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Neste nummer av Varteig menighetsblad, 5-2018 er planlagt i uke
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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.
Nr. 1-2019 er planlagt i uke 4, i
slutten av januar. Frist for å levere
stoff blir 8. januar.
Nr. 2-2019 er planlagt i uke 13, i
slutten av mars. Frist for å levere
stoff blir 12. mars.
Nr. 3-2019 er planlagt i uke 21, i
slutten av mai. Frist for å levere
stoff blir 7. mai.
Trykk:
Møklegaards Trykkeri AS,
Fredrikstad.
Postgiro: 1020.29.91624

26.08 kl 17.00: Storsamling i Hasle Menighetssenter
Vi får besøk av Føbe Edvardsen som
er pastor i Filadelfiakirken
13.09 kl 19.00: Undervisningskveld i Hasle Men.senter
Tema: Tilbakeblikk til profetiene
Taler: Per Reinert Eriksen
18.09 kl 11.00: Formiddagstreff, Betania på Ise
Taler: Finn Olav Myhre
23.09 kl 17.00: Storsamling i Hasle Menighetssenter
11.10 kl 19.00: Undervisningskveld i Hasle Men.senter
Tema: Salmenes bok – tekster for livet
Taler: Klara Myhre
Sang av Bittelite minikor
16.10 kl 11.00: Formiddagstreff, Betania på Ise
Taler: Torill Bredeg
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

ELDREFEST
Varteig skoles gymsal, lørdag 20. oktober klokken 12.00.
Bevertning. Loddsalg.
Underholdning ved Seniorgruppa.
Trenger du transport, ring Bjørn 916 64 166.
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Livets pulsslag
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- nåde, velsignelse og fred
Denne gangen vil jeg slå et slag for kirkens gudstjeneste.
Jeg tenker at gudstjenesten er menighetens pulsslag. Alt vi driver med av menighetsarbeid
er viktig, men gudstjenesten står likevel i en særstilling. Det er en samling for alle, på tvers
av alder, interesser, kjønn, og andre ting som ofte deler oss i grupper. Men så må jeg skynde
meg å si at det ikke alltid er en samling der alle er til stede. Ofte kjenner jeg på at vi mangler
mange av dere som hører til i menighetsfellesskapet vårt, og at det hadde vært så fint om vi
var ﬂer som ble en mer regelmessig del av gudstjenestefellesskapet i kirken. Andre ganger,
når vi er mange, og vi er samlet på tvers av alder og interesser og alt det der, så fryder jeg
meg og tenker at dette er en forsmak på himmelen.
Og for meg er ikke gudstjenesten bare et pulsslag for menighetslivet – den er også en del av
mitt livs pulsslag. Jeg trenger å komme til kirken for å møte Gud og andre som deler min
tro og tvil. Jeg gleder meg over å kjenne at jeg hører til, og våger å tro at jeg er savnet de
søndagene jeg ikke er der. Ikke fordi jeg er presten. Men fordi jeg er en del av fellesskapet.
Og det som samler oss tenker jeg oppsummeres i stor grad i gudstjenestens første og siste ledd.
Liturgien begynner med Nådehilsen: «Nåde være med dere og fred fra Gud vår far og Herren
Jesus Kristus» (1. Kor 1,3). Og den slutter med velsignelsen: «Herren velsigne deg og bevare
deg, Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg
og gi deg fred» (4. Mos 6, 24ff). Dette er viktig for mitt liv: Guds NÅDE, som tar imot meg
slik jeg er, uavhengig av hva jeg presterer eller hva jeg har gjort eller ikke gjort eller om
jeg har feilet eller seiret. Guds FRED som omslutter meg i livets alle forhold. Verdensfreden
kan virke skjør noen ganger. Det er ikke alltid jeg kjenner fred inni meg når kalenderen
er full, oppgavene står i kø, eller angsten herjer inni meg. Men Guds fred kan jeg hvile i,
uavhengig av hva jeg kjenner inni meg eller om det stormer
rundt meg. Det er et nærvær jeg er helt avhengig av. Og så
er det VELSIGNELSEN. Guds gode blikk som hviler på
meg og sender meg ut i verden med nåde og fred også
til mine medmennesker. Og slik går livet og dagene og
ukene. Jeg tror ikke at Gud bare møter oss i kirken.
Men jeg tror kirkens gudstjeneste på en spesiell måte
kan gi oss næring til troen og styrke på veien videre.
Nesten som en rasteplass i livet.
Så vet jeg mange synes det fremmed med liturgien
og et kanskje annerledes språk enn vi bruker til
hverdags. Men det handler om mye om å bli kjent
- lære «kodene», gi det en sjanse. Og går en litt
regelmessig kan en også få erfare hvor variert et
kirkeår er, både i temaer og de ulike gudstjenestenes innhold. Det angår faktisk livet!...
Så velkommen til Gudstjeneste i Varteig og
Hafslundsøy kirke.
Vi savner deg når du ikke er der!
Ingrid prest
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Gamle glimt fra Varteig og Hafslundsøy

Uten Solveig Nygaard og Ragnhild Klever - ingen Kjellerbutikk. (Foto: JarlMorten Andersen)

Solveig i Kjellærbutikken

- Men er det ikke Solveig? Solveig i «Kjellærbutikken»? Husker du meg?
- Dette spørsmål har jeg fått mange av, kan du tro. Folk jeg møter på gata kan komme
bort for å hilse på meg. Men du vet jeg kjenner dem ikke igjen alle sammen. Flere
av dem var jo barn og unge da jeg sto i butikken. Men det hjelper på når de får sagt
navnet sitt, da dukker de opp i minnet og jeg husker igjen de ﬂeste, sier Solveig.
Det var nok slik også i min situasjon i møte med henne nå i sommer. Jeg hadde ikke sett Solveig på
aldri så lenge. Jeg hadde vel ikke vært i Kjellerbutikken siden 1970-tallet, tenker jeg, og knapt nok
det. Det holdt ikke bare med å si navnet. Så når jeg fikk sagt hvor jeg bodde den gangen, hvem mine
foreldre var, søsken, ja, jeg måtte også ta med besteforeldre, da gikk lyset opp. Vi var jo så godt som
naboer med butikken, og var i Kjellerbutikken nesten hver dag siden vi flyttet til Øya i 1956. Dette var
dagligvarebutikken for husmødrene på søndre del av Hafslundsøy. Men vi barn hadde like stor glede og
nytte av våre besøk der. Hadde vi lite penger kunne vi kjøpe oss ettøres sukkertøy og fem-øres karameller, eller kandissukker i et kremmerhus. «Det koste’ nesten itj no’ peng» som det synges i musikkspillet
«Bør Børson».

Navnet Kjellerbutikken lever ennå

Vi likte godt å handle med Solveig. Hun var så pen, syntes vi, og veldig snill og blid. Solveig het bare
Solveig - trodde vi. Vel kunne en gjerne slenge på Solveig i Kjellerbutikken for å være helt tydelig. Men
Solveig Nygaard, som hun heter på ordentlig, er nå pensjonist. Den 11. juni i år fylte hun 90 år og lever
i dag et stille og rolig liv i sin leilighet på Brusemyrtoppen. Men slik har det ikke alltid vært. Hun var
den gang, og er i dag, en kjær og elsket dame som ekspederte i Kjellerbutikken i hele sitt yrkesaktive liv.
Navnet Kjellerbutikken lever den dag i dag. Det eksisterer blant annet som stoppested for rutebussen
over Hafslundsøya, selv om Kjellerbutikken ble nedlagt for snart 25 år siden. Og for de som skulle være
ukjent med hvor butikken lå, står huset der fremdeles i
Nordbyveien 53, og er i dag er bolighus for tre ulike eiere
i hver sin etasje.

Butikken som hadde alt

Butikken var gammeldags, men hadde - til tross for
å være trangbodd, upraktisk og veldig liten - trofaste
kunder. For den hadde «alt», ikke minst atmosfære og
sjarm. - Var det noe man manglet, kunne man høre folk
si: Gå til Kjellerbutikken, for de har det!

før og nå
Varteig Menighetsblad
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Solveig husker veldig godt snorer under taket hvor det hang
duker og forskjellige andre tekstiler. Og hun nevner også kroken
borti hjørnet med «hundrevis» forskjellige småting de solgte.
- Manglet det noe, var det bare å gå opp trappa, sier Solveig. - For
oppe i første etasje var det varelager. Det var slitsomt, for det
var en bratt trapp opp og jeg syntes noen ganger at jeg sprang
opp og ned den trappa hele dagen, legger hun til. Varer i «løs
vekt» ble veid på vektskål med lodder. Solveig ble en ekspert i
hoderegning, for selv om de etterhvert fikk kassaapparat, ble
prisen på varene regnet på papir, men så med kontroll på kassaapparatet. Det kom voksne og barn i butikken. Barn ble ofte sendt
på butikken for å handle. - En gang, forteller hun, kom en gutt
innom for å handle for moren sin. Det skulle han få 10 kroner
for. Han var så oppslukt av hva han kunne få for 10 kroner, at
han helt glemte å handle for sin mor, og kom tomhendt hjem.

En ekte nærbutikk

Det var en nærbutikk i ordets rette forstand og et samlingssted
Solveig Nygaard viser Inger Eidal noen fine duker. (Foto: Jarl-Morten
for folk i området. Solveig minnes alle de hyggelige samtalene
Andersen)
med kundene. - Noen kom nærmest for å prate, sier hun. - De
skulle ikke ha så mye, men ga seg likevel god tid. Det var veldig mange koselig folk, minnes hun. Solveig var naturlig og blid, og kom
lett i kontakt med kundene. - Vi var ikke så stive på det, men det var viktig å være høflig og samtidig stå på for kundene. Og kundene
pratet med hverandre. - Nei, nå får jeg vel komme meg hjem, kunne de si når de syntes de hadde vært der lenge nok. Det ble ofte lange
dager. Arbeidstiden var lenger enn åpningstiden i butikken. Mange ganger var det så travelt at jeg ikke rakk å spise, forteller Solveig.
Ragnhild og Omar Klever som eide butikken, bodde også i huset. En periode da Klever hadde leieboere i andre etasje, bodde de sammen
med varene sine i første etasje. Mens Ragnhild regjerte i butikken, hadde Omar ansvaret for varene. Mange folk hadde ikke bil den
tiden, så på fredager kunne folk komme med handlelister, og varer ble pakket i esker og kjørt rundt etter stengetid.

Et åndelig hjem på Betlehem

Det kunne til tider bli ganske trangt på begge sider av disken. For bak disken, var både Ragnhild Klever, som startet butikken på
1930-tallet, hennes søster Gjertrud Lie, som var med fra begynnelsen av og Solveig Nygaard. Alle hadde de sitt utgangspunkt på Borgenhaugen. - Jeg ble kjent med Klever og Lie gjennom forsamlingen på Betlehem Borgen. Min far var formann da jeg var liten, og jeg
har alltid vært med mine foreldre på møter. Det var ikke alltid så lett å sitte stille, for mange predikanter kunne holde på lenge, og de
talte ikke alltid et språk vi unger forsto. Men det var forskjell på predikantene også. Noen kunne tillate seg å være ganske morsomme.
Skulle jeg komme til å bli litt urolig, fikk jeg merke det med en gang. En gang fikk jeg låne min bestemors boa, en minkkrage hun
hadde rundt halsen. Det var minkhode på den, så jeg stakk den bort til noen som satt foran meg. De smilte nok i det stille, men det
gjorde ikke mine foreldre, så det fikk jeg reprimande for.
I min barndom var det vanlig at hele familien kom på
møtene, og de fleste hadde med sine barn, så egentlig
var det stas også å få være med på møtene. Å gå på møter ble en god vane etterhvert. Det viktigste var jo det
åndelige fellesskapet, men vi hadde også et godt sosialt
fellesskap på Betlehem. Dette har ført til at jeg hele mitt
liv har vært tilknyttet forsamlingen på Betlehem og det
har vært viktig for meg, forteller Solveig. På Solveigs
90-årsdag holdt foreningen bursdagsfest med åpent hus
på Betlehem.
Hun har alltid bodd på Borgenhaugen - den gangen i
Iseveien - og syklet til Hafslundsøy hver dag på jobb.
- Jeg har aldri hatt bil, sier hun. - Det kunne nok vært
kjærkomment, men å kjøpe bil for meg som var enslig,
var utenkelig. Om vinteren kunne det jo av og til være
strevsomt å komme fram med sykkel, men man venner
seg til det, medgir hun. - En gang ble jeg angrepet av en
schäferhund nede ved Rødgårdene. Den hoppet på meg,
men skadet meg ikke. Ennå den dag i dag er jeg redd
for hunder, forteller hun.
Fortsetter på neste side.

Butikklokalet er i dag blitt en hyggelig leilighet for Frank-Roger Nordengen.
Han er utdannet som låsmester og pengeskapstekniker og har jobbet med
oppdrag for blant annet politiet og forsvaret.
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Holdt stand i over 60 år
«Kjellærbutikken» var folkets navn på
butikken. Sa du: «Hafslundsøy Kolonial», var det ingen som skjønte hva
du mente. Men det var det offisielle
navnet. Butikken levde godt på 1950og 60-tallet. Det var stor utbygging på
Øya og det kom til flere nye butikker, så
konkurransen ble ganske merkbar. På
det meste var det åtte dagligvarebutikker på Øya, men Kjellerbutikken holdt
stand og eksisterte i 60 år.
Bildene er tatt av Jarl Morten Andersen, fotograf i SA, i 1978 og ble brukt i
en artikkel som sto i SA for noen år tilbake. Der kunne man blant annet lese:
«I 1978 hadde butikkdøden allerede
herjet et tiår, men Kjellerbutikken på
Øya overlevde i ytterligere seksten år.
Det var Solveig Nygaard som drev butikken de to siste årene fram til 1994.
Da var det imidlertid kroken på døra og
den ble den stengt for godt.»

Musikalsk
hyggekveld

Ragnhild Klever plukker drops.
Bjørnar Spydevold.

Arild Bøe

Faksimile fra SA, julen 1952.

Fredag 28. september kl.19.00
er det igjen duket for musikalsk
hyggekveld i Bygdehallen i
Varteig. Sangeren og skuespilleren Bjørnar Spydevold spiller
opp sammen med sin alltid like
sprudlende akkompagnatør
Kari Stokke. De vil i alle høyeste
grad bidra med musikkglede på
høyt nivå.
Viseklubben Lars fra Indre Østfold
har ved flere anledninger underholdt i
Varteig og nå vender de tilbake. I over
40 år har de spredd sangglede rundt om
i store deler av fylket og de lager alltid
god stemning i møte med publikum.
Det vil også bli rikelig anledning til at
publikum får stemme i under kveldens
konsert. Arrangøren av konserten, Monica Heer Mariussen, håper at mange
vartinger benytter anledningen til å få
med seg god underholdning når høstmørket faller på.
Billetter til kr. 200,- selges i døra. Dørene åpner en time før konsertstart.

Nordbyveien 53 i dag. Døren til «Kjellerbutikken» er i dag ﬂyttet til sørenden av huset.
(Foto: Arild Bøe).

Viseklubben Lars.
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Undersøkelse om gudtjenesten og
annet kirkelig arbeid i Varteig sokn
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Gudstjenesten er menighetens pulsslag. Derfor vil vi stadig jobbe for
å gjøre den så god som mulig, og
ønsker at så mange som mulig skal
finne veien dit og få lyst til å være
med. Derfor har vi laget en liten
spørreundersøkelse som handler
mest om gudstjenesten og litt om det
øvrige arbeidet vårt som vi håper
mange vil svare på.
Den legges ut som Questback fredag 24.
august på Menighetens Facebookside
«Varteig og Hafslundsøy menighet» og
på Varteig menighetsblads hjemmeside:
http://www.varteig.menighetsblad.net/.
Undersøkelsen avsluttes 15. september.
De som da har lagt igjen en mailadresse
i siste spørsmål er med i trekningen av et fat med snitter til en verdi av kr. 4000,-, gitt av Skarpnord Catering i Varteig.
Har du ikke tilgang på internett har du likevel anledning til å være med. Spørsmålene kan da besvares på et ark og sendes,
gjerne anonymt, til Varteig menighet v/ Ingrid D. Levinsen, Postboks 237, 1702 Sarpsborg.
Dette er spørsmålene:
1)
Hva er det som gjør at du kommer til kirken?
		
(Kryss gjerne av for flere alternativ):

□ a) Høytider
□ b) Dåp/konfirmasjon/begravelse
□ c) Barna dine eller andre du kjenner deltar
□ d) Gudstjenestens innhold
□ e) Annet

2)

Hva er grunnen til at du eventuelt ofte velger bort gudstjenesten
på søndag?

□ a) Gudstjenestens innhold
□ b) Gudstjenestens form
□ c) Tidsklemma
□ d) Behovet for en dag helt fri
□ e) Annet

3)

4)

5)

Hva var bra med dette?

6)

Hva ville du savnet mest om
Varteig/Hafslundsøy menighet ikke var der?

7)

Har du noen ideer til andre
gode tiltak?

8)

Er det noe i Varteig/Hafslundsøy menighet du skulle
ønske var annerledes?

9)

Har du, til slutt, noe annet
du har lyst til å si oss i Varteig/Hafslundsøy menighet?

Hva er det beste tidspunktet for gudstjenesten?

□ a) Søndag formiddag (kl. 11.00)
□ b) Søndag kveld (kl. 18.00)
□ c) Hverdagskveld
□ d) Annet

Hva er din(e) beste erfaring(er) fra Varteig og Hafslundsøy
menighet? (Kryss gjerne av for flere alternativ)

□ a) Trosopplæringsarbeid (Babysang, fireårsbok, tårnagenter, lys-våken osv)
□ b) Konfirmasjonstiden/konfirmasjon
□ c) Gudstjenester
□ d) Konserter/kulturarrangement
□ e) Formiddagstreff
□ f) Annet
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Konfirmantene i Hafslundsøy kirke lørdag 2. og søndag 3. juni. (Foto: Studio S)

Konfirmantene fra 1968
Første rekke fra venstre: Marianne Lindemark, Sigrun Kokkim, sogneprest Birger
Ingolfstad, Berit Spydevold, Marit Nilsen
og Margareth Westgård.
Andre. rekke fra venstre: Annie Helene Spydevold, Ragnveig Bergly, Hilde
Kristin Gressløs, Jorun Lunde, Ruth
Helene Ringstad, Torill Bergerud, Bjørg
Sikkeland, Kitty Irene Jensen, Eva Unni
Rogndalen, Erna Margrete Sten Bråten,
Tove Valborg Bergby og Svein Erik Lunde.
Tredje rekke fra venstre: Roger Ingar Lunde, Oddvar Brusevold, Henning Sundås,
Jan Roar Johansen, Knut Olav Bråten,
Øistein Bøe, Bjørn Arild Steen, Jul Anders
Lilleng, Per Olav Bråten og Erik Brenne.
Fjerde rekke fra venstre: Einar Kristian
Lunde, Kai Grønli, Tom Robert Lilleborgen, Bjørn Vidar Hansen, Thor Asbjørn
Lynaas, Finn Johan Mathiesen og Knut
Øyvin Skaar.
(Foto: Solbergfoto.)

Varteig Menighetsblad

Konfirmantene i Varteig kirke lørdag 9. og søndag 10. juni. (Foto: Studio S)
Tradisjonen tro var 50-årskonfirmantene samlet i Varteig kirke i forbindelse
med bygdedagen søndag 17. juni.
Ikke mindre enn 22 av de som ble konfirmert av sogneprest Birger Ingolfstad i
august 1968 hadde funnet veien tilbake
til Varteig kirke denne søndagen.
50-årskonfirmantene delte av sine minner med menigheten under gudstjenesten, før de var menighetsrådets gjester
til lunsj på Breidablikk.
Se også neste side.

Foran fra venstre: Berit Tallaksen (f. Spydevold), Torill Bergerud, Marit Nielsen (f. Nilsen) og Margareth Westberg Olsen (f.
Westberg). I andre rekke fra venstre: Kitty Hansen (f. Jensen), Hilde Kristin Halvorsen (f. Gressløs), Sigrun Kokkim Eliassen (f.
Kokkim), Marianne Lindemark Wiersholm (f. Lindemark), Eva Unni Høst (f. Rogndalen), Jorun Nilsen (f. Lunde), Bjørg Skjørtorp
(f. Sikkeland) og Anni Helene Spydevold Rognerud (f. Spydevold). Bak fra venstre: Henning Sundås, Svein Erik Lunde, Tom
Robert Lilleborgen, Knut Olav Bråten, Erik Brenne, Per Olav Bråten, Einar Kristian Lunde, Øistein Bøe og Knut Øyvin Skaar.
(Foto: Ketil Strebel)
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80-års konfirmant
på bygdedagen
Kåre Edvard Thunæs-Martinsen.

Ny kateket
Kåre Edvard Thunæs-Martinsen er ansatt som kateket i Varteig og Hafslundsøy menighet etter Kirsten Brandt, som
har gått av med pensjon. Thunæs-Martinsen begynte i stillingen 1. august.
Kirsten Brandt blir takket for innsatsen i forbindelse med gudstjenesten i
Hafslundsøy kirke 2. september.

Formiddagstreff i
Hafslundsøy kirke

Bjørn Opstadmo ble konfirmert i Varteig kirke i 1938. Her er han fotografert sammen
med niesen Anne May Borgen. (Foto: Ketil Strebel)
Tradisjonen tro var årets 50-års-konfirmanter på plass i Varteig kirke da
årets bygdedag ble feiret søndag 17. juni. 50-års-konfirmantene var imidlertid
ikke de eneste jubilantene som hadde funnet veien til kirken denne vakre
juni-søndagen.
I kirken var også Bjørn Opstadmo. Han kunne feire 80-årsjubileum som konfirmant i Varteig kirke i år, han ble konfirmert i 1938. Vi tok bilde av jubilanten
sammen med niesen hans, Anne May Borgen.

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 til Formiddagstreff i Hafslundsøy kirke hver
4. tirsdag i måneden!
Tirsdag 28. august kl. 11.00
Tirsdag 25. september kl. 11.00
Tirsdag 23. oktober kl. 11.00
Tirsdag 27. november kl. 11.00
Hver gang har vi et hyggelig
fellesskap, bevertning, utlodning
og andakt.

S ID E

Varteig Menighetsblad

Finn navn på åtte planeter!

Fargelegg!

Tegning: Trevor Keen

Finn 5 feil
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Navnene på de åtte planetene i vårt solsystem er
gjemt i rutenettet under. De står bortover og nedover.
Klarer du finne alle sammen?

Tegning: Trevor Keen

David var en gjetergutt som ble konge i Israel. Han lagde
mange sanger om Gud. De står i Bibelen. De to bildene
er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet under?
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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
Hyttelandsby

27. august

side 9

Et egg fikk
se seg selv i et speil.
r
e
– Å nei, jeg har blitt et
Vits
speilegg!
Bestemor syntes
lille Jenny hadde så vakkert smil:
– Tennene dine er som et perlekjede:
Hvite perler tett i tett.
Lille Jenny ville si noe pent tilbake.
– Tennene dine er som stjerner, bestemor:
Gule og langt fra hverandre.
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Varteig
Bygdekvinnelag
September:
Ost og vin
Oktober:
Årsmøte

Varteig Menighetsblad

Søndagsskolen
Neaskogs og
Filadelfia
22. september: Oppstart søndagsskolen
9. september: Søndagsskole
16. september: Søndagsskole
23. september: Deltar i Varteig kirke,
utdeling av 4 års boka
30. september: Høstferie
7. oktober:Høstferie
14. oktober: Søndagsskole

Vi samarbeider med Varteig kirke
men har våre samlinger, som er tilpasset to aldersgrupper, på Filadelﬁa
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

HEI ALLE
DERE SOM
FYLLER
4 ÅR
Her kommer
en invitasjon
til å få kirkeboka for
4-åringer!
Søndag 23.september kl.11.00
er du velkommen til familiegudstjeneste i Varteig kirke.
Da kan du få din egen kirkebok!
Du og familien og fadderne dine
er spesielt velkommen til denne
merkedagen.
Gudstjenesten blir fylt med
sang og glede, og vi håper du vil
være med!
Ps. Denne søndagen har dere som
bor i Varteig fått en spesiell
invitasjon, mens dere som bor
på Hafslundsøy, får invitasjon
til vinteren. Men selvfølgelig er
alle som vil, velkommen!

3 – 6 år,
tirsdager kl. 18.00 – 19.00,
Hasle Menighetssenter
4. september 13. november
18. september 27. november
16. oktober
11. desember
30. oktober
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Varteig presteog menighetskontor

Slekters gang

Døpte:

Hafslundsøy kirke:
Hedda Hauge Arnesen
Varteig kirke:
Ulrik Bråthen Tangen
Even Wilhelmsen

Vigde:

Varteig kirke:
Cecilie Gressum og
Alexander Greftegreff Mysen

Døde:
Laila Irene Jensen
Gudrun Agnete Dueholen
Ingeborg Marie Kingsrød
Tor Kewen Johansson
Margrethe Lovise Berg

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.
Kateket
Kåre Edvard
Thunæs-Martinsen:
Telefon kontor: ...... 69 11 68 11
Mobiltelefon: ........... 403 18 710
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

Edvard Thunæs-Martinsen. Høsttakkefest. Utdeling av fireårsbok og
seksårsbok. Offer til menighetens trosopplæringsprosjekt.

Søndag 30. september

19. søndag i treenighetstiden
Joh 7,14–17
5 Mos 30,11–15 og Rom 2,13–16
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Diakonigudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen. Offer til menighetens
diakoniarbeid.

Søndag 7. oktober

Hafslundsøy kirke.

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 konfirmantarbeid.

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 kateket Kåre
Edvard Thunæs-Martinsen. Konfirmantpresentasjon. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 16. september

17. søndag i treenighetstiden
Luk 7,11–17
1 Kong 17,17–24 og 1 Kor 15,35–45
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Friluftsgudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen. Offer til speiderne
på Hafslundsøy.

Søndag 23. september

18. søndag i treenighetstiden
Matt 8,5–13
1 Kong 8,41–43 og Rom 15,25–33
Varteig kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen og kateket Kåre

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 og kateket Kåre Edvard
Thunæs-Martinsen. Konfirmantpresentasjon. Offer til Kirkens bymisjon
i Sarpsborg.

Søndag 9. september

16. søndag i treenighetstiden
Matt 5,10–12
Salme 13,2–6 og 1 Pet 4,12–19
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til Sjømannskirken
- norsk kirke i utlandet.

Med forbehold om endringer.

Varteig kirke.

20. søndag i treenighetstiden – 2018
Mark 10,2–9
1 Mos 2,18–25 og Ef 5,31–33
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Lino Lubiana. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 14. oktober

21. søndag i treenighetstiden
Luk 16,19–31
5 Mos 15,7–8.10–11 og 1 Joh 3,16–18
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Lino
Lubiana. Offer til menighetens konfirmantarbeid.

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy
VELKOMMEN TIL

Varteig Historielag
Vi har allerede tyvstartet på høstsemesterets innholdsrike program, men slår gjerne et slag for
de tre møtene som gjenstår:
Mandag 8. oktober kl. 19.00:
Møte i Peisestua på Bygdehallen. Forsvarsanlegg, «Glommalinjen» ved Dag
Strømsæther.

HAFSLUNDSØY
BARNEGOSPEL!

Hafslundsøy barnegospel er et kor
der alle sangglade skolebarn er
hjertelig velkommen!
Vi øver annenhver tirsdag kl 18 -19 i Hafslundsøy kirke
og vi har plass til flere. Første samling etter sommerferien
er tirsdag 11. september kl. 18.00.
Hilsen
Tom Rønningsveen og
Åsta Grøtvedt

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

Torsdag 13. september kl. 19.00:
«Tilbakeblikk til profetiene» ved Per Reinert Eriksen.
Torsdag 11. oktober kl. 19.00:
«Salmenes bok - tekster for livet» ved Klara Myhre.
Sang ved Bittelite minikor.

Breidablikks venner
har samlinger
på Breidablikk:

Fredag 21. september kl. 19.00:
Hans Børli 100 år. Bilder, dikt og musikk ved Åse Bøe Saltbones
og Anne Brundtland. Bevertning,utlodning og andakt.
Fredag 19. oktober kl. 19.00:
Vi får besøk av Silver Brass. Det blir sang og musikk.
Bevertning, utlodning og andakt.

Alle hjertelig velkommen!
Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad, Apolloveien 39, 1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 18. september.

Mandag 5. november kl. 19.00:
Møte i Peisestua på Bygdehallen. Jakob
Sande-kveld. En kveld med musikk og
sang. Det blir også noe allsang.
Mandag 3. desember kl. 19.00:
Møte i Peisestua på Bygdehallen. Livet i
Fjella, ved Svein Syversen, forfatteren av
trilogien «Fjella».
Ellers tyvstartet vi høstprogrammet med
busstur til Gammelvala i svenske Brunskog allerede lørdag 21. juli. Nærmere 30
mennesker deltok her.
Når dette leses, er også vandringen søndag
19. august i samarbeid med Turistforeningen avviklet. Turen gikk på og rundt
Østtorp.
Vi minner om at Varteig Historielag hadde
sitt rykende ferske årstidsskrift Inga for
2018 ferdig for salg på forsommeren. Vi
setter rekord med hele 100 siders hefte,
men prisen er fortsatt bare 100 kroner.
På forsommeren kom også et hefte om kulturminner. Heftet inneholder opplysninger
om de 80 stolpene som er satt ut etter
registreringen i Ovaskogs. For alle stolper
er koordinatene oppgitt, og det følger med
et eget kart over området. Heftet har spiralinnbinding slik at det skal være enklere
å bruke når du går tur. Heftet, som er på
115 sider, koster 100 kroner.
Inga 2018, kulturminneheftet, DVD’er
(170 kroner), dialekt-CD’en (150 kroner)
og gamle utgaver av både Inga og kalenderen kan du få kjøpt ved henvendelse til
tillitsvalgte i historielaget.
Bestilling kan også 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

