
Trinborg, Hafslundsøy

Nr 5 - 2013         Oktober - november 2013       41. årgang
www.varteig.menighetsblad.net



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 
samtlige tidligere utgaver av me-
nighetsbladet i PDF-format

Kommende utgivelser:
(Med forbehold om endringer.)

Neste nummer av Varteig menig-
hetsblad, nr. 6-2013, julenum-
meret, er planlagt  i  uke 48,  i 
slutten av november. Frist for å 
levere stoff blir 12. november.

Nr. 1-2014 er planlagt  i  uke 4,  i 
slutten av januar. Frist for å levere 
stoff blir 7. januar.

Nr. 2-2014, påskenummeret, er 
planlagt  i  uke 13,  i slutten av 
mars. Frist for å levere stoff blir 
13. mars.

Nr. 3-2014, sommernummeret, er 
planlagt  i  uke 23,  i begynnelsen 
av juni. Frist for å levere stoff blir 
20.mai.

Nr. 4-2014 er planlagt  i  uke 35  i 
slutten av august. Frist for å levere 
stoff blir 12. august.

Trykk:
KronaTrykk, Moss

Postgiro:
1503.17.17954

Tirsdag 15. jan kl 11:00: Formiddagstreff i Betania.

Torsdag 17. jan kl 19:00: Undervisningskveld  i Hasle 
Menighetssenter. Kari Mangerud Alvsvåg: Høysangen. 

Søndag 27. jan kl 17:00: Storsamling  i Hasle Menig-
hetssenter. ”Glede” - Bønnevandring for store og små.

Torsdag 31. januar er det årsmøte for medlemmene 
våre i Hasle menighetssenter. 
Søndag 10. feb kl 11:00: Søndagsskole i Betania.

Torsdag 14. feb kl 19:00: Undervisningskveld  i Hasle 
Menighetssenter. Jobs bok. Taler: Runo Lilleaasen.

Tirsdag 19. feb kl 11:00: Formiddagstreff i Betania. 
Andakt v Leif Sjølie. Sangvennene synger.
Søndag 24. feb kl 11:00: Søndagsskole i Betania.
Søndag 3. mars kl 17:00: Storsamling i Hasle Menig-
hetssenter. Tema: Å Tjene. Taler: Kirsten Brandt.
Søndag 10. mars kl 11:00: Søndagsskole i Betania.

Torsdag 14. mars kl 19:00: Undervisningskveld  i Hasle 
Menighetssenter. Tema: Forkynneren. Taler: Ingrid 
Dorthea Levinsen.

Tirsdag 19. mars kl 11:00: Formiddagstreff i Betania. 
Andakt v Finn Olav Myhre.
Mandag 1. april (2. Påskedag) kl 12:00: Friluftsguds- 
tjeneste på Grinderød i Skjebergdalen.
Søndag 7. april kl 11:00: Søndagsskole i Betania.
Søndag 7. april kl 17:00: Storsamling i Hasle Menighets-
senter.

- normisjon
- tør tjene sammen i tro

Storsamlingene er lagt opp for hele familien. 
Undervisningskveldene er først og fremst beregnet på voksne. 

Vil du ha en påminnelse på SMS når et møte nærmer seg? 
Gi beskjed til Knut Holmen, mob 909 77 805 

eller på e-post: koholm@online.no.

Mer om oss på www.vi.normisjon.no

Program for VI-normisjon 
oktober - desember 2013

Søndag 13. oktober kl. 11.00: Søndagsskole på Betania på Ise.
 
Tirsdag 15. oktober kl. 11.00: Formiddagstreff på Betania.
Tale ved Juel Lars Kvernhusengen.
 
Torsdag 17.oktober kl. 19.00: Medlemsmøte på Hasle meninghets-
senter. 
 
Søndag 27. oktober kl. 11.00: Søndagsskole på Betania på Ise.
 
Søndag 27.oktober kl. 17.00: Storsamling på Hasle meninghetssen-
ter.
Denne kvelden får vi en bibelreise med Kirsten Brandt.
 
Torsdag 7. november kl. 19.00: Undervisningskveld på Hasle me-
ninghetssenter.
Kveldens tema er Hebreerbrevet, tale ved Ingrid Levinsen.
 
Søndag 10.november kl. 11.00: Søndagsskole på Betania på Ise.
 
Tirsdag 19. november kl. 11.00: Formiddagstreff på Betania.
Tale ved Toril Bredeg.
 
Søndag 24.november kl. 11.00: Søndagsskole på Betania på Ise.
 
Søndag 24. november kl. 17.00: Storsamling på Hasle meninghets-
senter.
Sang og delekveld.
 
Torsdag 28.november kl. 19.00 på Hasle meninghetssenter:
Nepal kveld for damer. Mer informasjon kommer.
 
Torsdag 5. desember kl. 19.00: Undervisningskveld på Hasle me-
ninghetssenter.
Tema: Juletekster i GT. Tale ved biskop Atle Sommerfelt.
 
Lørdag 7. desember kl. 14.00: Søndagsskolen arrangere Juleverk-
sted på Betania Ise.
 
Søndag 15. desember kl. 11.00: Søndagsskole på Betania på Ise.
 
Tirsdag 17. desember kl. 11. 00: Formiddagstreff på Betania
Vi synger julen inn. Tale ved Bo Johannes Hermansen

Storsamlingene er lagt opp for 
hele familien.

Undervisningskveldene er først 
og fremst beregnet på voksne. Tirsdag 15. jan kl 11:00: Formiddagstreff i Betania.

Torsdag 17. jan kl 19:00: Undervisningskveld  i Hasle 
Menighetssenter. Kari Mangerud Alvsvåg: Høysangen. 

Søndag 27. jan kl 17:00: Storsamling  i Hasle Menig-
hetssenter. ”Glede” - Bønnevandring for store og små.

Torsdag 31. januar er det årsmøte for medlemmene 
våre i Hasle menighetssenter. 
Søndag 10. feb kl 11:00: Søndagsskole i Betania.

Torsdag 14. feb kl 19:00: Undervisningskveld  i Hasle 
Menighetssenter. Jobs bok. Taler: Runo Lilleaasen.

Tirsdag 19. feb kl 11:00: Formiddagstreff i Betania. 
Andakt v Leif Sjølie. Sangvennene synger.
Søndag 24. feb kl 11:00: Søndagsskole i Betania.
Søndag 3. mars kl 17:00: Storsamling i Hasle Menig-
hetssenter. Tema: Å Tjene. Taler: Kirsten Brandt.
Søndag 10. mars kl 11:00: Søndagsskole i Betania.

Torsdag 14. mars kl 19:00: Undervisningskveld  i Hasle 
Menighetssenter. Tema: Forkynneren. Taler: Ingrid 
Dorthea Levinsen.

Tirsdag 19. mars kl 11:00: Formiddagstreff i Betania. 
Andakt v Finn Olav Myhre.
Mandag 1. april (2. Påskedag) kl 12:00: Friluftsguds- 
tjeneste på Grinderød i Skjebergdalen.
Søndag 7. april kl 11:00: Søndagsskole i Betania.
Søndag 7. april kl 17:00: Storsamling i Hasle Menighets-
senter.

- normisjon
- tør tjene sammen i tro

Storsamlingene er lagt opp for hele familien. 
Undervisningskveldene er først og fremst beregnet på voksne. 

Vil du ha en påminnelse på SMS når et møte nærmer seg? 
Gi beskjed til Knut Holmen, mob 909 77 805 

eller på e-post: koholm@online.no.

Mer om oss på www.vi.normisjon.no
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Årstidenes skiftninger gjør det rikt og spennende å bo i Norge. Til sammenligning har Spania 
en slags sommer året rundt. Jeg foretrekker å bo i Norge og kan besøke Spania. 
Denne rytmen mellom varmen og kulden, mellom lyset og mørket, mellom livet og døden 
gjør noe med meg. Jeg følger liksom med i svingningene, det skjer inni meg også på et vis, 
det som skjer utenfor meg. Jeg liker ikke depresjonsfølelsen om høsten og kulden om vin-
teren må jeg også venne meg til. Men jeg kjenner meg liksom igjen. Det er et speil der ute 
som viser meg sjelen min. 
Det er i slike tanker at jeg blir fi losofi sk og troende. Den store bevegeren er jo Gud. Alt er 
i Guds hånd. Alt som lever og alt som dør er i Guds hånd. I Skaperens hånd. Også jeg er i 
bevegelse, i en stadig endring eller modning. Livet kan jo ikke stå stille! 
Om høsten faller bladene. I livets høst faller også bladene for et menneske. Men det gjør 
det også i alle livets faser og aldre. Noe må alltid dø for at livet kan ta nye grep og former. 
Et foster må forlate det trygge morslivet og skrike seg inn i noe nytt. Det gamle fosterlivet 
må dø og babyen blir stadig mer et menneske, som vokser og utvikler seg! Underveis må vi 
hele tiden forlate, eller la noe dø, for å komme videre. Barndom blir til ungdom til voksen 
alder til alderdom. Mye skjer langs den veien. Vi tenker kanskje ikke på at det må dø mye 
langs den veien for at noe nytt, noe annet må komme i stedet. Livet velger selv sin vei med 
oss, selvom det er vi som velger veien. 
Sorg er prisen vi betaler for tap av noen kjære eller noe kjært. Men noe annet, noe nytt 
oppstår. Livet går videre. Vi er i Guds hånd med alt i livet.
Fotografen Morten Krogvoll har sagt at de mest interessante menneskene han fotograferer 
er de ansiktene med mest rynker og furer og spor av levd liv. I et slikt godt portrett kan 
han lese en hel biografi  av fortellinger av sorger og gleder, om livets vekslinger. Jeg er enig. 
Slike bilder kan jeg se på lenge og oppleve mystikken og de ufortalte historiene. De kjede-
ligste bildene er botox ansiktene, som er like blanke som de gamle Annedukkene i mine 
søstres lekestue. Slike mennesker er falske. De fl ykter fra sannheten og ektheten og lager 
seg plastikkverdener å leve i. Jeg kjeder meg i overfl atiskheten.
Nei, gi meg høsten nå. Jeg tar imot den i trygghet fordi alt er i Guds hånd. Kommer det en 
ekstra rynke i pannen av det, ja så har også jeg en fortelling å komme med siden.
Høsten gjør noe nyttig med meg. Den ribber meg for blader, eller slagg, eller urent, eller 
annet jeg har godt av å bli kvitt. Det er billedlig talt. Høsten minner meg om veien til Guds 

renselsesstasjon, til tilgivelsen, til oppreisningen, til å kunne stå for 
Herren med lyset i hjertet og tanke og vite at jeg er elsket.

For Jesu skyld kan jeg tro det. Så er også korset et høsttegn. 
Det er ribbet for blader. Det bærer døden med seg. Men dette 
treet bærer på noe annet. En hemmelighet. Livet bor i det 
døde. Jesus sto opp. Den seieren gjør meg enda mer trygg i 
Guds hender.

Velkommen til kirke og opplev mer av tryggheten over å 
leve i Guds hender.

God høst.

renselsesstasjon, til tilgivelsen, til oppreisningen, til å kunne stå for 
Herren med lyset i hjertet og tanke og vite at jeg er elsket.

For Jesu skyld kan jeg tro det. Så er også korset et høsttegn. 
Det er ribbet for blader. Det bærer døden med seg. Men dette 
treet bærer på noe annet. En hemmelighet. Livet bor i det 
døde. Jesus sto opp. Den seieren gjør meg enda mer trygg i 
Guds hender.

Velkommen til kirke og opplev mer av tryggheten over å 
leve i Guds hender.

Høsten 
– en etappereise i Guds skapelse
Høsten 
– en etappereise i Guds skapelse

Leif Levinsen
prostiprest
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«Betydelig affære med 
megen strid»
Plasseringsdebatter har til alle tider engasjert oss mennesker. Dette var også 
tilfellet i 1861, da Varteigs politikere bestemte hvor prestegården skulle ligge. 
«Dette ble en ganske betydelig affære med megen strid», har bygdehistoriker 
Olav Spydevold konkludert med.

Varteig ble skilt ut fra Tune som egen kommune og eget sognekall fra 1861. Før den tid hadde Varteig 
vært anneks under Fredrikstad fra 1567 til 1686, og under Tune fra 1686 til 1860. 
Bergerud var prestegård i katolsk tid. Da de nye kommunepolitikerne i 1861 måtte ta stilling til plas-
sering av ny prestegård, sto valget mellom Belsby og Brunsby. Og det var altså her sinnene i bygda kom 
en smule i kok.

Presten ville bli på Belsby
Anders Andersen hadde vært personellkapellan i Tune før han ble sogneprest i Varteig fra 1861. I mangel 
på prestegård var han foreløpig blitt innkvartert på Belsby. Andersen likte seg godt der, og det er tydelig 
at han i begynnelsen ønsket Belsby som prestegård. 
Da herredsstyret trådte sammen 15. januar i 1861, var eneste sak til behandling innkjøp av jord til 
prestegård. Saken hadde nok imidlertid vært diskutert inngående i lang tid, for både bygningsmasse, 
skogens bonitet og endog avstanden til kirken var blitt nøye dokumentert. I herredsstyreprotokollen kan 
vi lese at Belsby lå 3006 alen fra kirken.

Prosten påvirket
I møteprotokollen fra dette første herredsstyremøtet er 
følgende innført:
«Minoriteten tilføier, at Belsby indeholder omtrent 50 maal 
dyrket akerland mer end Brunsby, og tillige en skjøn belig-
genhed, og tillige i bygdens midte, og hva skogen angaar 
tror vi at den er tilstrækkelig. Pluraliteten antog, at det 

Bilde av prestegården i Varteig tatt omkring 1915-1920. Lagården ble revet i 1924 og ny ble bygd året etter. 
Forpakterboligen ble revet og erstattet med ny i 1981-82, mens stabburet i venstre bildekant ble fl yttet i 1992. 
Over butaket ser vi kirken, som sto ny i 1859, samt taket på presteboligen, som ble reist på 1860-tallet. (Bildets 
eier: Varteig Historielag.)
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Før og nå
I serien «Før og nå» er tanken å presentere en artikkel i hvert nummer av Menighetsbladet, bygd på et gammelt og et nytt 
bilde fra samme sted.
Varteig Historielag har tatt på seg ansvaret for artikkelserien. 
I nr. 6/2011 ble Snoppestad gård presentert, 1/2012 Vestby gård/planteskole, 2/2012 AT-leiren i Varteig, 3/2012 kirkestallene 
i Varteig, 4/2012 Helgeby søndre, 5/2012 Ise stasjon, 6/2012 Øya-skolen som brant, 1/2013 Rud/Køya, 2/2013 Varteig Meieri, 
3/2013 Nipebrua og i 4/2013 Harehytta..
Har du kommentarer eller synspunkter på serien, send mail til varteighistorielag@gmail.com

før og nå
av minoritetens paastaaede omtrentlige 50 maal pådyrkede akerland mer end paa Brunsby maa være altfor meget.» Ordfører 
Christen Rasmussen Furuholmen gikk inn for Brunsby, og fikk støtte i dette synet fra ytterligere seks representanter. Fem av 
herredsstyrets medlemmer gikk for Belsby.
Holdningen hos prost Bassøe veide nok tungt i saken, og han talte for Brunsby. Etter hvert skiftet også sogneprest Andersen 
mening. Da herredsstyret tok sin endelige beslutning 14. februar i 1862, gikk politikerne enstemmig inn for Brunsby.

Østre og vestre
Den nye prestegården fikk mest av arealet sitt fra det østre Brunsby, men også noe av vestre Brunsby ble lagt til prestens 
gårdsbruk. Totalt var arealet på rundt 175 mål dyrket mark, 40 mål eng og 345 mål skog.
Ved kongelig resolusjon av 1864 ble det bestemt at det skulle oppføres hovedbygning, stolpebod, vedskjul og vognskjul. Stallen 
skulle bygges om, låvebygningen utvides og fjøset restaureres. Sogneprest Anders Andersen fikk 1500 spesidaler fra Opplys-
ningsvesenets Fond til dette arbeidet.
I en artikkel om prestegården i Varteig Historielags årstidsskrift Inga for 2001 heter det at de første 50 årene var det prestene 
selv som drev gården, med hjelp av gårdsgutter, sveisere og budeier. Noen av prestene hadde med seg egne tjenestefolk da de 
tiltrådte i Varteig, mens andre ansatte arbeidsfolk fra bygda.

Ble selveiende
Fra 1915 ble prestegården forpaktet bort. Arne Bø, som senere kjøpte Hauger, var forpakter av gården fra 1915 til 1920, og 
Otto Klein fram til 1928, da Olaf Brenne overtok forpaktningen. 
Siden har denne slekta vært på gården. Gunnar Brenne tok over som forpakter etter faren i 1957, og sønnen Per Brenne drev 
videre fra 1991.
Da Staten åpnet for privat overtakelse av prestegårdene, kjøpte Anne Grethe og Per Brenne gården av Opplysningsvesenets 
Fond i mai 2000.  Eiendommen var da på 140 mål dyrket mark, 298 mål skog og 12 mål annet areal.
Navnet Varteig prestegård ble beholdt på prestens bolig med tilhørende tomt, mens gårdbruket tok tilbake sitt gamle navn – 
nemlig Brunsby Østre.

Øistein Bøe

Brunsby Østre fotografert i septembersola. Fra høyre i bildet ser vi lagården, boligen og den ombygde bua med tilbygg – og deretter 
garasjen og boligen på prestegården. Kirken skimtes i løvverket mellom bua og presteboligen. (Foto: Øistein Bøe.)
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Fra prøvekjøring av prosjektoren i Hafslundsøy kirke. Fra venstre Gunnar Larsen, 
Knut Bøe, Ove Brandt, Ann-Kristin Handelsby, Leif Levinsen og Bjarne Arntsen. (Foto: 
Ketil Strebel)

Prosjektor på plass i
Hafslundøy kirke

I løpet av sommeren er det blitt montert prosjektor i 
Hafslundsøy kirke. Prosjektoren er er tenkt brukt både 
til gudstjenester, konfirmantundervisning og andre 
arrangementer i kirken. Prosjektor er allerede brukt i 
mange år på Hasle menighetssenter.
Prostiprest Leif Levinsen har så vidt 
begynt å prøve ut den nye prosjektoren.

Menighetsrådet nedsatte i våres ned 
en komite som skulle vurdere bruk av 
prosjektor i kirkene. En foranledning til 
det var at det fra neste kirkeår innføres 
en ny salmebok i Den norske Kirke, og 
anskaffelse av fulle sett til begge kir-
kene betyr store investeringer.
Ved bruk av prosjektor vil det ikke være 
nødvendig å kopiere opp programhefter 
til gudstjenestene.
Komiteen og menighetsrådet fant at 
det var lettest å få plassert prosjektor 
og lerret i Hafslundsøy kirke. Det er 
en langt større utfordring å tilpasse 
plassering av lerret i Varteig kirke, og 
det er også et sprøsmål om det vil være 
behov for en skjerm på hver side av 
kirkerommet.
Når det er høstet erfaring med bruk av 
prosjektor i Hafslundsøy kirke, vil det 
bli vurdert på nytt om det kan være 
aktuelt også i Varteig.
Prosjektorer brukes i dag i flere kirker 
og forsamlingslokaler, blant annet i 
Greåker kirke og på Hasle.
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TV-aksjonen 2013
TV-aksjonen NRK 2013 går til 
Nasjonalforeningen for folkehel-
sens arbeid med demens og går 
av stabelen 20. oktober. 

● Over 70 000 mennesker i Norge har 
Alzheimer eller en annen demenssyk-
dom. 10 000 får sykdommen hvert år 
og den kan ramme hvem som helst.  
● Over 300 000 er nærmeste pårø-
rende.
● TV-aksjonen 2013 skal gi mennes-
ker med demens en lettere hverdag 
og bringe forskningen fremover slik 
at færre får sykdommen.
● Midlene fra TV-aksjonen skal gå 
til aktivitetstilbud, forskning og in-
formasjonstiltak. Aktivitetstiltakene 
inkluderer etableringen av ordningen 
«aktivitetsvenn» som skal gi de-
menssyke mulighet til aktivitet og 
pårørende tiltrengt avlastning. Det 
etableres et koordinert forsknings-
program for å løse demensgåten. 
● Informasjonstiltak skal bryte ned 
tabuer og knuse myter. Det etableres 
også en likemannsordning der pårø-
rende kan støtte hverandre. 
● NRKs TV-aksjon regnes som 
verdens største dugnad og innsam-
lingsaksjon. 100 000 bøssebærere 
skal besøke alle Norges 2,2 millioner 
husstander.
● Meld deg som bøssebærer på 
blimed.no eller ring 02025.

Foto: Stian Lysberg Solum/Scanpix

Antallet mennesker med demens vil øke sterkt i årene 
framover. Vi har ingen tid å miste når det gjelder å møte 
disse enkeltpersonene på en bedre måte, øke forsknin-
gen og legge samfunnet bedre til rette.
Mye mer kan gjøres for at de som har demens kan få god livskvalitet. Mer kunnskap 
og bedre forståelse blant folk fl est vil gjøre det lettere å være åpen om sykdommen. 
Vi vil gjerne kunne gjøre mer for å hindre ensomhet og isolasjon gjennom vårt 
frivillige arbeid. Demens er en sykdom som også rammer de pårørende sterkt. De 
trenger at fl ere forstår og støtter dem i hverdagen. Til sammen angår demens en 
stor gruppe i samfunnet, og det kommer til å bli mange fl ere i årene framover. Vi 
ønsker at TV-aksjonen skal bidra til å sette mer fart i forskningen på demens, slik 
at det kan gjøres framskritt i forståelsen av årsaker, forebygging og behandling.
Hvorfor engasjerer Nasjonalforeningen for folkehelsen seg for dem som har demens 
og deres pårørende?
Det startet for omkring tjue år siden, med at en gruppe pårørende så behov for en 
organisasjon der de kunne støtte hverandre i sin livssituasjon, og stå sammen for 
bedre demensomsorg. Nasjonalforeningen for folkehelsen har gjennom sin lange 
historie tatt tak i fl ere store folkehelseutfordringer. I vår tid er demens en av de 
viktigste årsakene til at mennesker får behov for omfattende pleie og omsorg i 
alderdommen. Sykdommen rammer også mange mennesker tidligere i livet, med 
store konsekvenser for dem og deres nærmeste. Vi er opptatt av å støtte både den 
enkelte og å arbeide for at samfunnet skal håndtere demensutfordringene på en 
bedre måte.
Hvordan kan folk bidra?
Bli bøssebærer! Vi håper fl est mulig vil bidra til at TV aksjonen blir en stor suk-
sess. Alle kan vi bidra gjennom måten vi møter mennesker med demens og deres 
pårørende på, ved å vise forståelse og respekt

- Vi har ingen 
tid å miste

Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen. (Foto: Jimmy 
Linus)
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De var heldige med været også, arrangørene 
av årets Øyadag. Knapt noen gang har vel sep-
tember vartet opp med mer varme og sol enn 
på den andres søndagen i september.
Idylliske Tjernsparken var som vanlig arena 
for denne tradisjonelle dagen, og Øyas beboere 
kjente sin besøkelsestid. Her var fullt av folk 
i alle aldre, og dagen ble åpnet ved at både 
Hafslundsøy skoles musikkorps og Varteig 
skoles musikkorps marsjerte og musiserte fra 
skolen og til parken. 
Diorama hadde en fengende og fargespra-
kende forestilling for de minste, det ble mer 
korpsmusikk selvsagt, og BULs barne- og ung-
domsgruppe underholdt til medbrakt musikk 
på boks. Og alt sammen til et bakteppe av 
forskjellige aktiviteter av ulike slag og gode 
naboer i alle aldre som slo av en prat og koset 
seg i det flotte været.

Tekst og foto: Rolf Johansen

Øyadagen feiret med 
musikk, dans og sol
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Øyadagen feiret med 
musikk, dans og sol
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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

Avsluttet for semesteret.
Se neste nummer for informasjon om 
vårsemesteret.  

1 – 3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30, 
   Hasle Menighetssenter
  9. oktober  30. oktober
16. oktober    6. november
23. oktober  20. november

(3 – 6 år) onsdager kl. 17.30 – 18.30, 
    Hasle Menighetssenter 
  9. oktober    6. november
23. oktober  20. november
    

Andre arrangementer der barnesangen synger/deltar:
8. oktober, kl. 17.30: Hafslundsøy kirke, hverdagsgudsteneste.
3. desember, kl. 17.30: Varteig kirke, julegrantenning.
24. desember, kl. 14.30: Varteig kirke, familiegudstjeneste.
29. desember, kl. 1730: Hasle menighetssenter, juletrefest.

 Kontakt: Kirsten Brandt, tlf. 936 37 578
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Arbeidet med Norsk salmebok 2013 
startet i 2004,  som en del av guds-
tjenestereformen. Mange av  landets 
menigheter har vært høringsinstanser 
på forslaget som kom i 2008, og sal-
meutvalget har vært behandlet på to 
kirkemøter.
Resultatet har blitt ei salmebok med 
899 salmenummer, av disse er 535 

Kort om Norsk salmebok 2013
Det er en historisk begi-
venhet når det nå utgis 
ny salmebok i Den norske 
kirke. Det er 28 år siden 
sist, og bare tre ganger i 
forrige århundre kom det 
ut salmebøker i vår kirke.

salmer videreført fra Norsk Salmebok 
(1985) og 124 salmer er videreført fra 
Salmer 1997. 240 salmer er nye, og 
blant disse er både mange kjente og 
fl ere nyskrevne salmer. 

Den nye salmeboka har en langt større 
sjangerbredde enn tidligere salmebøker. 
Her står de tradisjonelle salmene side 
om side med gospel, spirituals, såkalt 
moderne lovsang, viser, afrikanske, 
latin-amerikanske og asiatiske salmer. 
Innslag av salmer på de tre samiske 
språkene og kvensk viser det språk-
lige mangfoldet innenfor Den norske 
kirke. Salmer på engelsk og andre 
fremmedspråk er kommet med, noe som 
refl ekterer at kirken er internasjonal, og 
som samtidig gir hjelp til å inkludere 
innvandrere i norske menigheter. 

Ny salmebok kommer samtidig i 
flere utgaver: menighetssalmebok, 
pocketsalmebok, storskriftsalmebok, 
besifret salmebok, koralbok – og digital 
salmebok. Besifringsutgaven, der alle 
salmer i boka er besifret, er noe helt 
nytt, som gjør det mye enklere å bruke 
band i kirken, som alternativ til eller i 
samspill med orgel. Det legger til rette 
for større instrumental bredde i guds-
tjenesten. (kirkeaktuelt.no)

Den nye salmeboka lanseres første søndag i advent.

Det er ingen barneside i dette num-
meret av menighetsbladet, fordi vi ikke 
har fått noen ny side til denne utgaven. 
Vi regner med at det er barneside på 
plass i julenummeret.
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Misjonssambandet, Varteig

Du er hjertelig velkommen!

Søndagsskolen
Neaskogs og Filadelfia

13. oktober: søndagsskole
20. oktober: søndagsskole
27. oktober: søndagsskole
  3. november: søndagsskole
10. november: søndagsskole
17. november: søndagsskole
24. november: bakedag på
 søndagsskolen
  1. desember: deltar på 
 «lys våken»-gudstjenesten

Vi starter kl. 10.30 hver søndag.

Alle er  hjertelig velkomne.

Sted: 
Filadelfi a, 
Varteig.

Kontaktpersoner:
Jorunn 
mobil   4790 8192         
Torill   
mobil  9001 8436

Søndag 13. oktober kl. |8.00
på Breidablikk: 
 Taler: Jan Erik Lehre

• Enkel bevertning
• Gave til Misjonen

Våren barneforening
Møter på Breidablikk 

tirsdager kl. 18.00-19.30
 

Tirsdag 22. oktober
Tirsdag 19. november

Alle er hjertlig velkommen☺
Spørsmål kan rettes til Kine Bergerud tlf. 97795376

Forklaring: Fyll ut med tallene fra 1 til 9. Hvert tall 
skal bare brukes én gang i hvert kvadrat, én gang 
i hver vannrett linje og én gang i hver loddrett linje.

Tall-puslespill
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Døpte: 
Hafslundsøy kirke:
Emilian Matheo 
    Kittelsen Kristiansen 
Hermine Ekberg Johannessen

Varteig kirke:
William Alexander Nilsen-Holtet
Victoria Jamissen Lien
Benita Olsen
Frida Isabell Thon

Døde: 
Stian Renè Jacobsen
Inga Bergerud Bjelland
Kjell Peder Noren

Varteig preste- og menighetskontor
Ingaveien 33, 1735 Varteig

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

Epost: varteig.prestegjeld@
sarpsborg.com

www.sarpsborg.kirken.no

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
Tom Rønningsveen:
E-post: 
tom.roenningsveen@sarpsborg.com

Vik. kirketjener i Varteig kirke
Bjarne Arntsen:  
Telefon mobil: .......... 413 01 166
E-post: bjarnearntsen@hotmail.com

Klokker i Hafslundsøy kirke
Ove Brand:
Telefon mobil:. ......... 412 65 320
E-post: ove.brandt@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

Slekters
gang

Din totalleverandør 
av byggevarer

Kontortid:
Daglig leder
Onsdag: ................  10.00 - 13.00
Torsdag:  ............... 10.00 - 13.00
Sokneprest treffes sikrest
Onsdag: ................. 10.00 - 12.00

Trenger 
du noen 

å snakke med?

Kirkens SOS

Telefon 815 33 300
www.kirkens-sos.no
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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 6. oktober 
20. søndag i treenighetstiden 
Ef 6,1-4 
Rut 2,8-11 og Matt 18,1-11
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Le-
vinsen. Nattverd. Offer til menighets-
arbeidet.

Tirsdag 8. oktober
Hafslundsøy kirke kl. 17.30:
Hverdagsgudstjeneste ved sokneprest 
Ingrid D. Levinsen og menighetspeda-
gog Kirsten Brandt. Offer til menighe-
tens misjonsprosjekt.

Søndag 13. oktober 
21. søndag i treenighetstiden 
Luk 12,13-21 
Fork 5,9-14 og 1 Tim 6,6-12 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Le-
vinsen og menighetspedagog Kirsten 
Brandt. Nattverd. Presentasjon av 
konfirmantene. Offer til konfirmant-
arbeidet.

Søndag 20. oktober 
22. søndag i treenighetstiden 
Luk 10,25-37 
3 Mos 19,1-2.16-18.33-34 
og Jak 2,1-9 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen og menighetspedagog Kirsten 
Brandt. Nattverd. Presentasjon av kon-
firmantene. Offer til TV-aksjonen. 

Søndag 27. oktober 
Bots- og bønnedag 
Luk 15,11-32 
Mika 7,18-19 og 2 Kor 13,5-8 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Nattverd. Offer til trosopplæ-
ring i Varteig sokn.

Søndag 17. november 
26. søndag i treenighetstiden -
Luk 13,10-17 
Ordsp 14,21-22.25.31 og Fil 1,20 
Hasle Menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste. Nattverd. Offer til Kir-
kens Ressurssenter mot vold og seksu-
elle overgrep.

Hasle menighetssenter.

Hafslundsøy kirke.

Søndag 24. november
Domssøndag / Kristi kongedag 
Joh 9,39-41 
5 Mos 30,15-20 og 1 Kor 15,22-28 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Nattverd. Offer til menig-
hetsarbeidet.

Søndag 1. desember
1. søndag i adventstiden
Matt 21,1-11 
Salme 24,1-10  og Rom 13,11-12 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest 
Ingrid D. Levinsen, prostiprest Leif 
Levinsen og menighetspedagog Kirsten 
Brandt. Lys våken. Nattverd. Offer til 
trosopplæring i Varteig sokn.  

Tirsdag 3. desember
Varteig kirke kl. 17.30:
Julegrantenning. Sokneprest Ingrid D. 
Levinsen, menighetspedagog Kirsten 
Brandt og barnekor/barnesang deltar.

Søndag 8. desember
2. søndag i adventstiden 
Joh 14,1-4 
Salme 33,18-22 og Hebr 6,13-19a  
Varteig kirke kl. 18.00:
Lysmesse ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen, prostiprest Leif Levinsen 
og menighetspedagog Kirsten Brandt. 
Konfirmantene deltar. Nattverd. Offer 
til menighetsarbeidet.

Søndag 15. desember
3. søndag i adventstiden 
Matt 11,2-11 
Jes 35,1-10 og 1 Kor 3,18-23 
Varteig kirke kl. 16.00:
Julekonsert. Andakt ved sokneprest 
Ingrid D. Levinsen. Offer til dekning av 
utgiftene ved arrangementet.

Lørdag 2. november
Allehelgen
Varteig kirke kl. 18.00:
Minnegudstjeneste ved sokneprest In-
grid D. Levinsen. Alle som har mistet 
noen det siste året er spesielt invitert.

Søndag 3. november
Allehelgensdag
Luk 6,20-23 
Jes 60,18-22 og Hebr 11,11-16.39-40 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Nattverd. Menighetskoret 
synger. Offer til Kirkens SOS. Kirke-
kaffe.

Søndag 10. november 
25. søndag i treenighetstiden 
Joh 5,1-15 
Salme 103,1-6 og Jak 5,13-16
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Nattverd. Offer til konfir-
mantarbeidet.

Varteig kirke.



Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad, Apolloveien 39, 1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 12. november.

Varteig Historielag
Varteig Historielag frister med en variert 
meny for møtene i høst og vinter. Vi har 
allerede lagt bak oss både høstvandringen og 
et temamøte, og programmet videre er som 
følger:

Mandag 7. oktober kl. 19.00: 
Møte i Peisestua i Bygdehallen. Antikvar 
Roar Murtnes ved Østfold fylkeskommunes 
kulturminneseksjon foredrar om historiske 
hager i Østfold.

Mandag 4. november kl. 19.00: 
Møte i Ingasalen. Knut Bøe forteller fra sin 
oppvekst på Bøe, men har også sideblikk til 
mer enn 40 år som korleder og over 50 år 
som organist i bygda. Varteig Menighetskor 
medvirker. 

Mandag 2. desember kl. 19.00: 
Møte i Ingasalen i Bygdehallen. Kåseri 
ved Gudmund Bøe Seljehammer. Sang- 
og musikkrefter  bl ir  med og s ikrer 
førjulsstemningen, og vi byr på kaffe og 
småkaker.

Programmet for vårsemesteret er også 
klart, med møter mandagene 20. januar, 24. 
februar (årsmøte), 7. april og 2. juni. På et 
av møtene blir temaet grunnlovsjubileet, og 
200-årsmarkeringen er også bakgrunnen for 
at vårturen 24. mai går nettopp til Eidsvoll.
Dessuten minner vi om at det første torsdag i 
hver måned er slektsforskertreff i Skolestua 
på Bygdehallen, med start klokka 18.00. Her 
er du velkommen innom, enten for selv å delta 
i gransking av slekt eller få hjelp til å forsøke 
å spore forfedre. 
Vi minner om at historielagets årstidsskrift 
Inga for 2013 var klart til bygdedagen, 
som vanlig spekket med god lokalhistorie. 
Heftet koster 100 kroner og kan bestilles 
hos historielagets tillitsvalgte, eller på 
varteighistorielag@gmail.com
Også eldre utgaver kan kjøpes, til sterkt 
nedsatt pris. 
Historielaget har også produsert tre DVD’er 
med gammelt filmmateriell som er for salg. 
Det dreier seg om skolefilmen fra 1959/
bygdefilmen fra 1961, kommunefilmen fra 
1984 og fløterfilm/1861-skuespill – prisen 
er 170 kroner pr. stk. Bestilling kan skje 
til historielagets tillitsvalgte, eller på 
varteighistorielag@gmail.com
For mer informasjon – se:

www.varteig-historielag.no
Alle er hjertelig velkommen til  våre 
arrangementer, og ta gjerne med deg en 
bekjent! 

 Styret

Program for
Varteig Bygdekvinnelag
                                     
15. oktober kl. 19.00, Bygdehallen i Varteig:
    Årsmøte.

Breidablikks 
venner

Breidablikks vennet har møter følgende fredager:
 18. oktober kl. 19.00::
    Besøk av Kjersti Lium, kjent fra 
    TV-programmet «Uten grenser»
 15. november kl. 19.00:   
    Tore Torkildsen og Olav Ruud  
    synger og kåserer  

Forskjellig underholdning. Bevertning. Åresalg.
Alle interesserte er hjertelig velkommen!

Formiddagstreff i Hafslundsøy kirke
Det er formiddagstreff i Hafslundsøy kirke følgende tirsdager 
(4. tirsdag i måneden):

 Tirsdag 22. oktober
 Tirsdag 26. november

Alle samlingene begynner kl. 11.00. Variert 
program. Hyggelig fellesskap. Bevertning. Sang. 
Utlodning og andakt.

Du er hjertelig velkommen!


