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Varteigs nye
sokneprest
på plass

Ingrid Sæverås er ansatt som sokneprest i Varteig fra 1. september.
Hun kommer fra stillingen som prostiprest i Østre Borgesyssel
prosti, der hun har hatt tjeneste i ni kirker og to fengsler. Her er
hun fotografert ved Degernes kirke, like ved kapellanboligen i
Degernes der hun foreløpig bor. Les mer om den nye soknepresten
på side 3.

Klart for valg
9. oktober skal det
nyemenighetsrådet
som skal forme det
nye Varteig sokn
velges. Les kandi-
datlisten ogmer om

valget på side 6 og 7.

Gudstjeneste
hver søndag
Det blir gudstjeneste i minst
en av kirkene i Varteig sogn
på søndager og høytidsdager
etter nyttår. Det er en følge av
sammenslutningen mellom
Varteig og Hafslundsøy.
Se side 5.

Kirkegården
skal utvides
Kirkegården ved Varteig
kirke skal utvides. I disse
dager leverer fire firmaer
anbud på jobben, samtidig
somkommunen arbeidermed
reguleringsplanen og for-
handler med grunneieren.
Les mer på side 4.
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Jeg har vært over et år i Varteig. Dette året har
vært innholdsrikt, lærerikt, begivenhetsrikt.
Hvert eneste møte med hver av dere som til
sammen utgjør Varteig menighet, har vært en
begivenhet. Derfor er det ikke bare trist å ta
avskjed, den sterkeste følelsen handler om

Avskjedshilsen
fra prest Klara Midlang

I skrivende stund har jeg begynt å pakke tingene mine i preste-
gården. Jeg er vant til å flytte hvert år, så jeg er blitt ganske rutinert
på det praktiske. Derimot vil jeg aldri blir rutinert i det som har
med det emosjonelle å gjøre. Flytting innebærer kontaktmedmange
følelser.Og demest krevende erde som erknyttet til det å ta avskjed.

takknemlighet. Jeg er takknemlig for hver av
dere som har latt meg bli kjent med dere. Jeg
er takknemlig for den rausheten jeg har møtt i
Varteig, både i kirken og rundtom ellers. Det
er en stor gave å få begynne sin prestetjeneste
i en menighet som bærer over med en, som
oppmuntrer en, som møter en med positive
forventninger og som viser omsorg for en.

Fortsett med det! Fortsett med å møte også
hverandre med raushet, overbærenhet,
oppmuntring, positive forventninger og om-
sorg! Ikke minst er det viktig i den spennende
tiden dere går inn i. Varteig sogn skal bli
dobbelt så stort. Det er duket mange møter
mellommennesker, for mange begivenheter i
lang tid framover.

Jo, det er trist å ta avskjed, og jeg vil benytte
anledningen til å si at jeg vil savne dere, jeg
vil få takke for året som har gått, for det som
dere har gitt meg med på veien, og hilser med
ordet fra Fil. 4.7: Og Guds fred, som overgår
all forstand, skal bevare deres hjerter og
tanker i Kristus Jesus.

Må Gud velsigne hver enkelt i Varteig sokn,
måGuds fred fylle hvert enkelt urolige hjerte!

Klara Midlang

I disse dager er det fire måneder til
Hafslundsøy blir en del av Varteig sokn. Som
en forberedelse til sammenslutningen er det
bestemt at Varteig Menighetsblad også skal
deles ut til de som bor på Hafslundsøy nå og
før jul.
I dette nummeret finnes blant annet
informasjon om menighetsrådsvalget som
arrangeres den 9. oktober. Da skal både de
som bor i Varteig og de på Hafslundsøy
stemme på samme liste - på et menighetsråd
som skal være for hele det nye soknet. Blant
annet derfor sendes dette bladet også ut på
Hafslundsøy.
Dessuten er det kanskje en ide å gjøre seg litt
kjent i det «nye» soknet? I dette bladet finnes
oversikt over gudstjenestene i begge kirkene.
Vi vet at mange allerede har «vært på besøk»
i nabokirken.

Det neste nummeret avVarteigMenighetsblad
har fått arbeidstittelen «Velkommen til det nye
soknet». Vi tenker oss en presentasjon av
staben i soknet, av det nyvalgte
menighetsrådet, av kirkebygg og foreningsliv.
Derfor inviterer vi kor og foreninger knyttet
til Den norske kirke i Varteig og på
Hafslundsøy til å ta kontakt. Send gjerne noen
linjer om virksomheten, hva som skjer hvor
og når. Og finnes det bilder av virksomheten
som dere gjerne vil presentere, kan nok finnes
plass til det også. Men det er viktig at stoff og
bilder blir sendt bladet innen begynnelsen av
november!
Og ellers gjelder det at alle som ønsker omtale
av noe som skal skje eller som har skjedd i
Varteig sokn, er velkommen til å sende inn
dette, eller komme med tips om ting vi bør
skrive om.

Fire måneder igjen�
Varteig Menighetsblad vil være et viktig
bindeledd mellom befolkningen i Varteig og
på Hafslundsøy og Den norske kirke. En
forutsetning for at det skal være det, er at kor
og foreninger vet å benytte seg av bladet vårt.
Stoff og bilder av aktiviteter i menigheten er
velkomment, det samme gjelder tips om ting
som vi kanskje burde dekke. Og vi tar gjerne
imot meldinger om møter og arrangementer
som er åpne for alle: i foreninger og på
bedehus, slik at vi kan sette opp en oversikt
over dette. Forutsetningen er bare at dette
sendes inn til bladet innen fristen for å levere
stoff går ut.

Ketil Strebel
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Varteigs nye sokneprest heter
Ingrid Sæverås og begynner sin
prestetjeneste her fra 1.
september. Hun kommer fra
stillingen somprostiprest i Østre
Borgesyssel prosti, der hun har
hatt ni kirker og to fengsler som
tjenesteområde. Sæverås synes
prosessen med sammen-
slutningen av Varteig og
Hafslundsøy er meget spen-
nende, og gleder seg til å ta fatt
på arbeidet i Varteig.

Ingrid Sæverås er
på plass i Varteig

Av Ketil Strebel

Den nye soknepresten er faktisk født iAfrika,
i Etiopia. Hun er datter av et misjonærpar, og
har bodd til sammen seks og et halvt år i
Afrika, fordelt på tre perioder.
- Det er klart at periodene i Afrika har satt
spor hos meg, slår hun fast.
Med den bakgrunnen er det vel på sin plass å
spørre hvor i Norge hun kommer fra, og da er
svaret at hun nok føler seg som Oslo-jente.

Tjeneste i 17 kirker
Ingrid Sæverås avsluttet sin presteutdannelse
i 1997, og arbeidet det første året etter det i et
vikariat i Bergen, i en «storbymenighet» i
området rundt Haukeland sykehus.
Deretter søkte hun seg Østafjells, og fikk
stillingen som prostiprest i Østre Borgesyssel
prosti. Hun fikk disponere kapellanboligen i
Degernes i Rakkestad, men hadde 17 kirker i
flere sogn som tjenesteområde.
Senere er stillingen endret, slik at hun som
prostiprest de siste årene har tjenestegjort i
Trøgstad ogMarker prestegjeld, med to kirker
i Trøgstad og sju i Marker og Rømskog
kommuner.
- 30 prosent av stillingen har vært øremerket
fengselsprestetjeneste i fengslene i Eidsberg
og Trøgstad. Det har vært en meget givende
tjeneste, forteller Sæverås.
Sæverås har altså ikke vært sokneprest
tidligere. Den 11. september blir det
innsettelsesgudstjeneste i Varteig kirke.

Gleder seg
Sæverås har trivdes godt som prostiprest, men
gleder seg nå til å få et forhold til enmenighet.

Som prostiprest har hun fått møte en rekke
mennesker, men har ikke fått den kontakten
som hun regner med å få i tjeneste i en
menighet.
- Hvorfor Varteig?
- Jeg trives på landet, men liker samtidig det
bynære. Jeg har familie og venner i Østfold
og i Oslo, og det er jo ikke lange avstander
noe sted her, forteller hun.
Sæverås er vel informert om prosessen med å
knytte sammen gamle Varteig sogn og Hafs-
lundsøy.
- Det er en spennende prosess, og jeg har
registrert at forberedelsene er vel i gang. Jeg
ser fram til å bli med på denne prosessen, sier
hun.
Sæverås skal flytte inn i Varteig prestegård,
men først skal den pusses opp. Hun har
imidlertid fått mulighet til å bli boende i
kapellanboligen i Degernes fram til
prestegården er klar for innflytting. Det blir
et stykke vei å pendle, men etter sju år som
prostiprest med langt større tjenesteområder,
er hun vant til å kjøre litt.

Gudstjenesten sentral
- Jeg synes gudstjeneste er spennende, og vil
gjerne være med på å gjøre litt ekstra ut av

dem. Gudstjenesten er menighetens pulsslag,
sier hun.
Sæverås synes også at sorgarbeid er en positiv
utfordring, det er meningsfylt å få være til
disposisjon for mennesker som trenger henne.
Hun anser det som en menet viktig del av
prestetjenesten.

Kvinnelig prest
Ingrid Sæverås smiler litt ved antydningen om
at Klara Idland har brøytet vei for henne som
kvinnelig prest i Varteig.
- Det å være kvinnelig prest har for meg vært
en udelt positiv opplevelse. Jeg har hatt
grundige gjennomganger av dette, ikke minst
fordi jeg har min oppvekst i misjons-
sambandsmiljø, forteller hun.
Hun understreker at hun respekterer at det
finnes medlemmer i Kirken som har et annet
syn på dette.
- Derfor er det veldig greit at vi er to prester i
det nye Varteig sogn. De som måtte ha ønske
om å bli betjent av en mannlig prest i ulike
situasjoner vil kunne få hjelp av prostiprest
Leif Levinsen, som jo skal være knyttet til
Varteig i halvparten av sin stilling, sier
Sæverås.

Ingrid Sæverås er født i Afrika, og har bodd der i til sammen seks og et halvt år.
Hjemmet hennes bærer litt preg av det. (Foto: Ketil Strebel)
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Fire entreprenører er invitert til
å levere anbud på første etappe
av kirkegårdsutvidelsen i Var-
teig. Samtidig arbeider Sarps-
borg kommune med regu-
leringsplanen for området. Det
er to alternativer: en sammen-
hengende utvidelse mot øst eller
en utvidelse både mot øst og på
den andre siden av veien mot
syd. Området som skal bygges
ut nå omfatter 300 plasser for
kistegraver og 30 plasser for
urner.

- Etter en forhåndsutvelgelse av aktuelle
entreprenører, er følgende firma invitert til å
gi anbud på 1. etappe av kirkegårdsutvidelsen
ved Varteig kirkegård. Disse firmaene er
Sarpsborg Park & Anlegg as, Askim
Entreprenør As, ISS Skaaret AS og Calluna
GrøntanleggAS.De to sistnevnte firmaene har
hatt lignende oppdrag i Sarpsborg tidligere,
mens de to andre har gode referanser til

330 nye gravplasser

sammenhengende utvidelse mot øst eller en
mindre utvidelse mot øst samt utvidelse på
andre siden av veien mot syd. Det er denne
mindre utvidelsen mot øst som inngår i begge
alternativer, som vil bli opparbeidet i denne
omgangen.

aktuelle områdene omkring kirkegården. I
områdene lengst mot nordøst ble det funnet
en flatmarksgrav under plogskiktet.
- Dette er i seg selv ikke så uvanlig,men trekull
fra gravstedet er datert til midtre deler av
yngre steinalder, omlag 2.900 før Kristus.
Dette er i følge fylkeskonservatoren en
sensasjon, og han uttaler videre at det er svært
få lignende funn i landet og den påviste
flatmarksgraven kan således være av stor
regional og nasjonal betydning, opplyser
kirkevergen.
Det kan likevel være aktuelt med utbygging
av kirkegård i dette området, men det vil
sannsynligvis forutsette at det gjennomføres
arkeologiske registreringer ved og omkring
funnstedet.

Alternativ byggemetode
I hele Sarpsborg-området er det høyt
leirinnhold i jordsmonnet. Dette bidrar til at
jorda blir svært tett og omdanning av gravlagte
foregår svært sakte. Derfor er fredningstiden
på eksisterende kirkegård satt til minimum 60
år. Ved bygging av ny kirkegård vil det bli
tilført sandmasser som vil bli benyttet til å
bygge opp gravfeltene. Stedlige leirmasser vil
bli lagt der det skal være veier eller
beplantning. Prismessig er denne løsningen
på samme nivå som bygging av tradisjonell
kirkegårdsdrenering. På denne måten vil vi få
en kirkegård som blir selvdrenerende og hvor
omdanningen vil gå raskere slik at det kan
benyttes en normal fredningstid på lovens
minimum som er 20 år. Dettemuliggjør i neste
omgang raskere gjenbruk av graver og dermed
innspart areal på lang sikt.

Representanter for de ulike firmaene, Grindaker as som er kommunens konsulent og
våre egne folk på anbudsbefaring.

lignende oppdrag andre steder. Frist for
innlevering av anbud er starten av september,
opplyser kirkeverge Jan-Erik Sundby.

Reguleringsplan
- Samtidig som det skal velges aktuelle
entreprenører, arbeider kommunen med
reguleringsplan for området og vi regner med
at denne kommer i orden i løpet av høsten,
sier Sundby.
Kommunen vil i forbindelse med regu-
leringsplanen foreta det endelige valget
mellom de to alternativene: Enten en

Parallelt med anbudsinnhenting arbeides det
med en avtale med grunneier om å ta i bruk
arealene samtidig som kommunen også
behandler byggemelding for tiltaket.
Området som skal bygges ut nå omfatter
omlag 300 kistegravplasser og 30 graver for
urner. Normalt vil dette dekke behovet i omlag
15 år. Neste etappe må da igangsettes etter
2015 å kunne tas i bruk i omlag 2020.

Gammel gravplass
Som et ledd i kirkegårdsutvidelsen er det
foretatt arkeologiske undersøkelser i de

Kirkeverge Jan-Erik Sundby.
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Av Ketil Strebel

Nå er det gudstjeneste tre av fire søndager i
måneden i Varteig kirke og to søndager i
måneden i Hafslundsøy.
Samarbeidsutvalget for det nye Varteig sokn
har arbeidet med gudstjenestefrekvensen i
kirkene. Utvalget har hatt to hovedmål i dette
arbeidet. For det første at det skal være
gudstjeneste minst ett sted i soknet på søndag
og høytidsdager. For det andre erVarteig kirke
og Hafslundsøy kirke likestilt som guds-
tjenestesteder. Dessuten har utvalget ønsket å
videreføre tradisjonenmed noen gudstjenester
årlig på Hasle menighetssenter.
Dette betyr at det blir noen færre gudstjenester
i Varteig kirke, men vesentlig flere guds-
tjenester på Hafslundsøy. Dette fordi de to
kirkene nå likestilles, og det har vært flere
gudstjenester i Varteig enn på Hafslundsøy.
Siden Hasle menighetssenter på sett og vis
ligger midt mellom de to kirkene, er det
naturlig at det er gudstjeneste der når det ikke
er gudstjeneste i noen av de to kirkene.

Gudstjeneste hver
søndag i soknet

Fra nyttår vil det være gudstjeneste hver søndag i
minst en av kirkene i Varteig sokn. Det er en følge
av sammenslåingen av Varteig og Hafslundsøy. I

høst skal samarbeidsutvalget for det nye soknet
arbeidemed en innstilling omhvilke utvalg og råd
det nye soknet bør ha.

er en noe rimeligere løsning enn at det
arrangeres to gudstjenester parallelt i de to
kirkene på formiddagen, og kan bidra til at
det samlede antallet gudstjenester faktisk kan
bli litt høyere.

Menighetsblad
Samarbeidsutvalget har også behandlet
spørsmålet om menighetsblad for det nye
soknet. Det er ganske naturlig at Varteig
Menighetsblad skal distribueres i hele Varteig
sokn. Med sammenslutningen er det også
mulig å bruke noe mer ressurser på bladet.
Utvalget har bestemt at årets to siste utgaver
av Varteig Menighetsblad også skal deles ut
på Hafslundsøy. Dette for å få ut mest mulig
informasjon til Kirkens medlemmer om den
prosessen vi er inne i, og for å legge til rette
for fusjonen som kommer ved nyttår.
I dette menighetsbladet finnes jo oversikten
over gudstjenestene både i Varteig og på
Hafslundsøy for høsten. Det betyr jo at
kirkefolket på Hafslundsøy kan se når det er
gudstjenester i Varteig når det ikke er
gudstjeneste på Øya - og omvendt. Det kan jo
være god anledning til å bli bedre kjent i det
nye soknet�

Utvalg
I løpet av høsten skal samarbeidsutvalget
arbeide med hvilke utvalg det nye soknet bør
ha.
Nå er det et menighetsutvalg på Hafslundsøy,
som blant annet vedtar offerlisten, har egen

Samarbeidsutvalget for nye Varteig sokn: fra venstre Klara Midlang, Ragnhild Brenne,
Ketil Strebel, Thorleif Thalberg, Odd Arne Saltbones (varamann), Torstein Wågsås,
Jan-Erik Sundby og Anne-Lise Thøgersen.

økonomi etc. Det vil bli reist spørsmål om
denne ordningen bør fortsette, det er tatt til
orde for at det er lettere å få Varteig og
Hafslundsøy til å smelte sammen til en enhet,
dersom de to delene ikke skal ha hver sin
økonomi.
For øvrig synes det helt klart at ordningenmed
diakoniutvalg bør fortsette, og det vil bli gjort
en jobb for å rekruttere medlemmer til dette
utvalget fra Hafslundsøy. Det er også fremmet
forslag om et barne- og ungdomsutvalg eller
trosopplæringsutvalg.

Menighetsrådet avgjør
Samarbeidsutvalget har ingenmyndighet til å
gjøre vedtak om hvilke utvalg det nye soknet
skal ha. Det er nemlig menighetsrådet som
utnevner utvalg som fungerer i menig-
hetsrådsperioden. Det betyr at vedtak om de
ulike utvalgene må gjøres av det nye menig-
hetsrådet som velges i høst.
Det synes imidlertid klart at skal det nye soknet
fungere best mulig fra årsskiftet, er det viktig
at forholdene legges til rette best mulig, slik
at det nye menighetsrådet ikke begynner med
helt blanke ark.

Kveldsgudstjenester
Utvalget har lagt vekt på at antallet
gudstjenester samlet ikke skal være mindre
enn tidligere - grensereguleringen som fører
til at Hafslundsøy blir en del av Varteig sokn
skal gjennomføres av praktiske hensyn, ikke
for å spare penger.
Det som imidlertid er aktuelt er å arrangere
noen flere kveldsgudstjenester, at det
arrangeres gudstjeneste på formiddagen i den
ene kirken og på kvelden i den andre. Dette

Hafslundsøy kirke.

Varteig kirke.
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Søndag 9. oktober er det
menighetsrådsvalg i Varteig og
Hafslundsøy kirker. Det blir et
historisk valg: Vi skal velge et
råd med medlemmer både fra
Varteig og fra Hafslundsøy,
rådet som skal være med på å
forme det nye Varteig sokn.

Klart for valg på
nytt menighetsråd

Valglisten
Dette er listen med kanidater til menig-
hetsrådsvalget i Varteig og på Hafslundsøy
søndag 9. oktober:
1. Thorleif Thalberg, Hafslundsøy
2. Sonja Klemsdal, Varteig
3. Kjell Arne Skagemo, Hafslundsøy
4. Odd Arne Saltbones, Varteig
5. Åse Olsen, Hafslundsøy
6. Solbjørg Bøe, Varteig
7. Pål Bergerud, Varteig
8. Ruth Kristiansen, Hafslundsøy
9. Anne May Aronsen, Varteig
10. May Lisbeth Johansen, Hafslundsøy
11. Leif Brenne, Varteig
12. Else Bergerud, Hafslundsøy
13. Anne Lise Mariussen, Varteig
14. Lisbeth Sikkeland, Varteig

Lisbeth Sikkeland, Varteig, har sittet i
Varteig menighetsråd de siste fire årene,
og stiller nå til gjenvalg. (Foto: Ketil
Strebel)
En valgkomité bestående av Ragnhild Brenne
og Lisbeth Sikkeland fra Varteig og Thorleif
Thalberg og Ketil Strebel fra Hafslundsøy
arbeidet i våres med å samle kandidater til
valglisten. 14 sa seg villige til stille til valg,
åtte fraVarteig og seks fraHafslundsøy. Listen
er godkjent av menighetsrådet i Varteig.
Stemmestyre for årets menighetsrådsvalg i
Varteig og på Hafslundsøy er sam-
arbeidsutvalget for det nye Varteig sokn,

Odd Arne Saltbones
sitter i Varteig menig-
hetsråd og stiller til
gjenvalg.

bestående avTorstein
Wågsås, Ragnhild
Brenne og Inger
Louise Bergerud fra
Varteig, Thorleif
Thalberg, Anne-Lise
Thøgersen og Ketil
Strebel fra Hafs-
lundsøy, samt kirke-
vergen og sokne-
presten.

Av de 14 kandidatene er det de åtte som får
flest stemmer som blir faste medlemmer av
menighetsrådet. Hvem disse blir, er det opp
til velgerne å avgjøre. Leverer alle «blanke»
stemmesedler, vil de åtte første som blir faste
medlemmer av rådet. Men velgerne har
mulighet til å kumulere og stryke kandidater,
og på den måten påvirke valgresultatet. De
neste på listen blir varamenn til
menighetsrådet, i rekkefølge etter stemmetall.

Thorleif Thalberg, Hafslundsøy, har sittet
i Tune menighetsråd de siste fire årene,
og stiller nå til gjenvalg. (Foto: Ketil
Strebel)
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Foran årets menighetsrådsvalg
mobiliseres flere titusener
nordmenn til frivillig innsats i
Den norske kirke. Landets 1296
menigheter styres i stor grad av
menighetsrådene som har
mellom fire og ti valgte med-
lemmer.

Kirkens informasjonstjeneste

I disse dager er et stort, men ukjent antall
nordmenn spurt om å stille til valg ved
menighetsrådsvalget til høsten. Hvor mange
som er spurt og hvor mange navn valglistene
ender opp med, blir først kjent etter valget i
oktober. Et nytt dataprogram for rapportering
av menighetenes opplegg rundt
menighetsrådsvalget, vil da gi interessante
opplysninger om kirkens frivillighetskultur.
Til sammen skal det velges 9 000medlemmer
og 6.500 varamedlemmer ved årets
menighetsrådsvalg.

Flere enn 20.000 navn på listene
ved høstens menighetsrådsvalg

- Jeg har vært med på mye i mitt liv, men
menighetsrådet er det mest interessante av alt.
Får du noen gang spørsmål om å stille til rådet,
bør du ikke nøle med å svare ja. Det er så
lærerikt. Det sier Vidar Schanke, som mener
det var et lykketreff at han lot seg overtale til
å være listefyll ved menighetsrådsvalget i
2001.

Vidar Schanke. Foto: Kirkens Informa-
sjonstjeneste

Utrolig interessant
Det er ikke bare de ivrigste kirkegjengerne
som kan gjøre nytte for seg i et menighetsråd.
Vidar Schanke er snart ferdig med sin første
periode i menighetsrådet i Nes sokn i Bjugn.
Han kom helt blank inn i dette arbeidet, har
han fortalt til bladet Kirkeaktuelt:
- Menighetsrådslederen i Nes ringte og sa jeg
måtte hive meg med og stå på lista. -Jeg er
ikke noen typisk menighetsrådsrepresentant,
sa jeg.Men jeg sameg villig til å være listefyll.
Og så ble jeg valgt, til min store forundring.
Våren 2003 uttalte Schanke seg i svært
rosende ordelag om sitt møte med
menighetsrådsarbeidet.
- Mitt positive inntrykk av arbeidet i
menighetsrådet har bare forsterket seg i løpet
av perioden. Jeg har sjelden vært med på noe
hvor jeg har lært så mye og diskutert så mye
på så kort tid, sier Schanke. Han kan gjerne
tenke seg å fortsette en fire-årsperiode til
dersom han blir gjenvalgt ved årets
menighetsrådsvalg.

Forsøksordninger
I år gjør en del menigheter forsøk med å
innføre valg av halvparten av menighetsrådet
annethvert år. Dette er en ordning som skal
sikre bedre kontinuitet ved at hele
menighetsrådet ikke kan bli skiftet ut samtidig
ved senere valg.

I mange menigheter er dessuten stemme-
rettsalderen ved årets menighetsrådsvalg
senket fra 18 til 15 årDette skjermed hjemmel
i Kirkeloven som tidligere i år ble endret for
at å gjøre slike forsøksordninger mulig.
Menighetsrådsvalget 2005 foregår 9.-16.
oktober. Kirkemøtet i 2003 åpnet for at «alle
menigheter som ønsker det kan benytte
prøveordningen med å avholde valget
samtidig med stortingsvalget 2005». Det er
menighetsrådet som tar stilling til om en
ønsker å benytte denne ordningen.
Stortingsvalget avholdes mandag 12.
september, normaltmellomkl. 09.00 og 20.00,
og enkelte steder, der kommunen gjør vedtak
om det, også søndag 11. september.
Alle som er medlemmer av Den norske kirke,
som er fylt 18 år før utgangen av 2005, som
bor i soknet og har stemmerett ved offentlige
valg, kan stemme og stille til valg til
menighetsråd. (I noen forsøksmenigheter kan
også aldersgruppen 15-17 år stemme.) Ved å
kontakte det lokalemenighetskontoret, kan en
fåmer informasjon omhvamenighetsrådet der
er opptatt av og hvordan det arbeider.
Det er 21. gang det avholdes menighets-
rådsvalg i Den norske kirke etter at rådene
ble lovfestet i 1920.

Ditt valg?
For å kunne stemme ved valget, må du
være medlem av Den norske Kirke, være
18 år før utgangen av 2005 og ha
stemmerett ved offentlige valg. Du må gi
di stemme i det soknet der du er registrert
i folkeregisteret. Valget er i perioden 9. -
16. oktober.
Din mening om kirken er viktig. Stemmer
du ved menighetsrådsvalget er du med på
å forme din kirke.

Ikke hjemme
valgdagen?
Det er mulig å forhåndsstemme ved
menighetsrådsvalget. Følg med i lokal
annonsering eller ta kontakt med det lokale
menighetskontoret.
Er du student, i militæret eller av annen
grunn midlertidig bosatt et annet sted enn
du er registrert i folkeregisteret, kan du nå
stemme der du midlertidig oppholder deg.
Du må først få tak i en stemmeseddel fra
din hjemmemenighet. Så stemmer du der
dumidlertidig bor. Kontaktmenighetsrådet
om tidsfrist for slik forhåndsstemming.
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NRKs årlige TV-aksjon i år har
fått navnet Drømmefanger.
Pengene går til internasjonalt
arbeid for å bekjempe vold mot
kvinner. Drømmen er en verden
uten vold mot kvinner!

Det er FOKUS, Forum for Kvinner og
Utviklingsspørsmål, som i år er tildelt TV-
aksjonen.
FOKUS er en bred sammenslutning av mer
enn 60 kvinneorganisasjoner og kvinneutvalg
i Norge.
- Pengene som samles inn skal brukes på
lokale tiltak som skal hjelpe kvinner som er
utsatt for vold, sierMetteMoberg, daglig leder
i FOKUS.

TV-aksjonen 23. oktober 2005

Drømmefanger

Kronprins Haakon er høy beskytter for årets
TV-aksjon.
- Vold mot kvinner og trafficing gjelder oss
alle, og bådemenn og kvinnermå være innstilt
på å gjøre noe med dette problemet, sa
Kronprinsen etter å ha møtt voldsrammede
kvinner på et krisesenter i Oslo

Det må aldri skje igjen
Sorgen ligger fremdeles som et tungt teppe
over Acteal i den meksikanske delstaten
Chiapas. Ingenting blir som før etter
desemberdagen i 1997, da paramilitære styrker
stormet kirken og skjøt vilt rundt seg. Maria
er blant dem som lever videre. Hun er en
stillferdig, liten kvinne med et varmt blikk.
Åtte år har gått sidenmassakren skjedde, men
bildene er like skarpe i minnet.
- Kirken var full avmennesker som var samlet
i frykt for angrep fra de paramilitære. Plutselig
hørte vi styrkene utenfor. Vi prøvde å søke

Kronprins Haakon er høy beskytter for
årets TV-aksjon. Foto: Veronica Melå.

dekning, men de var
overalt, forteller hun.
Noen redsels-fulle
øyeblikk etter var
kirken og om-rådene
rundt omgjort til en
slagmark.Massakren
krevde 45menneske-
liv. Ni av dem var fra
Marias familie, blant
dem hennes mor og
to brødre. Tilbake satt hun alene med Estella
og Lucia, hennes to små nieser som hadde
mistet begge sine foreldre.
Før massakren var det mennene som sto for
alt inntektsgivende arbeid. Ettermassakren ble
kvinnene sittende med mer ansvar og jobb,
både i og utenfor hjemmet. FOKUS har støttet
mayakvinnene i flere år.
- Uten den hadde vi ikke klart oss, forteller
Maria. FOKUS støtter prosjekter for kvinner
som har vært utsatt for vold i og etter krig og
konflikt. Gjennom TV-aksjonen Drømme-
fanger vil enda flere få mulighet til å skape
seg et tryggere liv.

Vi trenger DEG!
- Vold mot jenter og kvinner er like
uakseptabelt, uansett hvor og hvordan det
skjer.Men i vår del av verden finnes det i hvert
fall steder å få hjelp. Dette er ikke tilfellet for
kvinner i mange av de landene pengene vi
samler inn skal gå til, sier Vibeke Hollekim,
som er aksjonsleder for TV-aksjonen
Drømmefanger.
Arbeid mot handel med kvinner og barn har i
år engasjert mange i Kirken, kanskje særlig
ungdom. Vi håper at mange menigheter kan

Maria, her fotografert med sin datter, overlevde massakren i Acteal for åtte år siden.
Foto: Veronica Melå.

tenke seg å videreføre dette engasjementet
med å oppfordre menn og kvinner i
lokalsamfunnet til å melde seg som
bøssebærere for årets TV-aksjon. For å lykkes
i å gjøre drømmen om en verden uten vold
mot kvinner til noe mer enn en drøm er vi
avhengig av din innsats:
� Årets aksjon går av stabelen
søndag 23. oktober
� Les mer om TV-aksjonen og årets tema:
se www.tvaksjonen.no
� Meld deg som bøssebærer: ring 02025

Søndag 23. oktober arrangeres NRKs TV-
aksjon med en drøm: En verden uten vold
mot kvinner! Menigheter over hele landet
oppmuntres til aktiv deltakelse. Det trengs
engasjerte mennesker som vil være med å
bidra til at verden blir et tryggere sted. I
verden i dag blir hver tredje kvinne utsatt
for mishandling, seksuelle overgrep eller
andre former for vold i løpet av sin levetid.
Hver fjerde kvinne opplever vold i sitt eget
hjem. Det er viktig at kirken bidrar, både i
form av penger, tid og engasjement for at
denne verden skal bli en verden uten vold.
Som fungerende biskop i Borg vil jeg
oppmuntre deg som harmulighet til å bidra;
ved å gi penger til aksjonen, delta som
bøssebærer, eller eventuelle andre tiltak.
Vær med i denne nasjonale drømmen om
en verden uten vold mot kvinner!

Med vennlig hilsen
Per-Otto Gullaksen

fungerende biskop i Borg
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Slekters gang
Døpte:

Varteig
Kristian Haugeneset Andreassen
Ingrid Elise Kullerud
Emil Borgaas
Sebastian Bøhaugen
Tale Tenstrand
Johannes Bergerud
Mathias Krosby Gunheim
Hafslundsøy:
AminaAndreassen Hansen
Benjamin Bruun Øyen
Filip Eriksen

Vigde:
Varteig:
Linda Johansen og Øivind Karlsen
Bjørnar Olsen og Bente C. Øby
Anne Marit Olseng og Rolf Ø. Skarpnord
Katrine Dale og Oddbjørn Bjordal
Trude Hansen og Lars Erling Spydevold
Camilla Arvesen og Jan Henrik Frogner
Hafslundsøy:
Jeanette Johansen og Pål Bjørnar Strandli

Døde:

Varteig:
Ole Robert Lund
Jenny Rødstøl
Klara L.Stubsveen
Einar Bergerud
Lars Erik Bergsland
Johan Sikkeland
Hafslundsøy:
Mary Synnøve Stubberud
Evy Irene Eriksen
Svein Erik Karlsen
Johan Magnar Kristiansen

Det døpes mange barn i kirken,
nesten 90 prosent.Alle disse har
rett på opplæring i den kristne
tro, og foreldre og faddere har
sagt at de ønsker dette for
barnet.
Søndagsskolen er der nettopp for å være til
hjelp med denne oppgaven og dette ansvaret.
I de fleste menigheter er det en søndagsskole.
Noen har sett viktigheten og gått i gang. Noen
har vært aktive imange,mange år. De fortjener
heder og ære. Men ikke riktig alle steder er
det sånn.
Nå er det høst og det er tid for oppstart.
Norsk Søndagsskoleforbund har mye
materiell til hjelp for å komme i gang. Det er
laget et eget tekstopplegg, oppdelt i bolker,
tekster og minneord. Det er laget veiledning
til disse tekstene, tilrettelagt for ulike
aldersgrupper, forslag til sanger, aktiviteter og
lek.
Det er også laget egne temahefter for de større
barna 11-14 år.
Det 150 år gamle Barnas Søndagsblad kom-
mer ut til annenhver søndag og er også en god
hjelp i dette arbeidet.
Kursopplegg for hjelpeledere er nyttig om nye
generasjoner skal se oppgaven og kallet. Nytt
av året er bruk av ballonger i andakts-

Søndagsskolen en viktig
bit i trosopplæringen

Dette er et kor for alle som er 6 år eller eldre.
Vi øver i Hasle Menighetssenter annenhver
tirsdag fra kl. 18.00 til 19.30.
Første øvelse i høst var 23. august.
Har du spørsmål, ta kontakt med Kirsten
Holmen på tlf. 69 13 13 86.

Kirkeringen på Hafslundsøy
har møte i Hafslundsøy kirke

Onsdag 21. september kl. 19.00
Onsdag 19. oktober kl. 19.00
Onsdag 16. november kl. 19.00.

Randi Korsveien.

formidlingen. Den gode gamle flanellografen
er heller ikke gått av moten.
Ta gjerne kontakt med oss i Østfold Søndags-
skolekrets telefon 69 15 61 90.
Vi er til for å hjelpe til med ny oppstart, kurs
eller besøk i søndagsskole/menighet.
Barna er det mest verdifulle vi har, Vi ønsker
det beste for dem. « Jesus sa: La de små barn
komme til meg og hindre dem ikke�» Barna
må få vite at de står i et forhold til Gud, at de
er elsket av ham, og at de er skapt for å tilhøre
Gud.

Randi Korsveien

«Medium»

Bildet er tatt fra turen vår 31. mai. Været
var litt utrygt, men stemningen var på topp

Babysang
Varteig Rådhus, lave bygget kl. 11.00 - 13.00:

Tirsdag 30. august
Tirsdag 6. september
Tirsdag 13. september
Tirsdag 20. september
Tirsdag 27. september

Småbarnsang
Varteig Rådhus, lave bygget kl. 17.30 - 18.30:

Onsdag 12. oktober (første gang)
Onsdag 19. oktober
Onsdag 26. oktober
Onsdag 2. november
Onsdag 9. november
Onsdag 16. november

Barnekoret «Minsten»
Varteig Rådhus, peisestua, kl. 17.30 - 18.30:

Onsdag 31. august (første gang)
Onsdag 14. september
Onsdag 12. oktober
Onsdag 26 oktober
Onsdag 9. november
Onsdag 23. november

Onsdag 23. november: Adventreff på Hasle
menighessenter for baby-, småbarn- og
Minsten.
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Prekentekstene
16. søndag etter pinse, 4. september:
1 Kong 17,8-16
Gal 5,25-6,5
Matt 6,24-34

17. søndag etter pinse, 11. september:
Joh 11,17-27.37-44
Hos 6,1-3
2 Tim 1,9-12a

18. søndag etter pinse, 18. september:
Mark 2,18-28
Jes 1,12-17
Rom 14,1-8

19. søndag etter pinse, 25. september:
Mark 12,28-34
Sal 73,23-28
1 Kor 1,4-9

20. søndag etter pinse, 2. oktober:
Mark 2,1-12
1 Mos 15,1-6
Rom 4,1-8

21. søndag etter pinse, 9. oktober:
Mark 10,2-9
1 Mos 1,27-31
1 Kor 7,29-35

22. søndag etter pinse, 16. oktober:
Apg 17,22-32
2 Mos 3,11-15
Joh 12,44-50

23. søndag etter pinse, 23. oktober:
Matt 18,21-35
1 Mos 50,15-21
Fil 1,6-11

Bots- og bededag, 30. oktober:
Luk 18,1-8
Jes 59,1-4.8-9
Gal 5,16-24

Allehelgensdag, 6. november:
Matt 5,1-12
Jes 49,8-10
Åp 7,9-17

26. søndag etter pinse, 13. november:
Luk 17,20-30
Am 4,6-8.12-13
1 Tess 5,1-5

Siste søndag i kirkeåret, 20. november:
Matt 25,31-46
Jes 65,17-19
Åp 20,11-13

1. søndag i advent, 27. november:
Luk 4,16-22a
Sal 24
Åp 5,1-5[6-10]
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Varteig preste- og
menighetskontor

Telefon: ............................... 69 12 35 97
Telefax: ............................... 69 12 36 13

Kontortid:
Tirsdag: ............................ 12.00 - 14.00
Onsdag: ............................ 09.00 - 14.00
Fredag: ............................. 09.00 - 11.00

Sokneprest Ingrid Sæverås
Telefon kontor: ................... 69 12 35 95
Telefon privat: .................... 69 22 14 21

Daglig leder Sidsel Mathisen
Telefon kontor: ................... 69 12 35 97
Telefon privat: .................... 69 16 82 49
Mobiltelefon: ....................... 906 82 744

Kateket Mona Bøe:
Telefon kontor: ................... 69 12 35 81
Telefon privat: .................... 69 13 28 34
Mobiltelefon: ....................... 413 06 974

Organist Knut Bøe:
Telefon kontor: ................... 69 13 11 73

Kirketjener Linda Bjerkevold Lassen:
Telefon kontor: ................... 69 15 31 84

Menighetsrådsleder TorsteinWågsås:
Telefon kontor: ................... 69 13 28 26

Tune
menighetskontor

For Hafslundsøy fram til 31. desember.
Kontortid:
Tirsdag - fredag: ............. 10.00 - 14.00

Telefon: ............................... 69 11 68 00
Telefax: ............................... 69 11 67 33

Sokneprest Aage J. Syvertsen:
Telefon kontor: ................... 69 11 67 08
Telefon privat: .................... 69 12 81 43

Kapellan Finn-Ove Brandvold:
Telefon kontor: ................... 69 11 67 13

Daglig lederArne Svartedal:
Telefon kontor: ................... 69 11 67 16
Telefon privat: .................... 69 14 29 04

Kateket Turid Skorpe Lannem:
Telefon kontor: ................... 69 11 67 11

Organist i Hafslundsøy kirke
Øystein Lindberg:
Telefon privat: .................... 69 14 19 00

Klokker i Hafslundsøy kirke
Lisbeth Johansen:
Telefon privat: .................... 69 14 94 75

Hafslundsøy kirke: ............ 69 12 59 58

4. september,
16. søndag etter pinse:
Varteig kirke kl.11.00:
Diakonidag. Sokneprest Ingrid Sæverås og
Geir Harald Johansen. Kirkkaffe. Offer til
menighetens diakoniarbeid

11. september,
17. søndag etter pinse:
Varteig kirke kl.11.00:
Høsttakkegudstjeneste. Sokneprest Ingrid
Sæverås. Dåp. Offer til Kirkens Nødhjelp
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen.
Presentasjon av konfirmantene. Offer til
konfirmantarbeidet på Hafslundsøy.

18. september,
18. søndag etter pinse:
Varteig skole kl. 11.00:
Sportsgudstjeneste. Sokneprest Ingrid
Sæverås. «Ingamarsjen» etter gudstjenesten.

GUDSTJENESTER
Søndag er gudstjenestedag

16. oktober,
22. søndag etter pinse:
Varteig kirke kl.11.00:
Gudstjeneste. Sokneprest Ingrid Sæverås og
kateket Mona Bøe. Presentasjon av konfir-
manter Offer til menighetens ungdomsarbeid
.

23. oktober,
23. søndag etter pinse:
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved kapellan Finn-Ove Brand-
vold. Offer til Normisjonen.

30. oktober,
Bots- og bededeag:
Varteig kirke kl.11.00:
Gudstjeneste. Sokneprest Ingrid Sæverås.

6. november,
Allehelgensdag:
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste.

13. november,
26. søndag etter pinse:
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til menighetsarbeidet.
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen.
Offer til Givertjenesten. Konfirmantweek-
enden avsluttes i kirken.

27. november,
1. søndag i advent:
Varteig kirke kl. 18.00:
Familiegudstjeneste. Lysmesse. Offer til
barne- og ungdomsarbeidet. Barnekoret
«Medium» synger.
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Speider/familiegudstjeneste ved sokneprest
Aage J. Syvertsen. Offer til speiderne påHafs-
lundsøy.

25. september,
19. søndag etter pinse:
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest Aage J.
Syvertsen. Hafslundsøy barnegospel synger.
Offer til Barnegodspelkoret.

2. oktober,
20. søndag etter pinse:
Varteig kirke kl.11.00:
Gudstjeneste. Sokneprest Ingrid Sæverås.
Offer til menighetens søndagsskolearbeid.

9. oktober,
21 .søndag etter pinse:
Varteig kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. Sokne-
prest Ingrid Sæverås. Kirke-
kaffe. Offer til menighetens
barnesangarbeid. Utdeling av
Barnas kirkebok.
Menighetsrådsvalg.
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levinsen.
Offer til søndagsskolekretsen.
Menighetsrådsvalg.

Hafslundsøy kirke.

Varteig kirke.
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Konfirmanter i Varteig kirke 12. juni 2005

I første rekke: Kristine Antonsen Skaar, Elin Jelsnes, Ida-Marie Dalen, sokneprest Klara Midlang, kateket Mona Bøe, Siw Anja
Noren og Anne Brenne Andersen.
I andre rekke: Dominika Dubicka, Marthe Johannessen, Veronica Victoria Jul Sørensen, Andrea Pettersen, Thora Anette Belsby,
Mathilde Sachs Berthelsen, Charlotte Undrum, Karoline Tangen Bergsland, Lar Petter Hassel og Ida Erlid Bergby.
I tredje rekke: Anders Frorud, Lars Emil Andersen, Fredrik Bøe Saltbones, Espen Moeskau, Thomas Andre Håkonsen, Thor Olaf
Klemsdal, Eirik Bergsland, Stoan Lia Kristiansen og Kim Marius Strand.

Foto: Studio S.

Brandvold
ansatt i Tune
Finn-Ove Brandvold er ansatt som kapellan
i Tune. Det bestemte Borg bispedømmeråd
på sitt møte i juni.
Brandvold har vikariert i kapellanstillingen
i Tune siden september i fjor. Som prest i
Tune har han også Hafslundsøy som sitt
tjenesteområde - fram til nyttår.

Finn-Ove Brandvold er ansatt i kapellan-
stilingen i Tune.

Innsamling
til Kirkens
Nødhjelp
I år kom det inn kr 33 730,-. Dette er et
stort og flott beløp, bestående av ofringer,
dør-til-dør-aksjonen, samt fastebøsser. Vi
takker alle glade givere. Pengene vil
komme godt med i arbeidet mot
menneskehandel.


