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Det ble en kjempehyggelig hverdagsgudstjeneste i Hafslundsøy kirke tirsdag 2.
mars. Gjett om det var sang og glede! Hafslundsøy barnegospel sang så vi ble helt
revet med og klappa takten. Medium, med god hjelp fra noen medlemmer i Minsten,
sang sterkt og fint, og jammen gikk jentene ned i spagaten også. Her var det trøkk!
Vi fikk høre om Sakkeus som bodde i Morbærveien i Jeriko, og om Jesus som ville
være hans venn. Sakkeus begynte da å dele av rikdommen sin. Vi fikk snakket om at
vi og må dele med de som trenger det mest. Denne gangen var det misjonsprosjektet
i Thailand som var i fokus for offer og forbønn.
Ove tok bilder, blandet saft og kokte kaffe, så etter gudstjenesten var det boller, saft
og kaffe til alle! Og noen av bildene, de ser vi her�.

Kirsten

Hverdags-
gudstjeneste
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«Hvorfor valgte du en eselfole, Je-esus? Det kunne
i det minste vært en hest!»
Det er ungene og de voksne i Hasle barnehage
som lærte meg den sangen. Og gjett om de kan
synge! Det er sterkt og flott å få høre på og få være
med når de synger!
Vi undres over det som skjedde den dagen Jesus
red inn i Jerusalem på eselfolen. Det lave dyret,
nyttig til hverdags, liksom. Nå bærer eselet
kongenes konge på
det som kunne være
triumfferden inn i
byen som syder av liv,
forberedelser og
forventning til den
store høytiden. Han
ble møtt av jubelrop!
Hosianna Davids
sønn, lyder ropene
mens folkemeng-
den svinger pal-
megrener som en
hyllest til ham de
håpet skulle bli
deres nye konge.
En spesiell ferd av en spesiell
konge. Det var ingenting som kunne
tyde på storhet og makt. Et esel. En
mann på triumfferd mot kors og død.
Hvorfor eselfolen? Hvorfor ikke en høy
og skinnende hest, sterk og
blankpusset, stolt og vakker?
Jeg tror at Jesus kom på denne
eselfolen for å være i ansiktshøyde
med menneskene som hyllet ham.
Bare fra det lave stedet på
eselryggen kunne han se inn i
ansiktene, se inn i øynene til dem som svingte med
palmegrenene og ropte sine Hosianna-rop!
Hosianna, som både betyr velkommen og hjelp oss.
Jesus ville ha øyenkontakt, han ville være nær
den enkelte. Hva så han der han kom ridende?
Han så begeistring, glede, håp og forventning. Han
så de blanda motivene han ble tatt imot med, han
så tvil og han så tro. De som sto langs veien den
dagen, de fikk se Jesu ansikt. Han var ikke høyt
hevet over dem, han var ikke langt borte. Han
var i ansiktshøyde. Jeg tror ansiktet hans lyste
mot dem, jeg tror øynene hans lyste imot
menneskene der han red gjennom folkemengden.
Og jeg tror at han oppfylte velsignelsen den dagen.

Velsignelsen som vi har tatt imot mange ganger.
ordene om Herrens ansikt som lyser imot oss.
Jesus visste hva som ville skje. Folkemengdens
jubelrop og hyllest ville snart bli til et massivt rop
om hans korsfestelse. «Korsfest ham, korsfest
ham!» lød ropet noen dager senere. Jesus visste
det den dagen han red inn i Jerusalem, i ansikts-
høyde med menneskene som jublet. De var sett,
gjennomskuet og elsket. Han hadde forberedt
disiplene sine på at han ville la seg ta til fange og
at han ville dø. Dere kommer til å svikte meg alle
sammen, sa han til dem. Men når jeg er stått opp,
vil jeg gå i forveien for dere til Galileafjellet. Der
vil jeg møte dere en gang til.
Jesus er stått opp, han lever og han møter oss på
nytt og på nytt.  Jesus ser oss, våre liv, vår lengsel,

våre svik, vår begeistring,
tro og glede. Han ser våre

blanda motiv for det vi
gjør. Dag for dag

kommer han oss
i møte, der vi
er i liva våre.

Vi kan rope
våre Hosianna -

rop, våre: Velkommen Jesus,
og Hjelp oss, Jesus! Jesus er
ikke høyt oppe og langt borte,
han er i ansiktshøyde med oss
og han vil ha øyenkontakt med
oss. Vi er sett, vi er
gjennomskuet og vi er elsket.
Jesus vil oss noe, der han
kommer oss i møte! Han vil
velsigne. Ansiktet og øynene
hans lyser mot oss. Han vil gi
oss fremtid og håp!

Kirsten.

Ps. Om dere vil høre resten av den store,
dramatiske og fantastiske fortellingen om Jesus,
hans lidelse, hans død og hvordan han seiret over
død og grav?
Gå ikke glipp av en eneste gudstjeneste i påsken,
hele historien fortelles der!

God påske!

Hvorfor valgte du en
eselfole, Jesus?
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Kirkevalget 2009Møter

Misjonssambandet, VMisjonssambandet, VMisjonssambandet, VMisjonssambandet, VMisjonssambandet, Varteigarteigarteigarteigarteig
1. halvår  2010

Søndag 14. mars kl. 18.00 på HøgheimSøndag 14. mars kl. 18.00 på HøgheimSøndag 14. mars kl. 18.00 på HøgheimSøndag 14. mars kl. 18.00 på HøgheimSøndag 14. mars kl. 18.00 på Høgheim
Søndag 1Søndag 1Søndag 1Søndag 1Søndag 11. april kl. 18.00 på Br1. april kl. 18.00 på Br1. april kl. 18.00 på Br1. april kl. 18.00 på Br1. april kl. 18.00 på Breidablikkeidablikkeidablikkeidablikkeidablikk
Søndag 9. mai kl. 18.00 på HøgheimSøndag 9. mai kl. 18.00 på HøgheimSøndag 9. mai kl. 18.00 på HøgheimSøndag 9. mai kl. 18.00 på HøgheimSøndag 9. mai kl. 18.00 på Høgheim
FrFrFrFrFredag 1edag 1edag 1edag 1edag 11. juni kl. 19.00 på Br1. juni kl. 19.00 på Br1. juni kl. 19.00 på Br1. juni kl. 19.00 på Br1. juni kl. 19.00 på Breidablikkeidablikkeidablikkeidablikkeidablikk

Du er hjerte l ig velkommen!Du er hjerte l ig velkommen!Du er hjerte l ig velkommen!Du er hjerte l ig velkommen!Du er hjerte l ig velkommen!

Verden for Kristus
NLM

Syng med oss
fra den gamle skolesang-
boka av Mads Berg m.m.

Vi samles i peisestua  på
Varteig gamle kommune-
lokale onsdag
28. aprilkl 19.00.

Dette er ingen forening, vi
bare liker vanlig allsang.

Ågot Borgen spiller piano.

Kaffepause med god tid til
småprat.

JAKTEN PÅ
VARTEIGTROLLET

Vi starter med gudstjeneste
i Hasle menighetssenter kl.1000.

Salg av startkort kl.1100-1200

Søndag 11.april arrangerer speiderne i Varteig

Onsdag 28 april kl. 19.00:
  Misjonsmøte. Andakt ved John Dahl.

Onsdag 26. mai kl. 19.00:
  Misjonsmøte. Andakt ved Tor Skår.

Velkommen til Betel Ise
Onsdag 16. juni kl. 19.00:
  Misjonsmøte.

Formiddagstreff
onsdager kl. 11.00:
7. april: Andakt ved Harald Frorud,
sang ved sangvennene.
5. mai: Andakt ved Arne Winsvik, sang
ved Rakkestad Pensjonistkor.
2. juni: Andakt ved Arne Jan Olsen.
Sang ved Skiptvet-damene.

Syforeningen
har møter tirsdag kl. 17.30:
16. mars
30. mars
13. april
11. mai kl. 18.00: symøtefest.
Andakt ved Eli Holdt. Sang ved
Kirketun.

Trenger du noen
å snakke med?

Kirkens SOS
Telefon 815 33 300

www.kirkens-sos.no



Varteig menighetsblad 5

Hender
Konfirmantene hadde
forberedt en bønne-
vandringsgudstjeneste i
Varteig kirke på askeons-
dags kveld. Denne guds-
tjenesten hadde «Hender»
som tema. Vi er i Guds
hender og vi rekker våre
hender ut til hverandre.
Leif Levinsen ledet guds-
tjenesten og konfir-
mantene hadde laget
bønnestasjoner i kirken og
deltok også med drama,
tekstlesning og lys-
tenning.
Her var både klagemur og
mulighet for velsignelse.
Vi kunne bli bedt for eller
skrive lapper med bønne-
emner. Ingrid Levinsen
hadde preken og vi fikk
feire nattverd sammen.
En gudstjeneste litt uten-
om det vanlige!
Konfirmantene var i
absolutt flertall denne
kvelden. Det ble en del styr
og veldig mye fint og
sterkt!

Kirsten
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Tirsdag 23. mars går kon-
firmanter, unge og voksne
fra Varteig menighet med
bøsse. Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon 2010 setter
søkelyset på fattige men-
nesker i møte med flom,
tørke og ekstremvær.

En høstnatt i 2007 ble familien Tran i
Vietnam vekket av at vannet bare steg
og steg inne i huset deres. Mamma Tran
Thi Thu Thuy, pappa Tran Viet Dung og
deres fem barn måtte flykte fra hjemmet
sitt i hui og hast.
- Vannet kom så fort, og jeg ble veldig
redd, forteller den eldste datteren Trinh.
Faren i familien tenkte bare på én ting:
Å redde barna sine. Han kom seg ut i
vannmassene og førte familien i sikker-
het, ut av huset og til et høyereliggende
område. Familien Tran overlevde, men
hjemmet deres ble ødelagt og de mistet
mange av sine eiendeler. I to måneder,
mens de ventet på at vannet skulle synke
igjen, måtte de bo i et skur av plast og
bambus. Mat, rent vann og barnas helse
ble til daglige bekymringer.
- Det var en vanskelig tid for oss, forteller
Thuy. - Barna var små, og jeg var svært
bekymret. Vi hadde ikke mat, og jeg
måtte låne ris av naboen. I to måneder
spiste vi ikke annet enn ris med krydder,
sier fembarnsmoren.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010

Fattige i møte med
ekstremvær

Trygg hems
I september 2009 ble Vietnam igjen
rammet av storflom i kjølevannet av
tyfonen Ketsana. Men denne gangen
slapp familien Tran å flykte fra huset sitt.
Denne gangen stod de rustet til å møte
flommen.
Som én av mange familier i nærområdet
har familien Tran fått støtte av Kirkens
Nødhjelp til å bygge nytt og flomsikkert

hus i mur og betong. I stuen er det
en hems i taket. Her kan familien
lagre matvarer, og når vannet
stiger på ny, er veien til trygghet
kort. Datteren Kim på fem
klatrer opp stigen i raske byks og
demonstrerer hva hun skal gjøre
hvis det kommer en ny flom. Der
oppe kan hun og resten av familien
sitte til hjelpen kommer.

Hyppigere og mer
flom?

De fleste forskere er i dag enige om at
økning av kraftig nedbør er tegn på global

oppvarming, forårsaket av menneskelige
klimagassutslipp.
- Vi bor i et lavtliggende område og er
vant til mye vann i regntiden. En vanlig
flom hever kanskje vannstanden med 30-
40 cm. I 2007 kom én meter med vann
som ble liggende i to måneder. Det er
uvanlig, bekrefter Dung.
Konsekvensene av klimaendringer har
ført miljø- og klimaspørsmål høyt opp på
den politiske agendaen i Vietnam.
Regjeringen betegner selv landet som ett
av de mest sårbare når det gjelder
klimaendringer. Familien Tran må trolig
forberede seg på flere og hyppigere
flommer i fremtiden.
Ta godt imot bøssebærerne fra Varteig
menighet når de banker på din dør! Du
kan også støtte aksjonen gjennom
givertelefon: 820 44 088 (200 kroner)
eller via kontonummer 1594 22 87493.

Så høyt sto flommen: Katetek Bjørn Losvik sammen med Tran Viet Dung og Tran Thi
Thu Thuy.
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Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon 2010
Mens vi i den rike delen av verden
kan forebygge og forsikre oss mot
naturens ødeleggelser, står mennesker
i fattige land i fare for å miste alt når
katastrofen rammer. Derfor går penger
fra årets fasteaksjon blant annet til å
gjøre fattige og sårbare bedre rustet
til å møte mer ekstremt vær, som for
eksempel flom og tørke. I flomutsatte
områder i Vietnam innebærer dette
blant annet at familier kan få støtte
til å bygge flomsikre hus. I Kenya, som
ofte rammes av tørke, støtter Kirkens
Nødhjelp blant annet prosjekter som
samler og lagrer regnvann til tørre
perioder.

Om fremtiden:
FNs klimapanel (IPCC) regner med
at havnivået i gjennomsnitt vil stige
med mellom 9 og 88 cm frem til 2100.
Dersom beregningene treffer, vil dette
skape store utfordringer for
mennesker som bor i spesielt sårbare
områder. Familien Tran er en av
mange familier som må forberede seg
på flere flommer og mer ekstremvær.

Flommen i Vietnam:
Mellom oktober og november i 2007
ble Thua Thien Hue provinsen i
sentral-Vietnam rammet av fire
flommer. Nesten 30.000 mennesker
ble evakuert fra hjemmene sine,
83.400 hus ble oversvømt, 31 men-
nesker ble hardt skadet og 22 men-
nesker døde. Familien Tran var en av
familiene som måtte flykte.

I slutten av september 2009 herjet
tyfonen Ketsana deler av Sørøst-Asia
og satte store områder under vann.
Mange måtte på ny flykte fra
hjemmene sine. Med støtte fra
Kirkens Nødhjelp hadde familien
Tran bygget nytt, flomsikkert hus
etter storflommen i 2007 og stod
dermed sterkere rustet da vann-
massene trengte innover landet.
Familien kunne bli boende i hjemmet
sitt og skadene forårsaket av flommen
var minimale.

 Ta godt imot
bøssebærerne!

Årets Kirkens Nødhjelp - aksjon nærmer seg, og her
kommer litt informasjon om selve aksjonen og om vårt
bidrag til den:

Kirkens Nødhjelp-aksjonen i 2010 setter fokus på fattige menneskers møte med
klimaendringene.
Mens vi i den rike delen av verden kan forebygge og forsikre mot naturens ødeleggelser,
står mennesker i fattige land i fare for å miste alt når katastrofen rammer. Natur-
katastrofer rammer alltid de fattigste hardest.
Vår innsats 23. mars kan redde liv neste gang katastrofen rammer!
Nå har vi mulighet til å være med å hjelpe der det trenges mest!
Konfirmantene er selve ryggraden blant bøssebærerne, men vi trenger å være flere!
Så kom og bli med på årets viktigste tur! Vi møtes i Hafslundsøy og Varteig kirke kl.
17.30.

Ta godt imot konfirmantene og andre bøssebærere
for Kirkens Nødhjelp,

tirsdag 23. mars mellom kl. 18.00 og 20.00!

Konfirmantene i Varteig og på Hafslundsøy er klare til innsats den 23. mars.

7
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Varteig Menighetsblad.

  7. april 28. april
14. april   5. mai
21. april  12. mai

       for barn 1-3 år,
              onsdager kl. 17.30 i Hasle menighetssenter:

Barnekor med barn 3-6 år,
               annenhver onsdag kl 17.30 i Hasle menighetssenter:

 17. mars 21. april
  7. april  5. mai

- er et kor for barn over 6 år
- øver i Hasle Menighetssenter annenhver tirsdag
kl.18.00 - 19.30
Øvelser:

16. mars        6. april 20. april
Kontakt: Kirsten Brandt, tlf. 936 37 578

Ragnhild Brenne, tlf. 69 13 11 47

             er avsluttet for vårhalvåret.
Informasjon om aktivitetene
til høsten kommer før sommerferien.

Avslutningsfest for alle i barnesangen er
onsdag 12. mai kl 17.30 på Hasle.
Her blir det grilling og mye moro.
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Varteig preste- og menighetskontor
Ingaveien 33, 1735 Varteig

-spiller på ditt lag

org.nr. 969 674 882

post@brattset.no, Brenneveien 85, 1735 VARTEIG
Tlf: 69 13 28 40 - 907 53 371  Fax 69 15 37 68

Telefon: ................. 69 12 35 97
Telefax: ................. 69 12 36 13
Epost:
varteig.prestegjeld@sarpsborg.com

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

Sokneprest Ingrid D. Levinsen:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 95
Telefon mobil: ......... 452 65 229
E-post: ingrid-dorthea.levinsen
@sarpsborg.com

Daglig leder Sidsel Mathisen:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 97
Telefon privat: ....... 69 16 82 49
Mobiltelefon: ........... 906 82 744
E-post:
sidsel.mathisen@sarpsborg.com

Prostiprest Leif Levinsen:
Telefon kontor: ...... 69 15 18 18
Mobiltelefon: ........... 414 40 947
E-post:
leif.levinsen@sarpsborg.com

Menighetspedagog
Kirsten Brandt:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 81
Mobiltelefon: ........... 936 37 578
E-post:
kirsten.brandt@sarpsborg.com

Organist i Varteig kirke
Knut Bøe:
Telefon privat: ........ 69 13 11 73
E-post: k-boe2@online.no

Vik. kirketjener i Varteig kirke
Bjarne Arntsen:
Telefon mobil: .......... 413 01 166
E-post: 69131403@tele2.no

Klokker i Hafslundsøy kirke
May Lisbeth Johansen:
Telefon privat:. ....... 69 14 94 75
E-post: may-lisbeth.johansen
@sarpsborg.com

Menighetsrådsleder
Kjell Lunde:
Telefon privat: ......... 69 13 13 03
Epost: kjelll@c2i.net

Varteig Menighetsblad:
Adresse:
Apolloveien 39
1734 Hafslundsøy

Epost:
varteig@menighetsblad.net

Trenger du koselige lokaler til
Minnesamvær
Konfirmasjon

Jubileer
Selskaper

Da har vi det for utleie
med godt utstyrt kjøkken.

For bestilling
tlf. 908 56 613.

Høgheim
Furuholmveien 12

Slekters
gang

Din totalleverandør
av byggevarer

Døpte:
Hafslundsøy kirke:
Tuva Øierud Strøm
Dennis Cato Olsen
Nora Sofie Fonbæk

Varteig kirke:
Åse Aamodt Hansen
Ingeborg Synøve Brunsby

Døde:

Ola Bergby

Trenger du noen
å snakke med?

Kirkens SOS
Telefon 815 33 300

www.kirkens-sos.no
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TELEFON 69 13 12 28
Mobiltlf. 97 69 03 09

Gunnar Aarum

MAXI TAXI

Avd.
1. Hafslundsøy Bakeri 69 133460
3. Halden Storsenter 69 187895
5. Hafslundsøy Senter 69 149299
6. Storbyen Sarpsborg 69 156268
8. Stortorget Rakkestad 69 221518
Kontor:
Nordbyv.87 1734 Hafslundsøy 69 133465
Fax 69 133470

I over 75 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. Prøv ett da vel!

oyabakern@baker-skoglund.no

HASLE
MENIGHETSSENTER

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

Senteret har et velutstyrt kjøkken med
kjølerom og servise m.v.
Ring i god tid for bestilling:
Anne Elisabeth Lunde, telefon 69 12 07 68,
mobil 950 60 638 eller
Menighetskontoret, telefon 69 12 35 97.

Ønsker du
besøk?

Kjenner du noen som trenger
besøk,

eller vil du bli besøker?

Kontakt
 Varteig menighetskontor,

tlf 69 12 35 97.
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Ønsker du skyss til kirken?
Ring 95 09 63 29

Med forbehold om endringer.

GUDSTJENESTER
Søndag er gudstjenestedag

Telefonnummer
for kirkeskyss:

95 09 63 29

Trenger du noen
å snakke med?

Kirkens SOS
Telefon 815 33 300

www.kirkens-sos.no

Hafslundsøy kirke.

Søndag 21. mars
Maria budskapsdag
Sal 113
Ef 1,3-6 og Luk 1,46-55
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved vikar. Offer til menig-
hetsarbeidet.

Søndag 28. mars
Palmesøndag
Joh 12,12-24
2 Mos 12,21-28 og Hebr 2,14-18
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levin-
sen. Offer til menighetens trosopp-
læringsarbeid.

Torsdag 1. april
Skjærtorsdag
Joh 13,1-15
Jes 53,1-5 og 1 Kor 11,23-26[27-29]
Varteig kirke kl. 18.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til Haugetun Folkehøy-
skole.

Fredag 2. april
Langfredag
Mark 14,26-15,37
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen.

Søndag 4. april
Påskedag
Joh 20,1-10
Jes 25,8-9 og Rom 6,9-11
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til Østfold
Søndagsskolekrets.

Søndag 18. april
2. søndag etter påske
Joh 21,15-19
Sal 23 og Hebr 13,20-21
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til skolelaget.

Hasle menighetssenter.
Søndag 11. april

1. søndag etter påske
Joh 21,1-14
Sal 116,1-9 og 1 Kor 15,12-21
Hasle menighetssenter kl. 10.00:
Familiegudstjeneste ved prostiprest Leif
Levinsen. Offer til menighetens trosopp-
læringsarbeid. Etter gudstjenesten er det
«Jakten på Varteigtrollet», se side 4!

Søndag 16. mai
6. søndag etter påske
Joh 17,18-26
Sak 14,7-9 og Ef 4,1-6
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Nattverd. Offer til menighets-
arbeidet.

Mandag 17. mai
Grunnlovsdag
Joh 12,35-36
5 Mos 30,19-20a og Fil 3,12-16
Varteig kirke kl. 12.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til søndagsskolen i
Varteig.

Søndag 23. mai
Pinsedag
Joh 14,15-21
Joel 3,1-2 og Ef 2,17-22
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen.Nattverd. Offer til Normisjon,
Østfold krets.

Søndag 30. mai
Treenighetssøndag
Matt 28,16-20
Jes 6,1-8 og; Tit 3,4-7
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levin-
sen. Offer til orgelet i Hafslundsøy kirke.

Søndag 25. april
3. søndag etter påske
Joh 14,1-11
Sal 126 og 2 Kor 4,14-18
Hafslundsøy kirke kl. 18.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen, prostiprest Leif Levinsen og
menighetspedagog Kirsten Brandt. Kon-
firmantenes gudstjenesteprosjekt. Offer
til konfirmantarbeidet.

Søndag 2. mai
4. søndag etter påske
Jes 1,18-20
1 Joh 4,10-16 og Joh 15,10-17
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 9. mai
5. søndag etter påske
Matt 6,6-13
Dan 6,4-12 og Rom 8,24-28
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif
Levinsen. Offer til orgelet i Hafslundsøy
kirke.

Torsdag 13. mai
Kristi himmelfartsdag
Apg 1,1-11
Sal 110,1-4 og Ef 1,17-23
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif
Levinsen. Nattverd. Offer til menig-
hetens misjonsprosjekt.



Varteig
Historielag
Mandag 15. mars kl. 19.00:
Møte i Peisestue på det tidligere
kommunelokalet. Harald Hulten-
green kåserer om gamle hus, under
overskriften «Sarpsborg som for-
svant».

Mandag 19. april kl. 19.00:
Møte hos Gunvor og Hans Erik
Groven på Thoreby. Det blir omvis-
ning på gårdstunet, og foredrag om
gårdens historie ved Hans Erik
Groven. Ta med niste.

Lørdag 29. mai:
Tur- og arrangementskomiteen inn-
byr til omvisning på Hafslund
Hovedgård og Soli Brug, med fram-
møte på hovedgården kl. 11.45.
Deltakeravgift kr. 200,-, som også
omfatter bespisning på Soli. Tran-
sport i egen regi. Påmelding skjer til
Ester Juliussen innen 10. mai, på tlf.
480 99 449 eller 69 14 93 28.

Søndag 20. juni:
Bygdedagen.

Lørdag 24. juli:
Tur- og arrangementskomiteen inn-
byr til fellestur til svenske Gammel-
vala («det levende museet i Brun-
skog»). Avreise med buss fra Ise kl.
08.30. Deltakeravgift kr. 200,-. For
nærmere informasjon og påmelding,
kontakt Ester Juliussen innen 1. juli,
på tlf. 480 99 449 eller 69 14 93 28.

Ellers blir det tur med utgangspunkt
på Thoreby lørdag 4. september, og
for høsten for øvrig er det plottet
medlemsmøter mandagene 27.
september, 1. november og 6.
desember.

Vi minner også om at historielaget
selger Inga-heftet, 2010-kalenderen
og DVD med skolefilmen fra 1959 og
bygdefilmen fra 1961.

For mer informasjon - se:
www.varteig-historielag.no

Alle interesserte er
velkommen til møtene!

Varteig bygdekvinnelag
Program våren 2010

16. mars 19.00:
Møtested Vestvoll.
Program: Hvor henvender vi oss når behovet for hjelpemidler oppstår?

20. april kl.19.00:
Møtested Betel, Ise
Mannekengoppvisning fra Stene R. Stopp.

4.mai kl. 18.00:
Medlemsmøte Vestvoll.
Steking av lefser til åpen gård Kalnes

8. mai kl.19.00:
Åpen gård, Kalnes.

11. mai kl. 18.00:
Steking  av lefser til Bygdedagen.

Mai / juni:
Smaalensmarken. Steking av vafler søndag.

8. juni:
Sommeravslutning Fredriksten festning, Halden.
Omvisning og bespisning.

20. juni
Bygdedagen i Varteig.
VBK har hovedansvaret for hele arrangementet.

Neaskog og Filadelfia søndagsskole
Søndag 21. mars:

Søndagsskole kl. 10.30
Søndag 28. mars:

Påskeferie
Søndag 4. april:

Påskeferie
Søndag 11. april kl. 10.30:

Søndagsskole
Søndag 18. april kl. 10.30:

Søndagsskole
Søndag 25. april kl. 10.30:

Søndagsskole

Søndagsskolesamlingene er på
Filadelfia. De varer ca en time. Alle
barna samles til en fellessamling først,
hvor vi synger sammen og har litt
undervisning.
Etterpå kan barna velge mellom fire
grupper: fotballgruppe, danse-gruppe,
tegne/fargegruppe eller lekegruppe.

Samlingene er på
Hasle  Menighetssenter
og begynner kl. 19.30

Fredag 16. april:
Torill Skjeggestad forteller om «enkearving» i Kongo.
Kveldsmat og kollekt.

Fredag 28. mai:
Avslutning på Lilledal.
Grillen er varm kl. 18.00.


