
Tårnagent-helg
Se side 9

Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy

www.varteig.menighetsblad.net
Nr. 3 - 2012         Mai - august 2012          40. årgang



2 Varteig menighetsblad

Organ for Den norske Kirke, 
Varteig sokn. 

Utgitt av Varteig menighetsråd.

Redigert av
Ketil Strebel

Adresse:
Varteig menighetsblad
Apolloveien 39
1734 Hafslundsøy

E-post:
varteig@menighetsblad.net

Menighetsbladet på internett:
www.varteig.menighetsblad.net
Der kan du lese den siste og samt-
lige tidligere utgaver av menighets-
bladet i PDF-format

Kommende utgivelser:
(Med forbehold om endringer.)

Neste nummer av Varteig menig-
hetsblad, nr. 4-2012 er planlagt i 
uke 35, i slutten av august. Frist for 
å levere stoff blir 14.august.

Nr.  5-2012 er planlagt i uke 41, i 
midten av oktober. Frist for å levere 
stoff blir 25.september.

Nr.  6-2012, julenummeret, er 
planlagt i uke 47, i slutten av no-
vember. Frist for å levere stoff blir 
6. november.

Trykk:
KronaTrykk, Moss

Postgiro:
1503.17.17954

Les menighetsbladet
på internett:

www.varteig.menighetsblad.net

- Pinsen er noe
svevende greier

Dette og lignende uttalelser har jeg hørt om festen for Den Hel-
lige Ånd. Ja, det er jo sant. Den Hellige Ånd svever i symbolet av 
en due. Den Hellige Ånd er som vinden. Du ser ikke vinden, men 
du ser virkningene i bladene på trærne. Den Hellige Ånd er som 
pusten, heller ikke den synes, men du merker den og kjenner at du 
kan blåse, men slutter du å puste er det krise. Pusten er selve livet 
i både mennesker og dyr. Uten pust intet liv, bare død.
Pinsen er noe svevende greier. Takk og lov for det! Festen for Den 
Hellige Ånd er jo livets fest! Det er det nye livet i Gud som ble gitt i 
dåpen og som Den Hellige Ånd virker gjennom. Det som er svevende 
og vanskelig å begripe her er ikke annet enn Gud i virksomhet i 
verden og i mennesker og i kirkens liv. Istedenfor å forsøke å be-
gripe eller forstå Guds egen hemmelighet kan vi ta Gud på ordet 
og stole på at det er sant det Han sier og ta imot Den Hellige Ånd. 
Da kan vi gripe det nye livet. Og det er mye bedre enn å begripe, 
for Ånden er selve livet i Gud. Vi 
kan gjøre erfaringer i livet med 
Gud, erfaringer av at Gud handler 
gjennom oss. Stenger vi Ånden ute 
og slokker Ånden, da er det krise. 
Da er det bare død tilbake.
Men dødeoppvekkelse er ikke ukjent 
for Gud, som reiste Kristus opp fra 
de døde. Også en menighet og et kris-
tenmenneske kan vekkes til Åndens 
liv og begynne å virke med Åndens 
gjerninger. Åndens gjerninger er na-
turligvis livskraften i Gud og derfor 
ikke våre prestasjoner.  I Gal.5.22 le-
ser vi: «Men Åndens frukt er kjærlig-
het, glede, fred, overbærenhet, venn-
lighet, godhet, trofasthet, ydmykhet 
og selvbeherskelse.» Vi kan altså 
plukke frukter av menneskers liv, 
som er fylt av Ånden. Frukt vokser 
jo av seg selv og treet vet ikke annet enn at det er det det skal gjøre. 
Pinsefesten er en vakker fest. Det er som den varme soldagen da 
kraftkilden til alt liv skinner raust over livet og får det til å gro 
og bære gode frukter.
Det er naturlig at Pinsen er Kirkens fødselsdagsfest. Den første 
pinsedag startet spredningen av denne kraften liksom en ild i tørt 
gress over hele verden. Det var jo slik troen kom til de nordlige 
breddegrader, der vi bor.
Dertil kommer at Den Hellige Ånd er Gud i virksomhet gjennom 
skrøpelige redskaper, gjennom oss mennesker. Så kan det hende at 
våre virksomheter i kirke og bedehus, i gudstjenester og alle slags 
menighetsarbeid ikke alltid holder godt mål av kvalitet målt med 
menneskelige øyne. Men når Gud ved Ånden får virke gjennom det 
skjer det under i menneskers hjerter. Troen kan vekkes til liv i Gud 
på de underligste måter. Vinden blåser dit den vil, vi ser den ikke, 
men vi hører den suser.

God pinse
Leif Levinsen
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Sommer-
konsert
i Varteig kirke 

onsdag 6. juni kl. 19.30

Varteig Menighetskor vil i år 
sette opp sangsyklusen «Visst 
skal våren komme» sammen 
med Greåker kirkekor og for-
skjellige solister og musikere.
«Visst skal våren komme» 
henter inspirasjon fra Åpen-
baringsboken i Bibelen.
Kollekt ved utgangen.

Vi ønsker alle
hjertelig velkommen!

Lørdag 28.april, dro mange glade san-
gere, samt mange venner av koret, av 
gårde.
Målet for turen var København, spesielt 
Sjømannskirken, hvor vi skulle synge.
Det ble en god opplevelse, det å få be-
søke en norsk kirke, i utlandet.
Under kirkekaffen var det besøk fra en 
trekkspillklubb, festlige og livlige toner.
Det var avtalt «guiding»  etter kirken, 
med  en nordmann, i bussen vår. Meget 
interresant rundtur.

Menighetskoret 
på jubileumsturMenighetskoret sammen med sjømannsprest 

Magne Hoem og kirkens danske organist.

Varteig  Menighetskor er 40 år dette året.
Etter en meget vellykket  jubileumskonsert/-fest, kom lysten på en jubileumstur. 
Så tenkt, så gjort.

Søndagen var ennu ung, så vi benyttet 
resten av dagen i Tivoli.
Flott vær, nydelige blomster, liv og 
musikk, en opplevelsesrik dag som ble 
avsluttet med middag på  restaurant 
«Påfuglen», i Tivolihagen.   Deilig mat 
og et vell av lys i en tidlig natt. Flott!
Neste dag, mandag,  frokost klokken 
åtte,  ikke  «latmannsliv» å være turist. 
Vi fikk utrolig mye ut av dagen.
Startet dagen med «Sightseiing». Denne 
gang med båt. Interresant tur i strå-
lende solskinn.
Så ruslet vi litt rundt i byen, gikk 
«Strøket» til  endes, besøkte mange  små  
uterestauranter, og hadde det veldig 
behagelig og avslappet. Vi koste oss.

Hjem på hotellet for en kort hvil. Deret-
ter klare for nok en middag.
Stedet var avtalt på forhånd, nå også 
selvfølgelig felles. Deilig mat, mye mat, 
danskene er rause med porsjonene.
Igjen en vellykket dag, avsluttet  i en 
nydelig sommerkveld.
Neste dag -  på hjemvei. En skikkelig 
takk til «turkomitéen» i koret for flott 
opplegg.
Spesiel takk og ros til bussjåføren 
vår, Frode Bredholt, for sikker og god 
kjøring.

Fortsatt god sommer!    

R.B.

Sjømannskirken i København. (Fotos: Arne Belsby)
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Uden nogensomhelst Skjul
«Det maa ansees som aldeles uforsvarlig at lade Heste i timevis staa ude under den bare Himmel 
og uden nogensomhelst Skjul mangengang i stærk Kulde eller sterkt Veir med Nedbør.»
Sitatet er hentet fra en utredning for kirkestall ved Varteig kirke, ført i pennen i 1897. Året etter 
sto kirkestallen klar, med god plass til hester i tillegg til redskapsskjul og utedo.
I sin innstilling var for øvrig komiteen også opptatt av at manglende fasiliteter for hestene inn-
virket på gudstjenesten: 
«Enhver som har Hest staaende ude i Uveir eller Kulde eller af anden Grund ikke kan være rigtig 
tryg for den, vil have vanskelig for at have den Sindsro, som er absolut fornøden under Guds Ords 
Hørelse.»

Opførelse af Kirkestald
Det var Martin Larsen Småberg, Thore Pedersen Bøe og Kristian Andersen Sikkeland som utgjorde 
«Komiteen for Opførelse af Kirkestald», og som la fram sin utredning 2. desember i 1897.
De tre hadde bred erfaring fra både kirke og lokalpolitikk, og fi kk også ansvaret som byggekomité 
for kirkestallen. Tømmer ble hogd og kjørt fram allerede samme vinteren, og penger kom inn blant 
annet gjennom frivillige gaver og basarer.
En egen basarkomité ble oppnevnt, bestående av Anders Engebraaten, August Sulusnes, Gunerius 
Furuholmen, Gunder Lunde, Henrik Isetorp, Herman Knatterød, Johan Sikkeland og Olaf Tonning.

Dyrenes Beskyttelse
Den omfattende utredningen som de tre karene kom med, ble i sin helhet gjengitt i Varteig Histo-
rielags årstidsskrift Inga for 1990. Der pekes det på strømninger i tiden, «da der virkes meget for 
Dyrenes Beskyttelse, og Dyreplageri strengt bliver paatalt». Å la hestene stå ute i snø og kulde, 
regn og torden mente de var helt uakseptabelt.
I sin omfattende betenkning skriver de også at «der ikke er nogen bekvem Plads for Heste, men at 
disse maa sættes langs Gjerderne i Nærheden – tvilsomt med hva Ret ligeoverfor Grundeierne – paa 
den gjennemgaaende sidlendte Mark, hvor Hestene ofte træder det medbragte Foder ned i Sølen».

Generende for Gudstjenesten
Dernest tenker komiteen på den ro man ønsker at skal hvile over gudstjenesten:
«Mangel af Stald er ogsaa generende for Gudstjenesten. Man ser ofte, at Kjørende, som har unge 
og urolige Heste, tager Plads ved Vinduerne, for at have Udsigt til disse, og det har ofte hændt, at 
de skyndsomt har maattet gaa du af Kirken.»
Initiativtakerne trodde også at en kirkestall i noen grad ville fremme kirkesøkningen:
«Det er nemlig ofte forbausende faa Kjørende ved Kirken, og i Tilfælde Stald vilde det uden Tvivl 
mer komme i Brug at kjøre, og mange som har længre Veie og derfor kvier sig for at gaa, oftere 
komme derhen.»
Avslutningsvis peker komiteen på at «der er jo ogsaa ikke saa faa Kjørendes fra Nabobygderne, 
som følger hid til Kirken, og vi vil ogsaa føle det som en Tilfredsstillende at kunne byde disse Rum 
for sine Heste».

Revet i 1966
Planene var godt forberedt, informasjonen til sambygdingene grundig og viljen stor - og derfor ble 
det kort vei fra ord til handling.
Kirkestallen sto ferdig i 1898, og tjente sin hensikt fram til bilene for alvor gjorde sitt inntog. 
Bygningen ble vedtatt revet i 1966. Arthur Brusevold og Einar Bergerud fi kk kjøpt bygningen for 
symbolske 20 kroner. Betingelsen var at halve bygget skulle bli stående til det nye uthuset sto 
ferdig. Det var for øvrig også Einar Bergerud som fi kk anbudet på ny-huset, som sto ferdig i siste 
halvdel av 1969.

PS: Bygdehallen, reist i 1923, hadde også egen stall. Kommunestallen sto der administrasjonsbyg-
get (nå blant annet barnehage) senere ble oppført. Nybygget med kommunale kontorer, post og 
bank ble innviet 4. oktober i 1980. DS.

Tekst: Øistein Bøe
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Over: Bilde av kirkestallen tatt omkring 1940. Noe av bygningsmassen på Bergerud ses til høyre, mens det enda 
er noen år til de første boligene kom i Brunsbyåsen til venstre. Plassen ved kirken var et yndet samlingssted for 
ungdommen, spesielt i helgene. Her er det en flokk gutter på sykkel som har møttes. Historielaget har fått noen 
innspill på hvem guttene er, men er svært interessert i ytterligere informasjon.

Foto: Knut Mørkeseth. Bildets eier: Varteig Historielag.

Under: Slik ser det ut fra samme «ståsted» i dag. Kirkestalltomta er blitt en del av parkeringsplassen, mens det 
nye uthuset ble trukket lenger østover – utenfor bildekanten til høyre. Det har skjedd mye både i trafikk og bolig-
reising siden bildet av kirkestallen ble tatt. 

(Foto: Øistein Bøe).

Før og nå
Menighetsbladet startet i julenummeret i fjor en serie «Før og nå». Tanken er å presentere ett eldre bilde i hvert nummer av 
Menighetsbladet, samt noe historisk fakta omkring motivet, koblet opp mot et bilde slik det ser ut i dag.Varteig Historielag 
har tatt på seg ansvaret for artikkelserien. 
I nr. 6/2011 ble Snoppestad gård presentert, i 1/2012 Vestby gård/planteskole, og i 2/2012 AT-leiren i Varteig.
Har du kommentarer eller synspunkter på serien, eller kanskje forslag på steder som bør presenteres, send mail til varteig-
historielag@gmail.com

før og nå
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Skattefritak for 
gaver som gis 
til menigheten
I 2004 ble det innført 
skattefritak for gaver 
gitt til menighetene. Fra-
drag gis dersom samlet 
gave overstiger kr. 500,- i 
løpet av et kalenderår.
Maksimumsbeløp for fradrag er kr. 
12.000,- pr. år.  Dette betyr at man 
kan gi gaver til forskjellige aktivite-
ter innenfor menigheten og få fradrag 
for det samlede beløpet. 
Hvis man vil at pengene skal gå 
til en spesiell aktivitet, kan man 
øremerke pengene ved å skrive på 
innbetalingen hva det skal gå til. (For 
eksempel menighetsblad, barne- og 
ungdomsarbeid osv.) Nedenfor føl-
ger en oversikt over de konti som er 
aktuelle i vår menighet.
For å få skattefritak må giver oppgi 
fødselsdato, navn, adresse samt ga-
vens størrelse. Hver enkelt menighet 
vil da sende årsoppgave til Kirkerå-
det i tillegg til at hver enkelt giver vil 
få oppgave over innrapporterte beløp.
Ved eventuelle gaver fra fi rma/bedrif-
ter skal det benyttes organisasjons-
nummer i stedet for fødselsnummer, 
og gaven vil bli bekreftet og ikke 
innrapprotert gjennom kirkerådet. 
I tillegg må fi rmaer levere inn næ-
ringsoppgave vedr. gaven. 
I og med at vi er langt ute i 2012, er 
det allerede noen som har gitt gaver.
De som lurer på om de har gitt ga-
ver uten å ha oppført navn, og som 
eventuelt ønsker skattefradrag,  kan 
ta kontakt med Anne-Mari S. Meier 
på menighetskontoret, 69123597 
(onsdag og torsdag mellom 10.00 og 
13.00), eller på mail amm@sarpsborg.
com. Vi vil da prøve å få de opplysnin-
gene vi trenger for å oppfylle kravene.

Aktuelle bankkonti
i menigheten:
Varteig menighet   
  1503.17.17946

Varteig menighetsblad   
  1503.17.17954

Søndag 24. JUnI

Arrangør Tombstevnet: Tomb i samarbeid med Søndagsskolen og SMM 
(Samarbeid Menighet og Misjon i Borg bispedømme; Det norske Misjonsselskap, Normisjon, Misjonsalliansen,  
Den norske Israelsmisjon, Himalpartner, Areopagos, Råde menighet og Borg bispedømme)

Velkommen til en oppleVelsesrik søndag!g!

www.tomb.no
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kl 12.00
Parkgudstjeneste
Taler: Tormod Engelsviken
Sangere: Tomb Kammerskor
Liturg: Gyda Hesla
Kantor: Børge Sandal
Barneopplegg i parken v. Guro og Torill  
under deler av gudstjenesten

kl 14.00 – 16.00
Misjonstorg Med Mange aktiviteter 
Konferansier: Preben Colstrup
Konsert med Skiptvet SoulChildren
Misjonsvindu – møte med Kristin og Erik Bøhler
Dukketeater og mye mer
 
kl 15.00
seMinar
Tema: Alle setter spor 
Innleder: Jørn Lemvik, Digni (tidl. Bistandsnemda)

dersoM dårlig vær, legges arrangeMentet til toMb aula.

TommbsbsTevneT20201212
VeVellkomomkomk mmen til

Vi trenger mange innspill og tanker 
om veien videre, for at drømmen om 
søndagsskole i Hafslundsøy kirke skal 
bli virkelighet! 
Kan du være med på en slik idèdugnad? 
Det betyr ikke at du binder deg til å bli 
leder, men at du kommer på møtet for å 
dele tanker rundt dette temaet.
Velkommen til å bli med på møtet i 
Hafslundsøy kirke onsdag 30. mai 
kl. 18.30.

Hilsen Kirsten

Søndagsskole i 
Hafslundsøy kirke? 
Ja, det hadde vært fl ott! Akkurat nå har vi ikke søn-
dagsskole, men kanskje er det mulig å få til? Det har 
vi lyst til å snakke om! 
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Et glimt fra konfirmantåret
Det er nesten ikke til å tro! Konfirmantåret 
er om litt over og ungdommene skal snart 
konfirmeres! Det har vært mange samlin-
ger med forskjellige temaer. Vi har vært på 
pilegrimsvandring ved Grinerød gård, det 
har vært temasamlinger i kirkene våre og 
på Hasle menighetssenter. Klubben Con 
dios har vært et godt møtested og gudstje-
nestene er registrert: «Hvor mange har jeg 
vært på? Bare fem?! – Nei jeg har vært på 
flere! Hva skjer hvis jeg ikke rekker åtte 
gudstjenester?» 
Ja da, alt er med. Lørdag til søndagsweek-
end har vi hatt, og i skrivende stund er det 
fotografering og øving til gudstjenestene, 
som er på planen. Det har vært et rikt år 
med gode møtepunkt med flott ungdom! 
Klart de syntes noe var kjedelig. De syntes 
også at mye var hyggelig og bra. Sånn er 
det. Vi håper vi fikk formidlet de viktige 
tingene om tro, om håp og om kjærlighet.
Takk til foreldre har vært med, stilt opp 
og laget lunsj og kvelds, og har vært nat-
tevakt på leir. Takk til alle sammen! Takk 
til alle som var med på Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon! 
Kjære konfirmant!
Nå skal det snart konfirmeres, det som 
startet i dåpen: Du er Guds elskede barn. 
Du har en venn, en frelser, Jesus Kristus. 
Han vil være med deg alle dager og alle 
slags dager. Han ønsker å få være en del 
av ditt liv. 
Velkommen til fortsatt være en del av fel-
lesskapet i kirken. 

Hilsen Kirsten 

Og en STOR takk til alle 
som var med på KN fasteak-
sjon! Bøssebærere, foreldre 
som kjørte bil og som var 
med og gikk med bøsse, alle 
fra menigheten som var 
med, og ikke minst, alle gi-
verne! Resutatet ble  45971 
kr!  I tillegg kom det inn 
godt over 3000 kr på bøsser 
fra Varteig skole og innle-
verte fastebøsser i kirkene. 

Takk, alle sammen!  

Konfirmant 
i 2013 

Til deg som fyller 14 i år! 
Kirken inviterer deg til å være kon-
firmant. Uansett om du tror, tviler 
eller bare er nysgjerrig, er du vel-
kommen til konfirmasjon i kirken. 
I konfirmanttiden får du lære mer 
om deg selv og Gud. Du får mulighet 
til å utforske noen av livets mange 
spørsmål sammen med andre. Vi 
snakker om livet – på godt og ondt, 
om kjærligheten og om Gud. Samtidig 
får du mange nye opplevelser. 
Vil du vær med? 

Innskrivning:
Alle som tilhører Varteig, Hafslundsøy 
og Skjebergdalen møter i Hafslunds-
øy kirke torsdag 7. juni kl. 18.00. 
Dersom du er døpt i en annen kirke, 
tar du med kopi av dåpsattest. Er du 
ikke døpt, så kan du bli det i løpet ev 
konfirmantåret. Ta også med to nye 
passbilder. 
Har du behov for tilrettelegging, så 
finner vi sammen ut av det.

VELKOMMEN!
Navn på årets konfirmanter: se side 12.
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Gudstjeneste-
reformen

Vi er godt i gang med gudstje-
nestereformen i Varteig sokn. 
I månedene som er gått siden vi begynte 
i adventen, har vi prøvd litt forskjellig, 
og det siste vi nå har innført er endring 
av melodi for Kyrie og Glorialeddet. 
Den øvrige liturgiske musikken vil bli 
som før. Gudstjenestene fremover vil 
også se litt ulike ut utifra om det er 
dåp eller ikke, nattverd, familieguds-
tjeneste osv. 
Menighetsrådet er også i gang med å 
gjøre sine vedtak for hvordan vi ønsker 
å ha det. Vi har frist til 1. oktober med 
å sende et forslag til biskopen, på Ny 
gudstjenesteordning i Varteig sokn. 
Men før den tid skal vi også ha et 
menighetsmøte, hvor alle har anled-
ning til å uttale seg. Dette møtet blir 
i Hafslundsøy kirke umiddelbart 
etter gudstjenesten 26. august. Vi 
håper mange blir med på det. Og vi 
ønsker også tilbakemeldinger nå, un-
derveis i prosessen.

Egil Nordengen fikk onsdag 2. mai 
H.M.Kongens fortjenestemedalje. Det 
skjedde under en direktesending på 
radio i NRK Østfold, til stor overras-
kelse for ham. 
Medaljen har han fått for sitt store 
samfunnsengasjement, ikke minst for 
hans mangeårige arbeid med trafikk-
sikkerhet, men også for hans innsats i 
politikken og i menighetsliv. 

Egil Nordengen ble tildelt H.M.Kongens 
fortjenestemedalje i begynnelsen av mai. 
(Foto: Sebastian Nordli, NRK Østfold)

Takk til lederne i
barnegospelkoret
Takk til de fantastiske lederne i 
Hafslundsøy barnegospel! 
Det er 14 år siden Lin Katrin Mørken 
og Øystein Lindberg tok over som ledere 
av Hafslundsøy barnegospel. Et par år 
senere ble Veronica Pettersen med, og 
så har de stått på! Hver tirsdag kl. 17 
har barnegospelen hatt øvelse i «Øyakir-
ken». Hver tirsdag har kirken vært fylt 
av fantastisk og glad sang og musikk! 
Det har vært liv og latter, loddsalg og 
lek. Koret har hatt overnatting i kir-
ken, de har sunget på gudstjenester og 
møter, både i våre kirker og på bedehus 
rundt omkring. Til og med CD har de 
spilt inn! I alle år har det vært mange 
medlemmer, på det jevne rundt 25, og 
på det meste, opp til 50 barn! Mange av 
kormedlemmene har vært med i mange 
år, noen helt til konfirmasjonsalder! 
Det har vært et stort menighetsarbeid 
som har vært til velsignelse for mange, 
mange. 
Nå vil vi si takk: Takk til Linken, 
Veronica og Øystein for alt arbeid, all 
kjærlighet, tro og glede dere har gitt oss 
gjennom korarbeidet. 
Dere har nå sagt fra at dere ikke len-
ger har mulighet til å være ledere for 
Hafslundsøy barnegospel.  Vi i Varteig 
og Hafslundsøy menighet takker dere 
for alt dere har gjort. Gud velsigne veien 
videre for dere. 

Kirsten

Fortjenestemedaljen
til Egil Nordengen

Hverdagsgudstjeneste
i Varteig kirke 20. mars.
Fotos: Pål Bergerud
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Det var en fl ott Tårnagenthelg 
i Varteig kirke 21. og 22. april! 
Vi var 27 tårnagenter og mange 
englevakter og erkeengler! Vi 
løste mysterier og oppgaver, var 
i tårnet og slo på kirkeklokka, 
spiste «flaggermus-pølser» og 
laget sauer og bilde av den gode 
hyrde. Søndagens gudstjeneste 
hadde tårnagentene forberedt, 
og de var med på det aller 
meste! Det var Tårnagentsang 
og Hyrdesang, bønn og lysten-
ning, nattverd og bønnestasjo-
ner. Bibelteksten var skrevet 
med mikroskopisk hemmelig 
skrift, Anne-Margrethe måtte 
bruke forstørrelsesglass når 
hun leste! Etterpå koste vi oss 
med masse mystiske muffins 
som foreldrene hadde med. Takk 
til alle sammen, Tårnagenter, 
englevakter og alle som bakte 
og hadde med kaffe! Og takk til 
alle som kom på gudstjenesten 
på søndagen! 

Hilsen Kirsten 

Tårnagenthelg
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       for barn 1-3 år,  onsdager kl. 17.30 - 18.30
                   i Hasle menighetssenter:

30. mars, 6. april og 13. april

Kontaktperson for barnesang 
 Kirsten Brandt, tlf 936 37 578
  eller Ragnhild Brenne, tlf. 69 13 11 47. 

for barn 0 - 1år, 
 avsluttet for vårhalvåret

Barnekor med barn 3-6 år,
annenhver onsdag kl 17.30
 i Hasle menighetssenter:  
  
 30. mars       13. april
  

0 – 1 år, tirsdager kl. 11.00 - 13.00, 
   Hasle Menighetssenter
21. august  11. september
28. august  18. september
  4. september  25. september

1 – 3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30, 
   Hasle Menighetssenter
10. oktober   31. oktober
17. oktober     7. november
24. oktober   14. november

(3 – 6 år) onsdager kl. 17.30 – 18.30, 
    Hasle Menighetssenter 
29. august   24. oktober
12. september     7. november
26. september   21. november
10. oktober

Andre arrangementer der barnesangen synger/deltar:
23. september kl. 11.00, Varteig kirke:
 Utdeling av 4-års bok / høsttakkefest.

9. oktober kl 17.30, Hafslundsøy kirke:
 Hverdagsgudstjeneste

 Kontakt: Kirsten Brandt, tlf. 936 37 578
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Prikk til prikk

Fargelegg

Finn fem feil

Bestill på 
barnas@sondagsskole.no 
eller på telefon 22 08 71 00

(privatabonnement 
  hjem i posten)

Gruppeabonnement 
 kun 179,- pr barn

nr.13

nr.14
ParadisbuktaSide 2

reisen Nåde

lliver

 e

Gulliver

01 PLASS FOR ALLE
Maren Flotve Birkeland 

og Håvard GrytingT/M: Ole Bjørn Reinertsen
Fra CD-en Alle mann på dekk

   og © Lynor 200503 MARIAS LOVSANG
Anita Nymoen Gjerlaug og 

Merete Føyen Arnevåg
T/M: Merete Føyen Arnevåg 

(etter Lukas 1,46–49)
Arr: Thorbjørn Kvamme

   og © Søndagsskolen 200805 GRØNNE ENGER
4U

Solist: Keziah Killmer
T: Britt-Venke Oldebråten

M: Melinda E. LøverFra CD-en Bedre sammen
   og © Willow Creek Norge & Seven 

Song Productions
07 PETERS FISKEFANGST

Christa Marie F. Berntzen og 

Vegar HoholmT/M: Vegar Hoholm 
Arr: Kenneth Eriksen, 

Unlimited Productions
   og © Søndagsskolen 2008

09 BEAUTIFUL/JESUS ER 

TROEN MINMarie FøyenT/M: YMCA/Anon, Madagaskar, 

O: Merete Føyen Arnevåg 
Arr: Kristian Kvalvaag

   og © Søndagsskolen 201011 DEN GYLNE REGEL
Synnøve, Margrete og 

Kristine KogstadOg barn fra Levende Lys, 
under ledelse av Eli 

Kristine og Geir Bjørnar Smebye

T: Vidar Kristensen, M: Jon Kleveland

Fra CD-en SPRELL LEVENDE
   og © Søndagsskolen 200613 DU SER MEGteamBÅT

Vokal: Marie LouiseT/M: Anne-Linn Malia Vatnedalen Vik

Fra CD-en På lag   og © teamBÅT 200915 HUSET PÅ FJELL
Vegar og Zacharias Hoholm

T/M: Vegar Hoholm 
Arr: Kenneth Eriksen, 

Unlimited Productions
   og © Søndagsskolen 2010

17 MÅ GUD VELSIGNE DEG

Marie FøyenT/M: Bjørg Marit Notland
Arr: Kristian Kvalvaag

   og © Søndagsskolen 2010
SkuespillerePhilip Torp Nilssen (Gulliver), Rebecca 

Stangeland Kaufman (Gullet), Merete 

Føyen Arnevåg (mamma), Odd Ketil 

Sæbø (Herr Blekksprut)Tekniker Vegard Schow, 
Make Music ASIllustratør Asbjørn Tønnesen

Grafisk design Camilla Hoholm
CD trykk DicentiaCo-produsent Runar Bang

Manus og produksjon 
Odd Ketil Sæbø

    og © Søndagsskolen 2011
Adr.: Postboks 6552 Etterstad, 

0606 OSLOE-post BARNAS: barnas@sondagsskole.noBli kjent med Gulliver og vennene hans i og på 

og reisen til Nåde

Gulliver

www.sondagsskole.no

SPRELL
nett

.no

(privatabonnement (privatabonnement (privatabonnement 

14 blader + DVD + CD 
= kun 359,- SPRELLSSnett

Søndagsskolens 

nettside for barn!

.no

– Musikkvideoer
– Tegnefilmer
– BARNAS-konkurranser tarnagentene.no

Tårnagentenes 
      eget nettsted!

SIDE
Tegning: Chris Murphy

Tegn en strek fra 1 til 2 og så 
videre. Hva skjuler seg her?

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

1
2

3 4

5

6 7

8 9

10

11

12

13
14

15

1617
18

19

20

2122

23
24

252627

28

29
30

31
32

33
34

35
36

3738

39
40

41

42
43

44

45
46

47

48

49

50

52

535455
56
57

58
59

60
61

62

51



Varteig menighetsblad12

Søndagsskolen
Vi ønsker alle våre trofaste søndagsskolebarn 

Riktig god sommer.
   Vi starter opp igjen 2. september.

Kontaktpersoner:
Jorunn mobil   47 90 81 92         
Torill    mobil  90 01 84 36

Konfirmasjonsgudstjeneste 
i Hafslundsøy kirke
søndag 3. juni kl. 11.00:

Thommy Andrè Andreassen
Johanne Hauge Arnesen 
Stine Marie Bøhaugen  Mathisen
Stine Elisabeth Gundersen 
Elise Grovassbakk
Joakim Sokrates Brandth Hauvik 
Marius Andrè Knutsen 
Pernille Delbekk Kristiansen 
Mikkel Nilssen Nicolaisen 
Signe Marie Norèn 
Daniella Karlsson 
Mia Therese Ramsli
Sivert Marius Skarning 
Tina Spernes 
Isak Stordal 
Guro Svendsen 
Vegar Thoresen
Marius Bernhard Aasberg

Konfirmasjonsgudstjeneste 
i Varteig kirke
søndag 10. juni kl. 11.00:

Victoria Madeleine Belsby 
Marthe Elise Tangen Brenne 
Even Ysterud Evjen 
Anders Hansen 
Ida Sofie Aarum Hansen 
Stine Marie Almquist Ruud 
Marthe Hedberg Simensen 
Håvard Magnus Nilsen 
Oda Seljehammer 

Konfirmasjonsgudstjeneste i 
Varteig kirke
søndag 10. juni kl. 11.00:

Sivert Andersen 
Linn Elise Bergerud 
Sunniva Bredholt 
Anna Kristine Dangstorp 
Verona Emilie Kabo 
Thomas Kultorp
Marius Molander Lunde 
Camilla Johnsen Ryen 
Magnus Valleraune 
Eirin Elise Øby 

Årets konfirmanter
Konfirmasjonsgudstjeneste 
i Hafslundsøy kirke
søndag 3. juni kl. 13.00:

Haakon Andreassen
Melina Martinsen Brenne 
Trym Eide 
Tuva Eide 
Sigurd Skaar Eliassen 
Laila Renate Sandem Hansen 
Eirik Holten
William August Hofstad 
Dennis Andrè Håkonsen 
Nora Christine Karlsen 
Sofie Anthonie Lysø 
Camilla Bøe Løkkeberg 
Marthe Josefine Wilhelmsen
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Døpte: 
Hafslundsøy kirke:
Oliver Kullerud Belsby

Varteig kirke:
Henning Andris Grythe
Leah Marie Skarsgard Haugerud
Eveline Kolbjørnsvik Bøe
Mille Sofie Løkkeberg

Vigde: 
Hafslundsøy kirke:
Hanne Øvstegård 
og Paul Georg Kvam

Døde: 
Tore Jespersen
Signe Elise Halvorsen
Gudrun Dahl
Ole Marius Lunde
Håkon Stein Glosli
Gerd Irene Jacobsen
Karl Anker Olsen.

Varteig preste- og menighetskontor
Ingaveien 33, 1735 Varteig

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

Epost: varteig.prestegjeld@
sarpsborg.com

Sokneprest Ingrid D. Levinsen:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 95
Telefon mobil: ......... 452 65 229
E-post: ingrid-dorthea.levinsen 
@sarpsborg.com 
Soknepresten kan nås på mobil-
telefon når hun ikke er på 
kontoret.
Fung. daglig leder
Anne-Mari S. Meier:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 97
E-post: 
amm@sarpsborg.com 

Prostiprest Leif Levinsen:
Telefon kontor: ...... 69 15 18 18
Mobiltelefon: ........... 414 40 947
E-post:
le-levin@online.no 

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

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

Varteig Menighetsblad:
Adresse: 
Apolloveien 39
1734 Hafslundsøy

Epost:
varteig@menighetsblad.net

Slekters
gang

Din totalleverandør 
av byggevarer

Trenger du noen 
å snakke med?

Kirkens SOS
Telefon 815 33 300

www.kirkens-sos.no

Kontortid:
Daglig leder
Onsdag: ................  10.00 - 13.00
Torsdag:  ............... 10.00 - 13.00
Sokneprest treffes sikrest
Onsdag: ................. 10.00 - 12.00
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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 80 år har vi  bakt  brød og kaker!  
Vi  baker fortsatt på den «gammeldagse» må-
ten, og  bruker råvarer av beste kvalitet.

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

En  av våre mange spesialiteter er:
GRISLA BRØD. 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:
Bjørn Kristiansen, telefon 69 13 13 51,
 mobil 916 64 166, krisiti3@online.no 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.

Ønsker du å annonsere i 
Varteig Menighetsblad?

Informasjon om priser etc.
får du ved henvendelse til 

menighetskontoret,
telefon  69 12 35 97
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Med forbehold om endringer.

GUDSTJENESTER  
Søndag er gudstjenestedag

Søndag 27. mai
Pinsedag
Joh 14,15-21 
Apg 2,1-18
1 Mos 1,1-5 og Apg 2,1-11 eller 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levin-
sen. Nattverd. Offer til Norsk Luthersk 
Misjonssamband.

Søndag 3. juni
Treenighetssøndag
Luk 10,21-24
1 Mos 18,1-8 og Rom 11,33-36 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved prosti-
prest Leif Levinsen og menighetspeda-
gog Kirsten Brandt. Offer til menighe-
tens konfirmantarbeid.
Hafslundsøy kirke kl. 13.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved prosti-
prest Leif Levinsen og menighetspeda-
gog Kirsten Brandt. Offer til menighe-
tens konfirmantarbeid.
Varteig kirke kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste ved sokneprest 
Ingrid D. Levinsen. Nattverd. Offer til 
Wycliffe bibeloversettere.

Søndag 10. juni
2. søndag i treenighetstiden
Joh 3,26-30 
Salme 67,2-6 og Gal 3,23-29 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste prostiprest Leif Levinsen. 
Nattverd. Offer til Kristen Idrettskon-
takt.
Varteig kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sok-
neprest Ingrid D. Levinsen og menig-
hetspedagog Kirsten Brandt. Offer til 
menighetens konfirmantarbeid.
Varteig kirke kl. 13.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sok-
neprest Ingrid D. Levinsen og menig-
hetspedagog Kirsten Brandt. Offer til 
menighetens konfirmantarbeid.
 

Søndag 17. juni
3. søndag i treenighetstiden
Joh 1,35-51 
Jes 50,4-5 og Rom 8,28-30
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Bygdedagen. 50-års konfir-
mantene er spesielt invitert til gudstje-
nesten. Menighetskoret synger. Offer til 
menighetsbladet.

Varteig kirke

Søndag 24. juni
4. søndag i treenighetstiden
Matt 16,24-27
Jos 24,19-24 og Ef 2,1-10 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Nattverd. Offer til søn-
dagsskolen i Østfold.
 

Søndag 1. juli
5. søndag i treenighetstiden
Matt 7,21-29 
Ordsp 7,1-3 og 1 Kor 3,10-18
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Nattverd. Offer til menig-
hetsarbeidet.

Søndag 8. juli
Aposteldagen/6. sønd. i treenighetstiden
Matt 16,13-20 
Jer 1,4-10 og Apg 20,24-32 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Nattverd. Offer til Den 
evanglisk Lutherske kirke i Det Hellige 
land og Jordan.
  

Søndag 15. juli  
7. søndag i treenighetstiden
Luk 19,1-10
Ordsp 30,7-9 og 1 Tim 6,17-19
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Nattverd. Offer til menig-
hetens trosopplæringsarbeid.
  

Søndag 22. juli
8. søndag i treenighetstiden
Mark 12,37b-44
2 Mos 36,2-7 og 2 Kor 8,9-15 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Nattverd. Offer til Acta 
- barn og unge i Normisjon.
 

Søndag 29. juli
9. søndag i treenighetstiden
Joh 8,2-11 
Salme 145,9-16 og 1 Kor 4,3-5
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste. Nattverd. Offer til Blå-
kors.
  

Søndag 5. august
10. søndag i treenighetstiden
Matt 18,21-35 
1 Mos 50,14-21 og 2 Kor 13,11-13 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Nattverd. Offer til søn-
dagsskolen i Varteig.

Søndag 12. august
11. søndag i treenighetstiden
Mark 2,23-28 
2 Mos 20,1-17 og Gal 5,1-6
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Nattverd. Offer til me-
nighetsarbeidet.
 

Søndag 19. august
12. søndag i treenighetstiden
Luk 8,1-3 
Jes 49,13-16 og 2 Kor 9,1-8 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til menighetens tros-
opplæringsarbeid.
 

Søndag 26. august
13. søndag i treenighetstiden
Luk 12,41-48 
2 Krøn 1,7-12 og Ef 4,11-16
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Nattverd. Offer til Kirkens 
fengselsarbeid.
Etter gudstjenesten er det menighets-
møte med tema ny gudstjenesteordning. 
Se omtale side 8.
 

Søndag 2. september
Vingårdssøndag /
14. søndag i treenighetstiden
Luk 17,7-10 
5 Mos 8,7.11-18 og 1 Kor 3,4-11 
Enten i Hafslundsøy kirke eller
i Tjernsparken kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Le-
vinsen. Nattverd. Offer til Speiderne 
på Hafslundsøy. 
Gudstjenesten avholdes enten i Hafs-
lundsøy kirke eller i Tjernsparken. Følg 
med i annonsene når den tid kommer!



Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad,
Apolloveien 39,
1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 14. august.

Varteig Historielag
Lørdag 2. juni:
Historielaget arrangerer tur til
E l ingård  herregård  og  Tomb
videregående skole (jordbruks-skolen) 
for guiding på utstillinger av blant 
annet husgeråd og jordbruksredskap. 
På Elingård blir det også orientering 
om bygnings-massen på herregården, 
og på Tomb i tillegg omvisning i grav-
kapellet med den unike sarko-
fagen til generalløytnant Barthold 
Heinrich von Lützow, som blant 
annet ledet kampene mot kong 
Carl 12. mellom 1716 og 1718. 
Transport med privatbiler, med 
frammøte ved Varteig skole kl. 
09.15. Ta med niste og sitteunder-
lag. For nærmere informasjon og 
påmelding, kontakt Ingebjørg Skivdal 
på tlf. 69 22 51 49 eller 916 89 522.
Torsdag 7. juni kl. 18.00:
Slektsforskningsgruppa har møte 
i Peisestua i Bygdehallen. Siste 
samling før ferien. Fra 6. september 
blir det samling igjen hver første 
torsdag i måneden ut året.
Søndag 19. juni:
Bygdedagen. Programmet vil bli 
distribuert i postkassene i Varteig, i 
tillegg til annonse i SA.
Lørdag 25. august:
Varteig Historielag arrangerer sin 
faste lokalhistoriske høstvandring. 
I år vil turen bli lagt til området 
Strømnes, Vestgård, Basken og 
Sundås.
Fredag 7. september:
Teatertur til Skiptvet for å overvære 
Nes lenseteaters oppsetning «Den 
som ikke er ropt opp, kan gå hjem». 
Turen koster 300 kroner og dekker 
buss fra Ise/Varteig/Hafslundsøy 
samt selve teaterbilletten. Avreise 
fra Ise kl. 15.00. Aktiviteter ved 
Nes lensemuseum fra kl. 16.30 og 
forestillingen begynner kl. 18.30. 
Påmelding til Øistein Bøe på tlf. 
69 13 28 89 eller 905 84 569. Med-
lemmer har fortrinnsrett til ledige 
billetter. 
Mandag 10. september kl. 19.00:
Møte i Peisestua i Bygdehallen. 
Professor i leksikologi Ruth Vatvedt 
Fjeld holder foredrag om dialekter. 
Vi minner om at historielagets 
årstidsskrift Inga for 2012 kommer 
for salg til bygdedagen, som vanlig 
spekket med god lokalhistorie. Heftet 
koster 80 kroner og kan bestilles hos 
historielagets tillitsvalgte, eller på 
varteighistorielag@gmail.com

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

Alle er hjertelig velkommen til 
våre arrangementer!

Breidablikks 
venner

Fredag 15. juni kl. 18.00:
 

  Geir Harald Johannessen

Medlemmer og 
andre interesserte

er hjertelig velkommen!

Program for
Varteig
Bygdekvinnelag

                                                          
2. og 3. juni  2012:
  Smaalensmarken

12.  juni kl 18.00:
  Sommeravslutning på hytta til 
Eli Glomsrud, Revebukta.                                      

17. juni, kl. 10.00:
  Bygdedagen i Varteig. Arrange-
mentet foregår på Bygdehallen. 
VBK er med som hovedarrangør.
Steking av lefser og kinning av 
smør som vanlig.
                                         
18. september kl.18.00:
  Tur til Gresskarfarmen i Tors-
nes, hos  Inger  Johanne og Arne 
Ulfeng. Vi inviterer de «unge 
husmødrene» i Varteig.

16. oktober kl.19.00:
 Årsmøte på Bygdehallen i Var-
teig.                                         

Hafslundsøy
barnegospel

Sommer-
konsert

Tirsdag 12. juni kl 18.00
i Hafslundsøy kirke.

Kollekt.
Kaffe etter konserten.


