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12.03 kl 19.00: Undervisningskveld, Hasle Men.senter
Tema: Nattverden
Taler: Knut Holmen
17.03 kl 11.00: Formiddagstreff, Betania, Ise
Tale: Jan Holone
Sang: Tor Bersvendsen
29.03 kl 17.00: Storsamling, Hasle Menighetssenter
Taler: Åsmund Bjørnstad
16.04 kl 19.00: Undervisningskveld, Hasle Men.senter

Menighetsbladet på internett:
www.varteig.menighetsblad.net
Der kan du lese den siste og sam
tlige tidligere utgaver av menig
hetsbladet i PDF-format

Tema: Pilegrim i verden
Taler: Helene Selvik
21.04 kl 11.00: Formiddagstreff, Betania, Ise
Tore Nilsen og Otto Pedersen

Kommende utgivelser:
(Med forbehold om endringer.)

26.04. kl 17.00: Storsamling, Hasle Menighetssenter
Taler: Tom Egil Nordengen

Neste nummer av Varteig menighetsblad, nr. 3-2020 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. 6-2020 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

14.05 kl 19.00: Undervisningskveld, Hasle Men.senter
Tema: Bønnen
Taler: Ellen Lindheim Slettevold
19.05 kl 11.00: Formiddagstreff, Betania, Ise
Tale: Svein Høiden.
Sang av Knut og Svein
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

Breidablikks
venner
har samling på Breidablikk fredag 20. mars kl. 19.00:

Leif Levinsen viser bilder, og forteller fra «gutta på tur».
Vi synger sammen. Andakt ved Leif Levinsen. Bevertning, utlodning.
Alle er velkommen!
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Feste blikket på et punkt
Det var det samme hvert år, og jeg gruet
meg like mye til hver gang. Jeg har aldri
vært en stor atlet, men gymtimene på barneog ungdomsskolen var egentlig aldri noe jeg
gruet meg til. Syns som regel det var ganske
greit, men da vi kom til turn var jeg ikke så
høy i hatten. Ikke var jeg særlig fleksibel og
jeg var heller ikke tøff nok til å ta sats med
tanke på salto, stå på henda, hoppe over
bukk osv. Når det kom til turn var jeg rett
og slett pinglete. Men til tross for masse irri
tasjon og frustrasjon er det ett tips som
har satt seg. For når man skal turne
er god balanse viktig. Så det var
flere ganger, både på stillestående
øvelser og når man for eksempel
skulle stupe kråke, jeg fikk høre:
«Fest blikket på et punkt». Hvis
man skal stå på ett bein er det lurt
å finne et punkt man konsentrerer
seg om. Hver gang jeg gjør
dette merket jeg at det ikke
bare er blikket mitt som ble
stående på ett sted, men jeg
blir så fokusert at det meste
av støy rundt blir borte.
Å «feste blikket på et punkt»
kan brukes i veldig mange
sammenhenger og situasjoner, men jeg syns
det er et godt tips å ta med seg inn i faste
tiden. Det er ingen hemmelighet at i dagens
samfunn er det mye støy. Det er mange baller i luften på en gang, og det kan være litt
vanskelig å konsentrere seg om én ting av
gangen. Du sitter kanskje hjemme i sofaen
og strikker, mens Tv’en er på, mobilen rin-

ger og samtidig kommer du på at du må
huske å minne Espen på at han må ta med
seg fotballskoene sine. Det er slik hverdagen er, men fastetiden er en fin anledning
til å redusere disse ballene. Religiøs faste
er en tid for refleksjon, bønn, åndelig fornyelse, renselse, botgjøring med mer. Fasten
skjer på ulike måter, men vanligvis avstår
man fra mat og eventuelt drikke. Kristen
faste handler jo ikke lenger om å avstå fra
mat og drikke, det har det ikke gjort siden
1800-tallet, men måtehold er et nøkkelord. Prøv å ta bort alt støy og «fest
blikket på et punkt», din relasjon
til Gud. Så må vi jo være realistiske. Hverdagen blir jo ikke borte
selv om det er fastetid. Men husk
at det å stå på ett bein er kun
en øvelse for at balansen skal
utvikle seg, ikke nødvendigvis
fordi man skal bli sykt god
til å stå på ett bein. Så det
holder med korte økter med
festet blikk på et punkt! God
balanse er viktig fordi den
inngår i nesten alle typer
bevegelser som involverer
oppreist stilling. På samme
måte er din relasjon til Gud viktig fordi den
inngår i alle aspekter i livet.
Til slutt vil jeg ønske alle en god fastetid
og oppfordre til å gå inn på fasteaksjonen.
no for å lese mer om fasten og få tips om
hvordan man kan bruke fastetiden.
Julie Karstensen
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Gamle glimt fra Varteig og Hafslundsøy

Tittelsidene i ”Kristelig Sangbok”, salmeboka som Martin Olaus Larsen redigerte og
utga i 1899.
Foto: Øistein Bøe

«Fandt en Lettelse ved at
nedtegne mine Følelser»
«Jeg begyndte at finde ligesom en Lettelse ved at nedtegne eller give Udtryk for mine
Følelser i Sanger.» Det skriver Martin Olaus Larsen i sine dagbøker. I 1899 redigerte
han det han selv kalte en «kristelig sangbok», og i 1923 kom en sangbok utelukkende
med hans egne tekster.
Utgivelsen i 1899 er det vi i dag ville betegne som en salmebok, med tekster fra flere av de gamle salme
dikterne – men også med noen av Martin Olaus Larsens egne tekster. I alt 383 «kristelige sanger» ble
samlet mellom permene den gang.
Sangboka fra 1923 ble tilegnet Varteig menighet, og var Larsens eget verk fra perm til perm. Boka ble
trykket på Fredriksstad Centraltrykkeri og inneholdt ikke mindre enn 115 egenskrevne sanger.
Bonden på Småberg, lensmannen og stortingsmannen Larsen var også salmedikteren Larsen.

Tuktelse og formaning

Larsen var nok ganske konservativ i sitt syn på salmeskatten. Olav Spydevold betegner ham i bygdeboka
som kom i 1956 som religiøst «nærmest haugiansk og pietistisk innstillet».
I forordet til sangboka fra 1899 legger ikke Larsen skjul på at han synes «den nyere Sangliteratur, hva
grundig Indhold angaar, staar tilbage for den ældre».
Han betegner det som nedslående, spesielt overfor eldre
kristne, at «de ældre Salmer og Sange, som meget var sjungne
under de religiøse Vækkelser fra Begyndelsen af 50-Aarene
(1850-årene, red.anm.) og udover, næsten aldeles er bortlagt.»
«Ja, mange har ogsaa fundet det i national Henseende ufor
svarlig at lægge bort og glemme disse, hvori vore Forgjæn
gere havde baade Tugtelse, Formaning, Lærdom og Trøst
og hvorigjennom de frembar sin Tak, ja hvortil derfor ogsaa
mangt et dyrebart Minde knytter sig.»

før og nå
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Kristelig folkesangbok

Derfor tok Martin Olaus Larsen med mange av «de i hine Tider mest benyttede Salmer»
da han redigerte sin salmebok i 1899.
Ønsket om at dette skulle bli det han karakteriserte som en «kristelig Folkesangbog»
gjorde imidlertid at han også valgte ut en del tekster fra den nyere sanglitteraturen
fra slutten av 1800-tallet.
Larsen var en mangfoldig kapasitet, og derfor satte han seg også ned og oversatte en
del svenske salmer som er med i 1899-utgivelsen.

Mig arme fortabte

Ett eksempel på Martin O. Larsens diktning finner vi under overskriften «Kall og
kjærlig innbydelse», til melodien «En folkeskare samlet er». Sangen er på fem vers,
og vi tar med siste verset:
O du min Herre og min Gud!
at du mig endnu giver Bud,
at jeg endnu til dig faar gaa
for Frelse for min Sjel at faa.
Saa kommer jeg, dit tabte Faar
elendig, fattig og syg og saar
med al min Skam og Synd saa svær
mig arme fortabte naadig vær!
Larsen skriver selv i sine dagbøker noen år senere at salmeboka vant anerkjennelse
blant kristelige venner, og «det var ikke ret lenge førend det hele Oplag var gaaet».
Opplaget var på 4000 bøker, utgitt på Norsk Forlagsselskabs Bogtrykkeri for Larsens
egen regning.

Martin Olaus Larsen var en varm forkjemper
for den gamle salmeskatten. I 1899 ga han
ut en salmebok som han selv hadde redigert,
og i 1923 kom «Salmer og Sange» kun med
egne tekster.
Foto: Ludwik Szacinski (1888).

Litterært arbeid

I det daglige virket ble det nok liten tid til å være poet. Det kommer Larsen selv inn på i sine dagbøker: «Jeg har nesten Livet igjen
nom havt Lyst til Literært Arbeide, men jeg har aldrig havt Tid til at befatte mig videre med det.»
De første «Leilighedssange» skrev han likevel allerede i 1874, som 30-åring. Og flere religiøse sanger blir det utover på 1880- og
1890-tallet.
Det skulle likevel ta mange år før han fikk publisert sin egen sangproduksjon. I 1923 kom imidlertid «Salmer og Sange forfattede av
M. Larsen». Her finner vi 115 kristelige sanger, hvorav mange er rene salmer, som samtlige er fra Larsens hånd.
Vi finner noe av hans grunnsyn i en av hans sanger som han har samlet under overskriften «Troens strid». Til melodien «Vår Gud
han er så fast en borg», tar vi med:
Der paa vor Vei er Snarer lagt
for os i dem at fælde.
Salmedikteren fra Småberg
For Mørkets Fyrstes store Magt
Martin Olaus Larsen var født 29. mars i 1844 på Sverstad i Rakkestad. Han utdannet
vi faar nok at undgjælde,
seg som lærer, og etter et år som omgangsskolelærer i Rakkestad ble han ansatt som
men Aanden – glem det ei –
huslærer og kontorist hos lensebestyrer Christen Rasmussen Furuholmen.
vil lyse paa vor Vei.
I 1873 ble Furuholmen lensmann, og Larsen ble hans assistent. Fra 1881 til 1911 var
Om Foden træt og saar,
Larsen selv lensmann i Varteig. I 1882 kjøpte han Søndre Småberg.
hvad Kristi Kraft formaar,
Larsen engasjerte seg sterkt i det offentlige liv, og hadde nærmere 30 års fartstid i
vi skal alt mere finde.
herredsstyret. Han ble også innvalgt på Stortinget som representant for Venstre i to
						
perioder, i årene 1892-1894 og 1906-1909. Martin Olaus Larsen døde 12. juni 1927.
		
Øistein Bøe
Les mer om Larsens virke i Inga for 1989, og om Småberg i gårdspresentasjonen i
Inga for 2000.
(Dette er et utdrag av en artikkel som sto i
Varteig Historielags årstidsskrift Inga i 2015.)
Helt siden 2011 har Varteig Historielag hatt
serien «Før og nå» i Menighetsbladet. Tema
ene har vært mange og varierte. Blant annet
ønsker vi å fortelle om vartinger med en po
etisk åre.
I nr. 1/2019 skrev vi om Martha Trondsæther,
i 3/2019 om Niels Tomte og i 6/2019 om Ole
Andersen Bergby. Nå har turen kommet til
Martin Olaus Larsen.
Har du kommentarer eller synspunkter på
serien, send mail til
varteighistorielag@gmail.com

Minneblader om sogneprest Jansen

Blant alle artikler og andre skriftlige bidrag fra Martin Olaus Larsens hånd, er nok
«Mindeblade om Sogneprest J. J. Jansen» av de mest omfattende. Dette ble i realiteten
en liten bok om en kjær venn, og var til salgs hos bokhandlerne.
Jens Jonas Elstrand Jansen var sogneprest i Varteig fra 1883 til 1890. Jansen ga ut
flere bøker, og ved hans død i 1912 ble det spesielt framhevet hans betydningsfulle
innsats i norsk kirkehistorie. I tillegg til sitt prestevirke, var Jansen blant annet en
av initiativtakerne til meieriet i Varteig. Han forsøkte også å etablere en sparebank i
bygda, men lyktes ikke med det. Han forsøkte allerede i 1886 å etablere en sparebank
i bygda, men lyktes ikke med det. Derimot var Larsen en av stifterne og den første
styreformannen da banken ble etablert i 1896.
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Vannet fikk Bate
tilbake på skolebenken
Da folk ble syke av skittent vann, visste 14 år gamle Bate hva han skulle
bruke livet sitt til.
Av Anette Torjusen - Foto Håvard Bjelland
14-åringen kommer slentrende mot oss
omgitt av kompiser. Han ler og tøyser,
for guttegjengen har nettopp reddet alle
dyrene ut av naboens grønnsakåker.
For over et år siden satt ikke latteren
like løst.

Farlig vann

Vi er på vei til 14 år gamle Bate Ge
medo. For å komme til landsbyen hans
må vi kjøre på dårlige veier, som det
viltre regnet har herjet med. Broa over
til landsbyen er ødelagt av den strie
elva, og kun noen spinkle trepinner får
folk trygt over.
Bate bor i Beseko i Etiopia. Her bor
det 8000 mennesker. Men det kunne
vært færre.
For noen år siden begynte nemlig folk å
flykte. De ble rett og slett syke av van
net. Den eneste vannkilden de hadde,
gjorde dem dårlige. De delte den med
dyr og innsekter, avføring og skitt.
Blodig diaré og alvorlige sykdommer
gjorde at de ikke turte å bo der lenger.
Men så fikk de rent vann av Kirkens
Nødhjelp i september 2018.

Legedrømmen

En av dem som digger at de har rent
vann i landsbyen, er Bate. Han er nem
lig en utrolig travel gutt. I tillegg til å
ha mange plikter hjemme, elsker han
fotball. Og han elsker å svette. Da er
det godt med rent vann.
- Jeg trener mye, det liker jeg. Både for
å holde meg i form, men også fordi det
er gøy. Spesielt liker jeg å spille fotball
når det er mye stress hjemme og mye å
gjøre. Da trenger jeg å komme meg bort
litt, og da hjelper det å svette.
Etter at de fikk rent vann, ble helsa til
folk bedre også, understreker han.
- Det er utrolig viktig med rent vann,
for det holder oss friske, smiler han.
Å få vann til landsbyen har ikke bare
vært enkelt. For at Bate og landsbyen
hans skulle få vann, måtte Kirkens

Vil du være med?

Konfirmantene i Varteig og på
Hafslundsøy går fra dør til dør på
ettermiddagen tirsdag 31. mars. Men
vi trenger flere bøssebærere. Dersom
du har lyst til å være med og gjøre en
innsats som bøssebærer, eller kanskje
kjøre konfirmanter ut til rodene eller
bidra med annet praktisk arbeid, kan du
ta kontakt med menighetspedagog Julie Karense
Karstensen på telefon 916 33 352 eller epost:
julie-karense.karstensen@sarpsborg.com.
Nødhjelp bore en 120 meter dyp brønn.
16 kilometer med rør måtte graves ned
og strekkes til landsbyen. Nå har de
14 vannstasjoner og 68 hus har fått
innlagt vann på gården. Befolkningen
har i tillegg lært masse om hygiene og
hvordan de skal oppbevare og bruke det
rene vannet.
- Det har vært en stor forandring her
etter at vi fikk vann, forteller Bate.
Da alle ble syke rundt han, bestemte
han seg for å ta grep. Etter å ha droppet
ut av skolen i to år for å hjelpe familien
sin, har han satt seg på skolebenken
igjen. Han drømmer om å bli lege, slik
at han kan hjelpe syke folk. Akkurat
som de fikk hjelp da vannet ødela helsa.
- Som lege kan jeg være til hjelp for
familien min og jeg kan hjelpe folk i
landsbyen min. Jeg kan kurere folk fra
sykdommer og jeg kan redde liv. Jeg
vil gjerne forandre livet mitt og lære
mest mulig.

fasteaksjonen.no

GI ET LIV
MED VANN
Hver dag henter Kila rent vann ved
vannstasjonen. Vannet kommer fra
den 120 meter dype brønnen som
landsbyen i Etiopia fikk fra Kirkens
Nødhjelp i fjor.
Før forlot folk landsbyen på grunn
av sykdommer de fikk fra det urene
vannet.
Nå ser Kila med håp på fremtiden.
Hun gleder seg over hver dag hun
er frisk og kan gå på skolen, samtidig som hun jobber på gården.

Avhengig av hjelp
for å hjelpe

For at Bate og andre skal få rent
vann trengs det hjelp fra mange nor
ske frivillige. Hvert år er tusenvis av
frivillige med på å samle inn penger
til Kirkens Nødhjelps arbeid gjennom
Fasteaksjonen.
Det er nettopp disse pengene som gjorde
det mulig å levere rent og trygt vann i
Etiopia. For Bate og tusener av andre
mennesker har dette vært livsviktig
hjelp.
Også i år skal frivillige over hele Norge
være med på å samle inn penger til
brønnboring, latrinebygging og andre
tiltak som redder liv rundt om i ver
den. Også du kan bidra når Varteig
og Hafslundsøy menighet skal gjen
nomføre årets aksjon, enten ved å være
bøssebærer eller å støtte aksjonen.

Vipps til 2426 eller SMS VANN til 2426 (200,-)
I dag lever 1 av 9 mennesker i verden uten tilgang
til rent vann. For 200 kroner kan du gi et menneske
tilgang til rent vann resten av livet.
KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON 29.-31. MARS
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En gang i året skjer det at det
dukker opp prinsesser, løver,
sjørøvere og mange, mange
andre skapninger i kirken.
Fastelavenssøndag er det nemlig karnevalsgudstjeneste i
kirkene våre hvert år.
Søndag 23. februar var det
karneval i Varteig kirke, og
veldig mange av barna og noen
av de voksne hadde tatt på seg
litt andre klær enn de går med
til vanlig.
Det jo ikke helt vanlig at en
ballongforsker holder preken

Varteig Menighetsblad

i kirken heller, men Julie Karstensen delte sin forskning på
ballonger og trollbandt både
små og store.
Etter gudstjenesten var det kirkekaffe med tilhørende faste
lavensboller og saft. Og på flere
ulike poster rundt om i kirken
var det «tivoli» med mulighet
for å vinne noe...
Tradisjonen tro hører pinata
til på karneval. Barna i kirken
gjorde en flott innsats, og godteriet kom fram før alle hadde
slått ett slag hver.

9

10

Varteig Menighetsblad

Neaskog kvinneforening 120 år

Til venstre: De som var til stede på jubileumsfesten. Til høyre: styret i jubileumsåret: Gerd Bergerud, leder, Solfrid Aarum, nestleder/
kasserer, Grethe Brenne, sekretær og Randi Dahlen, styremedlem.
Neaskog kvinneforening (Det Norske
Misjonsselskap) kunne høsten 2019
feire 120 års jubileum.
På grunn av sviktende helse og krefter
ble det ingen offentlig jubileumsfest
denne gangen, men 13. november var
10 damer samlet hjemme hos Grethe
Brenne.

Gerd Bergerud ledet kvelden delte vers
24 i Salme 118: «Dette er dagen som
Herren har gjort; la oss juble og glede
oss på den!» Gerd minnet om alle som
har gått foran i en ubrutt lenke i 120 år
med arbeidet for å nå ut med evangeliet.
Vi måtte ta et tilbakeblikk, og Grethe
leste 100-årsberetningen og referatet

fra festen hvor 80 personer var til stede.
Vi tok også en titt på gamle og nyere
bilder fra foreningen vår. Til inspira
sjon hadde vi kveldens gjest, Kirsten
Holmen.
En fin feiring selv om den ikke ble stor.

Stenbekk fyller 50 år og inviterer til feiring
Denne våren inviteres
Stenbekk-venner i alle
aldere og fra alle epoker
til å markere at NMS har
hatt sitt leirsted og samlingspunkt i Østfold i 50
år. Det blir fire dager med
feiring, der det blir noe for
alle på programmet.
19. april 1970 var det offisiell åpning
av det nye leirstedet i daværende Tune
kommune. Det Norske Misjonsselskap
hadde kjøpt opp det gamle barnehjem
met ved Vestvannet året før, og etter
mye godt arbeid var Stenbekk klargjort
til ny bruk for NMS-folket i sør-øst.
50 år etter er det satt av tre dager
– 1. til 3. mai 2020 – til forskjellige
samlinger på leirstedet i tillegg til et
arrangement på selve jubileumsdagen.
Søndag den 19. april kl. 18 blir det
oppmuntringskveld. Presten, foredrags
holderen og forfatteren Per Anders
Nordengen skal snakke om «livsglede
og kristenglede» og Stenbekk-veteranen
Morten Pettersen bidrar med sang.
Fredag den 1. mai blir familiedagen,
med lek, konkurranser, underholdning

Stenbekk ca. 1970.
og mat som passer for alle – og kanskje
litt ekstra for barna. Vi starter opp
klokka 12 med aktiviteter inne og ute.
Klokka 16 er vi så heldige å få besøk av
Øistein Kristiansen, kjent fra Øisteins
blyant, som skal underholde og tegne
med oss.
Lørdag 2. mai er mimredagen. Da blir
det mulig å se igjen folk du var på leir
med for flere tiår siden. Denne dagen
starter vi opp klokka 13. Vi samles litt
felles og litt etter når vi var på leir, spi
ser sammen og har god tid til mimring.
På ettermiddagen får vi besøk av den
nye generalsekretæren i NMS, Helge
S. Gaard, og på kvelden blir det konsert
med selveste Levi Henriksen & Babylon
Badlands.
Søndag 3. mai blir den høytidelige
festdagen. Da blir det festgudstjeneste
i Tune kirke med påfølgende middag og

jubileumsfest på Stenbekk. Biskop Atle
Sommerfeldt og korene i Tune kirke
deltar på gudstjenesten, og på jubile
umsfesten blir det blant annet Stenbekk
i et historisk perspektiv ved Magne
Mjærum og sang av Merete Meyer.
Arrangementene vil ikke koste noe,
men det blir salg av mat. Og selvsagt
blir det anledning til å gi en gave til
Stenbekk. De som har behov for et
sted å sove denne helgen er hjertelig
velkommen til å bestille overnatting
med frokost.
For å kunne planlegge måltider,
parkering og bruk av hele Stenbekk
denne helgen, trenger arrangørene en
tilbakemelding om du/dere vil være med
en dag eller to – eller kanskje alle tre.
Påmelding skjer til stenbekk@nms.no
eller på sms til 408 14 861 innen den
19. april.
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Fargelegg!
Jona ble kastet over bord fra en båt,
og ble slukt av en hval!
Tegning: Chiara Bertelli
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Hjelp Jona ut av hvalen!
Kan du hjelpe Jona å finne veien ut?
Tegning: Chiara Bertelli

Finn 5 feil

Gi barnebladet

Tegning: Chiara Bertelli

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

BARNAS til et barn
du er glad i!

Bestill
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Søndagsskolen
Neaskogs og
Filadelfia
V i samarbeider med Varteig kirke men har
våre samlinger, som er tilpasset to aldersgrupper, på Filadelfia Varteig.
22. mars:
Søndagsskole
29. mars:
Søndagsskole
Påskefrokost kl. 10.00
Merk tiden.
5. april:
Fri - palmesøndag
12. april:
Fri - 1. påskedag
19. april:
Jakten på
Varteigtrollet, Hasle menighetssenter kl. 10.00
26. april:
Søndagsskole
3. mai:		
Søndagsskole
10. mai:		
Ikke søndagsskole
17. mai:		
Ikke søndagsskole
24. mai:		
Sommeravslutning
hos Torill.

17.maiarrangementet
i Varteig

Slekters
gang

Døpte:

Varteig kirke:
Ulrik Ager-Nilsen,
Ola Johan Andersen
Hafslundsøy kirke:
Eivind Johannes Aas

Døde:
Velkommen til tradisjonell
17. mai-feiring i Varteig!
NB! Merk ruteendring!
Barnetoget går fra kirken via
Varteig bygdehall til skolen
kl. 12.30 med korpsmusikk.
Gratis is til alle barna når de
ankommer skolen.

Vi treffes på Filadelfia Varteig kl. 10.30
Vi gleder oss til å treffe dere alle på
søndagsskolen..

Kl 13.00 starter arrangementet, det blir underholdning og
tale for dagen.

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

Lykkehjul.

Anlaug Marie
Guttormsen
Frøydis Kristine Claussen
Kjell Skauge
Synnøve Gundersen
May Agathe Jacobsen
Karl-Erik Strømberg
Gunvor Elise Bergsland
Rakel Elisabeth Hansen
Oddvar Juliussen

Salg av sukkerspinn og mat/
drikke som vanlig.

Tradisjonelle leker for barna.

GRAVSTELL

Ijobb ved Kirkens Bymisjon i Sarpsborg tilbyr seg å stelle gravplassen til
dine savnede, nære og kjære.
I tillegg til generelt vedlikehold inkluderer gravstellavtalen:
Vårplanting
stemorsblomst og påskeliljer,
i hht. sesong før 17. mai
Sommerplanting
betulia og sølvkrans, i juni/juli

Høstplanting
caluna lyng og sølvkrans
Vinterdekking
med granbar

Vil du inngå en avtale?

Ta kontakt med Bjørnar, Karl Rino eller Merete på tlf:

Ijobb

47 48 66 05
Astrids gate 18, 1706 Sarpsborg

Søndag 19.april arrangerer
speiderne i Varteig
JAKTEN PÅ
VARTEIGTROLLET
Vi starter med gudstjeneste i
Hasle menighetssenter kl.10.00.
Salg av startkort kl.11.00-12.00
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Varteig preste- og menighetskontor

Trenger du noen
å snakke med?

Kirkens SOS
Telefon 22 40 00 40
www.kirkens-sos.no

Epost: varteig.menighet@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.
Daglig leder
Monica Therese Søvde
Telefon kontor: ...... 69 12 41 30
Telefon mobil: ......... 481 78 546
E-post: mots@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

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

Vakttelefon 69 130 130 (24t)
Kirkegata 29
www.jolstad.no

Lokaleid Begravelsesbyrå

Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

Telefon 03024 - fonus.no

Menighetspedagog
Julie Karense Karstensen
Telefon kontor: ...... 69 11 60 47
Telefon mobil: ......... 916 33 352
E-post: julie-karense.karstensen@
sarpsborg.com
Kirketjener i Hafslundsøy kirke
Ove Brandt:
Telefon mobil:. ......... 482 12 389
E-post: ove.brandt@sarpsborg.com
Menighetsrådsleder
Åslaug Sødal Gabestad:
Telefon mobil: ........... 932 01 451
Epost: aaslaugs@hotmail.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» 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
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GUDSTJENESTER
Søndag er gudstjenestedag
Torsdag 9. april

Skjærtorsdag
Matt 26,17-30
2 Mos 12,1.3-8.11-14 og 1 Kor 5,6b-8
Varteig kirke kl. 18.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Fredag 10. april

Langfredag
Mark 14,26-15,37
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen.

Søndag 12. april

Varteig kirke.

Søndag 15. mars

3. søndag i fastetiden
Luk 11,14-28
1 Sam 18,6-14 og Ef 5,1-2.8-11
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudsteneste. Offer til konfirmant
arbeidet i Varteig sokn. Menighetens
årsmøte etter gudstjenesten.

Søndag 22. mars

Maria budskapsdag
Luk 1,26-38
Jes 7,10-14 og Gal 4,4-7
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til Stiftelsen Kirkelig
ressurssenter.

Påskedag
Luk 24,1-9
Salme 118,14-24 og 1 Kor 15,1-11
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid
D. Levinsen. Offer til menighetens
misjonsprosjekt.

Søndag 19. april

2. søndag i påsketiden
Joh 21,1-14
Jes 43,10-13 eller Apg 1,1-5 og
1 Kor 15,12-21
Hasle menighetssenter kl. 10.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen. Offer til speiderne
på Hasle.
Jakten på Varteigtrollet etter gudstjenesten.

Søndag 5. april

Palmesøndag
Joh 12,12-24
2 Mos 12,21-28 og Ef 2,12-18
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved menighets
pedagog Julie Karense Karstensen og
vikar. Offer til menighetens barne- og
ungdomsarbeid.
Med forbehold om endringer.

Søndag 10. mai

5. søndag i påsketiden
Joh 15,1-8
Hos 14,5-9 eller Apg 4,32-35 og
Rom 11,13-20
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til Skømannskirken
- Norsk kirke i utlandet.

Søndag 17. mai

Grunnlovsdag
Salme 127,1-3
Apg 17,22-25 og/eller 26-31 og
Luk 1,50-53
Varteig kirke kl. 11.30:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til menighetes barne- og
ungdomsarbeid.

Torsdag 21. mai

Kristi himmelfartsdag
Mark 16,19-20
Salme 110,1-3 eller Apg 1,1-11 og
Ef 4,7-10
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 24. mai

Søndag 29. mars

4. søndag i fastetiden
Joh 11,45-53
1 Mos 22,1-14 og Hebr 4,14-16
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 3. mai

4. søndag i påsketiden
Joh 16,16-22
Jes 54,7-10 eller Apg 9,36-43 og
Fil 3,12-14
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til menighets
arbeidet.

Hasle menighetssenter.

Søndag før pinse
Joh 15,26-27
Hag 2,3-9 eller Apg 1,12-14 og
1 Pet 4,7-11
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid.
D. Levinsen. Offer til IKO - Kristelig
pedagogisk senter.

Søndag 26. april

3. søndag i påsketiden
Joh 10,11-18
Esek 34,11-16 eller Apg 2,36-41 og
1 Pet 2,20-25
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen og menighetspedagog Julie
Karense Karstensen. Konfirmantenes
gudstjenesteprosjekt. Offer til KRIK Kristen Idrettskontakt.

Hafslundsøy kirke.

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy

Barnekoret
No livnar
det i lundar...

Star Kidz

Velkommen til vårkveld i Hafslundsøy kirke
torsdag 23. april kl 19.00

Har
øvelse
på Hasle
annenhver onsdag
° Egil
Michaelsen
viser menighetssenter
bilder
(ulike uker):
° Frøydis
Holmen forteller
Skolebarna
øver kl. 17.30 – 19.00.
om urter
3 – 6 år øver 		
kl. 18.00 – 19.00.
° Smaksprøver
Leder: Camilla Beck Arntsen
° Kollekt
Pianist: Tom Rønningsveen

Arrangør: Kulturutvalget i Varteig sokn

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

12. mars kl. 19.00:
«Nattverden» ved Knut Olav Holmen.
16. april kl. 19.00:
«Pilgrim i verden» ved Helene Selvik.
14. mai:
«Bønnen» ved Ellen Lindheim Slettevold.

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.

Det er formiddagstreff på følgende datoer:
24. mars.
28. april.
26. mai.

Varteig
Historielag

Det gjenstår bare ett møte før
bygdedag og ferietid. Til gjengjeld har vi hatt to veldig fine
møter tidligere i sesongen.
Mandag 20. april kl. 19.00:
Møte i Bygdehallen. Foredrag ved foto
graf Jarl Morten Andersen. Han viser
fram og forteller om bilder han har sam
let på jobb i SA. Bevertning og utlodning
Søndag 21. juni:
Bygdedagen.
Mandag 10. februar hadde vi årsmøte,
med visning av en interessant Glommafilm. Mandag 2. mars hadde vi panel
hvor temaet var mekaniseringen av
jordbruket de siste 70 årene.
Alle er hjertelig velkommen til våre ar
rangementer, og ta gjerne med deg en
bekjent! Det er bevertning og loddsalg
på alle møter.
Har du ikke fått tak i Varteig-kalenderen
for 2020? Da bør du snarest kontakte en
av de tillitsvalgte i laget. Vi har fortsatt
noen eksemplarer for salg. Prisen er som
før, 100 kroner.
Vi minner også om at vi har historiela
gets årstidsskrift Inga for 2019 for salg.
Prisen er også her 100 kroner.
I 2018 ga vi ut et hefte om kulturminner.
Heftet inneholder opplysninger om de
80 stolpene som er satt ut etter regis
treringen 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.
Historielaget har også for salg DVD’er
(170 kroner), dialekt-CD’en (150 kro
ner) og gamle utgaver av både Inga og
kalenderen. Disse kan du få kjøpt ved
henvendelse til historielagets tillits
valgte, eller på
varteighistorielag@gmail.com.
For mer informasjon – se:
www.varteig-historielag.no
Styret

Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad, Apolloveien 39, 1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 5. mai.

