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Spillet om Inga fra Varteig under bygdedagen i juni. (Foto: Ketil Strebel)



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, 5-2017 er planlagt i uke 
41, i midten av oktober. Frist for 
å levere stoff blir 26. september.

Nr. 6-2017 er planlagt i uke 47, i 
slutten av november. Frist for å 
levere stoff blir 7. november.

Nr. 1-2018 er planlagt i uke 3, i 
slutten av januar. Frist for å levere 
stoff blir 2. januar.

Nr. 2-2018 er planlagt i uke 10, i 
begynnelsen av mars. Frist for å 
levere stoff blir 27. februar.

Nr. 3-2018 er planlagt i uke 22, i 
månedsskiftet mai/juni. Frist for å 
levere stoff blir 15. mai.

Trykk:
Møklegaards Trykkeri AS,

Fredrikstad.

Postgiro:
1020.29.91624

Varteig Lions Club
inviterer deg / dere til

ELDREFEST
Varteig skoles gymsal, lørdag 21. oktober klokken 12.00.
Bevertning. Loddsalg. Underholdning ved Kai Robert 
Johansen og Midt i Østfold.

Trenger du transport, ring Bjørn 916 64 166.

 

27.08 kl 11.00:  Søndagsskole, Betania, Ise
 ”Hva er da et menneske?” Salme 8
27.o8 kl 17:00:  Storsamling, Hasle Menighetssenter.  
 Tema: ”Nepal.”   Taler: Toril Bredeg
07.09 kl. 19:00:  Undervisningskveld, Hasle Menighets-  
 senter.  Tema: «Luthers katekismer»   
	 Kristendom	for	folk	flest.
 Foredragsholder: Tormod Van Der  
    Hagen som er prest og rådgiver for
 Borg Bispedømme
10.09 kl 11.00: Søndagsskole, Betania, Ise
 ”Jesus hos Marta og Maria.” 
19.09 kl 11.00: Formiddagstreff, Betania, Ise 
 Tale av Leif Paus
24.09 kl 11.00:  Søndagsskole, Betania, Ise
 ”Jesus vekker opp Lasarus.”
24.09 kl 17:00:  Storsamling, Hasle Menighetssenter   
 med Gunn Elisabeth Edvartsen

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

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

eller på e-post: koholm@online.no.

Mer om oss på www.vi.normisjon.no og på Facebook
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Når lyset i oss blir mørkt
Jesus sier: Se på liljene på marken. Se på fuglene under himmelen. 

Matteus kap. 6, 26 – 28

I sommer har jeg vært noen dager på fjellet og forundret meg over fuglen lavskrike. Den 
er i slekt med skjæra og den blåfargede nøtteskrike, men er vakker rød på vingen og rød 
på stjerten. Da jeg tok opp poteten røska jeg vekk noe ugress og så at blant ugresset der 
ar de vakreste små, gule og blå blomster - forglemmegei. Derfor har jeg tenkt på dette 
ordet hvor Jesus vil ha vennene sine til nettopp å tenke på Livet i naturen, på blomstene, 
fuglene og det vakre Gud har skapt. Se på liljene, se på fuglene, på havet, på fjellene…
Ved en anledning var disiplene redde. De bekymret seg for fremtiden. Ikke utypisk oss 
mennesker av i dag. Iblant redde og bekymret for livet, maten, klærne ensomheten, frem-
tiden. Det er vanskelig å forstå verden og menneskene rundt oss, vanskelig å forstå livet 
og kreftene som møter oss i livet.
Vi har drømmer om glede, kjærlighet, barn og fremtid, men gjennom livet møter vi makt 
større enn oss selv: ulykke, sykdom, tap av arbeid, uforsonlighet, uerstattelig natur og 
for noen samlivsbrudd og avvisning. Menneskene og verden er vanskelig å forstå eller i 
trøbbel og vi blir utrygge.

Når vi skal forstå verden og virkeligheten hvor tar vi utgangspunkt? 
Det er ulike muligheter. Hvor starter vi å tenke? Hvor fester vi blikket først? Det er det 
Jesus sier noe om.
- Vi kan ta utgangspunkt i avisene eller nyhetene? Da blir vi ofte skremt! Sykdom, krig, 
arbeidsledighet og skadet natur gir oss et mørkt bilde av verden og bidrar til uro.
- Vi kan ta utgangspunkt i vår barndom lærer psykologene! Der er det alltid noe å fi nne 
som ikke er så hyggelig og som lett tar plass i tankene og det gir ofte tankene en mørk 
farge!
- Vi kan ta utgangspunkt i vår sykdom, vår smerte eller vårt dårlige hjerte eller vårt 

dårlige bein og la det farge bildet av vårt liv og av verden. Da 
kan det også bli veldig mørkt etter hvert, for livets for-

andringer kommer jo og med disse kommer ofte sorgen 
og angsten sigende.

Bibelen sier det på en poetisk måte: Lyset i oss blir 
mørkt. Vi blir nedstemt eller deppa sier vi i dag.
Det fi nnes ulike muligheter til hvor vi fester blik-
ket eller begynner å tenke og ikke alle er like gode.

Det er da Jesus kommer disiplene i møte og sier: 
Fest blikket på fuglene, på blomstene og husk 
at det fi nnes en Far som vil vel. Der bør dere ta 
utgangspunkt, sier han til vennene sine. Se deg 
forundret og glad på det vakre på blomstene, på 
måkene, på våren hvitveis og blåveis, krokus og 
tulipaner, livskrise og forglemmegei. De fortel-
ler om en Far som har handlet og en som vil vel. 

AMEN

Lino L
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Å være trillepike var både en hyggelig og innbringende aktivitet. Sissel Ryd-
strøm var trillepike for Sissel Kristiansen. Privat foto fra 1960.

Gamle glimt fra Varteig og Hafslundsøy

Jenteliv på Øya 
på 1950- og 60-tallet 
Tidligere i sommer kom Ragnhild Lindbeck og jeg i prat om gamle dager. Vi var 
klassekamerater på Øya-skolen i 1950-åra og mange historier dukket opp. Ragnhild 
kunne fortelle meg at hun, Sissel Rydstrøm, Wenche Henriksen og Tove Karlsen 
(alle nevnt ved pikenavn) har siden 1968 hatt faste «symøter». Da dukket tanken 
opp: Kanskje skulle vi mimre litt sammen og lage en fortelling om hvordan det var 
å være barn; vi som er født rett etter krigen?

Jo, det hadde de lyst til. Tove var bortreist, så Berit Gunheim ble spurt om hun kunne komme. 
Og mimring ble det. Hukommelsen var god, latteren satt løst. Alt rundt hvem, hva og hvor 
ble drøftet.
- Åh, vi er så fornøyd når vi fi nner ut hvem som er hvem og hvor de bor og hva som har skjedd
med dem, sier Sissel. - Er ikke det rart? Dette er en tid som fremdeles lever sterkt i oss.
Hafslundsøya var en smeltedigel etter andre verdenskrig. Det var en aktiv utbygging på 1950- 
og 60-tallet. Hus ble reist og veier anlagt. Folk kom fl yttende fra traktene omkring Sarpsborg 
og enda lenger unna. Og alle hadde barn, virket det som om. Etter krigen ble gårdsbrukene 
mer og mer mekanisert, og det førte til at manuell arbeidskraft ble mindre og mindre betyd-
ningsfull. Små gårder lønte seg ikke lenger og folk fi kk seg annet arbeid. Der sto Borregaard 
og tok i mot alle som trengte jobb. Ellers var handels- og transportvirksomheten i full ekspan-
sjon. Mange fi kk seg arbeid i Sarpsborg, og Øya lå veldig sentralt til. Det var stort sett bare 

Nordbyveien, Rødgårdene, Edvard Strandsvei som 
hadde etablerte boområder, og det var 13 gårder 
her. Det kunne være tøft å komme som innfl ytter, 
men «integreringen» gikk overraskende bra. Butik-
ker og kiosker lå fordelt over hele Øya. Ny skole var 
nettopp anlagt og ulike lag og foreninger var også 
vel etablert. Infrastrukturen var god.
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Det var fl ott å vokse opp på Øya 
Vi vokste opp under andre vilkår enn i dag, men hadde alltid nok å ta oss til, minnes de. Vi var ofte rundt om på 
gårdene. Der hoppet vi i høyet på Vestby, hentet melk i spann på Nordby og plukket poteter hos Klein. Å delta i dag-
liglivets gjøremål hørte med. Vi gikk seks dager i uka på skolen. Søndagen var vår fridag, men også helligdag, så det
meste var stengt, og ikke alltid så mye å fi nne på. Det var to søndagsskoler på Øya. Flere av oss var først på Furuheim, 
for så å gå på bedehuset, som begynte et par timer senere. Var vi med noen i kirken i stedet for å gå på søndagsskolen, 
kunne vi få stjerne i boka vår der. På ettermiddagen kunne vi gå på kino. Det kunne være lange køer foran kinoinn-
gangen, og politiet kom ofte for å holde orden i køen. Hver torsdag gikk Filmavisen. Vi hadde ikke tv før langt ut på
1960-tallet, så Filmavisen var vår Dagsrevy. Det var ikke alle foreldre som ville sende barna sine på kino, men 
Filmavisen gikk an. Den kostet 50 øre, og i tillegg fi kk vi gjerne busspenger. Etter kinoen kunne det bli en tur innom 
Grønberg i St. Mariegate. Han hadde gode pølser og rundstykker som lå i en varmeskuff. Det var ikke alltid vi hadde 
råd til pølse, så det ble bare rundstykke med sennep. Det kunne vi også få i kiosken til Eriksen under jernbanebrua ved
innkjørselen til Tarris og hos han Leif på Øya. Men da måtte vi gå hjem. - Hadde vi ketchup den gangen, skyter 
Ragnhild inn? - Nei, mente de andre.
Leif var samlingsstedet for oss «nerafor», lenge. (Skillet «oppafor» og «nerafor» gikk ved baker Skoglund). Hvis kios-
ken var stengt gikk vi bare bort til huset hans og ropte: «Leif, kan du åpne kiosken!» Og Leif kom og åpnet for oss. 
Han holdt samme pris som i butikken. Ikke rart vi trivdes der. Vi hang ofte rundt kioskene. Der traff vi gutter som 
hadde motorsykkel og de som hadde litt mer penger enn oss andre, så det å bli spandert en cola (eller coka som det 
da het) var stas. Vi hadde ikke fl ust med penger, men påfunn og aktivitet var det ofte mer enn nok av. Noen ganger
litt for mye.

Vi klarte oss uten «hjelm og støttehjul»
Leken foregikk over alt. På vinteren var vi på ski og skøyter - og vi akte. Vi hadde tilgang til tre hoppbakker, en i 
Hoppveien, en på Lærkerød - rett over Østhølen og en i Hafslundskogen. Skøytearenaen var Nipaelva når isen var 
sterk nok, og det kunne skje at isen brast og at noen falt uti. Vi opplevde både nestenulykker og drukningsulykker,
så ufarlig var det ikke. Etter hvert begynte de å sprøyte Hafslundbanen - der var det trygt.
Ragnhild sitter og tenker også på da de badet om sommeren. Østhølen var nærmeste bademulighet. Det var også 
nær innpå at noen ikke druknet. Av og til var vi i bukta ved Klein og badet i Glomma. Den gang var det lense mel-
lom Øya og Oppsund, så vi svømte ut til stokkene og balanserte på dem. Vi hadde ikke med oss voksne, og om de var 
der, hva kunne de gjort, mange av dem kunne jo heller ikke svømme. Å bade i Glomma var jo egentlig uforsvarlig. 
Det var strøm der og det fl øt tømmerstokker, skrot og rask. En gang kom en død gris drivende.

Fire damer som gikk i samme klasse på 
Hafslundsøy skole 1953-1960. Fra venstre: 
Wenche (Henriksen) Olavesen, Ragnhild 
Lindbeck, Sissel (Rydstrøm) Leister, Berit 
Gunheim. Pikenavnet i parentes. Ragnhild 
og Berit bor på Øya, Wenche på Hafslund 
og Sissel i Fredrikstad.

I serien «Før og nå» er tanken å presentere en artikkel i hvert nummer av Menighetsbladet. Varteig Historielag har tatt på seg an-
svaret 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, 
4/2013 Harehytta, 5/2013 prestegården i Varteig, 6/2013 Ragnar Berg Kolonial på Øya, 1/2014 bensinstasjoner, 2/2014 Nordkroken, 
3/2014 Bygdehallen, 4/2014 Rødgårdene, 5/2014 Oluf Davidsen Ulvetangen, 6/2014 lottbrukeren på Helgeby og Skjeggeby, 1/2015 
vielse på tysk i Varteig, 2/15 Huken, 3/15 butikken på Tangen, 5/15 Helgeby nordre og 6/15 bedehuset på Øya, 1/16 Varteig skole og 
2/16 «Leif i kiosken», 3/16 Breidablikk, 4/16 slakter Rune Karlsen, 5/16 Bethel, 6/16 oppvekstminner på Øya, 1/17 Betania, 2/17 Karl 
Kingsrød og 3/17 bygdedagen i Varteig.
Har du kommentarer eller synspunkter på serien, send mail til varteighistorielag@gmail.com

Artikken fortsetter på neste side.
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Men vanligvis gikk leken fredelig for seg, selv om vi der også kunne være dristige. 
Mange gikk med kniv, så vi «kappet land» som vi kalte det. Da tegnet vi opp en 
firkant som vi delte i to. Ett land til hver deltaker. Det var om å gjøre å ta land 
fra den andre. Det gjorde vi ved å kaste kniven slik at den sto i bakken i landet 
til motstanderen. Da risset vi en rett strek der kniven sto slik at motstanderens 
land ble delt i to. Så kunne man ta denne delen og legge til sitt eget land. Den 
som sto igjen uten land til slutt, hadde tapt. Vi lekte cowboy og indianer, klatret 
i trær, skjøt med sprettert, noen hadde også luftgevær. Ingenting av dette var 
direkte ufarlig heller. Dette var nok mere gutteaktiviteter, og som vi jentene ikke 
deltok så mye i. Men vi hadde også mere moderate aktiviteter som både gutter 
og jenter var med på. Vi lekte gjemsel og gjemte oss rundt om i hagene til folk. 
Litt uforskammet kunne vi også være. Da tok vi en knappenål med sytråd som vi 
festet i vinduskittet og gnikket på tråden med isopor så det ga en skingrende lyd. 
Så la vi på sprang. Mer fredelig var å ri kjepphest. Hesten var et kosteskaft med 
en rund kubbe i enden og som var hodet på hesten. Ofte ble hestene fint dekorert. 
Så tok vi skaftet mellom beina og løp av gårde. Vi lekte også med dueringer som 
vi tredde sammen til lenker. Disse brukte vi også til å kaste inn i en ring vi tegnet 
på bakken. Den som kom nærmest midten i ringen, fikk anledning til å vinne de 
andre dueringene ved å prøve å vippe de inn mot pinnen i midten av ringen fra 
det stedet de landet. Vi hoppet paradis, hoppet tau, vippet pinne, slo ball, og ikke 
minst fakket ball, både stor og liten. Mange ble rene sjonglørene. De store ballene 
spilte vi mot en vegg og da skulle hele kroppen brukes. Først foten, så knærne, hendene, brystet, og til sist hodet. Med de 
små ballene brukte vi opptil flere om gangen.

Mange av oss hadde lekestuer 
Der fikk vi være for oss selv. Å leke med dokker var noe alle jenter gjorde. Papirdokker var heller ikke så dyrt, så det hadde 
de fleste råd til. På grunn av økonomien kunne ikke alle være med på eller skaffe seg alt mulig. Det var flere som ikke hadde
sykkel, så da satt vi på med hverandre. Om sommeren kunne barn fra arbeidere på Borregaard som ikke hadde så god råd, 
få være på feriekoloni på Feriehjemmet, 2-3 uker om gangen. Det var en fantastisk ordning for de som fikk være med på det. 
Sol, bading, aktiviteter, vennskap og sunn mat og drikke. I det hele tatt: Helsebringende. Mye av det vi gjorde kostet så og si 
ingenting. Vi samlet på glansbilder og skrev i «Minnebøker». Det var det også mange gutter som gjorde. Vi ble eksperter på 
rim, flotte tegninger, fargelegging av bokstaver, border og hva vi ellers kunne finne på. Tekster som kunne gå igjen var: «Tre 
ord på snei, alle liker deg». «2x7=14, kjæresten venter i porten». «Når denne bok er skrevet full, bærer du en ring av gull». 
«Jeg er ingen dikter som Bjørnson og Bull, derfor skriver jeg bare tull». «Hva er Stomperud uten Petra, hva er budeia uten
setra, hva er banken uten renter, hva er xx uten jenter». Mange jenter skaffet seg jobb som trillepike for småbarn. Dette 
kunne vi gjøre hver dag to-tre timer på ettermiddagen. Sissel syntes det var stor stas å få trille med de fineste vognene. 
- Dette fikk vi lønn for, opptil hele fem kroner uka.

Alle jentene forteller at de har gode opplevelser fra skolen 
Ingen kan huske at noen ble mobbet noe særlig, litt erting var det nok, og de hadde klengenavn på hverandre. Skolene var ikke
så godt utstyrt heller. Av og til fikk vi se film og Ragnhild og Wenche forteller at de ble sendt av gårde til Hafslund skole for å 
låne filmer. - Da passet vi på å bruke tiden godt, ler de. Engelsk hadde vi i 6. og 7. klasse på ettermiddagen, for da fikk vi lærere 
fra byen. Dette var et frivillig tilbud, men de fleste valgte å bli med, mener de. På skolen dukket søster Else opp med jevne
mellomrom. Hun var helsesøster i Tune. Hun veide og målte oss en gang i året. Pirquets prøve («pirkeprøvene») ble gjort med 
to små risp i huden på innsiden av underarmen ved hjelp av en pennesplitt. Så ble det dryppet så noen dråper tuberkulin på 
huden. Etter noen dager avleste man på huden og vurderte rødhet og hevelse. Da var ikke de tøffeste guttene alltid de tøffe. Det

skjedde at noen av de kunne besvime. Besvimte gjorde vi alle nesten hver gang 
skoletannlegeassistenten dukket opp i døra midt under en time for å hente inn 
en eller annen de skulle «plage». For det var slik vi opplevde det. Han elsket å 
bore. Hadde du ikke hull, så boret tannlegen hull for deg. Det var sånn vi tenkte. 
Ingen snakket om dårlig tallhelse.
Av organisert aktivitet var det i hovedsak guttemusikken og fotball. Vi jentene 
meldte oss på turn i National. Men vi kunne også være med i barnelosjen i regi 
av IOGT, yngreslaget på bedehuset og barnesangkor på Furuheim, kalt «Sangen». 
Furuheim var et allsidig sted. Når vi ble større, fikk vi gå på dans på fredager. 
Der kunne vi også treffe gutter som vi ikke så ellers i det daglige. Ragnhild hus-
ker hun var på dans den dagen da Kennedy ble skutt. Det ble en spesiell kveld. 
Tjernsparken var også et samlingssted. Der var det både fester og arrangementer. 
Ellers var vi der ofte hvor vi spilte kort, flørtet og smugrøykte.
Fotball var ingen utbredt interesse for oss jenter, men flere av oss kunne nok tenke 
seg å være med i guttemusikken. Vi hadde jo større brødre som var med. Men nei, 
det skulle være guttemusikk, fikk vi høre. Ikke engang å få holde i faneduskene 
var vi gode nok til.
Hva ville korpset vært i dag, uten jenter!!

Arild Bøe

Berit Gunheim med sykkel i gården til Sis-
sel, som bodde i 2. etasje i Kjellerbutikken 
den gang. Privat foto fra ca 1960.

Fire klassevenninner ute i snøen: Anne Ma-
rie Sweder, Inger Lisbeth Bakken, Wenche 
Henriksen og Berit Gunheim (alle nevnt ved 
pikenavn). Privat foto rundt 1960.



Varteig Menighetsblad 7

Søndagsskolen
Neaskogs og 
Filadelfia

Trenger dere å snakke med oss, eller bli 
hentet, treffes vi på følgende nummer:
Jorunn  mobil  47 90 81 92         
Torill    mobil  40 03 76 80
Karin telefon  69 14 91 96

V i samarbeider med Varteig 
kirke men har våre samlinger, 
som er tilpasset to alders-
grupper, på Filadelfi a Varteig. 

27. august: Søndagsskolen deltar i 
 gudstjeneste Varteig kirke.
  3. september: Søndagsskole
10. september: Søndagsskolen deltar 
 i Varteig kirke. 
 Utdeling av 4-årsboka
17. september: Søndagsskole
24. september: Søndagsskole
 1. oktober: Søndagsskole
Alle hjertelig velkommen til varierte sam-
linger  med bibelfortellinger, sang og lek.      

Hafslundsøy barnegospel er et kor
der alle sangglade skolebarn er 
hjertelig velkommen!
Vi øver annenhver tirsdag kl 18 -19 i Hafslundsøy kirke 
og vi har plass til flere. Første samling etter ferien er 12. september.
 Lurer du på noe kan du ta kontakt med Åslaug Sødal Gabestad 

Hilsen 
Tom Rønningsveen og 

Åslaug Sødal Gabestad, tlf. 93201451 

VELKOMMEN TIL 
HAFSLUNDSØY 
BARNEGOSPEL!

 Lurer du på noe kan du ta kontakt med Åslaug Sødal Gabestad 

Åslaug Sødal Gabestad, tlf. 93201451

Breidablikks venner
har møter på Breidablikk

følgende dager:
Fredag 18. august kl. 19.00: 
«Olines lodd - skjebne eller vinner-
lodd», om nordlandsjenta som ble 
opphav til en slekt på Nordmøre. 
Bilder, sang og andakt ved Åse Bøe 
Saltbones og Anne Brundtland.
 

Fredag 15. september kl. 19.00:
Andakt, sang og musikk ved Harald 
og Øistein.
Fredag 20. oktober kl. 19.00:
Inger Lise og Runo Andersen besø-
ker oss med andakt, sang og musikk. 

Det er loddsalg og bevertning 
på møtene.

Alle er velkommen!

HEI ALLE DERE SOM FYLLER 4 ÅR I 2017!
Her kommer en invitasjon til å få kirkeboka for 4-åringer! 

Søndag 10. september kl.11.00 er du velkommen til familiegudstjeneste og høsttakkefest i Varteig 
kirke. Da kan du få din egen kirkebok! Du og familien og fadderne dine er spesielt velkommen til 
denne merkedagen.
Gudstjenesten blir fylt med sang og glede, og vi håper du vil være med! 

HilsenVarteig menighet.
Kontaktperson: menighetspedagog 

Kirsten Brandt, tlf. 69116811/ 93637578

Klubben er i Hafslundsøy kirke 
onsdagene:
 30. august
 13. september
 18. oktober
 29. november
Datoer for vårsemesteret kommer 
senere.
Vi møtes klokken 18-21 på alle dato-
ene over. Klubben er beregnet for 
ungdomsskoleelever. Det blir god tid 
til div. spill, henge med venner, spise 
og slappe av. Kvelden avsluttes 

med lystenning 
og kveldsbønn.

Liker du å ha det gøy med 
venner, spille spill, eller 
konkurranser? 
Da er KodeB noe for deg! 
Vi møtes på torsdager i Hafslundsøy 
Kirke fra klokken 17.30 til 20.00.
Her har vi det kjempegøy med spill, 
god mat, konkurranser, lystenning og 
kveldsbønn.
Vi møtes på torsdagene: 
 14. september
 12. oktober
 26. oktober
   9. november
 23. november

Håper du kommer :)
Har du spørsmål eller vil bli med?
Ta kontakt med 
Kirsten Brandt på tlf. 936 37 578 eller 
e-post: kirsten.brandt@sarpsborg.com
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Ungdomskullet som sto til konfi rmasjon 
for sogneprest Birger Ingolfstad 27. au-
gust i 1967.
 Første rekke fra venstre: Kate Kokkim, 
May Synnøve Sælid, sogneprest Birger 
Ingolfstad, Karin Synnøve Olsen Kyn-
ningsrød og Liv Folkestad.
 Andre rekke fra venstre: Sidsel Vera 
Karlsen, Laila Irene Dueholen, Inger Jo-
hanne Sikkeland, Anne Therese Wisur, 
May Eivor Belsby, Gunn Marit Bergerud 
og Elisabeth Karlsen.
 Tredje rekke fra venstre: Arve Steinar 
Gressløs, Kjell Oskar Øby, Arnfinn 
Sundås, Hans Gunnar Eriksen, Hans Olav 
Bergerud, Knut Brenne og Jack Hassel. 
(Foto: Solbergfoto.)

50-årskonfi rmanetene i Varteig på bygdedagen 18.juni 2017. Sittende foran fra venstre: Kate Berby, Laila Walther, May Sælid Ol-
sen, May Eivor Belsby og Liv Folkestad Reime. Stående bak fra venstre: Karin Kynningsrud Holt, Knut Brenne, Steinar Gressløs, 
Inger Johanne Sikkerland, Kjell Øby, Gunn Marit Bergerud Jelsnes, Elisabeth Pedersen, Arnfi nn Sundås og Jack Hassel. (Foto: 
Ketil Strebel)

50-års konfi rmantene
Tradisjonen tro var 50-årskonfi rman-
tene invitert til gudstjenesten i Varteig 
kirke på bygdedagen. Etter gudstje-
nestene inviterte menighetsrådet ju-
bilantene til lunsj, der gode minner og 
muntre historier fra konfi rmanttiden og 
ungdomsårene i Varteig ble utvekslet.
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Årets konfirmanter
Hafslundsøy kirke 3. og 4. juni, (over), Varteig kirke 10. og 11 juni (under). Foto: Studio S
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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. 11-13 
   på Hasle menighetssenter 
 
22. august  12. september 
29. august  19. september
  5. september  26. september
  

1 – 3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30, 
   Hasle Menighetssenter

11. oktober    1. november
18. oktober    8. november
25. oktober  15. november    

3 – 6 år,  onsdager kl. 18.00 – 19.00, 
   Hasle Menighetssenter 

30. august  25. oktober
13. september    8. november
27. september  22. november
11. oktober  
   

Andre arrangementer der barnesangen synger/deltar:
Tirsdag 10. oktober kl. 18.00: Hverdagsgudstjeneste i Hafslundsøy kirke
Tirsdag 5. desember kl. 17.30: Julegrantenning ved Varteig kirke
Søndag 24. desember kl. 14.30: Julaftengudstjeneste i Varteig kirke
   Velkommen til sang og glede!

Kontakt: Kirsten Brandt, tlf. 936 37 578
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SIDE

Finn 5 feil

Vitser

Jesus lærte folket om Gud. 
Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

Tegninger: Ziyue Chen

Åtte ting med hjul er gjemt i rutenettet under. 
Navnene står bortover og nedover.

– Pappa, er det sant 
at tante Magda synger 

for de innsatte i fengselet 
hver søndag?

– Ja, gutten min. Det er 
en del av straffen.

Det lille tusenbeinet 
hadde falt og slått hull på 
alle bukseknærne sine.

Men moren satte bare på 
en tusenlapp.

Vær ikke bekymret! 
sier Jesus. Åtte ting med hjul er gjemt i rutenettet under. 

Finn navn på 8 ting med hjul!Fargelegg!

og mine kjenner meg.

Johannes 10,14

3 
2016

7.–14. februar

Sauen og sølvmynten   som ble borte

Sauen og sølvmynten

Vi anbefaler 
barnebladet BARNAS!

Denne siden 
er hentet 
fra bladet.

Bestill
abonnement

 på sondagsskolen.no 
eller 22 08 71 00

K V I T T I B O B B

O M R U L L A T O R

S K Y B O A R D R M

K A L L I F N U G O

O M P A P A E L G P

M O S K I K V A L E

S K A T E B O A R D

I S K D A I G O M P

S Y K K E L N U B I

O R U L L E S T O L

T A T A T R U D E L
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Døpte:
Varteig kirke:  
Viggo Grythe
Jørgen Bøe Bergerud
Mattis August Berndt
Johannes Lia Kristiansen
Alma Louise Conteh Hansen

Vigde:
Varteig kirke: 
Anne Elisabeth Nilsen 
  og Stig Andre Karlsen
Lene Sandem 
  og Magnus Hasseleid
Veronica Sannes Evensen 
  og Martin Evensen
Hanne Sælid 
  og Petter Larsen
Hanne Olsen 
og Thomas Werner Bråten
Ida Camilla Brenne Christensen
  og Magnus Hansen Hanslien
Andrea Skullestad 
  og Magnus Haugeneset

Døde:
 
Inger Marie Brenne
Rita Louise Hansen 
   Kornbakk
Inger Johanne Vestby-Olsen
Einar Bakkenget
Sigrid Halvorsen
Olav Skaug
Øyvind Magnus Ruud
Bjørn Andreassen
Tove-Lise Minge

Slekters
gang

VI TRENGER FRIVILLIGE. 
Har du tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg?  

Årlig besvarer vi omkring 200 000 henvendelser på telefon  
og internett, likevel er det en av tre som ikke får svar.

Les mer og meld din interesse på  
kirkens-sos.no 

Å snakke med folk om livet gir mening.

VELKOMMEN TIL 
hverdagsgudstjeneste  

tirsdag 10. oktober kl.18.00  

i Hafslundsøy kirke!  

 

Der vil vi markere alle dere  

FØRSTEKLASSINGER, 
som vil få 6 års-boka. 
     

HAFSLUNDSØY BARNEGOSPEL SYNGER, OG DET BLIR 
MYE SANG OG GLEDE FOR ALLE SOM KOMMER. 

HILSEN VARTEIG OG HAFSLUNDSØY MENIGHET.

 

Fint om dere kan sende en påmelding på sms til menighetspedagog 
Kirsten Brandt tlf 93637578, om dere kommer.  
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.no
B EG R AV E L S E S B Y RÅ
Vi hjelper deg når du trenger oss  

Gravsten og stenarbeid.

Stort utvalg.
Faste, lave priser.

www.fonus.no

Råde • Mosseveien 60 • Tlf. 69 28 59 17
Grålum • Tuneveien 97 • Tlf. 69 14 34 70
Rolvsøy • Svaneveien 3 • Tlf. 69 35 40 20
Moss • Gudes gt. 2 • Tlf. 69 25 36 00

.no
B EG R AV E L S E S B Y RÅ
Vi hjelper deg når du trenger oss  

Vi hjelper
deg videre.

www.fonus.no

Råde • Mosseveien 60 • Tlf. 69 28 59 17
Grålum • Tuneveien 97 • Tlf. 69 14 34 70
Rolvsøy • Svaneveien 3 • Tlf. 69 35 40 20
Moss • Gudes gt. 2 • Tlf. 69 25 36 00

Varteig preste- 
og menighetskontor

Epost: varteig.prestegjeld@sarpsborg.com
www.sarpsborg.kirken.no

Postadresse:
Varteig menighet, Postboks 237, 1702 Sarpsborg

 Besøksadresse:
Varteig menighet, Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg

Sokneprest Ingrid D. Levinsen:
Telefon kontor: ...... 69 11 68 22
Telefon mobil: ......... 452 65 229
E-post: ingrid-dorthea.levinsen 
@sarpsborg.com 
Soknepresten kan nås på mobil-
telefon når hun ikke er på 
kontoret.

Menighetspedagog 
Kirsten Brandt:
Telefon kontor: ...... 69 11 68 11
Mobiltelefon: ........... 936 37 578
E-post:
kirsten.brandt@sarpsborg.com 

Organist Tom Rønningsveen:
E-post: 
tom.roenningsveen@sarpsborg.
com
Kirketjener i Varteig kirke
Ivar Aronsen 
Telefon mobil: .......... 908 28 586

Kirketjener i Hafslundsøy kirke
Ove Brand:
Telefon mobil:. ......... 482 12 389
E-post: ove.brandt@sarpsborg.com

Menighetsrådsleder 
Kjell Lunde:
Telefon mobil: ........... 932 44 011
Epost: kjell.lunde44@gmail.com

Varteig Menighetsblad
Adresse:
Apolloveien 39
1734 Hafslundsøy
Epost:
varteig@menighetsblad.net

Benjamin Nordling Svein Åge Johansen

Hans K. Helgesen Birgit Groth

Sarpsborg og omegn 
begravelsesbyrå

Vakttelefon 69 130 130 (24t)
Kirkegata 29

www.jolstad.no        Lokaleid Begravelsesbyrå

Trenger du noen 
å snakke med?

Kirkens SOS
Telefon 22 40 00 40

www.kirkens-sos.no
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Avd.
1. Hafslundsøy Bakeri 69 133460
3. Halden Storsenter 69 187895
7. Iseveien senter  69 877014
8. Stortorget Rakkestad 69 221518
 
Fax kontor  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 Er bakt med surdeig.
Prøv ett da vel!

post@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, 
eller epost: bjkr47@gmail.com.

Ønsker du 
besøk?

Kjenner du noen som trenger 
besøk,

eller vil du bli besøker?

Kontakt 
 Varteig menighetskontor,

tlf 69 11 68.11

Ønsker du å annonsere i 
Varteig Menighetsblad?

Informasjon om priser etc.
får du ved henvendelse til 

varteig@menighetsblad.net

Vivo bokhandel 
(tidl. Bok&Media) 

– din spesialbokhandel i Østfold
tlf: 69 15 14 69

epost: torp@vivobokhandel.no
Velkommen til handel med mening!

Din totalleverandør 
av byggevarer

Borgenhaugen - Fredrikstad øst - 
Fredrikstad vest - Moss  - Spydeberg



Varteig Menighetsblad 15

Med forbehold om endringer.

GUDSTJENESTER  
Søndag er gudstjenestedag

Søndag 27. august
12. søndag i treenighetstiden - 2017
Matt 6,24–34
Neh 9,19–21 og Hebr 13,5–6
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Reformasjonstema: Nåden 
alene. Presentasjon av konfirmantene. 
Offer til menighetens konfirmantarbeid.

Søndag 3. september
13. søndag i treenighetstiden 
Matt 25,14–30 
Salme 92,2–6.13–16 og 1 Kor 12,4–11 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Lino Lu-
biano. Offer til KRIK - Kristen idretts-
kontakt.

Søndag 10. september
Vingårdssøndag/14. s i treenighetstiden 
Matt 20,1–16 
Jes 27,2–6 og 1 Kor 1,1–3 
Varteig kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest 
Ingrid D. Levinsen og menighetspe-
dagog Kirsten Brandt. Høsttakkefest. 
Utdeling av 4-års boka.

Søndag 17. september
15. søndag i treenighetstiden 
Matt 5,38–48 
Mika 6,6–8 og Fil 1,9–11  
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Friluftsgudstjeneste ved sokneprest 
Ingrid D. Levinsen. Reformasjonstema: 
Skaperverket er ikke til salgs. Offer til 
speiderne på Hafslundsøy.

Hafslundsøy kirke.

Varteig kirke.

Søndag 24. september
16. søndag i treenighetstiden 
Mark 7,31–37 
Salme 40,2–6 og Rom 8,19–23
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 1. oktober
17. søndag i treenighetstiden 
Joh 11,17–29 og/eller 30–46 
Job 19,21–27 og 2 Tim 1,7–12 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til menighetens diako-
niarbeid.

Søndag 8. oktober 
18. søndag i treenighetstiden 
Matt 8,14–17 
Jes 53,1–5 og Hebr 2,10–18
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Lino Lu-
biana. Offer til menighetsarbeidet.

Tirsdag 10. oktober
Hafslundsøy kirke kl. 17.30:
Hverdagsgudstjeneste ved sokneprest 
Ingrid D. Levinsen og menighetspeda-
gog Kirsten Brandt. Offer til menighe-
tens trosopplæringsarbeid.

Søndag 15. oktober 
19. søndag i treenighetstiden 
Matt 5,20–26 
Salme 36,6–11 og Gal 5,16–26 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Reformasjonstema: Frelsen 
er ikke til salgs. Offer til det teologiske 
Menighetsfakultet - MF. 

Søndag 22. oktober
20. søndag i treenighetstiden 
Joh 11,1–5 
1 Sam 18,1–4 og Hebr 13,1–3
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid 
D. Levinsen. Offer til menighetsarbei-
det. 

Søndag 29. oktober
Bots- og bønnedag / Reformasjonsdag
Luk 13,22–30
Jer 18,1–10 og Rom 2,1–11 
Tune kirke kl 11.00:
Felles gudstjeneste - Reformasjons-
jubileet.



Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad, Apolloveien 39, 1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 26. september.

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy

Varteig Historielag
Vi håper dere alle har hatt en 
flott sommer, og ønsker vel-
kommen til en aktiv høstsesong 
i historielaget.   

Lørdag 9. september:
Høstvandring på Ise. Ansvarlig: Solveig 
Rød. 

Mandag 2. oktober kl. 19.00:
Møte i Bygdehallen. Jan Erik Eriksen viser 
bilder og forteller fra gamle Skjeberg.

Mandag 6. november kl. 19.00:
Møte i Bygdehallen. Karl Ottar Fjeld kåse-
rer om utfl ytting fra bygd og by. Hvor ble 
det av husmennene i Varteig?

Mandag 4. desember kl. 19.00:
Møte i Bygdehallen. Sigrun Solvang synger 
og forteller. Tema: «Jacob Sande». Feiring 
av at Varteig Historielag er 35 år.

Våren 2018:
Mandagene 5. februar (årsmøte), 9. april 
og 26. mai. 

Tradisjonen tro hadde Varteig Historielag 
sitt årstidsskrift Inga klart til bygdedagen. 
Årets utgave er på hele 96 sider, og spek-
ket med lokalhistorie. Prisen er som de 
siste årene, 100 kroner, og fås kjøpt ved 
henvendelse til et av lagets tillitsvalgte.
God lokalhistorie er det også i CD’en med 
komplett tekst-hefte med lokale ord og ut-
trykk som ble laget i 2014. «Sånn prekæ 
døm i Varte før i tiæ» inneholder rundt 
700 dialektiske ord med forklaring, en 
lengre dialog, stedsnavn med lokal uttale 
og mange artige uttrykk. Prisen for CD 
med hefte er 150 kroner.

For dem som eventuelt ikke har fått an-
skaffet seg historielagets kalender for 2017, 
er det fortsatt et lite restopplag for salg. 
Vi minner også om at historielaget har 
fl ere eldre Inga-utgaver for salg, og likeså 
de tre DVD’ene med skolefi lmen fra 1959/
bygdefi lmen fra 1961, kommunefi lmen fra 
1984 og fl øterfi lm/1861-skuespill (stykkpris 
kr. 170). 

Bestilling kan skje til historielagets til-
litsvalgte, eller på varteighistorielag@
gmail.com.

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

Alle er hjertelig velkommen til våre arran-
gementer, og ta gjerne med deg en bekjent! 
Det er bevertning og loddsalg på alle møter.

Styret

    Årsmøte.
    Fredag 17. mars kl. 19.00. Allsangkveld.
    
Utlodning og bevertning.
ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!

Varteig 
Bygdekvinnelag
19. september, Vestvold kultursenter:
 Om ville vekster ved Grethe Slang

17. oktober, Bygdehallen:
 Årsmøte. 

I forbindelse med reformasjonsjubileet i 2017 
arrangerer Varteig menighet en rekke under-
visningskvelder på Hasle menighetssenter i 
samarbeid med VI Normisjon:
7. september kl. 19.00: Luthers katekismer
Kristendom for folk fl est, ved Tormod Van Der Hagen, prest og 
rådgiver for Borg bispedømme.

12. oktober kl. 19.00: Luthers forfatterskap og taler
Martin Luther har et rikholdig forfatterskap og er også kjent blant 
annet for sine bordtaler, ved Finn Ove Brandvold, sokneprest i 
Holleby og Solli.

9. november kl. 19.00: 
Skriften alene. Troen alene. Nåden alene
Sentrale læresetninger i Luthers teologi, ved Rino Lilleaasen er 
sokneprest i Rødnes, Klund og Rømskog.

7. desember kl. 19.00: Martin Luther i dag
Er reformasjonen relevant for vår tid? Hva skal vi ta vare på og 
hva bør eventuelt forkastes, ved Ingrid D. Levinsen, sokneprest 
i Varteig.

Alle arrangementene er på 
Hasle menighetssenter.


