 16.00: Flåtegudstjeneste på Holmen eller 
 Sagdalen. Gudstjenesten begynner kl 

16.00. Den store flåta går fra Isefossen kl 
14.30, og mindre flåter går i skytteltrafikk 
Sagdalen-Holmen og fra ”Håkabråta” 
(den lille enga ned mot elva etter Sand-
bekk når du kommer fra Gabestad)

 Kom gjerne med egen båt! 
 Ta med grillmat og drikke. Vi sørger for 

varme griller.
24.05 kl 19.00: Undervisningskveld, Hasle Men.senter 
 Tema: Johannesevangeliet v Prost Kari   

Mangrud Alvsvåg  
27.05 kl 11.00:  Søndagsskoletime i Betania, Ise. 
 Tema: 1.Kor 13 Kjærlighetens vei 
19.06 kl 11.00: Formiddagstreff i Betania, Ise. Finn Olav 

Myhre taler

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

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.
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Det er en av salmene i salmeboka vår, som jeg tenker ekstra mye på nå rundt kon-
fi rmasjonstiden. Jeg skriver den ofte som hilsen på kort som gis sammen med kon-
fi rmasjonsgave.  For meg betyr denne salmen mye, og jeg ønsker at vi kunne bruke 
den mer! Kanskje er melodien litt utilgjengelig, men ordene går fra hjerte til hjerte. 
Den er full av takknemlighet for dåpen og for tryggheten i Guds hender.   
Liv Nordhaugs vakre salme til bruk i konfi rmasjonstiden er det jeg vil dele med dere 
denne gangen. Det kan jo også passe bra nå, når jeg avslutter min tjeneste som me-
nighetspedagog. Salmen står på nr. 647 i salmeboka: 

En gang før du selv kan minnes, 
ble du møtt av gledens bud: 
at du alltid kan få leve 
som et elsket barn hos Gud. 

Han som den gang tok i mot deg 
og som kjenner dine savn,
gav deg del i alt han eier 
da du døptes i hans navn.

Du fi kk korsets tegn som merke 
Før du noen ting forstod. 
Du ble lagt i Herrens hender,
du fi kk trygghet, håp og tro.

Han som møtte deg i dåpen,
kaller deg på nytt til seg. 
I sin kjærlighet og nåde
vil din Gud velsigne deg. 

Matt. 28, 18-20: Da trådte Jesus fram og talte til 
dem : « Jeg har fått all makt i himmelen og på jor-
den. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler! 
Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hel-
lige ånds navn og lær dem å holde alt det 
jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere 
alle dager inntil verdens ende. 

Så  kan vi med frimodighet og glede få 
være med på det Gud gjør! Gud velsigne 
dere. 

Hilsen Kirsten

Tryggheten i
Guds hender
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Menighetsbygget reiser seg.

Gamle glimt fra Varteig og Hafslundsøy

Det var biskop Smemo
som ga støtet
Da biskop Johannes Smemo hadde visitas i Varteig i 1967, mente han det burde 
være naturlig å reise et forsamlingshus på Hasle. Han skulle bare sett hva Hasle 
Menighetssenter har utviklet seg til.

arbeidet på dugnad. Det ble en to-avdelings barnehage 
som åpnet i 1980, med plass til nærmere 40 barn, slik 
det fortsatt er. 
– Vi vurderte et kombinert bygg med både barnehage og 
forsamlingshus. Erfaringer fra andre steder tilsa imid-
lertid at dette var en vanskelig kombinasjon, så derfor 
bestemte vi oss for å satse på et separat menighetsbygg 
senere, forklarer han.

Biskop 
Johannes Smemo.

Knut Bøe forteller om bispevisitasen. I sitt avsluttende foredrag hvor biskopen 
kom med sine inntrykk og visjoner, pekte Smemo på at Hasle var blitt et utbyg-
gingsområde. Og derfor hadde behov for et forsamlingslokale. 
–  Jeg tente på tanken, sier Knut Bøe 50 år senere. Ingen har lagt ned mer innsats 
for menighetssenteret enn nettopp han. Bøe har hatt funksjoner og verv nesten 
sammenhengende siden den spede begynnelse. Og etter en liten pause er han nå 
tilbake som formann i representantskapet.

Startet med barnehagen 
Nå tok det noen år fra tanke til handling, men i 1975 ble det opprettet en stiftelse 
med et representantskap hvor alle de lutherske organisasjonene og menighetsrådet 
var med. På det tidspunktet var Johannes Smemo død, men han hadde utvilsomt 
likt det som skjedde på Hasle. 
På den tiden fantes det ikke barnehage i Varteig, og det var enighet om at dette 
skulle være første trinn i utbyggingen. Bygget ble fi nansiert med husbanklån og 
tilskudd. Grunn ble ervervet og et entreprenørfi rma engasjert. Utearealet ble opp-
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I serien «Før og nå» har vi de to siste årene presentert de kristne forsamlingslokalene i Varteig. 
Artiklene sto i følgende utgaver: 3/16 Breidablikk, 5/16 Bethel, 1/17 Betania, 5/17 Høgheim og 1/18 Furulund. Bedehuset på Øya ble 
presentert i 6/15.
Har du kommentarer eller synspunkter på serien, send mail til varteighistorielag@gmail.com

Vaktmesterbolig
Trinn 2 i utbyggingen ble vaktmesterboligen. Men mente den 
måtte på plass før man tok til med planene for selve menig-
hetshuset.
Med dugnad, husbanklån og avtale med yrkesskolen kom ar-
beidet med boligen i gang. Underetasjen i Leca ble satt opp på 
dugnad, mens yrkesskolen reiste bygget og gjorde boligen ferdig.
Så viste det seg ganske snart at det var begrenset behov for 
boligen. Derfor ble den solgt midt på 1980-tallet. – Vi fi kk et 
greit overskudd ved boligsalget, og det var penger vi kunne legge 
inn i menighetshuset, forklarer Knut Bøe.

Tilskudd «ingen» kjente til
Menighetshuset ble kalkulert til over to millioner kroner. Et 
stort løft som kanskje skapte bekymring hos enkelte. Redningen 
ble en tilskuddsordning som nesten ingen kjente til! 
– Vi engasjerte Yngvar Titterud som arkitekt og byggeleder, og 
det er mye på grunn av ham at vi fi kk penger fra denne statlige 
ordningen, sier Bøe. Det var nemlig anledning til å søke om 
tilskudd til bygging av forsamlingshus i grisgrendte strøk, og 
søknaden ble innvilget med over 800.000 kroner.

Negativ utvikling
I Menighetsbladet har vi de to siste årene fortalt om 
de øvrige kristne forsamlingslokalene i Varteig. Uten 
overdrivelse så sliter fl ere i motbakke på grunn av liten 
aktivitet, og ett er solgt. Har Hasle Menighetssenter 
framskyndet den utviklingen? 
– Nei, det tror jeg ikke, sier Bøe. – Den utviklingen hadde 
vi nok fått likevel. Foreninger er lagt ned, samtidig 
som eksempelvis Normisjon søker hit fordi dette er et 
moderne aktivitetssenter.
Utviklingen innenfor foreningslivet i Varteig avtegner 
seg også i organisasjonsstrukturen for Hasle Menighets-
senter. I 1975 var det fl ere lutherske organisasjoner som 
gikk inn i representantskapet sammen med menighets-
rådet. Nå er det bare Normisjon tilbake.

Fortsetter på neste side.
  

Arbeidene med menighetsbygget sluttføres. Innvielsen var i 1992

En glad dugnadsgjeng tar en velfortjent kaffepause. Fra venstre ser 
vi Mette Wågsås, Otto Tenstrand, Knut Bøe, Ole Oskar Navestad, 
Anders Sikkeland, Ivar Aronsen, Tonje Roaldkvam Larsen, Linda 
Kristiansen og Gunnar Larsen.

Resten ble fi nansiert med husbanklån, og arbeidene kunne ta til i samarbeid med både el- og tømrerlinja ved yrkesskolen.
Menighetsbygget ble innviet med stor festivitas i 1992. Med lillesal er det plass til omkring 100 personer.
I andre etasje er det en leilighet som egentlig ikke var med i de opprinnelige planene, men som likevel har fått en fi n utforming

Eventyrlig utvikling
Når Knut Bøe skal si noe om Hasle Menighetssenters betydning, er ordene klare: – Det har vært en helt eventyrlig utvikling. Vi startet 
med to tomme hender i 1975, sier han, og forteller om loppemarkedet utenfor Hasle Handel som det første inntektsgivende tiltaket.
Riktignok har menighetssenteret fått en noe annen funksjon enn det man så for seg på 1970-tallet. Den gangen tenkte man på et 
bygg som primært skulle dekke Hasle-området. Nå favner det hele Varteig, og enda litt til. – Blant annet har jo VI-Normisjon valgt 
å legge aktiviteten sin til Hasle, og vi har også en del annen virksomhet som er fast hos oss, sier Knut Bøe.
I fjor ble menighetshuset leid ut 115 ganger. Bygget er også populært til private selskap, men 79 av arrangementene var likevel til 
foreninger og aktiviteter innenfor menighetsarbeidet.
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Planlegger tilbygg
Barnehagen er snart 40 år og kravet 
til lokaliteter har endret seg. De siste 
årene har plassbehovet blitt løst med 
brakker. Nå skal endelig brakkene 
vekk, når et tilbygg på 133 kvadratme-
ter står ferdig formodentlig neste år. 
Tilbygget kommer mot vest, og vil gi 
rom for nye garderober, personalrom 
og konferanserom.
Det sier noe om kostnadsutviklingen 
når dette tilbygget trolig blir like dyrt 
som hele menighetshuset var for 26 år 
siden.

Øistein Bøe

Biskop Even Fougner på talerstolen under innvielsen av menig-
hetsbygget. Bak står Lars Godman, Andrine Sulusnes, Linda 
Kristiansen og Kåre Damstad, som medvirket med tekstlesing.

Knut Bøe i byggekomiteen (t.v.) overrekker nøkkelen til menig-
hetsbygget til Torstein Wågsås.

Fra Hasle barnehage har vi fått dette va-
kre bildet til artikkelen. Det viser noe som 
vi er opptatt av i barnehagehverdagen, 
sier styrer Cathrine Hovelsen, nemlig 
vennskap og fellesskap, og bruk av nær-
området og skogen. Foreldrene har gitt 
samtykke til å benytte bildet.

En blid kvartett under innvielsesfesten. 
Fra venstre Ingunn Roaldkvam Larsen, 
Marit Landsverk Dale, Aagot Borgen og 
Ragnhild Brenne.

Styret for Hasle Menighetssenter foran menighetshuset. I bakgrunnen ser vi bar-
nehagen. Fra venstre: Martin Hansen (sekretær), Knut Bøe (møterett som leder i 
representantskapet), Inger E. Aarmo (leder), Knut Holmen (styrerepresentant) og 
Terje Bakkenget (kasserer). Ingunn Roaldkvam Larsen (nestleder) var ikke til stede 
da bildet ble tatt.

Foto: Øistein Bøe.

Dugnadsarbeidere i sving. Fra venstre 
Thorbjørn Karlsen, John Harald Pedersen 
og Bjørn Kristiansen.

Fra anleggsarbeidene for nytt menighets-
hus. Til venstre ser vi barnehagen.
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Foto:
Ketil Strebel

Programmet for
bygdedagen i Varteig

søndag 17. juni
10.00: Gudstjeneste med 50-års konfi rmanter i Varteig kirke 
12.30: Åpning av bygdedagen og utstillingene 
12.35: Blomsternedleggelse ved Ingabautaen ved Ellen Hasle Kokkim 
12.45: Døde i Varteig siste året minnes. Navnene leses opp av 
  Ole Saxerud og Mathilde Winsvold. 
12.50: Pause/loddsalg 
13.40: 50-års konfi rmantene ankommer bygdedagen i veteranbiler. 
13.50: Turnoppvisning 
14.10: Dagens tale ved Irene Wenås Holte 
14.25: Varteigsangen synges. 
14.30: Utdeling av Varteig bygdedags hederspris. 
14.35: Pause/loddsalg 
15.20: Premieutdeling til vinneren av melkespannkasting 
15.30: Konsert med en trio av bandet «Myrull»
   Ca. 16.00 avslutning
17.00: A-lagskamp fotball mellom Varteig IL og Skjeberg SK 
  på Varteig Idrettsplass

Tradisjonell St.Hans-feiring
STENBEKK MISJONSSENTER

AKTIVITETER

Stenbekk
Misjonssenter

STOPPESTED MED PÅFYLL

MATSALG

Lørdag 
23.juni 

fra kl 17

Kl 18.30
Familiemøte

Andakt av Torill 
Bredeg

Sang og musikk av 
familien Haarr/ 

Kjerkreit BÅL 
KL 21

Varteig 
Bygde-
kvinnelagkvinnelag
22. mai:
Sommertur: Til Berby hus-
morskole i Halden og til Thon 
hotell for å spise etterpå.

17. juni:
Bygdedagen

Juli-august:
 sommerferie

September:
 Ost og vin

Oktober:
 Årsmøte
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Vi gleder oss til årets Olavs-
dager og Olsok. I år er hoved-
tema - ARV  - og dette går som 
en rød tråd gjennom dagene. 
Det rikholdige programmet 
strekker seg fra torsdag 26. 
juli til søndag 29. juli, og det 
blir både konserter, foredrag, 
pilegrimsvandringer og ikke 
minst Olsokgudstjenesten i St. 
Nikolas kirkeruin på Borgar-
syssel. Dagene er et samarbeide 
mellom Olavsdagene, kirken og 
Borgarsyssel museum. I år er 
også Litteraturuka – Sarpsborg 
med. 

Det legges ut fullt program i kirkene 
med all informasjon og en kan også 
fi nne mere informasjon på internett. 
Under har vi skrevet om noen av ho-
vedpunktene – og håper du har lyst til 
å bli med på spennende dager!
Pilegrimsvandringene begynner å bli 
en fast tradisjon på Olavsdagene og i 
er det 4 ulike vandringer og pilegrims-
fellesskapet Sta. Maria – Sarpsborg er 
med. Av de vil vi spesielt nevne den 
tilrettelagte vandringen. Torsdag 26. 
juli gjentar vi suksessen med tilrette-
lagt pilegrimsvandring i Kulåsparken. 
Dagen starter 11.30 i parken og avslut-
tes med god mat og hyggelig samvær 
i Sarpsborg kirke. Det blir også en 
liten konsert. Vi er behjelpelige med 
transport (også rullestol) og ledsager 
dersom det er ønskelig. Arrangementet 
er gratis. (Påmelding til Helene Selvik 
innen 17. juli. helene.selvik@sarpsborg.
com  Tlf: 99236541)
Det blir også en egen barne og familie-
vandring lørdag 28. juli kl. 12.00 - da 
har Borgarsyssel museum åpen dag – 
det blir tidebønner ved St. Olav Vocale 

som synger gregoriansk musikk – det 
stekes egne pilegrimsvafl er – og det 
er også vandring langs vollen. I tillegg 
kommer fl ere aktiviteter både for store 
og små. 
Avduking av Milestein kl. 14.00 – står 
også i sentrum lørdagen- dette mar-
kerer at Borgleden er ferdigstilt i sin 
helhet. Til avdukingen er det skrevet 
egen musikk – ved Carl-Andreas Næss. 
Stenen minner oss om Sarpsborgs for-
hold til pilegrimsmålet i Nidaros – en 
avstand som er på 750 km. 
For tredje år på rad arrangeres det 
kunstutstilling i Sarpsborg kirke under 
Olsok.  «Hvor skjer Jesus» er en utstil-
ling av fotograf André Clemetsen og 
teolog Halvor Moxnes, består av tolv 
fotografi er i stort format. Fotografi ene 
viser mennesker som representerer 
Jesu måte å handle på – uavhengig av 
om det skjer innenfor eller utenfor en 
kristen bekjennelse. Koblet sammen 
med Jesu ord i evangeliene vil fotografi -
ene utfordre til ettertanke og debatt om 
hva Jesu måte å handle på kan bety i 
vårt samfunn i dag. Utstillingen åpnes 
torsdag 26. juli kl. 19.00. Det blir en 
panelsamtale om temaet ledet av Prost 
Kari Mangrud Alvsvåg- hvor fl ere av 
Sarpsborgs unge politikere er med, 
sammen med Moxnes og Clemetsen. 

Kantor Carl-Andreas Næss spiller orgel. 
Olsokdagen markeres med pile-
grimsvandring og fl ott felles festguds-
tjeneste i St. Nikolas kirkeruin. 
Pilegrimene vandrer fra Solli kirke 
10.30 – og St. Olav Vocale er med på 
vandringen. Turen går innom blant an-
net Opstadfeltet og Tune kirke – og vel 
fremme på Borgarsyssel kan en spise 
rømmegrøt. Gudstjenesten starter kl. 
18.00 - Frivillige og ansatte fra alle 
kirkesamfunn i Sarpsborg er invitert 
med og Biskop Atle Sommerfeldt leder 
gudstjenesten. Borg bispedømme og 
Gøteborg stift inngikk en samarbeidsav-
tale høsten 2016. Det er derfor en ekstra 
stor glede at biskopen i Gøteborg stift, 
Susanne Rappmann kommer og holder 
prekenen på Olsokgudstjenesten i år. 
Sarpsborg kammerkor synger og det 
er med blåsere fra DNBE (Det norske 
blåserensemblet).
Dagene byr også på flere konserter 
– vi nevner Ole Paus fredag 27.juli 
kl.20.00 på Storedal, i forkant av 
denne konserten er det foredrag med 
tittelen «utenforskap» – og i etterkant 
blir det vandring i sommerkvelden 
frem til Hunnfeltet.  Frank og Vigdis 
Wisur gjentar fjorårets konsertsuksess 
sammen med Carl-Andreas Næss lør-
dag 28. juli kl. 21.00 (og 18.00). Søndag 
29. juli kl. 21.00 på Borgarsyssel kom-
mer den kritikerroste gruppa Tenorane 
og Steffen Horn med en konsert spekket 
med klassiske perler og lekne innfall. 
Med seg har de den unge sopranen 
Emilie Hellum Johansen, som sist var 
å høre i TV2 konserten Desembertoner, 
og som også medvirker i årets Olav den 
Heldige, og som sikrer at den klassiske 
arven bæres videre av den yngre gene-
rasjonen!

Velkommen til
Olavsdager og Olsok 2018

Pilegrimsvandring ved Solli.

Torsdag 26. juli blir det tilrettelagt pilegrimsvandring i Kulås. Se også: www.olavsdagene.no
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Det var Ragnhild Brenne - «Lalla», som 
tok saken opp i menighetsrådet i 1999. 
Babysang og barnesang var forsholdsvis 
lite utbredt den gangen. Derfor dro de 
på «studietur» til Frelsesarmeen, som 
hadde et slikt tilbud. 
Allerede våren 1999 ble det samlet ba-
byer og foreldre til sang. De første årene 
var samlingene i Bygdehallen, senere er 
de flyttet til Hasle menighetssenter. Og 
tilbudet ble populært, det har ikke vært 
uvanlig med 20-30 babyer.
Det ble mer enn bare bare babysang. 
Menigheten har også hatt tilbud og 
småbarnssang og videre barnekoret 
«Minsten». Veldig mange barn har 
fortsatt fra babysangen, videre med 
småbarnssang og så til barnekoret. De 
aller fleste av de som synger i «Minsten» 
har nok begynt med babysang eller 
småbarnssang.
18. april hadde barnesangen sin semes-
teravslutning på Hasle Menighetssen-
ter. Da ble Solbjørg takket for innsatsen 
gjennom 19 år. 
Eva Bøe har vært med på barnesangen 
siden 2009, men er litt usikker på om 
hun fortsetter videre. Lisbeth Sikkeland 
har vært med både på barnesangen og 

19 år med barnesang

Solbjørg Bøe og Eva Bøe omgitt av barn fra barnekoret «Minsten». (Foto: Ketil Strebel)

med «Minsten», og kommer til å fort-
sette med «Minsten» videre, sammen 
med dirigenten Camilla Beck Arntsen.
I skrivende øyeblikk arbeides det med 
å skaffe nye lederkrefter til barnesang-
tilbudene. Derfor er det foreløpig uklart 
hvilke tilbud menigheten vil ha fra 
høsten, og når. Mer informasjon om 
det håper vi å kunne bringe i den neste 
utgaven av menighetsbladet.  

I 1999 tok Varteig menighetsråd initiativet til å starte 
babysang i menigheten. Ragnhild Brenne ledet an, godt 
hjulpet av Solbjørg Bøe. Nå har Solbjærg gitt beskjed 
om at hun gir seg, etter å ha vært med alle 19 årene 
siden starten.

Barnekoret «Minsten», under ledelse 
av Camilla Beck Arntsen, sang under 
semesteravslutningen på Hasle Menig-
hetssenter.

Babysang har vært et populært tilbud i Varteig i 19 år. Her et bilde fra 2016. (Foto: 
Lisbeth Sikkeland)
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Tirsdag 8. mai hadde 
Hafslundsøy barnegospel 
sommerkonsert. Det ble 
en litt spesiell konsert, for 
koret tok avskjed med to 
dyktige ledere.
Åslaug Gabestad har ledet «Minsten» 
i tre år og Hafslundsøy barnegospel 
sammen med Tom Rønningsveen i tre 
år. Amalie Bøe har vært med som leder 
i barnegospel og mye annet trosopplæ-
ringsarbeid i menigheten. Begge slutter 
nå. Amalie drar til Kvitsund videregå-
ende skole til høsten. 
Vi håper å få en ny leder som kan starte 
opp barnegospel sammen med Tom Røn-
ningsveen til høsten.

Kirsten

Takk til Åslaug og Amalie

Amalie Bøe (t.v) og Åslaug Gabestad (t.h.) fi kk blomster for mangeårig innsats da 
Hafslundsøy Barnegospel hadde sin sommerkonsert 8. mai. (Foto: Thorleif Thalberg)
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Finn 5 feil

Vitser

De to bildene er nesten like. Finner du 
de fem feilene på bildet til høyre?

Tegning: Chiara Bertelli 

Tegning: Chiara Bertelli 

– Naboen var innom 
og lånte gressklipperen 

i morges.
– Da ser vi den nok 

aldri igjen.
– Å? Hvorfor ikke?

– Den var hans.

– Søsteren min 
synes jeg er altfor nysgjerrig.

– Hvordan vet du det?
– Det stod i dagboken 

hennes.

«Jeg er med dere alle dager inntil 
verdens ende», sier Jesus.

Tårnagent-kryssordFargelegg!

side 9

så skal dere få alt det andre i tillegg. 11 
2017

så skal dere få alt det andre i tillegg. 11 11 11 
2017201720172017

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

I kryssordet skal dere bruke Det nye testamentet. 
Store tall i Bibelen er kapittel, og små tall er vers. 
Markus 2,11 betyr altså kapittel 2, vers 11 i Evangeliet 
etter Markus. Finn løsningsordet i de fargede rutene.

1.

Rystelse i Apostlenes 
gjerninger 16,26 

Kvinne i Apostlenes 
gjerninger 16,14 

Yrke i Romerne 12,7 

Sko i Markus 6,9 

Landområde i Markus 16,7 

Disippel i Matteus 26,75 

Navn på Jesus i Matteus 16,16 

Land i Romerne 15,28 

2.

4.

5.

7.

9.

8.

6.

3.

Kvinne i Markus 15,40 
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Konfi rmasjon i 
Hafslundsøy kirke
lørdag 2. juni kl. 11.00:
Celina Mariell Mørk Amundsen
Fredrik Berg 
Elin Stålborg Gustavsen 
Patrik Alexander Jørgensen 
   Johansen 
Ole Marius Kristiansen
Henriette Egge Myrvold 
Tobias Waler Navestad
Oliver Lindahl Schrøder 
Johannes Skivdal
 Jonas Skjennem 
Emmet Syversen  
Christoffer Andrè Walther

Konfi rmasjon i 
Hafslundsøy kirke
søndag 3. juni kl. 11.00:
Synne Azora Andreassen 
Sander Andrè Bjerkeli 
Emil Brusevold 
Maren Guldberg Gretland 
Sander Nordal Jensen 
Julie Lorentzen 
Mathias Minge 
Sander Hjelle Olsen 
Sander Paulsen Sæves 
Emilie Ekeberg Thon 

Konfi rmasjon i 
Hafslundsøy kirke
søndag 3. juni kl. 13.00: 
Jonas Bøhaugen 
Jørgen Texmo Grønn 
Sebastian Gunnarstorp Hansen 
Maria Krosby 
Emma Polsrød Roppestad

Konfi rmasjon i 
Varteig kirke
lørdag 9. juni kl. 11.00:
Nora Anette Slåttland Baller
Mina Otilie Skaar Brattset
Amalie Rønbeck Claussen
Sofi e Fjeldberg
Henriette Frogner 
Karoline Lunde

Konfi rmasjon i 
Varteig kirke
søndag 10. juni kl. 13.00:
Pauline Ovidie Berby
Olav Eilertsen 
Astrid Annette Engh
Sindre Fredriksen 
Mille Marie Frigaard 
Carsten Kornelius Holter 
Tuva Marie Holt Lunde 
Emil Skatt
Sofi e Eide Sulusnes 
Frida Svennevik

Innmelding skjer på våre nettsider:
www.sarpsborg.kirken.no. Klikk på linken og meld deg på! 
Informasjonsmøte for alle gruppene er i Varteig kirke 
 onsdag 6. juni kl. 19.00.
Konfi rmantene kommer sammen med foreldre/foresatte.
Ta med passbilde av deg selv, og kopi av dåpsattest, dersom du er døpt i en 
annen kommune enn Sarpsborg. 

Er du ikke døpt, er du likevel hjertelig velkommen som konfi rmant. Om du 
ønsker  å konfi rmere deg, så avtaler vi dåp i løpet av året.
Konfi rmasjonsgudstjenestene i 2019 er:
Skjebergdalen: søndag 26. mai kl. 11.00.
Hafslundsøy: Lørdag 1. og søndag 2. juni kl. 11.00 og kl. 13.00. 
Varteig kirke: Lørdag 8. og søndag 9. juni kl. 11.00 og kl. 13.00. 

VI GLEDER OSS TIL KONFIRMANTTIDEN!
Hilsen Kirsten Brandt, 

menighetspedagog i Varteig sokn.Tlf. 69116811

Samlet inn nesten 
50.000 kroner

Tusen takk til dere  
som var med og støt-
tet KN og fasteak-
sjonen, alle dere som  
la penger i bøssene 
eller vippset til Kir-

kens nødhjelp! Takk 
til sjåfører, konfi rmanter, foreldre, 
tellekorps, ja hele arbeidslaget! 
Vi fi kk samlet inn mange penger 
mandag 19. mars! Til sammen var 
det nesten 50 000 kr. 
Disse pengene vil gjøre en stor for-
skjell for mange mennesker. Takk! 

Kirsten

Konfi rmanteneKonfi rmanteneKonfi rmanteneKonfi rmanteneKonfi rmanteneKonfi rmanteneKonfi rmanteneKonfi rmanteneKonfi rmanteneKonfi rmantene

  
VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I KIRKEN! 

INNMELDING SKJER PÅ VÅRE NETTSIDER: www.sarpsborg.kirken.no. Klikk på linken og meld deg på!  

INFORMASJONSMØTE  FOR ALLE GRUPPENE ER I VARTEIG KIRKE  ONSDAG. 6.JUNI KL. 19.00. 
KONFIRMANTENE KOMMER SAMMEN MED FORELDRE/FORESATTE.  

TA MED PASSBILDE AV DEG SELV, OG KOPI AV DÅPSATTEST DERSOM DU ER DØPT I EN ANNEN KOMMUNE 
ENN SARPSBORG. ER DU IKKE DØPT, ER DU LIKEVEL HJERTELIG VELKOMMEN SOM KONFIRMANT. OM DU 
ØNSKER Å KONFIRMERE DEG, SÅ AVTALER VI DÅP I LØPET AV ÅRET. 

Konfirmasjonsgudstjenestene i 2019 er : Skjebergdalen: søndag 26. mai kl. 11.00. 

Hafslundsøy: Lørdag 1. og søndag 2. juni kl. 11og kl. 13.  

Varteig kirke: Lørdag 8. og søndag 9. juni kl. 11og kl. 13.  

VI GLEDER OSS TIL KONFIRMANTTIDEN!   

Hilsen Kirsten Brandt, menighetspedagog i Varteig sokn.Tlf. 69116811 

Velkommen som
konfi rmant 

i Kirken!Innmelding skjer på våre nettsider:
www.sarpsborg.kirken.no. Klikk på linken og meld deg på! 
Informasjonsmøte for alle gruppene er i Varteig kirke 

onsdag 6. juni kl. 19.00.
Konfi rmantene kommer sammen med foreldre/foresatte.
Ta med passbilde av deg selv, og kopi av dåpsattest, dersom du er døpt i en 
annen kommune enn Sarpsborg. 

Er du ikke døpt, er du likevel hjertelig velkommen som konfi rmant. Om du 
ønsker  å konfi rmere deg, så avtaler vi dåp i løpet av året.
Konfi rmasjonsgudstjenestene i 2019 er:
Skjebergdalen: søndag 26. mai kl. 11.00.
Hafslundsøy: Lørdag 1. og søndag 2. juni kl. 11.00 og kl. 13.00. 
Varteig kirke: Lørdag 8. og søndag 9. juni kl. 11.00 og kl. 13.00. 

VI GLEDER OSS TIL KONFIRMANTTIDEN!VI GLEDER OSS TIL KONFIRMANTTIDEN!
Hilsen Kirsten Brandt, 

menighetspedagog i Varteig sokn.Tlf. 69116811

Velkommen somVelkommen som
konfi rmant konfi rmant 

i Kirken!i Kirken!

Samlet inn nesten Samlet inn nesten 
50.000 kroner50.000 kroner

Tusen takk til dere  
som var med og støt-
tet KN og fasteak-
sjonen, alle dere som  
la penger i bøssene 
eller vippset til Kir-

kens nødhjelp! Takk 
til sjåfører, konfi rmanter, foreldre, 
tellekorps, ja hele arbeidslaget! 
Vi fi kk samlet inn mange penger 
mandag 19. mars! Til sammen var 
det nesten 50 000 kr. 
Disse pengene vil gjøre en stor for-
skjell for mange mennesker. Takk! 

Kirsten
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Varteig preste- 
og 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:
Telefon kontor: ...... 69 11 68 22
Telefon mobil: ......... 452 65 229
E-post: ingrid-dorthea.levinsen 
@sarpsborg.com 
Soknepresten kan nås på mobil-
telefon 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

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

Benjamin Nordling Svein Åge Johansen

Hans K. Helgesen Birgit Groth

Sarpsborg og omegn 
begravelsesbyrå

Vakttelefon 69 130 130 (24t)
Kirkegata 29

www.jolstad.no        Lokaleid Begravelsesbyrå

Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

Telefon 03024  -  fonus.no

Døpte:
Varteig kirke: 
Markus Kristiansen Eek 
   
Hafslundsøy kirke:  
Elsa Nordhavn Lund
Emil Svendsen
Adeline Borge

Døde:
 

Mary Alvilde Borge
Torbjørn Hauge
Odd Ringsrud

Slekters
gang
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Avd.
1. Hafslundsøy Bakeri 69 133460
3. Halden Storsenter 69 187895
7. Iseveien senter  69 877014
8. Stortorget Rakkestad 69 221518
 
Fax kontor  69 133470

I over 80 år har vi  bakt  brød og kaker!  
Vi  baker fortsatt på den «gammeldagse» må-
ten, 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

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

Din totalleverandør 
av byggevarer

Borgenhaugen - Fredrikstad øst - 
Fredrikstad vest - Moss  - Spydeberg

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.

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.

Vivo bokhandel Torp
-en annerledes bokhandel

Sulfatveien 4, Torp
tlf 69 15 14 69

torp@bokmiljo.no
Velkommen til handel med mening!
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Med forbehold om endringer.

GUDSTJENESTER  
Søndag er gudstjenestedag

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 Lu-
biana. Offer til menighetsarbeidet.

Lørdag 2. juni
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sok-
neprest Ingrid D. Levinsen. Offer til 
menighetens konfirmantarbeid.

Søndag 3. juni
2. søndag i treenighetstiden 
Gal 3,23–29 
Salme 67,2–6  og Joh 3,26–30 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sok-
neprest Ingrid D. Levinsen. Offer til 
menighetens konfirmantarbeid.
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Lino 
Lubiana. Offer til menighetens konfir-
mantarbeid.
Hafslundsøy kirke kl. 13.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sok-
neprest Ingrid D. Levinsen. Offer til 
menighetens konfirmantarbeid.

Lørdag 9. juni 
Varteig kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sok-
neprest Ingrid D. Levinsen. Offer til 
menighetens konfirmantarbeid.

Søndag 10. juni
3. søndag i treenighetstiden 
Joh 1,35–51 
Jes 50,4–5 og Rom 8,28–30 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.
Varteig kirke kl. 13.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sok-
neprest Ingrid D. Levinsen. Offer til 
menighetens konfirmantarbeid.

Søndag 17. juni 
4. søndag i treenighetstiden 
Matt 16,24–27 
Jos 24,19–24 og Ef 2,1–10  
Varteig kirke kl. 10.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Bygdedagen i Varteig. 50-års-
konfirmantene deltar.

Hafslundsøy kirke.

Varteig kirke.

Søndag 24. juni
5. søndag i treenighetstiden 
Matt 7,21–29 
Ordsp 7,1–3 og 1 Kor 3,10–18 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved vikarprest Helena 
Isebakke. Offer til Stenbekk Misjons-
senter.

Søndag 1. juli
Aposteldagen 
Matt 16,13–20
Jer 1,4–10 og Apg 20,24–32 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til MF - Det teologiske 
menighetsfakultet.

Søndag 8. juli
7. søndag i treenighetstiden 
Luk 19,1–10 
Ordsp 30,7–9  og 1 Tim 6,17–19
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til menighetens tros-
opplæringsarbeid. 

Søndag 15. juli
8. søndag i treenighetstiden 
Mark 12,37b–44 
2 Mos 36,2–7 og 2 Kor 8,9–15 
Ingen gudstjeneste i Varteig sokn. 
Besøk gjerne kirken i et nabosokn. 

Søndag 29. juli
Olsok / 10. søndag i treenighetstiden 
Matt 18,21–35 
1 Mos 50,14–21 og 2 Kor 13,11–13  
Ingen gudstjeneste i Varteig sokn. 
Besøk gjerne kirken i et nabosokn. 

Søndag 5. august 
11. søndag i treenighetstiden 
Mark 2,23–28 
2 Mos 20,1–17 og Gal 5,1–6 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved vikarprest Helena 
Isebakke. Offer til Søndagsskolen, 
Østfold krets.

Søndag 12. august 
12. søndag i treenighetstiden 
Luk 8,1–3 
Jes 49,13–16 og 2 Kor 9,1–8 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Lino Lu-
biana. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 19. august 
13. søndag i treenighetstiden 
Luk 12,41–48 
2 Krøn 1,7–12  og Ef 4,11–16 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Lino 
Lubiana. Offer til menighetens konfir-
mantarbeid.

Søndag 26. august
Vingårdssøndag 
Luk 17,7–10 
5 Mos 8,7.11–18  og 1 Kor 3,4–11 
Varteig kirke kl. 11.00:
Samlingsgudstjeneste ved sokneprest 
Ingrid D. Levinsen og menighetspeda-
gog Kirsten Brandt. Konfirmantpre-
sentasjon. Offer til menighetsarbei-
det. 

Søndag 2. september
15. søndag i treenighetstiden 
Luk 10,38–42 
2 Mos 19,1–6 og Fil 4,10–14
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid 
D. Levinsen. Konfirmantpresentasjon. 
Offer til Kirkens bymisjon i Sarpsborg.

Søndag 22. juli
9. søndag i treenighetstiden 
Joh 8,2–11 
Salme 145,9–16 og 1 Kor 4,3–5 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid 
D. Levinsen. Offer til KRIK - Kristen 
idrettskontakt.



Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad, Apolloveien 39, 1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 7. august.

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy

Varteig Historielag
Vi nærmer oss sommeren, men 
først skal årets bygdedag arran-
geres. Dessuten slår vi til med tur 
til Gammelvala i juli. 
 
Søndag 17. juni:
Bygdedagen, som historielaget er en sen-
tral medarrangør av. Se egen omtale på 
side 7.

Lørdag 21. juli:
Busstur til Gammelvala i Brunskog i Sve-
rige. Se nærmere informasjon om turen 
på vår hjemmeside. Pris pr. deltaker er 
250 kroner.

Søndag 19. august: 
Vandring i samarbeid med Turistforenin-
gen på og rundt Østtorp. Mer informasjon 
kommer på hjemmesiden senere. Det blir 
mulighet for skyss helt fram til Østtorp for 
dem som trenger det.

Mandag 8. oktober kl. 19.00:
Møte i Peisestua på Bygdehallen. For-
svarsanlegg, «Glommalinjen» ved Dag 
Strømsæther.

Mandag 5. november kl. 19.00:
Jakob Sande-kveld. En kveld med musikk 
og sang. Det blir også noe allsang.

Mandag 3. desember kl. 19.00:
Livet i Fjella, ved Svein Syversen, forfat-
teren av trilogien «Fjella».

Ellers minner vi om at Varteig Historielag 
har sitt rykende ferske årstidsskrift Inga 
for 2018 ferdig for salg på bygdedagen. Som 
de siste årene er Inga på 96 sider, spekket 
med god lokalhistorie. Og prisen er fortsatt 
bare 100 kroner. På bygdedagen vil vi også 
selge eldre utgaver av Inga-heftet, DVD’er 
(170 kroner), dialekt-CD’en (150 kroner) og 
2018-kalenderen.

Bestilling kan også skje til historielagets 
tillitsvalgte, eller på varteighistorielag@
gmail.com.
Inga-hefter, kalendere, DVD’er og dialekt-
CD vil også bli solgt på bygdedagen.

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

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

Styret

Undervisnings-
kvelder 

 Undervisingskveldene som er på 
Hasle menighetssenter en gang i 

måneden, er et samarbeid mellom 
Varteig menighet og VI-Normisjon:

Torsdag 24. mai kl. 19.00:
«Johannesevangeliet» ved Kari M. Alvsvåg

27.mai:
Sommeravslutning hos Torill og 
Runar Wold kl. 10.30

Informasjon om høstens samlinger 
i neste nummer.

Søndagsskolen

Neaskogs og
Filadelfia

V i samarbeider med Varteig kirke 
men har våre samlinger, som er tilpas-
set to aldersgrupper, på Filadelfi a 
Varteig. 

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! 

 
Verden for Kristus 

NLM 
 

 

 

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! 

 
Verden for Kristus 

NLM 
 

 


