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30.08 kl 17.00: Storsamling, Hasle Menighetssenter.
Taler: Åsmund Bjørnstad
10.09 kl 19.00: Undervisningskveld, Hasle Men.senter.
Skaperverk og forvalteransvar
Foredrag: Jan Ingar Båtvik
Sang: Varteig menighetskor
15.09 kl 11.00: Formiddagstreff i Betania, Ise?
20.09 kl 17.00: Storsamling, Hasle Menighetssenter
15.10 kl 19:00: Undervisningskveld, Hasle Men.senter
Natur og miljø – fra avmakt til håp og
engasjement Foredrag: Dag Skottene
18.10 kl 17.00: Storsamling, Hasle Menighetssenter.
Taler: Julie Karstensen
20.10 kl 11.00: Formiddagstreff i Betania, Ise?
12.11 kl 19.00: Undervisningskveld, Hasle Men.senter
Tema: ”Pilegrim i verden -- perspektiver
for livet og troen” Foredrag v. Helene
Selvik. Sang av Marianne Sandvik.
17.11 kl 11.00: Formiddagstreff i Betania, Ise?
22.11 kl 17.00: Storsamling, Hasle Menighetssenter
10.12 kl 19.00: ”Jul i gave”
Sangkveld med Bittelite minikor (BLMK)
15.12 kl 11.00: Formiddagstreff i Betania, Ise?
Vi håper at samlingene kan gjennomføres denne høsten i
tråd med FHIs råd angående samlinger for mange mennesker.
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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Sommer, sol og ...korona
Det er sommer, det er sol, det er regn, det er fri, det er deilig – og det er korona. Det er ikke deilig!
Jeg gjør meg mange slags tanker, de veksler mellom dramatiske poler, mellom liv og død, mellom
livslyst og frykt. En blir ikke overflatisk og likegyldig av sånt. Krefter krever oppmerksomhet
og motstand. Det er koronafaren. Men det er også krefter som inviterer til glede, det er de gode
tingene i ferien, blant annet og særlig i møte med mennesker. Vi kan tross alt møtes og kjenne
fellesskap når vi opptrer ansvarlig, da går det bra. Det er viktig at livskreftene får gripe oss
sterkest. Det du gir oppmerksomhet, gir du kraft, heter det.
Det romsterer mange slags tanker i hodet mitt når livet ikke oppleves selvsagt lenger. Noen
rammes av sorg som kan kjennes umulig å komme videre fra. Ordene strekker liksom ikke til.
Hjelpeløsheten kan lamme. Sorgen tar ikke ferie. Livet har så mange fortellinger om alt mellom
nettopp liv og død. Det er ikke bare korona som jager oss inn der. De menneskelige hendelsene
som skaper fortellingene om selve livet skjer hele tiden.
Hvordan passer troen inn i alt dette? Er troen et tilfluktssted som lukker ute alle farer? Dessverre
er det ikke slik. Den troende er ikke mer beskyttet enn andre. Er troen en flukt fra virkeligheten,
en drøm? Det går an å finne kritiske spørsmål som gjør troen til falsk trøst og ønskedrøm. Helt
siden Jesu tid og de første kristne menighetenes tid er kristendommen blitt spottet. Like fullt
har troen vist sin kraft i all motstand, i kriser, i kriger, i forfølgelse. Hva er dette? Det kan ikke
være annet enn at sannheten beviser seg selv, som Jesus sa: Jeg er Veien, Sannheten og Livet.
Da må vi fortsatt kunne si i møte med alt som mennesker opplever i sine liv, av medgang og
motgang, i angst og mørke, i glede og fortvilelse, at troen er kraften fra en høyere makt, fra Gud,
som griper tak i oss. Hvordan vet vi lite om. Men vi vet av erfaringer at det er sant.
Jeg leser en liten bok som heter Stillheten og skriket. Tanker om tro og eksistens. Jeg «bor»
for tiden mellom disse permene. Når ordene stilner, så er det bare stillheten tilbake og kanskje
skriket. Lever troen her? Den gjør det. For troen er mer enn ord, det er kroppsspråk, fysisk
tilstedeværelse. Teologien har et fint ord for troens dypeste kilde, nemlig «inkarnasjon», det at
Jesus kom fra Gud og ble menneske, ble kjøtt og blod, ble kropp, for å være sammen med oss
med håp, med tro, med kjærlighet. Vi kan være lik Han sammen med hverandre. Da blir troen
mer enn empati og medmenneskelighet, det blir også gudsnærvær.
Mange bruker feriedager ute i naturen og legger ut fantastiske bilder på Face
Book og reklamerer for Norges enormt vakre naturmangfold. Man kan bli
religiøs av sånt. Jeg velger å legge den religiøsiteten inn i troen på Skaperen, Livgiveren og Opprettholderen og kjenne på fryden av det underfulle
i skaperverkets storslåtte lovprisning av Skaperen.
Hans Børli: Gudstjeneste:
Jeg sitter her i en kirke
av skogsduft og dogg og dag.
Linnea ringer til mess
med lydløse klokkeslag.
Og presten har intet ansikt
Og prekenen har ingen ord.
det hellige sakramente
er angen av vårlig jord.
Leif Levinsen
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Gamle glimt fra Varteig og Hafslundsøy

Wigdis Bergby hadde i Varteig Historielags årstidsskrift Inga for 2009 en artikkel om Iver Olsen Brenne og hans kor. Vi
bringer her et utdrag av artikkelen.
Iver Olsen Brenne var en kulturpersonlighet av
dimensjoner. Her ser vi ham fotografert sammen
med kona Olea Iversdatter Brunsby og sønnen
Ole.
Foto: L. Szacinski, Christiania.

Da sangen i
Varteig kirke var berømt
Iver Olsen Brenne var en stor kulturpersonlighet for sin tid. Blant annet ledet han
et kor der folk kom langveis fra for å høre det synge i kirken.
Han var født på Brenne Østre i 1831, men kom til Brunsby Vestre da han giftet seg med Olea Iversdatter
Brunsby. Selv om han ikke ble mer enn 59 år rakk han å sette varige spor etter seg både som kunstner,
musikkmaker, dikter, lokalpolitiker, lærer og kirkesanger. Han skrev salmer, skrev notebøker og var
kordirigent. I tillegg var han iherdig, belest og velutdannet.
Men i sin tid var han nok videst kjent som korleder der hvert kormedlem fikk sitt eget salmodikon, et
en-strengs strykeinstrument.

Det første sangkoret i Varteig

Iver Olsen Brenne startet i 1859 det første sangkoret i Varteig. Det var et rent mannskor og de opptrådte kun i kirken.
To år tidligere hadde Iver tiltrådt som kirkesanger etter sin
far Ole Evensen (1793-1870).
Iver Olsen ble konstituert som lærer i Varteig i 1849, først
som omgangsskolelærer, senere som fastlærer. I tillegg til
lærergjerningen var han spesielt opptatt av sang, særlig
mannskorsang. Det var mens han var omgangsskolelærer
at han startet koret.

før og nå
Varteig Menighetsblad
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Dette første koret i Varteig hadde 12 medlemmer fra alle deler av bygda. Etter hvert
kom flere til og øvelsene ble holdt på omgang slik at ingen skulle få lang vei hver gang!

Skinninnbundet notebok

Koret sang salmer og koraler, gjerne firstemmig, og ledet kirkesangen i Varteig kirke
i mange år. Til hvert medlem av koret laget Iver en skinninnbundet notebok. Han
lærte dem også å spille salmodikon og alle hadde et eget instrument å øve på.
På Varteig Bygdemuseum er det flere eksemplarer av salmodikon bevart. Likeledes
en av Iver Olsens notebøker og koralboken for salmodikon av J. A. Lindemann.
Museet har også en såkalt notelinjerer i sin samling, og det er meget sannsynlig at
den har tilhørt Iver Olsen.
For å illustrere Iver Olsens kapasitet, kan vi også nevne at han skrev sangtekstene
til grunnstensnedleggelsen ved Sarpsborg kirke i 1856, og at han i tillegg har skrevet
flere salmetekster.

Berømt utenfor bygdas grenser

Iver Olsens kor opparbeidet seg etter hvert et visst ry og folk kom langveis fra for å
høre på sangen i Varteig kirke. Det var spesielt på Bededag da litaniet ble sunget,
at det kom ekstra mye folk til kirken.
Når koret sang i kirken Bededag, knelte første kor på alterringen og sang, mens
andre kor svarte med sang fra galleriet. Dette må nok ha vært en stor opplevelse og
det spørs om det ikke hadde gjort inntrykk på oss også, om det hadde vært framført
i kirken i dag!
Selv om Iver Olsen døde i 1890, fortsatte koret å synge i kirken. Ifølge Olav Spydevold
opphørte koret i 1907 da presten forbød denne fremføringen av litaniet. Spydevold
skriver ikke noe navn på denne presten, men det var Johan Nordberg Bolstad
(1852-1916) som var sogneprest i Varteig i 1907.

Salmodikon

Salmodikon eller psalmodicon er et enkelt strykeinstrument med én streng. Navnet
har det fått fra gresk psalmos-salme og ode-sang. Salmodikon er en modifikasjon
av det eldgamle instrumentet ”enstreng” eller monokord. Dette var kjent alt av
Phytagoras, og i middelalderens klosterskoler ble det brukt i sangundervisningen.
I Tyskland ble strykesitter konstruert i 1823, den kan ses på som en annen variant
av enstrengsinstrumentet.
Salmodikon består av en langstrakt resonansbunn, en kasse eller en fjøl av tre,
med en streng spent over en rekke tverrbånd som er festet til et gripebrett, etter
en bestemt skala. Strengen var festet med noteskrue i den ene enden slik at det
kunne stemmes.
For å lage en tone trykket man strengen ned mot enkelte av tverrbåndene på
gripebrettet med fingeren og strøk strengen med en fiolinbue.
Gripebrettet er inndelt etter en bestemt skala, vanligvis en durskala. Det var mulig
å spille i alle dur- og molltonearter. Det ble laget en egen form for noter, tabeller,
kalt siffernoteskrift, som gjorde at den som spilte ikke trengte å være musikalsk
eller notekyndig. Det kunne imidlertid være en utfordring å få til vakker lyd...
			

Wigdis Bergby

Helt siden 2011 har Varteig Historielag hatt serien «Før og nå» i Menighetsbladet.
I de siste artiklene har vi ønsket å fortelle om vartinger med en poetisk åre, og har
skrevet om Martha Trondsæther, Niels Tomte, Ole Andersen Bergby og Martin
Olaus Larsen. Denne gang har turen kommet til Iver Olsen Brenne.
Har du kommentarer eller synspunkter på serien, send mail til varteighistorielag@
gmail.com

Hvert medlem av Iver Olsens kor fikk sitt eget
salmodikon, som Olsen selv laget. Dette er ett
av flere salmodikon som henger på Varteig
Bygdemuseum.
Foto: Wigdis Bergby.
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13 gudstjenester
i løpet av
to helger
I løpet av helgene 5. og
6. september og 12. og
13. september blir det
arrangert samlet 13
gudstjenester i Varteig
og Hafslundsøy kirke.
Det blir 11 konfirmasjonsgudstjenester i
løpet av disse dagene,
i tillegg til to ordinære
gudstjenester.
Smitteverntiltakene setter begrensninger for hvor mange det kan
være til stede i kirkene. I Varteig
kirke er det en begrensning på 55
personer i tillegg til kirkens stab,
i Hafslundsøy kirke er det en begrensning på 50.
Derfor er konfirmantene fordelt
med fire-fem konfirmanter ved hver
gudstjeneste, og konfirmantene har
fått et begrenset antall gjester de
kan ta med seg i kirken.
Konfirmasjonsgudstjenestene denne høsten er derfor helt og holdent
reservert konfirmantene og deres
familie/gjester.
Andre som ønsker å gå til gudstjeneste på søndagene må derfor gå til
den kirken der det ikke er konfirmasjon. Det er ordinær gudstjeneste i
Hafslundsøy kirke søndag 6. september kl. 11.00 og i Varteig kirke
søndag 13. september kl. 11.00.

Kirken forbereder
høstens konfirmasjoner
Årets konfirmasjonsgudstjenester blir gjennomført i tråd med
smittevernreglene.
- Vi gleder oss til å feire mange tusen
konfirmanter denne høsten, men det
vil bli en annerledes festdag enn vi
er vant med, sier preses i Den norske
kirke Olav Fykse Tveit.
Over hele landet forbereder kirkene
seg på feiring i tråd med smittevern
reglene. Mange familier forbereder
også selskap for konfirmanten i etter- Konfirmasjonsgudstjeneste i Furuset kirke.
kant av gudstjenesten.
Foto: Robert Holand.
- Jeg vil rette en stor takk til alle som utsatte feiringen i vår. Det er viktig at vi
fortsatt overholder smittevernreglene og minner hverandre om å holde avstand
og at vi ikke kan samle for mange om gangen, sier han.
Konfirmasjon markerer slutten på konfirmasjonstiden. I denne gudstjenesten ber
kirken for den enkelte konfirmant, og vi blir minnet om Guds løfte og velsignelse
gitt oss i dåpen.

Smittevernregler er på plass

I følge Den norske kirkes smittevernveileder og ressursnotat om konfirmasjonsgudstjenester, skal alle deltakere som ikke tilhører samme husstand holde minst
en meter avstand.
- Kirken vil legge til rette for at så mange som mulig kan delta. Mange steder holdes
det derfor flere gudstjenester enn vanlig. Det gjør vi for at de som ikke bor sammen
kan holde avstand til hverandre, sier direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen.
- De vanlige smittevernrådene gjelder også i kirken: Hold deg hjemme hvis du er
syk, hold 1-metersregelen og husk god håndhygiene.
Konfirmasjonsgudstjenestene planlegges av kirken lokalt og ut i fra de smittevernreglene som gjelder i kommunen.

Nasjonale smittevernregler for kirken

Konfirmasjonsgudstjenester kan skje i tråd med Den norske kirkes smittevernveileder og ressursnotat om konfirmasjonsgudstjenester. Det innebærer at kirkene
ikke blir fullsatt:
Maksimalt 200 personer kan delta, forutsatt at alle som ikke bor sammen kan
holde minimum en meter avstand skulder til skulder. Maksantallet i den enkelte
kirke vil derfor variere.
Der kommunen av smittevernhensyn har strengere regler om samlinger og antall,
overstyrer dette.
Smittevernet ved konfirmasjonsgudstjenester bygger på de samme fem hovedprinsippene som for andre gudstjenester og kirkelige handlinger:

•
•
•
•
•

Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger.
Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold.
Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.
God avstand mellom alle som deltar.
Tilstrekkelig bemanning til stede.
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Konfirmanter september 2020
Varteig kirke lørdag 5. september
Kl. 11.30:

Kl. 10.00:

Alina Kullerud Lund
Martin Kvisler Arntsen
Kristian Haugeneset Pettersen
Andreas Tangen
Guro Bergerud

Johannes Bergerud
Mathias Krosby Gunnheim
Sindre Nordlie Gabestad
Sindre Nicolay Bakkenget

Kl. 13.00:

Emil Borgaas
Markus Aleksander Flåt
Maja Fjeldberg
Sarah Elise Myhren Ryen

Varteig kirke søndag 6. september
Kl. 11.00

Simen Leander Stubsveen Andreassen
Jon Einar Skaar
Emma Sofie Martinsen
Kasper André Martinsen
Tiril Irén Holt-Olsen

Kl. 12.30

Marie Sofie Gundersen
Maria Syversen
Henrik Beck Arntsen
Ole Sivert Bergsland

Hafslundsøy kirke lørdag 12. september
Kl. 10.00:

Madeleine Karlsen Bugge
Jonas André Simonsen Bjerknes
Desire Andersen Elverhøy
Lukas Andre Lindahl Schrøder

Kl. 11.30:

Ingrid Elise Kullerud
Adrian Gangestad Nielsen
Julian Waler Navestad

Kl. 13.00:

Amina Andreassen Hansen
Aurora Sundås
Marie Bakkevik Johansson
Nanna Dorthea Øby
Teodor Løvvold

Hafslundsøy kirke søndag 13. september
Kl. 10.00:

Adelé Sofie Wilhelmsen-Agerup
Sandra Stensrud
Julie Løvås
Frida Marie Sørli

Kl. 11.30:

Benjamin Bruun Øyen
Kristoffer Eugen Ødegård Jacobsen
Kristian Løkkeberg
Sebastian Bøhaugen

Kl. 13.00:

Julia Vanessa Skammelsrud-Furuli
Martin Jelsness Ringsrud
Tuva Hansen
Mina Alida Andresen
Emil Omberg Skavhaug

Skjebergdalen kirke søndag 20. september
Kl. 11.00:

William Karlsen Wennsten
Remi Engebretsen Odden
Ola Andre Bergerud Karlsen
Olav Skoftebyengen Kampenes
Per Henrik Buer

Arkivbilde:
Tidligere konfirmanter i Hafslundsøy kirke

I juni fikk vi den gledelige
nyheten om at det ble gitt
klarsignal for sommerarrangementer for barn og
ungdom, og dermed kunne vi
gjennomføre Globusagenter
i Hafslundsøy kirke torsdag
13. og fredag 14. august. Disse
dagene var SFO stengt pga.
planleggingsdager, så det
er fint at kirken kan tilby et
alternativ.
Dagene ble fylt med mange
forskjellige aktiviteter. Blant
annet agentkurs, leker, laging av insektshotell og en
figur av agentene, tur til
Tjernsparken, et hemmelig
oppdrag fra Paulus og mye
mer.

I tillegg til agentene så møtte
det opp ti hjelpeledere og to
kjøkkenhjelper som gjorde
en fantastisk innsats for at
barna skulle ha det bra og for
at retningslinjene for smittevern ble ivaretatt.
Og at barna hadde det bra
var det ingen tvil om når vi så
at det var barn som ikke ville
bli hentet, noen av barna
syntes at vi skulle ha dette
på lørdag også, og én syns vi
egentlig bare kunne starte
en skole som hun kunne gå
på istedenfor.
Så tror både små og store gleder seg allerede til neste år!

S ID E
Fargelegg!

Finn 5 feil
Etter at Jesus døde, gjemte disiplene seg. De var redde
og lei seg. De to bildene er nesten like. Finner du de fem
Tegning: Claudia Chiaravalotti
feilene på bildet under?

Tegning: Claudia Chiaravalotti

Men Jesus sto opp fra de døde, og viste
seg for Tomas og de andre disiplene!
Tegning: Chiara Bertelli

Gi barnebladet

BARNAS til et barn
du er glad i!

Finn navn på 10 insekter!

E

V

L

I

N

S

N

I

P

G

R

E

S

S

H

O

P

P

E

Bestill

min
Gud er

V

abonnement
på sondagsskolen.no
eller 22 08 71 00
10. november

15.

september

Supersetnin
86,12
Salme

13. oktober
er

K

P

L

A

U

M

R

L

T

A

E

S

O

T

M

M

A

U

R

R

F

Å

P

R

L

E

T

S

O

I

J

U

P

I

E

R

E

S

V

H

O

M

E

G

S

F

L

U

E

Ø

M

U

M

I

L

U

S

L

L

N

P

I

L

I

O

G

V

P

Ø

E

K

A

K

E

R

L

A

K

K

julegaven

il Gud vere
hyrde
med oss sånn saman
som vi er?
Vil han vere
saman med
om vi er litt
lver
rufsete, sånn oss
muel sa
Eller når vi
som
Esel
? Sa
har rota det
David
skikkeleg til?
I denne herl
ege
finn Esel ut historia
at
De to sønnene
kome til Gud vi kan
kker
24. november
akkurat
Jesus vekens
sånn som
Supersetning
vi er.
p en
Matteus
Søk først Guds
op
6,33
rike

29. septemb

M

Sånn som
du er

GudDe
ern stø
kjærlighetrste

Suzy Senior
• Estelle
Corke

R

Disse oppgavene
Sånn som du
er hentet
er
fra bladet.

SÅNN SOM
DU ER
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– Mamma,
husker du den
dyre vasen du var så
redd for at skulle gå
i stykker?
– Ja?
– Eh, nå trenger du
ikke å være redd for
den lenger ...

VITSER
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NATUR + MILJØ + KIRKE
= GRØNN MENIGHET
Varteig Menighet er Grønn Menighet!
Kanskje lurer du på hvorfor?
Sjeldent har tegnene på at jorda vår endrer seg vært mer tydelige enn nå. Vi opplever oftere grønne vintre her i Østfold, og hvis/når snøen kommer – da kommer
det mye. Det er oftere flom. Når det regner kommer det ofte mye regn. Vi kaller
det ekstremvær.
Vi ser at gjennomsnittstemperaturen på jorda er blitt høyere. For oss her i Norge
så er ikke den graden så farlig. Jo da – vi merker den her også. For eksempel er det
lite igjen av isbreene. Men for de som bor i Bangladesh er konsekvensene større.
Havstigning gjør at den årlige flommen ødelegger både avlinger og hjem.
Som kristne og som kirke har vi ett ansvar. Vi kaller det for forvalteransvar. Vi skal
ta vare på jorda vår. I Salme 8, v. 6-7 beskrives den oppgaven vi har fått som mennesker. Vi skal forvalte skaperverket til beste for jord og mennesker. I vers 7 står
det: «Du gjorde ham til herre over dine henders verk, alt la du under hans føtter»
Vi har ett ansvar både som enkeltpersoner- men også som kirke.
Nå er det høst. Det er tid for å høste inn av alt vi har sådd og stelt gjennom våren
og sommeren.
Å være Grønn Menighet er å ta vare på jorden og å forvalte godt det som er her.
Det er å
► Høste eplene
► Sanke sopp
► Fjerne løv og kvist fra vannkummene slik at det ikke blir ødeleggende flom i
bekkene.
Å være Grønn Menighet er å ta vare på seg selv og det som er rundt oss.
Å være grønn menighet handler om å endre på noen vaner, og å være bevist på hva
vi gjør som kirke og som enkeltpersoner.
I hvert nummer av Varteig Menighetsblad prøver vi å komme med ett grønt
tips.
Høstens første grønne tips er:
TA MED KOPP – når du skal i kirken.
Da trenger vi ikke å bruke så mange
engangskopper.
Vi har selvsagt engangskopper til de som
ikke har med.
Hilsen Mona
Leder i grønt utvalg

Rettelse
I artikkelen om Edvard Strands vei
(Varteig menighetsblad 3-2020) sto
det at Gunelius Andersen åpnet den
første dagligvareforretningen på
Hafslundsøya, og som i mange år
senere ble drevet av Ragnar Berg.
Den opplysningen er ikke korrekt.
Først ute var Olaus Kingsrød som
åpnet landhandel i 1911 i bygget
som senere ble overtatt av Samvirkelaget. Bildet som står først i
artikkelen viser huset hvor Olaus
Kingsrød hadde sin butikk.
Han kom fra Kingsrød gård i Varteig. De med skarpt syn kan lese at
over inngangsdøra står det «Olaus
Kingsrød Landhandel». Kingsrød
flyttet til Amerika og butikken ble
drevet videre av Samvirkelaget fra
1930. På bildet ser vi Sigvart Larsen med hesten. Han skulle bringe
varer, og hesten og vognen fraktet
fotografen fra byen. Bildet er fra
tiden da Kingsrød drev butikken.
(Arild Bøe).

Varteig Lions Club
På grunn av smittefaren har
vi i Lion`s besluttet å avlyse årets

HØSTFEST
Med hilsen Varteig Lions

På bildet ser vi Sigvart Larsen med
hesten. Han skulle bringe varer, og
hesten og vognen fraktet fotografen
fra byen. Bildet er fra tiden da Kingsrød
drev butikken.
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Søndagsskolen
Neaskogs og
Filadelfia
Vi gleder oss til å treffe alle kjente
igjen til nye og spennende aktiviteter. På grunn av at alle konfirmasjoner har blitt flyttet til høsten,
har det blitt mange forespørsler
om leie av Filadelfialokalet. Vi har
derfor valgt å utsette oppstarten av
søndagsskolen til oktober.
18. oktober:
Søndagsskole.
25. oktober:
Søndagsskole.
1. november:
Søndagsskole.
8. november:
Søndagsskole.
15. november:
Søndagsskole.
22. november:
Bakedag på
		søndagsskolen.
29. november:
Lys-våken-guds
tjeneste i Hafslundsøy kirke.
Vi deltar der.

Vi samarbeider med Varteig
kirke men har våre samlinger, som er tilpasset to
aldersgrupper, på Filadelfia
Varteig kl. 10.45. Vi gleder
oss til å treffe dere alle på
søndagsskolen.
Alle hjertelig velkommen
til varierte samlinger
med bibelfortellinger, sang og lek.
Trenger dere å snakke med oss, eller
bli hentet, treffes vi på følgende
nummer:
Jorunn mobil : 47 90 81 92
Torill mobil : 40 03 76 80
Karin telefon: 69 14 91 96

Slekters gang

Døpte:

Varteig kirke:
Åsmund Lunde
Ingrid Marie Dolva Holmen
William Kabo
Noelia Bredesen Lunde
Oliver Berg
Ella Sælid Larsen

Døde:
Reidar Johansen
Jan Oddvar Guttormsen
Ragnhild Helene Larsen Småberg
Sverre Håkon Olsen
John Jensen
Bjørg Rose Pettersen
Marit Synnøve Klausen
Reidun Kristine Andersen
Laila Lysfjord
Anne-Berit Hansen
Judith Laurine Reiersen

HAGEARBEID / GRESSKLIPPING
Gressklipp-abonnement
- gjelder hele sesongen
Klipping, trimming, beskjæring
- hekker, busker og små trær
Vår- / høst-rydding i hagen
Oppsamling av nedfallsfrukt
Har du et oppdrag til
oss?

Ijobb Sarpsborg

47 48 66 05
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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
mobil-telefon 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»
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
Lørdag 12. september

Hafslundsøy kirke kl. 10.00:
Hafslundsøy kirke kl. 11.30:
Hafslundsøy kirke kl. 13.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Julie Karense Karstensen.
Offer til konfirmantarbeidet i Varteig
sokn.
Grunnet smittevernstiltak er konfirmasjonsgudstjenestene reservert
konfirmantene og deres familie/
gjester (etter avtale).

Søndag 13. september

Varteig kirke.

Søndag 30. august

13. søndag i treenighetstiden
Matt 25,14–30
Salme 92,2–6.13–16 og 1 Kor 12,4–11
Varteig kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Julie Karense Karstensen. Offer til
kulturutvalget i Varteig sokn.

Lørdag 5. september

Varteig kirke kl. 10.00:
Varteig kirke kl. 11.30:
Varteig kirke kl. 13.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Julie Karense Karstensen.
Offer til konfirmantarbeidet i Varteig
sokn.
Grunnet smittevernstiltak er konfirmasjonsgudstjenestene reservert
konfirmantene og deres familie/
gjester (etter avtale).

Søndag 6. september

Vingårdssøndag/14. søndag i treenighetstiden
Matt 20,1–16
Jes 27,2–6 og 1 Kor 1,1–3
Varteig kirke kl. 11.00:
Varteig kirke kl. 12.30:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Julie Karense Karstensen.
Offer til konfirmantarbeidet i Varteig
sokn.
Grunnet smittevernstiltak er konfirmasjonsgudstjenestene reservert
konfirmantene og deres familie/
gjester (etter avtale).
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste.

15. søndag i treenighetstiden
Matt 5,38–48
Mika 6,6–8 og Fil 1,9–11
Hafslundsøy kirke kl. 10.00:
Hafslundsøy kirke kl. 11.30:
Hafslundsøy kirke kl. 13.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Julie Karense Karstensen.
Offer til konfirmantarbeidet i Varteig
sokn.
Grunnet smittevernstiltak er konfirmasjonsgudstjenestene reservert
konfirmantene og deres familie/
gjester (etter avtale).
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til Søndagsskolen
Østfold krets.

Hafslundsøy kirke.

Søndag 4. oktober

18. søndag i treenighetstiden
Matt 8,14–17
Jes 53,1–5 og Hebr 2,10–18
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Diakonigudstjeneste. Offer til
menighetens diakoniarbeid.

Søndag 11. oktober

19. søndag i treenighetstiden – 2020
Matt 5,20–26
Salme 36,6–11 og Gal 5,16–26
Varteig kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Julie Karense Karstensen. Høsttakkefest. Offer til konfirmantarbeidet
i Varteig sokn.

Søndag 18. oktober

20. søndag i treenighetstiden
Joh 11,1–5
1 Sam 18,1–4 og Hebr 13,1–3
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen og menighetspedagog Julie
Karense Karstensen. Presentasjonsgudstjeneste. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 25. oktober

Bots- og bønnedag
Luk 13,22–30
Jer 18,1–10 og Rom 2,1–11
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen og menighetspedagog Julie
Karense Karstensen. Presentasjonsgudstjeneste. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 20. september

16. søndag i treenighetstiden
Mark 7,31–37
Salme 40,2–6 og Rom 8,19–23
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen. Misjonsguds
tjeneste. Offer til menighetens misjonsprosjekt.

Søndag 27. september

17. søndag i treenighetstiden
Joh 11,17–29 og/eller 30–46
Job 19,21–27 og 2 Tim 1,7–12
Varteig kirke kl.11.00:
Gudstjeneste. Offer til menighets
arbeidet.

Med forbehold om endringer.

NB: Denne oversikten er satt opp
med utgangspunkt i situasjonen
på det tidspunkt bladet går i
trykken.
Det kan det bli endringer eller
avlysninger. Følg med på sosiale
medier, det som annonseres på
kirkens nettsider og annonsene
i avisen.

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy

Breidablikks
venner
Breidablikks venner har samling fredag 18 september. kl 19.00
Vi får besøk av Kirsten Brandt.
Vi følger smitteværnsregler som er fastsatt av Helsedirektoratet.
Kaffe serveres til medbrakt mat.
Utlodning og andakt.
Alle er hjertelig velkommen!
Om koronasituasjonen forverres, kan vi bli nødt til å avlyse arrangementet.

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

10. september kl. 19.00:
«Skaperverk og forvalteransvar» ved Jan Ingar Båtvik.
Sang ved Varteig Menighetskor.
15. oktober kl. 19.00:
«Natur og miljø - fra avmakt til håp og engasjement» ved
Dag Skottene.
12. november kl. 19.00:
«Pilegrim i verden - perspektiver for livet og troen» ved
Helene Slevik.
Sang ved Marianne Sandvik.

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.
Datoer for høsten er :
25. august - er avlyst.
22. september
27. oktober: Kornsjøteamet kommer
24. november: Hafslundsøy kirke 25 år

Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad, Apolloveien 39, 1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 22. september.

Varteig
Historielag

Vi ønsker velkommen til et forhåpentlig aktivt høstsemester i
Varteig Historielag, der vi håper
at møtene kan gjennomføres med
de til enhver tid gjeldende koronabestemmelsene.
Pandemien gjorde at både bygdedagen og historielagets tradisjonelle høstvandring måtte droppes,
men vi har lagt opp til normal
møtevirksomhet i høst:
Mandag 28. september: Møte først i
Varteig kirke kl. 18.30 - deretter kaffe
og kaker i Peisestua, Bygdehallen. Dette
er et samarbeide med Menighetsrådet.
Knut Bøe vil vise oss og fortelle om
blyglassmaleriene i vinduene i kirken.
Mandag 2. november: Møte i Peisestua
kl. 19.00: «Skogbruket i Varteig gjennom
70 år». Et intervju/samtale med tre
«skogskællær» om utviklingen i skogbruket i Varteig gjennom 70 år. Arnfinn
Kullerud er intervjuer/ordstyrer.
Mandag 7. desember: Møte i Peisestua
kl.19.00: Jarl Morten Andersen kommer
og vil fortelle og vise bilder fra sin tid som
fotograf i SA.
Mandag 8. februar 2021: Årsmøte i
Peisestua, Bygdehallen kl.19.00.
Alle er hjertelig velkommen til våre arrangementer, og ta gjerne med deg en bekjent!
Det er bevertning og loddsalg på alle møter.
Ellers minner vi om at vi har for salg
tidligere utgaver av både årstidsskriftet
Inga og Varteig-kalenderen, samt DVD’er
(170 kroner), dialekt-CD’en (150 kroner),
kulturminneheftet for Ovaskogs (100
kroner) og 2020-kalenderen.
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.
Bestilling kan også 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
Styret

