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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 i Betania på Ise.
Torill Bredeg taler. Sang av Svein og Knut.
Opplesning og bevertning.
28.10 kl 17.00: Storsamling i Hasle Menighetssenter
Arild Brun Svendsen kommer på besøk
med trylling og bibelfortelling.
08.11 kl 19.00: Undervisningskveld i Hasle Men. senter
Tema: Trosforfølgelse i vår tid.
Taler: Stefanusalliansens Hilde Skaar
Wollebæk.
18.11 kl 17.00: Storsamling i Hasle Menighetssenter.
Taler: Leif Levinsen.
20.11 kl 11.00: Formiddagstreff i Betania på Ise.
Tale av Boe Johannes Hermansen.
Sang av Tor Bersvensen.
Opplesning og bevertning.
Søndagsskolen på Ise trenger flere ledere. Kan du tenke
deg oppgaven? Ta kontakt med oss!
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
Les menighetsbladet
på internett:
www.varteig.menighetsblad.net

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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- Kom til meg alle, sier Jesus
Matt. 11.28
Jeg vi gjerne si noe om denne åpne vennligheten som jeg tror er å ﬁnne hos Gud selv. Han
som har satt noen gode rammer om våre liv, han som gav oss vårdagene og barnebarnas smil
og hender for nærhet og gode kjærtegn slik at vi lar lyse og vennlige tanker følge oss inn i
Draumirs land, som Sondre Brattland synger i den vakre sangen gje meg handa di - for det
«kveldar» - og det gjør det overraskende fort i livet - og vi møter krefter større enn oss selv
- enten de heter ulykke, sykdom, død, ensomhet eller svik. Hos Gud ﬁnnes et inkluderende
«kom».. Et kom som mange av oss kan minnes fantes hos mor og far - et vennlig «kom» eller
kanskje noe noen også savnet…
- Kom, sier Jesus til vennene sine, selv om de var svært ulike- ulike i alder, Johannes var
ung - Peter var voksen og moden, Thomas var skeptisk, Andreas tillitsfull - ulike i redelighet
også - en var en luring han stjal av reisekassa, men til de alle sier Jesus det samme: Kom til
meg alle som strever og bære tunge byrder så vil jeg gi dere hvile.
Alle er unike. Alle har ulike ansikter, smil øyne og ﬁngeravtrykk. Vi sørger forskjellig. Noen
er berørt og vi ser følelsene utenpå - gråt og tårer. Andre bærer det inni seg. Hos Gud får vi
være ulike. Vi har forskjellige navn også – jeg har et fremmed navn og undret meg over det
som barn – eller hvorfor jeg hadde en mor og en far som snakket dårlig norsk.
Til alle sier Jesus «Kom til meg» - og mer enn det, han kom til oss, som vi feirer i jula, han
leter etter oss når vi iblant blir borte i vår egen smerte - den sårhet som gjør at vi iblant avviser en venn eller kanskje en fremmed som kommer til oss - som kan være uklokt - for det
gjør oss fort mer ensomme og redde
Noen ganger dømmer vi hverandre - lar bagateller komme mellom oss - en ulikhet som i våre
tanker blir stor – eller en forventning vi hadde som ikke ble møtte med den vennlighet vi
ønsket - eller kanskje trengte. Slik er ikke Gud. Mye nytt begynner i et liv med Gud, og mye
kan endres for i Guds lys eller med tillit til Gud blir hele vårt bilde av virkeligheten endret.
Hos ham er det vennlighet, omsorg og nåde å ﬁnne samme hva vi heter, ser ut eller har rotet
til våre liv og ikke ﬁnner veien videre.
Alle har evner og livsoppgaver ingen andre har og det
er en mening med alles liv. Ingen kjenner hverandres
opplevelse og historie heller - hva som skjedde rett
før vi skulle på jobb, eller hva legen sa sist vi var
der, eller noe så enkelt som hva som skjedde katten
vi er glad i. Alt dette preger oss. Hvorfor er vi da
ikke tålmodige med hverandre?
Alle har fått utdelt forskjellige kort. Noe ﬁkk ess og
konger, noen har fått Svarte Per. Det er grunn til å
sette ned tempo, se an litt, være litt tålmodige med
hverandre eller som vi sier i kirken: Vise litt nåde,
det gamle ordet for romslighet og raushet.
Ingen får alt helt til. Vi er avhengige av denne vennlige nåde, omsorg og raushet fra Guds side og hans
vennlige «kom» og videre vårt vennlige «kom» til vår
neste - en verdi vårt samfunn og hele vår verden bør
bygges på…! Amen
Lino Lubiana,
prostiprest
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Gamle glimt fra Varteig og Hafslundsøy

Hovedbygningen på Haven slik den framsto, trolig på 1950-tallet en gang.

Med Gustav Vigeland
på «Hævæn»

Kjærligheten til en kvinne med solide Varteig-røtter gjorde at billedhuggeren Gustav
Vigeland brukte Haven ved Kultorp som landsted i 1918 og 1919. Damen het Inga
Syvertsen, og var Vigelands samboer i 20 år.
Det var frykten for å bli smittet av spanskesyken som gjorde at Gustav Vigeland i 1918 rømte fra Kristiania. Året før hadde samboeren Inga overtatt «Hævæn» i Varteig, og denne lille plassen ved Glomma
ble parets tilholdssted i to måneder den sommeren.
Også i juli 1919 var de en kortere periode tilbake i Varteig. I 1921 kom det til brudd i forholdet mellom
de to, hvilket gjorde at Vigeland ikke ferierte i Varteig senere

Inga ble skjermet

Til tross for flere store biografier om vår fremste billedhugger er det relativt begrenset med informasjon
om Gustav Vigelands besøk på Haven i Varteig.
I Varteig Historielagets årstidsskrift Inga for 2005 er det en større artikkel om Vigeland i Varteig. Der
heter det seg at det var atskillig korrespondanse mellom Inga og hennes slektninger i Varteig. I ettertid
er alle brevene borte, formodentlig brent av dem som fikk dem for å hindre at personlige opplysninger
skulle bli allemannseie. Så kan biografer og andre felle noen tårer over hva disse brevene kunne betydd
for å tolke og forstå kunstnersjelen Gustav Vigeland.
Samboerparet ble også beskyttet på annen måte, selv om det kanskje i stor grad gjaldt Ingas rykte.
Blant annet ble det i samtiden med ettertrykk hevdet at Inga kun var husbestyrerinne for Vigeland.
Hennes rolle som nakenmodell og samboer med kunstneren var knapt et tema.

Slekt i distriktet

Inga Syvertsen var selv født i Kristiania 8. desember
1883, som eldst i en søskenflokk på fem. Hennes far var
imidlertid født på Rognerød under vestre Minge i Tune,
og het Anton Syvertsen. Moren var Ellen Johannessen,
født på Snapop under Vestgård i Varteig, og med slekt
på både Kultorp og Sælid.

før og nå
Varteig Menighetsblad
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Budbringerske

Inga var blitt ansatt ved Kristiania Viserguttkontor i 1899, 16 år gammel. Hun betegnes som «en pike fra arbeiderklassen, slående vakker, med harmonisk formede
ansiktstrekk, blå øyne under en høy panne, blondt hår som hang i en flette nedover
ryggen og korketrekkerkrøller over ørene».
En dag fikk Inga i oppdrag å gå til Vigeland med bud fra noen damer som ønsket å
møte billedhuggeren. Han mønstret den vakre budbringersken, spurte hva hun het
og ga henne to kroner med beskjed om å kjøpe seg en sju øres kake og ellers melde
tilbake at han ikke var hjemme.

Falt for 16-åringen

Senere ba Vigeland Inga sitte modell for et portrett. Gustav Vigeland, som på dette
tidspunkt var 31 år, ble heftig forelsket, til tross for at han var i et forhold med 30-årige
Laura Mathilde Andersen fra Sandefjord, og også hadde datteren Elise med henne.
I 1900, etter at Vigeland hadde falt for Inga, ble Laura gravid igjen. Et i aller høyeste
grad proforma ekteskap ble inngått 23. juli 1900, for øvrig uten at Inga visste noe om
det. 27. mars året etter ble sønnen Alf Gustav født.
Ekteskapet mellom Laura og Vigeland ble kortvarig og etter en lang og vond prosess
trådte skilsmissen i kraft i april 1906.

Samboere fra 1902

I mellomtiden var Inga Syvertsen og Gustav Vigeland blitt samboere. Det skjedde i
1902, da Inga var 19 år. Inga var ikke bare ung og fager, men dyktig på mange slags
vis og et arbeidsjern.
Frykten for å bli smittet av spanskesyken gjorde
Tone Wikborg skriver i en biografi at for Vigeland ble hun til uvurderlig hjelp og
at Gustav Vigeland ﬂyktet til Varteig i 1918. Her
støtte. Han lærte henne også å støpe i gips. Av kunsthistorikere er hun betegnet som
slapper han av i en kurvstol en vakker soldag
en mester i gipsstøping.
på Haven.
Inga samlet også omhyggelig alt som angikk Vigeland, fra regninger til tegninger som
han krøllet sammen og kastet, og som hun plukket opp, strøk med strykejern og påførte dato. Wikborg sier at uten utdannelse, men
som en erfaren kunsthistoriker innså Inga betydningen for ettertiden av konkret dokumentasjon.

Vigeland - en jentefut
Gustav Vigeland må ha vært litt av en jentefut, med spesiell sans for
unge jenter.
Det er helt på det rene at Vigeland hadde forhold til flere av sine modeller. Noen av disse forholdene må Inga Syvertsen ha kjent til, og hun
truet da også til tider med å forlate ham.
Blant annet innledet Vigeland i 1906 et mangeårig forhold til en av
sine kvinnelige modeller, den da 17 år gamle Marie Nordby.
Forholdet mellom Vigeland og Inga begynte å falme og fikk sitt endelikt da en ny ung kvinne kom inn i Vigelands liv i 1920. Det gjaldt 18
år gamle Ingrid Vilberg fra Ullensaker, trolig også det et forhold som
startet med at hun var modell for Vigeland.
Inga Syvertsen ble boende i Oslo som en lite bemidlet, enslig og nok
noe bitter kvinne, og døde 25. juni 1968.
Øistein Bøe

Inga Syvertsen var bare 16 år da billedhuggeren Gustav Vigeland hyret
henne som modell. Dette bildet er tatt i 1911 i København, og sendt til
Marthe Kultorp som en hilsen.
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Nå får alle tilbud
om en gratis bibel

Spennende høst for aksjonen «Bibelen til Alle» i Sarpsborg / Østfold
Nå nærmer aksjonen «Bibelen til Alle»
seg veldig fort. I uke 44 og 45 vil alle
husstander i Sarpsborg få besøk på døren og tilbud om en flott bibel. Bibelen
er en gave fra de kristne i Sarpsborg, og
over 20 ulike menigheter og foreninger
står sammen om aksjonen, som ledes av
en lokalkomite.
80.000 bibler er bestilt gjennom Bibelselskapet, og er nå på vei til Østfold.
Dette er et stort prosjekt, og svært
spennende for alle som er involvert.
Ikke siden Hans Nilsen Hauge har vi
hatt en slik mulighet til å sette Bibelen
på kartet både åndelig og geografisk. Bibelen er verdens mest leste bok, og har
formet hele samfunnet vårt. Likevel er

den en uåpnet bok for mange nordmenn.
Vi tror at Bibelen til alle kan hjelpe flere
til å åpne boka.
Dette er også en fantastisk mulighet for
menighetene/foreningene til å fokusere
på bibelbruk og komme i kontakt med
nye mennesker som ikke går på møter
til vanlig. Sammen med Bibelen følger
litt info om bibellesning, en barne-CD
om Bibelen, og en brosjyre med informasjon om aksjonen, invitasjon til
bibelarrangementer samt oversikt over
menigheter/foreninger som står bak.
Det planlegges samlinger i flere menigheter som støtter opp om bibellesning og
bibelkunnskap; alfakurs, bibelhelger,
bibelkvelder etc.

Du er herved invitert til å være med på
denne bibelfesten i slutten av oktober.
Du kan bety en forskjell for mennesker
i Sarpsborg, og bidra til at alle får tilbud om en bibel. Det er mange måter å
engasjere seg på:
- utdeling av bibler
- kjøring
- pakking av bibler i poser
- kaffekoking, vaffelsteking
- div administrasjon
- bønn
- økonomisk støtte.
Registrer deg på vår nettside https://
reg.btao.no og bli med å bidra. Eller
ta kontakt med lokalkomiteen v/Tone
Solberg 91673672. Vi trenger ca 300
personer til utdeling, pakking, kjøring
og andre oppgaver.
Vi har samlet inn ca kr 800.000,- i
Sarpsborg, men trenger ca 300.000,- til
for at alle husstander skal få tilbud
om en bibel. En bibel koster ca kr 70,Hvor mange bibler har du mulighet
til å sponse? Send din gave til konto
3000.30.45788 (gir mulighet for skattefritak) eller Vipps til 13677 (gir ikke
mulighet for skattefritak).
Vi har laget en ny informasjonsbrosjyre
med giro som vil bli delt ut i menigheter
og foreninger. Benytt muligheten til å
være med på denne historiske bibelsatsingen i Sarpsborg og Østfold. Få med
deg venner og bekjente. Dette er viktig
og spennende.
Hilsen
Bibelen til Alle
Lokalkomiteen i Sarpsborg

Varteig Menighetsblad
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Nå er «Kurla» (Kirsten) pensjonist...

Menighetspedagog Kirsten
Brandt - også kjent som «Kurla»
- har blitt pensjonist. Ved gudstjenesten i Hafslundsøy kirke 2.
september ble hun takket for
innsatsen, på samme sted som
hun ti og et halvt år tidligere
ble ønsket velkommen.

Kåre Edvard Thunæs-Marthinsen er
ansatt som ny menighetspedagog, og
har kommet godt i gang med arbeidet.
Det er likevel ingen tvil om at Kirsten
vil bli savnet. Sokneprest Ingrid D.
Levinsen konstaterte at hun har vært
høyt elsket av mange, ikke minst av
menighetens barn og unge, da hun takket Kirsten for innsatsen.
De siste årene har Kirsten også hatt
stillingen som daglig leder for Varteig
prestegjeld.
Det vanket blomster og gaver fra menighetsråd og kolleger. Spesielle hilsener
kom det fra babysangen og småbarnssangen ved Solbjørg Bøe. Inger Aarmo
takket på vegne av Hasle menighetssenter. Per Andresen, Thorleif Thalberg, Ove Brandt og
Henning Syversen
takket for samarbeid
og engasjement for
å skape et sted for
barn og ungdom i
kirken.
Kirsten vil bli savnet, trøsten får
være at hun ikke
har avvist å stille Kirsten vil også bli
som vikar, dersom husket som klovdet skulle bli behov nen «Kurla». (oto:
Pål Bergerud
for det.

Formiddagstreff i
Hafslundsøy kirke

Kirsten Brandt ble overrakt blomster under gudstjenesten i Hafslundsøy kirke søndag
2. september.

BLI BØSSEBÆRER
GÅ FOR AT ALLE SKAL HA NOEN Å GÅ TIL

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

I Norge i dag er det altfor mange som står utenfor. Noen mangler
en seng å sove i, andre har ingen å snakke med. Årets TV-aksjon
skal skape et varmere samfunn. Fordi ett møte kan endre et liv og flere møter kan endre et helt samfunn. Bli bøssebærer for
TV-aksjonen NRK 21. oktober.

BLIMED.NO / RING 02025

8

Varteig Menighetsblad

Mange kom for å være med på åpningen av den nye delen av Lovsangshjemmet. (Foto: Tine Liland Heller)

Lovsangshjemmet utvider
– Vi er ikke alene, vi har det grønne huset. Det er ikke stort, men det er fylt med
kjærlighet og varme, sang barna ved Lovsangshjemmet da det nye klasserommet
ble innviet rett før påske.
Tekst: Anne Storstein Haug
og Eivind Hauglid
Og ambassaderåd Vegard Holmelid ved
den norske ambassaden i Bangkok fortsatte: – Lovsangshjemmet barnehage
gir håp, trygghet, omsorg og muligheter
til barna i Klong Toey-slummen. Gratulerer med dagen! Holmelid var en av
mange som hilste ved åpningen av det
nye klasserommet.
Før det formelle programmet tok til,
hadde allerede Immanuel musikkskole
gledet forsamlingen med klassisk musikk. Mange av musikantene har vokst
opp i slummen.

Hilsen fra landsbyen

I den store Klong Toey-slummen bor det
flere hundre tusen mennesker. Området
er delt opp i mindre områder/landsbyer
med lokale ledere. En av de som fikk
komme med en hilsen var fru Pao.
Hun var leder i det lokale området da
Lovsangshjemmet ble planlagt og kjøpt.

– Jeg husker at pastor Amnuay (den
gangen pastor i Immanuel lutherske
kirke – nå fung. biskop), misjonær Dag
Johannessen og jeg gikk rundt for ca.
19-20 år siden for å finne en tomt som
egnet seg til formålet. Jeg var glad for
at Immanuel-menigheten ønsket å etablere seg midt i Klong Toey-slummen for
å hjelpe familiene her, sa hun.
Nåværende leder for området, mr. Pragon, snakket i sin hilsen om det gode
samarbeidet mellom områdets styre og
Lovsangshjemmet.
– Jeg er svært takknemlig for alt det
gode arbeidet som Lovsangshjemmet
gjør for barn og unge i området, og jeg
lover å fortsette å hjelpe til dersom
Lovsangshjemmet trenger hjelp. Jeg
takker Gud og alle støttespillere som
gjør at arbeidet kan drives til beste for
de minste, sa han.

Samarbeid med
internasjonale skoler

Representanter fra to internasjonale
skoler var til stede. Begge representan-

tene takket for muligheten til å bidra
med kunnskaps- og erfaringsdeling.
– Fra Bangkok Patana School har Lovsangshjemmet fått flotte møbler og råd
og hjelp i forbindelse med innredningen
slik at barnehagen skal ha et godt og pedagogisk lekemiljø. Barnehagene jobber
nå etter en metode som heter «selvstendig læring», som er den samme som Patana bruker i sin barnehage/skole. Den
går kort ut på at barna skal ta ansvar
for egen læring og bli mer selvstendige.
Veldig mye læring er integrert i leken,
som matte- og leseforberedende aktiviteter. Lærere i kirkens barnehager
har sammen med barna vært på besøk
på Patana, og lærere på Patana har
hatt opplæring av våre lærere, forteller misjonær Anne Storstein Haug som
var med å starte Lovsangshjemmet. I
dag er hun rådgiver for kirkens diakoniavdeling.

Menighetens
misjonsprosjekt

Hver søndag nevner presten
«menighetens misjonsprosjekt
i Thailand» i forbindelse med
kirkebønnen. Og dette er en del
av dette misjonsprosjektet som
gang på gang nevnes i våre bønner til Gud:
Varteig menighet samarbeider
med NMS om arbeidet i Thailand, som menighetens misjonsprosjekt. Det innebærer at menigheten samler inn penger til
prosjektet, tar det med i sine
bønner ogbidrar til å spre informasjon.Offeret i kirkene våre
går til misjonsprosjektet flere
ganger hvert år.
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En gruppe fra Immanuel musikk-skole spiller før den offisielle åpningen. (Foto: Tina
Liland Heller)

Fakta:

Landsbyleder Pragon hilser til forsamlingen og blir tolket av misjonær Anne Storstein
Haug. (Foto: Tina Liland Heller)
Fung. Biskop Amnuay Yotwong, landsbyleder Pragon og Reidun Reve (representant
for støttespillere) klipper snoren. (Foto: Tina Liland Heller)

NMS har vært hovedsponsor for
Lovsangshjemmets barnehage siden
starten i 2002. Det var Immanuel
kirke som i sin tid kjøpte bygningen.
Misjonær Anne Storstein Haug fikk
som fersk misjonær i oppdrag å starte
en småbarnsbarnehage i bygget.
Bygget hadde tidligere blitt brukt
både som politistasjon og narkotikafabrikk.
En undersøkelse i nabolaget viste at
det største behovet var et sted å være
for de minste barna.
Fru Namkang, som fortsatt jobber
som husmor på Lovsangshjemmet,
var sammen med Anne helt fra starten. De startet opp med tre barn, men
da folk i nabolaget ble kjent med og
fikk tillit til de som jobbet der, begynte flere barn å komme. Etter få
år var det ventelister for å få plass.
Anne Storstein Haug var daglig ledet
fram til 2006, og fortsatte som veileder da fru Sao overtok som daglig
leder. I 2014 overtok Margrethe Reve
Brandsæter som veileder. Margrete
er i dag pendlermisjonær.
Inntil nylig var det barn i alderen
seks måneder til ca. tre år som fikk
plass på Lovsangshjemmet, men
etter en evaluering i 2016, ble det
bestemt at tilbudet skulle utvides til
fire år. Da har barna mulighet til å
gå på offentlige barnehagetilbud. På
grunn av denne utvidelsen var det
behov for et ekstra klasserom.
Gjennom hjemmebesøk ble det også
oppdaget at mange av de små barna
enten var hjemme alene, eller ble
passet på av søsken som bare var et
par år eldre.
Bygget er ca. 100 m2 stort fordelt på
to etasjer. Tomt og bygg har kostet
ca. 350 000 kroner.
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NMS Misjonsmesse

Hvert år siden 1951 har NMS’ misjonsforeninger i Sarpsborg-området (inkl. Varteig) gått sammen om å arrangere misjonsmesse. I mange år var den på Festiviteten, men de siste årene har den vært i NMS’ egen «storstue» Stenbekk Misjonssenter.
Varteig hadde også egen messe på Hasle noen år. Selv ikke etter 67 år er messene «pensjonert». Lørdag 3. november skal det
være misjonsmesse igjen! Både en egen arbeidsgruppe, og foreningene i området, produserer håndarbeider, strikkevarer,
småkaker, syltetøy osv for salg. De bidrar også med gevinster til loddsalg og åresalg. Messedagen består også av samlinger
og aktiviteter:
10.30: MESSA ÅPNER
• Salg av håndarbeider, småkaker, gaveartikler
• Enkle hobbyaktiviteter for barna
• Salg av nystekte vafler og kaffe mm
12.00: FAMILIEMØTE v/NMSU
• Andakt ved Gunn Elisabeth Edvartsen
• Sang av Korene i Tune kirke
13.00: Salg av grøt og pølser mm i kafeteriaen
15.00: SANG- OG MISJONSMØTE
• Sang av Greåker mannskor
• Misjonsglimt
• Trekning på lokalutlodning
Ca. 16.30: Slutt
Alle er hjertelig velkommen!

KLUBBEN
Hafslundsøy kirke

Møter :

Klubben er i Hafslundsøy
kirke onsdagene:
10. oktober
24. oktober
14. november
Vi møtes klokken 18.00 - 21.00
på alle datoene over. Klubben er beregnet
for ungdomsskoleelever. Det blir
god tid til div.
spill, henge
med venner, spise
og slappe av.
Kvelden avsluttes med lystenning og kveldsbønn.
Spørsmål? Kontakt Menighetspedagog Kåre Edvard
Thunæs-Marthinsen på
40318710

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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Kirkekoret på tur til Telemark
Varteig menighetskor kan ikke bare synge. De kan
arrangere turer også! Nå er ikke koret stort nok til
å fylle en buss, så de inviterer med venner. Denne
sommeren ble antallet 33 personer på tur, av dem
var flest utenom koret. Undertegnede var en av dem.
København, Stockholm, Rjukan og Lia Gård i Rendalen har vært reisemål de siste årene. For fem år
siden var planen å ta Telemarkskanalen. Men da var
det flom! Da var det for mye vann til å ferdes trygt
i slusene. Denne sommeren er ikke for mye vann
problemet, heller ikke i Telemark. Så siste helga i
august fylte vi en av Juel Johansens busser med kurs
for Lunde i Telemark.
Selveste «Kanaldronningen» MS Victoria fra 1882
fraktet oss fra Lunde til Kvitseid på en tre timers
reise gjennom vakker natur og to sluseanlegg. Vi
fulgte spent med gjennom slusene. Vi lot oss imponere
over dette anlegget som ble bygget med håndkraft og
fortsatt betjenes manuelt, slik som ved starten i 1892.
Etter velsmakende middag og overnatting på Bø
hotell kjørte vi til Flåbygd kyrkje (i nynorskland).
Utflyttet varting Frøydis Bøe Holte er organist der.
Hun var linken til denne lille, vakre kirken ved enden
av Flåvatn. Koret deltok i gudstjenesten der. Sola
skinte fra klar himmel, så vi kunne nyte kirkekaffe
og hjemmebakte kaker på kirketunet.
All hyllest til turkomitéen – Solfrid, Kåre og Anne –
for prima opplegg!
Tekst: Åse Bøe Saltbones
Foto: Frøydis og Åse
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Søndagsskolen
Neaskogs og
Filadelfia
30. september: Høstferie
7. oktober: Høstferie
14. oktober: Søndagsskole
21. oktober: Søndagsskole
28. oktober: Søndagsskole
4. november: Søndagsskole
11. november: Søndagsskole
18. november: Søndagsskole
25. november: Bakedag på
søndagsskolen
2. desember: Lys våken i
Hafslundsøy kirke kl. 11.00

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

Slekters
gang
Døpte:
Hafslundsøy kirke:
Liv Winsvold Andersen
Varteig kirke:
Herman Hansen Brenne
Levi Johan Andersen Navestad
Mathias Holøs
Emrik Rosted
Oline Larssen Lunde
Jonas Paulsen Sverstad

Vigde:

Varteig kirke:
Marte Johannessen
og Mickael Olsen
Carina Merethe Karlsen
og Ole Andreas Klemsdal
Emilie Nomme Meli
og Ole Andreas Børsting
Iselin Johannesen
og Christer Gundersen
Jeanette Johnsrud
og Kenneth René Larsen

Døde:

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

Hans Jørgen Eriksen
Knut Bøe
Bjørn Leif Løkke

Varteig
Bygdekvinnelag
Oktober:
Årsmøte
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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.
Kateket
Kåre Edvard
Thunæs-Martinsen:
Mobiltelefon: ........... 403 18 710
E-post: kaare-edvard.thunaesmarthinsen@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 Brandt:
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 11. november

25. søndag i treenighetstiden
Matt 14,22–34
Salme 107,23–32 og 2 Kor 1,8–11
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Lino Lubiana. Søndag for de forfulgte. Offer til
Stefanusalliansen.

Søndag 18. november

Hafslundsøy kirke.

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. Sang av Varteig
menighetskor.

Søndag 7. oktober

20. søndag i treenighetstiden
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.

Lørdag 3. november

Minnedag
Joh 11,1–5.33–38
Varteig kirke kl. 18.00:
Minnegudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen.

Søndag 4. november

Allehelgensdag
Matt 5,13–16
Salme 84,2–8 og Hebr 12,1–3
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Sang
av Varteig menighetskor.

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.

Med forbehold om endringer.

Søndag 21. oktober

22. søndag i treenighetstiden
Joh 12,35–36
Ordsp 6,20–23a og Fil 2,1–4
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Lino Lubiana. Offer til Kulturutvalget i Varteig
sokn.

Søndag 28. oktober

Bots- og bønnedag
Luk 18,9–14
Jes 59,1–4 og 1 Joh 1,8–2,2
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Varteig kirke.

26. søndag i treenighetstiden
Joh 9,1–7.35b–38
2 Mos 3,10–12; 4,10–16 og Rom 9,20–24
Varteig kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kåre Edvard Thunæs-Marthinsen.
Kode B-gudstjeneste. Offer til menighetens trosopplæringsarbeid.

Søndag 25. november

Domssøndag / Kristi kongedag
Matt 25,1–13
Job 28,20–28 og Kol 1,9–14
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til menighetens konfirmantarbeid.

Søndag 2. desember

1. søndag i adventstiden
Matt 21,10–17
Jes 12,1–6 og Åp 3,19–22
Varteig kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kåre Edvard Thunæs-Marthinsen.
Lys våken. Offer til menighetsarbeidet.

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy
VELKOMMEN TIL

Varteig
Historielag
Vi står foran en variert og god
høstmeny i historielaget, med tre
temamøter fram mot adventstid.
Andre halvår har allerede bydd på to
arrangementer, med busstur til Gammelvala lørdag 21. juli og vandring
sammen med Turistforeningen til
Østtorp søndag 19. august. Nå gjenstår
disse temamøtene:

HAFSLUNDSØY
BARNEGOSPEL!

Hafslundsøy barnegospel er et kor
der alle sangglade skolebarn er
hjertelig velkommen!
Vi øver annenhver tirsdag kl 18.00 -19.00
i Hafslundsøy kirke og vi har plass til flere.

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

Hilsen
Tom Rønningsveen og
Åsta Grøtvedt

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».

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

Torsdag 11. oktober kl. 19.00:
«Salmenes bok - tekster for livet» ved Klara Myhre.
Sang ved Bittelite minikor.
Torsdag 8. november kl. 19.00:
«Trosforfølgelse i vår tid» ved Hilde Skaar Wollebæk fra
Stefanusalliansen.

Breidablikks venner
har samlinger
på Breidablikk:

Fredag 19. oktober kl. 19.00:
Vi får besøk av Silver Brass. Det blir sang og musikk.
Bevertning, utlodning og andakt.
Fredag 16. november kl. 19.00:
Etiopiakveld. En vennegjeng besøkte misjonærene Lillian og Odd
Åge Ågedal for 10 år siden. Vi viser glimt fra turen. Andakt ved
Odd Åge Ågedal. Bevertning og utlodning.

Alle hjertelig velkommen!
Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad, Apolloveien 39, 1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 6. november.

Vi minner om at Varteig Historielags årstidsskrift Inga for 2018 er for salg. 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

