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19.03 kl 11.00: Formiddagstreff, Betania, Ise
Torgeir Flateby taler og synger
21.03 kl 19.00: Undervisningskveld, Hasle Men.senter.
”Hvordan kan jeg tro når jeg tviler?”
Taler: Espen Feilberg Jacobsen
Sang: Anette L. Brautaset og
Carl-Andreas Næss
07.04 kl 17.00: Storsamling, Hasle Menighetssenter
Tema: Alltid elsket
Taler: Torhild Nordberg
16.04 kl 11.00: Formiddagstreff, Betania, Ise
Tale: Knut Olstad. Sang: Ingrid og Josef
18.04 kl 19.00: Skjærtorsdag. Påskemåltid
19.05 kl 17.00: Storsamling, Hasle Menighetssenter
Tema: Å være en plante i Guds hage
Taler: Knut Holmen
21.05 kl 11.00: Formiddagstreff, Betania, Ise
Taler: Gunnar Navestad
23.05 kl 19.00: Undervisningskveld, Hasle Men.senter
Tema: ”Kan vi tro på mennesket?”
Taler: Hans Herlof Grelland
Sang: Hege og Arild Ravneng
18.06 kl 11.00: Formiddagstreff, Betania, Ise
Tale: Olav Pedersen
Sang: Liv og Asbjørg
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 Menighetsblad

«Alt kan repareres»
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Det er vår og påsketid - knopper spretter, blomstene våkner som i fortellingen om
Tornerose, som sov i hundre år - alt våkner til nytt liv. Lyset vinner - mørket viker.
Livet vinner over døden!
For noen år siden var jeg prest i Tune og ble kjent med en - en vennlig, sosial og veldig
praktisk mann, vi her kan kalle Alfred - en Reodor Felgen - med hender som jobbet
på Borregaard eller under dugnad på Kalabanen, hender som skrudde på det meste
og som kunne reparere det meste – moped, motorsag, gressklipper eller bil.
I kirken tenker vi på Gud som en som har skapende hender, hender som ordner, som
bærer oss med omsorg, tar vare på oss og som helt til slutt vil reparere det hele samme
hvor galt det ser ut. Vi tror som Alfred: Alt kan repareres - alt kan bli nytt
Ser vi på naturen eller på fuglene, fiskene, en hund vi er glad i eller også på de vakre
hestene som betydde så mye for Alfred, syns jeg personlig det er vanskelig å tenke og
tro at ikke alt har sitt utspring nettopp hos Gud selv, en far med sans for detaljer og
skjønnhet og som med eget arbeid og sterke arbeidshender har gitt oss vakre sommerdager, og myke hender for varme kjærtegn og gode rammer for å nyte livets gleder.
Livet bringer oss inn i møte med krefter større enn oss selv og kanskje har vi i løpet
av vinteren mistet mor eller far - i sykdom eller ble forlatt av den vi elsker.
Langfredag tvinger oss inn i realismen, smerten, sorgen og menneskelig skrøpelighet - slik var det for Jesus - han var sårbar - Gud
selv - er sårbar og vi forstår at han kan forstå.
Og vi kan tro at Gud er en som kommer oss
i møte og med hånden griper oss og stabler
oss på beina og gir oss håp om at en dag
skal han også komme oss i møte. Han er
en vi minnes langfredag, da vi tenker på
at han ofret seg selv for oss fordi vi var
verdt å elske eller han som påskedag
overvant døden og slik gir håp om at alt
en dag skal repareres fordi som Alfred
brukte å si - «Alt kan repareres» alt kan
bli som nytt, ja helt nytt for lyset vinne
over mørket, det gode over det onde og
Livet over døden!
Lino Lubiana
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Varteig før og nå - Gamle glimt fra Varteig og Hafslundsøy:

Da presten kom til Øya
Det var mange som syntes det var på tide at Hafslundsøy
fikk sin egen prest da Per Jespersen ble ansatt i 1964.
Han kunne ofte stoppe ved kiosken til Leif som så mange
andre. Der kom han en gang i prat med en av de «innfødte» som ville ønske ham velkommen. De snakket om
tilstandene på Øya, men vedkommende syntes nok at
øvrigheten ikke hadde vært særlig tilstede på Øya og
avsluttet samtalen med: - Du får være både lensmann
og prest, du da.
Hafslundsøy var på den tiden en del
av Tune kommune, på andre siden av
Sarpsborg. Det var både ulogisk - rent
geografisk - og upraktisk med tanke
på kommunale tjenester. For i Tune lå
kommunehus, der var rådmann, lensmann, helsevesen og kirke. Der lå også
ungdomsskolen, som den gang var realskole. Øya fikk liksom rå seg selv. Men
hva med en kirke på Øya? Og en prest?
Tanken hadde slått mange, så søndag
11. oktober 1964 ble Per Jespersen innsatt som hjelpeprest i Tune. Familien
Jespersen flyttet inn i 2. etasje i den
kommunale boligen i Hagastuveien
47, der rådmann Tarald Sira bodde.
Huset ble bygd av Aslak og Sigrid Øby
på 1950-tallet. Da Sira flyttet ut, fikk
de huset for seg selv og flyttet ned i
1. etasje. Oppe ble det prestekontor
og møterom. Blant annet holdt «Ungdomsekspressen» til her. Bedehuset ble
vigslet som kirkebygg 23. februar 1967
av biskop Johannes Smemo og det var
gudstjenester der hver 14. dag.

Fredrikstad-patriot

Den nye prestefamilien besto av Per,
Solveig og de to sønnene Sverre og Øystein som var ni og seks år gamle. Per
Jespersen kom da fra en hjelpepreststilling i Drøbak. Opprinnelig var han fra
Fredrikstad, noe han ikke la skjul på.
Hans patriotisme var sterk, særlig til
Fredrikstad Fotballklubb. Han kunne
alt om hva det laget hadde prestert, når
de ble seriemester, cupmester og hvem
som scoret mål. Høsten 1969 startet
NRK opp med å sende «Tippekampen»
på TV med overføring fra engelske
fotballkamper. Disse lørdag ettermiddagene var et av høydepunktene i uka
for den gode Per. Da satte han seg godt
til rette, kunne tenne sigaren og la seg
engasjere. Selv om han trivdes godt med
sine sportsinteresser, holdt han det på

Brødrene Sverre og Øystein Jespersen
(Foto: Arild Bøe)
dette nivået. Å trimme var ikke helt
hans lidenskap. - Jeg kan heller ikke
huske at han var på stadion for å se på
fotball, minnes eldstesønnen Sverre.
Det satt langt inne for ham som prest
å vise seg på stadion. Selv om han var
en veldig åpen og tolerant person,
var det noe i tidsånden som tilsa at
man ikke kunne delta overalt. - Folk
skulle helst ikke legge merke til oss, sier
Sverre. - Det var viktig at vi ikke vekket
anstøt.

Uhøytidelig og alvorlig

Men det var vanskelig å ikke legge
merke til Per. Fysisk var han en stor
mann, men han hadde også et vesen som
gjorde at han lett kom i kontakt med
folk. - Han var ofte rundt på besøk, og
jeg husker han hadde kalosjer. Det var
ganske uvanlig, den gang, sier lillebror
Øystein. - Kalosjene satte han fra seg i
gangen og kunne dermed gå med rene
sko inn i stuene til folk. Han ville ikke
«tasse» rundt i sokkelesten, forteller
Øystein. Dagen etter at han hadde vært
på besøk hos noen, kunne han bli stoppet på veien av en møtende: «Jeg så du
var inne hos NN i går. Når kommer du
på besøk til meg?». Om han var i et
finere hjem eller på en skitten arbeids-

Innvielse av Hafslundsøy kirke 3. desember 1995. Per Jespersen og Jon-Geir
Dittmann, prest i Tune. (Faksimile SA)
plass, var han ikke så nøye på. - Han
var ikke selvhøytidelig, sier Sverre og
forteller videre: - Jeg hadde en gang en
medarbeider som i sin ungdom arbeidet
på bensinstasjonen til Gunnar Bauger i
Borregaardsbakken. Far var ofte innom
der, enten han skulle fylle bensin, skifte
olje eller utføre annet servicearbeid på
bilen. «I sin sorte persianerlue og sorte
frakk kunne han sette seg ned blant
oss gutter med olje og skitt på fingre og
klær og jangle i vei,» fortalte min kollega. Han var aldri opptatt av at han var
prest i dagliglivet, men som prest var
det alvor rundt det han gjorde.

Presteungene

Brødrene Sverre og Øystein møtte jeg
på en kafé i Fredrikstad tidligere i
vinter for å mimre litt om den tiden de
bodde på Hafslundsøya. For det kom
et tidsskille da: Før og etter Jespersen.
Jeg husker guttene veldig godt, selv om
de er noen år yngre enn meg. Da var
de bare guttunger, i dag er de voksne
menn, på vei mot pensjonsalderen.
Sverre har i alle år hatt sitt arbeid
innen helse og omsorg og er i dag fylkesdirektør for NAV. Øystein har fra
barnsben av hatt interesse for forretning, noe som ligger i genene – både fra
sin farfar og morfar. Valget var enkelt:
Han ble forretningsmann. - Vi kom til
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Solveig og Per Jespersen i selskap hos
venner på Hafslundsøy, 1971. (Foto:
Privat).
Hafslundsøy i en tid da alle ungene var
ute og lekte, forteller brødrene. - I dag
kan det kanskje være vanskelig å få
med ungene ut. Da var det vanskelig
å få ungene inn. Vi lekte jo over alt, og
alle kjente alle. I alle fall kjente alle oss,
for vi var presteungene.
Det var lett å få venner. Bare tenk på
området mellom skolen og Hafslund
banen. Det krydde jo av unger som lekte
ute i veien. - Det var jo ingen unger som
satt inne og så på TV, forteller Øystein.
- Dessuten hadde vi ikke TV til å begynne med, men frimodighet hadde vi, så
jeg gikk rundt hos naboene og så TV når
det var noe jeg ville se. Jeg var kamerat
med Jon Reidar Kristiansen, sønnen til
Asbjørn, «Fiskær´n», som vi kalte ham.
Vi fikk lov til å få være med Asbjørn til
Øvre Tune og selge fisk. Det var jo en
opplevelse i seg selv. Som sin far, likte
Øystein å drive med litt spilloppmakeri,
og i garasjen til Kjell og Gerd Johansen
fikk Øystein lov til å lage sirkus. Han
tok inngangspenger og hadde satt ut
benker til å sitte på, men husker ikke
så godt hva han drev med. - Det meste
var nok bare tøys og tull, men det kom
folk, forteller han. Sverre var mer opptatt med idretten, spilte fotball, bandy
og håndball. - Men, legger guttene til, vi
brukte de mulighetene som bød seg. Om
vinteren var vi med og lagde hoppbakke,
vi akte, og på sommeren spilte vi fotball
på løkkene. Det var mange fotballøkker
på Øya og det var alltid barn der, og vi
lagde våre egne lag. Gjennom tippekampene på TV var vi blitt kjent med
engelske fotballag, så vi hadde våre
lokale versjoner av Arsenal og Leeds og
Liverpool… - Det var en fin tid, sier
Øystein, mange gode minner.

Sunn sjel i et sunt legeme

Guttene opplevde vel Hafslundsøy som
et litt lukket samfunn, som det kanskje
blir når man bor på ei øy. Alt skjedde
her. Men det gikk et skille ved Skoglund, «Oppafor» og «Nerafor» og lojal
itetshensynet gikk vel også der. - Det
var ganske vanlig at man skulle slåss,
den gangen, minnes Sverre. - Vi hadde
jo lært hjemme at man ikke skulle ta
igjen og Bibelen sier at man skal vende

det andre kinnet til. Men det ble mye
juling på den måten, forteller han. - Så
far mente at jeg skulle sette meg i respekt. «Sverre, du må gi dem ordentlig
juling, så blir du ferdig med det», sa
far. Jeg var ganske stor for alderen, og
følte jeg kunne hamle opp med de aller
fleste. Jeg fulgte hans råd, så det ble en
brå slutt på den virksomheten. - Men,
legger Øystein til, jeg opplevde egentlig
ikke at vi ble plaget, og det tror jeg nok
har sammenheng med at far var godt
likt, både som prest og som menneske.
Det var ikke så veldig stort skille mellom de ulike aktivitetene, så fotball, lek
og annen idrett gikk hånd i hånd med
søndagsskole, barneforening og yngres
lag. På 1960-tallet var det for eksempel
over 160 barn som gikk på søndagsskolen på bedehuset. I tillegg var
det søndagsskole på Furuheim. Når
Hafslund IF hadde sitt arrangement
etter endt sesong utpå høsten med blant
annet utdeling av ferdighetsmerker, var
Jespersen med for å holde andakt. Det
sier litt om at idretten også ønsket å
ivareta «sunn sjel i et sunt legeme». Med
lokalet på Furuheim fullt av overtente
barn, ble det et ganske høyt lydnivå.
Men Per startet med å blåse i fløyta, og
da ble det stilt.

Presteboligen, anno 2019, som i dag eies
av Unni og Asbjørn M. Skoglund. (Foto:
Arild Bøe)

Lev hva du er

- Far ønsket å praktisere kristendommen, forteller Sverre. «Det er mye
viktigere hva jeg gjør, enn hva jeg
sier», brukte han å si. En gang vi kom
fra byen, kjørte vi forbi to damer ved
«Vaskerstua» nede ved Grøtebrua. Damene hadde vært på byhandel og hadde
mye å bære på der de gikk hjemover.
Far kjørte oss hjem og dro tilbake for
å hente damene og kjørte dem hjem.
Han fikk lett kontakt med folk, og var
en stor skøyer, men som til tider kunne
ha sine tyngre stunder. Far var også en
lesehest, forteller guttene. - Han leste
støtt. Han kunne sitte med en bok i
fanget og brukte linjal og rød kulepenn.
Det var bøker overalt, og han skrev inn
dato på når den og den boka ble lest.
- Mor var den som holdt orden på saker
og ting. Hun kjøpte klær til hele fami-

lien og sørget for at far alltid var anstendig kledd. Selv var hun interessert
i håndverksfag, og i voksen alder gjorde
hun ferdig lærerutdannelsen i Halden,
slik at hun fikk jeg jobb som lærer. Hun
var både i Varteig, på Lande, Grålum
og i Rygge, forteller de.

Ble aldri ferdig med Øya

Per og Solveig fikk mange venner på
Øya. Det var vennskap som varte lenge
etter at de flyttet til Onsøy i 1972. Der
overtok de gården til Jespersens familie.
Husene ble restaurert med arbeidsfolk
fra Øya. Kun mureren var fra Onsøy.
Per hadde fått jobben som sykehusprest
i Fredrikstad, den første sykehuspreststillingen i Østfold. Ansvarsområdet var
Fredrikstad sykehus, Veum sykehjem
og Borge sykehjem. Han var der i 10 år
før han fikk soknepreststilling i Rygge,
hvor han også var i 10 år. Men Øya ble
han liksom ikke helt ferdig med. «Vi må
få kirke på Øya,» mente Per. Høsten
1966 stiftet han Hafslundsøy Kirkeforening. Det skulle være en arbeidskirke
som favnet stort - slik han selv gjorde. I
kirkeforeningen fikk han med seg flere
enn de aktive på bedehuset og klarte
dermed å skape et engasjement som
spredte seg over hele Øya. Jespersen
sluttet før kirken var ferdig, så full
førelsen måtte han overlate til Øyabefolkningen selv. Det må ha vært et
stort øyeblikk for ham da han og Solveig
kunne være tilstede ved innvielsen av
den nye kirken 3. desember 1995. Da
fikk de se et synlig resultat av prestegjerningen på Øya og at den hadde satt
dype spor etter seg blant Øyas befolkning. Per var født 1927. I 60-årsalderen
fikk han Parkinsons sykdom, og gikk
av som prest 65 år gammel. Han døde
i 2001, ikke fylt 74 år. De som husker
Jespersen, forteller at han blir man
ikke ferdig med så fort, for han var en
folkekjær mann.
Arild Bøe

Fra et referat etter kirkeforeningsmøtet på
bedehuset i 1967.
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Påskemåltid
I år inviterer vi til JØDISK
–KRISTENT PÅSKEMÅLTID
på Skjærtorsdag i stedet for
ordinær gudstjeneste.
Dette er et samarbeid med
VI-Normisjon og blir på Hasle
menighetssenter skjærtorsdag, 18. april, kl. 18.00 - ca.
21.00.
Skjærtorsdag var dagen Jesus spiste
påskemåltidet med sine disipler. Vi
vil feire et måltid som ligger tett
opp til dette, etter et opplegg utarbeidet av biskop Ole Chr. Kvarme.
Samlingen varer i ca tre timer, men
inkludert i denne tiden er et måltid,
med sosialt fellesskap rundt bordet.
Det blir lesning av tekster og sang,
og mye symbolbruk som vi vil kjenne
igjen fra Bibelens påskefortelling. Alt
skjer ved bordet. Også nattverd.
For å ha en liten peiling på hvor
mange vi skal lage mat til ber vi om
en uforpliktende påmelding pr.
telefon/ SMS til 45 26 52 29, eller
mail til ids@sarpsborg.com (både
telefonnummer og mailadresse er
til Ingrid prest) innen torsdag 11.
april. (NB: du er velkommen også om
du ikke melder deg på, og du kan la
være å komme selv om du har sendt
en påmelding).
Det er helt gratis å komme, men vi
vil ta opp en kollekt til dekning av
arrangementet. Inviter gjerne med
deg noen! Dette blir en fin påskeopplevelse!
Ingrid prest

3 – 6 år,
tirsdager
kl. 18.00 -19.00 på
Hasle Menighetssenter
For mer informasjon:
Camilla Beck Arntsen,
415 23 626

Salmefest for og med
konfirmantene
Søndag 10. mars var det salmefesten
for og med konfirmantene. Det var
et samarbeidsprosjekt mellom alle
menighetene i Sarpsborg prosti, hvor
konfirmantene møttes og sang sammen.
Noen fellessanger, noen sanger som
hvert område sang selv og noen hvor
noen områder sang sammen.
Det hele startet med en sketch hvor
Kåre Thunæs-Marthinsen, Christoffer
Isnes, Thomas Valle Svenning og Nicolay Hauge sang en versjon av Halleluja
av Leonard Cohan.
Ellers sang Varteig, Hafslundsøy og
Skjebergdalen-konfirmantene Deg være
ære, alene. Det var band og god stemning. Helene Selvik holdt tale og Dennis
Lund ledet det.

Varteig Menighetsblad

Karnevalsgudstjeneste
Hafslundsøy kirke, søndag 3. mars 2019
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Håper
på Gud

- Vi hadde ikke mye, men
med en stor flokk med
geiter hadde vi det bra. Så
kom tørken og gjorde om
på livet vårt, sier Ikran,
19 år, tobarnsmor og enke.
Etter å ha mistet alt setter
hun sin lit til at Gud passer på den lille familien
hennes.
Vi møter henne i en leir ved byen Garowe, nordøst i Somalia. På armen har
hun datteren Idil på to år. Og rundt
bena hennes løper en smilende og
leende Halimo, storesøster på fire. I vel
et år har de bodd her. Etter at tørken
satte inn for alvor, og alt raknet.

Sjokkbeskjeden
- Vi hadde først ikke mat, og så heller
ikke noe vann å gi til geitene våre. Vi
hadde knapt nok vann til oss selv. Da
nær alle dyrene var døde, bestemte vi
oss for å reise til et sted hvor vi hadde
hørt at vi kunne få vann, sier Ikran og
forteller at mannen etter en stund fikk
jobb som soldat. Den begrensede lønnen gjorde at de kunne leie et lite hus
i utkanten av byen. Huset var svært

enkelt, men hadde både vann og eget
toalett. Takket være mannens lille
inntekt klarte de seg ganske bra, midt
i tørken mange beskriver som verre enn
den i 2011, da en kvart million mennesker døde.
Så en dag kom sjokkbeskjeden. Ikrans
mann og barnas far var drept i kamp.

Fra dag til dag
- Jeg så ham siste gang i begynnelsen av
fjoråret, sier Ikran og tørker fort vekk
et par tårer fra det støvete kinnet. Den
håpløse situasjonen til tross, smiler hun
til Halimo da hun blir sendt avgårde
for å hente vann fra en av Kirkens
Nødhjelps vannposter. Rent og trygt
vann fra borehull et par hundre meter
ned i grunnen.
- Bortsett fra vann har vi ingenting. Vi
lever fra dag til dag. Den siste uken har
jeg hatt noen proteinkjeks å gi jentene,
nå er det snart slutt på de også, sier
Ikran og tørker kjeksrester fra rundt
munnen til lille Idil. Halimo runder
hjørnet med en breddfull vannkanne.

Må hjelpe mamma
- Ja, det er litt tungt, men jeg klarer det
bra, sier hun og smiler.
- Jeg er sulten. Jeg spiste bare noen
kjeks i går kveld, og ikke noe i dag tidlig.

Jeg skulle gjerne gått på skole, men jeg
må hjelpe mamma. Jeg skulle ønske jeg
hadde en ball jeg kunne leke med, og en
tegneblokk jeg kunne tegne i. Men det
går bra, for vi leker masse likevel.

Lever i håpet
Med Idil knyttet tett til kroppen, feier
den unge tobarnsmoren utenfor det
svært så enkle huset, satt sammen
av noen stokker, spiler og forskjellige
tøystykker i alle slags farger. En godt
voksen dame kommer mot de to, og
rekker Ikran en blå, liten plastpose.
Det er litt mat.
- Vi lever fra dag til dag. Vi aner ikke
når vi vil dø. Jeg kan bare håpe at Gud
vil passe på oss.

Ta godt imot
konfirmantene
Fasteaksjonen er en tradisjon som
strekker seg langt tilbake i tid. For over
50 år siden bestemte menighetene i
Norge seg for å ha en årlig innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid.
Fasteaksjonen er i dag den nest største
innsamlingsaksjonen i Norge, etter TVaksjonen. Aksjonen er lagt i en tid av
kirkeåret som heter fastetiden. Fasten
varer i 40 dager helt fra askeonsdag,
men selve Fasteaksjonen arrangeres
over hele landet søndag til tirsdag før
palmesøndag.

Fasteaksjonen kan gi
rent vann til 175.000
mennesker hvert år
Før påske går rundt 40.000 frivillige
bøssebærere fra 1200 norske menigheter fra dør til dør over hele landet og
samler inn penger til Kirkens Nødhjelps
arbeid. I tillegg mobiliseres tusenvis av
nordmenn til å være med å rette søkelyset mot urettferdigheten som er årsaken til fattigdom og konflikt. Fasteaksjonen ble arrangert for første gang
i 1967, og i dag er bare TV-aksjonen
større i Norge. Til sammen har det
blitt samlet inn 1,2 milliarder kroner
til fasteaksjonen.

Frie midler
De siste årene har innsamlingsresultatet fra Fasteaksjonen ligget på rundt
35 millioner kroner. Det utgjør omtrent
en tredel av Kirkens Nødhjelps årlige
innsamlingsbudsjett. Men mens mange
av tilskuddene til Kirkens Nødhjelps
arbeid er øremerket til bestemte formål
som er avhengige av skiftende politiske
prioriteringer, er gavene fra Fasteaksjonen frie midler. Dette gir organisasjonen større forutsigbarhet, fleksibilitet
og muligheter til å igangsette store
nødhjelpsoperasjoner når katastrofer
inntreffer.

Fasteaksjonen
forandrer verden
Fasteaksjonen samler inn mer enn
penger. Hvert år setter vi også søkelyset på en av årsakene til fattigdom og
konflikt, og hvordan beslutningstakere i
Norge kan gjøre verden mer rettferdig.
Det handler ofte om å formidle til dels
veldig komplekse problemstillinger på
en enkel måte og vise hvordan noen få
enkle tiltak kan utgjøre en stor forskjell.

Som freds- og miljønasjon med store
inntekter fra olje- og gassutvinning
og verdens største sparegris i form av
Oljefondet, har Norge et enormt ansvar
og en enorm mulighet for påvirkning.
De seneste årene har Fasteaksjonen
bidratt til å legge press på norske politikere og næringsliv for å kutte mer
i egne utslipp, ta et større ansvar for
klimatilpasningstiltak i utviklingsland,
stoppe skatteflukt fra fattige land til
skatteparadiser og investere mer av
oljepengene i utvikling og mindre i forurensende og uetiske selskaper.

Hvorfor
Fasteaksjonen?
Fasteaksjonen arrangeres hvert år i
den kristne fastetiden før påske. Mange
nordmenn vet lite om den kristne fasten. Andre ser på fasten som en tid
der man spiser mindre kjøtt og bruker
mer tid på bønn og refleksjon. Men vi
i Kirkens Nødhjelp holder frem en utadvendt og aktiv faste. Den fasten Gud
har valgt skal, ifølge profeten Jesaja,
gjøre oss i stand til: «å løse urettferdige
lenker, sprenge båndene i åket, sette
undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker, å dele ditt brød med sultne og la
hjelpeløse og hjemløse komme i hus.»

Fra mynter til mobil
De seneste årene har bøssebærerne
opplevd at stadig færre nordmenn har
kontanter til bøssene på aksjonsdagen.
Derfor er det viktig at Fasteaksjonen
hele tiden ligger tritt med teknologiutviklingen. Gaver gitt på sms, web,
Vipps og gjennom digitale innsamlingsaksjoner på Facebook, utgjør en stadig
større del av innsamlingsresultatet.

Vil du være med?
Konfirmantene i Varteig og på Hafslundsøy går fra dør til dør på ettermiddagen tirsdag 9. april. Dersom
du har lyst til å være med og gjøre en innsats som bøssebærer, med å kjøre konfirmanter ut til rodene
eller bidra med annet praktisk arbeid kan du ta kontakt med kateket Kåre Edvard Thunæs-Martinsen
på telefon 403 18 710 eller epost: kedt@sarpsborg.com.
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Breidablikks venner
har møter på Breidablikk
følgende dager:

Fredag 26. april kl. 19.00:
Vi får besøk av
Åse og Odd Arne Saltbones,
de forteller om

Går du i 5. 6. eller 7. klasse og liker å ha det gøy med
venner? Lære litt om Jesus? Da er Kode B noe for deg!

«Lia gård-en bebodd rasteplass» i ord og bilder.

Vi møtes på torsdager i Hafslundsøy kirke fra klokken 18 til 20.30.
Vi møtes på torsdagene 21. mars, 11. april, 9. mai.
OBS! Kode B gudstjeneste 19. mai.
Lurer du på noe? Ta kontakt med Kåre Edvard Thunæs-Marthinsen på tlf.
40318710 eller e-post: kedt@sarpsborg.com
Vil du være frivillig?
Her er ting som du kan hjelpe meg med:
Holde orden, alt skal se bra ut.
Handle mat(dere får handleliste av meg).
Dekke på bordet(sette sammen bord til langbord).
Være ansvarlig for Switch – holde orden på at alle skal få spilt, eventuelt arrangere konkurranser.
Lage quiz med premie.
Ha lek/spille for/med kidza.
Sette opp bønnevandring.
Teknisk – ordne med pc og prosjektor (ordne med powerpoint og video).

Vi synger sammen.
.

Andakt ved Odd Arne.

Det er loddsalg og
bevertning på møtene.
Alle er velkommen!

17.maiarrangementet
i Varteig

Kom på Kode B så snakker vi sammen!

Velkommen til tradisjonell
17. mai-feiring i Varteig!

Klubben er i Hafslundsøy kirke onsdagene:
27. mars og 24. april.
24. april er det ungdomsgudstjeneste mellom kl: 20-21,
i tillegg til klubben.
Vi møtes klokken 18-21 på datoene over. Klubben er
beregnet for ungdomsskoleelever. Det blir god tid til
div. spill, henge med venner, spise og slappe av.
Kvelden avsluttes med bønnevandring.
Kontakt: Kåre på 40318710 eller kedt@sarpsborg.com.

Barnetoget går fra kirken kl
12.30 sammen med Varteig og
Hafslundsøy skolekorps.
Gratis is til alle barna når de
ankommer skolen.
Kl 13.00 starter arrangementet, det blir underholdning og
tale for dagen.
Salg av sukkerspinn og mat/
drikke som vanlig.
Lykkehjul.
Gratis leker for barna.
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SIDE
Finn fem feil!

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

Finn 10 jentenavn!

I rutenettet
under har vi gjemt ti jentenavn. Navnene står fra
venstre mot høyre og nedover. Klarer du finne
alle sammen?
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Gi barnebladet
Barnas til et barn
du er glad i!
Disse oppgavene
er hentet fra bladet.

Fargelegg!
Bartimeus var blind. Da Jesus kom forbi, ropte
Bartimeus til ham, og
Jesus ga ham synet tilbake.

Tegninger: Kari Sortland

Frisk på gen
hvileda

Bestill abonnement
på sondagsskolen.no
eller 22 08 71 00.

nive
Jona i Ni

Jona

og den store fisken
24. februar

yde
okbø
n
Den krinSupersetning
kv ne

Supersetning
Salme 102,3

4

3. mars

3. februar

27. januar

Matteus 6,33

2

1 2019
2019
når jeg er i nød.
roper!.
Skjul ikke ansiktet som gjør
deg, svar når jegvisdom

åndskynd kjærlighet og
Supersetning
ikketilenmeg,
Vend
ossøret
Salme 102,3 For Gud ga
som gir kraft,
fikk Ånden
ning
motløs; vi
Supersetus 1,7
2. Timote

3

2019
Skjul ikke ansiktet når
jeg er i nød.
Vend øret til meg,
skynd deg, svar når
jeg roper!

2019
Søk først Guds rike og hans
rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Vitser

En turist kom til
Bergen på en regnværsdag.
Han spurte en gutt som
gikk forbi:
– Si meg, regner det alltid
her?
– Eg vet’kje, svarte gutten,
eg e bare elleve år.
Audun hadde
begynt i første klasse
og skrøt til læreren sin:
– Pappa og jeg vet alt!
– Javel? Hva heter hovedstaden i Mongolia, da?
– Det er det pappa
som vet.
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Vi samarbeider med Varteig
Søndagsskolen kirke men har våre samlinger, som er tilpasset to
Neaskogs og
Filadelfia
aldersgrupper, på Filadelfia
Varteig kl. 10.45
24. mars:

Tårnagenter i Varteig
kirke kl. 11.00

31. mars:

Søndagsskole

7. april:

Vi gleder oss til å treffe dere
alle på søndagsskolen..

Påskefrokost kl. 10.00

14. april:

Fri (palmesøndag)

21. april:

Fri (1. påskedag)

28. april:
Jakten på Varteigtrollet Hasle menighets. kl. 10.00
5. mai:

Søndagsskole

12. mai:

Søndagsskole

19. mai:

Søndagsskole

26. mai:

Sommeravslutning
hos Torill

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

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.

Varteig
Bygdekvinnelag
April:
Påskeferie fra medlemsmøtet.
30. april, 7. og 14. mai:
Lefsesteking på Vestvoll i
forkant av bygdedagen.
Torsdag 23. mai:
Sommertur: Vi besøker Stine
Bjørnstad i Rakkestad. «Fru
Blom.» Hun lager møbler fra
egen skog. Deretter spiser
vi på Solsiden kafé og isbar.
Turen avsluttes med et besøk
på Ringsby gartneri.
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Varteig presteog menighetskontor

Slekters gang

Døpte:

Epost: varteig.prestegjeld@sarpsborg.com
www.sarpsborg.kirken.no
Postadresse:
Varteig menighet, Postboks 237, 1702 Sarpsborg
Besøksadresse:
Varteig menighet, Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg

Varteig kirke:
Hennie Synnøve
Brenne Hanslien
Amalie Lindemark
Klara Parkkila Båssvik
Hafslundsøy kirke:
Nicholas Levi Holand
Anders Nicolai Hansen

Døde:

Oddveig Lappegaard
Leif Johansen
Ann-Karin Guttormsen
Mai Iris Steen Høimyr
Agnete Bakkenget
Ester Irene Juliussen

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.

Ønsker du å annonsere i
Varteig Menighetsblad?
Informasjon om priser etc.
får du ved henvendelse til
varteig@menighetsblad.net

Bokmiljø

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

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.

Avd.
1. Hafslundsøy Bakeri
7. Iseveien senter		
8. Stortorget Rakkestad

69 133460
69 877014
69 221518

Fax kontor		

69 133470

-en annerledes bokhandel
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
Fredag 19. april

Langfredag
Matt 26,30–27,50
Varteig kirke kl. 11.00:
Pasjonsgudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen.

Søndag 21. april

Påskedag
Joh 20,1–10
2 Mos 15,1–3 og Kol 2,12–15
Varteig kirke kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen. Offer til KFUK-M
Østfold krets.
Varteig kirke.

Søndag 31. mars

3. søndag i fastetiden
Luk 22,28–34
Sak 3,1–5 og 2 Kor 12,7–10
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til konfirmantarbeidet
i Varteig sokn.

Onsdag 24. april

Søndag 14. april

Palmesøndag
Joh 12,1–13
Sak 9,9–10 og Fil 2,5–11
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog
Kåre Edvard Thunæs-Martinsen. Offer
til menighetens trosopplæringsarbeid.

Torsdag 18. april

Skjærtorsdag
Joh 13,1–17
Salme 116,1–14 og 1 Kor 11,23–26
Hasle menighetssenter kl. 18.00:
Påskemåltid ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen, i samarbeid med VI-Normisjon. Offer til dekning av arrange
mentet.

Med forbehold om endringer.

Fredag 17. mai

Grunnlovsdag
Luk 17,11–19
5 Mos 8,11–14 og 1 Kor 4,7
Varteig kirke kl. 11.30:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid
D. Levinsen. Offer til kulturutvalget i
Varteig sokn.

Hafslundsøy kirke kl. 20.00:
Ungdommens påskegudstjeneste/Klubben ved sokneprest Ingrid D. Levinsen
og menighetspedagog Kåre Edvard
Thunæs-Martinsen.

Hafslundsøy kirke

Søndag 19. mai

Søndag 28. april

5. søndag i påsketiden
Joh 17,6–11
1 Kong 8,12–13.27–30 eller
Apg 11,1–18 og Ef 2,17–22
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kåre Edvard Thunæs-Martinsen.
Utdeling av 4-årsbok og 6-årsbok. KodeB. Offer til Søndagsskolen, Østfold
krets.

Søndag 5. mai

6. søndag i påsketiden
Matt 6,7–13
1 Kong 3,5–14 eller Apg 12,1–17 og
Ef 3,14–21
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til menighetsarbedet.

Søndag 7. april

4. søndag i fastetiden
Joh 6,24–36
5 Mos 8,2–3 og 1 Kor 10,16–17
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til Kirkens Bymisjon i Sarpsborg.

Søndag 12. mai

4. søndag i påsketiden
Joh 14,1–11
Jes 40,26–31 eller Apg 8,26–39 og
2 Kor 4,14–18
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, Offer til menighetsar
beidet.

Hasle menighetssenter.
2. søndag i påsketiden
Joh 20,24–31
Jes 45,5–8 eller Apg 1,1–5
og 1 Pet 1,3–9
Hasle menighetssenter kl. 10.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen. Offer til KRIK
- Kristen Idrettskontakt. Jakten på
Varteigtrollet etter gudstjenesten,
3. søndag i påsketiden
Mark 6,30–44
Salme 23,1–6 eller Apg 5,27–42
og 1 Pet 5,1–4
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen og menighetspedagog Kåre
Edvard Thunæs-Martinsen. Konfirmantenes gudstjenesteprosjekt. Offer til Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet.

Søndag 26. mai

Torsdag 30. mai

Kristi himmelfartsdag
Joh 17,1–5
1 Sam 2,1–9 eller Apg 1,1–11
og Ef 1,17–23
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid
D, Levinsen. Offer til menighetens
misjonsprosjekt.

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy
VELKOMMEN TIL

HAFSLUNDSØY
BARNEGOSPEL!

Hafslundsøy barnegospel er et kor der alle
sangglade skolebarn er hjertelig velkommen!
Vi øver annenhver tirsdag kl 18.00 -19.00
i Hafslundsøy kirke og vi har plass til flere.
Øvelser: 26. mars., 9. april, 23. april, 7. mai, 21, mai og 4. juni.
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 18. april (Skjærtorsdag) kl. 18.00:
Påskemåltid. (Se omtale på side 6.)
Torsdag 23. mai kl. 19.00:
«Kan vi tro på mennesket? Om godhet, ondskap, altruisme (det motsatte av
egoisme), kjærlighet og synd.» v/ filosof Hans Herlof Grelland.
Sang ved Arild og Hege Ravneng.

Formiddagstreff i Hafslundsøy kirke
Vi inviterer til Formiddagstreff hver 4. tirsdag i måneden kl. 11.00 i Hafslundsøy kirke. Det er hyggelige
samvær med variert program, bevertning, utlodning
og andakt.
Denne våren er formiddagstreffene på følgende datoer:
Tirsdag 26. mars: Besøk av Åse Bøe Saltbones og Anne Brundtland: «Hans
Børli 100 år – i dikt, bilder og musikk».
Tirsdag 23. april: Formiddagstreff med påskeglede v/ Ingrid og Leif Levinsen
Tirsdag 28. mai.
Hver gang har vi et hyggelig fellesskap, bevertning, utlodning og andakt.

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

Varteig
Historielag
Varteig Historielag er inne i et
aktivt år. To møter er avholdt, og
i disse dager har også historielaget
arrangert årsmøtet for Østfold
Historielag. Vi minner om følgende møter og arrangementer fram
mot sommeren:
Mandag 1. april kl. 19.00:
Møte i Bygdehallen. «Robert Normann»,
sang og fortelling med Per Olaf Toftner.
Mandag 6. mai:
Tur til Historica i Rakkested. Påmelding.
50 kroner i inngangspenger. Varteig Historielag spanderer kaffe og rundstykker.
Søndag 16. juni:
Bygdedagen.
Varteig Historielag hadde sin kalender for
2019 ferdig i god tid før jul. Har du ikke fått
sjansen til å skaffe deg kalenderen med
gamle Varteig-bilder, kan du henvende
deg til en av de tillitsvalgte i laget. Prisen
er 100 kroner.
Det samme kan du gjøre hvis du vil ha
historielagets årstidsskrift Inga for 2018.
Vi setter rekord med hele 100 siders hefte,
men prisen er fortsatt bare 100 kroner. God
lokalhistorie er det også i kulturminneheftet for Ovaskogs, som du også får for 100
kroner.
CD’en med komplett tekst-hefte med lokale
ord og uttrykk som ble laget i 2014, «Sånn
prekæ døm i Varte før i tiæ» inneholder
rundt 700 dialektiske ord med forklaring,
en lengre dialog, stedsnavn med lokal uttale og mange artige uttrykk. Prisen for
CD med hefte er 150 kroner.
Vi minner også om at historielaget har
flere eldre Inga-utgaver for salg, og likeså
de tre DVD’ene med skolefilmen fra 1959/
bygdefilmen fra 1961, kommunefilmen fra
1984 og fløterfilm/1861-skuespill (stykkpris
kr. 170).
Bestilling kan skje til historielagets tillitsvalgte, eller på varteighistorielag@
gmail.com.
Inga-hefter, kalendere, DVD’er og dialektCD vil også bli solgt på bygdedagen.
For mer informasjon – se:
www.varteig-historielag.no
Alle er hjertelig velkommen til våre arrangementer, og ta gjerne med deg en bekjent!
Det er romslig kaffepause med loddsalg på
hvert møte.
Styret

