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Neste nummer av Varteig menig
hetsblad, 62019 er planlagt i uke 
48, i slutten av november. Frist for 
å levere stoff blir 12. november.

Nr. 12020 er planlagt i uke 4, i 
slutten av januar. Frist for å levere 
stoff blir 7. januar.

Nr. 22020 er planlagt i uke 12, i 
midten av mars. Frist for å levere 
stoff blir 3. mars.

Nr. 32020 er planlagt i uke 21, i 
midten av mai. Frist for å levere 
stoff blir 5. mai.

Nr. 4-2020 er planlagt i uke 35, i 
slutten av august. Frist for å levere 
stoff blir 11. august.

Nr. 5-2020 er planlagt i uke 41, i 
midten av oktober. Frist for å le
vere stoff blir 22. september.

Nr. 62020 er planlagt i uke 48, i 
slutten av november. Frist for å 
levere stoff blir 10. november.

Opplag: 2.200

Trykk:
Møklegaards Trykkeri AS,

Fredrikstad.

Postgiro: 1020.29.91624

15.10 kl 11.00:  Formiddagstreff i Betania, Ise 
 Torill Bredeg taler.  Sang av Svein og Knut
16.10 kl 18.00: Bønnesamling i Betania, Ise
27.10 kl 17.00: Storsamling i Hasle Menighetssenter
 Tema: ”Forfulgte kristne”
 Taler: Marianne Haugerud
31.10 kl 19.00: Undervisningskveld i Hasle Men. senter   
             Tema: ”Evangeliet i handling - Om diakoni”  
  Taler: Biskop Atle Sommerfeldt    
  Sang av Camilla Beck Arntsen
06.11 kl 18.00: Bønnesamling i Betania, Ise
14.11 kl 19.00: Undervisningskveld i Hasle Men. senter   
  Tema:  ”Forvalteransvar og skaperverk”  
  Taler: Jan Ingar Båtvik
19.11 kl 11.00: Formiddagstreff i Betania, Ise    
  Gunnar Navestad taler og Tor Bersvensen   
  synger
24.11 kl 17.00: Storsamling i Hasle Menighetssenter
 Tema: ”Bibelen”
 Taler: Hans Johan Sagrusten
12.12 kl 19.00:  Undervisningskveld i Hasle Men. senter   
 Tema: ”Mens vi venter”
 Advent- og julesangkveld med BLMK - 

 BitteLiteMiniKor
17.12 kl 11.00:  Formiddagstreff i Betania, Ise 
  Finn Olav Myhre taler     
  Sang av 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
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Kunsten å leve
Kjære medmenneske!

 Ingen andre kan leve ditt liv
 Ingen andre vet hvordan du bør leve
 Livet er ikke et problem du skal løse
 Livet er et mysterium du skal leve
 Å leve er å gjøre deg selv sårbar
 Alle mennesker er verdifulle
 Gud lager ikke søppel

Slik åpner Jan Vincent Johannessen sin bok: Kunsten å leve. 

Det er en flott tittel på en bok: Kunsten å leve.
Det kunne stått i Bibelen: «Gud lager ikke søppel», men det er altså formulert av en kunstner. Kunst-
verket derimot er Guds. Hvert menneske på jorden og alt som lever og gror i skaperverket er Guds 
fantastiske kunst. «Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernene, som du har 
satt der, hva er da et menneske, siden du kommer det i hu, et menneskebarn, siden du tar deg av det? 
Du gjorde ham lite ringere enn Gud og kronet ham til herre over dine henders verk.» Så store ord 
leser vi i Salmenes bok 8.4f.

Mennesket er skapt i Guds bilde, vi ligner på Gud, vi har skaperevner til å være Guds medarbeidere 
i den videre skapelse og forvalte alt han har skapt. Det enkelte menneskes verdi er å være «lite rin-
gere enn Gud». Når det går opp for oss, falmer alle ukebladenes, reklamens og medias krav til det 
som ansees som vellykket eller mislykket. 

Vi oversvømmes av krav til hvordan kroppen skal se ut, hvordan vi kan holde på ungdommen i oss – 
man skal jo ikke bli gammel i denne hysteriske ungdomskulturen! Og vi skal kjøpe alt mulig. Alt for 
at vi skal bli mer lykkelig. Alle skal ha penger av oss. Og alle prøver å fortelle oss at vi er dårligere 
mennesker hvis ikke vi er med på kjøpepresset.

Og så er samfunnet blitt så krevende på data! Alt skjer på data. Eldre mennesker kan jo få mindre-
verdighetskomplekser av sånt. Man henger ikke med lenger! De har levd et langt og produktivt liv 

og gjort både rett og skjell for seg i arbeidsliv og samfunnsliv tidligere. 
Men nå duger de ikke til det helt elementære lenger, for alt er på data.

Man kan kjenne seg mindre verdt av alt dette. Men se på deg selv, 
kjære medmenneske, du er mer verdt enn alle penger og status-
roller og vellykkethet eller mislykkethet i denne verdens øyne. 
Du er dyrebar for Gud, for han har skapt deg i sitt bilde. Du eier 
i ditt hjerte en verdi som aldri kan betales med noe som helst. 

Nå er det høst og vi synes kanskje at livet holder på å gå i dvale 
for vinteren, at en smule depresjon tar tak i oss.
Det behøver ikke bli slik.
Høsten minner oss om at skaperverket er i Guds hånd. Han 
råder over liv og over død. Også jeg får leve i Guds nådige og 
gode hånd. Der er jeg trygg i liv og i død og i evigheten.
Men nettopp i den mørke årstiden trengs lysglimtene, trengs 

varmen fra mennesker som lever og våger å gi av seg selv. La oss 
se hverandre! Det er godt å dele med hverandre den kjærligheten 
Gud først har gitt oss. Gud lager ikke søppel! God høst!

      Leif Levinsen
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Bandylaget fra 1960: Bak: Gunnar Skoglund, Steinar Lunde, Jan Torp, Bjørn 
Guldberg, Kristoffer Olsen, Helge Iversen. Foran: Kai Olsen, John  Iversen,  
Odd Pedersen, Helge Kristiansen, Steinar Berg. Vinteren 1957 spilte Hafslund 
i hovedserien i bandy. (Foto i klubbhuset).

Gamle glimt fra Varteig og Hafslundsøy

Hafslund IF - Klubben i våre hjerter

 Det lå lenge sensasjon i lufta
Vi været lenge en sensasjon i rundeoppgjøret på Hafslundbanen i går. Hafslund 
hadde vært ubeskjeden nok til å ta ledelsen to ganger i kampen, og da det var 2-1 
så det faktisk ut til at det skulle holde. Lyn hadde nå bare 10 mann på banen. Ytre 
venstre Axel Berg var skadet og satt utenfor.
Men så kom lagets indre venstre, Ole Stavrum, tre ganger igjennom og scoret. Det vendte selvsagt kampen 
til Lyns fordel. Selv om Hafslund kjempet mot slutten - også med 10 mann på banen, etter at c.f. Kjell 
Pettersen ble skadet - maktet ikke laget å ta igjen Lyn-ledelsen. Kampen åpnet ganske sensasjonelt idet 
Hafslund allerede etter 4 minutters spill tok ledelsen. Et corner-spark fra Helge Kristiansen på høyresiden 
gikk helt over til venstre der Tore Eliassen sto klar og dundret ballen i mål.
Slik innledet journalisten i SA sitt referat fra 2.-rundekampen der Hafslund hadde fått Oslo-laget Lyn 
på besøk 20. juni 1963. Lyn var på den tiden ett av Norges beste lag. Nummer to i serien det året, og 
slått ut av cupmester Skeid i kvartfinalen.
Kai Olsen husker godt Lyn-kampen. Han lagde til og med et dikt for anledningen: 
 Sjølve Lyn hadde vi på besøk. 
 Det var bare så vidt vi røk. 
 Vi kjempet så gresstustene føk 
 og av kortbuksa lukta det løk.
Kai ler litt av dette nå, men synes det er greit nok at verset blir gjenoppfrisket.
- Det var nok et av de store øyeblikk i Hafslunds fotballhistorie, forteller han entusiastisk. - Vi var kom-
met til andre runde i cupen og skulle spille mot Lyn. Det var over 2000 tilskuere på Hafslundbanen 

og store forventninger til hva et 4. divisjonslag kunne 
prestere mot et 1. divisjonslag. Terje Hansen hadde nylig 
skadet seg, og det var stor dramatikk i laget. Hva gjør vi 
nå? Like før kampen skal begynne kommer Johan Skjøn-
haug kjørende på moped. «Fort deg» var beskjeden, «du 
må skifte, vi begynner om fem minutter». Som sagt, så 
gjort, dermed fikk laget fullt mannskap. Å møte et topplag 
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Hafslundbanen. I dag står Hafslund Idrettsforening frem som en sunn og 
god forening. Anlegget som disponeres er et av de flotteste i distriktet. (Foto: 
Arild Bøe).

Kronprins Harald og president Nyerere ankom-
mer Hafslundbanen med helikopter. Rødgår-
dene i bakgrunnen. (Faksimile SA).

var ikke hverdagskost for Hafslund, som kun hadde et lite klubbhus med to rom, ett 
for hjemmelaget og ett for bortelaget og fellesdusj med kaldt vann.

Det var Hafslund som gjaldt
Jeg hadde en stund gått med tanken om å lage en liten fortelling om Hafslund Idretts-
forening, klubben som alle på Øya har et forhold til, enten man var aktiv eller ikke. Jeg 
tok meg en tur ned å banen en tirsdag i april, for tirsdag er dagen da «oldboys-gutta» 
møtes til dugnad med «nogo attåt». For på dugnad må det også være kaffe og kake, 
samt prat om dagens situasjon og om tidligere bragder i klubben. Et viktig møtested 
for trofaste fotball- og tribuneslitere. En av de som har slitt ganske lenge og vært 
trofast i klubben, er Kai Olsen.
Kai blir 80 år til vinteren, men fotballinteressen er fortsatt der. Selv har han spilt 
fotball til han var over 60. - De var trofaste de som spilte på Hafslund, sier Kai med 
ettertenksomhet. - Tenk bare på Helge Iversen. Han var en suveren fotballspiller 
og kunne ha gjort det stort som spiller hvis han hadde byttet klubb. Eller Helge Kristiansen, og flere andre med ham som var gode 
nok for større klubber. Ingen av dem ville verken til SFK eller FFK. Der var det jo så strengt, sier Kai. - Ikke fikk de lov å ta seg en 
røyk en gang, ler han. Det var Hafslund som gjaldt. Alle på laget hadde jobb ved siden av, så fotball var avkobling, fritid, samhold og 
kameratskap, forteller han videre, og legger til: - Helge Iversen hadde sin jobb i Hafslund-konsernet. I lunsjpausene sine kunne han 
gå ned på banen med bøtter og gjødsle med bare hendene. Familien bodde i «Vaskerstua» mellom Sarpebrua og Grøtebrua, kort vei 
til banen med andre ord. Han var en ildsjel. Takket være Helge Iversens kontakt med Hafslund fikk vi midler til flomlys, som eneste 
klubb i Østfold på den tiden.
På høsten, når fotballseriene var over, var det «Flomlyscup» på Hafslundbanen en hel uke. Lag fra hele Østfold deltok, uavhengig av 
hvilken divisjon de var i. Det ble spilt mange kamper og det gikk hardt utover matta. Men verst var det nok den gangen på 1960-tal-
let da det var rideoppvisning av russiske kosakker på Hafslundbanen. Hester galopperte rundt på banen mens de ridende kosakkene 
drev akrobatikk. Kjempeflott forestilling, jeg tror ikke mange lag ville stilt gressmatta si til disposisjon på denne måten, sier Kai.

Hafslundbanen - landingsplass for helikopter
At banen kunne brukes til andre formål, ble også bekreftet da daværende kronprins Harald og presidenten i Tanzania, Julius Nyerere, 
landet med tre helikoptre på banen ved Nyerere sitt besøk i Norge i april 1976. Han besøkte Hafslund og den nye Sarp kraftstasjon. 
Overingeniør Arne Mikkelsen - som også var engasjert i byggingen av ny kirke på Øya - viste de rundt. Mikkelsens sønn, Bård, er 
også helikopterflyger og har med Hafslund IFs velsignelse fått lov til å bruke Hafslundbanen som landingsplass da han var på besøk 
hos sine foreldre som bodde i nærmeste hus til banen.

Fotball på Hafslund siden 1908
Fotball i Hafslund-området er gammelt. Her har vært spilt fotball siden 1908. Klubben da het Hafslund fotballklubb og i spissen for 
den klubben var den senere statsminister Oscar Torp. Både han og broren spilte på det laget. De hadde bane bak Hafslund kirke. Det 
var ikke så mange klubber i landet i 1908, så de var tidlig ute. Men den klubben ble lagt ned på 1920-tallet en gang.
Kai må tenke seg om. - Var det i niogtyve, mon tro? - Husker du William Smith? spør han meg plutselig. - Han var over to meter 
høy. Ikke lett å spille mot ham. Han og Frank Thøgersen tok initiativ til å starte opp igjen i 1934 og klubben ble hetende Hafslund 
Idrettsforening, forteller han.
Over 70 personer var med på dette møtet. Takket være stor 
dugnadsinnsats, velvillighet fra AS Hafslund, Hafslund 
Karbid og Hafslund Sulfid kunne man få anlagt ny bane 
på Hafslundsøya. Klubben fikk leie tomt av AS Hafslund 
på det stedet hvor den også i dag holder til. Grusbanen var 
ferdig utpå høsten 1935. Gressbanen ble innviet i 1949.
Kontingenten det første året var 6 kroner for de som hadde 
arbeid, og for arbeidsledige var den 3 kroner. Innmeldings-
avgift var henholdsvis 1 krone og 50 øre. I tillegg til fotball 
spilte de også bandy og hadde damelag i håndball. Bandy 
ble spilt på Østhølen når isen hadde lagt seg. Nesten alle 
fotballklubbene spilte bandy om vinteren. En gang skjedde 
det at isen brast under en kamp og alle spillerne ble stå-
ende i vann til knes. Det er jo ikke dypt der, så det gikk 
jo bra. - Vi visste jo at det ikke var farlig om isen skulle 
briste, sier Kai. - Helst ønsket vi jo is på banen, men det var
vanskelig for vi hadde ikke egen tankbil. Men noen ganger 
kunne Helge Kristiansen få tak i en tankbil og lagde flott 
is. Da ble det folksomt på banen, både av store og små. 
Skøyter var jo enormt populært på den tiden. Det ble til 
og med spilt landskamp mot Sverige på Hafslundbanen. 
Det er vel den eneste gangen vi har slått Sverige i bandy, 
tror vi vant 3-2.

Fortsetter på neste side.
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Landslagsspillere fra Hafslund
Foreldrene til Kai bygde hus i Hagastuveien da Kai 
var 17 år. Fram til da hadde han vært gutte- og junior-
spiller i Borgen. Fotballinteressen fikk han inn med 
morsmelka. Hans mor, Ruth, var søster til den legen-
dariske fotballspilleren i SFK, Rudolf Lunde. Med stor 
utbygging på Hafslundsøy på 1950- og 60-tallet var 
det naturlig at barn og ungdom søkte til Hafslund-
banen. Hafslund IF var nå etterhvert blitt Øya-laget 
og i våre øyne det beste laget i verden - syntes vi. Vi 
som var barn og ungdom den gangen, hadde stor tro 
på at Hafslund kunne gå videre i cupen.
Vi lurte også på hvorfor ingen fra Hafslund var på 
landslaget? Det skjedde ikke den gangen, men senere. 
Klubben har fostret to landslagsspillere, Jan Fjære-
stad og Tom Halvorsen. Jan gikk til Moss og spilte 
sju kamper på landslaget (1987-88) og scoret ett mål. 
Tom var målvakt for det norske juniorlandslaget i 
1968, mens han spilte for Hafslund og fikk med seg 
tre kamper. I tiden 1971-85 var han målvakt for Østsiden. Tom kunne gjøre mang en goalgetter fortvilet. Drillo har sagt en 
gang om Tom at han er verdens beste målvakt i lavere divisjoner.

Stor laginnsats også utenfor banen
Kai må berømme laginnsatsen også utenfor banen. - De sto jo på for laget, alle mann. Det gamle klubbhuset lå langs banen 
mot elva og var veldig enkelt. Nytt klubbhus var innflytningsklart vårparten 1975. Arne Johnny Halvorsen spilte både fotball 
og bandy, og han var bygningsmann.

Han tegnet det nye klubbhuset og fikk med seg en gjeng dugnadsfolk som satte 
opp et nytt, flott klubbhus, nesten helt gratis. De aktive kunne nå glede seg 
over et moderne dusjanlegg og trivelige garderober og badstue. I tillegg hadde 
klubben fått et kjærkomment samlingssted for sine medlemmer. Storsalen 
var på hele 92 kvadratmeter og var fullt utstyrt med kjøkken. Langs banen 
mot Nordbyveien sto et høyt plankegjerde som var kostbart å vedlikeholde. 
Dette ble byttet ut med et nettinggjerde, noe som gjorde området mer åpent, 
men sjarmen med plankegjerdet med port og inngangsdører ble borte. Om-
rådet øst for banen mot elva ble fylt ut, slik at det våren 1981 sto ferdig en 
ny grusbane som i dag er belagt med kunstgress. Midt i velstanden kommer 
Kai til å tenke den tunge tiden på 1970-tallet før alt dette skjedde og hvor det 
var vanskelig å få tillitsmenn til klubben. - Årsmøtet ble holdt i kiosken til 
Leif, eller Leifs bar han nå kalte den. På årsmøtet var det vel bare fire-fem 

mann, men som viste handlingskraft og klarte å snu det hele til noe positivt, sier han oppmuntret.
Klubben hadde tidligere bandy, ishockey, friidrett og håndball på aktivitetsplanen, men er i dag konsentrert om fotball og 
spiller i 7. divisjon. I dag står Hafslund Idrettsforening frem som en sunn og god forening. Anlegget som disponeres er et av 
de flotteste i distriktet. Det er kanskje passende å avslutte med et annet vers som Kai har skrevet om klubben da de tidlig 
på 1980-tallet gikk fra 5. divisjon til 3. divisjon på to år, nettopp de to årene Kai var leder i klubben. - Men det er ikke min 
fortjeneste, sier han. - Vi ansatte Åge Rossfjord, fra vår egen klubb, som trener og han gjorde en formidabel jobb med laget. 

På dugnad: Kai Olsen, Sverre Øby, Torbjørn Arnesen. (Foto: Arild Bøe)

Den gamle porten ved Nordbyveien. (Foto: 
Ukjent).

Verset går sånn:
     En gang var vi i divisjon tre, 
     og kom fort et par trapper ne´
     Ingen Hafslund-gutt griner for det. 
     At vi kommer igjen skal du se!
Men nå er det ikke bare Hafslund-gut-
ter å se på banen. Nå har også jentene 
fått sin plass i klubben. 
Som i alle år har Hafslund hatt et solid 
forankring i satsingen på barn og unge, 
og er med i det formelle samarbeidet 
- SAMS (Sammen for Sarpsborg) - et 
spillerutviklingsprosjekt som omfatter 
16 av klubbene i distriktet.

Arild Bøe

Dugnadsgjengen i dagligstua med kaffe og wienerbrød. Til venstre: Steinar Arnesen, 
Terje Hansen, Gisle Magnussen, Rolf Arne Olsen, Tor Alsen, Edgar Andreassen, Rolf 
Halvorsen. Til høyre: Sven Ole Arnesen, Leif Karlsen, Per Otto Andresen, Svein Pet-
tersen, Jan Svendsen, Stig Otto Kristiansen. (Foto: Arild Bøe).
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Bispevisitas i
Varteig sokn

 
I uke 44 er det bispevisitas i Varteig sokn, og biskop Atle Sommerfeldt med følge vil 
komme på besøk. I løpet av denne uken er biskopen med på mange arrangementer og 
gjennom dem møter han både kommuneledelse, lokalbefolkningen i ulike grupper, 
lokalt næringsliv, menigheten i ulike aldersgrupper og skoleungdom. De punktene i 
programmet som er angitt med klokkeslett er åpne for alle, så hjertelig velkommen 
til å delta!

Tirsdag 29. oktober:
► Kl. 09.00: Åpningsgudstjeneste i Hafslundsøy kirke, 
 ved Ingrid prest og biskopen. Nattverd. 

Ellers denne dagen skal biskopen besøke ungdomsskoleelever på Varteig skole, ha møte med 
skoleledelsen i Sarpsborg kommune, besøke Bergerud gård og få en orientering om 

tømmerfløtingen som har vært på Furuholmen, spise middag hos sognepresten 
og ha møte med Historielaget i Varteig.

► Kl. 19.30: Kveldsbønn i Varteig kirke ved prost Kari M. Alvsvåg.

Onsdag 30. oktober: 
►Kl. 09.00 Morgenbønn i Varteig kirke ved Ingrid prest.

►Kl. 10.00 Biskopen blir med Seniorgruppa i Varteig på tur. (Oppmøte 
på parkeringsplassen til Coop Extra på Øya.)

Ellers denne dagen skal biskopen besøke Gundersen Galvano på Hafslunds-
øy, ha møte med NAV i Sarpsborg, ha møte med prost og kirkeverge og være 

med på fest for frivillige medarbeidere i menigheten.

Torsdag 31. oktober:
► Kl. 09.00 Morgenbønn i Hafslundsøy kirke v/ Ingrid prest.

Ellers denne dagen skal biskopen være med på barnehage-
gudstjeneste i Hafslundsøy kirke, besøke redesignbutikken 
«Gøy på landet» på Ise, ha møte med kommuneledelsen, 
samtaler med ansatte, og møte gammelt og nytt menig-
hetsråd.

► Kl. 19.00 Undervisningskveld på Hasle menighets-
senter. Tema: «Tro til handling – om diakoni» ved biskopen. 
Sang av Camilla Beck Arntsen.

Søndag 3. november:
► Kl. 11.00: Visitasgudstjeneste i Varteig kirke ved 
biskopen med fler. Sang av Varteig menighetskor og 
barnekoret Minsten/barnegospel. Nattverd.

► Etter gudstjenesten er alle velkommen til kirkekaffe 
på Breidablikk, med visitasforedrag ved biskopen og 
markering av at Varteig og Hafslundsøy blir grønn 
menighet.
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I sommer er det  montert ny 
kjøkkenbenk og oppvask-
maskin på Hasle menighets-
senter.
Utstyret er levert av Culina. 
Dugnadsarbeidet er utført av 
styremedlemmer, her repre-
sentert ved Sigbjørn Kampe-
nes og Knut Holmen. 

Ny oppvaskmaskin på
Hasle menighetssenterTo kor

blir ett
Minsten og Hafslundsøy 
barnegospelkor  slår seg 
sammen til et nytt kor. Dette 
vil være et kor som øver an-
nenhver onsdag i ulik uke på 
Hasle menighetssenter. 

Skolebarna øver en halvtime før de 
minste kommer, slik at de får litt 
mere utfordrende sanger,  så øver 
de sammen med de små den neste 
halvtimen. 
På konserter etc så vil de store få 
synge litt alene,  dette gjelder også 
de små, og noen sanger sammen. 
Camilla Beck Arntsen er leder og 
Tom Rønningsveen spiller piano. 
Det er ønskelig med en voksenper-
son til som kan være reserve ved 
fravær og også være til hjelp ved 
ulike anledninger. Meld i fra til 
Camilla hvis dette er av interesse. 

Øvelsestider: 

Onsdag ulik uke. 
Skolebarna fra kl. 17.30 til 19.00.
3 til 6 år fra kl. 18.00 til 19.00. 

Nye medarbeidere
i Varteig sokn
Monica Therese Søvde er tilsatt 
som daglig leder i Skjeberg i 75 
prosent stilling, og i Varteig i 25 
prosent stilling. Hun begynner 7. 
oktober.

Julie Karense Karstensen er tilsatt 
som ny menighetspedagog i 100 
prosent stilling. Hun begynner ca 
1. desember. 

Begge kommer fra tilsvarende stil-
linger i Fredrikstad. Vi ønsker dem 
varmt velkommen til oss!

Les menighetsbladet
på internett:

www.varteig.menighetsblad.net



Nytt menighets-
råd i Varteig
Dette er det nye menighets-
rådet i Varteig etter Kirke-
valget 8. og 9. september:

Faste medlemmer:
Ingrid Sikkeland Lunde
Åslaug Sødal Gabestad
Kjell Øivind Lunde
Kine Merete Bergerud
Kirsten Ingeborg Holmen
Anne-Marie Borgen
Varamedlemmer, i rekkefølge:
Lill-Anita Martinsen
Dagfinn Hansen
Ingrid Margrethe Westgård
Knut Bøe
Ketil Strebel

Det første møtet for det nye me-
nighetsrådet blir tirsdag 22. ok-
tober i Hafslundsøy kirke. Dette 
blir et felles møte med sittende 
menighetsråd, og det nye rådet 
konstituerer seg.

Det nye bispe-
dømmerådet
Det nye bispedømmerådet 
får følgende sammenset-
ning etter kirkevalget i 
september:

Valgt av kirkens medlemmer:
Karin-Elin Berg, Fredrikstad,  
Åpen folkekirke.
Erling Birkedal, Nittedal, 
Nominasjonskomiteens liste.
Ole Jacob Flæten, Lillestrøm,  
Åpen folkekirke.
Thomas Bjørtomt-Haug, Jessheim, 
Bønnelista.
Sidsel Repstad, Kolbotn, 
Nominasjonskomiteens liste.
Helene Lunder Eriksen, Fredrik-
stad, Åpen folkekirke.
Aksel Reuben Eriksen, Skedsmo-
korset, Åpen folkekirke.

Fast representant lek kirkelig 
tilsatte: Kristine Lund Almås, 
menighetspedagog, Råde. 
Fast representant prest:
Dag Ketil Hartberg, sokneprest, 
Drøbak.
Biskop Atle Sommerfelt.

10 ting du kan gjøre for 
å kutte plastforbruket
1. Velg kvalitet. Produkter med god kvalitet, tidløs 
design og lang levetid er best for miljøet - og oftest 
mest verdifulle for deg som eier dem også. 

2. Kjøp og selg brukt. Ting som allerede er laget, bør 
brukes lengst mulig. 

3. Reparer. Alle produkter, fra klær til sykler til 
elektronikk, kan inneholde plast. Hvis du reparerer 
framfor å kjøpe nytt, bruker du mindre plast.

4. Unngå engangsprodukter. Ta med handlenett på 
butikken. Mange nettbutikker selger nett til frukt og 
grønt, som du kan bruke i stedet for de tynne plastpo-
sene du får i butikken. 

5. Velg plastfritt på kjøkkenet. Skjærefjøler i tre er 
bedre miljøvalg enn skjærefjøler i plast. 

6. Kjør mindre bil. Hver gang du erstatter en biltur 
med kollektivtransport, sykkel eller gange, reduserer 
du utslippene av mikroplast.
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7. Mal med miljøvett. Maling kan inneholde blant annet akryl. På avveie 
blir det til mikroplast. Ikke skyll ned malingrester fra vask av utstyr i 
avløpet. Lever malingrester, malingsspann og brukt utstyr til gjenvin-
ningsstasjoner i kommunen din. Sørg for at kluter og annet med mindre 
malingrester havner i restavfallet slik at det blir destruert. 

8. Slutt å kjøpe syntetiske klær. De avgir mikroplast under bruk. Velg hel-
ler klær av naturmaterialer som lin, norsk ull og økologisk bomull. Bruk 
de syntetiske klærne du har til de er utslitt, men kjøp en vaskepose som 
fanger opp mikroplasten før den havner i avløpet. Slike vaskeposer får du 
blant annet kjøpt hos Kid og Norrøna.

9. Plukk litt plast hver dag. Hvis hver femte nordmann plukker fem søp-
pelting fra bakken hver dag, fjerner vi 35 tonn søppel fra naturen hver 
eneste dag. 

10. Kast plast på riktig sted. Det er nesten umulig å unngå all plast i hver-
dagen, men plast er først og fremst et problem når det havner på avveie. 
Ta med deg søpla hjem når du er ute i naturen. 

Les tipsene i sin helhet på «Framtiden i våre hender» www.framtiden.no, 
skrevet av Håkon Lindahl.

Etter gudstjenesten i Varteig kirke søndag 3. november er det 
kirkekaffe på Breidablikk i forbindelse med bispevisitasen. Der 
blir det markert at Varteig og Hafslundsøy blir grønn menighet.



Varteig Menighetsblad10

Dette går pengene til
Årets TV-aksjon skal skape et bedre liv for kvinner i noen av 
verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi 400 000 
kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over 
egen kropp og få sin stemme hørt. 

Kvinner og barn 
rammes hardest
Kvinner og barn rammes hardest av 
fattigdom, og kvinner har ikke de sam-
me mulighetene og rettighetene som 
menn. Færre kvinner får gå på skole, 
de tjener mindre og eier sjeldnere land 
enn menn. De har mindre sjanse til å 
få egen inntekt, og blir oftere utsatt for 
vold i hjemmet, på arbeidsplassen og i 
samfunnet ellers.  
I utviklingsland er bare én av ti land-
eiere kvinner, og 104 land har fremdeles 
lover som forbyr kvinner å ta enkelte 
jobber. Sosiale normer i mange land 
begrenser mulighetene kvinner og unge 
jenter har. Med årets TV-aksjon skal vi 
gjøre noe med dette, slik at kvinner får 
mulighet til å skape et bedre liv for seg 
selv og sin familie. 
 

Like muligheter 
Får kvinner jobbe, bestemme over egen 
kropp og bruke sin egen stemme, vil 
det bli mindre sult, mindre fattigdom, 
mindre vold - og mer rettferdighet. Bare 

kvinner får muligheten, vil de gjøre 
store forskjeller - både for seg selv og 
for verden.  
Med pengene fra årets TV-aksjon skal 
CARE gi 400 000 kvinner opplæring i 
å starte egen bedrift, få egen inntekt, 
mulighet til å spare og låne penger, rett 
til å bestemme over egen kropp, og til å 
delta og bli hørt i politikken og i lokal-
samfunnet. Dette gir ringvirkninger for 
mer enn 1,5 millioner mennesker i noen 
av verdens fattigste land.  
TV-aksjonsmidlene går til CAREs ar-
beid i ni land: Niger, Mali, Den demo-
kratiske republikken Kongo, Burundi, 
Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jor-
dan og Palestina.  
 
De tre tiltakene pengene fra 
årets TV-aksjon går til: 

Hennes penger – hennes muligheter  
TV-aksjonen skal gi unge kvinner mu-
lighet til å skape sin egen arbeidsplass 
og sin egen inntekt. Mer enn 300 000 
kvinner skal få mulighet til å bli med 
i en spare- og lånegruppe, og CARE 

skal også gi kvinner opplæring i å lede 
gruppene. Kvinner skal få tilgang til 
banktjenester, og vi skal løfte fram 
kvinnelige entreprenører.  

Hennes kropp – hennes valg 
Kvinner skal ha rett til å bestemme over 
egen kropp, til å si ja og nei. Med TV-ak-
sjonsmidlene skal kvinner få opplæring 
i seksuell helse og mødrehelse. CARE 
jobber for at kvinner skal ha kunnskap 
og mulighet til å bestemme om og når 
de ønsker barn, og hvor mange barn de 
ønsker. I tillegg skal kvinner ha tilgang 
til gode helsetjenester ved graviditet, 
fødsel, og som nybakte mødre. Et viktig 
tiltak i årets TV-aksjon er også å enga-
sjere over 10 000 menn for å få slutt på 
vold mot kvinner.  

Hennes drømmer – hennes stemme  
Kvinner skal få sin stemme hørt, og 
delta i beslutninger som angår dem 
selv. De skal få opplæring i politisk 
lederskap, og i deltakelse og lederskap 
i arbeidslivet og i lokalsamfunnet. 

Offeret i Varteig kirke 20. oktober går til TV-aksjonen.



SIDE

Fargelegg!

Finn fem feil!

Tegninger: Trevor Keen

Noah bygde en stor båt 
med plass til familien og mange dyr. Gud 
reddet dem fra oversvømmelsen. De to bild-
ene er nesten like. Finner du de fem feilene 
på bildet under?

Hvorfor hater 
kengurumødre regnværs-

dager?
Svar: For da må barna 

leke innendørs.

– Nå kan det 
ikke bli verre! sa 

pessimisten.
– Å jo, da! sa 
optimisten.

Har du hørt om 
skipet som var på vei 
fra Hongkong til Oslo 

lastet med jojoer? 
Det sank 143 ganger 

på veien.

Vitser

For Gud ga oss ikke en ånd som gjør 

motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. 

1 
2019

27. januar

Den krokbøyde 

kvinnen

Supersetning

2. Timoteus 1,7

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. 

Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper! 

2 
2019

3. februar

Frisk på 

  hviledagen

Supersetning
Salme 102,3

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

4 
20193. mars

Jona i Ninive

Supersetning
Matteus 6,33

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

3 
2019

24. februar

Jona 
og den store fisken

Supersetning
Salme 102,3

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.

Den stakkars gull-
fisken havner i do og 
må finne veien gjen-
nom rørene og ut til 
sjøen. Kan du 
hjelpe ham?

Hjelp gullfisken 
ut i sjøen!
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13. oktober: Søndagsskole.
20. oktober: Søndagsskole.
27. oktober: Søndagsskole.
  3. november: Søndagsskole.
10. november: Søndagsskole.
17. november: Søndagsskole.
24. november:  Bakedag på
  søndagsskolen.
  1.. desember: Lys-våken-guds-
tjeneste i Hafslundsøy kirke. 
Vi deltar der.

Alle hjertelig velkommen 
til varierte samlinger  

med bibelfortellinger, sang og lek. 

Søndagsskolen

Neaskogs og
Filadelfia

Vi samarbeider med Varteig 
kirke men har våre sam-
linger, som er tilpasset to 
aldersgrupper, på Filadelfia 
Varteig kl. 10.45. Vi gleder 
oss til å treffe dere alle på 
søndagsskolen. 

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     

Varteig 
Bygde-
kvinnelag
15. oktober kl. 19.00
på Bygdehallen:
Årsmøte. 
Om sopp ved Sonja Håken-
stad.

19. november, Fjeld gård:
Julemøte med grøt.

Møte i
Misjonssambandet,

Varteig 

Søndag 13. oktober kl. 18.00 
på Breidablikk

Andakt – Sang av Varteig 
musikklag

Fredag 8. november kl. 19.00 
på Breidablikk

Tale av misjonær Mari Eikli

Fredag 6. desember kl. 19.00 
på Breidablikk

Tale av Frode Granerud

Enkel bevertning

Gave til NLM 
(Misjonssambandet)

Du er hjertelig velkommen!

 

Møte i 
Misjonssambandet, Varteig  

 
Søndag 13. oktober kl 18 00 på Breidablikk 

Andakt – Sang av Varteig musikklag 
 

Fredag 8. november kl 19 00 på Breidablikk 
Tale av misjonær Mari Eikli 

 

Fredag 6. desember kl 19 00 på Breidablikk 
Tale av Frode Granerud 

 

Enkel bevertning 
 

Gave til NLM (Misjonssambandet) 
 

Du er hjertelig velkommen! 

 
Verden for Kristus 

NLM 
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Varteig preste- 
og menighetskontor

Epost: varteig.prestegjeld@sarpsborg.com
www.sarpsborg.kirken.no

Postadresse:
Varteig menighet, Postboks 237, 1702 Sarpsborg

 Besøksadresse:
Varteig menighet, Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg

Sokneprest Ingrid D. Levinsen:
Telefon kontor: ...... 69 11 68 22
Telefon mobil: ......... 452 65 229
E-post: ingrid-dorthea.levinsen 
@sarpsborg.com 
Soknepresten kan nås på mobil-
telefon når hun ikke er på 
kontoret.

Daglig leder Monica Therese 
Søvde  tiltrer 7. oktober.

Organist Tom Rønningsveen:
E-post: 
tom.roenningsveen@sarpsborg.
com

Kirketjener i Varteig kirke
Ivar Aronsen 
Telefon mobil: .......... 908 28 586
E-post: ivar.aronsen@sarpsborg.
com

Menighetspedagog  Julie Karense 
Karstensen tiltrer ca. 1. desember.

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

Benjamin Nordling Svein Åge Johansen

Hans K. Helgesen Birgit Groth

Sarpsborg og omegn 
begravelsesbyrå

Vakttelefon 69 130 130 (24t)
Kirkegata 29

www.jolstad.no        Lokaleid Begravelsesbyrå

 

Døpte:
Varteig kirke:  
Cecilie Schrøder Kvisler
Emmeline Tveter Østby
Tiril Mysen
Isak Schüffner Tønnesen

Vigde:
Varteig kirke: 
Sonja Merete Heiberg og 
  Andreas Berg

Døde:
 

Berly Engen
Svein Hjalmar Nilsen
Alf Otto Lund
Reidun Marit Midtfjell

Slekters gang

Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

Telefon 03024  -  fonus.no
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Avd.
1. Hafslundsøy Bakeri 69 133460
7. Iseveien senter  69 877014
8. Stortorget Rakkestad 69 221518
 
Fax kontor  69 133470

I over 80 år har vi  bakt  brød og kaker!  
Vi  baker fortsatt på den «gammeldagse» må-
ten, og  bruker råvarer av beste kvalitet.

Dette gjør at våre varer har en  utmerket 
smak, holdbarhet og aroma!

En  av våre mange spesialiteter er:
GRISLA BRØD Er bakt med surdeig.
Prøv ett da vel!

post@baker-skoglund.no

Ønsker du 
besøk?

Kjenner du noen som trenger 
besøk,

eller vil du bli besøker?

Kontakt 
 Varteig menighetskontor,

tlf 69 11 68.11

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

varteig@menighetsblad.net

Din totalleverandør 
av byggevarer

Borgenhaugen - Fredrikstad øst - 
Fredrikstad vest - Moss  - Spydeberg

Nå kan du gi 
takkoffer med Vipps
Det er nå mulig å bruke VIPPS 
i gudstjenestene våre for å gi 
menig-hetens takkoffer. 
Nummeret er 116320 
(Varteig sokn). Dere må gjerne 
merke meldingen med offerformål, 
men det er ikke avgjørende, for det 
kan vi se på datoen.

HASLE
MENIGHETSSENTER

passer utmerket til private selskaper:
 - jubileer
 - bursdagsfeiring
	 -	konfirmasjoner
 - minnesamvær

Senteret har et velutstyrt kjøkken med 
kjølerom og servise m.v.
Ring i god tid for bestilling:
Bjørn Kristiansen, 
telefon 69 13 13 51, mobil 916 64 166, 
eller epost: bjkr47@gmail.com.

Bokmiljø
-en annerledes bokhandel

Sulfatveien 4, Torp
tlf 69 15 14 69

torp@bokmiljo.no
Velkommen til handel med mening!

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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GUDSTJENESTER  
Søndag er gudstjenestedag

Søndag 13. oktober
18. søndag i treenighetstiden 
Mark 1,40–45
Salme 38,10–16 og 1 Joh 4,11–16 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid 
D. Levinsen. Offer til menighetens 
misjonsprosjekt.

Søndag 20. oktober
19. søndag i treenighetstiden  
Luk 9,57–62
1 Sam 3,1–11 og 1 Kor 9,19–23
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prost Kari Mangrud 
Alvsvåg. Offer til TV- ak sjonen: Care 
Norge. Les mer om dette på side 10.

Søndag 27. oktober 
Bots- og bønnedag
Luk 15,11–32
Mika 7,18–19 og 2 Kor 13,5–8
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid 
D. Levinsen. Offer til menighetsar-
beidet. 

Lørdag 2. november
Joh 11, 19-27
Varteig kirke kl. 18.00:
Minnegudstjeneste ved sokneprest In-
grid D. Levinsen.

Hafslundsøy kirke.

Varteig kirke.

Søndag 3. november
Allehelgensdag
Luk 6,20–23 
Jes 60,18–22 og Hebr 11,11–16.39–40 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved biskop Atle Som-
merfelt, sokneprest Ingrid D. Levinsen 
m.fl. Bispevisitas. Offer til menighets-
arbeidet.

Søndag 10. november 
22. søndag i treenighetstiden 
Luk 10,25–37 
3 Mos 19,1–2.16–18.33–34 og Jak 2,1–9  
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest In-
grid D. Levinsen. Offer til menighetens 
trosopplæringsarbeid.

Søndag 17. november
23. søndag i treenighetstiden 
Matt 24,35–44 
Jes 51,11–16 og 1 Tess 4,13–18 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved Age J. Syvertsen. Of-
fer til Stefanusalliansen.

Søndag 24. november
Domssøndag / Kristi kongedag 
Joh 9,39–41 
5 Mos 30,15–20 og 1 Kor 15,22–28 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 1. desember
1. søndag i adventstiden 
Matt 21,1–11 
Salme 24,1–10 og Rom 13,11–12 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest 
Ingrid D. Levinsen. Lys våken. Offer til 
menighetsarbeidet.

Trenger du noen 
å snakke med?

Kirkens SOS
Telefon 815 33 300

www.kirkens-sos.no

Tirsdag 3. desember
Varteig kirke kl. 18.00:
Gulegrantenning ved sokneprest Ingrid 
D. Levinsen og menighetspedagog  
Julie Karense Karstensen.



Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad, Apolloveien 39, 1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 12. november.

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy

Undervisnings-
kvelder 

 Undervisingskveldene som er på 
Hasle menighetssenter en gang i 

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

Torsdag 31. oktober kl. 19.00:
«Tro til handling– om diakoni» ved biskop Atle Sommerfelt. Sang av 
Camilla Beck Arntsen.

Torsdag 14. november kl. 19.00:
«Forvalteransvar og skaperverk» ved Jan Ingar Båtvik.

Torsdag 12. desember kl. 19.00:
«Mens vi venter» - advent- og julesangkveld ved BLMK - BitteLite-
MiniKor.

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, bevert-
ning, utlodning og andakt.

Denne høsten er formiddagstreffene på følgende datoer: 

22. oktober: Åse Saltbones og Anne Brundtland har et pro-
gram om Hans Børli. Andakt ved Anne Brundtland.

26. november: Adventsprogram v/ Ingrid og Leif Levinsen.

Varteig 
Historielag

Vi står foran en variert og 
god høstmeny i historielaget, 
med to temamøter fram mot 
advents tid.

Andre halvår har allerede bydd på to 
arrangementer, med høstvandring i 
Kultorpkroken og medlemsmøte med 
gamle barne- og ungdomsminner fra 
bygda. Nå gjenstår disse temamøtene:

Mandag 4. november kl. 19.00:
Møte i Bygdehallen: Antonia Reime 
Aabø kommer og holder foredraget «Et 
år på Gabrielhytta». (Merk endring i 
programmet.)

Mandag 2. desember kl. 19.00:
Møte i Bygdehallen: «Varteig i ord og 
toner».

Vi minner om at Varteig Historielags 
årstidsskrift Inga for 2019 er for salg. 
Et innholdsrikt 100 siders hefte, men 
prisen er fortsatt bare 100 kroner.

I fjor kom også et hefte om kulturmin-
ner. 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 2019, kulturminneheftet, DVD’er 
(170 kroner), dialekt-CD’en (150 kro-
ner) og gamle utgaver av både Inga 
og kalenderen kan du få kjøpt ved 
henvendelse til tillitsvalgte i histo-
rielaget. Bestilling kan også skje 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 romslig kaffepause 
med loddsalg på hvert møte.

Styret

Varteig Lions Club
inviterer deg / dere til

HØSTFEST
Varteig skoles gymsal, lørdag 19. oktober klokken 12.00.
Bevertning. Loddsalg. Underholdning ved Kari Stokke og 
Bjørnar Spydevold.

Trenger du transport, ring Bjørn 916 64 166.


